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Informācija, bez kuras 
vadītājiem neiztikt

PĪTERS DRAKERS

Kopsavilkums

LĪDZ AR DATORIEM ir parādījušies jauni instrumenti, kas dod ie-

spēju biznesa cilvēkiem apkopot, sakārtot un izmantot informāci-

ju. Taču datu apstrādes instrumenti vadītājiem ir devuši ko vairāk 

nekā tikai iespēju labāk veikt tos pašus pienākumus. Tie pašos 

pamatos ir mainījuši biznesa būtību un vadīšanas nozīmi. Lai 

vadītu, turpmāk vadītājiem būs nepieciešams informācijas sistē-

mas integrēt stratēģijā, nevis kā līdz šim izmantot atsevišķus in-

strumentus, galvenokārt lai dokumentētu pagājušo, notikušo. 

Daudzi uzņēmumi jau ir pārgājuši no tradicionālās izmaksu 

uzskaites (cost accounting) uz darbībā balstītu izmaksu aprēķina 

metodi (ABC metodi – activity-based costing), kas nozīmē fiksēt 

izmaksas, kādas rodas visā produkta un pakalpojuma radīšanas, 

piegādes un nodrošināšanas procesā. ABC metode ietver aktivi-

tātes, kas reiz tika izmantotas tikai atsevišķi, piemēram, vērtības 

analīzi, procesu analīzi, kvalitātes vadību un izmaksu analīzi. 

Izmantojot ABC metodi, pakalpojumu jomas un uz zināšanām  
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balstīti biznesi pirmo reizi var iegūt informāciju par izmaksām un 

gūt kontroli pār ienākumiem.

Uzņēmumam jāzina arī savas kopējās ekonomiskās ķēdes 

izmaksas. Šajā nolūkā nepieciešams sadarboties ar citiem uz-

ņēmumiem, kas sniedz savu ieguldījumu gala produktā, un tas 

savukārt prasa, lai uzņēmumiem būtu saderīga uzskaites un in-

formācijas izplatīšanas sistēma. Pāreja no cenas noteikšanas, 

balstoties uz izmaksām (cost-led pricing), uz izmaksu aprēķi-

nāšanu, balstoties uz cenu (price-led costing), proti, kad cena, 

ko klients ir gatavs maksāt, nosaka pieļaujamās izmaksas, liek 

uzņēmumiem veikt ekonomiskās ķēdes izmaksu uzskaiti. 

Vadītāju rīcībā ir četru veidu diagnosticējoša informācija: pa-

mata informācija, informācija par ražīgumu, specializāciju un re-

sursu sadali. Tā kā informācijas avoti ir tik atšķirīgi un to atsijāša-

na un interpretēšana kādam specifiskam biznesam var būt ļoti 

sarežģīta, pat maziem uzņēmumiem rodas nepieciešamība pēc 

datu speciālista palīdzības. 

KAD PIRMS 30–40 GADIEM PIRMO REIZI PARĀDĪJĀS DATU APSTRĀDES 

INSTRUMENTI, uzņēmēji informācijas nozīmi organizācijas dzīvē 
gan pārvērtēja, gan arī nenovērtēja. Mēs – to vidū arī es – pārvēr-
tējām informācijas tehnoloģiju iespējas. Toreiz mēs apsvērām 
datoru radītu «biznesa modeļu» izveidi, kas spētu patstāvīgi pie-
ņemt lēmumus un pat vadīt lielāko daļu biznesa. Bet mēs arī ne-
novērtējām šos jaunos instrumentus, saskatot tajos tikai līdzek-
ļus, lai vadītāji varētu labāk paveikt to, ko jau dara, vadot savas 
organizācijas. 

Tagad neviens vairs nerunā par biznesa modeļiem, kas paši spētu 
pieņemt ekonomiskus lēmumus. Vislielākais ieguvums mūsu datu 
apstrādes kapacitātē līdz šim pat nav bijis saistīts ar menedžmentu, 
bet gan ar procesu vadību, piemēram, ar datorizētās konstruēšanas 
programmatūras radīšanu, ko tagad izmanto arhitekti, lai risinātu 
celtniecības problēmas savās projektētajās ēkās. 

Pīters Drakers
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Mēs gan nenovērtējām, gan pārvērtējām jaunos instrumentus, ta-
ču tā arī neaptvērām, cik radikāli tie mainīs risināmos uzdevumus. 
Kā vēsture mums atkal un atkal atkārto, koncepcijas un instrumenti 
ir savstarpēji atkarīgi un interaktīvi. Viens ietekmē otru. Tas patla-
ban notiek ar koncepciju, ko sauc par biznesu, un ar instrumentiem, 
ko sauc par informāciju. Jaunie instrumenti patiesi ļauj mums raudzī-
ties uz biznesu citādi, pat spiež mūs to darīt:

 

• kā uz resursu radītājiem, tas ir, kā uz organizācijām, kas pār-
veido izdevumus ienākumos;

• kā uz saitēm ekonomiskajā ķēdē, kas vadītājiem ir jāizprot un 
jāuztver kā veselums, lai spētu vadīt izmaksas;

• kā uz sabiedrības orgāniem, kas atbild par labklājības radīšanu;

• kā uz materiālās vides produktiem un avotiem, kas ir vide ār-
pus organizācijas, kur rodamas gan iespējas un rezultāti, gan 
arī draudi pastāvēšanai un veiksme ikvienam uzņēmumam. 

Šajā rakstā aplūkoti instrumenti, kas nepieciešami vadītājiem, 
lai iegūtu informāciju, kura viņiem vajadzīga. Un tas saistīts ar 
koncepcijām, kas ir pamatā šiem instrumentiem. Daži no tiem 
eksistē jau ilgu laiku, bet reti tikuši izmantoti vai arī nemaz nav 
biznesa menedžmentā. Daži no instrumentiem ir jāpilnveido, jo 
savā pašreizējā formā tie vairs nedarbojas. Par dažiem instrumen-
tiem, kam nākotnē varētu būt liela ietekme, mums ir tikai vispā-
rīgs priekšstats. Tos vēl nepieciešams izstrādāt. 

Kaut gan mēs tikai sākam izprast, kā izmantot informāciju 
kā instrumentu, mēs jau varam ar diezgan lielu pārliecību aprak-
stīt informācijas sistēmas galvenās daļas, bez kurām vadītājiem 
neiztikt, vadot savus biznesus. Nākamais solis ir izpratne par 
koncepcijām, uz kurām, visdrīzākais, veidosies uzņēmumi – no-
sauksim tos par pārveidotajiem uzņēmumiem –, kurus vadītāji 
vadīs nākotnē. 

Informācija, bez kuras vadītājiem neiztikt


