
Pratarme 

Pati svarbiausia auksciausio lygio vadovij pareiga - pasi-
rinkti strategij^ ir sukurti organizacij^ jai jgyvendinti. Per 

pastaruosius desimtmecius atsiskleide didziule ekonomikos 
teorijij reiksme strategijos moksliniams tyrimams ir jos kurimo 
praktikai. §ioje knygoje bandoma parodyti, kaip ekonomikos 
teorija gali padeti kurti organizacijos modelj. 

Tikiuosi, kad si^ knygq skaitys vadovai praktikai ir is to tures 
naudos. Taciau knyga neteikia paprasto galutinio atsakymo, 
kaip veikti, kaip pasiekti sekm^. Ne, joje aprasoma, kaip m^s-
tyti apie verslo organizacijq modeliavim^, kuris uztikrintij veik-
los augim^. Ir organizacijij tyrinetojai, ir vadovai praktikai gali 
tureti naudos, jei supras pagrindinius organizacijos ekonomi
kos principus, mokes juos taikyti. ^ioje knygoje nagrinejami 
konkretiis atvejai ir pavyzdziai pateikiami pakaitomis su pa-
grindine teorines medziagos koncepcija, kuri pletojama be 
sudetingn rnetodq, taikoma organizacijos modeliavimui 
palengvinti. Knygoje stengiamasi paaiskinti dabartiniq 
bendrovii}, kurianciij nauj^ modernios firmos model}, kai 
kuriuos didelius pokycius. 

Knyga sudaryta pagal 1997 meti} pavasarj Oksfordo 
universitete skaitytas paskaitas. Pratarme parasyta 2003 meti} 
vasar^. Aiskiai matyti, kad paskaiti} uzrasymas uztruko labai 
ilgai! Manau, kad vertejo taip ilgai laukti. Per t̂  laik^ buvo toli 
pazengta efektyviij organizaciji} kurimo srityje, daug ismokau 
ir asmeniskai. Todel si knyga smarkiai skiriasi nuo tos, kuri^ 
buciau paras^s pries penkerius ar seserius metus. Kalbant kon-
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kreciau, trys paskaitos issiplete iki septyniij knygos skyriq. 
Pateikta nauja teorija, dar daug praktiniij pavyzdziij, kuriij ta-
da dar negalejo buti. 

Esu dekingas daugeliui zmoniq. Pirmiausia dekoju uz 
suteikt^ garb^ perskaityti pirm^^ Clarendono vadybos studi-

paskait^. Aciu uz tai Kolinui Mayeriui is Oksfordo universi
teto Vadybos studijq mokyklos ir Oxford University Press lei-
dyklai. Antra, beveik visas darbas, kurj adikau organizacijose, 
buvo grindziamas bendradarbiavimu, todel esu labai dekin
gas visiems zmonems, su kuriais man teko kartu matyti, mo-
kytis ir rasyti. Daug suzinojau is jq visq, taciau ypac daug man 
padejo Suzana Athey, Dzonatanas Day'us, Bengtas Holm-
stromas, Paulas Milgromas ir Dzoelas Podolnis. Jie sioje kny
goje atpazins save idejas, ir as gerai suprantu, kaip naudinga 
buvo bendradarbiauti su jais. Stanfordo universiteto Verslo 
mokyklos magistrantura yra nuostabi aplinka mokytis ir atlikti 
praktinius tyrimus organizacijose. Uz param^ esu dekingas ir 
jai, ir savo fakulteto kolegoms bei studentams, besimokantiems 
doktoranturoje, verslo magistranturoje, pagal Sloano ir Execu
tive programas, uz ]\j indelj j mokymo proces^. Man 
ypac malonu pamineti daugiausia man padejusius Bill^ Bar-
net^, Deiv^ Barony, Dzim^ Barony, Robert^ Burgelman^, 
Katerin^ Dornik, Deivid^ Kreps^, Ed^ Lazearj, Dzon^ McMil
lan^, Charles^ O'Reily, Paul^ Oyerj, Garth^ Salonerj, Skot^ 
Schaeferj, Erikq Van den Sten^, Bob^ Vilsonq. Rasydamas si^ 
knyg^ kazkiek laiko praleidau Nufieldo koledze ir jmoneje 
McKinsey & Company Londone. Noriu padekoti sioms insti-
tucijoms ir )\. Taip pat esu dekingas daugelio 
kompaniJ4, kurias turejau galimybiq aplankyti ir tirti, vado-
vams. Ypac noreciau isskirti BP, General Motors, Johnson Con
trols, Nokia, Novo Nordisk, Sony ir Toyota. Su jomis susij^ ap-
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rasyti pavyzdziai padejo formuoti mano m^tysen^, jie sudaro 
knygos didesn^ dal}. Mano redaktorius Oxford University Press 
leidykloje Davidas Musonas be galo kantriai istvere mano ve-
lavim^ (pripazjstu savo kalt^!) ir uz tai esu jam labai dekingas. 
Paulas Coombesas, Dzonas McMilanas, Andis Posdevaitas, Ri-
cardas Saouma ir ypac Dzonatanas Dejus perskaite mano ran-
krast} ir pateike reiksmingq pastabt}. Ayca Kaya padejo man 
adikti tyrimus, Dzenas Smitas padejo sutvarkyti rankrastj. Na ir 
pagaliau zmona Kathlein Roberts ilgai uzsit^usj mano dalyvavi-
m^ siame projekte prieme su jai budingu taktu ir humoro jaus-
mu. Aciu tau, Keti! 


