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1. Inovacijų kūrimo ir pritaikymo teorijos
1.1. Inovacijų apibrėžimas
Terminas „inovacija“ pradėtas naudoti jau prieš penkis šimtmečius Prancūzijoje. Jis, dažniausiai, vartojamas
atnaujinimo procesui pažymėti. Lietuvių kalboje sutinkami terminai: inovacija ir naujovė. Nėra visuotinai
pripažinto apibendrinančio apibrėžimo, nes vieni tai supranta kaip procesą, kiti – kaip proceso rezultatą. Bet
kuriuo atveju, inovacijų tikslas yra esamų daiktų ar reiškinių tobulinimas ir naujų kūrimas, panaudojant
naujas mokslo žinias, išradimus ar tyrimų rezultatus. Visi šie veiksmai susiję su ekonominiu vystymusi, pelno
generavimu, naujų verslo nišų ar paslaugų sukūrimu, kitais, konkurencingumą globalioje aplinkoje
skatinančiais, veiksniais.
Neretai inovacija tapatinama su absoliučiai naujais reiškiniais ar daiktais. Tai klaidingas ir pernelyg siauras
požiūris, nes bet koks patobulinimas, naujesnio sukūrimas, siekiant optimizuoti gamybos ar valdymo
procesus, sukurti efektyvesnius valdymo dėsnius yra laikomas inovacija. Inovacinė veikla pasižymi
kryptingumu ir tikslingumu – žmogaus veiklos optimizavimu tiek gamybinėje-organizacinėje, tiek privačioje
veiklose. Nauji darbo metodai taip pat priskiriami inovacijoms.
1.2. Inovacijų klasifikavimas
Remiantis įvairių šaltinių (žr. literatūros sąrašą) duomenimis, inovacijos gali būti suskirstytos pagal:
-

turinį (technologinės, socialinės, produkto, kompleksinės);
pobūdį (kokybinės, kiekybinės);
naujumą (absoliučiai naujos, optimizuojančios/tobulinančios);
įgyvendinimo lygį (pasaulinės, valstybės ar ūkio šakos reikšmės, veikiančios pavienes įmones ir žmones);
galutinį rezultatą (fundamentinė, eksperimentinė, bazinė ir pan.);
įgyvendinimo mastus (vienkartinio, daugkartinio poveikio ir pritaikymo);
pagal poveikį (ekonominis, socialinis, ekologinis, kompleksinis).

Inovacijų klasifikavimo elementai įvairiuose šaltiniuose suvokiami kaip specifiniai inovacinės veiklos
aspektai, nusakantys šios veiklos daugialypiškumą. Išradimai ir inovacijos neatsiranda „tuščioje erdvėje“ –
dažniausiai jos remiasi jau anksčiau patikrintomis ir laiko išbandytomis tiesomis ir idėjomis, jas patobulinant
tiek, kad gautas rezultatas ar efektas pranoksta kūrėjo ir vartotojo lūkesčius.
1.3. Inovacijų sistema
Inovacijų sistema – tai tokia vidinių inovacijų diegimo principų sąveika su išorine aplinka, kuri sudaro
prielaidas žinių pavertimui paslaugomis ir produktais ir skatina sėkmingą inovacijų diegimą veikloje.
Inovacijų sistemos sudedamosios dalys yra:
- inovacijų politika;
- infrastruktūra inovacijų plėtrai;
- veikiančios įmonės.
Dažniausiai inovacijų politika yra remiama valstybės sukurtų institucijų ir įgyvendinama kuriant strategijas,
programas ir reglamentuojančius teisės aktus. Pagrindinės inovacijų politikos kryptys: inovacijų kultūros
skatinimas; inovacijoms palankios aplinkos kūrimas; mokslo institucijų nukreipimas į inovacijų kūrimą ir
diegimą versle.
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Inovacijų infrastruktūrai prisklauso: mokslo institutai, inovacijų ir verslo centrai, mokslo ir technologijų
parkai, inkubatoriai, verslo plėtros agentūros, verslo asociacijos (prekybos, pramonės ir amatų rūmai,
Pramonininkų konfederacija ir pan.), konsultacinės ir finansinės institucijos. Tarp kitų veiklų šios
organizacijos teikia įmonėms inovacijų paramos paslaugas, tokias kaip: informavimas, partnerių ar
technologijų paieška, technologinės, marketingo ir patentavimo konsultacijos ir paslaugos, inovacinių
projektų ir tyrimo procesų finansavimo galimybių paieškos paslaugos.
Inovatyvios įmonės yra tos, kurių veikloje galima išskirti orientaciją į pokyčius ir jų iniciavimą, visų galimų
informacijos kanalų naudojimą, iniciatyvumo ir pamatuotos rizikos skatinimą, decentralizaciją ir komandinio
darbo siekimą, biurokratijos ir reglamentavimo kritiką ir panašiai.
Visas paminėtas veiklas įgyvendina dalyviai, kurių funkcijos, interesai ir motyvai atsispindi žemiau
pateikiamuose apibūdinimuose:
- savininkas – inovacinės veiklos dalyvis sudarantis gamybines ir finansines galimybes inovacijų
įgyvendinimui;
- vadovas – koordinuoja ir prižiūri inovacinių produktų kūrimo procesą;
- idėjų generatorius – inovacinės veiklos dalyvis, intelekto ir žinių šaltinis;
- inovacijų vadybininkas – jungiamasis asmuo tarp tyrimų/mokslo ir realios veiklos;
- darbuotojas – tiesiogiai gaminantis kitų inovacinės veiklos dalyvių sukurtą produktą;
- vartotojas – galutinis sukurto produkto naudotojas.
Inovacinė įmonė yra tokia, kuri yra nuolatiniame naujovių kūrimo ir diegimo procese, ieško naujų galimybių,
kuria planus ir pagrindą naujoms inovacijoms, kitaip tariant, yra dinamiška, aktyvi ir kryptingai orientuota.
Yra pasakyta, kad to kas atvedė įmonę į tam tikrą lygį nepakaks, kad jame išsilaikytų kiek ilgesnį laiką. Tik
kūryba ir inovacijos leis įmonei klestėti praktiškai neapibrėžtą laiką.

2. Proceso Inovacijos (Process Innovation)
2.1. Inovacinės veiklos (proceso) valdymo ypatumai
Nagrinėjant inovacinės veiklos valdymo ypatumus, reikia pažymėti jų atsiradimo būdus:
- idėjos atsiradimą paskatino rinkos poreikiai;
- idėja gimė mokslinių tyrimų laboratorijose ar projektavimo/konstruktorių biuruose.
Ketvirtadalis inovacijų sukuriama mokslinėse institucijose, tačiau čia sukuriamos inovacijos sukelia didesnius
pokyčius ar sudaro bazę naujoms inovacijoms, todėl jų svarba yra didesnė.
Apie du trečdalius inovacinių produktų sukuriama pasinaudojant rinkos poreikių (vartotojų) iškeltomis
problemomis ar idėjomis.
2.2. Inovacijų strategijos ir jų samprata
Dažniausiai sąvoka „strategija“ inovacijų kontekste suprantama, kaip veiksmų pasirinkimo dėsnių visuma,
priklausomai nuo išorinio poveikio aplinkybių.
Inovacijų strategija – veiksmų planas, kuris kuriamas atsižvelgiant į iš aplinkos ateinančius signalus.
Strategijos sudedamosios dalys yra:
- produktai ir rinka;
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-

naujų produktų ir rinkų augimo perspektyvos;
konkurencinis pranašumas;
įmonės gebėjimų sinergija;
sprendimų priėmimas.

Inovacijų strategijų kūrimui ir įdiegimui būtinas strateginis planavimas. Tai procesas, kurio metu apibrėžiami
ilgalaikiai (strateginiai) tikslai ir numatomos priemonės jiems pasiekti. Inovacinių strategijų kūrimas ir
įgyvendinimas yra viena iš pagrindinių įmonių tarptautinio bei vietinio konkurencingumo didinimo sąlygų.
Dažniausiai kuriamos inovacijų strategijos yra:
- puolimo – būdinga įmonėms, kurios pirmosios sukuria ir įveda į rinką naują produktą;
- gynybinė – leidžianti įmonėms išlaikyti turimas pozicijas rinkoje. Naudojant šią strategiją, stengiamasi
išlaikyti susikurtą nišą ir bandyti į jas neįsileisti pranašesnių tos pačios paskirties produktų;
- imitacinė – būdinga įmonėms, modifikuojančioms rinkoje pateikiamą produktą.
Pagrindinis inovacijų strategijų bruožas yra tas, kad siekiama įgyvendinti inovacijas, nors ir nujaučiant tam
tikrą rizikos veiksnių (įvairių neapibrėžtumų) įtaką.
Inovacijų kūrimo ir diegimo strategija turi būti sudedamoji bendros įmonės strategijos dalis. Greitai
kintančioje ir stipriai konkuruojančioje aplinkoje greitas reagavimas ir lankstumas yra esminės inovacijų
sėkmės prielaidos.
2.3. Verslo ir mokslo sąveika inovacijų procese
Mokslo ir verslo institucijų darbuotojų interesų suderinimas vyksta:
- naudojant mokymo programas, bendro supratimo derinimui;
- kuriant struktūras, padedančias užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą tarp mokslo ir verslo atstovų;
- perskirstant mokslo ir verslo institucijų personalą, tam tikrų ūkio šakų vystymo strategijos ir ilgalaikių
tikslų formavimui.
Inovacinė veikla reiškia pokyčius, kuriuos norima įgyvendinti. Inovacijų diegimas dažnai sukelia nemenką
pasipriešinimą. Inovacinės veiklos sėkmei didelę įtaką turi vadovaujančio personalo kvalifikacija ir patirtis.
Verslininkas, turintis tam tikrų savybių, yra inovacinės veiklos sėkmės pagrindas, nes visi sėkmingi
inovaciniai projektai turėjo bent vieną sumanų ir kvalifikuotą lyderį. Tyrimais nustatyta, kad tiems
verslininkams būdinga:
-

vidutinis amžius apie 30 metų;
magistro (ir aukštesnis) išsilavinimas;
dalyvavimas inovacijų diegimo procesuose ankstesnėse veiklose;
pusė tokių verslininkų kilę iš šeimų, kurios vystė nuosavą verslą.

Rizikos veiksnius inovacijų diegimo procese galima suskirstyti į tris pagrindines grupes:
- techninio-technologinio sprendimo rizika (techninis-technologinis neapibrėžtumas dėl galimybių
įgyvendinti).
- rinkos egzistavimo rizika (rinkos neapibrėžtumas). Gali atsitikti, kad įgyvendinant inovacinį projektą
sukuriamas produktas, kurio nereikia vartotojams (pasikeitė vartotojų poreikiai, per ilgai užtruko
projekto įgyvendinimas, konkurentai pasiūlė geresnių produktų ir pan.).
- personalo kvalifikacijos rizika (proceso neapibrėžtumas). Personalas yra nepakankamai kvalifikuotas ir
motyvuotas, nesugeba tinkamai valdyti inovacijų diegimo procesų.
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Apibendrinant inovacinės veiklos valdymo specifiką, spręstinos problemos gali sudaryti 3 pagrindines
grupes:
- verslo ir mokslo interesų nesuderinimas;
- inovacinės veiklos dalyvių pasipriešinimas pokyčiams;
- nepakankama inovacinės veiklos dalyvių kvalifikacija.
2.4. Inovacinės veiklos (proceso) organizavimas
Inovacinės veiklos organizavimas suprantamas kaip struktūros ir priemonių visuma, sudaranti prielaidas
suderintai atskirų elementų veiklai optimaliai panaudojant esamus išteklius. Svarbiausias veiksnys yra tikslo
pasiekimas, nes jis apsprendžia inovacinės veiklos vertę. Galutinis inovacinės veiklos rezultatas susideda iš
atskirų darbų atlikimo, kurių pilnaverčiam įgyvendinimui naudojamas laikas ir kiti ištekliai. Inovacinės
veiklos organizavimas apjungia:
-

veiklos paskirstymą į savarankiškas operacijas;
valdymo struktūrų sukūrimą;
gamybos (paslaugų teikimo) priemonių išdėstymą;
darbo vietų sukūrimą ir jų veiklos apibūdinimą;
pagalbines priemones pagrindinės veiklos vykdymui.

Įmonės inovacinės veiklos vadovai priima sprendimus, kurie užtikrina tikslų įgyvendinimą ir organizuoja
likusią veiklos dalį.
Sukuriama tokia organizacinė struktūra, kuri užtikrina užsibrėžtų tikslų pasiekimą.
Visas detalus išankstinis planas – kas ir kada bus padaryta, kas ir kaip tai darys, kokių išteklių ir kiek reikės,
darbų eiliškumas ir kiti faktoriai numatomi inovacinės veiklos plane, tačiau atsižvelgiant į jau gautus
rezultatus, o taip pat ir išorės pokyčius, planas gali būti koreguojamas pagal naujas aplinkybes ir numatomi
pakoreguoti ištekliai.
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