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1.2.

Inovacijų organizacinė struktūra (Organising for Innovation)
Paramos inovacijoms sistema

Nefinansinę paramą inovacijoms Lietuvoje teikia valstybinės ir viešosios įstaigos, sudarančios
taip vadinamą inovacijų infrastruktūrą, kuriai yra priskiriami inovacijų centrai, mokslo ir
technologijų parkai, verslo inkubatoriai, verslo informaciniai centrai, agentūros bei
asociatyvinės verslo organizacijos. Didžioji dalis šių institucijų įgyvendina inovacijų politiką,
teikdamos specializuotas inovacijų paramos paslaugas. Inovacijų politiką formuoja ir jos
įgyvendinimą administruoja Ūkio ministerija, kuri yra atsakinga už inovacijas versle, ir
Švietimo ir mokslo ministerija, kuri yra atsakinga už inovacijų potencialo augimą, mokslinių
tyrimų plėtrą bei dalinai už mokslo rezultatų komercializavimą.

1.3.

Inovacijų finansavimo galimybės

Inovacijų finansavimo šaltiniai skiriasi nuo tradicinės veiklos, kadangi inovacijos yra visuomet
susijusios su didele rizika ir bankai dažnai atsisako jas finansuoti.
Žemiau pateikiami pagrindiniai inovacijų finansavimo šaltiniai. Kurie iš šių šaltinių ir kuriame
etape bus naudojami priklauso nuo inovacinio projekto plėtros stadijos, inovatyvios įmonės
dydžio, reikalingo lėšų kiekio ir kitų faktorių.
- Asmeninės, šeimos, draugų santaupos. Šis finansavimo šaltinis gali būti naudojamas tik
pačiame pirminiame inovacinio projekto etape – atliekant tyrimus. Tolimesniems
inovacinių projektų etapams įgyvendinti reikia daug didesnių finansinių išteklių.
- Valstybės parama ir ES fondai. Šalies ekonomikos augimą lemia inovacijos, todėl jų plėtrą
remia valstybė. Vienas iš finansinės pagalbos būdų yra negražintinų paskolų (angl. grants)
teikimas. Šios paskolos teikiamos per įvairias valstybės paramos ir ES fondų programas.
Valstybė taip pat padeda įmonėms gauti paskolas teikdama finansines garantijas.
- Kitos įmonės. Verslo įmonės, norėdamos išsilaikyti rinkoje, turi nuolatos atsinaujinti. Tai
verčia jas ne tik pačioms kurti inovacijas, bet ir investuoti į kitas kompanijas, atliekančias
inovacinius tyrimus. Šios investicijos yra vienas iš finansavimo šaltinių smulkioms ir
vidutinėms įmonėms, kadangi kiti investuotojai dėl didelės rizikos labai nenoriai remia
mokslinius tyrimus.
- Neformalūs investuotojai – „verslo angelai“. Jie gali finansuoti įmonės steigimą kaip
dalininkai bei tiesiogiai konsultuoti įmonę valdymo klausimais. „Verslo angelai“ – tai
pasiturintys žmonės, kurie pasirengę investuoti savo kapitalą į rizikingas veiklas,
remdamiesi savo patirtimi bei interesais. Dažniausiai jie investuoja į tuos sektorius,
kuriuose turi didelę darbo patirtį. Taip pat jie taiko mažesnius reikalavimus augimui nei
rizikos kapitalo įmonės, tačiau jiems labai svarbu verslininko asmeninės savybės.
Neformalūs investuotojai laikosi „tiesioginės kontrolės“ nuostatos, t.y. pasitelkdami patirtį
jie seka savo investicijas. Dažniausiai jie tampa įmonės akcininkais. Paprastai „verslo
angelai“ neinvestuoja daugiau nei 250 000 eurų. „Verslo angelų“ finansavimas gali būti
teikiamos visose pradinėse inovacinės veiklos stadijose, kol prasideda intensyvi inovacijos
eksploatacija.
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- Rizikos kapitalo fondai. Rizikos kapitalas gali finansuoti inovacinę veiklą, kai jau yra
sukurtas produkto prototipas arba paleista bandomoji gamyba. Iš rizikos kapitalo fondų
gali būti finansuojamas naujos įmonės steigimas arba jau veikiančios įmonės inovatyvus
projektas. Dažniausiai investuojama į akcijas, tikintis, kad įmonė bus sėkminga ir jos vertė
smarkiai išaugs. Rizikos kapitalo fondai siekia gauti pelną pardavus išaugusios ir gerai
dirbančios įmonės akcijas. Rizikos kapitalo valdytojų pagrindinis darbas yra identifikuoti
įmones, kurios turi augimo perspektyvas bei suteikti joms reikalingą finansinę paramą
tolesnei plėtrai. Dauguma rizikos kapitalo fondų orientuojasi į didelius sandorius (virš 250
000 eurų).
- Komerciniai bankai ir privatūs investuotojai. Šie finansavimo šaltiniai įsijungia
vėlesniuose inovacinės veiklos etapuose, kai rizika smarkiai sumažėja. Inovaciją įvedus į
rinką išryškėja jos pelningumo potencialas ir atsiranda daugiau norinčių investuoti.
Komerciniai bankai lengviau teikia paskolas, atsiranda galimybė įmonės akcijas pasiūlyti
biržoje.
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CONCLUSIONS AND Q/A (IŠVADOS)

2.1. Inovacijų valdymo tobulinimo galimybės
Sprendžiant inovacijų plėtojimo Centrinėje ir Rytų Europos šalyse problemas, labai svarbu
suvokti esmines nuostatas, kurių reikėtų laikytis, formuojant ir įgyvendinant atitinkamas
valdymo tobulinimo priemones. Tokių nuostatų suvokimas ir realizavimas yra pagrindas
konstruktyviai plėtoti inovacinę veiklą ir efektyviai spręsti politinės, ekonominės,
technologinės raidos klausimus.
Svarbiausios ir prioritetinės su inovacijų valdymo tobulinimu susijusios nuostatos yra šios:
- Inovacijų valdymas turi būti orientuojamas į intelektualiosios veiklos prioritetus.
- Inovacijų valdymas turi būti orientuojamas į visuomenės demokratizavimą, humanistinių
idealų bei žmogaus teisių įgyvendinimą.
- Inovacijų valdymas turi būti orientuojamas į visuomenės raidos ekologizavimą.
- Inovacijų valdymas bei valdymo tobulinimas turi būti grindžiami informacinių technologijų
bei modernių komunikacinių priemonių taikymu.
- Inovacijų valdymas bei valdymo tobulinimas turi būti orientuojami į vidinės darnos
visuomenėje palaikymą ir kūrybingo psichologinio klimato sukūrimą ir plėtojimą.
Apibendrinant išdėstytus teiginius galima patvirtinti išvadą, jog inovacijų procesai yra itin
svarbus šiuolaikinės visuomenės gyvenimo būdo bei visuomenės transformacijų požymis,
pasireiškiantis globalizacijos ir socialinės ekonominės raidos bei mokslo ir technologijų
pažangos internacionalizavimo sąlygomis.

2.2.

Inovatyvių organizacinių formų įgyvendinimas

Šiuolaikinėmis globalizacijos, socialinės ekonominės raidos ir mokslo bei technologijų
pažangos internacionalizavimo sąlygomis išryškėja vis didėjantys poreikiai kurti, plėtoti ir
įvairiose srityse įgyvendinti tokias organizacines formas, kurios būtų itin palankios
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visapusiškai aktyvinti įvairialypes inovacijas ir skatintų pažangius pokyčius bei
konkurencingumą įvairiuose sektoriuose. Tai reiškia, kad inovacijoms aktyvinti skirtų
organizacinių formų kūrimas, plėtojimas ir įgyvendinimas tampa prioritetine prielaida
skatinant socialinės ekonominės raidos ir mokslo bei technologijų pažangos
internacionalizavimo procesus.
Inovacijoms palankios organizacinės formos, skirtos skatinti internacionalizavimo procesams
įvairiose socialinės ekonominės raidos ir mokslo bei technologijų pažangos srityse, turi būti
inovatyvios: šių formų inovatyvumas turi pasireikšti ypatingu palankumu generuoti, skatinti,
skleisti ir įgyvendinti inovacijas, leidžiančias kurti kokybiškai naujus produktus ir palaikyti
reikiamą konkurencingumo lygį visose šiuolaikinės ekonomikos bei socialinio gyvenimo
srityse.
Inovatyvios organizacinės formos, skirtos skatinti socialinės ekonominės raidos ir mokslo bei
technologijų pažangos internacionalizavimui, gali pasižymėti didžiule įvairove, todėl yra
tikslinga perspektyviausias tokių organizacijų formas aptarti atskirai.
Inovacijų centrai yra labai reikšmingi plėtojant inovacijas visose šiuolaikinio verslo srityse ir
viešajame sektoriuje. Inovacijų centras gali būti apibūdinamas kaip organizacija, kurios
paskirtis – įvairiomis konsultavimo bei projektavimo darbų formomis skatinti inovacijų kūrimą
ir rengti projektus, programas bei planus, skirtus inovacijoms įgyvendinti ir skleisti. Inovacijų
centrai, kaip organizacijos, gali veikti tiek kaip įvairiomis formomis funkcionuojančios
savarankiškos ar autonomiškos įstaigos arba įmonės, tiek ir kaip atskiros tarnybos ar
padaliniai įstaigų ar įmonių struktūroje.
Verslo inkubatoriai apibūdinami kaip organizacijos, kurių paskirtis – remti inovatyvaus verslo
sukūrimą, sudarant ir išugdant perspektyvius verslo subjektus bei pradiniuose jų veiklos
etapuose lengvatinėmis sąlygomis teikti jiems įvairias mokymo, konsultavimo, informavimo,
taip pat juridinio, marketinginio aptarnavimo paslaugas bei paslaugas apskaitos, personalo
vadybos, biuro administravimo ir kitose srityse. Verslo inkubatoriai, kaip organizacijos, gali
veikti įvairiomis formomis: ir kaip savarankiškos ar autonomiškos organizacijos, įmonės ar
įstaigos, ir kaip struktūriniai padaliniai kitose organizacijose.
Technologijų ir mokslo parkai bei technopoliai, vertintini kaip funkcijų sudėtingumu
pasižyminčios,
šiuolaikinėje inovacijų skatinimo bei verslo kūrimo, plėtojimo ir
modernizavimo veikloje dalyvaujančios organizacijos. Šios organizacijos yra ypač reikšmingos
aktyviai kuriant ir plėtojant modernias technologijas šiuolaikinėmis socialinės, ekonominės,
mokslo ir technologijų pažangos internacionalizavimo bei žiniomis grindžiamos visuomenės ir
žinių ekonomikos kūrimosi sąlygomis.
Apibendrinant galima konstatuoti visų šių organizacijų svarbą, kartu pripažįstant, jog
minėtosios organizacijos globalizacijos aplinkoje iš esmės gali reikštis tik kaip regioninės,
skirtos inovacijoms plėtoti. Nepaisant to, jog šiose organizacijose kuriami produktai gali
pasižymėti itin aukštu konkurencingumu, o pačios organizacijos konkrečiose ekonominės
raidos bei technologijų pažangos srityse gali netgi būti lyderiais tarptautiniu ir netgi globaliu
mastu, šiuolaikinėmis sąlygomis atsiranda vis didesni poreikiai plėtoti dar sudėtingesnes ir
stambesnes organizacijas, kurios būtų pajėgios ne tik itin efektyviai veikti globaliose
ekonominės bei technologijų pažangos erdvėse, bet ir formuotų globaliu mastu naujas
proveržių kryptis.
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Tinklų tipo organizacijomis, kurias būtų galima traktuoti kaip dar aukštesnio lygio
organizacijas nei technologijų parkai, pramonės mazgai ar technopoliai, yra laikytini įvairūs
įmonių, įstaigų ir organizacijų susivienijimai bei kitokie dariniai, kaip, pavyzdžiui, klasteriai.
Klasteriai ir kitokie tarptautiniu mastu veikiantys įmonių, įstaigų ir organizacijų susivienijimai
bei kiti dariniai inovacijų plėtojimo sistemoje kuriami reaguojant į globalizacijos ir kitus
tarptautiniu mastu veikiančius procesus.
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