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Straipsnyje analizuojamas kintantis inovacijų vaidmuo viešojo administravimo 
organizacijų veikloje, kuris atsispindi identifikuojant absorbcinio geb÷jimo vaidmenį 
viešojo administravimo inovacijų kūrimo ir diegimo procese bei analizuojant viešųjų 
organizacijų vaidmenį inovacinių procesų valdyme. Pagrindžiama id÷ja, kad viešojo 
administravimo organizacijos turi būti aktyviai įtraukiamos į inovacijų kūrimo, tin-
kamų sąlygų sudarymo ir nuolatinio stiprinimo procesus, nes inovacijos vis labiau 
daro įtaką viešojo administravimo organizacijų veiklai per globalius informacijos ir 
žinių kanalus. 

Raktažodžiai: inovacija, absorbcinis geb÷jimas, viešojo administravimo organizacija. 
Keywords: innovation, absorptive capacity, public administration organization. 

Įvadas 

Dabartinio laikmečio iššūkių – globalizacijos, ekonomin÷s konkurencijos, sociali-
nių ir politinių neramumų, technologinių pokyčių, nuolat kintančios darbo rinkos ir kt. 
– veikiama socialin÷ ir ekonomin÷ valstybių raida didina reikalavimus viešajam admi-
nistravimui ir neišvengiamai sukelia tam tikrą valdžios ir visuomen÷s įtampą. „Vi-
suomen÷ reikalauja iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvumo, naujų veiklos formų, 
nuolat ger÷jančių kokybinių veiklos rodiklių. Tod÷l vis svarbesni tampa viešųjų pa-
slaugų teik÷jų ir vartotojų santykiai, viešojo sektoriaus struktūrų organizaciniai po-
kyčiai, viešųjų programų ir projektų bei visų veiklos rūšių – informacinių, technolo-
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ginių, finansinių ir žmogiškųjų išteklių valdymo – inovacijos“ [25, p. 9]. Šiomis sąly-
gomis, bendrąją įvairių valstybių ir įvairių šalių visuomen÷s raidą vis labiau lemia 
globalizacijos, tarptautin÷s integracijos ir internacionalizacijos procesai, o viešojo ad-
ministravimo sistemos raida ir pažanga kartu irgi vis labiau reiškiasi būtent kaip šių 
procesų objektas [22, p. 392]. Tod÷l būtina naujas id÷jas ir novatorišką mąstymą skirti 
viešajam administravimui, nes tai neatsiejama globalaus pasaulio valdymo tobulinimo 
kryptis, nulemianti politines veikimo kryptis ir subordinuojanti politinius, teisinius, 
ekonominius ir socialinius veiksnius dirbti tam, kad būtų patenkinti piliečių poreikiai 
ir būtų didesnis šio proceso efektyvumas. Kad inovacijos viešajame administravime 
būtų s÷kmingos, reikalinga: politin÷ valia, laikas įgyvendinti institucines reformas, fi-
nansinių išteklių lankstumas, tarpininkų palaikymas, investicijos į inovacinę veiklą, 
visų visuomen÷s sektorių palaikymas [2, p. 6]. Tačiau mokslin÷je literatūroje labiau-
siai orientuojamasi atskleisti inovacijų vaidmenį verslo sektoriuje, vis dar mažai d÷-
mesio skiriant inovacijoms valstyb÷s valdymo ir administravimo srityje. Tod÷l šiame 
straipsnyje siekiama atskleisti šiuolaikinę inovacijų sampratą viešajame administravi-
me, identifikuoti absorbcinio geb÷jimo vaidmenį viešojo administravimo inovacijų kūrimo 
ir diegimo procese, išryškinti inovacijų sklaidos prielaidas šio sektoriaus institucijose ir 
problemas, kylančias inovacijų diegimo procesuose. 

1. Inovacijų samprata ir jos specifika viešojo administravimo kontekste 

Inovacijos laikomos esmin÷mis priemon÷mis, užtikrinančiomis valstyb÷s ilga-
laikį ekonominį stabilumą ir subalansuotą vystymąsi. Tam būtina puosel÷ti ir skatin-
ti kūrybingumą bei pl÷toti inovatyvumo praktiką visuose veiklos sektoriuose, tarp jų 
valstyb÷s valdymo ir administravimo srityje, prisiderinant prie naujos inovatyvaus 
veikimo aplinkos [7, p. 88]. 2007 m. liepos m÷n. Vienoje vykusiame Jungtinių Tautų 
Organizacijos Septintajame pasauliniame valdžios pertvarkos forume paskelbtame 
leidinyje Inovacijos valdyme ir viešajame administravime (angl. Innovations in Go-
vernance and Public Administration) nurodoma, kad valdžios įstaigos privalo ope-
ruoti ir teikti aukštos kokyb÷s paslaugas su maž÷jančiais ištekliais ir ribotais opera-
ciniais geb÷jimais, kad tai skatina institucijas naudoti išteklius ir pl÷toti geb÷jimus 
ne tik efektyviau, bet ir kūrybiškiau, pavyzdžiui, įtraukiant privatų sektorių ir pilie-
čius į viešųjų paslaugų teikimo procesą [16, p. 1]. Demokratizacijos skatinimas ne 
tik sudaro galimybes spręsti kylančias problemas, bet ir aktyviau įtraukia į viešųjų 
reikalų tvarkymo procesus, kuriems būtini inovatyvūs instituciniai mechanizmai, 
procesai ir politika. 

Žodžio inovacija kilm÷ siejama su XV a. Vidurio Prancūzijoje vartotu žodžiu 
inovacyon, reiškusiu atnaujinimą arba naujo pavidalo suteikimą esančiam daiktui 
[26, p. 19]. Dabartiniai autoriai iš esm÷s  panašiai, tačiau kartu ir skirtingai 
apibr÷žia inovacijų sąvoką. Inovacija - tai procesas, kuriuo siekiama įgyti 
konkurencinį pranašumą, sujungiant mokslines, technologines ir organizacines 
tendencijas ir darant pažangą organizacijos produktų, paslaugų ir veikimo būdų 
srityje modeliavimo ir žinių valdymo aspektu [28, p. 10]. Inovaciją galima 
apibr÷žti kaip kūrybišką ir interaktyvų procesą, apimantį rinkos ir ne tik rinkos 
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institucijas. Inovacija formuojasi kūrybiškai naudojant įvairių tipų žinias, siekiant 
reaguoti į rinkoje susiformavusią paklausą ar socialinius poreikius [24, p. 6]. 
Europos Komisija siūlo inovaciją suvokti kaip produktų, paslaugų asortimento ir 
susijusių rinkų atnaujinimą ir išpl÷tojimą; naujų produkcijos, pasiūlos ir 
paskirstymo metodų sukūrimą; įvadą į vadybos, darbo organizavimo, darbuotojų 
darbo sąlygų ir kompetencijų pokyčius [14, p. 23]. Inovacija gali būti apibūdina-
ma ir kaip id÷ja, praktika ar materialus žmogaus darbo produktas, suvokiamas kaip 
naujas tiesiogiai susijusiame įsisavinimo dalinyje [1, p. 24]. Tod÷l inovaciją taip 
pat galima suvokti kaip strateginį iššūkį nuolatos generuoti geras id÷jas ir 
konvertuoti jas į produktus ir paslaugas, reikalingus rinkai [27, p. 10], organi-
zacijai ar institucijai, miestui, regionui, valstybei ar net visai pilietinei visuo-
menei. Šis apibūdinimas glaudžiausiai siejasi su veiklos viešajame adminis-
travime specifika, tod÷l šiame straipsnyje juo ir vadovaujamasi. Kartais inovacija 
apibr÷žiama kaip visiškas originalumas, t. y. absoliučiai viskas iki tol buvę 
nežinoma. Tačiau iš tikrųjų inovacija - paprastai buvę 99 proc. seniai žinomų dalykų ir 
tik 1 proc. naujovių [27, p. 9]. Tod÷l ir viešajame administravime būtina identifikuoti 
iki tol buvusius veiklos metodus, valdymo ir organizavimo principus bei struktūras ir 
jas tobulinant siekti inovacin÷s veiklos stimuliavimo.  

Inovacijas galima suklasifikuoti pagal įvairius požymius. Remiantis JTO studija, 
identifikuojami šie inovacijų viešajame administravime tipai: 

• Institucin÷s inovacijos (orientuotos į esamų institucijų atnaujinimą arba naujų 
kūrimą, pvz., elektroniniai rinkimai); 

• Organizacin÷s inovacijos (naujos darbo procedūros, valdymo technikos, pvz., 
valstyb÷s tarnautojų duomenų baz÷); 

• Proceso inovacijos (orientuotos į viešųjų paslaugų teikimo kokyb÷s gerinimą, 
pvz., vieno langelio principas); 

• Konceptualios inovacijos (naujų valdymo formų kūrimas, pvz., interaktyvus po-
litikos formavimas, valdymas įtraukiant piliečius, horizontalūs tinklai) [16, p. 6].  

Atsižvelgiant į inovacijų įvairovę, išskiriamos šios svarbiausios klasifikacin÷s 
grup÷s: 1) mokslin÷s inovacijos – s÷kmingas mokslinių naujovių kūrimas, jų 
pritaikymas ir panaudojimas įvairiose srityse; 2) gamybin÷s inovacijos – naujų 
gamybos, tiekimo, platinimo ir kitų metodų įtvirtinimas; 3) technologin÷s ino-
vacijos – naujų technologijų sukūrimas ir senų atnaujinimas bei prapl÷timas, 
diegiant jas įvairiose srityse; 4) vadybin÷s inovacijos – vadybos, darbo organi-
zavimo, darbo sąlygų keitimas ir įgyvendinimas [3, p. 7]. Analizuojamame 
kontekste, inovacijų klasifikacin÷s grup÷s yra svarbios šiais straipsnio autorių 
išskirtais aspektais: 

• Mokslin÷s inovacijos - viešosios politikos ir viešojo administravimo bei vadybos 
ir administravimo mokslo krypties vystymosi išdava; 

• Gamybin÷s inovacijos - aktualios viešojo sektoriaus specializuotos veiklos at-
žvilgiu arba valstyb÷s (regiono, miesto) ekonominių paj÷gumų ir konkurenci-
nio pranašumo didinimo aspektu; 
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• Technologin÷s inovacijos - ypatingai svarbios tobulinant viešųjų paslaugų teikimo 
priemones, darant jas prieinamesn÷mis piliečiams ir įvairioms interesų grup÷ms 
bei efektyvesnes laiko ir kaštų atžvilgiu. 

• Vadybin÷s inovacijos - neatsiejama valstyb÷s valdymo ir administravimo 
mokslo ir praktikos dalis, sąlygojanti ne tik viešojo administravimo ir viešo-
sios politikos raidą, bet ir atverianti naujas galimybes gerinti institucijų veiklą 
ir siekti efektyvumo.  

Visos inovacijos, nepriklausomai nuo jų klasifikacijos grup÷s ar klasifikacinių 
požymių pobūdžio, turi ypatingą reikšmę viešajam administravimui, tiek tiesiogiai  - 
subordinuojant visas pastangas struktūros, procesų ar veiklos tobulinimo ir 
efektyvinimo tikslų siekimui, tiek netiesiogiai – įtakojant politinę, ekonominę ir 
socialinę aplinką, viešojo administravimo organizacijų vidinius ir išorinius ryšius.  

Prielaidos inovacijų vaidmeniui viešajame sektoriuje stipr÷ti susidar÷ ir d÷l 
viešojo administravimo paradigmos kaitos. Tobulinant modernių šalių viešojo 
sektoriaus organizacijų veiklą, pastaraisiais pra÷jusio amžiaus dešimtmečiais buvo 
siekiama gerinti strateginių inovacijų produktyvumą, diegti įvairias kokyb÷s 
valdymo ir kontrol÷s formas, įtraukti piliečius į sprendimų pri÷mimo procedūros ir 
kitus demokratinius procesus, lemiančius šių organizacijų veiklos efektyvumą 
[25, p. 9]. D÷l globalizacijos, informacinių technologijų ir inovacijų pakito po-
žiūris į valdžią, jos vaidmenį ir viešojo sektoriaus institucijų darbą. Išsivysčiusios 
ir besivystančios šalys vykd÷ dideles reformas. Vienos iš jų buvo pastebimai 
s÷kmingos, kitos – ne [18, p. 98]. Daugelio šiuolaikinių valstybių viešajam admi-
nistravimui buvo ir yra būdingos reformos, pokyčiai ir inovacijų paieškos, lai-
kantis nuostatų, kad šiuolaikiniuose administravimo procesuose būtina vadovautis 
teis÷tumo, racionalumo ir pagarbos piliečių teis÷ms principais ir siekti tos veiklos 
kuo geresnių rezultatų, sudarant prielaidas integruotai ir gerai valdomai centrin÷s 
ir vietos valdžios sistemai sukurti ir užtikrinti tos sistemos vystymąsi įgyven-
dinant su tuo susijusias veiklos programas [12, p. 29]. Valstyb÷se, inovatyviai 
keičiančiose valdžios vaidmenį ir funkcijas gerinant veiklos kokybę, stiprinami 
valdžios institucijų ryšiai su piliečiais, verslo sektoriumi ir pilietin÷s visuomen÷s 
organizacijomis [11, p. 12]. Nuolatin÷s kaitos sąlygomis viešosios organizacijos 
privalo lanksčiai reaguoti į aplinkos sąlygotą naujovių poreikį, palaikyti naujas 
id÷jas ir inovacijas bei skatinti jų atsiradimą, ieškoti geresnių būdų, kaip kuo 
efektyviau įgyvendinti savo misiją [19, p. 99].  

Inovacijų diegimą viešajame administravime sąlygoja daugelis veiksnių, tarp jų 
tai, kad būtina: 

• didinti valstyb÷s konkurencingumą, siekiant prilygti s÷kmingoms kitoms valsty-
b÷ms ar atskiroms organizacijoms; 

• skatinti bendradarbiavimo ryšius ir tapti lygiaverčiais kitų valstybių, ar orga-
nizacijų partneriais; 

• įvertinti did÷jantį jautrumą visuomenin÷s ir ekonomin÷s aplinkos veiksniams ir 
kurti patrauklesnį valstyb÷s įvaizdį nacionaliniu (visuomenei, nacionalinei verslo 
struktūrai) ir tarptautiniu mastu.  
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Pripažįstant, kad pasitik÷jimas valdžia priklauso nuo to, kiek ji sugeba tobulinti 
savo geb÷jimus, ir laikant, kad vyriausyb÷s tur÷tų skatinti asmenis ir institucijas, 
įgyvendinančias inovacijas, padedančias geriau atlikti valstyb÷s tarnybos uždavinius, 
vertinant juos naudingumo visuomenei aspektu, inovatyvių viešojo sektoriaus reformų 
palaikymas tampa esmine aksioma [11, p. 10]. Mokslininkams ir praktikams svarbu 
diskutuoti, ar (ir kokiu mastu) valstyb÷s valdymo ir administravimo sistema yra ir bus 
pasirengusi pritaikyti žinias ir skatinti inovacijas viešosiose organizacijose. Šiose 
organizacijose diegti inovacijas trukdoma d÷l keleto priežasčių: 

• prastai valdomos viešosios institucijos ir paslaugos;  
• nepakankami viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių geb÷jimai, susiję su ži-

niomis, įgūdžiais, motyvacija ir įsipareigojimais;  
• nesugeb÷jimas rinkti ir valdyti viešuosius finansinius resursus;  
• žinių, inovacijų ir technologijų strategijų trūkumas [2, p. 2]. 

Dabartin÷s viešųjų paslaugų valdymo sistemos yra skirtos apibr÷žtiems veiks-
mams vykdyti, tod÷l inovacijos ir jų skatinimas tokiame kontekste yra pakankamai 
sud÷tingas procesas. Tačiau biurokratinių organizacijų keitimas į „besimokančias“ ir 
„mąstančias“ organizacijas gali paskatinti ieškoti naujų ir geresnių būdų savo misijai 
įgyvendinti, netgi ugdant tam tikro laipsnio toleranciją rizikai ir nes÷km÷ms, be kurių 
neįmanomas inovatyvus veikimas.  

2. Absorbcinio geb÷jimo vaidmuo viešojo administravimo inovacijų kūrimo 
ir diegimo procese 

Inovacijų įgyvendinimas yra procesas, kuris sąlygoja naujų produktų, paslaugų ar 
praktikos įsisavinimą organizacijoje. Tame procese išsiskiria dvi pagrindin÷s faz÷s - 
inicijavimas ir įgyvendinimas: inovacija neegzistuoja tol, kol ji yra tik inicijuota, bet 
neįgyvendinta [9, p. 3].  

Dabartiniame inovacijų kūrimo ir diegimo procese esminiai tampa absorb-
cinis geb÷jimas ir vystymosi geb÷jimas žinių ekonomikos sąlygomis. Geb÷jimas 
kurti ir taikyti žinias yra įstaigų subalansuotumo ir pranašumo šaltinis [4, p. 94], o 
organizacinio mokymosi ir transformacijos prielaida būtent ir yra absorbcinis 
geb÷jimas [10, p. 728]. Jis apibr÷žiamas kaip organizacijos sugeb÷jimas ieškoti, 
įgyti ir naudoti išorines technologines žinias, atsižvelgiant į savo charakteristikas 
[20, p. 300]. Absorbcinis geb÷jimas - tai koncepcija, kuri apima ne tik id÷ją, kad 
organizacija privalo įsisavinti ir naudoti naujas žinias, bet yra papildoma ir 
visaapimančio mokymosi, naujų žinių realizavimo, naujų žinių sklaidos 
organizacijos viduje, naujų šaltinių (įskaitant ir naujas technologijas) naudojimo 
sampratomis. Absorbcinis geb÷jimas yra egzistuojančių organizacijos šaltinių, 
numanomų ir veikiančių žinių, vidin÷s praktikos, vadybinių kompetencijų ir 
kultūros išdava [13, p. 347]. Apibendrintai teigiama, kad absorbcinis geb÷jimas 
yra mok÷jimas identifikuoti, asimiliuoti ir naudoti informaciją iš organizacijos 
aplinkos [30, p. 5].  

Inovacijos suvokiamos kaip procesas, susiejantis organizaciją kaip subjektą su jos 
veiklos rezultatais (žr. 1 pav.). Viešajame sektoriuje tai yra ilgas, nepertraukiamas ir 
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reikalaujantis daug pastangų procesas, kol išgryninama tinkama id÷ja ir jos 
realizavimo specifika viešajame sektoriuje. Organizacijos absorbcinis geb÷jimas 
ne tik lemia jos veiklos specifiką (riboja arba išplečia galimų sprendimų alter-
natyvų aibę, sąlygotą aplinkos, kurioje organizacija veikia), bet ir suponuoja 
kūrybiškumo apraiškų suderinamumą su organizacijos strateginiais tikslais. 
Vystymosi geb÷jimas sudaro prielaidas koordinuoti žinių kūrimą (id÷jų atsiradimą) 
ir tiesiogiai lemia inovacijų diegimo procesus. Svarstymas, id÷jų įvairov÷, id÷jų 
atranka, kūrybingumas, strategija, inovacijų planas - šeši tarpusavyje glaudžiai 
susiję ir vienas kitam įtaką darantys aspektai, neatskiriami inovacinių procesų 
atributai, kurių rezultatas - gimsta inovacijos ir priimami inovacijų įgyvendinimo 
sprendimai. 

Daugeliui viešojo administravimo organizacijų būdingas 1 pav. pateiktas 
nuolatinio veiklos analizavimo ir planavimo modelis. Tačiau dažnai viešojo 
administravimo organizacijų inovacijų diegimo veikloje pasigendama tikslumo ir 
efektyvumo. 

 

1 pav. Inovacijų formavimosi schema 
Šaltinis: sudaryta straipsnio autorių pagal [27, p. 11]. 

Žinių kūrimas tampa vis svarbesnis veiksnys, sąlygojantis institucijos veiklos 
s÷kmę. Tai daugelio inovacijų šaltinis. Vis didesnis piliečių poreikiams skiriamas 

Organizacija Vystymosi 
geb÷jimas 

Absorbcinis 
geb÷jimas 

Svarstymas 

Id÷jų įvairov÷ Kūrybingumas 

Strategija Id÷jų atranka 

Inovacijų planas 

Inovacijų diegimas 

Veiklos 
rezultatai 



Viešoji politika ir administravimas. 2010, Nr. 31, p. 77-90 

 

 

83 

d÷mesys sąlygoja naujų požiūrių, įgūdžių ir priemonių bei projektuojamų procesų ir 
technologijų poreikį viešojo administravimo institucijose [8, p. 85]. Kūrybingumas 
ir inovacijos (ypač žinių kūrimas) laikomos viena kitą papildančiomis veiklomis: 
kūrybingumas kuria bazę inovacijoms, o inovacijos vystymo procesuose susiduria su 
problemomis, kurias padeda spręsti būtent kūrybingumas [15, p. 92]. Geb÷jimas 
kurti inovacijas priklauso nuo vidinių ir išorinių žinių šaltinių, papildančių vienas 
kitą. Svarbu mok÷ti pritraukti geras id÷jas iš kitur (inovacijų absorbcinis geb÷jimas 
(AG)) ir panaudoti jas kuriant naujus produktus ar paslaugas (inovacijų vystymosi 
geb÷jimas (VG)). Tai yra pagrindin÷s organizacijos (įstaigos, regiono, miesto ar 
valstyb÷s) klest÷jimo ir veiklos efektyvumo didinimo sąlygos. Šiuolaikinis inovacijų 
modelis pateiktas 2 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Absorbcinio geb÷jimo ir vystymosi geb÷jimo inovacijų modelis  
Šaltinis: [21, p. 14]. 

Absorbcinis geb÷jimas sąlygoja galimybę identifikuoti, įvertinti ir absorbuoti 
naujas žinias, o vystymosi geb÷jimas - panaudoti tas žinias [21, p. 4]. AG ir VG 
taikymo mastas, kuriant naują vertę, skiriasi ne tik atskiruose ekonominiuose 
sektoriuose, bet ir organizacijose, regionuose ar valstyb÷se. Absorbcinis geb÷-
jimas gali būti sulyginamas su „alternatyvia eiga“, o vystymosi geb÷jimas - su 
„tiesiogine eiga“. Alternatyvi eiga leidžia žinioms sklisti skirtingomis ir prie-
šingomis kryptimis, o tiesiogin÷ eiga žinias skleidžia pulsuojančiai (padidindama 
arba sumažindama žinių tek÷jimo srautą) ir tik viena kryptimi [21, p. 14]. Nagri-
n÷jamas modelis atskleidžia inovacin÷s veiklos procesus ir gali būti taikomas 
organizacijų vidin÷s struktūros vaidmeniui ir ind÷liui į visą viešojo administra-
vimo inovacijų sistemą identifikuoti.  

Absorbcinis geb÷jimas gali būti dviejų lygių: individualus ir organizacijos. 
Organizacijos absorbcinis geb÷jimas priklauso nuo individualių jos darbuotojų 
absorbcinių geb÷jimų. Absorbcinio geb÷jimo vystymas yra paremtas sudedamųjų 
individualių absorbcinių geb÷jimų vystymu, kas sąlygoja institucijos ir indi-
vidualaus lygio absorbcinio geb÷jimo did÷jimo tendenciją. Institucijos absorbcinis 
geb÷jimas n÷ra jos darbuotojų (šiuo atveju - valstyb÷s tarnautojų) absorbcinių 
geb÷jimų suma, nes jis priklauso nuo institucijos mok÷jimo ne tik įsigyti ir 
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asimiliuoti, bet ir panaudoti naujas žinias. Institucijos absorbcinio geb÷jimo šal-
tiniai gali būti nustatyti tik išanalizavus komunikacijos tarp institucijos kaip orga-
nizacijos ir jos išorin÷s aplinkos struktūrą bei nustačius jos vidaus kompetencijos 
išsid÷stymą ir pasiskirstymą [6, p. 131-132]. Tokiems inovacijų kūrimo ir diegimo 
procesams realizuoti reikalingi autonomija, decentralizacija, nes÷kmių cholera-
vimas ir nestruktūrizuotas uždavinių formulavimas. Tačiau d÷l valstyb÷s valdymo 
ir administravimo prigimties bei viešojo administravimo institucijų veiklos speci-
fikos tai pasiekti gana sud÷tinga.  

AG ir VG inovacijų modelis veikia per informacijos ir bendradarbiavimo 
tinklus, kuriais viešojo administravimo organizacija yra susijusi su kitomis 
valstyb÷s valdymo ir administravimo institucijomis, tarptautin÷mis organizaci-
jomis, užsienio partneriais, verslo sektoriumi, nevyriausybin÷mis organizacijomis, 
piliečių susivienijimais ir kt. Ypatingą vaidmenį atlieka mokslo ir tarptautin÷s 
organizacijos, atliekančios tyrimus, skelbiančios studijas ir formuojančios viešojo 
valdymo kaitos tendencijas. 

3. Viešojo administravimo institucijų vaidmuo inovacinių procesų valdyme 

Kaip min÷ta 1 poskyryje, tobulinant viešųjų paslaugų teikimą ir siekiant veiklos 
efektyvumo, viešojo administravimo organizacijų veikloje būtinas institucinių, orga-
nizacinių, proceso ir konceptualiųjų inovacijų adaptavimas ir diegimas. Tame procese 
svarbi atskirų organizacijų ir valstyb÷s inovacin÷s veiklos sąveika.  

Valstyb÷s valdymo ir administravimo organizacijos yra reikšmingos inovacijų 
politikai formuoti ir keletui aspektų įgyvendinti: 

• Naujų technologijų (technologinių inovacijų) komercializavimas yra ilgalaikis 
procesas, kuriam reikalinga stabili politin÷ ir įstatymin÷ aplinka. 

• Svarbu skleisti naujas žinias ir steigti bei pl÷sti tinklą, padedantį komerciali-
zuoti naujas technologijas, o valstyb÷s lygmeniu galima sudaryti sąlygas to-
kiai sklaidai. 

• Svarbu suformuoti palankią verslo ir mokslinių tyrimų aplinką, užtikrinančią 
rezultatyvų inovacijų centrų, technologinių parkų funkcionavimą. 

• Svarbu sukurti bendrą valstybinių, administracinių, verslo struktūrų bei aka-
demin÷s bendruomen÷s tinklą, kuris sukuria kūrybingą ir palankią inovaci-
joms aplinką. 

• Į ateitį orientuota inovacinių produktų ir žinių gamyba, konkurencinga globa-
lioje rinkoje, yra svarbiausias privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavi-
mo inovacijų srityje tikslas [17, p. 67]. 

Užsienio mokslininkai yra pateikę nemažai rekomendacijų inovacijų politikos 
kūr÷jams [2; 21 ir kt.]. Jie pirmiausia nurodo, kad turi būti sudarytos geresn÷s 
sąlygos organizacijoms, miestams, regionams, valstyb÷ms pasiekti aktualius 
nacionalinius ir tarptautinius naujų id÷jų, žinių ir inovacijų šaltinius. Tur÷tų būti 
sukurtos paramos ir skatinimo schemos, atveriančios geresnes pri÷jimo prie 
šaltinių galimybes. Antra, reikia daugiau veikti, kad būtų pritrauktos žinios tų 
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organizacijų ir universitetų, kurie gerai pritaiko savo išugdytas žinias už 
organizacijos ar regiono ribų. Tokie rinkos veik÷jai tur÷tų būti nustatyti arba net 
sukurti, jiems tur÷tų būti teikiama parama, kad būtų sustiprinti jų ryšiai su 
išoriniais partneriais. Trečia, tur÷tų būti daugiau investuojama į vystymą tų 
organizacijų, kurios pasižymi geb÷jimu skleisti žinias tam tikroje apibr÷žtoje 
ekonomin÷je erdv÷je. Tur÷tų būti kuriami paskatinimai ir apdovanojimai, kurie 
paremtų atvirus žinių mainus tarp įvairių tipų organizacijų, nepaisant erdv÷s, 
sektorių ar industrijos ribų. Ketvirta, tarpregioninių inovacijų strategijos tur÷tų 
pagrįsti tarpregionines stiprybes ir silpnybes. Kaimyniniai miestai ir regionai 
tur÷tų skatinti tarpregioninę sinergiją ir jos siekti, o jų veiklos įvertinimas tur÷tų 
atsižvelgti į prid÷tin÷s vert÷s, kurią kuria tarpregioninis bendradarbiavimas, svarbą 
[21, p. 5]. Valstyb÷s valdymo ir administravimo institucijos turi būti pagrįstos 
dalyvavimo ir bendradarbiavimo tampra-tomis. Tod÷l viešasis administravimas 
turi keistis į priemone, reaguojančius į visų piliečių poreikius. Šiam tikslui pasiekti 
viešajam administravimui būtina inovuoti organizacines struktūras, praktiką, 
geb÷jimus ir sistemą, skirtą mobilizuoti, išd÷styti ir panaudoti žmogiškuosius, 
materialiuosius, informacijos, technologinius ir finansinius išteklius [2, p. 3]. 
Inovacijos padeda įgyvendinti esminius pokyčius vieša-jame administravime: 
keičiami valstyb÷s valdymo ir veiklos organizavimo metodai, plečiama 
informacinių technologijų kūrimo ir taikymo veikla, atsiveria naujos elektroninio 
viešojo administravimo, komunikavimo, darbo, mokymosi bei kultūros pl÷tros 
galimyb÷s ir kt. Piliečiai vis didesnę reikšmę teikia viešųjų paslaugų gavimui ne 
įprastu, o elektroniniu būdu.  

Viešojo administravimo organizacijų vaidmuo inovacijų valdyme išryšk÷ja 
šiais aspektais: 

• skleisti informaciją, organizuoti mokymus ir seminarus apie naujas technolo-
gijas, galimas taikyti inovacijoms valdyti; 

• teikti finansinę paramą, kurti fondus, remiančius inovacijų valdymo metodo-
logijas ir technikas; 

• palengvinti verslo ir akademinio sektorių bendradarbiavimą, siekiant išsiaiš-
kinti verslo poreikius; 

• formuoti politiką ir įstatyminę bazę, kurios skatina inovacijas ir sudaro palan-
kią teisinę aplinką joms pl÷totis; 

• pad÷ti vystyti inovacijų valdymo technologijas ir paremti smulkaus ir viduti-
nio verslo vykdomą inovacinę veiklą [14, p. 9]. 

Inovacijoms palanki aplinka gali būti sukurta naudojant keletą priemonių, 
kurioms įgyvendinti taip pat reikalingas valstyb÷s valdymo ir administravimo 
institucijų įnašas: 

• teisin÷s ir administracin÷s aplinkos adaptavimas ir supaprastinamas; 
• paramos verslo pradžiai ir inovacijoms supaprastinamas. 
• inovacijų finansavimo lengvinimas [18, p. 22]; 
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Nacionalin÷ inovacijų įgyvendinimo institucin÷ sistema gali būti apibr÷žiama kaip 
visuma įvairių institucijų, bendrai ir individualiai dalyvaujančių naujų technologijų 
vystymo ir sklaidos procesuose, sudarančių struktūrą, d÷l kurios valdymo forma ir 
vykdomoji politika daro įtaką inovacijų procesams. Tai yra sistema tarpusavyje susi-
jusių organizacijų, kuriančių, kaupiančių ir perduodančių žinias, įgūdžius ir žmogaus 
darbo produktus, kuriais apibūdinamos naujos technologijos. Nacionalumo elemen-
tas funkcionuoja ne tik technologijų politikos srityje, bet taip pat kalboje ir kultūro-
je, sujungiančiose sistemą, bei kitų politikos sričių nacionaliniuose akcentuose, įsta-
tymuose ir nuostatuose, sąlygojančiuose inovatyvumo aplinką [5, p. 58]. Nacionali-
n÷s inovacijų sistemos tyrimai atspindi sisteminį mokslininkų požiūrį į technologinį 
vystymąsi. Šiuo požiūriu inovacija laikoma kompleksiniu įvairių veik÷jų ir institu-
cijų tarpusavio sąveikos rezultatu. Daugelis institucijų, dalyvaujančių inovacijų si-
stemoje, yra nacionalin÷s, tačiau vienos institucijos svarbios tik regioniniu ar vie-
tos lygmeniu, kitos yra svarbios tik analizuojant tam tikrą sektorių ar technologiją. 
„Jų įtaka gali būti pozityvi arba negatyvi inovacijų sistemos evoliucijai: jos gali 
būti svarbios konkrečiai inovacijų sistemai formuotis ir funkcionuoti, tačiau kartu 
gali ir trukdyti inovacijų sistemos internacionalizacijai“ [5, p. 63]. Šiandieniniame 
konkurencingame pasaulyje būtina kurti naujus inovacijų politikos tipus, skirtus 
sistemiškai galimoms nes÷km÷ms nustatyti ir organizacijų absorbciniam geb÷jimui 
ir tinklaveikai gerinti. Tinklaveikos schemos išryškina interakciją tarp atskirų vei-
k÷jų ir organizacijų sąveiką nacionalin÷je inovacijų sistemoje: padidina bendrų ty-
rimų ar kito techninio verslo įmonių ir viešojo sektoriaus institucijų bendradarbia-
vimo svarbą. Šiame kontekste tampa svarbios schemos, skatinančios tyrimų ir pa-
žangių technologijų partnerystę su valdžios institucijomis. Tokia politika skatina 
ypatingą d÷mesį skirti aukšto lygio patentavimui, publikavimui, asmenų mobilu-
mui, intelektinio kapitalo normų diegimui, užimtumo politikos įgyvendinimui ir 
mainų programų pl÷tojimui. Svarbūs tampa neformalūs žinių srautai ir pri÷jimas prie 
technin÷s informacijos tinklų, sąlygojančių informacinių technologijų politikos įgy-
vendinimą ir būtinos infrastruktūros formavimą. Nauda organizacijoms (įstaigoms, 
regionams, miestams ar valstyb÷ms) kuriama vykstant inovatyvių klasterių vystymo 
procesams ir glaudžiai bendradarbiaujant organizacijoms [23, p. 41-42].  

Taigi valstyb÷s inovacin÷ veikla, kuriai įtaką daro ir viešojo administravimo 
organizacijos, tur÷tų pasižym÷ti tam tikra kooperacija, tinklaveika ir parama inovacijų 
pl÷trai. Tačiau kartais susiduriama su inovacinių procesų kliūtimis valstyb÷s valdymo 
ir administravimo srityje. Apibendrintai galima teigti, kad inovacijoms atsirasti ir joms 
realizuoti trukdo:  

• Politikos ir administravimo dichotomijos sąlygotas administracin÷s veiklos ri-
botumas (savarankiškumo stoka) inovacijų inicijavimo srityje. 

• Didelis viešųjų interesų grupių (politinių, vidinių ir išorinių klientų, pilie-
čių grup÷s, bendruomen÷s, įvairios institucijos ir organizacijos) ir jų tikslų 
spektras, darantis įtaką dažnai pasireiškiančiam priešiškumui inovaciniams 
ketinimams. 
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• Inovacijų s÷km÷s vertinimo sud÷tingumas ir daugialypiškumas (atsižvelgiant į 
inovacijų atitiktį visų interesų grupių tikslams). 

• Pastangų teikti visuomenei jų poreikius atitinkančią vertę maksimizavimas, 
kartais atsisakant optimizavimo metodo. 

• Visuomen÷s intereso sąlygojama teigiamų rezultatų būtinyb÷. 
• Institucijos augimo samprata per funkcijų kiekyb÷s (daug÷jimo), o ne kokyb÷s 

(tobulinimo) prizmę. 
• Maža orientacija į teikiamų paslaugų atnaujinimą ir jų kokyb÷s gerinimą, di-

del÷ - į funkcijų gausą ir to sąlygotą institucijos biudžeto prieaugį. 
• Tradicinio ir naujojo viešojo administravimo vertybių sankirta (nusistov÷jusi 

tvarka versus inovatyvus veikimas) priimant inovacijų iniciatyvos sprendimus. 
• Planavimo, išsamios rizikos ir pasekmių analiz÷s bei reikiamų resursų įverti-

nimo veiklų būtinyb÷ prieš pradedant inovacinį projektą, dažnai padidinanti jo 
atsisakymo galimybę.  

Siekiant, kad viešojo administravimo specialistai būtų lankstūs ir novatoriški, 
ieškotų geriausių būdų susitarimams vykdyti, kurtų naujas ir įdomias id÷jas, siektų 
kuo atlikti geriau darbus, būtina jiems suteikti daugiau teisių priimti sprendimus [29, 
p. 25] ir leisti laisviau apsispręsti institucijų vadovams, siekiantiems diegti naujausias 
technologijas, adaptuoti novatoriškus valdymo ir sprendimų paieškos metodus, skatinti 
viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą tenkinant institucinius ir 
visuomeninius poreikius.  

Taigi inovacijos veikia viešojo administravimo organizacijų veiklą, o jos savo 
ruožtu daro įtaką valstyb÷s inovaciniams procesams. Inovacijos tampa svarbūs 
nacionalin÷s ir tarptautin÷s veiklos akcentai, kurie veikia valstyb÷s valdymo ir 
administravimo institucijas, jų veiklą ir organizacinius procesus bei daro įtaką viešojo 
administravimo paradigmos raidai. 

Apibendrinimas 

Inovacijos viešajame administravime sąlygojamos pasaulinių raidos tendencijų: 
technologijų pažangos, did÷jančio demokratizacijos vaidmens ir ekonomin÷s bei 
politin÷s globalizacijos. Visa tai lemia, kad did÷ja viešojo ir privataus sektoriaus 
bendradarbiavimo vaidmuo ir intensyviai keičiasi viešojo administravimo organi-
zacijų veiklos pobūdis.  

Kintantis inovacijų vaidmuo viešajame administravime reiškiasi valstyb÷s 
valdymo ir administravimo pokyčiais. Inovacijos, nors ir besiskiriančios savo 
prigimtimi ir rezultatais, yra svarbūs viešojo administravimo fundamentaliosios ir 
taikomosios baz÷s veiksniai: mokslin÷s inovacijos susietos su vadybos ir ad-
ministravimo mokslo krypties pažanga; technologin÷s inovacijos taikomos viešųjų 
paslaugų teikimo metodams ir priemon÷ms tobulinti; vadybin÷s inovacijos taikomos 
naujiems organizavimo ir valdymo metodams diegti ir organizacijų veiklai gerinti. 

Inovacijų sklaidą viešajame administravime lemia šio sektoriaus organizacijų 
ir jų narių (viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių) absorbcinis ir vystymosi 
geb÷jimai. Absorbcinis geb÷jimas sudaro prielaidas pritraukti geras id÷jas iš kitur, 
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taip sudarydamas sąlygas kurti ir pl÷toti naujas organizacijos veiklos tobulinimo 
nuostatas. Vystymosi geb÷jimas padeda tas nuostatos įgyvendinti praktiškai.  

Viešojo administravimo organizacijų ir valstyb÷s inovacinę veiklą sąlygoja pačių 
organizacijų veikla, susijusi su inovacijų politikos kūrimu, inovacijų valdymo procesais ir 
inovacijų aplinkos formavimu nacionalin÷s inovacijų sistemos kontekste.  

Organizacijų inovacinį paj÷gumą lemia strategin÷s ir kultūrin÷s prielaidos bei 
inovacijų kūrimo ir diegimo procese dalyvaujančių asmenų individualios savyb÷s. 
Pagrindin÷ strategin÷ prielaida - inovaciniai procesai ir d÷l jų atsirandančios inovacijos turi 
koreliuoti su organizacijos strateginiais tikslais. Prie kultūrinių prielaidų priskiriama 
kūrybingumą ir novatoriškumą kelianti darbo aplinka, organizacinio klimato ir 
organizacin÷s kultūros ugdymas. Inovacijų kūrimo ir diegimo aspektu svarbios 
individualios savyb÷s yra originalus mąstymas bei individualumo toleravimas ir 
skatinimas, nepaisant biurokratin÷se organizacijose labiau propaguojamų įvertinto ir 
taisyklių susaistyto elgesio principų. 
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the Absorptive Capacity’s Aspect 

Summary 

The article analyses the changing role of innovations in the performance of public admini-
stration organizations. It is reflected in the identification of the absorptive capacity’s role in the 
processes of innovation creation and exploitation and the determination of public organiza-
tions’ role in the management of innovative processes. During the research the initial idea, that 
the public administration organizations should be actively involved in the processes of creation 
of innovation, provision of facilities and constant consolidation was substantiated, because in-
novations are increasingly making an impact on public organizations’ performance through 
global channels of information and knowledge. 

 
 


