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Ávadas

Temos aktualumas. Inovacinë politika – svarbi
sudëtinë vieðosios politikos ir administravimo da-
lis. Europos kultûros forumas, vykæs 2007 m. rug-
sëjo 26–29 d. Lisabonoje, siekdamas suaktyvinti
vieðojo ir privataus sektoriø bendradarbiavimà,
2009 metus paskelbë kûrybiðkumo ir inovacijø me-
tais.

Plaèiausia prasme inovacijø politikos prie-
monës gali apimti didþiàjà dalá ðalies ekonomi-
nës, mokslo ir ðvietimo politikos priemoniø.

Lietuvos ûkio (ekonomikos) plëtros iki 2020
metø ilgalaikës strategijos projekte [4] naciona-
linës inovacijø politikos ribos nusakomos ðiais ele-
mentais:

1. Finansø ir korporacinio valdymo siste-
ma, palanki inovacinei veiklai.

2. Ðvietimo ir mokymo sistema, formuojanti
teisingà poþiûrá á inovacinæ veiklà ir uþtikrinanti
inovacinës veiklos reikalavimus atitinkanèià va-
dovø bei darbuotojø kompetencijà.

3. Technologijø perkëlimo pobûdis arba
santykiø tarp ámoniø sistema, ágyvendinama ávai-
riø technologijø perkëlimo institucijø.
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4. Darbo santykiø pobûdis, kvalifikuotø spe-
cialistø pritraukimas á ámones.

5. Antrepreneriðkas inovatyviø ámoniø val-
dymas.

Taigi valstybës inovacinë politika formuoja
organizacijø inovaciná laukà.

Tyrimo problema. Organizacijos (ámonës) ino-
vacinis laukas skatina arba stabdo organizacijos
atsinaujinimà bei jos darbuotojø kûrybiðkumà.
Todël svarbu suprasti, kodël vienos organizaci-
jos nuolat ágyvendina inovacijas, o kitose poky-
èiai nevyksta. Tam reikia nustatyti, kokios jëgos
ir veiksniai sudaro organizacijos inovaciná laukà.

Tyrimo objektas. Inovacinio lauko veiksniø
tyrime dalyvavo 70 skirtingo dydþio ámoniø: mik-
roámonës, maþos, vidutinës ir didelës – besiski-
rianèios veiklos sritimis ir inovatyvumo lygiais.

Tyrimo tikslas – nustatyti svarbiausius orga-
nizacijø inovacinio lauko veiksnius ávairaus dy-
dþio ámonëse.

Tikslui pasiekti straipsnyje keliami ðie uþda-
viniai:

1. Sukurti inovacinio lauko veiksniø anali-
zës metodikà.
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2. Nustatyti svarbiausius veiksnius, skatinan-
èius inovacijas organizacijoje. Ypaè atkreiptinas
dëmesys á iðorinius, t. y. vieðuosius, veiksnius, pri-
klausomus nuo inovacinës politikos.

3. Nustatyti svarbiausius veiksnius, stabdan-
èius inovacijas organizacijoje.

Tyrimo metodai. Nagrinëjami ankstesni moks-
liniai darbai, analizuojantys inovacijø veiksnius.
Inovacinio lauko veiksniams nustatyti atliktas
empirinis tyrimas. Panaudota daugiapakopë – eks-
pertiniø vertinimø, anketiniø apklausø bei re-
zultatø analizës – tyrimo metodika.

Straipsnyje pateikiami tyrimø, autoriaus at-
liktø Mykolo Romerio universiteto Personalo va-
dybos ir organizacijø plëtros katedroje 2007 m.,
rezultatai.

Organizacijos inovacinis laukas

Nagrinëdami inovacijø svarbà politikai ir ad-
ministravimui vieðosios vadybos tyrinëtojai Nor-
bert Thom ir Andrian Ritz pabrëþia, kad valsty-
bës inovacinis veikimas pasireiðkia ðiose dviejose
srityse:

• inovacijos teikiant paslaugas valstybei;
• inovacijos kuriant ûkio ir visuomenës gy-

vavimo sàlygas [8, p. 119].
Pokyèius skatinanèiø ir stabdanèiø jëgø

(veiksniø) lauko pusiausvyra yra lemtinga kaitos
procesams. Vieðasis administravimas juose pasi-
reiðkia kaip visuomenës inovaciniø laukø regu-
liavimo mechanizmas.

Iðgyventi gali tik tos organizacijos (ámonës),
kurios nuolat atsinaujina, t. y. geba reaguoti á
aplinkos ir vidinius pokyèius. Organizacijai átakà
daro visuomeninë politinë, teisinë, ekonominë,
techninë, ekologinë, rinkos ir kitos sritys.

Analizuojant ámonës aplinkà, gali bûti tiria-
ma [7, p. 36]:

• aplinkos dinamikos analizë;
• svarbiausi sëkmës veiksniai;
• rinkos sàlygø analizë;
• PEST1 analizë (tolimosios aplinkos analizë);
• konkurentø analizë;
• kita.
Jëgos laukø analizës metodo taikymà socia-

liniuose moksluose ir pokyèiø valdymui pagrin-
dë Kurt Lewin [5]. Pagal ðá metodà lauke visada
veikia dvi jëgø grupës. Viena grupë apima jëgas,

kurios veikia prieð sëkmingà permainø ágyvendi-
nimà – tai stabdanèiosios jëgos. Kitai grupei pri-
klauso jëgos, nukreiptos sëkmingai ágyvendinti
permainas – tai varomosios jëgos. Pagal bendràjà
jëgø lauko teorijà lauke esantá objektà (inovaci-
jà, pokytá, procesà) veikia atstojamoji jëga. To-
dël svarbu þinoti, kokios jëgos sudaro jëgø lau-
kà. Jos gali daryti átakà pokyèiø krypèiai.

Inovaciniai jëgø laukai susideda ið vidiniø ir
iðoriniø jëgø. Vieni veiksniai, aplinkybës skatina
pokyèius ir inovacijas, kiti – stabdo arba apsun-
kina (1 pav.).

Vidiniai darbuotojo veiksniai turi átakos tik
vieno þmogaus veiklai, tuo tarpu vidiniai organi-
zacijos veiksniai veikia á daugelá darbuotojø, o vals-
tybës politika jau veikia daugybæ ámoniø, t. y. ino-
vacijø laukas turi hierarchiná pobûdá.

Inovaciná organizacijos laukà apibûdina ska-
tinanèiøjø ir stabdanèiøjø jëgø (veiksniø) pusiau-
svyra. Jeigu vyrauja skatinantys veiksniai, vyksta
nuolatinis atsinaujinimas, jeigu stabdantys veiks-
niai – stagnacija. Esant jëgø pusiausvyrai, gali
vykti periodiðki pokyèiai.

Inovacinio lauko veiksniø analizës metodi-
niai aspektai

Inovacinio lauko veiksniø analizës rezultatø
patikimumas priklauso nuo tyrimo metodikos
nuoseklumo.

Atliekant tyrimà, ágyvendinami tokie meto-
diniai uþdaviniai:

1. Inovacinio lauko matavimai atliekami tri-
mis bûdais. Pirmasis – veiksniø (aplinkybiø) svar-
ba efektyviai ágyvendinti inovacijas. Antrasis –
veiksniø (aplinkybiø) poveikio daþnumas. Treèia-
sis – pokyèiø, inovacijø vyksmo daþnumas, t. y.
atsinaujinimo intensyvumas.

Veiksniø, aplinkybiø svarbai vertinti panau-
dota 5 balø skalë: 1 – visiðkai nesvarbu, 2 – maþai
svarbu, 3 – vidutiniðkai svarbu, 4 – pakankamai
svarbu, 5 – labai svarbu. Veiksniø, aplinkybiø vyks-
mo daþnumas ir atsinaujinimo intensyvumas ver-
tintas pagal tokià 5 balø skalæ: 1 – paprastai nie-
kada, 2 – kartà per metus, 3 – kartà per ketvirtá,
4 – kartà per mënesá, 5 – nuolat, visà laikà.

2. Tyrimo objekto parinkimas. Tiriamos ámo-
nës parinktos ávairaus dydþio, ávairiø veiklos sri-
èiø, ávairaus inovatyvumo lygio.

Tiriamø ámoniø pasiskirstymas pagal dydá: mik-
roámonës (ne daugiau kaip 10 darbuotojø) – 20;
maþos (ne daugiau kaip 50 darbuotojø) – 23; vidu-
tinës (ne daugiau kaip 250 darbuotojø) – 12; dide-
lës (daugiau kaip 250 darbuotojø) – 15. Tiriamos
ámonës pagal veiklos sritis: gamybos – 12, paslaugø
– 31, prekybos – 27.

1
 PEST: P – politiniai ir teisiniai veiksniai (Political, legal

forces); E – ekonominiai veiksniai (Economical forces); S –
socialiniai ir kultûriniai veiksniai (Socio-cultural forces); T –
technologiniai veiksniai (Technological forces).
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Pagal inovacinës veiklos intensy-
vumà, ávertinus tiek darbuotojo, tiek
organizacijos veiklà, tiriamos maþo, vi-
dutinio ir aukðto inovatyvumo ámonës
(2 pav.). Akivaizdus esminis ryðys tarp
darbuotojø ir organizacinës veiklos in-
tensyvumo.

3. Ekspertiniai vertinimai. Eks-
pertinius vertinimus atliko tiriamø
ámoniø viduriniosios grandies specia-
listai. Ðios grandies vadybininkai ne-
suinteresuoti paaukðtinti organizaci-
jos efektyvumo rezultatø. Pagrindiniai
reikalavimai ekspertams: universiteti-
nis iðsilavinimas, atitinkamos pareigas,
darbo staþas ámonëje – ne maþiau kaip
3 metai.

Ekspertams pateikti du atviri
klausimai: 1. Kokie veiksniai skatina
inovacijas (pokyèius) jûsø organizaci-
joje?; 2. Kokie veiksniai stabdo arba
apsunkina inovacijas (pokyèius) jûsø
organizacijoje?

Ið ekspertø gauti atitinkamai 40
ir 38 nepasikartojantys atsakymai. Jie
apibendrinti á 8 alternatyvius atsakymo varian-
tus.

4. Anketinë apklausa. Pagal apibendrintus
ekspertø atsakymus parengta organizacijos ino-
vacinio lauko tyrimo anketa. Tiriamø ámoniø res-
pondentai ávertino tiriamø veiksniø svarbumà bei
daþnumà pagal penkiabales skales.

5. Rezultatø statistinë analizë. Gauti apklau-
sø rezultatai apdoroti statistiniais metodais ir pa-
teikti kitame skyriuje.

Veiksniai, skatinantys ir stabdantys
inovacijas organi-
zacijoje

Apibendrinus
tyrimo rezultatus,
nustatyti svarbiau-
sieji inovacijas ska-
tinantys ir stabdan-
tys veiksniai organi-
zacijose.

Pagal tyrimo
metu nustatytas ir
apskaièiuotas veiks-
niø vidurkiø reikð-
mes svarbiausieji
vieðieji (iðoriniai)
veiksniai, skatinan-
tys inovacijas, yra (3

pav.):
1) rinkos pokyèiai (vartotojø poreikiai, kon-

kurencingumas, konkurentø gausa);
2) mokslo paþanga (naujos technologijos),

kvadratëlis PILKAS – iðoriniai (vieðieji); kvadra-
tëlis BALTAS – vidiniai;

3) mokymo sistema (mokymai, seminarai);
4) darbo iðtekliø maþëjimas.
Svarbiausieji vieðieji (iðoriniai) veiksniai,

stabdantys inovacijas organizacijose, yra:
1) konkurencija rinkoje,
2) brangios naujos technologijos,

Jėgos:
varomosios (skatinančios);
stabdančiosios;
išorinės (viešosios);
Vidinės.

Galimos būsenos: a – efektyvus nuolatinis inovacijų įgyvendinimas;
b – pasiekto lygio palaikymas periodiški pokyčiai;
c – stagnacija – pokyčiai paprastai nevyksta.
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Veiksniai, skatinantys inovacijas (balais)

0 1 2 3 4 5

Komandinis darbas

Darbo išteklių mažėjimas

Mokymo sistema

Vadovybės inovatyvumas

Mokslo pažanga

Personalo vadyba

Ekonominiai veiksniai

Rinkos pokyčiai

3) specialistø trûkumas,
4) kvalifikacijos këlimo problemos.
Analogiðkai nustatyti svarbiausieji vidiniai

organizacijos inovacinio lauko veiksniai. Vidiniai
veiksniai, skatinantys inovacijas organizacijoje (4
pav.):

1) ekonominiai veiksniai,
2) personalo vadyba,
3) vadovybës inovatyvumas,
4) komandinis darbas.
Vidiniai veiksniai, stabdantys inovacijas or-

ganizacijoje:
1) personalo valdymo problemos,
2) ámonës valdymo problemos,

3) lëðø trûkumas,
4) vadovybës iner-

cija.
Remiantis tyrimo duo-

menimis nustatyta, kad vie-
nas veiksnys be visos vieðøjø
(iðoriniø) ir organizacijos (vi-
diniø) veiksniø sistemos, ku-
ri sukuria palankø inovaciná
organizacijos laukà, negali
garantuoti efektyvaus inova-
cinio lauko.

Apibendrinti vieðøjø (ið-
oriniø) veiksniø, skatinanèiø
inovacijas bei stabdanèiø ino-
vacijas, rezultatai gali bûti
panaudoti numatant inova-
cijø politikà makrolygmeniu.
Nustatant strateginius tiks-
lus bei uþdavinius, parenkant

prioritetus ir priemones – inovacijø kûrimo stra-
tegijose ir programose – svarbu ávertinti inovaci-
jas skatinanèius ir stabdanèius veiksnius. Stiprë-
jant produktø rinkos, mokslo, mokymo, darbo
iðtekliø ir kitø srièiø globalizacijai, makrolygmens
veiksniø vaidmuo taip pat stiprës.

Atskiros organizacijos inovaciná laukà suda-
ro daugelis vidiniø veiksniø (jëgø). Jø kaita pri-
klauso nuo vidinës ir iðorinës aplinkos pokyèiø,
organizacijos iðsivystymo lygio. Pagal organizaci-
jos inovaciná potencialà organizacijos gali pri-
klausyti vienam ið tipø: nuolat „gesinanèios” pro-
blemas, ramiai reaguojanèios á iððûkius bei ku-
rianèios ateitá pagal numatytà strategijà.

Organizacijos inovaci-
nio potencialo stiprinimas –
tai inovacinio lauko veiks-
niø (jëgø) valdymas: skati-
nanèiø – stiprinimas, stab-
danèiø – silpninimas. Valdy-
mo procesà sudaro tokie
veiksmai:
• visø veikianèiø veiksniø

(jëgø) ir jø svarbumo nu-
statymas;

• veiksniø, skatinanèiø
inovacijas, sustiprinimas;

• naujø veiksniø, skatinan-
èiø inovacijas, papildymas;

• veiksniø, stabdanèiø ino-
vacijas, silpninimas;

• dalies veiksniø, stabdan-
èiø inovacijas, paðalini-
mas.

Veiksniai, stabdantys inovacijas (balais)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Vadovybės inercija

Lėšų trūkumas

Kvalifikacijos kėlimo problemos

Įmonės valdymo problemos

Specialistų trūkumas

Brangios technologijos

Konkurencija rinkoje

Personalo vadybos problemos

3 pav. Veiksniai, skatinantys inovacijas organizacijoje
– vidiniai

 – iðoriniai (vieðieji)

4 pav. Veiksniai, stabdantys inovacijas organizacijoje
– vidiniai

 – iðoriniai (vieðieji)
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Vadovaujantis tokia veiksniø (jëgø) valdymo
koncepcija, organizacijoje stiprinamas organiza-
cinis potencialas, kuriamas ilgalaikis, palankus
inovacinis klimatas. Taip sudaromos palankios sà-
lygos pereiti nuo pavieniø inovacijø prie refor-
mø bei nuolatinio organizacijos atsinaujinimo.

Išvados

1. Inovacijø politikos priemonës apima di-
dþiàjà dalá valstybës ekonominës, mokslo ir ðvie-
timo politikos priemoniø ir tokiu bûdu formuo-
ja organizacijø inovaciná laukà bei daro skati-
nantá poveiká jo efektyvumui.

2. Organizacijos inovaciná laukà formuoja
visuma iðoriniø (vieðøjø) ir vidiniø (organizaci-
jos) veiksniø. Vieni jø skatina inovacijas (poky-
èius), kiti juos stabdo. Organizacijos inovacinio
lauko skatinanèiø ir stabdanèiø jëgø (veiksniø)
pusiausvyra lemia organizacijos inovatyvumo lyg-
menis: nuolatiná inovacijø ágyvendinimà, pasiek-
to lygio palaikymà arba stagnacijà.

3. Inovacinio lauko tyrimuose pasiteisino
daugiapakopë tyrimo metodika: pirmame etape
ekspertai nustatë svarbiausius kokybinius veiks-
nius, antrame – tiriamø ámoniø respondentai kie-
kybiðkai juos ávertino (svarbumà, daþnumà, efek-
tyvumà), o treèiame – atlikta rezultatø statistinë
analizë.

4. Kaip rodo tyrimø duomenys, didëjant
darbuotojø inovacinës veiklos intensyvumui, au-
ga organizacijos pokyèiø daþnumas, ir atvirkðèiai,
stagnacinëse organizacijose dirba maþiau inova-
tyvûs darbuotojai.

5. Svarbiausieji vieðieji (iðoriniai) veiksniai,
skatinantys inovacijas, yra: rinkos pokyèiai, moks-
lo paþanga, mokymo sistema, darbo iðtekliø ma-
þëjimas, o veiksniai, daþniausiai stabdantys ino-
vacijas, – konkurencija rinkoje, brangios naujos
technologijos, specialistø trûkumas, kvalifikaci-
jos këlimo problemos.

6. Svarbiausieji vidiniai organizacijø veiks-
niai, skatinantys inovacijas, yra: ekonominiai
veiksniai, personalo vadyba, vadovybës inovaty-
vumas, komandinis darbas, o daþniausiai stab-
dantys veiksniai – personalo ir ámonës valdymo
problemos, lëðø trûkumas, vadovybës inercija.

7. Inovacinio lauko veiksniø valdymas – ska-
tinanèiø stiprinimas, stabdanèiø silpninimas – for-
muoja organizacijos inovaciná potencialà.

8. Formuojant inovacijø politikà, rengiant
inovacijø sistemos kûrimo strategijas ir progra-

mas tikslinga ávertinti organizacijø inovacinio lau-
ko teigiamus ir neigiamus veiksnius.
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Summary

One of the most important directions of the cooperation between public and private sector is the implemen-
tation of the state innovation policy in the organizations. Innovation policy has to contribute to form the innovation
field, which would be favourable for the constant renewal of the enterprise.

The methodical issues of the analysis of the organization’s innovation field and the factors of the innovation
fields of the enterprises are discussed in this article.

70 enterprises of different size (micro, small, medium and big enterprises) participated in the research con-
ducted. The research was conducted by stages and it was based on such methods as the analysis of resources, expert
evaluations, questionnaire survey, analysis of results.

The most important external and internal factors of innovation stimulation and innovation stopping in the
enterprises innovation fields were identified during the research. The most significant public (external) factors
promoting the innovations are the changes in the market, progress of science, training system, decrease of labour
resources while the stopping factors are the competition in the market, expensive new technologies, lack of specia-
lists, problems of qualification raising.

The results of the research are relevant in making public innovation policy, in preparing the strategies and
programmes for the creation of innovation system.
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