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SANTRAUKA 

Kai 2000 m. buvo paskelbtas Lisabonos strategijos tikslas, jis jau tada buvo plataus užmojo 
– Europos Sąjunga iki 2010 m. turi tapti pačia konkurencingiausia, dinamiškiausia ir 
žiniomis grindžiama ekonomika. 2005 m. performuluota pradinė užduotis irgi buvo sunki – 
modernizuojant Europos ekonomiką sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų. 

Šie platūs tikslai suskirstyti į konkrečius tikslus – į mokslinius tyrimus ir plėtrą investuoti 
3 proc. Europos bendrojo vidaus produkto (BVP), taip pat užtikrinti 70 proc. aktyvių 
gyventojų užimtumą. Šiuos tikslus planuota pasiekti iki kitų metų (2010 m.) pabaigos. 
Dabar į šią struktūrą įtrauktas papildomas elementas – pasaulinis ekonomikos nuosmukis, 
turintis neigiamą poveikį užimtumui, vartojimui ir investicijoms. ES parama moksliniams 
tyrimams, technologijų plėtrai ir inovacijoms (MTTPI) ir geresnių sąlygų šiai veiklai 
sudarymas yra vienas iš pagrindinių politinių būdų šiems tikslams pasiekti. 

Šiame Europos Parlamento Regioninės plėtros komiteto tyrime visa minėtoji sritis 
nagrinėjama Europos MTTPI politikos priemonių teritorinio taikymo siekio požiūriu. Tai 
atliekama išsamiai peržiūrint dokumentus ir paskelbtus tyrimų rezultatus, medžiagą 
papildant inovacijų diegimo visoje ES 23 atvejų tyrimais. Visame tyrimo tekste cituojami 
atvejų tyrimų pavyzdžiai. Visas atvejų tyrimų anotacijų rinkinys pateiktas priede. 

2 skyriuje išdėstomi pagrindai – išaiškinamas būtinas, akivaizdus ir dažnai per mažai 
aptariamas klausimas, kas iš tikrųjų yra inovacijos ir ko reikia, kad jos būtų ekonominiu, 
technologiniu ir socialiniu požiūriu sėkmingos. Tai nėra akademinis žinių siekimas dėl pačių 
žinių. Norint įvertinti esamas inovacijų rėmimo priemones ir pasiūlyti, kaip ateityje imtis 
veiksmingesnių sprendimų, būtina sąlyga – suprasti inovacijų aktualijas ir jų klestėjimo 
sąlygas. 

Tyrimais įrodyta, kad valstybės investicijos į MTTPI turi teigiamą poveikį ekonomikos 
augimui ir užimtumui. Vis dėlto šis teigiamas poveikis labiau pastebimas ilguoju laikotarpiu. 
Valstybės investicijomis inovacijoms sudaromos geresnės sąlygos ir jos aktyviau diegiamos, 
bet tai – tik vienas iš inovacijų skatinimo veiksnių. Viena iš svarbiausių sėkmės užtikrinimo 
sąlygų – tinkamai šiuos veiksnius suderinti. 

Nustačius laikiną inovacijų apibrėžtį, kita užduotis buvo apibrėžti MTTPI. Šia sąvoka 
faktiškai apibūdinami tam tikri procesai, kurie kartais, tačiau ne visada, yra tarpusavyje 
susiję. Didesnėse įmonėse arba daugiau su aukštosiomis technologijomis susijusiose 
pramonės šakose inovacijos dažnai plėtojamos įprastu linijiniu metodu – mokslinių tyrimų ir 
plėtros skyriai kuria naujus produktus, jie įmonėje bandomi ir pateikiami gamybai. Mažiau 
su aukštosiomis technologijomis susijusiose pramonėse šakose ir daugelio mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) veikloje inovacijos dažnai atsiranda iš kitų šaltinių – neoficialių 
tinklų, klientų bei tiekėjų atsiliepimų, inovacijas kuriančių įstaigų ar darbuotojų. Todėl 
tikrosios regiono ekonomikos struktūros nustatymas turės įtakos renkantis inovacijų 
rėmimo priemones. 

Inovacijos gimsta ten, kur kuriamos ir skleidžiamos, pritaikomos ir panaudojamos žinios. Ši 
sąveika vyksta pačioje įmonėje ir regione – tai dažnai vadinama vietos žiniomis – ir turėtų 
būti pasaulinių informacijos ir inovacijų kanalų dalis. MVĮ kartais būna izoliuotos nuo 
regiono informacijos srautų ir dar dažniau neturi ryšio su pasauliniais kanalais. Regioninės 
politikos veikėjai turi atlikti svarbią funkciją – sudaryti palankesnes sąlygas regioninėms 
inovacijų sistemoms, kuriose nurodomi galimi naudos gavėjai ir įtraukiami į inovacijoms 
palankią aplinką. 

Inovacijos beveik visada yra imlios darbo, o dažnai gali būti imlios ir kapitalo. Todėl 
lemiamą vaidmenį įtikinant įmones rizikuoti ir daryti reikiamas investicijas atlieka masto 
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ekonomija ir apyvartinių lėšų bei kapitalo finansavimas, taip pat parama šias investicijas 
darančioms įmonėms. Taip inovacijos pradedamos laikyti visuotine vertybe. Norint 
kompensuoti rinkos netobulumą būtini valstybės veiksmai. Priešingu atveju inovacijos ir 
toliau bus sutelktos tuose regionuose, kurie jau turi susiklosčiusią inovacijų diegimo istoriją. 

Ši parama gali apimti platų veiksmų spektrą – nuo infrastruktūros kūrimo teikiant 
finansines paskatas iki mokymo, konsultacinės medžiagos ir daugelio kitų aspektų. Visoje 
ES plečiant žiniomis grindžiamą ekonomiką organizacijų ir visuomenės paramos elementai 
gali pasirodyti ne mažiau svarbūs nei technologinės inovacijos. 

Toliau 3 skyriuje aptariamas dabartinių Europos MTTPI politikos priemonių teritorinis 
aspektas. Šioje srityje, norint dabartiniu 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu padėti 
siekti Lisabonos tikslų, taikomos įvairios priemonės, kurioms reikia nemažai išteklių. 
Svarbiausios priemonės – struktūriniai fondai, Bendroji mokslinių tyrimų programa (7BP), 
Konkurencingumo ir inovacijų programa (KNP). 

60 proc. konvergencijai skirtų ir 75 proc. konkurencingumui skirtų Sanglaudos fondo lėšų 
dabar atidėti su Lisabonos tikslais susijusiems uždaviniams. Šis santykis privalomas 
senesniosioms valstybėms narėms (ES-15), o naujosios valstybės narės (ES-12) gali pačios 
nuspręsti, ar jas taikyti. Struktūrinių fondų veiklos programose MTTPI priemonėms skiriama 
apie 26 mlrd. EUR. Įtraukus daugiau su inovacijomis susijusių priemonių, ši suma padidėja 
iki 86 mlrd. EUR. Septintosios bendrosios programos biudžetas yra 53,2 mlrd. EUR, o KNP 
skirta dar 3,6 mlrd. EUR. 

Šioms priemonėms dabar numatytas bendras programavimo laikotarpis, bet jų finansavimo 
sprendimus vis tiek lemia tai, kad jos sukurtos skirtingiems inovacijų pritaikymo būdams ir 
skirtingoms tikslinėms grupėms. 

Struktūriniai fondai labiau skirti naujoviškai infrastruktūrai, daugiausia lėšų tenka žinių 
kūrėjams. Gana mažai lėšų skiriama vadinamajam inovacijų valdymui. Taip sutelkus lėšas, 
iš dalies paaiškėja, kodėl nemažai MTTPI skirtų struktūrinių fondų lėšų atitenka sėkmingiau 
inovacijas diegiantiems regionams. 

7BP skirta mokslinių tyrimų kompetencijos sričiai, tad subjektai, kurie kreipiasi dėl 
bendrosios programos lėšų, dažniausiai turi didelių galimybių pasitelkti mokslinių tyrimų 
kompetencijos išteklių. Į 7BP pirmą kartą įtrauktas regioninių gebėjimų elementas ir kartu 
su Žinių regionų iniciatyva jis dabar sudaro 8,35 proc. 7BP lėšų. Pagal šias išlaidų 
kategorijas numatytoms lėšoms gauti pateiktų paraiškų skaičius daug didesnis negu 
turimos (ribotos) lėšos. 

Tyrime keliamas klausimas, kodėl priemonėse per daug dėmesio skiriama pasiūlai ir per 
mažai – paklausos skatinamoms inovacijoms. 1994–2006 m. iniciatyva RIS/RITTS buvo 
unikali, įtraukianti vietos suinteresuotuosius subjektus ir padedanti jiems išsiaiškinti savo 
inovacijų poreikius ir galimybes jas diegti. 

Klausimas dėl labiau „trigubos spiralės“ (angl. Triple-Helix) metodą primenančio inovacijų 
diegimo, apimančio žinių kūrimo centrus, žinių įgyvendinimo centrus ir vietos 
administravimo centrus, dažnai nekeliamas, o į jį atsakoma dar rečiau. 

Tyrime daroma išvada, kad pasitelkiant įvairias priemones skiriama nemažai, nors ir 
nepakankamai, išteklių. Nė viena iš šių priemonių nėra specialiai sukurta būtent regionų 
inovacijoms; jos skirtos įvairiems inovacijų aspektams, tačiau ne inovacijoms kaip 
nuosekliam procesui. 

Su tuo, žinoma, susijęs inovacijų politikos valdymo vaidmuo, nagrinėjamas 4 skyriuje. 
Valdymas žiniomis grindžiamoje ekonomikoje atlieka itin svarbų vaidmenį. Šiuo metu 
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tendencija yra tokia, kad valdymas vis dažniau vykdomas per visus suinteresuotuosius 
subjektus siejančius tinklus. 

Tendencija valstybių lygmens MTTPI politikos priemones telkti į jau sėkmingomis tapusias 
zonas, ypač centrines miestų zonas, yra suprantama. Ne tokias palankias sąlygas turintys 
regionai, norėdami lengviau ištaisyti šią neatitiktį, dažniau siekia pasinaudoti Europos 
iniciatyvomis. Taigi dar labiau aiškėja, kad inovacijų srityje reikia daugiapakopio valdymo 
tinklų. Suinteresuotieji subjektai turi bendradarbiauti vietos (horizontaliai) ir valstybės bei 
Europos (vertikaliai) lygmenimis. 

Inovacijų politika turi būti plėtojama nuo inovacijų proceso suvokimo iki valdymo modelio 
mokymosi politikos. Šis procesas nėra nei vienalytis, nei visuotinas, nes visoms valdymo 
struktūroms būdingas nepaslankumas. Tikroji inovacijų politikos pokyčių ir kai kurių 
suinteresuotųjų subjektų nepaslankumo pusiausvyra kinta beveik kiekvienu atveju. 

Norint parengti sėkmingas regionines inovacijų politikos priemones reikia pasitelkiant 
organizacinius, institucinius ir finansinius gebėjimus padėti regioninio verslo sektorių susieti 
su platesniais tinklais ir šią sąsają remti. Nors šis reikalavimas plačiai pripažįstamas, 
tokiems regionų žmogiškiesiems ir materialiniams gebėjimas sukurti numatyta mažai 
išteklių, palyginti su tais, kurie skiriami projektams. 

Įvairių Europos politikos krypčių ir priemonių metodai ir įgyvendinimo būdai yra tokie, kad 
vietos ir regionų suinteresuotiesiems subjektams dažniausiai tenka valdymo ir (arba) 
įgyvendinimo, ir (arba) naudojimo vaidmuo. Norint sukurti veiksmingą MTTPI 
daugiapakopio valdymo sistemą reikėtų vietos suinteresuotiesiems subjektams suteikti 
svarbesnį vaidmenį kuriant ir apibrėžiant daugelį elementų. 

Bendrijos iniciatyvomis LEADER ir EQUAL buvo remiamas naujų valdymo modelių 
atsiradimas, ypač aktyvus vietos suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas, taip pat ne 
technologinės, bet visuomeninio ir valdymo pobūdžio inovacijos. Įgyvendinant iniciatyvą 
LEADER+ buvo padedama vykdyti vietos bei teritorinius projektus. 

Patirtis rodo, kad regioninių institucijų gebėjimas megzti ryšius ir kurti vietos švietimo, 
verslo veikėjų ir kitų suinteresuotųjų subjektų veiklos tinklus ne mažiau svarbus nei 
oficialus atitinkamų regioninių institucijų statusas. 

5 skyriuje siekiama visas šias skirtingas įvairias grandis sujungti į gana nuoseklias 
išvadas ir rekomendacijas. 

Būtina sąlygai Europos ekonomikai modernizuoti – suvokti ir vertinti inovacijas kaip 
dinamišką ir sudėtingą procesą, į kurį įtraukiami suinteresuotieji subjektai ir kuriam įtakos 
turi jo aplinka. Todėl siekiant, kad Europos ekonomika būtų modernesnė, Lisabonos 
strategijoje turi būti įtvirtintas regioninių inovacijų, kaip varomosios pokyčių ir ekonomikos 
augimo jėgos, vaidmuo. 

Regioninės aktualijos, ypač jų skirtumai, turi būti laikomi ne kliūtimis, o vystymosi 
pranašumais. Darytina išvada, kad politikos formuotojai turėtų vengti kurti ir propaguoti 
standartinius, visiems vienodai taikomus inovacijų diegimo metodus. Turi būti tobuliau 
atliekami politikos tyrimai – suvokiami inovacijų poreikiai ir įvairios pramoninės bei 
regioninės kliūtys. Vietos suinteresuotiesiems subjektams turėtų būti teikiamos aiškios, 
naudingos konsultacijos. Konsultacinę medžiagą gali tekti parengti nacionalinėmis kalbomis. 

Regionai turi dalyvauti visame procese. Nors, žinoma, reikia ir papildomų išteklių, vietos ir 
regionines strategijas pritaikius skirtingiems poreikiams padidėtų pelnas iš dabar 
investuojamų lėšų. Turėtų būti stiprinamas regionų vaidmuo kuriant ir įgyvendinant šias 
strategijas. Oficialios kompetencijos sritys ne tokios svarbios. Svarbiau – lanksčiai naudoti 
išteklius ir padėti stiprinti gebėjimus. 
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Inovacijos turėtų būti sanglaudos politikos priemonių pagrindas ir turėtų padėti įtvirtinti 
inovacijų diegimo procesus regioninėmis sąlygomis. Inovacijoms reikia platesnės aprėpties 
– ypač silpnesniuose regionuose. Naujus politikos metodus, kuriuos taikydami atitinkami 
veikėjai bendrai kurtų strategijas, jas įgyvendintų ir vertintų, reikia remti ir stiprinti 
Europos politikos priemonėmis. Dar viena metodų sritis, kuriai reikia skirti daugiau dėmesio 
– diegti inovacijas ne tik technologijų, bet ir visuomenės bei organizacijų lygmenimis, 
„trigubos spiralės“ (valstybinės institucijos – mokslinių tyrimų įstaigos – verslas) pagrindu ir 
susieti jas su valstybės lygmens ir tarptautiniais veikėjais bei sistemomis. Turėtų būti 
nuolat stengiamasi skatinti regionų tarpusavio ryšius ir bendradarbiavimą, sudaryti jam 
palankesnes sąlygas. Šios pastangos būtų betikslės, jeigu nebūtų grindžiamos pakankamais 
finansiniais ištekliais. 

Turėtų būti remiami veiksmai, kuriais stiprinami regionų plėtros gebėjimai. Tai galėtų būti 
paskatos ir ištekliai regioninėms inovacijų strategijoms rengti. Turi būti stengiamasi 
sumažinti arba padėti įveikti kliūtis regionams ir MVĮ, diegiantiems inovacijas ir 
gaunantiems paramą pagal įvairias sektorines Europos politikos priemones. 

Reikia įvertinti, ar veiksminga skirstyti lėšas konkretiems tikslams. Itin daug dėmesio 
turėtų būti skiriama regionų gebėjimo panaudoti gaunamą paramą gerinimo priemonėms – 
gebėjimų stiprinimo priemonėms. Didesni gebėjimai ir aktyvesnis dalyvavimas įvairiuose 
regionuose tikriausiai lemtų skirtingą veiklos taktiką. Finansavimo sistemos turėtų būti 
pakankamai lanksčios, kad jomis būtų galima reaguoti į šią skirtingą taktiką – įmonėms 
reikėtų daugiau rizikos kapitalo ir kitų finansavimo priemonių. 

Iniciatyva RIS/RITTS yra vienintelė Europos politikos priemonė, kuria remiamas politikos 
priemonių rengimas, grindžiamas regioninių inovacijų diegimo sistemų, gebėjimų ir 
įgyvendinimo, taip pat jungimosi į tinklus ir keitimosi patirtimi analize. Reikėtų sukurti dar 
vieną panašaus pobūdžio programą. Sėkmingi iniciatyvoje RIS/RITTS taikomos taktikos 
elementai, ypač įvairių valstybių narių ir regionų lygmens veikėjų bendradarbiavimas, turi 
būti įtvirtinti visose programos grandyse. Europos politikos priemonės atlieka labai svarbų 
vaidmenį konsultuojant, orientuojant ir remiant šių veiklos krypčių dalyvius. Integruoti 
iniciatyvas RIS/RITTS, LEADER, EQUAL ir kitus naujoviškus politikos metodus rizikinga, nes 
gali išnykti šie „nišiniai veiklos būdai“, kurie dažnai ne ypač tinka vyraujančioms politikos 
kryptims. Europos politikos priemonėmis turi būti skatinamos politikos kūrimo inovacijos. 

Nors Europos mokslinių tyrimų politikos priemonėmis ir toliau turėtų būti remiama 
kompetencija, daugiau dėmesio reikia skirti geresniam 7BP projektų praktikos diegimui 
regionuose, kuriuose jie vykdomi. Iniciatyvomis, kuriomis 7BP susiejama su regionų 
veikėjais ir politikos formuotojais, jau skatinta daug įdomių projektų. Paklausa viršijo 
turimą finansavimą, šiai sričiai skubiai reikia daugiau išteklių. 

Įvairių šiame tyrime įvardytų ribojamųjų veiksnių ir kliūčių esmė bei jame pateiktos 
rekomendacijos joms panaikinti arba bent jau sušvelninti – bendra politikos koncepcija turi 
būti labiau pritaikyta regionams. Vienas iš svarbiausių šio geresnio pritaikymo elementų – 
kuriant ir įgyvendinant šias gyvybiškai svarbias politikos priemones turi aktyviau dalyvauti 
suinteresuotieji regionų subjektai. 

Žinant, kokie iššūkiai laukia Europos įgyvendinant inovacijas ir koks didžiulis ekonomikos 
nuosmukis, be abejonės, reikės daugiau išteklių. Jie būtų panaudojami daug veiksmingiau, 
jeigu galutinių jų naudotojų gebėjimai, įžvalgos ir idėjos būtų sprendimų, kaip šiuos 
išteklius geriausiai panaudoti, neatskiriama dalis. 

 

 


