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Daudzus gadus, veicot PwC Innovation
Benchmark pētījumu, mēs neesam konstatējuši 
statistiski nozīmīgu korelāciju starp inovācijas 
ieguldījumu finanšu apmēriem un uzlabojumiem 
finanšu rādītājos 

uzņēmumu rada 
grūtības sasaistīt 

inovāciju stratēģiju 
ar biznesa 
stratēģiju

Pārdošanas pieaugums ir galvenā inovāciju ietekmes 
mēraukla (69%) 



Secinājumi no PwC Innovation Benchmark study 2017

uzņēmumu saka, ka klientu 
iesaiste agrīnā inovāciju 

fāzē palīdz tās īstenot 
sekmīgāk

Klienti nosaka un virza inovācijas

uzņēmumu apgalvo, 
ka klienti ir 

nozīmīgākie 
inovāciju partneri

Sadarbība un sadarbošanās modeļi izstumj 
tradicionālo R&D

Atvērtās inovācijas

Dizaina domāšana

Sadarbībā un koprade ar 
klientiem, partneriem un 
piegādātājiem
Tradicionālais R&D

Inovācijas jaunajos, noiets 
attīstītajos tirgos

Uzņemties risku, zaudēt, 
mēģināt vēlreiz

Iekšējie inkubatori

Investēt start-up, izmantojot 
korporatīvo kapitālu
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Inovācijas sākas uzņēmuma iekšienē

Uzņēmuma darbinieki

Tehnoloģiju partneri

Biznesa modeļa partneri, 
sabiedrotie

Klientu fokusgrupas, datu 
ieguve, atsauksmes

Piegādes ķēžu dalībnieki, 
partneri, tirgotāji

Līdzīgas organizācijas 
ārpus esošā tirgus

Akadēmiķi un izpētes 
organizācijas

Uzņēmēji, jaunuzņēmumi

Cilvēka faktors ir inovācijas veiksmes atslēga

Tehnoloģiju uzņēmumi ir inovāciju priekšgalā 
un nosaka tempu pārējiem

Uzņēmuma 
darbinieki

Inovatīva 
domāšana

Spēcīga 
augstākā 
vadība

Skaidrs 
biznesa 
modelis

Inovāciju 
budžeta 
palielinājums

Tehnoloģijas

Farmācija un 
dabaszinātnes Veselības 

pakalpojumi
Komunikācijas Autoražotāji



Vadības izaicinājumi 1

Spēja strādāt uz ilgtermiņa mērķiem

• Attiecības starp vadību un akcionāriem

• Orientācija uz ilgtermiņa izaugsmi nevis uz 
īstermiņa peļņu

• Sasaiste ar ilgtermiņa biznesa stratēģiju

• Adaptīvas sagādes ķēdes priekšrocības pār 
izmaksu orientētu sagādes ķēdi
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Inovāciju kultūras radīšana

• Motivēt darbinieku domāt plašāk nevis tikai 
par tiešajiem darba uzdevumiem

• Inovāciju atbalstoši KPI darbiniekiem

• Starpdisciplinārā sadarbība

• Savstarpējas uzticēšanās vide

• Ārpasaules iekļaušana ideju apritē



Vadības izaicinājumi 3

Gatavība riskēt un atbilstoši vērtēt zaudētās 
investīcijas neveiksmes gadījumā

• Motivēt darbinieku domāt plašāk nevis tikai 
par tiešajiem darba uzdevumiem

• Savstarpējas uzticēšanās vide

• Ārpasaules iekļaušana ideju apritē

• Pat neveiksmīgai inovācijai ir ieguvums –
organizatoriskā pieredze inovāciju radīšanā
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Vadītāja personiskā attieksme

• Vadītāja vēlme personiski iesaistīties un 
demonstrēt nozīmīgumu, nevis tikai deleģēt, 
neiedziļinoties

• Kontrolējoša vadītāja rakstura «konflikts» 
ar inovatīvu procesa orientētu pētnieku, kas 
nevar garantēt rezultātu



Vadības izaicinājumi 5

Ārējās vides ienestās pārmaiņas

• Inteliģentāki darbinieki

• Mākslīgais intelekts

• Iespējami lielāka darbinieku neatkarība

• Intelektuālo īpašumtiesību aizsardzība

• Iespējamais nākotnes uzsvars uz vides un 
sociālajiem jautājumiem



Video

https://www.youtube.com/watch?v=GXw9wGqPdWI
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Šeit minētā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli

juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.

Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, PricewaterhouseCoopers Latvijas birojs neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas

radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. 

Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.
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