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Az innováció és gazdaság, az innováció folyam ata, szereplői 
itthon és a világban 

 - Kiss Endre Farkas - 

ELTE TTK, matematika-informatika tanári szak 

M anapság, am ikor egyes gazdaságok versenyképessége m inden korábbinál 

nagyobb arányban vetíti előre adott té rségek hosszú tűvú sorsát, kiem elt 

jelentőséget kap, hogy a kor kihívásainak m egfelelően olyan szem lélet érvényesüljön 

a gazdasági irányítás m inden szintjén, m ely ezt a szem pontot m inél szélesebben 

szolgálja. A  versenyképességnek pedig kiem elkedően fontos m ércéje a globális 

kihívásokhoz igazított, újjító m egoldások kiterm elésére vonatkozó alkalm asság. 

A m íg a történelem  a korábbi időszakaiban nagyrészt kényszerűségből, a környezeti 

feltételekhez igazított zavartalan m űködés igényéből születtek m eg a m indennapi 

életben is hasznosítható új fejlesztések, és tudások, addig m anapság ez a folyam at 

tudatosan gerjesztetté vált. Ilyen m ódon azt figyelhetjük m eg, hogy az 

eredm ényesség egyik fontos fokm érőjévé  vált az alkalm azott tudás iránti igény 

keltette m otiváló feszültség. E z az, am i kiem elt fontosságú statégiai kérdéssé teszi 

napjainkban az innovációval kapcsolatos vizsgálatokat. 

Innovációról akkor beszélünk, am ikor az elm életi tudás a gyakorlatban is realizálódó 

eredm ényességhez vezet. S okkal tágabb kört ölel fel tehát, m int a hagyom ányos 

értelem ben vett kutatás-fejlesztés, m ivel innovatív m egoldások a gazdasági tér szinte 

m inden szegm ensében segíthetik az őket adaptáló szervezeteket, és környezetüket. 

Ilyen m ódon fontos innovációs eredm ények egyaránt születnek a m arketing, és a 

logisztika területén  is. E gy sikeres innovációnál fontos körülm ény m indösszesen 

annyi, hogy a korábbi állapothoz képest történő előrelépés valóban érzékelhető 

változáshoz vezessen. 

Látnunk kell ugyanakkor, hogy hagyom ányos szem lélettel tekintve az innováció nem  

kevés kockázatot jelent az innovátor szem pontjából. Látszólag az innovációra való 
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hajlandóság többlet bizonytalansági tényezőt jelent a változatlan, és begyakorlott 

ügym enetre épülő m egoldásokhoz képest. P éldául az 1990 -es évek elején éppen ez 

a körülm ény volt az, am ely átm enetileg visszavetette a szervezetek K+F 

tevékenységét, hiszen a kiszám íthatatlanság jeleit m utató gazda sági átalakulásban 

mindenki a túlélést, a rövid távú m egoldásokat részesítette előnyben. 

A  m ásik fontos körülm ény, hogy egy összetett gazdasági környezetben m egvalósított 

innovációs kezdem ényezés igen nagy arányban szolgálja a tágabb, társadalm i 

érdekeket is. É ppen ezért nagy a felelősség abban a tekintetben, hogy ebből a 

folyam atból az adott ország vezetése szintén feladatot vállaljon. E zzel egyrészt 

m otiválja a gazdasági szereplőket az innovatív m egoldások felé való nyitásra, 

m ásrészt m egfelelő hátteret ad ahhoz, hogy a gazdaság autonóm  szereplői a valódi 

globális kihívásoknak m egfelelően jelöljék  ki a saját céljaikat is. 

E nnek a fontosságát a világ m inden táján felism erték, nem  hiába szerepel E urópai 

U nió célkitűzései között, hogy az innovációval kapcsola tos ráfordítások idővel m inél 

jobban m egközelítsék a 3%-os G D P  arányos értéket, m ely jelenleg m ég igencsak 

távol áll ettől. Látnunk kell azonban, hogy ezzel kapcsolatban nem  csak a környezeti 

körülm ények adta lehetőségekben kell keresni a növekedés útjában  álló , gátló 

tényezőket, hanem  nem  kis részben az irányításért felelős döntéshozók helyenként 

korszerűtlen szem léletében is. Jó példa erre, am ikor a gazdasági m iniszter az M T A -

nak a közvetlen versenyképességet nem  tám ogató kutatásairól szólja úgy 

fogalmazott, hogy azt a földdel célszerű egyenlővé tenni. A  hosszú távú lehetőségek 

ilyen m ódon történő alulbecsülése jelölhető m eg am ögött is, hogy a m ásodik N em zeti 

F ejlesztési T ervben sem  kaptak az innovációs célok olyan hangsúlyt, m ely a 

kívánatos fejlődési irá nynak valódi táptalaja lehetne. 

M ár csak azért is nagy hiba lenne lebecsülnünk az állam i szerepvállalás fontosságát, 

m ert ez tudja a legjobban m egadni a keretet a többi, az innováció anyagi forrásaként 

m egjelenő tám ogatói ráfordítás irányához. M ert igaz ug yan, hogy az innovációs lánc 

kezdeti szakaszaiban a m ég állam i pályázatokhoz képest is kevésbé jellem ző az 
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eredm ényorientáltság, és ez a m egvalósulás fázisához közeledve kezd csak fontos 

lenni, am ikor a kockázati tőke, és a piaci hitelkonstrukciók egyre m a gasabb arányban 

jelennek m eg a finanszírozás összetételében, de ha mindez nincs társítva országos 

szinten kontrollált célkitűzésekkel, akkor az innovációs folyam at az optiálishoz képest 

sokkal kisebb m értékben lehet csak képes hasznosítható eredm ényekhez vezetni. 

A  m ásik fontos tényező, m ely nagyban m eghatározhatja az innovációs 

perspektívákat, az az innovátor közvetlen környezete. A  m egfelelő infrastruktúrális 

fejlettség ugyanis nagym értékben behatárolja azt, hogy egy adott szervezet 

m ozgásterét. B izonyos innovációs irányok ugyanis kizárólag m egfelelő m űszaki 

háttér m egléte esetén érvényesülhetnek. A  technológiai szektorban ilyen fontos 

körülm ény a szélessávú internetkapcsolatok elterjedtsége, illetve az ezer főre jutó 

szám ítógépek szám a, m ely m utatók tekin tetében M agyarország jelenleg m ég távol 

áll a világ élvonalától. 

H asonlóan fontos körülm ény, hogy az adott jogi környezet m ennyire tám ogatja az 

egyes gazdálkodó szervezetek m obilitását, hisz ez az innovációs hajlandóság 

szem pontjából szintén nem  elvetendő . E nnek  jellem ző fokm érője egy új cég 

bejegyzésének idő –illetve tőkeköltségei. M agyarországnak m ég ebben a tekintetben 

is sok behoznivalója van, ha igazodni akar a nem zetközi téren tapasztalható 

trendekhez. 

K iváló bizonyítéka ugyanis a rugalm as gazdasági környezet előnyeinek, hogy az 

ebben rejlő fontosságot felism erő térségek soha korábban nem  látott fejlődésnek 

indultak. M i sem  jelzi ezt ennél jobban, hogy egyes távolkeleti országok, például K ína  

cégei egyre több m utató tekintetében körözik le m ég  az egyébként hagyom ányosan 

technilógiai fejlesztést szintén elsődleges prioritások között kezelő gazdasági 

hatalom ban, az E gyedült Á llam okban m űködő társaikat is. 

Látnunk kell ugyanakkor, hogy bizonyos régiókban az innovációs eredm ényekhez 

vezető m ódszerek alkalm azása során szerzett tapasztalatok sokszor annak is a jeleit 
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mutathatják, hogy egy szem pont túlsúlyos eröltetése nem  feltétlenül jelent 

előrelépést, és ez gyakran vezethet súlyosan téves következtetésekhez, a 

m egtérülés elm aradásának az illúziójához. Fontos ezért, hogy a kifejlesztett 

term ékek előállításának a m ennyiségi, és m inőségi sajátosság ai összhangban 

legyenek a helyi körülm ényekkel. 

 

A z eddigiek tükrében érdem es ugyanakkor m egem líteni azt is, hogy az innovációs 

eredm ényeknek nem  szükséges feltétlenül közvetlenül az alkalm azás helyén 

m egszületniük. A m ennyiben egy vállalatnak nincs lehetősége saját K + F  részleget 

üzem eltetni, vagy a saját üzleti statégiájának a szem szögéből hasznosabbnak találja 

külső eredm ények adaptálását, term észetesen erre is széle s körű lehetősége nyílik. 

E zeket a igényeket hivatottak kielégíteni a technológiai transzferek tám ogatására 

hivatott eljárások. A  technológiák átadása nagyban elősegíti, hogy az elsődlegesen 

K + F  tevékenységre specializálódott intézm ények tevékenysége az ad ott, 

innovációbaráttá alakulú gazdasági térbe úgy ékelődjön be, hogy  m űködésükben  

továbbiakban is m egtarthassák  korábbi fókuszaikat. Ilyen m ódon válnak az önálló 

kutatóintézm ények m ellett az egyetem ek is az innovációs technológiai transzfer 

kiemelt fontosságú szereplőivé. 

A z innováció területén a különböző szereplők innovációs érdekeit központi helyen 

érvényesítő kezdem ényezések m indem ellett kiváló hajtóerői lehetnek a 
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növekedésnek, nem  beszélve arról, hogy a hasonló kezdem ényezések irányítása az 

adminisztráció tekintetében is rengeteg kézzelfogható előnnyel jár, m ár csak az 

adózás tekintetében is. Hasonló kezdem ényezésre kiváló példák a koordinációs 

kutatási központok, m elyek m egterem tik az intézm ényi feltételeit annak, hogy az 

egyetem en belüli kutatási tevékenység előnyei külső, vállalati elképzelésekkel 

összhangban érvényesüljenek, és így szolgálják az összetettebb innovációs 

célkitűzéseket. Mindez, m ivel m egfelelő igényt tám aszt rá , hosszabb távon 

elősegítheti a frissen végzett m unkaerő optim ális összetételének a kialakulását is, 

hiszen most, az jelentkező igényekhez képest, alulreprezentáltak a m űszaki, 

term észettudom ányos területen tevékenykedő szakem berek. 

A  fent írt széleskörű szervezeti együttm űködések tág  kereteit teremtik meg annak, 

hogy az innováció tám ogatására vállalkozó tőketulajdonosok, és a finanszírozásra 

igényt tartó innovátorok a lehetséges konstrukciók széles választéka m entén 

találhassanak egym ásra. 

A  finanszírozásnak fontos elem ei az innovációkat m ár a koncepció fázisában is 

tám ogató m agvető alapok, előrehaladottabb szakaszokban pedig jelentős szerep jut 

a m ár korábban is em lített kockázati tőkének . A nnak érdekében ugyanakkor, hogy az 

üzleti alapon nyújtott tám ogatások viszonylag m agas kockázata m egfelelő m ódon 

kezelve legyen, a sikeres innovációk egyik fontos feltétlele a valós piaci igények 

pontos felm érése, hiszen végső soron a folyam at legkonkrétabb haszna ennek 

függvényében csapódik le. 

A  piaci igények felm érése ugyanakkor nem  korlátozható a m ár m eglévő igények 

nyújtotta piaci rés betö m ködésére, hanem  fontos szerep jut új igények keltésére is. 

A z innováció sok m ás m ellett ennek is kiváló eszköze lehet. 


