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Magyarországon 2015. január 
1-jétől teljesen átalakult az álla-
mi kutatás, fejlesztés és innová-

ció (KFI) finanszírozásának a szervezete. 
Az alábbi tanulmány azt vizsgálja, hogy a  
V4 országaiban milyen szervezetrend-
szerben működik az innováció állami 
finanszírozása. Azt a kérdést tesszük fel, 
hogy milyen előnyei vannak egyik vagy 
másik szervezeti kialakításnak. Egyálta-
lán lehet-e versenyelőnyre szert tenni az 
állami szervezetek megfelelő kialakítá-

sával? Az állami szervezetek mellett át-
tekintjük a részben állami forrásból mű-
ködőeket is, amilyenek például az inku-
bátorházak vagy a kockázatitőke-alapok. 
Szólunk a technológiatranszfer állapotá-
ról és az inkubátorokról is. Összehason-
lítjuk az egyes országokban futó progra-
mokat, különösen annak fényében, hogy 
a kormány jóváhagyta a Gazdaságfej-
lesztési és Innovációs Operatív Program 
(GINOP) 2015-ös felhasználási tervét.

Az innováció állami szervezete                                  
és legfontosabb programjai a V4 országaiban

Spaller Endre

A tanulmány azt a kérdést járja körül, hogy hol állnak a V4 országai az innováció tekintetében 
Európában. Megvizsgálja, hogy a korábbi akadémiai kutatásfinanszírozási intézményrendszer 
mennyiben alakult át, vagy egészült ki a vállalkozásokat előtérbe helyező innovációs intéz-
ményrendszerrel. Ezt követően bemutatja az egyes országokban futó innovációs programokat. 
Végül igyekszik megválaszolni azt a kérdést, hogy ha ez a régió csak másolja a nyugati prog-
ramokat, de nem tud rájuk többet költeni, mint az EU fejlettebb országai, nem innovatívabbak 
a vállalkozásai, és kevésbé integráltak a kutatói projektek, akkor mi jelenti a kitörési pontot a 
régió számára.

The study raises the question where the member states of the V4 stand in terms of innovation 
performance in a European perspective. It scrutinises to what extent the previous academic 
research-financing institutional system has transformed into or been complemented with an 
innovation-fostering one that lends favour to enterprises. It showcases innovation programmes 
being implemented in certain countries. Finally, it raises the issue that if this region only 
emulates Western programmes but cannot spend more on them than several developed 
member states of the EU do, its enterprises are not more innovative and its research projects 
are less integrated, then what represents the breakthrough point for the region?

* * *
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Mennyire jelentős az innováció 
állami finanszírozása
A legkülönbözőbb államok vezetőinek 
többsége felismerte, hogy KFI nélkül 
vereségre ítélt egy ország. Nem tarthatja 
fenn másképp a hosszú távú versenyké-
pességét, csak ha az innováció területén 
versenyképes lesz.

Az Európai Unió rendszeresen felméri 
az országok innovációs képességét, és azt 
az „Innovatív Unió eredménytáblája” né-
ven teszi közzé. Ebből az látszik, hogy a 
V4 országai a mérsékelt innovátorok cso-
portjába tartoznak.

Mit tehet képessé államokat arra, hogy 
szinteket lépjenek előre? Hogyan érhetik 
be a V4 országai a nyugat-európai társa-
ikat? Az egyik kézenfekvő válasz, hogy 
az állam segítségével. Mint látni fogjuk, 
ez a válasz nem közép-európai sajátos-
ság: másoknak is eszébe jutott.

A V4-es országok legnagyobb előnye 
ma az olcsóbb, de jól képzett munkaerő, 
a kedvező adózási környezet és a bőkezű 
támogatások lehetősége.2 Ahova ezek az 
országok el szeretnének jutni, azt talán 
a dealflow kifejezéssel lehet a legjobban 
leírni. Ennek célja olyan környezetet te-
remteni, amelyben folyamatosan nagy-
számú innovatív vállalkozás jön létre, és 
válik érdekessé a globális kockázatitőke-
befektetők számára. Erre hét évü(n)k van, 
hiszen a tervek szerint az EU-s támogatá-
sok rendszere 2020 után jelentősen átala-
kul. Az új keretek még nem ismertek, de 
a jelenlegi rendszerrel szemben nagy az 
elégedetlenség.

Az államok ma már a teljes KFI-szektort 
támogatják. Korábban főként az egyetemi 
szektort és az akadémiai világot, tehát 
leginkább a piactól távol lévő alapkuta-
tásokat finanszírozták. A fejlesztés, azaz 
a termékek fejlesztése csak ezt követően 

Az Innovatív Unió 2014. évi eredménytáblája
(Magyarország pozíciójának kiemelésével)

Forrás: Az Innovatív Unió 2014. évi eredménytáblája.1
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került az államilag finanszírozandó fel-
adatok közé. Ma már a teljes innovációt 
– a termékeket előállító és értékesítő szer-
vezet kialakítását és a vállalkozást is – fi-
nanszírozza az állam. Továbbá kockázati 
tőkét is biztosít a vállalkozások számára, 
sőt konkrétan a cégek fejlesztését végző 
szervezetekbe is pénzt tesz, nem bízza azt 
a piacra.4

A kormányzati szerveknek mint kocká-
zatitőke-ügynökségeknek Európa-szerte 
drámai mértékben megnőtt a jelentősé-
gük. Ám a várt hatás elmaradt. A kor-
mányzati támogatás a jelentős növekedés 
ellenére sem segítette azt, hogy több ma-
gántőke legyen az európai kockázatitőke-
alapokban. Éppen ellenkezőleg, a magán-
tőke mintha menekülne belőlük.

A fenti táblázat jól mutatja, hogy a 
kockázatitőke-piacon az állam hatalmas 
szereplő. A kockázatosabb kutatási pro-
jektekben talán még ennél is markánsabb 
közreműködő. Jogos tehát a kérdés, hogy 
a szervezetrendszer, amelyen keresztül 

ezeket a pénzeket szétosztja, segíti vagy 
rontja a sikeres felhasználás esélyeit. Hi-
szen a táblázatból az is kiderül, hogy a 
források növekedésével a magántőke-
piac nem tudott vagy nem akart lépést 
tartani. Bár a szerzője szerint a számok 
egyértelműen az állami kockázatitőke-
befektetések kudarcát jelzik, szerintem 
érdemes figyelembe venni azt a tényt, 
hogy ezen időszakban tartott Európában 
a pénzügyi válság.

A táblázat jól szemlélteti az állami 
szektor meglévő és növekvő túlsúlyát a 
kockázatitőke-befektetésekben.

Két szám fog időről időre felbukkanni 
a tanulmányban. A GERD azt mutatja, 
hogy mennyit költ egy ország KFI-re a 
GDP arányában, beleértve az állami, üz-
leti és más szereplőket egyaránt. A BERD 
ugyanez a mutatószám, de csak a vállal-
kozások költéseire vetítve.

A V4-ek kevesebb pénzt képesek in-
novációra fordítani, mint a régi uniós 
tagállamok, s nem látszik egyetlen olyan 

A kockázatitőke-alapokba történt
kormányzati befektetések összege

2007: 646 millió euró
2013: 1357 millió euró
Növekmény: 110 százalék

A kormányzati befektetések részesedése
a kockázatitőke-alapokból

2007: 8 százalék
2013: 34 százalék
Növekmény: 428 százalék

Forrás: EVCA (2014).3
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strukturális tényező sem, amitől a V4-ek 
jobb rendszerben, jobb projekteket finan-
szíroznának, és azokat jobban tudnák 
eladni. Hogy fog így az olló csökkenni 
a V4 országai és nyugat-európai társaik 
között?

Mivel az állam hatalmas szereplő a 
KFI piacán, adja magát a feltételezés, 
hogy egy megfelelő állami intézményi 
rendszer strukturális előnyt jelent az 
adott ország számára. Az alábbiakban 
arra keressük a választ, hogy mit is jelent 
a megfelelő intézményi rendszer. Azaz a 
kérdést megfordítva: melyik intézményi 
rendszer tűnik hatékonyabbnak, és me-
lyik kevésbé.

A tanulmányban bemutatom, hogy 
sok helyen még mindig fennáll a kuta-
tás és oktatás, illetve a termelőszféra 
merev szétválasztása,5 és ezt a KFI-
támogatásokat szétosztó intézményrend-
szer ma is tükrözi.

Lengyelország6

Lengyelország összesen 68 milliárd eu-
rónyi uniós támogatáshoz jutott a 2007–
2013 közötti programozási időszakban. 
Az operatív programokat úgy tervezték 
meg, hogy az uniós források tekintélyes 
hányadát (60 százalékát) innovációra, 
(felső)oktatásra és IT-fejlesztésekre for-
dítják, de ezek mellett jelentős összege-
ket ítéltek oda az egészségügynek és a 
kultúrának is.

Ebből a forrásból kívánták ösztönözni 
az innovatív vállalkozásokat, hogy azok 
az ötleteiket piacra dobják. A lengyel 

vállalkozások termékei és szolgáltatásai 
versenyképesek a nemzetközi piacokon, 
amint azt a kivitel erős pozíciója mutatja. 
A versenyelőny főleg az árfekvésből adó-
dik, ami nem kedvez az innovációnak. 
Inkább az új vállalkozások – különösen a 
kkv-k – fektetnek KFI-tevékenységekbe. 
Ez alacsony BERD-arányt, azaz a vállal-
kozások alacsony K+F kiadási volumenét 
és a bejegyzett szabadalmak GDP-hez vi-
szonyított alacsony számát eredményezi.

Túlburjánzó intézményrendszer

Az EU strukturális alapjaiból közel 10 
milliárd eurót különítettek el kifejezetten 
az innováció eredményeinek hasznosítá-
sára.7

A lengyel rendszer a klasszikus törté-
neti tagozódást mutatja. A Tudományos 
és Felsőoktatási Minisztérium (MNiSW) 
alá tartozik minden olyan szervezet, 
amely a tudománnyal, tudományos ku-
tatásokkal, alapkutatással foglalkozik: a 
Nemzeti Tudományos Központ, a Nem-
zeti K+F Központ, a Tudománypolitikai 
Bizottság, A Tudományos Kutatóinté-
zeteket Értékelő Bizottság. A Gazdasá-
gi Minisztériumhoz tartozik a Lengyel 
Vállalkozásfejlesztési Ügynökség, a Len-
gyel Információs és Külföldi Befektetési 
Ügynökség, valamint a Lengyel Szaba-
dalmi Hivatal.

A Gazdasági Minisztérium, a Nemzeti 
K+F Központ (NCBiR) és a Lengyel Sza-
badalmi Hivatal (UPRP) végzi a támoga-
tási programok végrehajtását.
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A lengyel KFI-intézményrendszer áttekintése8
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Az MNiSW a tudásáramlás és piaco-
sítás ösztönzése érdekében kiadott egy 
K+F értékesítési útmutatót, az Ipari Szel-
lemi Tulajdon Hivatala (UPV) pedig az 
egyetemeket segíti hasonló szolgáltatá-
sokkal.

Ezeken kívül rengeteg egyéb hivatal, 
szervezet, iroda és szereplő tevékenyke-
dik a rendszerben. A lengyel intézményi 
innovációs rendszert jelentős széttagolt-
ság jellemzi. Összesen öt különböző tár-
ca és/vagy ügynökség felel a stratégia-
alkotásért, a pénzügyi tervezésért és az 
országos szintű végrehajtásért. Emellett 
húsznál is több, az innovációhoz kap-
csolódó program futott, és a tizenhat 
régió (vajdaság) mindegyike saját inno-
vációt támogató kezdeményezést indított 
2012-ben. Ez egyebek mellett a célok 
megkettőzését, az állami szereplők kö-
zötti információmegosztás akadozását 
és adminisztratív többletköltségeket von 
maga után. A Világbank egyik legutóbbi 
jelentése szorosabb intézményközi ko-
ordinációt, illetve az állami támogatási 
rendszer áramvonalasítását ajánlja a ma-
gas szintű intézményi széttöredezettség 
enyhítésére.9

Az Európai Unió innovációs rendsze-
rének az egyik legnagyobb problémája 
az, hogy a jelentős kutatási kiadások ne-
hezen mutatkoznak meg a gazdaságban. 
A kutatók többnyire azzal védekeznek, 
hogy az alapkutatásoknak a gazdaság-
ban való megjelenése akár évtizedeket 
is igénybe vehet. Valójában azonban alig 
látjuk, hogy az évtizedekkel ezelőtti ku-
tatásokból pezsgő vállalkozói élet alakult 
volna ki.

A vállalkozásokhoz értők számára vi-
lágos, hogy a kutatói kultúra, a kutató-
intézeti légkör, a tudományos előmenetel 
kritériumai nem támogatják a vállal-
kozóvá válást, ahogy abban sem teszik 
érdekeltté a kutatókat, hogy jelentős 
erőfeszítéseket tegyenek a kutatási ered-
ményeik piaci hasznosítására. Márpedig 
a vállalkozásokat az azokat működtető 
emberek teszik prosperálóvá.10 Ha tehát 
intézményi szinten szétválasztjuk a K+F-
et és az innovációt, akkor nemcsak azt 
kockáztatjuk, hogy a két rendszer a saját 
logikája szerint fog működni, hanem azt 
is, hogy a tudományos kutatások eredmé-
nye még véletlenül sem találkozik a vál-
lalkozási pályázatok által elvárt bemeneti 
feltételekkel.

Programok, támogatási célok

A fenti kockázatot a lengyel rendszer 
úgy igyekszik kiküszöbölni, hogy a 
Nemzeti K+F Központ számos techno-
lógiatranszfert célzó programot támo-
gat. Ezek azonban intézményi szinten 
elkülönülnek a Gazdasági Minisztérium 
kkv-kat támogató programjaitól: azok 
másik minisztériumnál vannak. A 2007-
ben indított IniTech-program legfonto-
sabb célja új termékek, szolgáltatások 
és technológiák kifejlesztése, majd a 
piacosítás támogatása. További célja az 
egyetemi és K+F-szervezetek üzleti irá-
nyultságának az ösztönzése, illetve az 
együttműködésük erősítése. A kkv-k 
és a mikrovállalkozások a teljes támo-
gatási keret mindössze 16 százalékából 
részesültek. A nagyvállalatok előnyben 
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részesítése irányvonalnak tűnik: az Inno-
vatív Gazdaság Operatív Program tőke-
forrásainak közel 40 százaléka azokhoz 
áramlott.11

Az innovációsutalvány-program célja 
a kkv-k és a kutatóhelyek együttműködé-
sének az erősítése. E program keretében 
a kkv-k ahhoz kapnak támogatást, hogy 
egy megfelelő laboratóriumban kutatáso-
kat végezzenek vagy végeztessenek. Ez 
a program a V4 mindegyik országában 
működik vagy működött. Korábban Ma-
gyarországon is futott hasonló program, 
és a mostani kiírási tervek között is sze-
repel.

Magas technológiai igényű projektek 
támogatása valósult meg a BRIdge elne-
vezésű program12 keretében, kockázati 
tőkéből. Ennél már tetten érhető, hogy a 
szükséges innovációs szolgáltatásokat a 
Gazdasági Minisztérium háttérintézmé-
nyei nyújtják.

Az NCBiR Lider-programjának a célja 
a fiatal (35 év alatti) kutatók támogatása 
a saját kutatócsoportjuk irányításában és 
vezetésében. A kutatási projekttel szem-
beni elvárás, hogy annak eredménye jó 
eséllyel alkalmas legyen a piaci beveze-
tésre. További célok: a tudományos és az 
üzleti élet együttműködésének az erősí-
tése, valamint a mobilitás és a tapaszta-
latcsere ösztönzése az iparágak, illetve 
az egyetemek és a kutatóhelyek között.

Technológiai inkubátorok

29 darab technológiai inkubátor mű-
ködött a visegrádi négyek legnagyobb 
tagállamában 2012 közepén. Ezek közül 

néhányat meglévő, hagyományos inku-
bációs központból alakítottak ki, ame-
lyeket az innovatív vállalkozások igénye-
ihez igazítottak, az újak pedig gyakran 
mint technológiai parkok nyitották meg 
a kapuikat. Az átlagos alapterület kb. 
2570 m2 volt, amelynek 72 százalékát le-
het bérbe venni. A létesítmények össze-
sen több mint 255 céget szolgáltak ki, és 
mintegy 1000 embernek adtak munkát. 
2010–2012 között több mint 50 vállalko-
zás hagyta el a központokat az inkubá-
ciós időszakuk – ez a gyakorlatban 3–5 
év – elteltével.13

Az inkubátorok támogatása az alábbi-
akra terjedhet ki:
• kedvezményes bérleti díjak;
• hozzáférés a kutatási infrastruktúrá-

hoz;
• hozzáférés az üzleti hálózatokhoz;
• hozzáférés a K+F-központok labora-

tóriumaihoz;
• kapcsolatépítés a tudományos közös-

ségen belül;
• tanácsadás;
• technológiaátadás és kereskedelem-

fejlesztés;
• finanszírozás.

Az inkubátor szolgáltatásait igénybe 
vevő cégek a kezdeti szakaszban főként 
a vezetőséggel és az alkalmazottakkal, 
a mentorokkal és a tanácsadókkal, vala-
mint a többi inkubált vállalkozás képvi-
selőivel megteremtett kapcsolati tőkéből 
kovácsolnak hasznot. Az inkubációs 
program résztvevői közötti együttműkö-
dés felerősíti valamennyi előny hatását.
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Technológia-transzfer központok

Ugyanebben az időszakban 69 techno-
lógiatranszfer-központ is működött Len-
gyelország-szerte. A „szokásos” tevé-
kenységek mellett támogatást nyújtottak 
a pályázatok megírásában, illetve az en-
gedélyek iránti kérelmekben.14

Egy-egy technológiatranszfer-központ 
átlagosan mintegy 90 vállalkozással 
működött együtt, amelyek többsége kkv 
volt. Minden központ kb. négy üzleti ter-
vet készít, és kilenc vállalkozást támogat 
évente, uniós és hazai forrásokból. Az 
átlagos ügyfélszám 702 volt 2011-ben, és 
megmaradt az 500–700/év közötti szinten 
az elmúlt öt évben is. Számos központ si-
keres egyetemi-vállalkozói előinkubációs 
programot indított, amelyek nyomán ösz-
szesen több mint 100 spinoff vállalkozást 
támogattak évente.

Egy-egy központ az alábbi teljesít-
ménymutatókat eredményezte átlagosan 
2011-ben:15

• 4 technológia piacosítása;
• 13 szabadalmi bejelentés benyújtása 

a Lengyel Szabadalmi Hivatalnak 
(UPRP);

• 2 szabadalmi bejelentés benyújtása 
az Európai Szabadalmi Hivatalhoz 
(EPO);

• 1 márka születése;
• 1 használati mintaoltalom megszer-

zése;
• 3 üzleti terv elkészítése;
• 8 pályázat előkészítése;
• támogatás elnyerése 5, a központtal 

együttműködésben kidolgozott üzle-
ti projekthez;

• támogatás elnyerése 4, a központtal 
együttműködésben kidolgozott tudo-
mányos és kutatási projekthez.

A lengyel vállalkozások ötletekben 
gazdagok – és az uniós források, vala-
mint a technológiai parkok fejlesztése is 
segítenek abban, hogy az ötletek termék-
ké/szolgáltatássá érjenek –, ám az inno-
vációs szektorban változatlanul nagy a 
hiány az üzletvezetési képességekből. Ez 
többek közt abban nyilvánul meg, hogy 
a vállalkozást szakmailag és üzletileg is 
ugyanaz a személy vezeti: például egy 
mérnök, aki nincs birtokában a cégve-
zetési képességeknek és képzettségnek. 
Pedig ez utóbbiak biztosítanák a minő-
séget, a hatékony idő- és költséggazdál-
kodást vagy értékesítési politikát. Ezek 
hiányában a cégvezetők tömege kénysze-
rül arra, hogy külső tanácsadókat bízzon 
meg ezekkel a feladatokkal.

Magyarországon is jellemző az a szem-
lélet, hogy a cégvezető a sajátjának te-
kinti a tulajdonában lévő céget. Nem 
szívesen osztja meg mással, nem enged 
be mást tulajdonosként. Pedig az lenne a 
legolcsóbb és legfenntarthatóbb módja a 
hiányzó képességek bevonásának. Arról 
nem is beszélve, hogy a fenti intézmé-
nyek leginkább a mikrovállalatokkal fog-
lalkoznak, amelyek alultőkésítettek. Így 
az esetleges gyártáshoz, a külföldi piacra 
jutáshoz szintén érdemes lehet tulajdonos 
partnereket bevonni.
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Csehország

A pénzügyi források elosztása –
intézményi vetület

A KFI-támogatás csehországi rendszeré-
ben összesen huszonkét szolgáltató vesz 
részt – változó intenzitással. A Magyar-
országhoz hasonlóan mérsékelt innovátor 
Cseh Köztársaságban nem létezik olyan 
– jogszabályban meghatározott – in-
tézmény/testület, amely megalkotja és 
végrehajtja az innovációpolitikát. Noha 
a kompetenciatörvény egyik létező 
központi hatóságot sem ruházza fel 
egyértelműen versenyképesség- vagy 
innovációpolitikai hatáskörrel, mégis 
legalább három olyan hatóság létezik, 
amely a cseh gazdaság versenyképessé-
gének a növelését végzi. Más országok-
ban az innovációpolitika megalkotása 
és végrehajtása általában a gazdasági, 
az ipari vagy a kereskedelmi szaktárca 
kompetenciája alá esik. Ez azt is ered-
ményezi, hogy a részt vevő szervezetek 
néhány esetben egymás vetélytársai.

A cseh Oktatási Minisztérium első-
sorban a Cseh Köztársaság kutatási és 
fejlesztési nemzetpolitikájának az előké-
szítéséért felelős, illetve felügyeli annak 
megvalósítását. Kutatási prioritásokat 
állít fel a Nemzeti Kutatási Program alap-
ján. Ezek közül néhányat maga is végre-
hajt, továbbá előkészíti a K+F-re vonat-
kozó jogi szabályozást, valamint felméri 
az egyéb vonatkozó jogi szabályozások 
hatásait. Mindezek mellett felelős a Cseh 
Köztársaságnak a K+F területén meg-
valósítandó nemzetközi együttműködé-

séért. A Kutatási és Fejlesztési Tanács a 
kormány szakmai és tanácsadó testülete. 
A vonatkozó törvény értelmében a követ-
kező tevékenységek tartoznak a feladatai 
közé:
• a KFI-vel kapcsolatos hosszú távú 

alapelvek kidolgozása a tanácsadó 
testületein keresztül;

• a K+F állapotáról szóló éves elemzé-
sek és kiértékelések elkészítése;

• a K+F-re fordított teljes költségvetés 
mértékének előterjesztése és elosztá-
sa az egyes költségvetési kategóriák-
ban.

Az Ipari és Kereskedelmi Minisztéri-
um (MPO) feladatai és belső szervezete 
áll a legközelebb egy, a KFI-stratégia 
megalkotására alkalmas központi állam-
igazgatási szervéhez. Az MPO többek 
között az ipar- és kereskedelempolitika 
kialakításáért, a kkv-k ügyeiért, az ipari 
kutatás és a műszaki fejlesztés koordiná-
ciójáért, valamint a technológiafejleszté-
sért felelős. A versenyképesség növelését 
célzó fontosabb tevékenységeket végző 
regionális szerv a Regionális Fejlesztési 
Minisztérium (MMR). Mivel a verseny-
képesség szorosan kötődik a K+F-hez, az 
innovációs ügyek az Oktatási Minisztéri-
umhoz is kapcsolódnak.

Egyéb, központi és regionális szinten 
működő intézmények és szervezetek:
• a Cseh Kereskedelmi Kamara regio-

nális és körzeti szervezetei;
• információs és tanácsadó ügynöksé-

gek;
• Kutatási Szervezetek Szövetsége;
• Innovatív Vállalkozások Szövetsége;



92 Külügyi Szemle

Spaller Endre

• Tudományos és Technológiai Parkok 
Szövetsége;

• Fejlesztési Ügynökségek Cseh Szö-
vetsége.

A kkv-k szakmai szövetségei ke-
vésbé fejlettek. Összesen tizennégy 
kockázatitőke-alap a tagja a Cseh Ma-
gán- és Kockázati Tőke Egyesületnek 
(CVVA), amely a JEREMIE-alapok for-
rásainak az elosztását is végzi.

A tudásalapú gazdaságfejlődéshez 
szükséges szakpolitikák kialakítása szá-
mos állami testület kompetenciája alá 
tartozik. Ez az azonos célt elérni kívánó 
intézkedések között eltéréseket vagy az 
intézkedések duplikációját okozza. A ku-
tatás-fejlesztés köztámogatása meglehe-
tősen szétszórt. Jelenleg huszonkét költ-
ségvetési fejezet létezik, és mindegyik 
saját adminisztrációval rendelkezik. En-
nek az az eredménye, hogy sok kisebb 
volumenű projektet finanszíroznak. Ez 
gátolja a cseh kutatást abban, hogy iga-
zán kiváló legyen. A kulcsfontosságú lé-
pés egy megfelelő kompetenciafelosztás 
lenne az államigazgatás központi szint-
jén.

A tudásteremtés és -transzfer, valamint 
az új tudás hasznosításának a folyama-
tai közötti koordináció hiánya jelentősen 
rontja a cseh innovációs rendszer haté-
konyságát. Az állami és az üzleti kutatás 
nem kapcsolódik elég mélyen egymás-
hoz. Kevés számú kutató van Csehor-
szágban, és a KFI-források szétosztása 
sem elég hatékony.

A cseh – csakúgy mint a magyar – 
K+F-kapacitások a fővárosban koncent-

rálódnak, és ezzel egyidejűleg az innová-
ció állami finanszírozási forrásainak az 
elégtelen elosztása figyelhető meg.

A Cseh Köztársaság Tudományos Aka-
démiájának Technológiai Központját 
(TC) 1994-ben alapították. A nonprofit 
központ kulcsfontosságú a cseh KFI-
infrastruktúra szempontjából. Alárendelt 
szervezetei ágazati kutatásokat végeznek 
a tudományos, technológiai vagy inno-
vációs területükön. Fontos, hogy a TC 
emellett rendelkezik egy technológiame-
nedzsment-céggel is, amelynek feladata 
az alapkutatásokból kinövő üzleti lehető-
ségek vállalkozássá alakítása.

A kelet-európai országokban a tudo-
mányos akadémia sokkal erősebb, mint a 
nyugati államokban. Ennek a struktúrá-
nak itt most csak a téma szempontjából 
releváns előnyét emelem ki. Egy innova-
tív vállalkozás számára, legyen bármi-
lyen sikeres, nagyon nehéz a komoly tu-
dás megfizetése, az akadémikusok pedig 
végképp elérhetetlenek. Ugyanakkor az 
akadémiai intézmények, amelyekben tu-
catjával dolgoznak, kutatnak szaktekin-
télyek, számos PhD-hallgatót vonzanak, 
jól felszerelt laboratóriumokkal rendel-
keznek. Gazdasági szempontból hiba az 
ebben rejlő üzleti lehetőségeket kihasz-
nálatlanul hagyni. Annak ellenére, hogy 
egy átlagos akadémiai kutatóhelyen any-
nyi akadémikus, nagydoktor és PhD-vég-
zett dolgozik, mint a legnagyobb európai 
vállalatoknál is alig, mégsem mondható, 
hogy az akadémiai kutatóhelyek mellett a 
kockázati tőke bevonását biztosító kiépí-
tett intézményrendszer lenne. Kelet-Eu-
rópában, úgy tűnik, a piac ezt a problémát 
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egyedül nem képes megoldani; a csehek 
esetében azonban egy sikeres kezdemé-
nyezést látunk erre.

A TC támogatja a Cseh Köztársaság 
részvételét az Európai Kutatási Térség-
ben (ERA). Emellett a K+F-fel kapcso-
latos elemző és elméleti tanulmányokat 
készít. Részt vesz a nemzetközi techno-
lógiatranszferben, és támogatja a kisebb 
méretű innovatív vállalkozások létre-
hozását és fejlődését. Tevékenysége az 
Enterprise Europe Networkön (EEN) ke-
resztül zajlik.

Saját üzleti inkubátorral rendelkezik, 
ami egy figyelemreméltó intézményi újí-
tás. A 2008-ban megnyitott ČKD Tech-
nológiai Innovációs Központ barname-
zős beruházásként egy régi ipari telepen 
kapott helyet. Projektpartnerei között 
megtaláljuk a tudományos akadémia és a 
Cseh Műszaki Egyetem Villamosmérnö-
ki Karának több kutatóintézetét, a prágai 
helyhatóságot és a Prágai Kereskedelmi 
Kamarát. A TC mint fő projektpartner 
személyre szabott szolgáltatásokat nyújt 
az inkubált vállalkozásoknak. A teljes 
alapterülete kb. 5000 m2, amely irodákat, 
tesztelő laboratóriumokat és kisebb mű-
helyeket foglal magában.16

Komoly vita folyik arról az innovációs 
világban, hogy az államnak érdemes-e 
inkubátorházat üzemeltetnie. Szerintem 
a mellette szóló érvek vannak többség-
ben. Az államnak is szüksége van egy 
inkubátorházra a sok piaci alapon műkö-
dő között. Ennek kétféle hatása van. Az 
egyik, hogy az állami szereplők közelebb 
kerülnek a piachoz, hiszen a saját költ-
ségvetésükön fogják érezni, hogy minek 

van eredménye, és minek nincs. Az állam 
ugyanis sokkal több pénzzel, nemzetközi 
kapcsolattal, egyetemi kutatási lehető-
séggel, nagyvállalati partnerrel rendel-
kezik, mint bármelyik magánszektorban 
működő inkubátor. Ha a segítségükkel 
nem sikerül sikerre vinnie a létesítményt, 
akkor nincs, kire mutogasson, mert a hi-
bát csak magában keresheti. Csökken 
az elefántcsonttorony-effektus, és a kor-
mányzaton belül nő azoknak a presztí-
zse, akik értenek a piachoz.

A másik hatása, hogy az inkubátorház 
egyben tükör a piacnak is. Ha ugyanis 
az állam a maga nehézkes, bürokratikus 
működésével sikerre tud vinni egy inku-
bátort, akkor a hozzá támogatásért for-
dulóknak mérceként mutathatja az elért 
eredményeit. Tudni fogja, hogy milyen 
költségszinttel lehet dolgozni, milyen 
trükkökkel lehet az innováció helyett va-
lami másra fordítani a pénzt, tudni fogja, 
hogy az eléje tett üzleti tervnek mi a va-
lóságalapja.

Az állami inkubátor ellen szóló érvek 
közül a legsúlyosabb talán az, hogy az 
állam nem piaci szereplő, ne is viselked-
jen úgy. Hagyja az üzletelést a vállal-
kozásokra. A végső érv persze az, hogy 
működik vagy sem. Az alábbiakban az 
egyik legsikeresebb példát mutatom be.

A brnói székhelyű, 2003-ban alapított 
Dél-morvaországi Innovációs Központ 
(JIC) egy állami ügynökség, amely ked-
vező környezetet teremt az innovatív 
vállalkozásoknak a régióban. Segíti a 
fiatal cégeket a növekedésben, a mun-
kahelyteremtésben és – az EBN és az 
EEN tagjaként – a piaci versenyben. 
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Támogatja az együttműködést az ipar, 
a K+F-intézmények és a közigazgatási 
szervek között. Költségvetésének felét 
a dél-morvaországi régió, 10 százalékát 
Brno város biztosítja. A fennmaradó 40 
százalékot projektekből és szolgáltatá-
sokból szerzi meg magának.

2008-ban a JIC egy innovációs parkkal 
is bővült, melyben eddig mintegy hatvan 
innovatív vállalat és startup telepedett 
meg. Javarészt az IKT, a szoftverfejlesz-
tés és IT-biztonság, a mérnöki tudomá-
nyok és gépgyártás, a robotika, valamint 
a biotechnológia területén dolgoznak.

A park teljes forgalma kb. 20 millió 
euró, és eddig több mint 1,15 millió eu-
rónyi kockázatitőke-befektetést vonzott. 
A teljes alapterülete 2957 m2, amelyből 
kb. 2000 m2 az iroda- és laboratóriu-
mi helyiség. Előnyös elhelyezkedése a 
Masaryk Egyetem kampuszának a közel-
ségéből adódik. Az egyetem a jövendő 
tagok szakmai kiválasztási folyamatában 
is részt vesz. Az inkubátorban megtele-
pedett vállalkozások a hasznukra fordít-
hatják a létesítmény kitűnően felszerelt 
laboratóriumaival való szinergiát, vagy 
együttműködhetnek a Brünn–Bohunicei 
Egyetemi Kórházzal is.

A JIC Innovációs Park ingyen nyújtja a 
legtöbb szolgáltatását, amelyek a követ-
kezők:
• csúcsminőségű kereskedelmi háttér 

és irodaegyüttes biztosítása – ingye-
nes helyiségbérleti lehetőség (10 óra/
hónap);

• korlátlan hozzáférés két különálló, 
jól felszerelt laboratóriumhoz;

• műhelybeszélgetések és konferenci-
ák szervezése, networking-lehetőség 
biztosítása;

• konzultációs lehetőség (belső csapat 
és külső mentorok);

• marketing- és PR-tanácsadás;
• kapcsolatrendszer – összekapcsolás 

a stratégiai vállalatokkal és szerve-
zetekkel, bel- és külföldön egyaránt;

• hozzáférés biztosítása a külső finan-
szírozási forrásokhoz.

Figyelemre méltó, hogy az innovációs 
park honlapja a cseh és az angol mellett 
kínaiul is elérhető.

A cseh KFI-rendszert két irányból ér-
demes megközelíteni. Ha a gazdaság 
felől nézzük, akkor regionális szinten 
kiemelkedő mutatókat látunk; úgy tűnik, 
működik a rendszer. Ha azonban az ál-
lami struktúra felől figyeljük meg, akkor 
a rendszer elég széttagoltnak tűnik, de 
minden szereplőnek van annyi sikeres 
programja, hogy biztonságban érezhesse 
a saját létét.

Szlovákia

Szlovákia gazdasága nagyot fejlődött az 
utóbbi évtizedben. Ezt az is segítette, 
hogy az ország megfelelő műszaki hát-
térrel és régi hagyományokkal rendelke-
zik az ipari K+F-ben. A szlovák kutatók 
és szakértők emellett rendszeresen részt 
vesznek mind a hazai, mind a külföldi 
projektekben.
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A szlovák KFI-rendszer erősen függ 
a közvetlen pénzügyi intézkedésektől. 
Mára a vissza nem térítendő támogatások 
váltak az állami segítségnyújtás elsődle-
ges formájává. Ezek becsült összege 111 
millió dollár volt 2012-ben.17

Az állami K+F-ráfordítások részesedé-
se az uniós tagállamok közül – Német-
ország, Portugália, Észtország és Luxem-
burg mellett – Szlovákiában növekedett 
jelentős mértékben 2007–2011 között.18

Ugyanebben az időszakban a vál-
lalati K+F-intenzitás (a vállalati K+F-
ráfordítások részesedése a GDP-ből) 
szintén Szlovákiában növekedett – Ma-
gyarország, Csehország, Észtország, 
Bulgária és Írország mellett – a legna-
gyobb ütemben.19 A jelentős gazdasági 
növekedés miatt azonban a GDP-ben a 
KFI-szektor mindössze megőrizte, de 
növelni nem tudta a súlyát.

A KFI kiterjedt hálózattal rendelkezik 
az országban. A Szlovák Tudományos 
Akadémia intézményei és laboratóriumai 
számos szlovák és külföldi központtal 
állnak kapcsolatban, amelyek támogatják 
az üzleti innovációs központokkal, in-
kubátorokkal, TéT-parkokkal, valamint 
IKT- és szoftverfejlesztő cégekkel való 
közös kutatómunkát is.

Az országban megtelepedett, K+F-
tevékenységet folytató nagyvállalatok 
nagyban építenek a szlovák kutatók, tu-
dósok és mérnökök szakmai képessége-
ire és tapasztalataira. A nagy múltú és 
sikeres vállalatok jelenléte bizonyítja, 
hogy a KFI-körülmények megfelelőek a 
nagyvállalatoknak az országba vonzá-
sára. A műszaki és természettudományi 

egyetemek jelenléte is fontos tényező 
a külföldi befektetők számára, amikor 
beruházasaikról döntenek. Az utóbbi né-
hány évben az autógyártás, a gépipar, az 
energetika, az elektromechanika, az IKT 
és a gyógyszeripar volt a vállalati K+F-
beruházások célpontja.

A Szlovák Innovációs és Energetikai 
Ügynökség (SIEA) a gazdasági miniszté-
riummal együttműködésben dolgozta ki 
és működteti a vállalkozásokat támogató 
programjait.

Az állami költségvetésből támogatott 
innovációs utalványok a vállalkozók és 
a K+F-et végző szervezetek közötti köz-
vetlen együttműködést segítik. A SIEA 
ügyfelei – köztük több tucat kkv – negy-
venhárom K+F-et végző szervezet szol-
gáltatásait vehették igénybe a kísérleti 
projekt keretében 2013-ban. Az innováci-
ós utalványok iránti kereslet az indításuk 
óta megsokszorozódott.

Hat technológiai klaszter részesült ál-
lami támogatásban 2013-ban. A támoga-
tási intenzitás az elszámolható költségek 
60 százaléka volt. A támogatás célja a 
kölcsönös együttműködés megújítása, 
a szakértői tevékenységek és az ipari 
klaszterszervezetek segítése volt.

A gazdasági minisztérium adományoz-
za a pénznyereménnyel és publicitással 
járó „Az év innovatív tevékenysége” nevű 
díjat. A vállalkozások több száz ötlettel 
pályáztak az elmúlt években.

A Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) 
a nagyprojektek egyik kiemelt forrása20 
a jelenlegi uniós programozási időszak-
ban. A lehetőség a lengyelek és a csehek 
mellett a magyar pályázók – természetes 
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személyek, intézmények és szervezetek 
konzorciumai – előtt is nyitva áll.21

A SIEA az Európai Klaszterek Szö-
vetségének (ECA) is tagja. A „kiválósá-
gi klaszterek” program fő célkitűzése a 
nemzetközi benchmarking révén emelni 
a klaszterek irányításának a színvonalát. 
A SIEA szakértői besorolják a klasztere-
ket az Európai Klaszter Kiválóság Kez-
deményezés (ECEI) metodológiája alap-
ján, és azonosítják az „arany fokozatú”, 
azaz a legalkalmasabb jelölteket.

Az innováció szervezetrendszere any-
nyira széttagolt Szlovákiában, hogy a SIEA 
feladatainak a kibővítéséig a számos 
kkv-támogatási program részeként jelen-
tek meg az üzleti innovációs támogatá-
sok. Az országostól a települési szintekig 
megjelenő kkv-támogatási rendszerek ki-
építésének az első lépései közé tartozott, 
amikor a gazdasági minisztérium meg-
alapította – és azóta is koordinálja – a Kis- 
és Középvállalkozás-fejlesztési Nemzeti 
Ügynökséget (NARMSP), valamint an-
nak alrendszereiként a regionális tanács-
adói és információs központok hálózatát 
és a vállalkozói innovációs központokat 
(PIC). A minisztérium volt a fő kezdemé-
nyezője annak is, hogy létrejöjjön a KKV 
Kormánytanács 2001-ben, amely intéz-
ményesített keretet szolgáltat a legkisebb 
vállalkozások gazdasági igényeinek a 
megjelenítéséhez is.

A szlovák kkv-szektor támogatásának 
a legjelentősebb intézményes szereplője a 
gazdasági minisztérium, amely elsősor-
ban az ipar, a kereskedelem, a szolgálta-
tások és az idegenforgalom fejlesztéséért 
felelős.

A NARMSP koordinálja, illetve hajtja 
végre az állam által kezdeményezett és 
felvállalt kkv-támogatási programok túl-
nyomó részét, azonban a Szlovák Garan-
cia- és Fejlesztési Bank (SZRB), valamint 
a Szlovák Befektetési és Kereskedelem-
fejlesztési Ügynökség biztosítja a hozzá-
juk szükséges anyagi forrásokat.

A Szlovák Befektetési és Kereskedelem-
fejlesztési Ügynökség (SARIO) a szlovák 
kormány által támogatott szervezet. Fel-
ügyeleti szerve a gazdasági minisztéri-
um. Elsődleges célja a foglalkoztatottság 
növelése és a regionális egyenlőtlenségek 
mérséklése. A SARIO ösztönzi a beáram-
ló külföldi működőtőke-befektetéseket, 
miközben a hazai vállalkozásokat is tá-
mogatja abban, hogy sikeresen helytáll-
janak a globalizált világpiacon. A Site 
Selection magazin Kelet-Európa legjobb 
befektetési ügynökségének („Global Best 
to Invest”) választotta meg a SARIO-t 
2012-ben.22

Az Európai Unió PHARE-program-
ja és a szlovák kormány támogatásával 
hozták létre a Kis- és Középvállalkozás-
fejlesztési Nemzeti Ügynökséget, amely 
tevékenységét országosan és regionális 
egyaránt végzi. A NARMSP biztosítja a 
kkv-fejlesztési programok érvényesítését 
a gazdaságban, egyúttal alrendszerein 
keresztül sokoldalú vállalkozói informá-
ciós központként működik. A NARMSP 
a következő hálózatokat koordinálja regi-
onális és helyi szinten:
• Regionális Tanácsadói és Informáci-

ós Központok (RPIC) – A közszféra 
és a magánszektor együttműködése 
alapján jöttek létre mint nonprofit 
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szervezetek, abból a célból, hogy az 
adott régió gazdasági fejlődését a kkv-
fejlesztéseken keresztül szolgálják.

• Vállalkozói Innovációs Központok 
(PIC) – Fő feladatuk, hogy hosszú 
távon támogassák azokat a kkv-kat 
amelyeknek a tevékenysége innova-
tív jellegű, új termékeket fejlesztenek 
ki, új típusú szolgáltatásokat nyújta-
nak, vagy innovatív technológiákat 
használnak. Ezek a vállalkozói inno-
vációs központok egyúttal összeköt-
tetésben állnak a brüsszeli székhelyű 
Európai Üzleti és Innovációs Köz-
pontok Hálózatával (EBN), és azon 
keresztül kapcsolatépítést is folytat-
nak a szlovák kkv-k és az innovatív 
technológiákat alkalmazó külföldi 
cégek között.

• Első Kapcsolat Központok (CPK) – 
Jogi személyiségek szövetségeiként 
jöttek létre, amelyekben minden 
esetben jelen van a helyi önkor-
mányzat is. Ezek a központok 2003 
óta működnek. Az alapításukkor az 
volt a fő cél, hogy Szlovákia gaz-
daságilag fejletlenebb régióiban, a 
legkisebb településeken is elérhető-
vé váljanak a kkv-k számára az őket 
érintő legfontosabb információk és 
szolgáltatások. A központok átfogó 
információs, tanácsadói és képzési 
szolgáltatásokat nyújtanak.

• A vállalkozói inkubátorokat az újon-
nan alakult vállalkozások számára 
hozták létre. Az inkubátorok legfőbb 
célja a friss vállalkozások megerősö-
dése, gyarapodása és ezáltal a túlélési 
esélyeik növelése. Székhelyet vagy 

vállalkozásra alkalmas területet biz-
tosítanak alacsony bérleti díj ellené-
ben, általában önköltségi áron. Az 
inkubátorok szolgáltatásait igénybe 
vevő vállalkozások közösen használ-
hatják a technikai infrastruktúrát, 
emellett igény esetén vállalkozói ta-
nácsadást is kapnak. Az inkubátorok 
létrehozásának a leghangsúlyosabb 
célja a helyi (települési) szinten meg-
valósuló gazdaságfejlesztés és mun-
kahelyteremtés.

• A technológiai inkubátorok az in-
nováció területén megjelenő kezdő 
vállalkozásokat támogatják – első-
sorban technológiatranszfer révén. 
Általában egyetemek, kutatóintéze-
tek és technológiai parkok mellett 
vagy azokkal szoros együttműködés-
ben dolgoznak. Tevékenységük az 
ipari klaszterekre és a sajátos tech-
nológiákra irányul. Összesen tizen-
hat üzleti és technológiai inkubátor 
működik az országban.

A 2005-ben alapított Kutatást és Fej-
lesztést Támogató Ügynökség (APVV) 
legfontosabb feladata a kutatási együtt-
működések erősítése az egyetemek és a 
vállalkozások között, illetve a magán-
szektor K+F-ráfordításainak az ösztön-
zése.

Az APVV az alábbi két támogatási 
programot felügyeli:
• A kkv-kat célzó műszaki, technoló-

giai és innovációs fejlesztési prog-
ram, amely különös figyelmet fordít 
a mikrovállalkozások, spinoffok és 
startupok támogatására.
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• Az egyetemek, a Szlovák Tudomá-
nyos Akadémia és a vállalkozások 
közötti együttműködés erősítését cél-
zó program. Intézkedései a kutatásra 
és az oktatásra szánt hozzájárulásaik 
növelésére ösztönzik a magánszférát.

A TéT-parkok és üzleti inkubátorok 
fejlesztése erős kormányzati támogatást 
kapott az elmúlt időszakban, bár a meg-
valósítás még a kezdeti szakaszában jár. 
A Minerva 2.0 elnevezésű nemzeti stra-
tégia rendeltetése, hogy az európai inno-
váció élmezőnyébe juttassa az országot. 
Számos intézkedést tartalmaz, amelyek 
arra irányulnak, hogy az egyetemek köré 
települt tudományos parkokban össze-
kapcsolják az akadémiai szférát a vállal-
kozásokkal.

A 2006-ban indított kockázatitőke-
program is a fenti fő célkitűzést segíti. 
A Minerva 2.0 és „Az állami TéT-politika 
hosszú távú terve 2015-ig” (más néven a 
Főnix stratégia) című dokumentum egy 
sor olyan pénzügyi eszközt mozgósít, 
amelyek az egyetemek és a vállalkozások 
kapcsolatát hivatottak erősíteni, illetve 
nemzeti tudástranszfer-központok és egy 
hatékonyabb szellemitulajdon-védelmi 
keretrendszer létrehozását támogatják. 
A Főnix stratégia a szektorok közötti mo-
bilitás ösztönzése jegyében támogatja a 
kutatóknak az államiból az üzleti szférá-
ba történő munkahelyváltását.

A Főnix stratégia egyik intézkedése a 
KFI eredményeinek a nemzetköziesítése. 
Ennek egyik módja jeles külföldi tudó-
sok és kutatók Szlovákiába vonzásának 
a támogatása, ezáltal erősítve a hosszú 
távú nemzetközi együttműködéseket.

Látszik tehát, hogy sok intézmény fog-
lalkozik KFI-vel, számos programban, 
egyre több pénzt költenek el rá, azonban 
nem látszik egy egységes központ, ame-
lyik irányítaná a folyamatot.

Az intézményrendszer           
Magyarországon

Magyarországon 2015-től KFI-feladatok-
kal csupán egy intézmény, a Nemzeti Ku-
tatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
(NKFIH) foglalkozik. A KFI tematiká-
ja nem tartozik egyetlen minisztérium-
hoz sem. Az NKFIH magában foglalja 
a korábbi Nemzeti Innovációs Hivatalt 
(NIH), az Országos Tudományos Kuta-
tási Alapprogramot (OTKA) és a Kuta-
tási, Technológiai és Innovációs Alapot 
(KTIA). Ezzel egy olyan hivatal jött lét-
re, amely a régióban páratlan lehetősé-
gekkel bír.

Az NKFIH rendelkezik az innovációs 
források felett. A korábbi KTIA hazai 
forrásokból finanszírozta a vállalkozáso-
kat, azaz az ottani pénzek elkölthetőek a 
Közép-Magyarország régióban (KMR) 
is. Ám a hivatalnak feladata lesz az uniós 
források elosztásánál is. Míg Lengyel-
országban az innovációra szánt források 
önálló operatív programban csoportosul-
nak, addig nálunk elsősorban23 a Gazda-
sági és Innovációs Operatív Programban 
(GINOP) jelennek meg. Ez a mintegy 750 
milliárd forintos forrás Budapesten és 
Pest megyében (KMR) nem költhető el, a 
vidék számára azonban kitörési alapként 
szolgálhat. A források adminisztratív 
kezelése a Nemzetgazdasági Minisztéri-
umnál (NGM) folyik, de KFI-pályázatok 
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esetében a döntéshozatalban részt vesz az 
NKFIH is.

Szintén ez a hivatal a korábbi OTKA-
források, ma a tematikus kutatási pályá-
zati pénzek elosztásának a lebonyolítója. 
E pályázatok során elsősorban alapkuta-
tásokat, akadémiai és egyetemi kutatáso-
kat finanszíroznak.

Emellett ez a hivatal segíti a közvetlen 
brüsszeli forrásokra pályázókat is. Az 
EU Horizont 2020 (H2020) programjá-
nak nemzeti kapcsolattartói (NCP) és 
programbizottsági tagjai (PC) is többsé-
gükben e hivatal munkatársai.

Szintén nagy lehetőség az NKFIH szá-
mára az, hogy a technológiai és tudomá-
nyos (TéT) szakdiplomaták részben az ál-
lományához tartoznak, és bizonyos fokig 
a szakmai irányítása alatt állnak. Ezek a 
diplomaták a nagykövetségeken dolgoz-
nak, és a hivatal a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztériummal közösen irányítja a 
napi szintű munkájukat. A két intézmény 
céljai azonosak, hiszen a minisztérium 
első neve azért „külgazdasági”, mert ez 
a kérdés került a középpontba, csakúgy 
mint azok számára, akik az innovációt 
nemzetköziesíteni kívánják. Gyakran 
hangoztatott tételmondat, hogy egy ilyen 
kis országban hazai innováció, hazai pi-
acra szánt innováció nincs: ami nem állja 
meg a helyét a külpiacokon, azt nem lehet 
komolyan venni.

Látható tehát, hogy a hivatal lefedi a 
teljes finanszírozási térképet, és nincsen 
más olyan szereplő – értsd: minisztéri-
umi főosztály és háttérintézmény –, 
amellyel stratégiai vagy napi ügyvi-
teli kérdésekben egyeztetnie kellene. 

A magyar rendszer tehát nem széttagolt. 
Nincsenek benne sem egymással konku-
rens, sem ellenérdekelt vagy hivatali-ha-
talmi megfontolásokból együtt nem mű-
ködő szereplők.

Páratlan lehetőséget kínál ez a rendszer 
arra is, hogy az akadémiai kutatásoktól a 
startupokig mindent egy helyen lehessen 
látni. Azaz a kevésbé piacorientált kuta-
tások esetleges hasznosíthatósága azért 
megvalósíthatóbb, mert van egy hely, 
ahol találkoznak a szereplők: a piac iránt 
rezisztens, de a legmagasabb szakmaisá-
got képviselő kutatót és a technológiához 
nem értő, de piaccal, cégépítési tudás-
sal rendelkező vállalkozót ugyanabból a 
keretből, ugyanazon lebonyolító hivatal 
segítségével támogatja a rendszer. Egyik 
szereplő nélkül sincs innovatív vállalat, 
de ha nincsenek struktúrák, amelyekben 
találkozhatnak, akkor teljesen esetleges-
sé válik a sikeres technológiai vállalatok 
létrejötte.

A hivatal ugyanakkor nem rendel-
kezik saját inkubátorházzal, sem KFI-
tevékenységet folytató céggel, sem olyan 
szervezettel, amely a piaci információkat 
közvetlenül be tudná csatornázni.24

A kormány által elfogadott GINOP 
már bepillantást enged a KFI-források 
várható felhasználásába. Sok más prog-
ram mellett a vállalkozások önálló KFI-
beruházásainak a támogatására felhasz-
nálható nagyjából 100 millió forintos 
átlagos összeggel 250 cégnek lehet segí-
teni. Együttműködésben megvalósítandó 
KFI-tevékenységre kétszer ekkora ösz-
szeggel, feleennyi projekt kaphat majd 
támogatást. Külön felhívás jelenik meg 
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a szabadalmaztatásra és a szellemi tulaj-
donjog kezelésére vonatkozóan. A sok or-
szágban sikerrel működő innovációsutal-
vány-program (voucher) ismét elindul-
hat. Ez kifejezetten kkv-, de még inkább 
mikrovállalati támogatás. Szintén ko-
moly forrást szán a kormány a startup és 
spinoff cégek támogatására. Ez esetben a 
döntés indoklása ugyan nevesíti, hogy a 
korábbi ATI-program25 folytatásáról van 
szó, de nem zárja ki más programok indí-
tását sem. E pályázói kör számára szintén 
elérhető lesz egy, a támogatás és a kom-
binált mikrohitel együtteséből álló keret.

Az NKFI-alap elsősorban a Közép-Ma-
gyarország régióra koncentrál majd, hi-
szen ott arányaiban jelentősen kevesebb 
innovációs célú forrás áll majd rendelke-
zésre. Több felhívás a tükörpályázata lesz 
a GINOP azonos célú forráselosztásának, 
például az innovációs voucher, a startup 
és spinoff cégek támogatása, illetve a 
szabadalmaztatást elősegítő pályázat. 
Csak ebből az alapból írják ki például a 
H2020-ban való részvételt támogató, to-
vábbá a nemzetközi startupversenyeken 
győztes vállalkozások hazai támogatásá-
ra vonatkozó pályázatot.

Az állam ma még jelentős forrásokat 
oszt szét a KFI területén, de a jelentősége 
a piac fejlődésével, a cégek növekedésével 
csökken. Nő viszont a külföldről közvet-
lenül a cégekbe behozott források szere-
pe. Amíg az állami források korlátozot-
tak, és mindig is azok lesznek, addig a 
nemzetközileg elérhető pénzek egy Ma-
gyarország méretű ország vagy akár egy 
V4 nagyságú régió számára korlátlannak 
tűnnek. Amelyik innovációval foglalko-

zó hivatal nem tud segíteni a projektek 
nemzetköziesítésében, annak a jelentősé-
ge idővel csökkenni fog. A magyar rend-
szer ebből a szempontból is strukturáli-
san jól összerakott. A nemzetköziesítés 
területén talán egyik V4-ország sem 
nyújt akkora támogatást, mint a magyar 
rendszer.

Üzleti alapon, de állami támogatás-
sal működik a Magyar Nemzeti Keres-
kedőház (MNK) Zrt., amely külföldön 
igyekszik piacokat szerezni a hazai ter-
mékeknek, köztük az innovatívaknak is. 
Emellett a kereskedőházak támogatják a 
cégeknek a nemzetközi vásárokra való 
kijutását. Ez az innovatív vállalkozások 
esetében különösen fontos.

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatá-
si Közhasznú Nonprofit Kft. egy állami 
tulajdonú cég, amelyik öt kutatóintéze-
tet működtet. A forrásainak egy jelentős 
része állami, hazai és uniós pályázati 
forrás, de egyre jobban nőnek a piaci be-
vételei is. Jelentősége messze túlmutat a 
forintosítható bevételein: mintaként szol-
gál azoknak a hazai szereplőknek, akik 
szkeptikusak a sikeres H2020-as pályá-
zatok, illetve a piacosítható technológia-
transzfer vonatkozásában.

Sajátos intézménye a magyar innová-
ciós piacnak a Design Terminál, amely 
jogilag egy állami hivatal, mégis inkább 
egy business agencyként működik. Gaz-
daságfejlesztési funkciókat lát el a krea-
tívipar területén. Saját mentor- és inku-
bátorprogramja van.

Az inkubátorházak Magyarorszá-
gon is megjelentek, csakúgy mint a 
kockázatitőke-alapok. Az inkubátorházak 
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közül hármat26 az állam akkreditált, így 
azok megkapták az Akkreditált Techno-
lógiai Inkubátor (ATI) címet. A műkö-
désükre egy program keretében plusztá-
mogatást biztosít az állam. Emellett azon 
startup cégek, amelyek bekerülnek az 
ATI-kba, szintén támogatásban részesül-
nek belőle. Ennek a konstrukciónak az az 
előnye, hogy az innovatív cégek építésé-
ben járatlan vezetők szakmai segítséget 
kapnak. Egy innovatív céget máshogy 
kell felépíteni, mint egy hagyományosat, 
és rögtön a nemzetközi piacra lépésre 
kell felkészíteni, ami mind nagyon spe-
ciális ismereteket és kapcsolatrendszert 
igényel. Ezt a szerepet töltik be az ATI-k.

A három ATI-n kívül számos inkubá-
torház működik Magyarországon, de je-
lentős és rendszeres exitekkel (inkubált 
cégek eladásával) még egyikük sem 
büszkélkedhet. Nincs ez máshogy a 
kockázatitőke-alapokkal sem. A 2010–
11-ben indult JEREMIE forrásaiból fi-
nanszírozott alapok egyelőre exitekkel 
nem nagyon dicsekedhetnek.

Külön érdekessége a magyar rend-
szernek, hogy az egyetemek mellett 
– vagy inkább az egyetemeken belül – 
nem működnek sem inkubátorok, sem 
kockázatitőke-alapok. Pedig az innováció 
az egyetemi működés egyik externáliája. 
Nem azért jön létre pont ott rengeteg in-
nováció, mert az egyetem a tudomány 
fellegvára. Hanem azért, mert a legoko-
sabb, rengeteg szabadidővel rendelkező 
fiatalok, miközben szakmai kérdésekkel 
foglalkoznak, a nyitott, inspiratív kör-
nyezetben, folyamatosan tanulva olyan 
problémákon kezdenek töprengeni, ame-

lyekre később már senkinek sincs ideje. 
Nemcsak gondolkodnak ezeken a kérdé-
seken, de módjukban is áll, hogy ingyen 
hozzáférjenek a könyvtárakhoz és labo-
ratóriumokhoz, illetve a legjobb profesz-
szoroktól tudnak kérdezni. Egy induló 
cég számára mindez megfizethetetlen 
erőforrás. Ennek ellenére a legfontosabb 
egyetemeinknek sincs kapcsolatuk jelen-
tős, sok exitet felmutatni tudó inkubátor-
házzal. Ez egy hiánya a magyar innová-
ciós rendszernek, ugyanakkor az egyik 
nagy lehetősége is.

Ami szintén hiányzik a piacról, az a 
városok, egyetemek és inkubátorok kap-
csolata. Bécsben, Prágában, Brnóban 
működik ilyen szervezet. Budapesten és 
a nagyobb egyetemi városokban eddig 
még nem jött létre. Ez azonban szintén 
egy olyan hiány, amely egyben lehetőség 
is. A Fővárosi Önkormányzat éppen most 
készül elfogadni Budapest gazdaságfej-
lesztési stratégiáját, amely már bőven ki-
tér az innováció fontosságára.

Látszik tehát, hogy a magyar egy kon-
centrált állami intézményrendszer, amely 
számos előnnyel rendelkezik a régiós 
hivatalokhoz képest. Egy kézben össz-
pontosul a finanszírozás, és lehetőséget 
kínál a piacok nemzetköziesítésére is. 
Hiányoznak ugyanakkor a piacról a kicsi, 
folyamatos felhajtóerőt képező és később 
a dealflow-t jelentő új vállalkozások. Hi-
ányoznak a már a piacon edzett, számos 
exitet elért inkubátorházak, amelyek a sa-
ját bőrükön tapasztalták meg a folyamat 
minden lépését és kockázatát. Hiányoz-
nak továbbá a gyakorlattal rendelkező 
sorozatvállalkozók.
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Spaller Endre

Mitől lesz versenyképesebb egyik 
vagy másik vizsgált ország?

A fentiekben nagyon sok intézményt, 
programot, együttműködési módot meg-
ismerhettünk. A V4 országai mára szá-
mos olyan intézményt kiépítettek, mint 
amilyenek Nyugat-Európában már évek, 
évtizedek óta működnek. Az állami ve-
zetők felismerték a KFI fontosságát, és 
bőséges forrásokat biztosítanak az e te-
rületen boldogulni szándékozó cégeknek.

Mégis, a fenti gondolatmenet nagy ta-
nulsága az, hogy nem látunk egyetlen 
olyan szervezetet sem, amelyik Nyugaton 
már ne létezne. Az innovációs rendszer 
másolt, maga a struktúra nem innovatív. 
Márpedig ha ez a helyzet, akkor felmerül 
a kérdés, hogy ha kevesebb pénzt osz-
tunk szét, mint a nyugatiak, és nem ha-
tékonyabb a szervezetrendszerünk, mint 
az övék, de a gazdasági fejlettségünkből 
sem következik, hogy jobb projektek-
kel szolgálnának az itteni vállalkozások 
vagy a kutatók, akkor mi az a tényező, 
amitől csökkenni fog a különbség a V4-
ek és a nyugati országok között.

A gazdasági fejlődés szempontjából 
az a jó intézményrendszer, amely segíti 
a cégek tőkevonzó képességét – akár az 
export segítésével, akár a cég külföldi 
értékesítésével, de a hazai munkahelyek 
megtartása mellett.

A magyar intézményrendszer a számos 
hiányossága mellett rendelkezik viszont 
a koncentráltság előnyével, és szintén 
intézményi újítás a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium exporttámogató képes-
sége. A V4 többi országának az intéz-
ményrendszere nem így épül fel.
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