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A jövő szigete 

A GKI Gazdaságkutató Zrt hozzászólása a „Befektetés a jövőbe” című Nemzeti Kutatás-fejlesztési és 

Innovációs Stratégia 2020 társadalmi konzultációs tervezethez 

A kutatás-fejlesztési stratégia tervezet az eddigi kormányzati anyagok közül kiemelkedik 

szakszerűségével és gondos kidolgozásával. Akár stratégiai tervezési kurzuson is fel lehetne 

használni esettanulmányként: helyzetértékeléssel és problémaazonosítással kezdődik, ezt a kívánatos 

jövőkép és az ehhez kapcsolódó célrendszer (valóban rendszer, nem csupán összehordott halmaz) 

követi. Ehhez kapcsolódik a végrehajtás eszköz- és intézményrendszere (ebben a sorrendben, ami 

további pozitívum) és – a korábbi terv-dokumentumok sajnálatos gyakorlatától eltérően – önálló fejeztet 

kapott a monitoring, az értékelés és a visszacsatolás. Az olvasót nem csupán tartalomjegyzék segíti az 

eligazodásban, hanem rövidítés- és fogalommagyarázat, sőt irodalomjegyzék is. 

Sajnos, az anyagnak van egy nagy hibája, amiről valószínűleg nem a kidolgozói tehetnek: az időzítése.  

Előbb jelent meg és kezd megvalósulni az oktatási és az iparfejlesztési stratégia, változott az innovációs 

járulék szabályozása és a tudásalapú gazdaság megteremtésének koncepciója csak a kormányzati 

ciklus félidején túl kerül elő. Ennek tükrében erős gyanúval illethetjük a kormányzat kutatás-fejlesztés- 

és innováció ügyi elkötelezettségét. Erős a gyanúnk, hogy ez a dokumentum csupán az Európai Unió 

„Horizon 2020” nevű, azonos témájú programjához készített házi feladat. Persze, ne legyünk 

telhetetlenek, szép, hogy legalább elkészült. 

Egy „muszáj” anyag is alkalmas lehet arra, hogy a maga részterületén kedvező folyamatokat indítson el. 

Jelen esetben azonban erős kétségeink vannak, és nem csupán a kormányzati elkötelezettség fent 

említett hiánya miatt. A KFI stratégia szerzőinek elszántságához és lelkesedéséhez nem férhet kétség, 

sőt, már a kiinduló mondat is megmosolyogtató túlzás: „Aligha újdonság, hogy a kutatás-fejlesztésre és 

az innovációra fordított minden egyes forint egyúttal befektetés mind a vállalatok, mind pedig az 

ország jövőjébe.” Az olvasónak rögtön eszébe jutnak a legértelmetlenebb kutatásokért évente kiosztott 

IgNobel-díjak, de azon is elgondolkodik, hogy a 2006 óta ünnepelt Gömböc mivel mozdította elő a 

magyar társadalom jólétét. 

A kiinduló helyzetértékelés kizárólag a szakterületet veszi górcső alá, pedig a Nemzeti Innovációs 

Rendszer nem önmagában létező entitás, hanem a gazdaság és társadalom részrendszereivel áll 

interaktív kapcsolatban. 

 

http://www.improbable.com/ig/winners/
http://www.gomboc.eu/hu/site.php?menuId=1
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Forrás: OECD1  

A KFI Stratégia problématérképe jól láthatólag a fenti ábra közepén marad. A vállalatok alacsony 

innovációs aktivitását, a tudásbázisok versenyképességi problémáit és a köztük levő kapcsolat 

gyengeségeit önmagukban való gondnak tekinti, és ezeket kívánja kezelni. Hiába a korszerű 

eszköztár, az élenjáró nemzetközi gyakorlatoknak megfelelő szemlélet és lépéssor, a környezet 

változatlansága – sőt, a magyar esetben romlása – miatt a máshol sikeres megoldások itt biztos 

kudarcra vannak ítélve. 

A stratégia a nemzeti innovációs rendszer gyengeségeit erős állami aktivitással kívánja pótolni. „A 

stratégia önálló kiemelt feladatának tekinti a nagyobb ipari és tudásbázisok koncentrált, nemzetközi 

színvonalú, nagy KFI projektjeinek együttműködésen alapuló megvalósítását, amely szintén követi az 

integrált innovációs rendszerépítés felülről irányított top-down elvét. Ezek kettős értelemben is 

jótékony hatással lehetnek az innovációs rendszerépítésre: egyrészt átfogják és ágazatilag lefedik az 

innovációs rendszer dinamikus szektorait, másrészt megvalósításukkal a tudásáramlás 

klaszterfolyamatait valósítják meg a hálózati kapcsolatok elmélyítésével és erősítésével.” (36. oldal) Ez 

a felfogás teljes mértékben illeszkedik a második FIDESZ-kormány szerepértelmezéséhez.  

Az 1.2. fejezet például helyesen és adatokkal alátámasztva közli azt a közismert tényt, hogy a magyar 

vállalatok – és különösen a kicsik - keveset költenek kutatás-fejlesztésre. Azonban a magyar 

vállalatok keveset költenek beruházásra és foglalkoztatás bővítésre is. Nyilvánvalóan ugyanaz tartja 

vissza őket az innovációtól – és így a tudásvásárlástól is –, ami a többi fejlesztési tevékenységtől. Ha 

máshonnan nem, a GKI rendszeresen publikált felméréseiből tudható, hogy ez: a szűk kereslet, a 

                                                           
1
 National Innovation Systems. OECD, 1997 Paris. Letölthető: 

http://www.oecd.org/science/innovationinsciencetechnologyandindustry/2101733.pdf 
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növekedési kilátások gyengesége, a bizonytalan környezet, és csak ezeket követik a pénzügyi gondok. 

Ezen az állam KFI mediáló-támogató-finanszírozó tevékenysége nem fog tudni változtatni, bár az 

mindenképp a tervezet javára szól, hogy ez utóbbira helyezi a legkisebb hangsúlyt. 

A 3.2. fejezet tartalmazza a részletes célkitűzéseket. Itt szerepel néhány elérendő célszám, 

mindenféle megalapozás nélkül. Miért pont 30 nagyobb kutatási és technológiai fejlesztési műhely 

lépjen be a világ elitbe 2020-ra? A függelékben ugyan szerepel annak definíciója, hogy mit kell ez alatt 

érteni, de azt nem tudjuk, hány egység tekinthető ma ilyennek, hány van a közelében és miért pont 30 

az elérendő. Ugyanez elmondható a többi számszerű célkitűzésről is. 

Nagy örömmel láttuk, hogy a 3.5. fejezetben a stratégia a K+F intézmények és vállalatok ösztönzése és 

támogatása mellett figyelembe veszi a közbeszerzéseket is innováció támogató állami cselekvésként. 

A C5. pont részletezése azonban lehangoló, a közbeszerzési megbízások KFI szakpolitikai célokra való 

alkalmazását tűzi ki, valamint kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzéseket. Egyedül a katonai 

fejlesztések tekinthetők olyan közbeszerzésnek, ahol az állam saját közfeladatainak jobb ellátása 

érdekében lép fel tudás-megrendelőként és hasznosítóként. Pedig bőségesen volna még ilyen terület a 

közegészségügytől az oktatáson, a szociális kérdéseken át a geológiai kincsek védelméig, vagy a 

közintézmények energiahatékonyságának javításáig. 

Nem kizárólagosan magyar probléma az szemlélet, amelyik nem tekinti nagykorúnak a nemzeti 

innovációs rendszer szereplőit és gondos nevelőként különféle – közvetlen és közvetett – eszközökkel 

próbálja őket a helyes magatartásra serkenteni. Sajnos, ez a gondolkodásmód erősen áthatja az 

Európai Unió Bizottsága KFI-vel foglakozó intézményeit is, a magyar stratégiában szereplő eszközök, 

megoldások zöme visszaköszön. Az unió azonban maga is súlyos innovációs lemaradással küzd, amit 

a Stratégia a 7. oldalon be is mutat az európai paradoxon leírásával. Tehát az uniós módszerek 

átvétele még a harmonizáltabb nemzeti struktúrák esetén sem biztosítaná a magyar gazdaság 

nemzetközi versenyképességének eleséges javulását, bár a közösségtől való lemaradásunk 

csökkentésére jók lehetnének, ha működnének. Az üzleti környezet romlását jelző indikátorok (a 

Világbank Doing Business indikátorától a Transparency International korrupciós jelzésein át a 

Freedomhouse demokrácia indexéig) és a közbizalom esésének pusztító hatásait elemző írások2 azt 

jelzik, hogy a kreativitást igénylő, nagy kockázatokkal járó KFI tevékenységek számára hazánk most 

nem igazán alkalmas terep. A dokumentum szerzői is utalnak rá a 6. fejezetben, hogy a végrehajtás 

kormányzati felelősségi körébe tartozik az innováció-barát jogszabályi környezet kialakítása - ezzel csak 

egyetérteni lehet -, illetve „Az innovációt, kreativitást fejlesztő közoktatás, tehetséggondozás, valamint 

társadalmi szemléletformálás.” (46. oldal), amit leginkább önmagán kezdhetne a kormányzat. A jó 

példát valószínűleg sokan követnék. 

A GKI üdvözli a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia megszületését, hiszen 

legalább a kormányzati apparátus egy része szívén viseli a tudásgazdaság ügyét. Bízunk abban, hogy 

e dokumentum, illetve az ennek kapcsán folytatott tárgyalások lehetővé teszik, hogy a magyar 

                                                           
2
 Legújabban: Muraközy László (szerk.): A bizalmatlanság hálójában - A magyar beteg. Szerzők: Chikán Attila, 

Cserne Péter, Fleck Zoltán, Győrffy Dóra, Muraközy László, Tóth Gábor Attila, Tóth István György. Corvina 

Kiadó, 2012, Budapest. 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/hungary/
http://www.transparency.hu/
http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2012/hungary
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kutatóhelyek és vállalatok aktívan bekapcsolódjanak a Horizon 2020 programba és nemzetközi 

kapcsolatok, valamint tapasztalatok szerzésével a világméretű tudásgazdaság részeivé váljanak. És 

végül nagyon reméljük, hogy a dokumentumban vázolt intézkedésekből, programokból valami meg is 

valósul, nem kerül a hasonló, szintén jobb sorsra érdemes anyagok mellé a polc hátuljára. Legalább a 

kutatás-fejlesztés-innovációért felelős apparátus felügyeletében maradjon meg egy kis sziget, amire 

majd egyszer egy dinamikus magyar gazdaság ráépülhet! 

Budapest, 2012. november 20. 

 

Némethné Pál Katalin  

GKI Gazdaságkutató Zrt, kutatásvezető 

 


