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1.1. AZ INNOVÁCIÓ FOGALOMKÖREI
Az emberi lét meghatározó eleme az alkotás, az új megoldások fürkészése, a megismerés határainak folyamatos bővítése. Ez a
nyughatatlansággal vegyes kíváncsiság újabb és újabb utak keresésére készteti az embert, aki ezáltal állandóan megváltoztatja
szűkebben és tágabban értelmezett környezetét. Ezt a tevékenységet, folyamatot, vagy annak végeredményét innovációnak
nevezzük. J. A. Shumpeter (1939) szavait idézve állítjuk, hogy „Az innováció azt jelenti, mint alkotó rombolás.” Ez egy korszak, egy
megoldás, egy gyakorlat végét jelenti, hogy ezáltal lehetőség nyíljon egy újabb korszaknak, egy újabb megoldásnak, egy újabb
gyakorlatnak. Ezt a folyamatot elméleti kutatók, gyakorlati szakemberek sokasága vizsgálja, értelmezi, keresi összefüggéseit. Teszik
ezt azért, hogy megtalálják azokat a mozgatóerőket és dinamikákat, amelyek megértése és alkalmazása támpontot nyújthat
számunkra a folyamatos fejlődés és változás időszakában. Teszik ezt azért mert a megértés vágya az emberi természetből fakadó
kényszer. A következőkben először az innováció alapfogalmaival, majd összefüggéseivel ismerkedünk meg.

1.1.1. Az innováció fogalma és értelmezése
Az innováció fogalmai a különböző értelmező szótárak szerint egyértelműen az újítás, az újdonság, a megújulás, valamint a
változás tartalmával bírnak. Az innováció fogalma egyértelműen pozitív megközelítést sugall, amely a haladást, a fejlődést, a
megoldások megtalálását jelenti mind az egyszerű emberek, mind pedig a kutatók számára.
Az innovációval kapcsolatos fogalomkör ismertetése során nem elég csupán az innováció tartalmi tisztázására vállalkozni, hanem
célszerű kitérnünk olyan kifejezések áttekintésére is, mint például a feltalálás, vagy a kutatás-fejlesztés.
A feltalálás és az innováció kapcsolatát vizsgálva már az angol szóhasználatban is különbségek mutatkoznak. Az invention –
felfedezés, feltalálás, találmány kifejezés alapvetően a kreatív elme által kialakított új és újszerű megoldások létrehozását
tartalmazza, míg az innovation tágabb értelmezésben használatos. Az innováció részét képezi az új és újszerű megoldások
kialakítása - vagyis a feltalálás -, ugyanakkor a tevékenység kiegészül annak üzleti célú megvalósításával. (Trott, 2005)
Az innováció fogalmának alapértelmezését Shumpeter nevéhez kötjük. Ő az innováció lényegét a termelési tényezők új
kombinációjában jelölte meg. Felfogása minden további innovációval foglalkozó elmélet kiindulópontjának tekinthető.
Schumpeter az innováció öt alapesetét különböztette meg a következőképpen.
Kattints egyet az egérrel, és automatikusan
megjelenik a dián lévő többi tananyag rész!

•

Új – tehát a fogyasztók körében még nem ismert – javaknak, vagy egyes, már létező javaknak új minőségben való előállítása.

•

Új, tehát a kérdéses iparágban még gyakorlatilag ismeretlen termelési eljárás bevezetése, amelynek azonban semmiképpen
sem kell új tudományos felfedezésen alapulnia, amely valamely áruval kapcsolatos új kereskedelmi eljárás is lehet.

•

Új elhelyezési lehetőség, vagyis olyan piac megnyitása, amelyen a kérdéses ország iparága ez ideig nem volt bevezetve, akár
létezett a piac korábban, akár nem.

•

Nyersanyagok, vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása. Mindegy, hogy ez a beszerzési forrás korábban is
létezett, csupán nem vették figyelembe, illetve nem tartották megfelelőnek, vagy pedig először kellett kialakítani.

•

A feladatokhoz jobban illeszkedő új szervezet kialakítása.
Elméletét a konjunktúra ciklusok elemzésével alapozta meg. Az egyensúlytalanság és a környezeti kitekintés fókuszú kutatásai
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Shumpeter munkássága számos kutató számára nyitott új utakat. Azóta sokféle megközelítés, definíció fogalmazódott meg az
innovációra vonatkozóan. Most ezekből mutatunk be néhányat. Természetesen a teljesség igénye nélkül tesszük mindezt. Közben
fontosnak tartjuk, hogy a meghatározó jelentőségűek, valamint azok, amelyek az innováció eltérő aspektusait hivatottak
szemléltetni bemutatásra kerüljenek.
Kattints az egérrel, és megjelenik a következő tananyag
rész! Csak a következő ugyanilyen ikonnál kattints újra!

„ Azt a változást, amelyet az ember vagy a rendszer azzal a céllal vezet be, hogy az adott állapotot új állapotok váltsák fel,
feltéve, hogy az utóbbiak bizonyos ismérvek szerint pozitívan értékelendők és a maguk összességében haladást jelentenek.”
„Szűkebb értelemben innováción a gyártmány és gyártás (termékek és technológia) olyan minőségi fejlesztését értjük, amely
gazdasági hasznot hozó újszerűségek létrehozását eredményezi. Ez a minőségi fejlesztés egyidejűleg hatja át a kutatás, fejlesztés,
termelés és fogyasztás szféráit. Így az innováció, mint összekötő, kölcsönhatásokat közvetítő folyamat jelenik meg, amelynek
hatásai a kutatás – fejlesztés – értékesítés láncolat valamennyi láncszemében érezhetők”
„Innovációnak tekintik a termelési folyamatban bevezetett technológiai fejlesztéseket és a piacképes termékek különböző
tulajdonságainak és e tulajdonságok kombinációinak bevezetését. Az utóbbi a termék-differenciálás forrása és a termelők a
kereslet generálására, piaci részesedésük növelésére használják fel.”
Eszerint ma már nemcsak az alapvető változásokat tekintjük innovációnak, hanem ide tartozónak vesszük az eddigiekben
gyártott termékek, a korábban alkalmazott technológiák kisebb mértékű javítását, tökéletesítését is. Ennek szellemében tovább
differenciálódik a fogalomkör. Így elmondhatjuk:
•

A bázis innovációk teljesen új utakat megnyitó új felismeréseket jelentenek

•

A fejlesztő innovációk a már kijelölt utakon belül kerülnek megvalósításra.

A látszat innovációk az alkalmazott technológia vagy a termék lényegét nem érintő, csak a jobb eladhatóságot szolgáló
újítások.
Freeman (1988) innovációs elmélete alapján Búzás (2007) az alábbi négy kategóriát használ az egyes innovációs folyamatok
megkülönböztetésére:
•

•

Fokozatos, vagy módosító innovációk

•

Termelési-eljárás változások

•

Radikális innovációk

•

Paradigmaváltások.

A fokozatos, vagy módosító innovációk körébe azok a megoldások és új javaslatok megvalósításai tartoznak, amelyek nem
érintik a megoldás alapelveit, hanem csak kisebb módosításokat eszközölnek azok változatlanul hagyása mellett.
Eredményképpen többnyire hatékonyság javulást tapasztalunk, amely minőségjavítás, költségcsökkenés, vagy
teljesítménynövelés formát öltenek.
A radikális innovációk esetében a korábbi hagyományokkal történő szakításnak lehetünk tanui. Ennek megjelenési formája vagy
a régi, vagy egy új technológiára alapozott új termék.
A termelési-eljárás változások az egyes technológiák megreformálását jelentik.
A paradigmaváltások egy adott technológiai nézőpont megváltoztatásáról szólnak.
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Az innováció jelentősége okán az OECD már az 1980-as évek óta lényegesnek tartja a fogalom rögzítését és értelmezését. Ezt az
Oslo kézikönyv tartalmazza.
„Az innováció mindazon tudományos, műszaki, kereskedelmi és pénzügyi tevékenységek együttese (egy ötlet átalakulása, újfajta
megközelítése), amelyek új termékek kifejlesztéséhez és értékesítéséhez, új termelési eljárások, vagy berendezések
hasznosításához, vagy valamely társadalmi szolgáltatás új megközelítésének bevezetéséhez szükséges.”
A Frascati Kézikönyv - amely az innováció mérésére vonatkozó ismereteket tartalmazza –
szerint: „a műszaki
innováció olyan tudományos, műszaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi jellegű tevékenység – ideértve az új ismeretanyagba
történő befektetést is –, amely ténylegesen, vagy szándék szerint technikailag tovább fejlesztett termékek és eljárások
megvalósításához vezet. A K+F egyike e tevékenységi körnek – az innovációs folyamat bármelyik szakaszában.”
Az Oslo Kézikönyv
szerint: „Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru, vagy szolgáltatás) vagy
eljárás, új marketing módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben,
vagy a külső kapcsolatokban.” Itt már az innováció típusai és azok tartalmai is megnevezésre kerültek. Ezt az alábbi táblázat
tartalmazza.

A termékinnovációt előidézheti a technológia módosítása, vagy az árak viszonylagos változása. Ez utóbbi a fogyasztói (vevői)
érdeklődés (kereslet) megváltozásából, azaz a piaci viszonyok érvényesüléséből adódik. A vállalatok többsége arra törekszik,
hogy versenytársait utolérje és maga mögött hagyja. Ezért a riválisokéhoz hasonló stratégiákban gondolkodik, ami fej-fej melletti
költség- és minőségversenyt eredményez. Az innovatív vállalatok viszont új piacok létrehozásával emelkednek ki versenytársaik
közül, vagyis azzal, hogy olyan termékeket vagy szolgáltatásokat hoznak létre, amelyeknek nincs közvetlen versenytársuk.
Ahelyett, hogy a verseny határain belül maradnának, szisztematikusan túllépnek azokon, így feltáratlan területekre jutnak. (Kim –
Manborgne, 2000)
1. táblázat
Az innováció típusa ás tartalmai
INNOVÁCIÓ
TIPUSA

TARTALMA
1, TERMÉK INNOVÁCIÓ:
A termékinnováció olyan áru, vagy szolgáltatás bevezetése, amely- annak
- újítás a vállalat értékesíthető teljesítményeiben.
tulajdonsága és rendeltetése vonatkozásában - új, vagy jelentősen megújított.
Ez magában foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az
összetevőket és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy
más funkcionális tulajdonságokat.
2, FOLYAMAT (ELJÁRÁS) INNOVÁCIÓ:
Az eljárásinnováció új, vagy jelentősen megújított termelési, vagy szállítási módszer
- újítások a produktum létrehozásának anyagi és irányítási megvalósítása.
folyamataiban, beleértve a módszertani változtatásokat is.
Felöleli a technikában, a berendezésekben és / vagy a szoftverben bekövetkező
jelentős változásokat.
3, MARKETING INNOVÁCIÓ:
- újítások a marketing módszerekben
- újítások a fogyasztói szükségletek és a piacok kezelésében

A marketing innováció olyan marketing módszerek alkalmazása, amelyek jelentős
változást hoznak a terméktervezésben, a csomagolásban, a termék piacra
dobásában, a termék reklámozásában, vagy az árképzésben.

4, STRUKTURÁLIS (SZERVEZÉSI-SZERVEZETI) INNOVÁCIÓ:
- újítások az üzleti gyakorlatban

A szervezési-szervezeti innováció új menedzsment módszerek megvalósítását
jelenti a cég üzleti gyakorlatában, a munka szervezésében, vagy a külső
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Az innováció meghatározására azonban számos más aspektusokat is szem előtt tartó fogalom is született. Drucker (Drucker,
2003) innováció megfogalmazása szintén újfajta megközelítést hozott. Ennek értelmében „az innováció a vállalkozás gazdasági,
vagy társadalmi lehetőségeinek céltudatos, koncentrált megváltoztatására irányuló erőfeszítés.” Ebben az értelmezésben
eltűntek a korábbról még ismert területi korlátok, de feloldódott az újdonságtartalom mértékének firtatása is. Megjelent azonban
az innováció, mint tervszerű, szisztematikus munka, amely egyben aktív tudásalapú tevékenység is. Drucker szerint az
”…innováció valójában kemény munka, amelyet ugyanúgy lehet és kellene menedzselni, mint minden más vállalati funkciót.”
Látni kell azonban azt is, hogy az innováció és más üzleti, gazdálkodási folyamatok között különbségek vannak. Az innováció
középpontjában mindig a gondolkodás áll. Egy olyan gondolkodás, amelyhez tudás, és koncentráció szükséges. Drucker szerint:
„…az innovációhoz kemény, céltudatos munka szükséges. Szorgalom, kitartás és elkötelezettség híján a tehetség, a
leleményesség és a tudás hasztalan.” „A vállalkozás alapja a szisztematikus innováció gyakorlata.”
Ma már az innováció nélkülözhetetlen a gazdasági vállalkozások életében, piac- és versenyképességük folyamatos
fejlesztésében. A piacon maradásban, a piacbővítésben és új piacok megszerzésében a termék- és választékkínálat állandó
megújítására, a már kifutott és hanyatló termékek felváltására van szükség. Az innovációnak ugyanakkor számottevő a kockázata
is. A bukás kockázata legalább akkora, mint a sikeré.
Az innováció nemzetközi és hazai gyakorlata termelte ki alkalmazásának, és így értelmezésének sokféleségét. Eléggé általánosan
elterjedt a következő, leginkább tömörített értelmezés:
„Innovációnak tekintik a termelési folyamatban bevezetett technológiai fejlesztéseket és a piacképes termékek különböző
tulajdonságainak és e tulajdonságok kombinációinak bevezetését. Az utóbbi a termék-differenciálás forrása és a termelők a
kereslet generálására, piaci részesedésük növelésére használják fel.”
Az innováció és az innovációs fejlesztés elválik egymástól. Az innovációs fejlesztés az innováció létrehozásának folyamata. Így
értelmezésük is két fő csoportra tagoltható:

1.

Innováció a lehetséges befogadó környezetben új, vagy módosított (kisebb – nagyobb változtatásokkal) termékek,
teljesítési eljárások sikeres bevezetése és elfogadtatása. Ez adódhat annak létrehozásából, kifejlesztéséből, máshonnan
való átvételéből és a helyi viszonyokra való alkalmazásából.

2.

Innováció az a folyamat, ami az új (megváltoztatott) megoldás (termék, technika, gyártási eljárás, termelés- ill.
munkaszervezés stb.) felfedezésétől, átvételétől, kezdeti kialakításától annak megvalósításáig terjed.

A mindenkori innovációs megoldások értékelésénél a másolhatóság és a kiválthatóság szempontjai mérlegelésre kerülnek. Ennek
jelentőségét Teece (1997) ismerte fel és fogalmazta meg. A másolhatóság vizsgálata során arra a kérdésre keresünk választ, hogy
a versenytársaink milyen erőfeszítésekkel képesek reprodukálni az általunk bevezetett megoldást. A kiválthatóság tekintetében
pedig azt firtatjuk, hogy az innovációs megoldásukat támogató, kiegészítő elemek biztosítását milyen körülmények teszik
lehetővé. (Szakály, 2008.)
2. táblázat
A kiválthatóság és a másolhatóság összefüggései
MÁSOLHATÓSÁG
Nehéz

KIVÁLTHATÓSÁG

Könnyű
Nehéz
Nehéz nyereségesen
A profittermelés
fenntartani
lehetősége stabil
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Ahogyan az innováció gyakorlata egyre színesebbé, széleskörűbbé és jelentőségteljesebbé vált, úgy formálódtak és születtek
újabb és újabb innovációs megközelítések.
Abernathy (1978) bevezette a fokozatos innováció (incremental), és a radikális (radical) innováció fogalmát.
Porter megjelenítette a folytonos innováció (continuous) és szakaszos innovációk eltéréseit. Ezzel az evolúciós és a revolúciós
jellemzőket kívánta elkülöníteni.
Tushman, Anderson, Clark áttörő és konzervatív differenciálást is megengedő csoportosításai ezeket egészítették ki (Szakály,
2008).
Ezen folyamatok eredményeképpen született meg 1990-ben Henderson-Clark modellje. Ebben négy csoport kerül bemutatásra,
amelyek a tudástartalmakban bekövetkező változások eredményeit szemléltetik.

A rendszer és az alkotóelemek kapcsolata
Változatlan
Változó

INNOVÁCIÓS RÁCS

INKREMENTÁLIS
INNOVÁCIÓ

MODULÁRIS
INNOVÁCIÓ

STRUKTURÁ
LIS
INNOVÁCIÓ

RADIKÁLIS
INNOVÁCIÓ

AZ ALKOTÓELEMEK
Állandóak
Változók

1. ábra
Az innováció fajtái

A modellben szereplő kategóriák értelmezése a következő.
- Inkrementális innováció (fokozatos innováció), amely során a már ismert alkatrészek, részegységek, valamint bevált szerkezeti
megoldások megőrzése és egyben fejlesztése történik. Ezért az inkrementális innováció elsősorban az érvényesülési funkciókban
hoz újdonságot.
- Moduláris innováció esetében a már ismert strukturális elemek megőrzése mellett az egyes szerkezeti elemek megújulásának
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Prahalad (2009) szerint: „ Az innováció következő formáinak a termékek és a szolgáltatások helyett - a vállalatok és fogyasztói
közösségek hálózatának támogatásával – a tapasztalati környezetre kell összpontosítaniuk, amelynek célja, hogy az egyes
fogyasztókkal együtt teremtsenek egyedi értéket.”
A gondolat lényegét az alábbi táblázat és ábra foglalja magába.
3. táblázat
Hagyományos kontra tapasztalati innováció

TAPASZTALATI
INNOVÁCIÓ

HAGYOMÁNYOS
INNOVÁCIÓ

AZ ÉRTÉK ALAPJA

AZ ÉRTÉKTEREMTÉS
SZEMLÉLETE

A TECHNOLÓGIA
SZEMLÉLETE

AZ ELLÁTÁSI
LÁNCOK FÓKUSZA

Termékek és
folyamatok

Tapasztalati
környezetek

Termékek és
szolgáltatások

Közös
értékteremtés
tapasztalatai
Az értéket a vállalat
Az értéket közösen
teremti
teremtik
Termékek és
Tapasztalati
szolgáltatások
környezet biztosítása
ellátásilánc-központú
az egyénnek a
értékteremtése
környezetnek
megfelelő élmények
Keresleti igény és
közös megalkotására
kínálati nyomás által
irányított ajánlatok
Az értékek egyén
centrikus teremtése
Tulajdonságok és
Élmények
funkciók megvalósítása megvalósítója
Technológia és
Élmény
rendszer integrációja
integrációja
Támogatja a
termékek és
szolgáltatások
fogyasztóhoz jutását

A tapasztalati háló
támogatja a személyre
szabott élmények
közös megteremtését

A kompetencia helye

AZ INNOVÁCIÓ
FÓKUSZA

Kiterjedt
képességháló, amely a
fogyasztói közösséget
is magába foglalja

Tapasztalati
hálók

Kiterjedt vállalat

Az élmény
személyre
szabása

Ellátási hálók

A vállalat és
beszállítói

Rendszerek
integrálása

Ellátási
láncok
Termékinnováció

Terméktér

Élmények
integrálása

Innováció a
megoldások
ban
Megoldástér

Tapasztalati
innováció

Tapasztalati
tér

Az innováció helye
(Forrás: Prahalad ( 2009.))

2. ábra
Az innováció új versenytere
(Forrás: Prahalad, (2009.))

Az élményalapú innováció értékteremtő mechanizmusával még csak ismerkedünk. Azt azonban már ma is láthatjuk, hogy „az

9
1.1.2. Az innováció és a kutatás- fejlesztés kapcsolata
Az innovációt felszínre hozó tevékenység a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció. Ezért e témakör fogalmaival is célszerű
megismerkednünk. Iránymutatónak a „2004. évi CXXXIV: törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról”
megfogalmazásait tekintjük. Ennek megfelelően mutatjuk be a kapcsolódó fogalmakat is.

Kutatás-fejlesztés: Magába foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást, és a kísérleti fejlesztést.
Alapkutatás: Elsődlegesen a jelenségek lényegére és a megfigyelhető tényekre vonatkozó tudományos ismeretek bővítését célzó
kísérleti, tapasztalati, rendszerező, vagy elméleti munka, amely lehet:
•

tiszta alapkutatás, amely a tudományos ismeretek bővítésére irányuló kutatás. Nem célja a közvetlen társadalmi,
vagy gazdasági haszon elérése, vagy az eredmények gyakorlati problémák megoldására történő alkalmazása.

•

célzott alapkutatás a tudományos ismeretek bővítésére irányuló olyan kutatás, amelyről valószínűsíthető, hogy a
felismert, vagy várható, jelenlegi, vagy jövőbeli problémák megoldására alapul szolgál.

Alkalmazott (ipari) kutatás: Új ismeret szerzésére elsődlegesen meghatározott gyakorlati cél érdekében végzett eredeti vizsgálat.
Kísérleti (pre-kompetitív) fejlesztés: A kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó
tevékenység, melynek célja új anyagok, termékek, eljárások, rendszerek, szolgáltatások létrehozása, vagy a már meglévők
lényeges továbbfejlesztése.

Kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények hasznosítása: Idetartozik a vállalkozások keretében, üzleti céllal,
gazdasági eredmény reményében történő felhasználás, valamint az olyan közösségi célú felhasználás, amelynek eredménye a
lakosság életminőségének és a közszolgáltatások minőségének javítása, a természeti és épített környezet védelme, az ország
fenntartható fejlődése, valamint védelmi képességének és biztonsági helyzetének javítása.

Technológiai innováció: A gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, illetve kedvező társadalmi
és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek
összessége, amelyek eredményeként új, vagy lényegesen módosított termékek, eljárások, szolgáltatások jönnek létre, új vagy
lényegesen módosított eljárások, technológiák alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, beleértve azokat a változásokat,
amelyek csak az adott ágazatban, vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.
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Az előzőekben körüljártuk az innováció fogalmát. Bemutattunk néhány jelentős és meghatározó értelmezést. Ismertettük továbbá
a K+F definícióit. Lényeges azonban kiemelni azt, hogy a K+F tevékenység nem azonos az innovációval. Tény, hogy a két
fogalom több ponton is egyezőséget mutat, mégis hiba lenne szinonimaként kezelni őket. A két fogalom viszonyát a következő
ábra is jól érzékelteti.
Röviden összefoglalva azt mondhatjuk, hogy minden K+F innováció, de nem minden innováció számít K+F-nek. A kutatásfejlesztés az innovációs tevékenység lényege, kemény magja. A K+F első, alapvető feladata – vagyis az alapkutatás –, főként a
kutatóintézetekben és a felsőoktatási kutatóhelyeken zajlik. A kísérleti fejlesztés terepe leginkább a vállalkozás. Az alkalmazott
kutatás egyaránt megjelenik a kutató intézetekben és a felsőoktatási kutatóhelyeken, valamint a vállalkozásokban. Ugyanakkor
ahhoz, hogy a kutatás fejlesztés eredménye új alkalmazásokban jelenjen meg egyéb innovációs tevékenység is szükséges: a
tervezés, az engineering, a gyártás megindítása, a marketing, valamint a licencvásárlás. Az innováció a K+F kiadásokon keresztül
ragadható meg számszerűségében, miközben tudjuk, hogy az innováció több ennél szellemi és anyagi ráfordításokban
egyaránt. Az innovációs folyamat tehát többé nem korlátozódik a know-how vagyon fejlesztésére, hanem egyre fontosabb
szerepet kap az a tudás, hogy kihez érdemes fordulni bizonyos fejlesztési feladatok elvégzéséért, bizonyos problémák
megoldásáért. (Haryson–Sigvald, 1998.) Amennyiben az előző ábrát vesszük alapul, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a
vállalkozások innovációs tevékenysége keretében ezen elemek önmagukban történő megújítása, a közöttük lévő kapcsolati
rendszer fejlesztése és átalakítása, a preferenciák módosítása mind-mind innovációnak tekinthető. Látható, hogy a K+F ebben a
felfogásban az innovációs tevékenység csupán egyik – noha meghatározó – eleme. (Iványi-Hoffer, 2011)

INNOVÁCIÓ
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Utalva azonban a K+F szigorúan vett feladataira, valamint a piacra vitel tevékenységeire, így még jobban láthatóvá válnak az
innováció fogalomrendszerének értelmezési dilemmái. (Tarnói, 1997)

Miért is fordítunk ekkora energiákat az innováció és a K+F definíciós kérdéseire? A témakör nem csupán elvi jelentőségű.
Hordereje messze túlmutat az elméleti kutatók szakmai dilemmáin. Ezen definíciók fontosságát az alábbi okok magyarázzák.
(Balogh, 2009)
•

A statisztikai adatok megbízhatósága (KSH, EUROSTAT, stb.)

•

A K+F adókedvezmények megítélése (jogszabályi előírások a számviteli és adótörvényben).

•

Az EU állami támogatási szabályainak betartása.

•

A szakpolitikák megbízható és nemzetközileg is összehasonlítható bázisának megteremtése.

Bemutatunk néhány eltérést az innováció és a K+F területei között.

NINCS:
- pontos és egyértelműen elfogadott innovációs definíció (mert az Oslo kézikönyvben
foglaltak sem kerültek teljes körűen elfogadásra),
- innovációs statisztika,
- innovációs adókedvezmény,
- innovációs állami támogatási szabályozás.
VAN:
- pontos K+F definíció,
- K+F statisztika,
- K+F adókedvezmény,
- K+F állami támogatási szabályozás.
(Forrás: Balogh, (2009.))
Amennyiben a két fogalom további eltéréseit kutatjuk, még jó néhány jellemzőre találunk. Megállapítást nyert a fentiekben,
hogy az innováció alapja a kutatás-fejlesztés. Globalizálódó világunkban az anyagi és szellemi erőforrások döntő többsége a
nagy cégek kezében van. A kutatás-fejlesztésbe ezen társaságok tudnak jelentős erőforrásokat mozgósítani. Az innováció K+F-en
túli tevékenységei azonban feltétlenül szükségesek az innovatív technológiák és módszerek alkalmazásához, piacra történő
eljuttatásához és integrálásához.
Az innováció tehát a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának is tekinthető. Jól elhatárolható a kutatás-fejlesztés
tevékenységétől. A kutatás-fejlesztés és az azt követő innovációs lépések közötti jelentős eltérés, hogy az utóbbiak
nagyságrendekkel több anyagi befektetést igényelnek. A kutatási-fejlesztési fázis ugyan nagyfokú kockázatot rejt magában, de
az azt követő innovációs lépésekhez viszonyítva szerényebb ráfordítást igényel. Az innováció ebben a felfogásban egyrészt a
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A K+F eredményessége és gyorsasága, illetve a termékek színvonala jelentős mértékben a technológiai integráción múlik,
amellyel az új technológiákat kiválasztjuk és finomítjuk. Ha a vállalat össze nem illő technológiákat választ, akkor vagy nehezen
tudja előállítani termékeit, vagy késve jut velük a piacra. A termékek életciklusa egyre rövidül, így a korábbiaknál gyorsabban kell
az új technológiákat kifejleszteni és a piacon hasznosítani.
A vállalatok forgalmának és tőzsdei értékének növekedése korrelációt mutat a K+F ráfordításaikkal. Azok, amelyek többet
invesztálnak a kutatás-fejlesztésbe, dinamikusabb növekedésre képesek. A fejlett országok legtöbb iparágában a K+F
ráfordítások gyorsabban nőnek, mint a vállalatok teljes forgalma. A növekedésben vezető iparágak között található például az
űr- és védelmi ipar, a villamos energetika, az elektrotechnika, az elektronika, a gépipar, az információtechnológia, a
gyógyszeripar és a távközlés.
A vállalati belső kapacitásokat lényegesen meghaladó lehetőségeket jelenthet a külső intézmények hálózata. Ami a jövő
tendenciáit illeti, feltételezhető, hogy a K+F kiadások növekedése az üzleti forgalom növekedését továbbra is meg fogja haladni.
A K+F tevékenység pedig jobban fog integrálódni a vállalat tevékenységeibe.
Az elmúlt több mint egy évtizedben bekövetkezett változások az innovációs készséggel szemben új kihívások sokaságát
vonultatták fel. Nálunk jellemzően a piaci viszonyok uralkodóvá válása, a gazdasági struktúra alapvető átalakulása vezérelte a
változásokat. Nemzetközi szinten eközben olyan paradigmaváltó fejlemények következtek be, mint a globalizálódás uralkodóvá
válása, a fejlődés felgyorsulása bizonyos technológiák területén, vagy új generikus technológiák fejlesztése. Mindezek által széles
spektrumon forradalmian új és piaci áttöréshez vezető módszerek bevezetése válik lehetővé.
A szabadalmak, védjegyek, szerzői jogok és a szellemi tulajdon egyéb formái a vállalkozások innovációjában különösen fontos
szerepet játszanak. A bimbózó tudásalapú gazdaságban azonban új típusú verseny indult, amelyben a fizikai eszközök helyett a
szellemi eszközök váltak a részvénytulajdonosi érték és a versenyelőny első számú forrásává. Ebben a változásban rejlik a
vállalatok számára a következő nagy kihívás. Ki kell tapasztalni, miként lehet a szabadalmakban rejlő erőt a lehető legjobban
kiaknázni. A szabadalmak kihasználása megalapozhatja a szabadalom tulajdonjogából származó piaci előnyt, javíthatja a
pénzügyi teljesítményt és növelheti a versenyképességet. Ezt szolgálják az olyan szabadalmaztatási technikák, mint a
körülbástyázás és a bekerítés, amelyek célja a versenytársak kirekesztése, vagy tevékenységük akadályozása.
A bennünket körülvevő világ igazi értékei közül a szellemi értékek szerepe és jelentősége folyamatosan növekszik.
A legnagyobb értéket éppen a tudás és az arra alapozott eredmények képviselik. A szellemi tulajdon nem más, mint ezeknek az
értékeknek a tulajdon szemszögéből való megközelítése. Ez a tulajdon sajátos módon viselkedik, és fejlődése egyértelműen abba
az irányba halad, hogy az alkotó, a feltaláló emberi agyból, mint forrásból széleskörűen érvényesüljön, végül közkinccsé váljon.
1.1.3. Az innováció törvényszerűségei
Az innováció törvényszerűségeit kutatva a műszaki fejlődés és termékcserélődés alapvető összefüggéseiből célszerű kiindulnunk.
A műszaki fejlesztés legfontosabb feladata a korszerű termékek kialakítása, valamint a gazdaságos formában történő gyártás
előkészítése.
Egy adott termékcsalád egymást követő generációinak műszaki fejlődését, illetve termékcserélődési ütemét a 4. ábra szemlélteti.
Egy új termék/szolgáltatás egy meghatározott műszaki színvonalon jön létre. Bevezetését követően azonban számos ponton
megújításra kerül. A megújítás mértéke és jellege szempontjából:
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Számtalan termékcsalád műszaki fejlődését jellemzi az
mA<mB<mC<mD<mE
reláció, amely az egymást követő generációk növekvő módon javuló minőségi paramétereit jelenti. Ez mutatja a minőségi
színvonal emelkedését.
Ugyancsak széles körben megfigyelhető a
tA>tB>tC>tD>tE
reláció, amely a termékcserélődés ütemének fokozatos felgyorsulására utal. Az életgörbék karcsúbbá és magasabbá válása azt
jelzi, hogy egy-egy új termékváltozat esetében – a kiélezett konkurenciaharc következtében – a korábbinál rövidebb piaci
élettartamra számíthatunk. Ebből adódóan igyekszünk minél meredekebben felfuttatni termelésünket, hogy mielőbb
megtérüljenek az egyre növekvő kutatási-fejlesztési és gyártás-bevezetési ráfordításaink.
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A folyamatos termékcserélődés elvéből következik, hogy az új termék kifejlesztésével kapcsolatos tevékenységeket rendszerint
még a piaci érettség szakaszában lévő és gyakran a teljes gyártási kapacitásunkkal gyártott meglévő termékünk mellett kezdjük
el.
A termékcserélődés üteme az egyes ágazatokban eltérő. A tudományos-technikai haladástól erősebben befolyásolt
ágazatokban (például a gyógyszeriparban, a mikroelektronikai és a műszeriparban stb.), valamint a divat hatásának kitett
ágazatokban (például a ruhaiparban) gyorsabb, mint egyéb területeken (például az élelmiszeriparban).
A piacképesség legfontosabb kritériuma a használati értékkel, illetve a minőségi színvonallal arányban álló árszínvonal betartása,
melynek megalapozását – egyebek között – maga a műszaki fejlesztési tevékenység hivatott biztosítani, korszerű tervező-elemzőalkotó és összehasonlító módszerek felhasználásával.

Egy fiatal vállalat esetében alapvetően erőforrásai határozzák meg azt, hogy mire képes. Ahogy egyre érettebbé válik,
sokkal inkább a vállalat folyamataié lesz a főszerep, míg a legnagyobb vállalatok esetében többnyire a vállalat értékei
határozzák meg képességeit az innováció területén. A vállalat menedzsereinek tehát ezt a három (erőforrások, folyamatok,
értékek) tényezőt kell vizsgálnia a vállalat innovációs tevékenységével összefüggésben. A fenntartó innováció, vagyis
reagálás a piacon bekövetkező fejlődésekre a legtöbb sikeres vállalatnak nem jelent problémát. Elmondható az is, hogy a
fenntartó innovációkat majdnem mindig a nagy múltú iparági vezető cégek fejlesztik ki és vezetik be. Ugyanakkor ezek a
vállalatok szinte sosem vezetnek be ugrásszerű innovációkat. Ennek okaira Christensen és Overdorf „Megfelelni az ugrásszerű
innovációnak” c. cikkében kereste a választ. A szerzőpáros szerint erre legfőbb indok, hogy ugrásszerű innováció csak
nagyon ritkán születhet olyan környezetben, ahol vállalati folyamatok minden területen rutinszerűvé váltak. Másrészről pedig
az ugrásszerűen új termékek szinte mindig alacsonyabb fajlagos fedezetet hoznak, amely többnyire nem felel meg egy nagy
múltú sikeres vállalat elvárásainak. Míg az induló vállalkozások erőforrásokban szegények, ám értékeik segítségével kis
piacokat hódítanak meg, költségstruktúrájuk pedig elviseli az alacsony költségfedezetet.
Mindezek az előnyök az ugrásszerű változások meglovagolásában, sőt a kezdeményezések képességében csúcsosodnak ki.
Christensen és Overdorf cikkében három utat mutat arra, miként fejleszthetők ezek a képességek nagyvállalatoknál.
•
Új szervezeti struktúrákat hoznak létre a vállalat keretein belül, amelyekben az új folyamatok fejleszthetők
•
Kiperdüléssel (spin out) a meglévő szervezettől független szervezetet hoznak létre, ezen belül fejlesztik a probléma
megoldásához szükséges új folyamatokat és értékeket
•
Egy eltérő jellegű szervezetet vásárolnak fel, amelynek folyamatai és értékei csak igen kevéssé térnek el az új feladat
támasztotta követelményektől
Változás előtt álló szervezetek vezetőinek tehát három tényezőt kell megvizsgálniuk a változások előtt. Első lépésként kell
meghatározni, hogy rendelkezik-e a szervezet a sikerhez szükséges erőforrásokkal. A következő lépésként azt érdemes
megvizsgálni, hogy a szokásos vállalati folyamatok megfelelnek-e az új probléma megoldásához. Kerülendő hiba azt
feltételezni, hogy az eddig jól bevált munkafolyamatok minden esetben optimális eljárást jelentenek. És végül, de nem utolsó
sorban fel kell tenni magunknak a kérdést, hogy a vállalat értékei miatt ezt a kezdeményezést magasabb prioritási szintre
helyezik-e, vagy netán elsorvasztják? Ebben az esetben az innovációnak az enged nyílt utat, ha az előző kérdésekre nemmel
válaszolunk. Hiszen a probléma megoldásának egyik legfontosabb lépése annak megértése. Az ábrándozás ebben a
kérdésben akadályokkal, tippeléssel és frusztrációval teli utakhoz vezethet. Az érett vállalatok menedzsmentjének egyik fő
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A folyamatos és az ugrásszerű innováció egyik példája
Alig 11 éves a DVD és máris rekviemjét írja a technológiai innováció, a Blu-Ray olvasó bejelentésével a Samsung hivatalosan
is feladta a DVD-nek az utolsó kenetet. 1983-ban temették először a filmszínház kevesebb, mint egy évszázados történetét,
mikor is megjelent a VHS szabvány a világon. Az eleve gyenge minőségű, ráadásul romló audiovizuális élmény viszont tovább
éltette azt. 1995-ben újabb generáció mutatkozott be a digitális lemez, azaz a DVD formájában, ami óriási ugrás volt az
otthoni médialejátszás életében. Az adattárolás terén a DVD átvette a CD lemez szerepét, a filmek esetében a VHS-t iktatta
ki, csupán a zenei területet kímélte meg, amiről viszont MP3 kollégája gondoskodott. A Blu-Ray-en megjelenő művek 1080
soros progresszív felbontásban kápráztatják majd el a nézőket, ami a DVD után ugyan nagy ugrás, de nem biztos, hogy
hasonlítható a VHS-DVD forradalomhoz. A váltást az teszi szükségessé, hogy pár évvel ezelőtti tévéinket lecseréltük
nagyképernyős készülékekre, amiket bámulva örültünk a kristálytiszta DVD-jelnek, de a következő TV csere - ami a legtöbb
háztartásban egy még nagyobb képernyős LCD TV formájában realizálódott - idén vagy jövőre kissé kiábrándító hatású lesz.
Egy DVD filmet a 27-32-40 colos LCD képernyőn bámulva szép nagy pixeleket látunk. Az elmúlt években a videotartalommal
semmi mást nem tettünk, mint kifeszítettük a kis képet a nagy képernyőnkre, de most a tartalom is szökell egyet és a nagy TVhez is szép, részletgazdag képet ad, mindenki nagy örömére.
Ugyanakkor még talán a mai nap sem lezárt kérdés, hogy a DVD-t a HD-DVD vagy a Blu-Ray taszíthatja le a trónról. Utóbbi
esetében meggyőző érv lehet, hogy a konzumer elektronikai gyártók közül a Samsung, a Pioneer, a Sony, a Philips, a Sharp, a
Hitachi, az LG, a Panasonic, a TDK és a Thomson is e mellé tette le voksát, míg a mozimágnások soraiból az MGM, a 20th
Century Fox, a Lions Gate, a Warner Bros, a Paramount mellett a Disney is ezt választotta. A zenei/játék kiadók közül is a
többség (Sony-BMG, Universal, Vivendi, EA, PS3) is a kék lézert preferálják.
A fogyasztót természetszerűleg a technokrata megközelítés nem érdekli túlzottan, a valóságot bemutatni viszont igen nehéz.
Az új asztali lejátszó bemutatóján a szokásos szkeptikussággal közelítettek többen a készülékhez, de a kirakott 40"-os LCD TV-n
látott kép belefagyasztotta a szót a sajtó képviselőibe. Normál filmek esetén ugyan nagyon közelről nézve kissé zajosnak tűnt
a kép, de optimális nézői távolságból hihetetlen, mozit bőven megszégyenítő képet mutatott. A legszembetűnőbb különbség
az animációs filmeken mutatkozott. Ennél többre két dimenzióban valóban nem vágyhat senki.
(Saját szerkesztés)

1.1.4. Az innovatív vállalkozás jellemzői
Innovatívnak azt a vállalatot tekinthetjük, amely innovációt valósított meg egy adott időszakban. Az adott időszak kifejezés
általában nem egy, azaz egyetlen évre utal, hanem ennél hosszabb időszakra. Általában három évet értünk „adott időszak”
alatt. Az innovációra irányuló erőfeszítéseinket azonban nem minden esetben követi siker. Ezt megfontolva érdemes foglalkozni a
vállalat innovációs aktivitásának meghatározásával. Egy vállalatot akkor tekintünk innovációs szempontból aktívnak, ha
innovációs tevékenységei voltak a felmérés időszaka alatt. Ennek során azonban figyelembe vesszük a folyamatos és
félbehagyott tevékenységeket is, függetlenül attól, hogy azok megvalósultak, vagy sem.
A cég innovációs aktivitásai a következők lehetnek:
•

Sikeres – valamely innováció megvalósítással végződött.
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Malecki-Veldhoen által alkalmazott meghatározás pedig a legkvantitatívabb definíciónak tekinthető. Eszerint az a vállalkozás
tekinthető innovatívnak, amely árbevételének több mint 20%-a származik a megelőző három évben bevezetett termék
innovációkból.
A vállalkozások innovációs teljesítményét jellemezhetjük abból a szempontból is, hogy rendelkeznek-e versenyképességük
megtartásához, illetve növeléséhez szükséges készségekkel, képességekkel. Ezek ugyanis egyben az innovativitást támogató
jellemzők is. Természetes azonban, hogy nem ugyanazon elvárásokkal találja szembe magát egy kezdő, illetve egy, a piacán
már bejáratott vállalat. Ezért rendre a vállalat életciklusának megfelelően tekintjük át a vállalati készségeket és képességeket.
Tisztában vagyunk azzal is, hogy egy ilyen megközelítéssel sem adhatunk jóval akkurátusabb „definíciót” az innovatív
vállalkozásra. Ugyanakkor egy nagyon hasznos gyűjteményt kapunk az innovativitás meghatározásának rendszerezéséhez. Az
egyes szakaszokhoz tartozó ismérveket az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
4. táblázat
Az innovatív vállalkozások jellemzői az életciklus egyes szakaszaiban
KUTATÁS-FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ
JELLEMZŐI

Magvetés

Beindítás

Szárnybontogatás

VÁLLALAT FEJLETTSÉG JELLEMZŐI

A magvetés szakaszban az innovációs
folyamat oldaláról szemlélve történik az
ötlet megszületése, K+F indulása, valamint
az ötlet nyomán a korai piackutatás és
tervezés folyik, hogy az ötlet egyáltalán
piacképes-e.

IGÉNYELT VÁLLALKOZÓI KÉPESSÉGEK

A vállalt életciklus oldaláról nézve, itt alapítják meg a
vállalatot, hozzák létre a kezdeti fizikai és elektronikus
infrastruktúrát.
Erre a szakaszra jellemző, hogy nagy a kockázat,
gyakori a bukás, viszont alacsony a tőkeigény abban
az esetben, ha nem nagy forrásigényű K+F projektről
van szó.
A startup szakaszban az innováció
Jellemző rá a kicsiny méret, az alacsony létszám, és
oldaláról, folyik a K+F és már legalább
hogy a munka még nem munkafolyamatok mentén
egy prototípus van, K+F körülmények
dokumentáltan, minőségbiztosítottan kerül
között, a K+F lassan átadja helyét az
elvégzésre. A vezető általában kézi vezérléssel is,
innovációs szakasznak. A vállalt életciklus hatékonyan tudja irányítani, vezetni a vállalatot. A
oldaláról, már működik a vállalat. A
feladatkörök, munkakörök még nem szakosodott
finanszírozási igény ugyan még mindig
módon kerüljenek meghatározásra. Egy alkalmazott
alacsony, de folyamatosan növekszik.
több mindenért is felelős.

Munkaszervezés és irányítás,
teljesítmény
menedzsment, projekt
menedzsment, üzleti tervezés,
pályázatok ismerete,
kapcsolatépítés, piacismeret,
technológiai szakértelem.
Munkaszervezés, irányítás,
teljesítmény
menedzsment, üzleti tervezés,
pályázatok ismerete,
kapcsolatépítés,
piacismeret,
technológiai szakértelem,
értékesítés.

A start-up szakaszt túlélő vállalatok a
növekedési fázisba érnek, ami a korai
növekedési szakasszal kezdődik. Ebben a
szakaszban a fejlesztés szempontjából a
vállalat a prototípus termékké történő
átalakításával foglalkozik. Most történik a
gyártás kialakítása, az értékesítés
kialakítása, a logisztika fejlesztése.
Apránként elkezd a vállalat bevételt
generálni.

A vállalat ebben a szakaszban kezd el
alkalmazottakat nagyobb számban felvenni. A
vezetés és irányítás feladatai megsokszorozódnak,
bonyolódnak. A vezetés hatékonysága próbára van
téve.

Munkaszervezés, irányítás,
teljesítmény-menedzsment,
motivációs technikák ismerete,
üzleti tervezés,
pályázatok ismerete,
kapcsolatépítés,
piacismeret,
értékesítés.

Ebben a szakaszban a vállalatok

Az eddigi organikusan fejlődött vállalat át kell, hogy

Felső szintű irányítás,
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Természetesen az előzőek csak egy kis szeletét jelentik az innovatív vállalat meghatározásának. A továbbiakban pedig olyan
vállalkozásokat értünk a kifejezés alatt, melyek menedzsmentje és működése alapvetően innováció-orientált szemléletet tükröz,
és legfőbb céljuk hatékonyságuk, valamint versenyképességük javítása.
A Magyar Innovációs Szövetség felmérései alapján az ipar területén működő kkv-k megoszlása a következő:
•

75 % az innováció szempontjából inaktív,

•

22-23 % innovatív és 2-3 % eredeti ötleteket, döntően a csúcstechnológia köréből kidolgozó és megvalósító, innovációs úttörő
(pioneer). Ezen utóbbi kategóriába Magyarországon kevesebb, mint 2000 vállalkozás sorolható (MISZ 2002).

A versenyképesség és az innovativitás szempontjából a hazai vállalkozások két csoportját különböztethetjük meg (Dőry–
Rechnitzer, 2000).
•
•

a fejlett technológiával rendelkező, hozzáadott értéket és magas minőséget képviselő, viszonylag szűk beszállítói illetve
exportra termelő vállalatokat,
a hagyományos, gyakran tömegárut előállító, kevésbé modern vagy korszerűtlen berendezésekkel és technológiával ellátott,
korlátozott erőforrásokkal rendelkező kis- és mikrovállalkozásokat (Tapasztalataik szerint az utóbbiakhoz sorolható a
mikrovállalkozások, az önfoglalkoztatók döntő része).

Léteznek tehát kevésbé, illetve jelentősebb mértékben innovatív vállalkozások. Ha egy egzakt és egyben mérhető definíciót nem
is lehet megfogalmazni, megpróbáltuk azokat a legfontosabb tulajdonságokat összegyűjteni, amelyek alapján
megkülönböztethetők az innovációs szempontból aktív, illetve a vegetáló szervezetek.
5. táblázat
Innováció szempontjából aktív, illetve kevésbé aktív vállalatok jellemzői
Kisebb innovációs képesség

Nagyobb innovációs képesség

Eredet szerint
A felépítés elve szerint
A működés dinamikája szerint

Mechanikus
Bürokratikus

Organikus
Mátrix-rendszerű

Statikus

Dinamikus

A reagálás képessége szerint

Merev

Rugalmas

A közvetlen környezettel való
kapcsolattartás szerint

Zárt

Nyitott

Autokratikus

Demokratikus

Túl- vagy alulméretezett

Optimális méretnagyság

„Formatartó”

Flexibilis

Nem kooperatív

Kooperatív

A hatalommegosztás mértéke szerint
A méretnagyság szerint
A változásokhoz való alkalmazkodás
képessége szerint
A külső környezet egységeivel való
együttműködési készség szerint
A megújulási képesség szerint
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Egy másik megközelítés szerint (Trott, 2004) az innovációt segítő szervezeti jellemzők a következők.
6. táblázat
Az innovációs segítő szervezeti jellemzők
SZERVEZETI JELLEMZŐK

TARTALMUK

Növekedésorientáció

Hosszú távú növekedés előnyben részesítése a rövid távú profittal szemben

Éberség

A szervezet képessége a piaci lehetőségek és fenyegetések felismerésére

Elkötelezettség a technológia fejlesztése
mellett

Hajlandóság a hosszabb távú technológiai beruházásokra

Kockázatvállalás

Hajlandóság nagyobb kockázatú lehetőségek kihasználására kiegyensúlyozott portfolió mellett

Funkcióközi együttműködés

Egymás kölcsönös tisztelete és együttműködési hajlandóság a különböző vállalati funkciók szakemberei
között

Fogadókészség az innovációra

Külső fejlesztésű technológiák ismerete, előnyös alkalmazásuk azonosítása és kihasználása

Tehetetlenség, közömbösség legyőzése

Képesség az innováció menedzselésére és a kreativitás támogatására

Alkalmazkodóképesség

Változások elfogadása

Szakértelem és képességek

Tudás, szakértelem és képességek terén a specializáció és a sokszínűség optimális kombinációja

( Forrás, Trott, 2004 nyomán, Vágási-Piskóti-Búzás, 2008)

Az innovativitás jellemzőinek keresése összetett feladat elé állítja a szakembereket. Azok a nemzetközi kutatások, amelyek az
innováció mérésére vonatkoznak, makroszinten az un. „kemény mutatószámokat” állítják a vizsgálat középpontjába. Ezek:
•

a szabadalmak száma,

•

kereskedelmi márkák, védett minták száma,

•

informatikai mutatók,

•

képzési mutatók,

•

foglalkoztatási mutatók.

(Némethné Pál Katalin, 2010)
Nem állítjuk teljes egyértelműséggel, hogy ezek a mutatók tökéletesen jellemezhetik egy konkrét vállalkozás innovációs
magatartását is. De valószínűsíthető, hogy szoros összefüggés fedezhető fel közöttük.
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1.1.5. Kérdések:
1. Ismertesse Schumpeter által megfogalmazott innovációk lényegét!
Az innováció lényegét a termelési tényezők új kombinációjában jelölte meg.
Schumpeter az innováció öt alapesetét különböztette meg a következőképpen.
•
•
•
•

•

Új – tehát a fogyasztók körében még nem ismert – javaknak, vagy egyes, már létező javaknak új minőségben való előállítása.
Új, tehát a kérdéses iparágban még gyakorlatilag ismeretlen termelési eljárás bevezetése, amelynek azonban semmiképpen
sem kell új tudományos felfedezésen alapulnia, amely valamely áruval kapcsolatos új kereskedelmi eljárás is lehet.
Új elhelyezési lehetőség, vagyis olyan piac megnyitása, amelyen a kérdéses ország iparága ez ideig nem volt bevezetve, akár
létezett a piac korábban, akár nem.
Nyersanyagok, vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása. Mindegy, hogy ez a beszerzési forrás korábban is
létezett, csupán nem vették figyelembe, illetve nem tartották megfelelőnek, vagy pedig először kellett kialakítani.
A feladatokhoz jobban illeszkedő új szervezet kialakítása.

2. Értelmezze az Oslo és a Frascati kézikönyv által meghatározott innovációs fogalmakat!
Az Oslo Kézikönyv 2005. évi 3. kiadása szerint: „Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru, vagy szolgáltatás) vagy
eljárás, új marketing módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben,
vagy a külső kapcsolatokban.”
A Frascati Kézikönyv - amely az innováció mérésére vonatkozó ismereteket tartalmazza – (OECD, 2003.) szerint: „a műszaki
innováció olyan tudományos, műszaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi jellegű tevékenység – ideértve az új ismeretanyagba
történő befektetést is –, amely ténylegesen, vagy szándék szerint technikailag tovább fejlesztett termékek és eljárások
megvalósításához vezet. A K+F egyike e tevékenységi körnek – az innovációs folyamat bármelyik szakaszában.”
3. Érzékeltesse az innováció és a K+F eltéréseit és mutassa be kapcsolatuk lényegi elemeit!
Eltérések az innováció és a K+F területei között:
NINCS:
pontos és egyértelműen elfogadott innovációs definíció,
innovációs statisztika,
innovációs adókedvezmény,
innovációs állami támogatási szabályozás.

VAN:
pontos K+F definíció,
K+F statisztika,
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1.2. AZ INNOVÁCIÓ-MENEDZSMENT FELADATAI
Amennyiben az innováció menedzseléséről kezdünk el beszélgetni, úgy pillanatok alatt elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor
valaki kimondja: Az innováció nem egy ember és nem egy részleg (osztály, szervezeti egység stb…) feladata, hanem
valamennyiünké.
Ahhoz, hogy egy társaság innovációs tevékenysége sikeres lehessen, már említettünk néhány feltételt. Ebben a fejezetben
először számba kívánjuk venni azokat a feladatokat, amelyek szoros és közvetlen kapcsolatba hozhatók az innovációval. Így
kitérünk a stratégia és az innováció kapcsolatára, az innováció tervezésének elméleti és módszertani megfontolásaira.
Ezt követően pedig megemlítjük azokat a tudásmenedzsment eszközöket, amelyek indirekt módon befolyásolják egy társaság
innovációs aktivitását és sikerességét.

1.2.1. A stratégia és az innováció
Az innovációs menedzsment feladatai csakis a vállalat stratégiájából vezethetők le. A stratégiai megfontolások, valamint az
innovációs célkitűzések és folyamatok egymásra hatása napjainkban már egyre nehezebben választható szét. Különösen akkor,
ha elfogadjuk azt a tényt, miszerint a kizárólag saját forrásokra támaszkodó fejlesztés és innováció biztos lemaradást eredményez.
Ezt az állításunkat Pisano és Ferganti mondatai is alátámasztják, miszerint:
„...azok lesznek az innováció új vezetői, akik megtalálják a kívülállók alkotta hálózat felhasználásának legjobb módját.”
Így elmondhatjuk, hogy az innováció stratégiai vonatkozásai messze túlnyúlnak a vállalat keretein. Ebben a vonatkozásban az
innovációs menedzsment egyik meghatározó feladata az innovációs célok megfogalmazásán túl, a megvalósítás
feltételrendszerének biztosítása. Ennek egyik sarkalatos kérdése az innovációs együttműködések tervezése és menedzselése.
Minden egyéb vállalaton belüli feladat ezen megoldásokból vezethető le.

1.2.1.1. A nyitott innovációs modell
Az innováció törvényszerűségeit vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy az új megoldások létrehozásának és bevezetésének
erőforrásigénye jelentősen megnőtt, a rendelkezésünkre álló időkeret ezzel szemben szinte elfogyott. A megoldást csakis az eltérő
szervezetek és egységek különféle együttműködési formáiban találhatjuk meg. Ezek természetesen a külső és a belső
erőforrásaink és együttműködési megoldásaink megfelelő kombinációjaként értelmezve hozhatnak eredményt.
Az innovációs folyamatokban történő nyitás egy jól felismert kényszer és lehetőség. Chesbrough (2003) megfogalmazásában
jelent meg először a Nyitott Innovációs Rendszer (Open Innovation System) kifejezés, amely „egy olyan menedzsment megoldás,
amelyben a vállalat tudatosan törekszik a külső ötletek és a belső elképzelések együttes megvalósítására úgy, hogy mindig a
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Egy tipizálás eredményeképpen Pisano - Verganti (2009) a következő megállapításokat tették: „ Az együttműködő innováció
nemcsak egy szemlélet, hanem formák széles választékában ölt testet. Miközben a vállalatok egyre növekvő mértékben
szövetkeznek kívülállókkal az innovációra, olyan alapvető fontosságú és összetett döntésekkel találják szembe magukat, mint
hogy kikkel egyesítsék erejüket és hogyan osszák meg velük a hatalmat. Egyszerű keretrendszerünk két kérdésre koncentrál:
Mennyire legyen nyílt, vagy zárt tagság az együttműködő partnerei alkotta hálózatban?
Mennyire legyen lapos, vagy hierarchikus a hálózat kormányzási struktúrája?
Az együttműködésnek négy alapvető formája létezik, amelyek mindegyikének megvan a maga jellegzetes előnye és hátránya.
Az optimális forma (vagy formák) kiválasztása nem egyszeri esemény: ahhoz, hogy az új technológiák, konstrukciók és
szolgáltatások kifejlesztésének versenyében az élen maradjanak, a vállalatoknak a stratégia kialakítása során felül kell vizsgálniuk
az együttműködő innovációval kapcsolatos szemléletüket.”
Az együttműködési megoldások kialakítása során tehát több vonatkozásban is stratégiai döntést kell hoznunk. Így döntenünk kell:

•

az innovációs célokról,

•

az együttműködés nyitottságáról, illetve zártságáról,

•

az együttműködés szerkezetéről, vagyis a kollaboratív architektúráról,

•

az együttműködési hálózat kormányzásának megoldásairól,

•

a hálózat szerkezetéről - hierarchikus, illetve lapos megoldásáról.

A zárt hálózatok jellegzetessége, hogy csupán a „meghívottak” számára biztosít lehetőségeket egy adott innovációs cél
megvalósítására.
A teljesen nyílt együttműködésben, a crowdsourcingban mindenki részt vehet. Így például a beszállítók, a megrendelők, az eltérő
kutatóintézetek és felsőoktatási egységek kutatói, oktatói, a magányos feltalálók, az amatőr kreatívok, de akár a versenytársak is.
E két szélsőséges megoldás között természetesen számos megoldással találkozunk.
A kormányzás szempontjából a hálózatok lehetnek:
- hierarchikusak és laposak.
A hierarchikus megoldás esetében egy kulcsszereplő rendelkezik az alapvető döntési kompetenciákkal, míg a „lapos”
együttműködésben az egyes résztvevők egyenlő jogosítványokkal rendelkeznek.
A stratégiai döntés elősegítésére Pisano - Verganti (2009) az alábbi táblázatot állította össze.
8. táblázat
Az együttműködés négy alapvető formája
Az együttműködés módja

Mikor alkalmas?
Tudjuk, melyek azok a tudástartományok, ahonnan a problémáinkra
Elit kör
Amelyben egy vállalat választja ki a résztvevőket, határozza meg a valószínűleg a legjobb megoldás várható.
Fontos, hogy a legjobb szakértők álljanak rendelkezésünkre és képesek
problémát és választja ki a megoldásokat.
legyünk kiválasztásukra.
Meg tudjuk határozni a problémát és képesek vagyunk a megoldási
javaslatok kiértékelésére.
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Az együttműködés formájának kiválasztása azonban nem egyszerűsíthető le csupán egyszerű előny-hátrány mérlegelésre. Az
értékteremtő stratégiánk tükrében kell időről-időre megvizsgálnunk a kérdést. Szembe kell néznünk a potenciális résztvevők
gyakran eltérő elképzeléseivel, továbbá az anyagi és nem anyagi ösztönzők megtervezésével.
1.2.1.2. Az innováció megjelenési formái a piaci életciklus eltérő szakaszaiban
Az innováció megjelenési formáit tekintve már az előző fejezetben is számos megközelítéssel találkoztunk. A sokféle csoportosítás
és tipizálás láttán érezhető, hogy a mindenkori vezetés számtalan dilemmát gondol végig az innovációs döntések meghozatala
előtt. A felsővezetés feladata az aktuális innovációs témakörök kijelölése. A mérlegelés során kijelölésre kerülnek az innováció
területei, átgondoljuk a preferenciákat, a célelérés lehetőségeit, az adottságaink támogató és korlátozó jellegét, valamint
számos más tényezőt. Ezekben a kérdésekben a vezetésnek célszerű egységes álláspontra jutnia. A következőkben Geoffrey
Moore által meghatározott kategóriákat és összefüggéseket javasoljuk átgondolásra segítve a döntések meghozatalát. (Moore,
2006) A fejezet mondanivalóját erre a terminológiára építve mutatjuk be. Moore szerint ugyanis az éppen aktuális innovációs
feladatokat a piacfejlődés életciklusa jelöli ki számunkra. Ő a piacfejlődés életciklusát az alábbi szakaszokra osztotta.

Bevétel növekedés

Határtalanul rugalmas középső
szakasz
Főutca
(korai)
Tornádó
Tekepálya
A szakadék
Törésvonal

A technológia elterjedésének
életciklusa
Idő

Főutca
(érett)

Főutca
(hanyatló)
Törésvonal
Az életciklus
vége
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Az egyes szakaszokhoz rendelt innovációk a 6. ábrán kerültek nevesítésre.

Tapasztalati
Folyamat-

innováció

Marketinginnováció

innováció

Termékinnováció

Üzleti
modellek
innovációja

Alkalmazásbavételi

Strukturális
innováció

Bevétel növekedés

innováció

Megbontó
innováció

Idő
6. ábra
Az innováció és az életciklus egyeztetése

A 9. táblázatban az egyes életciklusokhoz illeszkedő innovációk fajtáit és azok alapvető jellemzőit tüntettük fel.

Az innováció fajtája
Megbontó innováció

Alkalmazásba-vételi innováció
Termék innováció

Folyamat innováció

-

9. táblázat
Az innováció fajtái és jellemzői
Az innováció jellemzői
Piacai szinte a semmiből teremtődnek,
létüket többnyire a technológiai hiányok alapozzák meg,
jelentős haszonnal kecsegtetnek,
nagy mértékű publicitást kapnak.
A meglevő technológiákra építve,
azokat új piacra visszük,
új célok kiszolgálására.
Bevált terméket bevált piacra viszünk,
magasabb szintű termékválasztékot kínálva,
a hangsúlyt a teljesítmény növelésére, a használhatóság fejlesztésére, valamint a költségek
csökkentésére helyezzük.
Bevált piacokon maradva,
az igények kielégítésére irányuló folyamatok hatékonyságát javítjuk.
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Jól látható az indítható innovációk sokszínűsége. Különösen akkor válik a helyzet izgalmassá, ha a társaság által gyártott
termékek száma jelentős és azok mindegyike a piacfejődésének eltérő szakaszában jár. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ha
vállalkozásunk csupán egyetlen termék-, vagy szolgáltatásprofilban érdekelt, akkor is állandó átalakulással találkozunk. Hiszen
amíg az egyik termékgeneráció már a hanyatló főutca szakaszainak feladatait rója a menedzsmentre, addig a korai piac, vagy
a tekepálya szakaszaiban járó új termékekkel is szükséges foglalkozni. Tehát egyidejűleg egy „építkezés” és egy „lebontás”
megvalósítását kell menedzselni. Több tevékenységprofil esetén pedig ezen feladatok összetettsége nő.
A módszertani kérdések és dilemmák tisztázása fontos. Ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet arra a tényre, miszerint a
folyamatosan változó innovációs feladatok súlypontjai időről-időre megváltoznak. Ezt a változást a szervezetnek is követnie kell. A
megfelelő vezető kiválasztására tett Moore (2005) javaslatot a következő táblázatban mutatjuk be.
10. táblázat
A megfelelő vezető kiválasztása az éppen aktuális innovációs feladathoz

INNOVÁCIÓ TIPUSA

A TEAM IGAZGATÓ SZINTŰ
TÁMOGATÓJA

A LEGJOBB TEAMVEZETŐ

Megbontó

Vezérigazgató-helyettes

Vállalkozó(bármely funkció)

Alkalmazásba vételi

Vezérigazgató-helyettes

Marketingmenedzser

Termék

Vezérigazgató-helyettes

Mérnök-menedzser

Folyamat

Termelési igazgató

Termelésmenedzser

Tapasztalati

Marketingigazgató

Ügyfélszolgálati menedzser

Marketing

Marketingigazgató

Marketingmenedzser

Üzleti modell

Vezérigazgató

Vezérigazgató-helyettes

Strukturális

Vezérigazgató

Vezérigazgató-helyettes

A menedzsmentnek két utat kell egyidejűleg követnie: egyrészt a lebontás, másrészt pedig az építkezés útjait. Ez a feladat szoros
együttműködést igényel. Megvalósítása számos problémába ütközik, ezért az egyik legnehezebb vezetői feladatként tartjuk
számon.
1.2.1.3. Az innováció tervezése
Az innováció tervezése egyértelműen menedzsment feladat. Megvalósításához ismerni szükséges vállalkozásunk stratégiáját és
külső- belső adottságait. A tervezéshez számos innovációs modell szolgál támpontként. Ezek közül most csupán néhány
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Elsőként Utterback (1975) modelljét mutatjuk be. A modell párhuzamos folyamatként mutatja be az ötlettől a piacra vitelig tartó
folyamatot, valamint a vele együtt futó információ-átalakítási és irányítási folyamatot.

7. ábra
Az innovációs folyamat UTTERBACK-féle modellje
(Forrás: Szakály, (2008.))

Az innováció TWISS-féle input-átalakítási modellje már a külső körülményeket és hatásokat is figyelembe veszi. Az innováció
felfogása az alkotási és átalakítási folyamatokra épít. Bázisát képezik az alkotókészség, a tudományos, valamint a piaci ismeretek,
amelyek eredményeként megjelenik az innováció. A modell figyelembe veszi az idő szerepét is.
KÜLSŐ KÖRNYEZET
Innovatív belső környezet

elgondolás

alkotó
készség

javaslat

Program
támogatás

terv

Értékelés
-elemzés
-rangsorolás

Fejlesztés

I
N
N
O
V
Á
C
I
Ó

26
Schon kockázati modellje a jelentkező bizonytalanságokra is felhívja a figyelmet.

Tudomány,
szaktudás

Műszaki
elképzelések

Kockázat

Termékötlet
keresés

Piaci igények

értékelés
Termék
tervezés

Piaci
terjesztés

Termelés

9. ábra
Az innováció SCHON-féle kockázati modellje
(Forrás: Szakály, (2008.))

Thorn 1983-ban összeállított modellje egy transzformációs modell, amely jellemzőit táblázatba foglaltuk.
11. táblázat
A vállalati innovációs folyamat transzformációs modellje
1. az ötlet létrehozása

Fő szakaszok
2. az ötlet elfogadása
a főbb szakaszok jellemzői

1.1. a keresés területének
meghatározása

2.1. az ötlet megvizsgálása

1.2. az ötlet megkeresése

2.2. a megvalósításra vonatkozó

3. az ötlet megvalósítása

3.1. az új ötlet konkrét
megvalósítása
3.2. az új ötlet eljuttatási
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A modellt a következő ábra tartalmazza.

Személyzeti fejlesztés

vállalati tervezés

eljárásinnováció
szociális innováció

szervezetfejlesztés

Vállalati kutatás és
fejlesztés

termékinnováció

terméktervezés, termékvezetés,
üzleti terület tervezésére

Vállalati javaslatok, amelyek
minden innovációfajtához és
innovációs eszközhöz ötletbankul
és ötletszállítóként szolgálnak

Alkotó eljárások
- intuitív - asszociatív
- elemző - szintetizáló

PROGRAMVEZETÉS
Általános tervezési és irányítási módszer minden innovációs eszköz felhasználására

Érzékelők

Szabadalmak, vállalati
jogvédelem

STRATÉGIA
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Iványi-Hoffer (2011) a következő lépésekbe foglalták az innováció tervezését.

1. Helyzetelemzés
2. Az innováció információs bázisának létrehozása
3. Prognózisok készítése
4. A feladat kijelölésével kapcsolatos igények és célkitűzések megfogalmazása
5. A témák potenciál igényének előzetes, kvalitatív számbavétele
6. A várható eredmények előzetes, kvalitatív felmérése
7. A témajavaslatok várható hatékonyságának értékelése, előzetes rangsorolása, illetve szelektálása
8. A tervkoncepció kidolgozása
9. A műszaki fejlesztési és beruházási akcióterv kidolgozása
10. Az operatív és éves innovációs tervfejezetek összeállításának néhány sajátossága
George S Day. modellje (2008) az innovációs folyamat ellenőrzést hivatott kontrollálni. Segítségével átgondolhatók a főbb
folyamatok, kiszűrhetők a vállalat eredményes működését támogató projektek.

Valós-e a piac?

Van-e igény a termékre, vagy vágynak-e rá?
Megtudják venni a vásárlók?
Megfelelő-e a potenciális piac mérete?
Megveszik-e a vásárlók a terméket?

Valós-e a termék?

Van-e egyértelmű koncepció?
El lehet-e készíteni a terméket?
Kiszolgálja-e az elkészült terméke a piacot?

Versenyképes lehet-e a
termék?

Van-e versenyelőnye?
Fenntartható-e az előny?
Hogyan reagálnak majd a versenytársak?

Versenyképes lehet-e
vállalatunk?

Jobbak-e az erőforrásaink?
Rendelkezünk-e megfelelő menedzsmenttel?
Értjük-e a piacot, és megtaláljuk-e a
megfelelő válaszokat?

VALÓS?

Győzhetünk?

MEGÉRI?

Nyereséges lesz-e a termék
elfogadható kockázati szint
mellett?
Van-e stratégiailag értelme a
termék bevezetésének?

Nagyobb-e az előre jelzett haszon a
költségeknél?
Elfogadhatóak-e a kockázatok?
Megfelel-e a projekt az általános növekedési
stratégiájának?

Innovációs
kockázati mátrix
Piac kutatás
innovációs
információ bázis

SWOT, PEST
A vállalat
pénzügyi,
technikai, humán
erőforrásainak
áttekintése

Pénzügyi
számítások
(mérhető és nem
mérhető adatok)
Stratégiai
illesztés
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1.2.1.4. Az innováció módszertani elemei

Pakucs-Papanek (2006) összefoglalása szerint az Európai Bizottság 2000-ben a következő feladatokhoz ajánlott technikákat:

1. az innovációs profil diagnosztizálása,

2. értékelemzés,

3. az üzleti eljárások újraépítése,

4. projekt-menedzsment és fejlesztés,

5. formatervezés és fejlesztés,

6. benchmarking,

7. az innováció marketingje,

8. technológia és versenyképesség megfigyelés,

9. teljes minőség menedzsment,

10. kreativitás-fejlesztési eszközök.

Mindezek figyelembe vételével összegyűjtöttük az innovációs munka során leggyakrabban használatos módszereket. (IványiHoffer, 2011) Igyekeztünk az egyes módszertanokat az alapján csoportosítani, hogy a termékfejlesztés, a gyártásfejlesztés, a
beruházások, esetleg a menedzsment innováció szintjén segítik-e az innovációs munkát. Természetesen ezen négy terület között
nem lehet éles határvonalat húzni, hisz jó néhány technika esetén megfigyelhető az átfedés.

INNOVÁCIÓS
TERÜLET

METODIKA

12. táblázat
Az innovációs feladatok model-modul elvű megfeleltetése
A METODIKA RÖVID JELLEMZÉSE

Beruházás

Célköltség számítás
(Target Costing)

Beruházás

Analógiák (Analogies)

Beruházás

Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám rendszer
(The Balanced Scorecard)
Kockázat elemzési mátrix (Risk
Assesment Matrix)

Beruházás
Beruházás /
Termékfejlesztés
Termék- és
Gyártásfejlesztés /
Beruházás
Termék-fejlesztés
Termékfejlesztés

Termékfejlesztés
Termékfejlesztés
Termék- és
Gyártásfejlesztés /
Menedzsmentinnováció
Termék- és
Gyártásfejlesztés
Termék- és
Gyártásfejlesztés /
Menedzsmentinnováció
Gyártásfejlesztés
Gyártásfejlesztés
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A vezetői számvitelnél használt lehetséges módszer a célköltségek elemzésére. A
hagyományos költség kalkulációs módszereknél sokkal részletesebben taglalja a termelés,
vagy akár termékfejlesztés során felmerülő költségeket.
A technika korábban teljesített projektek költségeit használja fel összehasonlításként a
tervezett projekt költségeinek meghatározásához. A használt mintaprojekt megvalósult
költségeinek extrapolálásával (vetítésével) becsüli meg a tervezett projekt költségeit.
A múlt teljesítményét tükröző pénzügyi mutatókat kiegészítő, a jövő teljesítményeit
legjobban befolyásoló tényezőkről pontos információt nyújtó stratégiai
menedzsmentrendszer.
Használata főként rövid vagy hosszú távú kockázat elemzéseknél indokolt. Mátrixos
szerkezete miatt könnyen átláthatóvá teszi a problémás, vagy kockázatosabb területet a
használójának.
Egy termék fejlődését követi végig a termékötlettől kiindulva a piacról történő kivonásig.

Költségelemzés az ötlettől a
kivonásig (Total or whole life costing)
Értékelemzés (Value Analysis)
Az értékelemzés - a piacképességet és jövedelmezőséget javító eszköz, melynek célja a
vevői elégedettség, valamint a hatékonyság növelése.
Értékáram elemzés (Value Stream
Analysis)
Conjoint elemzés (CA)

A minőségi funkciók lebontása
(Quality function deployment - QFD)
Értéklánc elemzés (Value Chain
Analysis)
Problémák megoldási kör (ProblemSolving Cycle)
Pareto analízis (Pareto Analysis)
Kreativitás (Creativity)

Az értékáram-elemzés olyan tevékenységek sorozata, amelyek által egy elképzelésből
eljutunk a vevő által igényelt termékhez, vagy szolgáltatáshoz.
Kutatásban megkérdezett fogyasztókat fiktív (kártyán jellemzett) termékek
összehasonlítására kérjük. A módszer alapváltozatában a feladat a termékek sorba
állítása a fogyasztó számára képviselt érték szerint. Ebből a sorrendből matematikai
modellezés révén következtethetünk a termékek tulajdonságainak hasznossági értékeire,
illetve a tulajdonságok döntésben játszott fontosságára.
A vevői igényeknek és a piaci helyzetnek megfelelő termék tervezését és előállítását
támogató minőségügyi technika, mellyel biztosítható az optimális erőforrás-ráfordítás.
Az értékáram-elemzés olyan tevékenységek sorozata, amelyek által egy elképzelésből
eljutunk a vevő által igényelt termékhez, vagy szolgáltatáshoz.
A problémamegoldás szisztematikus rendjének, algoritmusának ismerete és alkalmazása
elősegítheti a hatástalan megoldások, buktatók elkerülését.
A Pareto elemzés alapelve, hogy az eltérések (hibák) kb. 80%-át kb. 20%-nyi hiba ok idézi
elő. Így a különböző hibák %-os értékei és a hibaokok koordináta rendszerben történő
ábrázolásával kijelölhetők azok a hiba-hibaok kombinációk, melyekkel foglalkozni kell.
Problémamegoldás során a kreativitásnak főleg a hipotézisalkotásban és a megoldási
próbálkozásokban van nagy szerepe.

Gyártás és szereléselemzés, tervezés A tervezési-fejlesztési folyamat egyes tevékenységeinek támogatásának és a konkurens
(Design for Manufacture-Assembly)
tervezés megvalósításának segédfolyamata.
Iterációs modell (Stage Gate Models) Maga a modell „ lépcsőkből” és „kapukból” áll. A lépcsők a projektben foglalt feladatok
periódusait mutatja be, a részfeladatok egymásra épülését és a különböző pályázati tagok

12. táblázat
Az innovációs feladatok model-modul elvű megfeleltetése
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INNOVÁCIÓS
TERÜLET
Menedzsmentinnováció

METODIKA

A METODIKA RÖVID JELLEMZÉSE

Inventív probléma megoldás (Theory
of Inventive Problem Solving - TRIZ)

Menedzsmentinnováció

Kompetencia térkép (Competence
Map)

Termék- és
Gyártásfejlesztés /
Menedzsmentinnováció
Beruházás
Gyártásfejlesztés /
Menedzsmentinnováció
Gyártásfejlesztés /
Beruházás

Ötletbörze, fantáziaserkentő
csoportmódszer (Brainstorming)

A módszer lényege hogy 39 gyakorlati probléma közül kell kiválasztani kettőt. Az első,
amelyiket meg akarunk oldani (improving feature) és a második, amelyik megakadályoz
abban, hogy az első problémát megoldjuk (worsening feature). A megoldást a
“konfliktusra” egy mátrix segítségével keressük meg. A mátrix sorai, illetve oszlopai a 39
problémát tartalmazzák, a metszéspontokban a megoldások listájából az ajánlott
megoldások sorszáma adódik, fontossági sorrendben.
Képet ad arról, hogyan oszlanak meg a kompetenciák a szervezeten belül, és segít
annak megtervezésében, hogyan fognak ezek változni a vállalati stratégiának
megfelelően.
Célja az, hogy minél több jó ötlet szülessen úgy, hogy a csoporton belül a résztvevők
személyiségétől függetlenül jó együttműködés alakul ki.

Gyártásfejlesztés /
Beruházás

Kritikus út módszer (Critical path or
Activity-based network)

Gyártásfejlesztés /
Beruházás

Mérföldkő diagram (Milestone charts)

Menedzsmentinnováció
Menedzsmentinnováció

Projekt értékelés (Project evaluation)

Gyártásfejlesztés

Tevékenység diagram (Activity
charts)
Stratégiai helyezkedés (Staraegic
Positioning)

Menedzsmentinnováció /
Beruházás
Menedzsmentinnováció
Gyártásfejlesztés /
Beruházás
Gyártásfejlesztés /
Beruházás

Folyamatábra (Flow charts)

Gant diagram- folyamat ábra (Gant
charts - bar charts)

Projekt disszemináció (Projekt
dissemination)

SWOT analízis (SWOT Analysis)
Technológia portfolió mátrix
(Technology Portfolio Matrix)
Technológiai folyamatábra (Process
Flow Diagram)

Folyamatábrákat létrehozhat eljárások dokumentálására, folyamatok elemzésére,
munkafolyamatok, vagy információfolyamok ábrázolására, a költségek és a
hatékonyság nyomon követésére, illetve egyéb célból is.
Gant-diagram az idő függvényében ábrázolja a tevékenységeket. Leolvashatók róla az
egyes résztevékenységek kezdeti és befejezési időpontjai valamint a teljes folyamat
időszükséglete is.
A rendezett hálódiagram, alapot nyújt az időtervek elkészítéséhez.
A projektek döntési, ellenőrzési pontjait nevezik mérföldkőnek. A mérföldkövekben
megvizsgálható az addigi előrehaladás, s ennek függvényében lehet dönteni a
folytatásról, de akár a projekt leállításáról is.
Célja, hogy felmérjük a projekt sikerét és hatását, valamint levonjuk a megfelelő
következményeket.
A projekt eredményeinek terjesztése annak érdekében, hogy a projekt által kiváltott
hatás és ez által a projekt megvalósítására fordított források hasznosulása a lehető
legnagyobb lehessen.
Egy komplex feladat részfeladatainak, résztevékenységeinek kapcsolódását,
összefüggését tárja fel és jeleníti meg grafikus formában.
A piaci szegmensek meghatározására, a célpiacok, célcsoportok kiválasztására
alkalmazható eljárás.
A vállalat erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit illetve a várható veszélyforrásokat veszi
számba.
A vállalat technológiai lehetőségeinek meghatározására és szisztematikus elemzésére,
valamint a technológiai prioritások felállítására szolgáló eszköz.
A tény és tervadatok elemzése, a kettő összehasonlítása, a tervadatok értékelése, a
megvalósulási folyamat ellenőrzése.

12. táblázat
Az innovációs feladatok model-modul elvű megfeleltetése
INNOVÁCIÓS
TERÜLET
Menedzsment-innováció
Menedzsment-innováció
Menedzsment-innováció
Menedzsment-innováció
Gyártásfejlesztés / Menedzsmentinnováció

Menedzsment-innováció

Termék- és Gyártásfejlesztés /
Beruházás / Menedzsmentinnováció
Termékfejlesztés / Menedzsmentinnováció
Termékfejlesztés / Menedzsmentinnováció
Menedzsment-innováció

Menedzsment-innováció
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A METODIKA RÖVID JELLEMZÉSE

Kereszt-hatás szimuláció
(Cross-impact simulation)

A kereszt-hatás vizsgálat azt vizsgálja, hogyan változik a bekövetkezés valószínűsége
egy jövőbeli eseménynek, ha más események bekövetkeznek.

Intuitív gondolkodás
(Intuitive thinking)

A kreatív gondolkodás a gondolkodás olyan folyamata, amely tudatosan alkalmazza
a megismerési (kognitív) és emocionális (intuitív) módszereket a
problémamegoldásokban.
Feltáró előrejelzés
A feltáró előrejelzés az aktuálisan érvényes trendek és azoknak a várható jövővel való
(Exploratory forecast)
kapcsolatuk alapján készül. Az előrejelzéskor aktuális trendek megvizsgálása után a
trendekre ható várható jövőbeli hatásokat is figyelembe véve készítik el a jövőképet.
Delphi módszer (Delphi
A delphi módszer lényege, hogy egy olyan interjúkon alapuló előrejelzés készítenek,
exercises)
ahol a résztvevők több körben fejthetik ki véleményüket és a végén konszenzusra kell
jutniuk.
Ellátási lánc menedzsment Az „ellátási lánc-menedzsment berendezések, eszközök és elosztási alternatívák
(Supply Chain
hálózata, amelyben megvalósul az anyagbeszerzés, az anyag átalakítás, a
Management)
megmunkálás, a késztermékelosztás és a felhasználóhoz való eljuttatás valamennyi
funkciója, a vállalaton belüli belső ellátási lánchoz szervesen illeszkedik az egyik
oldalról a beszállító, a másikról a vásárló; vagyis kooperációt feltételez a lánc tagjai
között. A lényeg az értékalkotás, a racionalizálás és a központi átfogó irányítás.
EFQM Kiválóság modell
Az EFQM Kiválósági Modell a kipróbált szervezeti kiválóságot alkotó
alapkoncepciókon nyugszik.
Az EFQM Kiválósági Modellben az adottságokat a(z)
1. vezetés,
2. üzletpolitika és stratégia;
3. dolgozók irányítása;
4. partnerkapcsolatok és erőforrások; és
5. folyamatok képezik.
Ezek együttesen arra a kérdésre irányítják a figyelmet, hogy mit is tesz a szervezet
stratégiai céljainak megvalósítása érdekében?
Csapatépítés
Célja, hogy segítsen felfedezni, kifejleszteni és hasznosítani a munkatársakban
(Teambuilding)
meglévő alvó és kihasználatlan képességeket, amelyek a továbbiakban segíteni
fogják a vállalkozást a rejtett lehetőségek feltárásában.
Boston mátrix,
A BCG mátrix a termékek és szolgáltatások életciklusát és relatív nyereségességét
vagy BCG (The Boston
ábrázolja. Célja a stratégiai üzleti egységek (SÜE) életciklusának megfelelő
Matrix)
alapstratégiák kiválasztásának megkönnyítése.
A termék/piac lehetőség Az Ansoff-mátrix, mint portfolió típusú stratégiakészítő módszer a termék és a piac
mátrix (Ansoff Matrix)
újdonságtartalmából kiindulva négy lehetséges stratégiát (piackiaknázás,
termékfejlesztés, piacfejlesztés, diverzifikáció) jelöl meg az üzleti egység, illetve a
termékek eladásának növelésére.
Üzleti folyamatok
Fókuszában a szervezet belső folyamatainak újratervezése áll, ahol a cél a külső és
ujjászervezése (Business
belső ügyfél (saját dolgozók vagy az intézmény szervezeti alegységeinek) optimális
Process Re-engineering - kiszolgálása. A módszer főbb célkitűzései közé tartozik az optimális folyamat-utak
BPR)
meghatározása, a minőségi kiszolgálás elérése és az alkalmazottak moráljának
javítása.
Üzleti Kiválóság Modell
A Business Excellence Model (Üzleti Kiválóság Modell) a vállalati versenyképesség
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Az innováció módszertani elemek tekintetében igen gazdag. A termék- és technológiafejlesztések területén jelentkező
kölcsönhatásokat figyelembe kell vennünk döntéseink meghozatala során. Ebben a felfogásban az innováció kemény magját a
termékkoncepció megalkotása és a termékfejlesztés jelenti, amely nem választható el a technológiai megoldások
újragondolásától. Ezt az értékelemzés módszertana a következő algoritmus szerint értelmezi új termék, illetve technológia
létrehozása (Value Engineering - Értéktervezés) esetén.

13. táblázat
Az értékjavítás konkrét lépései és főbb módszerei
MUNKAFÁZIS
MUNKALÉPÉS
Helyzetelemző és diagnosztikai 1. Információgyűjtés, igény-elemzés, a termék
fázis
jellemzése és leírása
2. Funkciók meghatározása és rendezése
3. Funkcióköltségek megállapítása
4. A funkcióteljesítések bírálata
5. A funkcióköltségek bírálata
Alkotó fázis

6. Megoldási módozatok keresése

Értékelő fázis

7. Megoldási módozatok kidolgozása és
szelektálása
8. Funkcióteljesítések vizsgálata

Felülvizsgáló- és terv fázis

9. A megvalósíthatóság vizsgálata
10. Gazdasági vizsgálat
Javaslati fázis

11. Az optimális megoldási változat kiválasztása
12. A javaslat előterjesztése döntésre
13. A megvalósítás tervezése

MÓDSZEREK
Marketing (piackutatási) módszerek, statisztikai
vizsgálatok, információs kérdéslisták, ABC
elemzés, életgörbe elemzés, konkurencia
analízis, műszaki-gazdasági prognózisok.
Hierarchikus funkcióséma, FAST diagram,
komplex rendszerek összemérése.
Termékséma, KOURIM séma, funkció költség
mátrix, közvetlen költség számítás (Direct
costing).
Funkcióértékelő függvények, döntés-elméleti
módszerek.
Fedezeti számítások, gazdaságossági elemzések,
költségfelosztási technikák, döntéselméleti
módszerek.
Közvetlen szakértői módszerek, csoportos
szellemi alkotó technikák, folyamat specifikus
innovációs módszerek.
Műszaki számítások és tervezés, gazdasági
elemzések, előny-hátrány értékelés.
Műszaki számítások, igény-funkció illesztés.
Szerkezeti analízis és szintézis, modellezés,
beszerzés elemzés, technológia illeszkedés
vizsgálat, pénzügyi forráselemzés.
Fedezeti számítások, gazdaságossági elemzések
(megtérülés vizsgálat stb.).
Morfológia, komplex rendszerek összemérési
módszerei, funkcióhatékonyság vizsgálat.
A javaslati anyag szerkesztési elvei, a
kompetenciák tisztázása.
A kutatás-fejlesztés-bevezetés folyamatszervezési módszerei, átfutási idő tervezése,
hálótervezés, Gant-diagram, belső érdekeltségi
rendszer illesztése.
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1.2.2. Tudásmenedzsment, mint az innovációt támogató eszköz
1.2.2.1. A tudás és tudásmenedzsment alapjai
A tudás meghatározására számos definíció létezik. Mégis nagyon nehéz olyat találni, amely egyrészt kellően tükrözi mindazt, amit
a fogalom takar, másrészt pedig mindenki számára jól érthető, világos és rövid meghatározást ad. Kapás Judit értelmezésében a
„tudás információ, felhalmozott gyakorlati képesség, ami nehezen, vagy egyáltalán nem adható át másoknak, többnyire csak
tanulással szerezhető meg, és arra vonatkozik, hogy miképpen kell valamit megcsinálni”.
A tudás csoportosításának egyik legismertebb módja a tacit és explicit tudás közötti különbség tétel (Beckman, 1999).
Tacit tudásnak nevezzük a szabályokkal, információkkal jól leírható, definiálható, általában tapasztalatból eredő tudást.
Explicit tudás ezzel szemben a racionális gondolkodás eredménye.
A felhasználás szempontjából Quinn-Andreson-Finkelstein, (1996) a következő tudástípusokat említik:
•

tudni, hogy mit (know-what),

•

tudni, hogy hogyan (know-how),

•

tudni, hogy hol (know-where),

•

tudni, hogy miért (know-why), illetve

•

törődni azzal, hogy miért (care-why)

A technológiák csoportosításához hasonlóan a tudás tekintetében is létezik egy, a vállalati stratégia lényegéhez fűződő szorosság
alapján történő csoportosítás. Eszerint megkülönböztethetünk alap (core), haladó (advanced) és innovatív tudást. (Zack, 1999)
Az előző fejezetek alapján a fenti csoportosítás persze már nagyon beszédes lehet. Az alaptudás ennek megfelelően belépési
korlátként működik egy adott iparágban, vagy területen, ugyanakkor nem biztosít hosszú távú létet. A haladó tudás biztosítja a
vállalat versenyképességét, de nem jelent többlet előnyt a versenytársakhoz képest. Az innovatív tudás teszi lehetővé, hogy egy
cég versenyelőnyhöz jusson és az adott iparág vezetőjévé váljon valamilyen tekintetben. Fontos azonban, hogy a tudás
dinamikus legyen abban az értelemben, hogy ami ma innovatív tudásnak számít, az holnap már valószínűleg alaptudássá válik
(Hasznics, 2004).
Daniel Tobin a tudás hierarchiájával kapcsolatban a következőképpen fogalmaz (Tobin, 1999). Az adatok alatt a tények egy
csoportját értjük, ez a tanulási folyamat kiindulási pontja. Az adat akkor válik információvá, ha van valamilyen relevanciája, illetve
valamilyen lehetőség a felhasználására. A tudás akkor keletkezik, ha az információt felhasználják úgy, hogy az pozitív hatással van
a felhasználó, valamint vállalatának teljesítményére. A tudás következő szintje a bölcsesség, amikor a tudáshoz tapasztalatból
származó intuíció is társul.
A tudás tehát fontos vállalati erőforrás lehet. A vállalat alapvető képességeivel való kapcsolatát vizsgálva azonban az
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A tudásmenedzsment, mint folyamat, rendszer és kultúra fogalomkörébe a következő feladatok sorolhatók: a tudástőke
feltárása, létrehozása, összegyűjtése, számontartása, megtartása, megosztása, állandó gyarapítása, informatikai eszközökkel való
támogatása.
A tudásmenedzsment a stratégia, a folyamatok, a kultúra és a technológia alappilléreire épül. Bele kell épülnie a szervezet üzleti
stratégiájába. A tudásmenedzsmentet sem lehet önálló folyamatként kezelni. Szervesen be kell épülnie a szokásos folyamatokba,
át kell hatnia a szervezet, és minden egyes tagjának gondolkodását, viselkedésmódját.
A tudásmenedzsment alapelvei: a bizalom, a kommunikáció, a tanulás, és a tudásmegosztás. A bizalom egy szervezet éltető
ereje és az emberek motiválásának legmagasabb szintű módja. Az emberek akkor dolgoznak együtt a leghatékonyabban, ha
megbíznak egymásban. A nyílt kommunikáció növeli a bizalmat, és természetes módon vezet az együttműködésre való igényhez.
A gyors tanulás növeli a kompetenciát, növeli a bizalmat, és természetes módon vezet a tudásmegosztás igényéhez (Covey,
1989).
A tudásmenedzsment stratégiák:
Rendszerező (kodifikációs) stratégia - szervezet, folyamat központú
Fontos a tudás hatékony átadása, reprodukálhatósága.
Elsődleges fontosságú számára a tudás kodifikálása, dokumentálás, módszertanok fejlesztése. („PUSH”)
Elsősorban a szervezet specifikus képzésbe fektet be.
Komoly IT beruházásokat vállal: Elektronikus dokumentumkezelő rendszert fejleszt ki, amely kódolja, tárolja, terjeszti a tudást és
lehetővé teszi az újrahasznosítását.
Jutalmazza a tudásbázist használókat.
Kapcsolati stratégia - Termék, innováció központú
Hangsúly az egyedi megoldásokon
Jó problémamegoldó képességű szakembereket alkalmaz, személyes mentorálás útján képzi őket.
Csak szerény IT beruházásokat vállal
Elsősorban olyan embereket összekötő rendszerek kifejlesztésére törekszik, melyben a tacit tudás megosztható („PUSH-PULL”)
Közvetlen tudásmegosztást jutalmazza
Környezeti stratégia - ügyfél központú
Elsősorban a szervezet változási képességének fejlesztésére koncentrál
Az igények oldaláról építi fel a rendszert („PULL”)
A beruházások decentralizáltak és a terület jellegétől függnek
A hozzáadott üzleti értéket ismeri el és jutalmazza
A vonalbeli szakértők egymás közötti tudáscseréjét preferálja
FORRÁS: Hasznits Milán – Nuridsány Judit: Hálózati tudásmenedzsment rendszerek sajátosságai, bevezetési tapasztalatai
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1.2.2.2. Innovációs műhelyek
Az innováció tehát jelen van a stratégia megvalósításának minden lépésénél, beleértve a vállalat működési, adminisztratív
környezetét is. A legkiterjedtebb szakirodalma azonban mégis a termék-, illetve a technológia-innovációnak van. Ennek
analógiáján mutatjuk be a tudásbrókerség fogalmát, amely ezekben a vonatkozásokban ígér újat a vállalkozások számára.
Az innováló szakemberek rokon feladatai
A legnagyobb innovátorok soha nem egyedülálló zsenik. Olyan emberek, akik képesek egy ötletet kiragadni eredeti
környezetéből, majd azt egy sokkal kevésbé nyilvánvaló módon tudják alkalmazni egy másik területen. A legeredményesebb
vállalatok megtanulták rendszerezni ezt a folyamatot.
Az innovációs műhely Thomas Edison egyik legnagyobb felfedezése volt. A New Jersey állambeli Menlo parki laboratóriumot a
világ első kutatás-fejlesztési intézményeként tartjuk számon. A laborban bizonyítást nyert, hogy egy megfelelően strukturált
vállalatnál rengeteg ígéretes ötlet születhet. A labor nem egyetlen találmányra, szakterületre, vagy piacra összpontosított, hanem
olyan környezetet teremtett, valamint olyan gondolkodásmódot és munkamódszert vezetett be, amely lehetővé tette, hogy a
feltalálók szabadon mozogjanak a különböző tudáshalmazok között, folyamatosan új ötletekkel ismerkedhessenek meg és új
helyzetekben használhassák fel a meglevő ötleteket (Iványi – Hoffer, 2004).
Edison feltalálói tevékenységének legfontosabb vonása az volt, hogy a régi ötleteket, eszközöket, vagy tárgyakat új módokon
használta fel. A fénykép feltalálásában például szerepet kaptak a távíróval, a telefonnal és az elektromos motorral kapcsolatos
munka egyes fázisai is. A laboratóriumban a telefonkábellel végzett régebbi kísérletek lehetővé tették, hogy a mérnökök az
eredetileg gyenge hangminőségű találmányt, a telefont kereskedelmi sikertörténetté változtassák. Edison „a találmányok gyors
és olcsó kifejlesztése” céljából építette laboratóriumát. Ígérete szerint „tíznaponta egy-egy kisebb találmányt, körülbelül félévente
egy nagyobb találmányt” bocsátott ki. Hat év alatt több mint négyszáz szabadalmat hozott tető alá.
Manapság egyre-másra jönnek létre a találmányokat előállító modern szakmai műhelyek.
A kezdő vállalkozások inkubátorai szintén találmányokat állítanak elő. A különbség „csupán” annyi, hogy ekkor nem fizikai
termékek, hanem üzleti modellek kerülnek kifejlesztésre. Egyik megoldásként említhetjük, hogy a vállalatok úgy próbálnak
sikereket elérni az interneten, hogy az üzleti modellek széles skálájának alkalmazásával több különböző piacon egyszerre jelennek
meg.
Az ötletek és az innováció képviselik a legnagyobb értéket az új gazdaságban – és egyre inkább a régi gazdaságban is. Az
ötletek folyamatos áramlása nélkül egy vállalat sorsa az elsorvadás.
Az innovátorok legjobbjai szisztematizálták az új ötletek összegyűjtését és kipróbálását. Az így kialakított rendszerek gyakorlatilag
bárhol alkalmazhatók, mivel kevés közük van a magányos zsenikhez, de annál inkább függnek a szervezettől és a hozzáállástól.
A legjobb innoválók szisztematikusan új ötletek nyersanyagaként használják fel a régi ötleteket. Ezt a stratégiát
tudásbrókerségnek nevezzük. A stratégiát alkalmazó vállalatok közvetítőként – más szóval brókerként – működnek olyan
ötlethalmazok között, amelyek máskülönben nem állnak kapcsolatban egymással. Köztes helyzetüket olyan régi ötletek
felkutatására használják, amelyek új helyeken, új módokon és új kombinációkban is alkalmazhatók lehetnek.
Az egy bizonyos területen rég bevált ötletek áthelyezése egy teljesen új környezetre természetesen fejleszti a kreativitást. A
technológiai innováció története során sok hasonló eset történt.
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1.2.2.3. A tudásbrókeri ciklus
A tanulmányozott vállalatok megtanulták, hogy élhetnek ezzel a módszerrel újra és újra. Ezt a szemléletet megvalósító folyamatot
tudásbrókeri ciklusnak hívjuk (Iványi – Hoffer, 2004).
A ciklus négy összefonódó munkafázisból épül fel,
• a jó ötletek begyűjtéséből,

•

az ötletek életben tartásából,

•

a régi ötletek új alkalmazásainak felkutatásából, és

•

az ígéretes elképzelések kipróbálásából.

Minden környezetben találhatók szisztematikus innoválók. Vannak köztük terméktervező vállalatok, üzleti modelleket kidolgozó
cégek, tanácsadó vállalatoknál tevékenykedő tudáskereskedők és brókerek. (Ilyenek lehetnek például a nagyvállalatokon belül
működő, beszállítói láncokkal foglalkozó tanácsadó csoportja is.) Ezek piacai és adottságai különbözőek, szemléletük azonban
azonos. A vizsgált négy összefonódó folyamat az összes vállalatnál és iparágban figyelemre méltóan hasonló módon működik.
Nem csak a tudásbrókerek használnak prototípusokat, kísérleteket, szimulációkat, modelleket és próbaprogramokat az ötletek
tesztelésére és finomítására. Az ötletek kitalálása, összegyűjtése, illetve gyors és alapos tesztelése számukra nem pusztán egy
feladat a sok közül, hanem ez a fő tevékenységük.
Bármely vállalat felhasználhatja a tudásbrókeri ciklus egészét vagy részeit. A nagyvállalatoknál különösképpen égető szükség van
arra, hogy az ötletek több területen is alkalmazásra kerüljenek Minél nagyobb egy vállalat, annál kevésbé tudják az emberek, ki
mivel foglalkozik. A specializálódás és az elkülönülés segít az egységeknek az összpontosításban, de akadályozza a
kommunikációt. A belső verseny növeli a problémát, mert a csoportokat a tudásanyag felhalmozására, és nem annak
megosztására ösztönzi. A megbízható kívülállóként ismert tudásbrókerekre nagy szükség van az ilyen helyeken. Új területeket
találhatnak a vállalatnál összegyűlt tudás hasznosítására. Ráadásul segíthetnek elkerülni, hogy a szeparált csoportok
párhuzamosan ugyanazokon az elképzeléseken dolgozzanak – és ugyanazokat a hibákat kövessék el újra meg újra.
A vállalatok többféleképpen végezhetnek tudásbrókerséget. Egyes vállalatok – főként a nagyobbak – kialakíthatnak egy
kizárólag tudásbrókerséggel foglalkozó belső tanácsadó csoportot. Első lépésként meg kell keresni a megfelelő embereket. Nem
az a lényeg, hogy az illetők a világ legjobb szakértői legyenek, hanem hogy nagyobb tudással rendelkezzenek, mint azok a
csoportok, amelyeket segíteni fognak. (Ha jól végzik a dolgukat, minden projektből tanulni fognak. Idővel tényleg a legjobb
szakértőkké válnak.) Kezdetben ezeknek a tanácsadóknak elképzeléseik elfogadtatása érdekében erőfeszítéseket kell tenniük.
Vannak vállalatok, amelyeknél nem célszerű egy kizárólag tudásbrókerséggel foglalkozó hivatalos csoport felállítása. Ehelyett
alkalmazhatnak olyan szakembereket, akik széles körű tapasztalatra tettek szert a vállalat problémáihoz hasonló kérdések
megoldásában. Az ilyen szakértők alkalmazása újfajta megoldásokat eredményezhet.
Vannak olyan vállalatok is, amelyeknek jó megoldást jelenthet egy külső tudásbróker esetenkénti alkalmazása. Nem sok jót
jósolunk azonban azoknak a cégeknek, amelyek más vállalatokkal kötnek szerződést egy újítás gyártására. Ezzel aláássák a
szervezet képességét a tanulásra és az új ötletek értékének felmérésére. Ha azonban egy vállalatnak új ötletekre van szüksége
egy számára ismeretlen területen, egy a területet jól ismerő bróker alkalmazása bölcs döntés lehet.
Az üzleti világ vezető vállalatainak változtatniuk kell az innovációval kapcsolatos gondolkodásmódjukon, és a vállalati kultúrának
tükröznie kell ezt a változást. Az innováció mindenhol felvirágoztatható, ahol az emberek – a törvényes kereteken belül –
lehetőséget kapnak a vállalaton belüli és kívüli forrásokból származó ötletek alkalmazására, és ezért megkapják a megfelelő
elismerést. A semmiből fantasztikus találmányokat kreáló magányos zseni képe romantikus és megnyerő, de veszélyes kitaláció. Az
innováció és a kreativitás a kép által sugalltnál sokkal kevésbé rejtélyes. Egyszerűen arról van szó, hogy a valahol már bevált
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1.2.2.4. A tudásalapú innovációk terjesztésének egy korszerű módszere: a Spin-off vállalkozások
A tudásalapú gazdaság feltételei között egyértelmű, hogy a gazdasági növekedés hosszú távon csak a technológiai fejlődésen,
az innováción alapuló vállalkozások dinamizmusán alapulhat. Az innovatív, tudás intenzív induló vállalkozások az egész gazdaság
innovációs motorjai. Az egyetemi és más kutatóintézeti kutatások eredményei pedig a legfontosabb tudásforrásai az innovatív
vállalkozásoknak. Így ezek dinamizmusa szorosan kapcsolódik az oktatási rendszer egészéhez.
Különösen az utóbbi évtizedben erősödött egy új jelenség. Az egyetemekről, felsőoktatási intézményekből, közfinanszírozású
kutatóhelyekről kiválnak technológia-intenzív vállalkozások a fejlett ipari országokban. Ezek a vállalkozások általában a
kutatóhelyek szellemi eredményeinek felhasználásával alakulnak ki. A nemzetközi szakirodalomban ezt spin-off vállalkozásnak
nevezik egységesen. (Még nincs magyar szakkifejezés erre, de kutató intézményekből kilépő, önálló és kisméretű speciális
vállalkozásoknak lehet értelmezni.)
A spin-off vállalkozásoknak nincs még kialakult, általánosan elfogadott meghatározásuk. A szakértők a spin-off megjelölést
eléggé tágan értelmezik. Általában bármely új, magas technológiai szintű, tudás-intenzív olyan vállalkozásról, amely szellemi
tőkéjét valamilyen formában egyetemtől, vagy közfinanszírozású kutatóintézettől eredezteti, azt nevezik spin-off-nak. Az utóbbi
időben a fogalom néhány esetben annyira kitágult, hogy nagyvállalatok által valamiféle szellemi beszállítói szereppel alapított
vállalkozásokat is értik rajta.
A spin-off vállalkozások száma, életképessége néhány fejlett OECD országban a tudomány, illetve a tudásbázis ipari
kapcsolatainak mintegy fokmérőjévé válik. A gazdaságban létrejött spin-off cégek egyfajta indikátorai lehetnek annak, hogy az
adott ország közfinanszírozású kutatói intézményhálózata mennyire képes az ebben a hálózatban létrejött tudást kereskedelmi
értékké átfordítani, milyen intenzitású a technológiai transzfer a közszféra és az üzleti szektor között.
Ezek a spin-off vállalkozások felkeltették az élenjáró ipari országok tudomány- és technológiapolitikával foglalkozó
szakembereinek figyelmét is, ezért az OECD Tudományos és Innováció-politikai (TIP) munkacsoportjában külön műhelymunka
indult meg az ilyen típusú induló vállalkozások vizsgálatára. Ennek keretében arra is választ keresnek, hogy a kormányzatok
tudomány- és technológia-politikájában milyen szerepet kell kapnia a spin-off tevékenység ösztönzésének?
Az OECD megkísérli, hogy e vállalkozásformának olyan egységes, mindenki által elfogadható meghatározást adjon, ami
lehetővé teszi az egyes országok gyakorlatának összehasonlító elemzését, és egyben nem tágítja ki már-már önkényes
használatúvá a megnevezés tartalmát. E szempontból fontos, hogy a spin-off vállalkozás fogalma valamely közfinanszírozású
intézményből – legyen az egyetem vagy kutatóintézet – származó technológiai transzfer alapján megalapított, új technológiai
intenzív vállalkozásnál szélesebb értelmezésre ne terjedjen ki. Ennek a megközelítésnek az alapján az OECD titkársága azt
javasolja, hogy a jövőben a közfinanszírozású háttérrel megalakult spin-off vállalkozásokon olyan vállalatokat értsünk, amelyek az
alábbi jellemzők közül legalább az egyikkel bírnak.
Spin-off-nak tekintendők a következő új vállalkozások:
•

egyetem, vagy közfinanszírozású intézmény volt alkalmazottja alapította,

•

a technológiáját egyetemtől, vagy más közfinanszírozású kutatóintézettől licenc-eljárás keretében szerezte meg,

•

tevékenységében egyetem, vagy más nemzeti kutató laboratórium tőkerészesedéssel működik közre,

•

végül azt közfinanszírozású kutatóintézet alapította.

39
Az egyes országok gyakorlata egymástól igen eltérő képet mutat. Különböző formákat ölt az egyes országokban az
anyaintézmények és a spin-off-ok kapcsolata is. A legegyszerűbb esetben a hosszú távú kapcsolat szintje gyakorlatilag
megszűnik, amikor a közalkalmazott kutató alapít vállalatot és otthagyja intézményét. De a kapcsolat korlátozódhat egy egyszeri
licencvételi tranzakcióra is. Lehet azonban tartós, ha például az anyaintézet továbbra is rendelkezésre bocsátja laboratóriumát,
vagy inkubációs lehetőséget, üzleti szolgáltatást biztosít az induló vállalkozásnak. A legtartósabb kapcsolati forma, amikor az
anyaintézet maga is részt vállal az induló vállalkozás szerencséjében pénzügyi támogatás biztosítása, vagy tőkerészesedés útján.
A spin-off és anyaintézménye között tehát számos kapcsolati rendszer működhet.
A spin-off vállalatok életciklusának elemzése arra utal, hogy ezek a vállalatok általában hosszabb távon is kisebb méretűek
maradnak. Életciklusuk későbbi szakaszában sem jellemző rájuk – néhány kivételtől eltekintve – a gyors növekedés, vagy a
termelés-orientáltság. Több ország adatai is azt mutatják, hogy a közintézményekből kirajzó vállalkozások nagy többsége 50 fő
alatti vállalkozás marad. Emellett igen érdekes, hogy túlélési rátájuk magasabb, mint más új, technológia-intenzív vállalkozásé.
Vannak országok, ahol a spin-off-ok gazdasági hatása igen korlátozott marad, de vannak olyanok is, ahol ez a hatás erőteljesen
érvényesül. Észak Amerikában (USA és Kanada) a spin-off cégek legalább egynegyede termék-orientált, s nem marad meg az
igen szerény, sokak által csak „kutató butikoknak” nevezett, vagy tanácsadó jellegű cégek szintjén.
Ha spin-off vállalatok ágazati eloszlását vizsgáljuk, világszerte megfigyelhető, hogy elsősorban az élettudományok és az
információs technológiák ágazataiban koncentrálódnak az ilyen típusú cégek.
Az ágazati koncentrálódás fő okát abban látják a szakértők, hogy az egyetemi kutatás különösen a kiemelt tudomány
területeken járul hozzá az új termékek és eljárások fejlesztéséhez.
Az is a tudományterületi koncentrációt okozhatja, hogy az élettudományok és az információs technológiák területén
alacsonyabbak a vállalatalapítási költségek, mint máshol.
1.2.2.5. A menedzsment innováció fogalma és jellemzői
A kutatás-fejlesztés és bevezetés, sőt tágabban fogalmazva a vállalkozás reál- és értékfolyamatainak megújítása mindvégig
igényli az érintett helyi szakterületi vezetők, de még inkább a felsővezetés kezdeményező és egyben aktív támogatását. Csakis az
új megoldásokra fogékony, a változtatásokra pedig kreatív nyitottsággal reagáló vezetőkkel tudjuk sikeresen végigvinni a
versenyképesség folyamatos fenntartásához nélkülözhetetlen innovációs munkát. Éppen ebben a meggondolásban véljük
megtalálni a magyarázatát annak az egyre elfogadottabb megítélésnek, hogy azonos piacon, egymással versengő
vállalkozások eredményessége között az idők során a menedzsment képességek különbözőségei fogják eldönteni a sorrendet. Ezt
persze nem feltétlenül a felsővezetés cserélgetésével indokolt megoldani. Teljesen egyértelmű azonban az is, hogy a célba vett
piacok, kifejlesztett és előállított termékek és szolgáltatások, valamint az alkalmazott technológiák, a működő erőforrások
ismerete nélkülözhetetlen a stabil üzletmenethez. Csakhogy ez egyre kevésbé tűnik elegendőnek a sikeres vállalatvezetéshez és a
folyamatos megújulás eléréséhez. Ebben a fejezetben ezen ismeretek újszerű megközelítéséről, esetenként megújításáról lesz szó.
Ez a vezetői funkciók innovációját jelenti.
Vállalkozásaink többsége határozott elképzelések és módszertan birtokában kezd hozzá a termék-, illetve a technológia terén
megkezdett innovációs feladataihoz. Üzleti- és munkafolyamataik megújításán szintén folyamatosan tevékenykednek. Teszik
mindezt azzal a céllal, hogy versenyképességüket megőrizzék.
Menedzsment innováció alatt a vezetési menedzsment elvek és folyamatok megújítását értjük. Jelentősége, hatása lényegesen
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A menedzsment innováció témakörébe javarészt a menedzsmentfolyamatok elemei tartoznak. Ebbe a kategóriába soroljuk a
stratégiai tervezés, a tőkeköltségvetés, a projektmenedzsment, a felvétel, az előlépés, az értékelés, a vezetőfejlesztés, a belső
kommunikáció és a tudásmenedzsment folyamatait. Mindemellett a menedzsment innováció a vállalati folyamatok, vezetői
szemléletmód radikális, forradalmi megváltoztatását is jelenti. Számos esetben azonban nem szükségszerű a teljes szemléletmód
váltás, mert jelentős sikereket hozhat „csupán” a vállalati folyamatok újragondolása. Ennek egyik legismertebb eszköze lehet a
BPR (Business Process Reengineering/Rebuilding), amely a menedzsment innováció egy részének is tekinthető.
A menedzsment területén megvalósított áttörés jelentős előnyhöz juttathatja az alkalmazót. Esetenként alapvető változásokat
generál az iparág vezető cégeinek rangsorában.
A menedzsment innováció tartós előnyt teremt, ha az
•

újszerű elven alapul, amely dacol a menedzsment ortodoxiával,

•
•

szisztematikus, vagyis a folyamatok és módszerek területére is kiterjed,
része egy folyamatos megújítási programnak, ahol az eredmény fokozatosan teljesül.

A menedzsment innováció jelentős eltérést mutat a hagyományos menedzsmentelvekhez, folyamatokhoz és gyakorlathoz képest.
Bevezetése sok esetben a megszokott szervezeti megoldások megváltozását eredményezi, amely jelentősen meg is változtatja a
menedzsment feladatok elvégzésének módját.
A menedzserek feladata ugyanis hagyományos módon:
•

a célok kitűzése és a tervek kidolgozása,

•

a motiválás és az erőfeszítések összehangolása,

•

a koordináló és az irányító tevékenységek,

•

az erőforrások megteremtése és elosztása,

•

az ismeretek megszerzése és alkalmazása,

•

a kapcsolatok építése és ápolása,

•

a tehetségek felismerése és képzése, valamint

•

a külső körülmények és azok változása diktálta szükségletek felismerése, és az egyensúlyi helyzet megteremtése.

A hagyományos menedzsmentelvekkel, folyamatokkal és gyakorlattal való szakításra akkor kerülhet sor, ha újragondoljuk
mindazokat a folyamatokat, amelyek a tevékenységek vezérelveit adják. Az alapvető menedzsment folyamatok, mint például a
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A menedzsment innováció vonatkozásában nem áll rendelkezésünkre kiforrott gyakorlati módszertan. Rendelkezünk azonban
néhány javaslattal, amelyek nélkülözhetetlennek bizonyulnak. Ezek a következőkben pontosíthatók.
•

Elkötelezettség egy kihívást jelentő probléma megoldása iránt. Minél nagyobb a probléma, annál nagyobb az innováció
lehetősége. A probléma megoldása nem csupán fontos, hanem inspiráló is.

•

Új elvek keresése. Az újszerű problémák újszerű elveket követelnek. A jelenlegi menedzsmentgyakorlat olyan elvek együttesén
alapul, amelyek eredete legalább egy évszázadra nyúlik vissza. Így például meghatározónak tekintjük a specializációt, a
standardizációt, vagy a tervezés és az irányítás megoldásait. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a menedzsmentelvek rosszak.
Célszerűségük válik vitathatóvá, ha a folyamatos, de a szükségletek felmerülését megelőző stratégiai megújulás a célunk.

•

Menedzsment ortodoxiák lebontása.Egy hagyományokhoz ragaszkodó vezetés el tudja veszíteni a megújulás lehetőségét
csupán azzal, hogy a már bevált, de már túlhaladott elvekhez, módszerekhez, megoldásokhoz kötődik.

Hamel az alábbi hét olyan alapvető szemléleti hibát azonosít, amely megakadályozza a vállalatokat abban, hogy
észrevegyék azt, ami a szemük előtt zajlik, és meggátolja őket abban, hogy megtegyék azt, ami az életüket menthetné meg
forradalmi időkben:
•
A SOKFÉLESÉG ROSSZ. Akkor lehetsz sikeres - tartotta a megkérdőjelezhetetlen paradigma -, ha kevés számú egyszerűből
nagyon sokat gyártasz, változtatás nélkül. Ám az idők múlásával az igények változatosabbak lettek. A fogyasztó a vágyait
tökéletesen kielégítő terméket keres. Nem az olcsó, hanem a legjobb lett a nyerő. Az e-gazdaság a tömegtermék helyett
a totális individualizációt hozta el, amelyben e sokfélség nyújtása a versenyben maradás feltétele.
•
A TAPASZTALAT AZ, AMI SZÁMÍT. Amíg a változás üteme lassú, valóban a tapasztalat a legfontosabb. Aki már sokat
megélt, az tudja, mi következik és azt is, hogyan kell erre a siker reményében válaszolni. Aki régóta működik, az tovább
él. Ám a változás elmossa a múltat és leértékeli a gyakorlatot. Ekkor a tanulásra való hajlandóság és a rögtönzés
képessége lesz a meghatározó. A hagyományokhoz való ragaszkodás a halált jelentheti.
•
A MÉRET AZ, AMI FONTOS. Az ipari forradalom korában a méret volt a versenyképesség legfontosabb tényezője. Ettől
függött a hatékonyság, a minőség és a termelékenység. Aki első, vagy második volt az iparágában, az aratta le a
nyereség nagy részét. Ma egyre kevésbé függ össze a nagyság és a hatékonyság. Sőt, ez nemcsak az e-gazdaságban
van így, hanem már a régiben is. A BMW és a Porsche magas nyereségréssel dolgoznak, míg az egyesült Daimler-Chrysler
veszteséggel küszködik. Mindez azt tanúsítja, hogy lehet egy cég egyszerre óriási és egyben jelentéktelen.
•
AMIT EDDIG GYÁRTOTTÁL, ABBÓL KELL MEGÉLNED. Az ipari korszakban a gyárakat egy meghatározott termék köré
építették. A vállalatokat sokáig semmi nem kényszerítette arra, hogy környezetüket új lehetőségek forrásaként vegyék
szemügyre. A vezetés is annak alapján határozta meg vállalatát, amit gyárt, nem pedig a szerint, amire képes lehet.
Emiatt döntően arra összpontosított, hogy jobban tegye azt, amit eddig, nem pedig arra, hogy olyant csináljon, ami a
jövőben fontos lesz. Ezért azután a kívülről jövők "elhódították" sajátjuknak tekintett iparágukat.
•
A CÉG ÜZLETI EGYSÉGEKRE ÉPÜL. Az üzlet differenciálódásával, az irányíthatóság érdekében a vezetés átengedte a
hatalom jelentős részét az üzleti egységek vezetőinek. Ha az adott divízió elérte a minimálisan megkövetelt nyereséget és
megtérülést, akkor a központi vezetés nem szólt bele az irányításába. A divízió vezetése saját elgondolásai alapján
használhatta fel a termelődött forrásokat, és gazdálkodhatott a tehetségekkel. Ez a recept folyamatosan a status quo-t
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Ahhoz hogy felismerjük a korábbi elvek, megoldások leváltásának szükségességét, tudnunk kell, hogy a vállalat jelenlegi
menedzsmentfolyamatai miként akadályozzák a továbblépést. Ehhez a meghatározó menedzsmentfolyamatok pontosítása
szükséges. Amennyiben ezek meghatározása megtörtént, az alábbi kérdésekre kell választ adnunk:
•

Ki a folyamat valódi gazdája?

•

Kinek van hatásköre annak megváltoztatásához?

•

Mik a folyamat céljai?

•

Hogyan mérhető a sikere?

•

Kik a fogyasztói ennek a folyamatnak?

•

Kik a résztvevői a folyamatnak?

•

Milyen bemenő adatai és információi vannak a folyamatnak?

•

Milyen elemző eszközöket használnak a folyamat értékeléséhez?

•

Milyen események és mérföldkövek mentén halad a folyamat?

•

Milyen típusú döntéseket generál a folyamat, és milyen kritériumai vannak a döntéshozatalnak?

•

Hogyan és kik felé kommunikálják a döntéseket?

•

Hogyan kapcsolódik a folyamat más menedzsment rendszerekhez?

Új minták a vezetői gondolkodásban
Franz Bailom, Kurt Matzler és Dieter Tschemernjak kutatási eredményei rámutatnak, hogy az innováció menedzsment, a vezetés,
illetve a vállalati kultúra területén is új sikermintákat hoz létre. Ezek eredményezik a topvállalatok és az átlagos vállalatok között
létrejövő különbségeket. A következőkben betekintést nyújtunk az új mintákba. Tesszük ezt a fent említett szerzőhármas munkája
alapján.
1. Sose elégedhetünk meg a ma eredményeivel!
A vállalat sikere döntően a felsővezetőktől függ. Csúcsvállalatoknál ezek a vezetők sohasem elégednek meg a ma sikereivel. Az
állandó változtatni akarás az átlagon felül sikeres vállalatok egyik legjelentősebb tulajdonságának bizonyulhat.
2. A felsővezetők az innováció motorjai
Az új termék- és technológia-innovációk konkrét megoldásait természetesen nem a vezetőktől várjuk. Ugyanakkor egyértelmű,
hogy az ő feladatukat képezi azon feltételek megteremtése, amelyek a szervezetet újabb és újabb radikális ötletek kitalálására
és megvalósítására ösztönzik mind a termék, mind a folyamat, de az üzleti modellek szintjén is. A csúcsvezetők víziókban
gondolkodnak. A pénzügyi siker számukra nem elegendő. Ezen túl is szeretnének sikereket elérni. Alapvetően a jövő felé
orientálódnak és nem a jelen alternatívái közt böngésznek. Ugyanakkor nem illúziókat kergetnek, hanem pontosan
elmagyarázzák, hogy miért is vannak erről meggyőződve.
3. A csúcsvezetők jövőt formáló vállalati kultúra kialakítására törekszenek
Számos definíció létezik a vállalati kultúra megfogalmazására. Az antropológus Mary Douglas szerint vállalati kultúra alatt a
következőt értjük: „Kultúra alapjában az, ami egy csoportnak fontos.” Érezhetjük azonban, hogy itt lényegesen többről van szó,
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A fent leírtak alapján a vezető vállalatok az alábbi kérdéseket tehetik fel maguknak:
•

Van-e a vállalatnak egy világos ötlete/elképzelése? A vezetők és a munkatársak lelkesednek-e az ötletért és a vállalatért?

•

Miben különbözünk a versenytársaktól? Mi tesz bennünket a vevők szemében egyedivé? Az innovációs folyamatunk
szisztematikusan kapcsolódik a vevőhöz és a magkompetenciákhoz?

•

Ismerjük-e ügyfeleinknél felmerülő jövőbeni problémáit? A piacunk fejlődni fog-e és ennek milyen következményei lesznek
magunkra nézve?

•

Rendelkezünk olyan intenzív vállalati kultúrával, amelyben a vezetők és munkatársak felelőssége az elképzeléseink irányába
hat? A vezetői és munkatársi képzési és fejlesztési programjaink megfelelnek a kihívásoknak?

•

Miben különbözünk a versenytársaktól? Mi tesz bennünket a vevők szemében egyedivé? Az innovációs folyamatunk
szisztematikusan kapcsolódik a vevőhöz és a magkompetenciákhoz?

A vezető vállalatok elsősorban a vállalati kultúra alábbi dimenzióira fókuszálnak.
•

Pozitív „Mi”-érzés szükségessége, amely megélt értékeken alapszik.

•

A munkatársaknak sokkal intenzívebben kell a vállalat stratégiamunkájával szembesülniük. Ezáltal csak akkor tudják
cselekvéseiket és felelősségtudatukat megfelelően alakítani, ha a piaci környezet kihívásait és a saját stratégiai lehetőségeiket
megértik. A nyitott, intenzív vitakultúrának központi jelentősége van.

•

Olyan szervezeti és személy(zet)i fejlesztő elképzeléseket kell kialakítani, amelyek a mentális akadályokat feloldják és az új
dolgokra nyitottá teszik az embert

•

A vállalatoknak - elszakadva a folyamatoktól és üzleti modellektől - a munkatársak számára stabilitást kell biztosítaniuk. A
változtatásra való hajlam eléréséhez szükséges, ha a nyugtalanság ellensúlyozására érzelmi biztonságot is biztosítunk. Enélkül a
„ragasztó” nélkül elkötelezett közösséget formálni lehetetlen.

4. Vezető cégek összekapcsolják a jövőre vonatkozó piacismereteket a tartós kompetencia menedzsmenttel.
A vállalati stratégiai szemlélet alapvetően a jövő biztosítására fókuszál. Ezzel párhuzamosan jelentkezik az a menedzser feladat,
amely során meghatározzuk a jövőben szükséges kompetenciák körét. A stratégia alakítás fontos pillére tehát az új kompetenciák
kifejlesztése. Látni kell a holnap piacainak fejlődési lehetőségeit. A piacorientáció nem egyszerűen „ügyfélorientációt” jelent. Nem
elegendő tehát, ha a vásárlói elvárásokat kielégítjük. A siker alapvető feltétele, hogy új elvárásokat és piacokat teremtsünk.
Ennek központi előfeltétele a piaci ismeretek folyamatos felhalmozása és a jövőbeni ügyfél problémák megsejtése.

5. Vezető vállalatok átlagon felüli innovációs teljesítménnyel büszkélkednek
Sikeres vállalatok innovációs teljesítménye a magkompetencia, a menedzsment innováció orientáltságából, valamint a vállalati
kultúra és a piacorientáltság összjátékából adódik. Fontos viszont azt a dimenziót figyelembe venni, hogy az innováció során a
vállatoknak egyre rövidebb időközönként kell egyértelmű előnyökkel bíró újabb generációs termékekkel és szolgáltatásokkal
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A piaci pozíció vitathatatlanul fontos tényezője a versenyképességnek. Ugyanakkor a siker szempontjából lényegesebb a
magkompetencia szerinti egyediség. Ez az egyediség innovációk útján közvetlenül és közvetve is hozzájárul a sikerhez. Minél
nagyobb egy vállalat, annál nehezebb lesz új piacokra belépni, mert ezek kezdetben nem kínálnak elegendő növekedési
lehetőséget. Ezért nagy és meghatározó piaci pozíciót betöltő vállalatok gyakran addig várnak, amíg késő lesz. A kisebb
innovátor cégek ugyanis az új technológiával addigra már megkaparintották maguknak a piacot.
A Bailom-Matzler-Tschemernjak tanulmányt figyelembe véve el kell gondolkodnunk azon is, hogy a kis- és a középvállalkozásoknál
van-e létjogosultsága a menedzsment innovációnak.
Szükséges-e egy bizonyos vállalkozási méret, hogy értelmezhető legyen a menedzsment innováció? Ha visszatekintünk a
menedzsment innováció definíciójára, amely szerint a menedzsment innováció szemmel látható eltérés a menedzsmentelvektől,
folyamatoktól, gyakorlattól, vagy a megszokott szervezeti formák olyan elhagyása, ami jelentősen megváltoztatja a
menedzsmentfeladatok elvégzésének módját, azaz megváltoztatja a menedzserek munkavégzését, egyértelműen igen a válasz.
Sőt! A kis cégek számára különösen kritikus ez a terület, hiszen számtalan olyan problémával kell szembenézniük a mindennapi
működésük során, mint egy nagyvállalatnak, ám náluk bizonyos feladatok ellátására nincs külön osztály, plusz erőforrás, vagy
esetenként pénz. Ha azonban a menedzsmentprobléma megoldására teljes az elkötelezettség, úgy érdemes menedzsment
innovációval foglalkoznunk. A menedzsment innováció azonban soha nem lehet ötletszerű. A jó megoldásokért áldozatokat kell
hozni.
Az innovációban általában, a menedzsment innovációban pedig különösképp nem lehet másolni. Tomka János szerint a feladat
az, hogy „a cégek az adott pillanatban jelentkező sajátos helyzetekben megtalálják a megoldást, áttörést jelentő módszereket
és nőjön az alkalmazkodó képességük. Ebben gondot okozhat, hogy a menedzsmentben általában jelen van egy
elméletellenesség. Nekik gyakorlati megoldásokat kell adniuk, érvelnek. Ez hiba, hiszen valójában a vezetők is minden tettüket
egy elméletre alapozzák; vannak meggyőződéseik, hogy egy bizonyos lépés következtében mi fog történni. Fontos, hogy
elfogadják: elméletekre szükség van, és építsenek, vagy vásároljanak ilyeneket. Találkozunk olyan menedzserekkel is, akik bár
kipróbálják a jól hangzó tanácsokat, azonnal elvetik azokat, mihelyst olyan körülményekkel találják szembe magukat, amelyek
között a javasolt lépések nem hozzák meg a várt eredményt. Kijelentik, hogy az elmélet nem működik, anélkül, hogy
megvizsgálták volna, mikor nem működik.”
Szeretnénk tehát leszögezni, hogy a vállalkozás folyamatainak innovációja csakis a humán tőke, ezen belül pedig a vezetési
rendszer, a vezetési funkciók megújításával együtt lehet sikeres.
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1.2.3. Kérdések
1. Mit tekintünk nyitott innovációs rendszernek?
A Nyitott innovációs rendszer egy olyan menedzsment megoldás, amelyben a vállalat tudatosan törekszik a külső ötletek és a
belső elképzelések együttes megvalósítására úgy, hogy mindig a legelőnyösebb megoldás kialakítására törekszik.
Ez egy újfajta munkamegosztás, amely színes együttműködési lehetőségeket kínál, meghatározó befolyást gyakorolva ezáltal a
vállalati stratégiára.
Jellemzői:
•
A kiválóságokat a cégen belül és kívül is bevonjuk a fejlesztésbe
•
A külső K+F specialisták és együttműködők (vásárló, beszállító, laikus) egyenrangú fejlesztési munkatársaink
•
Originalitásra kell törekednünk
•
Akkor nyerünk, ha a legtöbbet hasznosítjuk a külső és a belső ismeretekből
•
Az együttműködés lehetőség egymás megértésére
•
Minden tudás elérhető és megvehető a világban, amit nem használunk az elértéktelenedik
2. Melyek Pisano-Ferganti szerint az innovációs együttműködés formái? Jellemezze azokat!
Pisano-Ferganti az alábbi 4 innovációs együttműködési formát különböztette meg:

Elit kör
Amelyben egy vállalat választja ki a résztvevőket, határozza meg a problémát és választja ki a megoldásokat.
Innovációs „bevásárlóközpont”
Ahol egy vállalat teszi közzé a problémát, bárki tehet javaslatokat a megoldásra és a vállalat választja ki a neki tetszőt.
Innovációs közösség
Ahol bárki felvethet problémát, javasolhat megoldást és eldöntheti, hogy melyik megoldást használja.
Konzorcium
Amely zártkörű klub módjára működik, olyan résztvevőkkel, akik közösen választják ki a problémát, döntik el a munka menetét és
választják ki a megoldásokat.
3. Mutassa be az innováció megjelenési formáit a piaci életciklushoz illesztve!
Az innováció fajtája
Megbontó innováció

Alkalmazásba-vételi innováció

-

Az innováció jellemzői
Piacai szinte a semmiből teremtődnek,
létüket többnyire a technológiai hiányok alapozzák meg,
jelentős haszonnal kecsegtetnek,
nagy mértékű publicitást kapnak.
A meglevő technológiákra építve,
azokat új piacra visszük,
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1.3. AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMAT SZINTJEI ÉS SZEREPLŐI
1.3.1. A nemzeti innovációs politika
A történelem folyamán kialakultak a társadalom és a gazdaság életét irányító, azok vázát, valamint feltételrendszerét adó
struktúrák. Ilyenek például a kormányzati rendszerek, az iskolarendszerek, az egészségügyi rendszerek és természetesen az
innovációs rendszerek is.
Az innovációs rendszerek áttekintésekor három alapvető szempontot indokolt érvényesíteni: a földrajzi, az ágazati és a nemzeti
szempontú megközelítést.
A földrajzi elv alkalmazása
Az innovációs rendszerek különböző régiókban valósulnak meg.
•

Országon belüli régiókban (például: a Szilícium-völgyben, Észak-Olasz¬országban, vagy a Ruhr-vidéken).

•

Nemzetközi „regionális” rendszerekben (amilyen például a Baranya–Szlovénia–Észak-Olaszország terület).

•

Globális, a világ egy jelentős részét magába foglaló rendszerekben. (Ez olyan szervezett programokban ölthet testet, mint az
EUREKA, EU, vagy az EU K+F keretprogramjai).

Az ágazati elv szerint való megközelítés
Ebből a szempontból megkülönböztetünk:
•

Globális és ágazati innovációs rendszereket. (Ilyen például az űrkutatás, vagy a gyógyszeripar.)

•

Csúcstechnikára, illetve a hagyományos termelési eljárásra alapuló rendszereket, amely például a lézer-, a biotechnika, vagy
az informatika formájában jelenhet meg.

•

Dinamikus, fejlődő és stagnáló innovációs rendszereket. (Így például gépkocsigyártást, a különleges ötvözetek előállítását,
vagy a textilipart.)

A nemzeti kategóriában való gondolkodás
Országonként, kultúránként más-más intézményrendszer és gazdasági struktúra alakult ki. A közöttük meghúzódó kapcsolatok,
kölcsönhatások is sokfélék.
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1.3.1.1. Nemzeti Innovációs Rendszerek (NIR)
A nemzeti innovációs rendszerekről tágabb, illetve szűkebb értelemben beszélhetünk.
Tágabb értelemben a nemzeti innovációs rendszerek magukban foglalják a gazdasági struktúra és az intézmények mindazon
részét, amelyek érintik a tanulást, illetve a tudás elsajátításának folyamatát, továbbá a kutatást és a kutatási eredmények
hasznosítását. Így részét képezi a termelési, a marketing- és a pénzügyi rendszer is.
Ezek szerint nemzeti innovációs rendszerbe tartozónak tekintjük:
•

az innovációs folyamat szempontjából releváns intézményeket,

•

az oktatás minden szintjét,

•

a kutatás és fejlesztés rendszerét,

•

az új technika elterjedésének folyamatait,

•

az egyetemek és a vállalatok közötti viszonyt,

•

a szervezeti megújulást,

•

a technikai és a szervezeti változások közötti kapcsolatokat,

•

a gazdaság jogrendszerét (a szellemi tulajdonjogok rendszerét, a versenyjogot, a fogyasztóvédelmi jogokat, valamint a
környezetvédelmi jogokat),

•

a tanulási folyamatot (a termelésben és a szolgáltatásban egyaránt),

•

a gazdasági tevékenységgel lazábban vagy szorosabban összefüggő politikákat és azok kialakításának mechanizmusait és
intézményeit,

•

a pénzügyi rendszert, különös tekintettel a fejlesztések finanszírozási rendszerére,

•

a gazdasági szervezetek tulajdonviszonyait, a szervezetek méretét és struktúráját stb., valamint

•

a szakmai szervezeteket és szövetségeket.

Szűkebb értelemben a nemzeti innovációs rendszerek csak azokat a szervezeteket és intézményeket foglalják magukban,
amelyek részt vesznek a kutatásban és az új tudományos eredmények kiaknázásában. Ilyenek:
•

a K+F részlegek,

•

a kutatóintézetek,

•

a műszaki intézetek,

•

az egyetemek,

•

a technológiai transzferszervezetek.

Ezen intézmények tevékenységének egészben vagy részben az a céljuk, hogy valamilyen formában közvetlenül segítsék a
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A Nemzeti Innovációs Rendszerről az OECD (1998) forrásokra építve Pakucs és Papanek (2006) egy egyszerűsített ábrát tett közzé.
Ezen jól láthatók a rendszer alapelemei, vagyis a vállalatok, a tudományos rendszer, valamint a tanácsadó intézmények. Ezeket
a környezeti tényezők között jelenítik meg. Azon környezeti tényezők között, amelyek leginkább befolyással bírnak a NIR
működésére.
12 ábra
A nemzeti innovációs rendszer és kapcsolatai

Makrogazdasági környezet és
szabályozás
Kommunikációs
infrastruktúra

Oktatás, szakképzés
Nemzeti innovációs rendszer
Tudományos
rendszer

Tanácsadó
intézmények

Vállalatok
Termék piac

Erőforrás piac

Versenyképesség,
munkahelyteremtés, növekedés
Jelmagyarázat

innovációs tudásáramlás

innovációáramok.
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Az innováció egyes szintjeinek szemléltetésére bemutatjuk a 13.ábrát.
13. ábra
Az innováció szintjei és összefüggései

(Forrás:….)

Az
így ír erről: „A nemzeti innovációs rendszer az országon belül azoknak az
intézményeknek, vállalkozásoknak és egyéb szervezeteknek, valamint azoknak az erőforrásoknak, szabályoknak, feltételeknek és
intézkedéseknek az összessége, amelyek az új tudás és technológia létrehozását, átadását, terjedését és hasznosítását
befolyásolják.”

50
1.3.2. Kormányzati szerepvállalás
Az innovációt befolyásoló vertikális hatásmechanizmus fő elemei a politikai és gazdasági alrendszerek és az ezeket összekapcsoló
intézményrendszer. Tulajdonképpen azért van szükség a kormányzat szerepére az ország innovációs folyamataiban, hogy minél
hatékonyabb gazdasági eredményekre válthassuk a tudományos-technológiai potenciált. Afuah (Afuah, 2003) és Trott (Trott,
2004) a következő öt pontban fogalmazta meg a kormányzati beavatkozások szükségességét az innovációs folyamatok
esetében.
•

A tudás közvagyon természete értelemszerűen elvárja és indokolja az állam aktív részvételét annak megteremtésében és
elterjesztésében.

•

Az innovációs folyamatokkal járó kockázatok a gazdaság szereplői számára magas bizonytalansági tényezők. Az állam
szerepvállalásával elviselhető mértékűvé csökkentheti ezt a kockázati faktort.

•

Az innováció kiegészítő feltételeinek – úgymint az infrastruktúrának ,a közüzemi szolgáltatásoknak, vagy a jogszabályi
háttérnek – biztosítása eleve állami feladat.

•

Szinergiákat elősegítő hálózatosodás/hálózatok megteremtésében is kulcsszerepe van az államnak.

•

Az elfogadott nemzetközi és hazai szabványokhoz való illeszkedést standardizálással biztosítja.

A fentiek alapján tehát a kormányzati innováció-politika a következő területeken nyilvánul meg.
•

A technológiabarát társadalmi-gazdasági környezet megteremtésében.

•

A szellemi erők összefogásával a nemzetgazdaság számára legmegfelelőbb fejlődési pálya kialakításában, a tudományos és
technológiai csomópontok megfogalmazásában, továbbá ezek támogatásában és ösztönzésében.

•

A fizikai infrastruktúra megteremtésében, különösen az új technika megértéséhez, átvételéhez, alkalmazásához
nélkülözhetetlen sajátos szellemi infrastruktúra fejlesztésében (így az oktatási, képzési, továbbképzési rendszerek
korszerűsítésében).

•

A kutató-fejlesztő potenciál növekedésének elősegítésében, különböző programok támogatásában, adókedvezmények,
hitelek nyújtásában és sokféle egyéb ösztönzési forma alkalmazásában.

Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az OECD-országokban kormányzati befolyásolásra volt szükség mindazokon a
területeken, amelyeken a szükséges fejlődési ütem biztosítását csakis ilyen módon lehet biztosítani.
Ezek elsősorban olyan technológiai területek:
•

amelyek piacképes kifejlődésükig az üzleti szféra érdekeltségét meghaladó hosszú fejlesztési időt igényelnek,

•

amelyeket szociális, vagy egyéb sürgősség miatt gyorsítottan kell fejleszteni,

•

amelyek közszükségleti vonatkozásuk miatt különböző intézmények koordinációját teszik szükségessé.

A központi műszaki fejlesztési politika nemzetgazdasági szintű innovációs elképzeléseket, iparfejlesztési célkitűzéseket közvetít a
vállalatok felé a tervszerű ráhatás eszközeivel.
Legfontosabb feladatai:
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A fejlett piacgazdaságokban a kormányzati befolyásolás négyféle formája kerül alkalmazásra.
•

Az állami tulajdon szabályozása, amely a költségvetési szervek gazdálkodásán, vagy közületi vásárlásain keresztül fejti ki
befolyásoló hatását.

•

Törvényekkel és rendeletekkel való szabályozás, amelyek az adott területen meghatározzák a gazdálkodó szervezetek és
egyének követendő magatartását.

•

A piaci befolyásolás, amely a piaci automatizmusokat úgy korrigálja, hogy azok a fejlődés érdekében képesek legyenek a
társadalmi érdekek tükrözésére. (Ennek főbb eszközei a támogatásokban, kedvezményekben vagy a célszervek
létrehozásában öltenek testet.)

•

Társadalmi befolyásolás (amely az információk, a meggyőzések, az oktatás, tanácsadás felhasználásával) a fejlődés irányába
változtatják meg a gazdaság résztvevőinek (társadalmi és gazdasági) magatartását.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fejlett piacgazdaságokban az állami tulajdon szabályozásának és társadalmi
befolyásolásának eszközeit az innováció ösztönzése érdekében változatos formákban veszik igénybe.

„Az állam stratégiai szerepe a tudomány, a technológia és az innováció területén.”
Az állami szerepvállalás célja a nemzeti innovációs rendszer összehangolt, hatékony működtetése. A Kormány
tudománypolitikai kérdésekben a tudomány művelőire és autonóm szervezeteikre építve, technológiai- és innováció-politikai
kérdésekben pedig a gazdaság szereplőire, valamint azok szakmai érdekképviseleti szervezeteire építve alakítja ki
intézkedéseit.
Az állami szerepvállalás indokolt a nagy költségigényű kutatási infrastruktúra fejlesztésében is, hogy nemzetközileg
versenyképes kutató-fejlesztő bázisok jöjjenek létre. A kutatási infrastruktúra fontos része az informatikai hálózat, hiszen a
modern kutatásban a fizikai együttlét szerepe mellett megnőtt a virtuális kapcsolatok és az információhoz való hozzáférés
jelentősége. Elő kell segíteni a nagy nemzetközi kutatási berendezésekhez való hozzáférést úgy, hogy a kutatások
eredményeit a magyar kutatók és vállalkozások hasznosíthassák.
Az állami források kutatás-fejlesztési és innovációs célra történő felhasználásának egyik alapvető indoka, hogy az e területen
eszközölt befektetéseknek nagyok az externális és hosszú távú hatásai. (Az eredmények általában nem azonnal jelentkeznek;
példa erre az infokommunikációs technológiák és a digitális kultúra elterjedésének multiplikátor hatása.) Az állami
támogatást indokolja az is, hogy ahogy nő a megoldandó problémák komplexitása, úgy egyre kevésbé képes egy-egy
hazai szervezet egyedül biztosítani egy projekt erőforrásait. További indok a közérdekű (például az árvíz előrejelzéssel, a
közbiztonsággal, a honvédelemmel, hatósági eljárásokkal, a fejlődés fenntarthatóságával, a fogyasztóvédelemmel vagy a
társadalompolitikával, a népesedéspolitikával, az egészségüggyel, az új technológiák társadalmi hatásával és alkalmazásuk
etikájával kapcsolatos) kutatások szükségessége.
A tudomány folyamatosságot és stabilitást, a műveléséhez szükséges feltételek kiszámíthatóságát igényli ahhoz, hogy képes
legyen új ismeretek előállítására, feldolgozására és közvetítésére.
Az aktív, kezdeményező állami szerepvállalás nélkülözhetetlen része – a kötelező jogi, pénzügyi és számviteli ellenőrzésen túl –
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1.3.3. A Triple helix modell
A tudásalapú gazdaság fogalmának kialakulásával újraértékelésre került a technológia, az innováció, a gazdaság
teljesítményének kapcsolata. Az innovációs együttműködések vizsgálata még fokozottabban előtérbe került. Ennek egyik
eredményeként született meg Etkowitz és Leydesdorff ún. Triple Helix modellje.
A modell a nemzeti innovációs rendszer modelljének egy finomított változataként jelent meg, amely három fő szereplőre épült. A
kormányzatra, a kutatóintézetekre, valamint az innovációt megvalósító vállalatokra. A modell ezen szervezetek
együttműködését, az együttműködés szorosságát, intenzitását, helyét és dinamikáját vizsgálja, modellezi. A vonatkozó vizsgálatok
és elemzések sokirányúak és kiterjedtek.
Egyik oldalról a vizsgálatok a szereplők közötti együttműködéseket kutatják, jelentős szerepet szánva az akadályozó tényezők
feltárásának és vizsgálatának, míg más irányú elemzések elsősorban a szereplők egymáshoz való viszonyát kívánják leírni.
A modell három szférát, szereplőt állít fel, amelyek részben átfedő jelleggel működnek, egymással interakcióban vannak. Az
átfedés mértéke, az interakció jellege alapvetően meghatározza Az innovációs képességet és lehetőségeket egy adott ország
vállalatai számára.

14. ábra
A Triple Helix modell

E

I

Á

14. ábra Triple-helix mezők interakciós modellje
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A modell megmagyarázza, hogy az egyes szereplők (szférák) miért különülnek el egymástól, megmutatja, hol jönnek létre
kölcsönhatások.
A modell egyik jelentősége, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy az egyes szereplők önálló identitással bírnak, önálló szerepeik
vannak. Amennyiben átveszik egymás szerepeit, úgy azok már többnyire nem valós folyamatokat és eseményeket
eredményezhetnek. Ha például egy egyetem átveszi az ipar bizonyos funkcióit, mint például a cégalapítás, vagy a technológia
átvitele, akkor azt nem képes valódi vállalkozás jelleggel megtenni. Mint ahogy az ipar is létre tud hozni saját kutatási és oktatási
bázisokat, mégsem tud jelentősen eltávolodni saját alapküldetésétől. Így Etkowitz (2008) szerint „az óvatos egyensúlyozás és a
kísérletezésre való hajlandóság a látszólag ellentmondásos, ám egyetlen egészséges recept” jelentheti a megoldást az egyes
szereplők közötti viszonyainak alakítása során.
A Triple Helix körforgás az egyes szereplők közötti kölcsönhatást hivatott megmutatni. Az egyes tényezők mikro és makro szinten
előforduló megoldásai számosak lehetnek, a modellből ezek nem leolvashatók.

15. ábra Triple Helix körforgás

Egyetem
Személyzeti körforgás

Emberi erőforrás,
tudományos eredmények,
technológiai találmányok,
spin-off-ok/strat-up-ok

Személyzeti körforgás
Információ körforgás
Teljesítmény körforgás

Információs körforgás
Teljesítmény körforgás

Ipar
Személyzeti körforgás
Információ körforgás
Teljesítmény körforgás

Termékek, K+F beruházások,
kockázati tőke

Állam
Személyzeti körforgás
Információ körforgás
Teljesítmény körforgás

Finanszírozás, politika,
szabályok, információs
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A Modell néhány gyakorlati üzenetét Szakály (2008.) az alábbiakban foglalta össze:
1, Az egyetemeket és a kutatóintézeteket a tudásteremtés kiemelt forrásaiként kezeli, de gazdasági-társadalmi
szerepvállalási kötelezettségüket is előírja.
2, A kormányzati szereplők beavatkozásait a tudásteremtés ösztönzése és a tudástranszferek intenzifikálása érdekében tett
erőfeszítéseik alapján értékeli. Az együttműködés e gazdaságpolitikai síkjában megvalósuló aktivitásokat a tudásalapú
gazdaságfejlesztés nélkülözhetetlen eszközeiként jeleníti meg. Kiemelve, hogy a decentralizációnak, a lokális
forrásallokációnak az eredményesség szempontjából e folyamatokban döntő szerepe van.
3, A globalizáció hatásai felerősítették az igényt a helyi tudásforrások védelmére és azok hallgatólagos tudástartalmának
explicit tudássá való átalakításának támogatására.
4, A hálózati együttműködés és ennek keretében történő szakosodás (klaszterizáció) a szereplők újszerű együttműködését
kívánja meg. A hierarchikus felfogás helyett a partneri megközelítés lehet a célravezető.
5, A helyi közösségek és a közszféra igényeit a tudományos kutatásokban erőteljesen kell megjeleníteni és a stratégiai
döntéshozatalban ezeket érvényesíteni kell.
6, Az intézményi szereplők új kapcsolatát a „co-opetition” (cooperation+competition) alapállásból kell megteremteni.
7, A szereplők az együttműködés során egy fejlődési folyamaton is átesnek, miközben szerepvállalásuk és mozgásterük
állandóan kiteljesedik. Az átalakulás tipikus fázisai:
- A szereplők – klasszikus szerepeiknek megfelelően – interakcióba lépnek egy lokális akció keretében.
- Az elsődleges szerep mellett, más intézmények szerepeit is felvállalják.
- Más intézmény fejlődési spiráljába való belépés és beépülés, támogató szerep felvállalásán keresztül.
- A különálló spirálok egyre szorosabb összefonódása.
- Új interakciók kezdeményezése és a közszféra és a privátszféra egyre teljesebb összekötése.
- Az innovációs akciókat végtelen folyamatokká kell alakítani, ahol az intézményi szereplők folytonos belső
kezdeményezései egymás tevékenységeinek állandó indító impulzusaiként vannak jelen, megfelelő intézményi és társadalmi
kontroll fenntartása mellett.
1.3.4. Az innováció terjedése: a diffúzió
Shumpeter alapjában véve az innováció három lépését különítette el. Így:
•

az invenciót, amely alatt az új gondolat megszületését értette,

•

az innovációt, amely során az ötlet megoldási formát nyert,

•

a diffúziót, amely során az új termék, vagy szolgáltatás elterjesztésre és befogadásra került.

Ebben az értelmezésben a diffúzió két tevékenységet is takar. Az első, amely az újdonság befogadásával foglalkozik, a másik
pedig az újdonság terjedésének jellemzőit, térbeli és időbeli lefolyását hivatott vizsgálni.
A téma igen érdekes és izgalmas. Különösen, ha azt tapasztaljuk, hogy egy kiváló megoldás elutasításra találhat a fogyasztónál.
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A diffúzió, vagyis az innovációk terjedése ma már komplex társadalmi-gazdasági-technikai jelenségként van számon tartva.
Ennek ellenére a diffúzió viszonylag jól mérhető mutatószámokkal jellemezhető. Így például termék innovációk esetében az új
termék részesedésének arányai, vagy folyamatinnováció esetében az új technológiát bevezetők és alkalmazók száma, vagy az
általuk előállított termékek mennyisége jól mutatja az innováció terjedését.
Nem kívánjuk részletesen is bemutatni a diffúzió mérésére és meghatározására szolgáló elméleteket és modelleket. Ugyanakkor
célszerűnek tartjuk összegezni ebben a témakörben folyó kutatások főbb állomásait.
A szakirodalmi kutatások szerint az alábbi modelleket különböztethetjük meg.
Leíró modellek:
•

Rogers-féle felfogás
A Bass-formula

•

Valente modelljei – a hálózati jelenségek

•

Diffúziós modellek:
•

Gravitációs modell

•

Járványmodell

•

Egyensúlyi modell

•

Fogyasztói magatartás előrejelzésére épülő modell

•

A betanulási előnyök kiaknázására épülő modell

A Rogers-féle felfogás középpontjában a kommunikáció áll, valamint az újdonságot jól ismerő diffúzorok.
A Bass-formula a belső és a külső kommunikáció matematikai modellezésére vállalkozik.
Valente modelljei a strukturális, a kapcsolati, a küszöbérték, valamint a kritikus tömeg modelleket foglalják magukba.
14. táblázat
Diffúziós modellek összehasonlítása
Modell
Gravitációs modell
Jellemzői
Felfogás

Paraméterek

Járvány modell

Egyensúlyi modell

Freidmann-féle
növekedési modell
analógiájára;

újdonságról való
tájékozottság
szintjét méri;

potenciális
alkalmazók
sűrűsége, centrum-

információ hiány
mértéke, korai
ismeretszerzők

racionális
döntéshozó
optimumra
törekszik;
költség nyereség, - átállás
költségei;

Fogyasztói
magatartás
előrejelzése

Betanulási előnyök
kiaknázása

jövedelem termelő
képesség
értékelése;

"Boston" - hatás
mozgósító ereje;

ár és teljesítmény
összhangja;

tapasztalati
előnyszerzés
hatásai, költségérzékenység;
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1.3.5. Az innováció terjedésének intézményei
Az állami, kutatási, valamint a vállalati szféra mellett egyre jelentősebb szerep jut az un. technológiatranszfert segítő
intézményeknek. Búzás (2007) az alábbi szervezeteket sorolja ide:
•

Hídképző intézmények

•

Innovációs ügynökségek

•

Technológiai (tudományos) parkok

•

Technopoliszok

•

Inkubációs intézmények

•

Egyetemi hasznosító irodák

Hídképző intézmények
Ezen intézmények a technológia- és tudástranszfert aktív kutatási tevékenységükön keresztül valósítják meg. Elsősorban az
alapkutatás eredményeire alapozzák fejlesztéseiket, amelyeket alapvetően kormányzati források felhasználásával finanszíroznak.
Céljuk az általuk végzett kutatások gyakorlati hasznosítása.
Innovációs ügynökségek
Az innovációs ügynökségeket más néven passzív hídképző szervezeteknek is nevezzük. Ők saját kutatással nem rendelkeznek,
ellenben részt vállalnak az információnyújtásban, kapcsolatteremtésben, valamint a technológia közvetítésével.
Technológiai (tudományos) parkok
A Technológiai (tudományos) parkok, a technopoliszok, valamint az inkubációs intézmények közös jellemzőkkel bírnak. Feladatuk
az innovatív vállalatok koncentrációja egy adott helyen.
A technológiai park többnyire csúcstechnológiai iparágban tevékenykedő vállalkozások koncentrációját jelenti, vagy konkrét
gazdaságfejlesztő eszköz.
Technopoliszok
A technológiai parkoktól leginkább méretük és kiterjedtebb célrendszerük különbözteti meg.
jellemzőkkel bírni, ami a létszám növekedéséből és a településszerkezet átalakulásából adódik.

Ekkor a park kezd városi

Inkubációs intézmények
„Az inkubáció folyamata induló, és elsősorban nagy növekedési potenciállal rendelkező, technológiaorientált vállalkozások
átmeneti támogatását jelenti.” (Búzás, 2007.) Ebben az esetben cél a vállalkozások teljesítményének növelése, a megerősödésük
elősegítése, a megszűnés kockázatának csökkentése.
A 15. táblázatban megjelenítettük azokat a jellegzetességeket, amelyek az ipari parkokat, technopoliszokat, valamint az
inkubációs intézményeket elkülönítik egymástól.
Az ide sorolt szervezetek az egyetemen belüli tudás, tudományos eredmények terjesztésével, értékesítésével foglalkoznak. Ennek
során tárgyalásokat folytatnak, partnereket keresnek az eredmények bevezetésére, alkalmazásba vételére.
15. táblázat
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1.3.6. Kérdések
1. Mutassa be a Nemzeti Innovációs rendszer értelmezését!
Tágabb értelemben a nemzeti innovációs rendszerek magukban foglalják a gazdasági struktúra és az intézmények mindazon
részét, amelyek érintik a tanulást, illetve a tudás elsajátításának folyamatát, továbbá a kutatást és a kutatási eredmények
hasznosítását. Így részét képezi a termelési, a marketing- és a pénzügyi rendszer is.
Szűkebb értelemben a nemzeti innovációs rendszerek csak azokat a szervezeteket és intézményeket foglalják magukban,
amelyek részt vesznek a kutatásban és az új tudományos eredmények kiaknázásában. Ezen intézmények tevékenységének
egészben vagy részben az a céljuk, hogy valamilyen formában közvetlenül segítsék a vállalatokat új termékek, termelési eljárások
létrehozásában, megismerésében, alkalmazásában, a minőség javításában, vagyis az innovációhoz hiányzó tudás
megszerzésében.
A rendszer alapelemei tehát a vállalatok, a tudományos rendszer, valamint a tanácsadó intézmények.
Az innovációs törvény megfogalmazásában a nemzeti innovációs rendszer az országon belül azoknak az intézményeknek,
vállalkozásoknak és egyéb szervezeteknek, valamint azoknak az erőforrásoknak, szabályoknak, feltételeknek és intézkedéseknek
az összessége, amelyek az új tudás és technológia létrehozását, átadását, terjedését és hasznosítását befolyásolják.

2. Mi a kormányzat feladata a NIR-en belül?
Azért van szükség a kormányzat szerepére az ország innovációs folyamataiban, hogy minél hatékonyabb gazdasági
eredményekre válthassuk a tudományos-technológiai potenciált.
Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az OECD-országokban kormányzati befolyásolásra van szükség mindazokon a
területeken, amelyeken a szükséges fejlődési ütem biztosítását csakis ilyen módon lehet biztosítani.
Ezek elsősorban olyan technológiai területek:
•
amelyek piacképes kifejlődésükig az üzleti szféra érdekeltségét meghaladó hosszú fejlesztési időt igényelnek,
•
amelyeket szociális, vagy egyéb sürgősség miatt gyorsítottan kell fejleszteni,
•
amelyek közszükségleti vonatkozásuk miatt különböző intézmények koordinációját teszik szükségessé.
A központi műszaki fejlesztési politika nemzetgazdasági szintű innovációs elképzeléseket, iparfejlesztési célkitűzéseket közvetít a
vállalatok felé a tervszerű ráhatás eszközeivel.
Legfontosabb feladatai:
•
elősegíteni a hazai műszaki-gazdasági szakemberek alkotó (újító) munkájának társadalmi szintű kibontakoztatását,
•
megkönnyíteni az innováció tartalmú külföldi szellemi alkotások hazai meghonosítását,
•
hozzájárulni az iparágak termékszerkezetének folyamatos megújításához, az élőmunka termelékenységének módszeres
növeléséhez, a munkahumanizálás és a környezetvédelem körülményeinek egyre magasabb szinten történő kielégítéséhez,
és általában véve a műszaki-gazdasági újdonságok mind szélesebb körű hasznosításához.
3. Mutassa be és szemléltesse a NIR-t és kapcsolatait!
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1.4. INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁK ÉS POLITIKÁK
1.4.1. Az innovációra ösztönző gazdaságpolitika

Az innováció értelmét, jelentőségét számos szerző, tanulmány tartalmazta és tanulmányozza ma is. Az innovációra való ösztönzés
kutatása folyamatos munkával látja el a szakembereket. Mint láttuk, az innováció összetettsége és vetületei igen szerteágazóak.
Így az ösztönzés összefüggéseinek bemutatása és megoldásainak szemléltetése is átfogó ismereteket igényel. Ezért Balogh Tamás
összefoglalóját idézzük ebben a fejezetben, aki a vonatkozó ismeretek egyik jó ismerője.
„Az innováció-politika a fejlett országokban a gazdaságpolitika fontos és elismert alkotóelemévé vált. A sikeres országok
proaktívan és összehangoltan fejlesztik nemzeti innovációs rendszerüket országos, regionális, kistérségi és helyi szinten egyaránt.
Erősödik a régiók és a helyi kezdeményezések szerepe, és ezzel összhangban a statisztikák és az innováció-politikák is egyre
finomabb felbontásban követik a tudástermelő és tudást hasznosító kapacitások területi megoszlását. Az állami finanszírozáson
belül növekszik a projektek és a pályázatok súlya az intézményi finanszírozással szemben. A közvetlen pénzügyi támogatások
mellett erősödik az adókedvezmények, a garanciák és az egyéb tőkepiaci eszközök jelentősége. Az állam egyre gyakrabban
jelenik meg mint intelligens vásárló, amikor a közbeszerzés során előnyben részesíti az innováció-politikája szempontjából kiemelt
szakterület, illetve szektor (például a KKV-é) vállalkozásait.
Növekszik az erőforrások koncentrációja a nagy növekedési potenciált ígérő, gyakran határterületként kialakuló új szakmai
területekre. E területek általában eltérő sajátosságokkal rendelkeznek, ezért a kormányok a terület sajátosságaira szabott
innováció-politikát folytatnak. Prioritás az állami kutatóhelyek és a vállalkozások együttműködésének ösztönzése, és terjed a nyitott
innovációt segítő új szervezeti formák kialakítása. Az oktatási rendszer és a jogrendszer alakítása során is egyre fontosabb
szempont a vállalkozásokkal folytatott együttműködés erősítése. Nő a figyelem a szolgáltatási szektor innovációja iránt, mert e
szektor már évtizedek óta a megtermelt jövedelem igen nagy hányadát hozza létre, az innováció-politika azonban sokáig
elhanyagolta. Erősödik a globális verseny a tehetségekért, és egyre szélesebb körben tekintik az oktatást minden szinten stratégiai
ágazatnak. Kiemelten fontosnak tekintik a műszaki és természettudományos pályák vonzerejének növelését.”

A kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció kormányzati feladatai
A Kormány az érintettek bevonásával középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiát alkot, melynek
megvalósításáról kétévente beszámol az Országgyűlésnek. Támogatja a részvételt a nemzetközi tudományos és technológiai
együttműködésekben. Ösztönzi a vállalkozásokat a K+F eredmények hasznosítására. Támogatja a K+F infrastruktúra
kiépítését, a K+F, kutatáshasznosítási és TI feladatok megoldását. Meghatározza a független értékelés és ellenőrzés elveit,
tartalmi követelményeit és rendszerét. A törvény szerint a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) a kormánystratégiáért és megvalósításának koordinálásáért felelős államigazgatási szerv. A törvény rögzíti a miniszterek, valamint az
MTA elnöke és főtitkára feladatait a költségvetési fejezetüket érintő kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs ügyekben.
A kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció közfinanszírozású támogatása
A Kormány kutatóhelyeket létesít és azokat a központi költségvetésből támogatja. Pályázati rendszerben támogatja az
alapkutatást. Pályázati úton közfinanszírozású támogatást nyújt a K+F és technológiai innováció erősítésére. Előnyben
részesíthető a közvetett hatásokat vagy alapvető áttörést ígérő téma, a költségvetési kutatóhelyek és vállalkozások közötti
együttműködés, valamint a regionális és a határon átnyúló együttműködés.
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1.4.2. Tudománypolitika
A kormányzatok tudománypolitikája többnyire a Nemzeti Innovációs Rendszerben szükséges tudás létrehozásának elősegítésére
vonatkozik.
„A tudománypolitika részint a tudománnyal, egy ország tudományos rendszerével kapcsolatos érdekek érvényesítését jelent
részint pedig, mint szakpolitikát a tudománnyal kapcsolatos fejlesztési elképzelések összességeként is definiálhatjuk.”
Az
tovább megy ennél is, miszerint: „Létre kell hozni a kutatás belső piacát, amelyen belül biztosított a
tudás, a K+F, a kutatók és a technológia szabad áramlása. Ez megkönnyítené az együttműködést és a versenyt, továbbá az
erőforrások gazdaságosabb elosztását és hatékonyabb kiaknázását.”
A kormány középtávú (2007-2013) tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiája így foglalta össze a vonatkozó
célokat és preferenciákat.
A tudomány-technológia- és innovációpolitika középtávú céljai:
•

erősödjön a vállalatok kutatási és fejlesztési tevékenysége,

•

épüljenek ki nemzetközileg is elismert k+f és innovációs kapacitások, központok,

•

erősödjön a társadalmi versenyképességet megalapozó tudás.

A tudomány-technológia- és innovációpolitika stratégiai alapelvei:
•

a fókuszálás,

•

a hasznosítás,

•

a regionalitás.

A tudomány-technológia- és innovációpolitika prioritásai:
•

globális piacon versenyképes hazai vállalkozások és termékek létrehozása, fejlesztése,

•

kapacitásfejlesztés, koncentráció, infrastruktúra fejlesztés, kutatás hatékonyságának javítása,

•

innovatív munkaerő képzése, kutatói képzés és továbbképzés,

•

gazdasági és jogi környezet javítása.

A célok, valamint a prioritások megfeleltetését a következő táblázat tartalmazza.
16. táblázat
Célok és prioritások kapcsolati intenzitása
CÉLOK
PRIORITÁSOK
I.PRIORITÁS

I. CÉL

II. CÉL

III.CÉL

+++

+

+

II.PRIORITÁS

++

+++

++

III.PRIORITÁS

++

+

+++
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A következőkben az egyes prioritások főbb tartalmi elemei kerülnek bemutatásra.
1. prioritás
Globális piacon versenyképes hazai vállalkozások és termékek létrehozása, fejlesztése:
•

K+F vállalati befektetéseket támogató tőkepiaci eszközök fejlesztése,

•

K+F munkahelyek létesítése a vállalatoknál,

•

K+F tartalmú külföldi befektetések ösztönzése,

•

magyar vállalatok nemzetközi technológiai kooperációja,

•

a magyar vállalkozások külföldi jelenléte,

•

hasznosítás orientált kutatási tevékenység,

•

innovatív szolgáltatások,

•

innovatív ötlet, találmány megvalósítása,

•

a szellemi tulajdonnal való hatékony gazdálkodás.

2. prioritás
Kapacitásfejlesztés, koncentráció, infrastruktúra fejlesztés, kutatás hatékonyságának javítása:
•

húzóágazati tudásközpontok, technológiai platformok, innovációs klaszterek,

•

nemzetközi színvonalú tudásbázisok,

•

regionális innovációs centrumok,

•

költségvetési és non-profit kutatóintézetek erőforrásainak koncentrálása, hatékonyságuk növelése,

•

az innovációs társadalommal összefüggő technológiák és szolgáltatások fejlesztése,

•

regionális innováció erősítése,

•

közérdekű kutatás-fejlesztések.

3. prioritás
Innovatív munkaerő képzése, kutatói képzés és továbbképzés:

•

az innovatív gazdaság és a húzóágazatok k+f igényeinek megfelelő emberi erőforrások biztosítása a teljes oktatási-képzési
spektrumban,
megfelelő struktúrájú és minőségű szakképzés,

•

korszerű, a gazdaság igényeire reagáló felsőoktatás,

•

rugalmas, piaci igényekhez igazodó oktatási formák kialakítása, a gazdaság szereplőinek bevonása az oktatásba,

•

fiatal oktatók képzési és foglalkoztatási támogatása,

•
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4. prioritás
Gazdasági és jogi környezet javítása:
•

a K+F és az innováció képviseletének erősítése a közigazgatásban,

•

a K+F intézményrendszer továbbfejlesztése,

•

a K+F finanszírozási szabályrendszere,

•

a K+F támogatások pályázati rendszerei,

•

vállalkozások alapítása és tőkebefektetés,

•

a szellemi tulajdon hatékony hasznosítása.

A tudomány szerepe és feladatai a XXI. század elejére jelentősen megváltoztak.
A társadalom igényt tart arra, hogy a tudomány folyamatosan segítse a társadalmi problémák megoldását, az ország, a
nemzet minden területen sikeres alkalmazkodását, a környezettel összhangban álló szellemi fejlődést, a technológia és ezzel
a gazdaság fejlődését. A tudományok segítik a társadalmat alakító törvényszerűségek megismerését, a társadalomirányítás
eljárásainak alakítását, a feszültségek és konfliktusok csökkentését, az igazgatás hatékonyságának növelését, és ezzel szintén
a társadalmi jóléthez járulnak hozzá. A tudomány hazai művelőinek részt kell vállalniuk a nemzeti identitás fenntartásában és
fejlesztésében, a nyelv ápolásán túl a nemzeti értékek, a nemzeti örökség, a mindennapokban megélt kultúra kutatásában
és a nemzeti öntudat szerves részévé tételében. A hazai humaniórák feladata nemzeti kulturális örökségünk kutatása,
feldolgozása, digitális megjelenítése, ápolása, közzététele is.
A kutatás-fejlesztés - ezen belül elsősorban az alapkutatás szerepe kiemelkedően fontos a magasan kvalifikált, kreatív
munkaerő képzésében, együttműködési készségének fejlesztésében, mivel csak a tudomány művelése során sajátíthatók el
azok a készségek és kvalitások, amelyek révén az ország társadalmi és gazdasági versenyképessége megteremthető,
fenntartható és növelhető.
A tudományos tevékenység lényegi eleme a jelenségek átfogó elméleti keretekben történő értelmezése. E sajátosságainál
fogva a tudomány művelőinek meg nem kerülhető felelőssége van a legszélesebb közvélemény és a döntéshozók
tájékozódásának segítésében.
A tiszta alapkutatások az új ismeretek létrehozásán túl a legkorszerűbb módszertanok elterjesztéséhez és a magyar tudomány
nemzetközi csereszabatosságához, alapkutatások egyenértékűségéhez; míg a célzott alapkutatások emellett a technológiai
innovációhoz, a fenntarthatósághoz, a társadalmi adaptációhoz is hozzájárulnak.
A tudomány hazai művelőinek - diszciplínájuk keretei között - képesnek kell lenniük megérteni, elsajátítani és közvetíteni a
tudomány legújabb eredményeit és új tudományos eredményekkel gazdagítani azt.
A versenyképesség szempontjából a releváns tudás forrását a tudományos kutatások - ezen belül az alapkutatások eredményei képezik, köztük az emberre és az emberi társadalomra vonatkozó felismerések. Az alkalmazásukhoz szükséges Az
új tudás és a tudás kompetenciák kiterjednek a tudás menedzsmentjére: a szellemi tulajdonnal, a menedzsmentje vállalkozói
és piaci ismeretekkel kapcsolatos készségre is
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1.4.3. Regionális innovációs stratégiák
1.4.3.1. A regionális szint értelmezése
A regionális, valamint a lokális szint értelmezése, kutatása, fejlesztése indoklásra szorul. Az úgy nevezett „sikeres” térségek
vizsgálata során a kutatók számára egyértelművé vált, hogy noha az innováció elsősorban vállalati kategória, de szoros
összefüggés mutathatók ki az egyes térségek, területek jellemzői és a vállalati eredményesség között. Tehát az innováció terület
kategóriaként is értelmezhető.
Ebben az összefüggésben Dolourex-Parto (2004) nyomán Búzás (2007) az innováció orientált területi fejlesztésekre vonatkozóan
az alábbi szempontok és jellemzők figyelembevételére hívták fel a figyelmet.
•

Az innováció mindig adott intézményi, politikai és szociális környezetben jön létre, amely erős interakcióban van a
gazdasággal.

•

Az innováció beágyazott a társadalmi kapcsolatokba.

•

Az innováció könnyebben alakul ki földrajzilag koncentrált, egymás közelében lévő faktorok együttműködése és interakciói
következtében.

Ezek a megállapítások természetesen azonnal felvetették a régiók, területek értelmezésének kérdéseit is. Erre vonatkozóan
egységes értelmezéssel nem szolgálhatunk. A régiók területének, határainak kijelölésénél több szempont kaphat helyet.
Gyakoriak a térségek társadalmi-gazdasági, földrajzi homogenitását szem előtt tartó, vagy a központ-vonzásterület együvé
tartozást érvényesítő térfelosztások.
Az EU Strukturális Alapok területi szintjei például a következők. Az ötfokozatú Területi Statisztikai Régiók (Nomenclature des Unités
Territoriales Statistiques - NUTS) szerint a beosztás terület és lakosság számának arányában történik. Az alkalmazott kategóriák a
következők:
•

Makrorégió (tartomány). Terület: 68 ezer km2, népesség: 4,2 millió

•

Régió. Terület 23 ezer km2, népesség 1,8 millió

•

Mikrorégió (megye). Terület 5400 km2, népesség 410 ezer

•

Kistérségek.

•

Önkormányzatok.

Hazai helyzet
Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozás felkészülése során, a Strukturális Alapok forrásaihoz való hozzáférés érdekében, illetve a
megkívánt területi információs szolgáltatás kialakításához a nagyrégiók - NUTS II. egységek - kialakítása nélkülözhetetlen volt.
Ezeknek az egységeknek teljesíteni kellett azt a követelményt, hogy több megye (főváros) területére kiterjedő, az érintett megyék
közigazgatási határával határolt egybefüggő tervezési, illetve statisztikai területi egység legyen, s ezáltal hosszabb távon is stabil
egységként a rá szervezett információrendszer zavartalan működését biztosítsa. Ezt a követelményt a tervezési-statisztikai régió
elégíti ki. A tervezési-statisztikai régió fogalmát a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben definiálta
az Országgyűlés, ezzel az Európai Unió regionális politikájához való illeszkedés elősegítését tűzte ki célul
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A hét területi-statisztikai régiót az alábbi ábra szemlélteti:

A tervezési-statisztikai régiók kialakításánál alapvetően két szempont játszott szerepet:
1.

a régióhatárok megfeleljenek a megyehatároknak.

2.
a régiók lakónépessége megközelítőleg azonos legyen (ez a közép-magyarországi régió vonatkozásában Budapest
nagysága miatt nem teljesíthető, ezért egyes vizsgálatoknál a sajátosságot célszerű külön vizsgálni.)
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1999. évi XCII. törvény 6. §-a a területi
beosztásnak megfelelően elrendelte a regionális fejlesztési tanácsok létrehozását. (Ezzel a regionális szerkezet törvényesen is
megerősítést kapott). A Regionális Fejlesztési Tanácsok feladatai:
a régió területfejlesztési koncepciója és programja kidolgozását, más közös fejlesztési
feladatokat az Országos Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott tervezési-statisztikai régiókban működő regionális
fejlesztési tanácsok látják el.
a tanács és munkaszervezet jogi személy, működésének törvényességi felügyeletét a
székhely szerint illetékes fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője látja el.
működéséhez a kormányzati hozzájárulás pénzügyi fedezetét a költségvetési törvényben
kell biztosítani,
feladatainak ellátásában együttműködik a megyei területfejlesztési tanácsokkal, a térségi
fejlesztési tanáccsal, a régió fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, továbbá
a területi gazdasági kamarákkal.
nem jelentenek új adminisztratív egységet, nem "állnak" a megyei területfejlesztési
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A regionális politikák céljai
A regionális politika céljainak bemutatására Danuta Hübner biztos beszédének egy részletével hivatkozunk. (Varsó, 2006. október
17.)
1.
A gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése
Az Európai Unió 27 tagállamból álló közösség, melynek belső piaca 493 millió fogyasztót számlál. A 2004. és 2007. évi bővítések
után ma mélyebbek az EU országai és 271 régiója között fennálló gazdasági és társadalmi különbségek, mint korábban.
Az egy főre eső bruttó hazai termék (GDP) minden negyedik régióban alacsonyabb az EU-átlag 75%-ánál.
2.
Szolidaritás és a versenyképesség megőrzése
Az európai regionális politika célja, hogy az Unió szolidaritási törekvéseit a gazdasági és társadalmi kohézió elősegítésével, azaz a
különböző régiók fejlettsége közötti eltérés csökkentésével valósítsa meg.
A regionális politika növeli a helyi szintű kezdeményezések hatékonyságát. Olyan konkrét projektek finanszírozásához járul hozzá,
amelyek a régiók, a települések fejlesztését, a lakosság életminőségének emelését szolgálják. Biztosítja, hogy a régiók a
növekedés és a versenyképesség terén rájuk háruló feladatoknak meg tudjanak felelni, alkalmat teremt az eszmecserére és a
bevált gyakorlati módszerek egymással történő megosztására. E törekvésre alapul egyébiránt az az új kezdeményezés is, amely a
„Régiók: a gazdasági változás főszereplői”. nevet viseli. A regionális politika teljes egészében azon uniós prioritásokat képviseli,
amelyeket a növekedés és foglalkoztatás tekintetében a lisszaboni stratégia fogalmazott meg.
3.
Megfelelni a 21. század kihívásainak
„Milyen Európát kívánunk magunknak és a jövő generációinak? Dinamikus Európát szeretnénk, mely élen jár a tudományok és a
technológia terén. Szeretnénk, ha termelékeny lenne, és mindenki számára biztosítana munkahelyet; ha szolidáris lenne, és
gondját viselné a betegeknek, időseknek, valamint a fogyatékkal élőknek; ha igazságos és megkülönböztetéstől mentes lenne,
ahol mindenki ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik a munkahelyen és az oktatásban egyaránt. Tiszta Európát szeretnénk, mely
hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, és tevékenyen részt vesz a világot érintő nagy problémák megoldásában. Olyan Európát
szeretnénk, amely közösen kialakított és mindenki által védelmezett értékrendre épül. Ez az az Európa, ahol élni szeretnék, és
hiszem, hogy ez az Európa már csak karnyújtásnyira van tőlünk.”
(Forrás: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/why/index_hu.htm)
A regionális stratégiák megközelítési lehetőségei
A stratégiák működőképességének alapvető eleme a régió innovációs rendszere. Cooke (2001) szerint a regionális innovációs
rendszerek elmélete 5 kulcsdimenziót tartalmaz melyek a következők:
•

régió (politikai és adminisztratív egység);

•

innováció (pl: az új tudás piaci bevezetése);

•

hálózat (pl: bizalmon és együttműködésen alapuló kapcsolat a szereplők között);
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A regionális innovációt meghatározó és befolyásoló tényezőket az alábbi ábra szemlélteti.
16. ábra
A regionális innovációs potenciál elemei

Technológia kínálat
 Egyetemek

Politikák

 Mérnöki és gazdasági szolgáltatások

Kutató intézetek 

 Pénzügyi támogatások

Technológiai transzfer 

 Regionális politikák


Technológiai információk és képzés 
Tanácsadás 

Nemzeti és nemzetközi politikák
REGIONÁLIS
INNOVÁCIÓS
POTENCIÁL
elemei

Tudományos és technológiai
parkok, központok



 Technikai infrastruktúra


Kockázati tőke 
Vevők 
Beszállítók 

Potenciális és aktuális képzettségi szint


Regionális
környezet

Innovációs
szolgáltatások

Alvállalkozók 

Lakókörnyezet minősége
 "Milliő", innovációs kalauz
 Ágazat és mérete

Versenytársak 
Együttműködési partnerek 
K+F beruházások 
Munkavállalók képzettsége


Vállalkozások K+F
tevékenysége

Vállalkozások
közötti kapcsolatok
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A regionális innovációs stratégiák megvalósításában az alábbi fogalmakkal és szereplőkkel célszerű megismerkednünk Búzás
(2007):
•

innovációs milliő

•

ipari körzetek

•

helyi termelési rendszerek

•

új ipari terek

•

innovációs klaszterek, ipari együttműködési hálózatok

•

innovációs rendszerek

•

tanuló régiók

A felsorolt tényezők jellegzetességeit, illetve azok különbségeit az alábbi táblázat tartalmazza.

Kultúra

A bizalom és a
kölcsönösség
kultúrája

Közös értékek,
bizalom és
kölcsönösség.

Hálózati
együttműködési
kultúra.

A helyi
társadalom
szerepe a
fejlődésben.

Tanulás az
egymással való
együttműködések.

Tanuló régió
Mint a RIR-nél, de
jobban
hangsúlyozva a
technológiák és az
intézmények
együttes fejlődését.
Mint a RIR-nél, de
jobban fókuszálva
az intézmények
szerepére.

Technológiai és
szervezeti dinamika,
ill. gazdaságitársadalmi és
intézményi
dinamika.
A gazdasági, ill. a
társadalmi és a
kulturális szférák
interakciói.

Az innováció térségi szintjei

16. Táblázat: Területi innovációs modellek jellemzőinek összehasonlítása
16. Táblázat: Területi innovációs modellek jellemzőinek összehasonlítása
Innovációs
Regionális
Helyi termelési
jellemzők
Innovációs milliő
Ipari körzetek
Új ipari terek
innovációs
rendszerek
rendszerek (RIR)
Az innovációs
Innováció
Közös értékeket
A kutatásMint az ipari
Az innováció
körzeteknél.
folyamat
megvalósítása az
képviselő
fejlesztési
interaktív,
meghatározó
azonos milliőhöz
rendszereken
eredménye
kumulatív és
vonás
tartozó aktorokkal
alapuló innovációs megvalósítása, új
specifikus K+Ftevékenység.
folyamat.
való
termelési
együttműködés
módszerek
során.
alkalmazása.
Az intézmények
Az intézmények
Az intézmények
A vállalkozások
Mint az ipari
Az intézmények
szerepe
(vállalatok, állami
maguk is
közötti
körzeteknél, de
szabályozzák az
ügynökségek,
„aktorok”, amelyek tranzakciók és a
jobban
aktorok
egyetemek)
szabályozással és
vállalkozói
fókuszálva az
magatartását,
kiemelt szereper
ösztönzőkkel
tevékenység
igazgatás
szervezeten belül és
szerepére.
kívül is.
töltenek be a
segítik elő az
dinamikájának
innovációt.
kutatási
társadalmi
folyamatban.
szabályozása.
Regionális
Az innovációs
Meghatározó
A szabályozás és Megszakítások
A régió
fejlesztés
milliőre épülő
jellemvonásuk a
a termelési
nélküli
rendszerszemléletű
megközelítése.
területi
szolidaritás és a
rendszerek közötti gazdaságiszemléletmód.
rugalmasság.
interakció.
társadalmi
fejlődés.
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1.4.4. A vállalati innovációs stratégia megfontolásai
Az innováció, vagyis a változás sikeres kezelésére való képesség olyan eszköz, amely segít céljaink elérésében. Ennek ellenére az
innováció nem egy külön álló folyamat. Itt újra hangsúlyozzuk, hogy a vezetési feladatok főbb elemeit célszerű egységes keretbe
illeszteni, és javasolt ezt a keretet a stratégiaalkotás során meghatározni. Magának a stratégiaalkotásnak a célja tehát a
versenyképesség megteremtésének, megőrzésének a lehetőségeinek a feltárása, valamint a megvalósításhoz szükséges
tennivalók kijelölése.
Porter, korunk klasszikusa a vállalati stratégiák három fő típusát különbözteti meg.
1.

Átfogó költségvezető szerep esetében a cég széles piaci skálán jelenik meg. Elsősorban a tömegtermelésben
gondolkodó nagyvállalatokra jellemző.

2.

Megkülönböztető politika mellett a termék kiemelkedően magas minőséggel, márkaértékkel rendelkezik, és ezért a
fogyasztók hajlandók érte magas árat fizetni.

3.

Koncentráló stratégia esetén a vállalkozás mindenkinél hatékonyabban igyekszik alkalmazkodni a fogyasztók
igényeihez. Kihasználja a piaci rés nyújtotta lehetőségeket. A kisvállalkozások leginkább a koncentráló stratégia mellett
érhetnek el kiemelkedő sikereket.

Az innovációs menedzsment egyik legfontosabb feladata, hogy a vállalati stratégiát szem előtt tartva teremtse meg, illetve tartsa
fenn a versenyképességet. Természetesen az innovációs stratégiát nem lehet összefüggéseiből kiragadva önálló
dokumentumként elkészíteni. Kidolgozásának első lépéseire azonban már a stratégia kialakításának korai lépéseinél sort kell
keríteni. Ezen állításunk alátámasztásánál elegendő, ha arra hivatkozunk, hogy a Porter-i versenystratégiát meghatározó öt
csoport (az új belépők, a vevők, a szállítók, a helyettesítő termékek, vagy akár az iparági verseny) tekintetében igen gyakran
innovációval teremthetők előnyök.
Ha az innováció kulcsfontosságú szerepet játszik a vállalkozás fennmaradásában és versenyképességének megőrzésében, akkor
felmerül az a kérdés, hogyan folytatható ez az állandó keresés az innováció után. Drucker az innováció nyolc forrását azonosítja,
amelyek a következők:
1.

A váratlan sikerek és kudarcok gyakran változást jeleznek. Ez megjelenthet a fogyasztói igények módosulásában,
amely aztán alapul szolgálhat egy esetleges innovációs megoldás kialakításához.

Gyakran említett példa az IBM esete a személyi számítógépekkel. Hosszú ideig az IBM erőforrásait a nagy teljesítményű,
bonyolult, akkor még nagy terjedelmű, nagyvállalatoknak szóló vagy tudományos célú számítógépek kifejlesztésére
koncentráltak. Az Apple cég sikere a kis teljesítményű, de nagy mennyiségben értékesíthető számítógépek területén
fordította figyelmüket erre a területre.
2.

Ellentmondás-nak tekintjük azokat a történéseket, amelyek mindenki, vagy legalábbis a többség várakozása ellenében
következnek be. Ilyenkor a valóság rácáfol a várakozásokra. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy az iparágban dolgozó
emberek egy jó része tisztában van a működő rendszer hibáival, mégis a létező rendszer működésének fenntartására
kényszerülnek. Sok esetben találkozhatunk tipikus ellentmondásokkal a vevők reakcióiban akkor, amikor az eladók által
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3.

A lehetőség megragadása mellett a folyamat szükségletei is az innováció forrásai lehetnek. Ebben az esetben a
szükséglet az elvégezendő feladatból indul ki, és az innováció során a meglevő eljárás tökéletesíthető, vagy a gyenge
láncszem kicserélhető.

Példaként hozhatjuk fel a nyomdaiparban a sorszedő gép megjelenését az1880-as években. Ebben az időszakban a
nyomdaipari termékek iránti kereslet a könyvek, magazinok, újságok példányszámainak emelkedésével jelentősen megnőtt.
Ameddig a nyomdai eljárás több elemét sikeresen megváltoztatták, a szedés gyakorlatilag a könyvnyomtatás felfedezése
óta ugyanazzal a fáradságos és nagy gyakorlatot követelő kézi technikával történt. Mergenthaler sorszedő gépe öt évvel a
megjelenése után általános szabvány lett.
4.

Az iparági és a piaci struktúrák hosszú ideig változatlannak, a domináns szereplők pedig megingathatatlannak tűnnek.
Sokszor elegendő azonban egy apró változás, és máris gyors átrendeződésnek lehetünk tanúi.

Egészen a hetvenes évek végéig alapvetően fotómechanikás eljáráson alapult a nyomólemezek létrehozása. Ekkor két
dolog is történt, egyrészt megjelent az offset technológia, a másik oldalról pedig a számítógépek elterjedésével a közvetlen
nyomtatás is lehetővé vált. A közvetlen nyomtatást egyszerűen, olcsón, gyorsan megvalósító kis vállalkozások váltak a
nyomdaipar meghatározóivá csupán néhány év alatt. Az ilyen változó iparági, piaci struktúra esetében a gyors reakciójú
kisvállalkozások előnybe kerülhetnek a lassan reagáló, az innováció átvétele helyett inkább a változásnak ellenálló
nagyvállalatokkal szemben.
5.

A demográfiai változások és más makrotrendek, mint tipikus külső lehetőségek is indukálhatnak innovációt. A népesség
növekedése, korösszetételének változása, az oktatás, a jövedelmek alakulása előre látható az alapstatisztikák
tanulmányozása nyomán. Ezzel előre jelezhetők lesznek a kereslet kulcsfontosságú változásai is.

6.

Sok dolog nem változik egyáltalán, csak az emberek szemlélete módosul, ahogyan a jelenséget megközelítik, felfogják.
Ez éppen olyan fontos lehet, mint ha maga a dolog változott volna.
Példaként leginkább a "divattermékeket" hozhatjuk fel. Amit tegnap még divatos terméknek tekintettünk, az mára
nevetséges, ódivatú holmi lett. De említést tehetünk a vegetáriánus éttermekről is. Alig több, mint tíz évvel ezelőtt még
csupán mint kuriózumot emlegették őket, mára már a legtöbb étterem kínál vegetáriánus fogást is. Nem a termék változott,
hanem az emberek véleménye a vegetáriánus ételekről.

7.

A leghíresebb innovációk gyakran új tudáson alapulnak. A gőzgép, a telefon, a rádió, a villanykörte felfedezése ma
már a történelemkönyvek lapjain is olvasható. Az új tudáson alapuló innovációk azonban a legproblematikusabbak a
vállalkozó számára, hiszen ahhoz, hogy felfedezés piacképes termékké váljon, még sokat kell tenni. Sokszor előfordul,
hogy az egy nagy felfedezéshez számos más kiegészítő felfedezésre is várni szükséges a sikeres piacosítás érdekében.
Mindezek rendkívül kockázatossá teszik az ilyen innovációt.

A számítógép létrehozásához rengeteg rész-tudásanyagra volt szükség. Az alapok, a bináris számrendszer már a XVII.
században ismert volt, amihez a XIX. század során a lyukkártya, majd a XX. század elején az audiócső jött hozzá. Az I.
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8.

Annak ellenére, hogy az újítások közül a felvillanó ötletre alapozottak vezetnek, az erre épülő innovációt Drucker nem
ajánlja a vállalkozóknak. Az ötlet lehet kutatás eredménye ami nem más, mint az ötletek keresése. A felvillanó ötleten
alapuló szabadalom azonban nagyon kockázatos is az "áldozatok" rendkívül magas aránya miatt. A sikeresek közé
tartozik a zipzár, a golyóstoll vagy a sörnyitó. Arra azonban nincs recept, hogy melyik felvillanó ötlet lesz sikeres.

Drucker ez alapján négy alapvető innovációs stratégiát különböztet meg:
•
A „leggyorsabban a legjobbat elv követése – azaz vezetésre, egyeduralomra való törekvés akár új iparágban, akár új
piacon.
•
A „lepd meg őket ott ahol nincsenek” magatartásminta – melynek lényege az alkotó utánzás, az, hogy a cég megvárja
míg valaki körülbelül kitalálja az újat, s ekkor a félkész megoldást gyorsan a vevők igényeit kielégítő innovációvá fejleszti.
•
Speciális környezeti rés keresése és kiaknázása, amely igazán akkor sikeres, ha a gazdaságos sorozatnagyságot egyetlen
vállalat is képes előállítani.
•
Egy termék, egy piac vagy egy ipar átfogó innovációja.
DRUCKER, PETER E. (1993): Innovációs és vállalkozás elméletben és gyakorlatban, Park Kiadó, Budapest
A fejlett piacgazdasággal jellemezhető országok ezért a versenyképesség erősítését ösztönző innovációs politikát folytatnak.
Vallják, hogy a technológiai fejlődés felgyorsításához nem elégséges a piac „szívó” hatása, hanem „nyomó” hatást is kell
gyakorolni erre a folyamatra. Ebben a felfogásban a nyomó hatás igényli a stratégiai tervezést, ezen belül a súlypontok
meghatározását is.
Az innováció politika intenzitása és eszközrendszere függ:
•

az adott ország gazdasági színvonalától, fejlettségétől,

•

a világgazdasági értékrendhez való alkalmazkodás mértékétől és minőségétől,

•

a nemzeti tradícióktól, hagyományoktól, valamint

•

a társadalmi közhangulattól, a pozitív, vagy negatív gazdasági jelenségekre való társadalmi reagálástól.

Az eredményt rendszerint csak az egymáshoz kapcsolódó kutatási, gyártmány- és gyártásfejlesztési, beruházási és gyártásbevezetési (-szervezési) munkafázisok arányos és egybehangolt tökéletesítésével sikerül maradéktalanul elérnünk. Bizonyos
esetekben azonban egy-egy kritikus színvonalon megjelenő résztevékenység fejlesztése is a termelés hatékonyságának
fokozásához vezethet. Az innováció tervszerű megvalósításával foglalkozó műszaki-gazdasági szakemberek feladata a
termékcsaládok esetében kiválasztani a stratégiai célokhoz megfelelően illeszkedő konkrét műszaki fejlesztési politikát.
a.)

A kezdeményező műszaki fejlesztési politika bizonyos fokú élenjárást igényel az adott területen. Ennek feltétele
azonban a sikert valószínűsítő ún. kritikus kutató-fejlesztő potenciál biztosítása, továbbá (K+F) ráfordítások megtérülését
lehetővé tevő fizetőképes kereslet. Megvalósításához szükség van kiváló képességű kutató-fejlesztő szakemberekre, akik
élenjárnak az adott terület ismereteinek továbbfejlesztésében. A specialisták foglalkoztatásán kívül természetszerűleg
anyagi- műszaki vonatkozásban is tudnunk kell finanszírozni a várhatóan felmerülő igényeket.
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b.)

A követő műszaki fejlesztési politika rendszerint a kritikus potenciál alatt levő adottságok esetén mérlegelhető. Ilyenkor
nem feltétlenül a világszínvonalat akarjuk elérni, hanem megelégszünk például egy közepes minőségű, így
alacsonyabb árfekvésű termék, illetve szolgáltatás kifejlesztésével, átvételével. Többnyire már ismert (másutt is
alkalmazott) megoldáselemet építünk be a termékünkbe, vagy a gyártástechnológiába. Ennél fogva alacsonyabb
szintű K+F ráfordításokat és ezzel arányosan szerényebb nyereséget is tervezünk. A szabadalmi védettséget már nem
élvező, de még mindig piacképes saját, vagy idegen ún. generikus készítmények a gyógyszeripari cégek
termékskálájának akár a nagyobbik részét is alkothatják.

c.)

Az adaptációs műszaki fejlesztési politika a követő út gyakori változata. Ilyenkor eleve egy konkrét szellemi termék
formájában kívánjuk megvásárolni valamelyik – lehetőleg élenjáró – cég komplett konstrukciós és gyártási
dokumentációját. Ezután a vállalat feladata a „honosításra” korlátozódik. Ez rendszerint a hazai szabványok (és más
előírások) figyelembevételét, az általunk is beszerezhető anyagok (törzsegységek) lehetőség szerinti beépítését, illetve a
gyártási adottságok, új feladatok illesztését jelenti.

Az adaptációs fejlesztési politika esetenként csak a szerződésben behatárolt piaci területeken teszi lehetővé a viszonylag korszerű
termék értékesítését. Nagy előnye, hogy a vállalat mentesül a tőkeigényes fejlesztés terheitől, miközben időt is nyer a kész
ismeretanyag átvételével. Éppen ezért még élenjáró fejlesztés esetében is gyakran előfordul, hogy egyes részfeladatokat szellemi
termékek vásárlásával oldunk meg, és csak a kulcsproblémák esetében törekednek saját újdonság beépítésére. Ezt kombinált
fejlesztési politikának nevezzük.
Freeman K+F stratégiák alapvető típusait az alábbi differenciált formában fogalmazta meg.
a.)

Az offenzív stratégiát megvalósítók elsőként jelennek meg termékeikkel a piacon. Ők az újdonság említett előnyeit
aknázzák ki a jogi védelem garanciái mellett. Céljuk, hogy megtartsák, sőt növeljék a versenytársaikkal szemben kivívott
időelőnyüket.

b.)

A defenzív stratégiát is a magas színvonalú K+F tevékenység jellemzi. Ezek a vállalatok azonban nem új termékek
létrehozását tartják elsőrendű feladatuknak, hanem a piacon megjelenők mielőbbi továbbfejlesztését. Ők tehát
valójában gyors követők, akik innovációs potenciáljukat a megváltozott piaci viszonyokhoz való rugalmas
alkalmazkodás szolgálatába állítják. Ezáltal nyílik lehetőség arra, hogy az új termék életre hívásának bizonyos fejlesztési
ráfordításait megtakarítsák.

c.)

A gyakorlatban kombinált formában is alkalmazhatjuk az offenzív és defenzív stratégia egyes elemeit.

d.)

Imitációs stratégiát a jelentős költségelőnnyel rendelkező gyártók képesek kialakítani. Ekkor valamely termelési tényező
olcsóságára építenek. Ez lehetővé teszi, hogy a termékeket csak életgörbéjük középső fázisában kezdjék el gyártani.
Ekkor veszik át a mások által korábban kifejlesztett termékelemeket és technológiai megoldásokat. Ez a stratégia nem
igényel jelentős K+F potenciált.

e.)

Függő stratégiát többnyire ,,beszállító” kisvállalatok alkalmaznak. Partneri kapcsolatok révén egy-egy nagyvállalat
innovációs programjához kapcsolódva végzik el a rájuk háruló fejlesztési feladatokat. Ennek szükségességét a
végtermék piaci versenyhelyzete indokolja.
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g.)

Opportunista stratégiát elsősorban a kisméretű piacokon tevékenykedő vállalatok követnek. A jelentős innovációs
potenciállal rendelkező nagyvállalatok fejlesztései ugyanis inkább a fontosabb piacszegmenseket célozzák meg. Ennél
fogva a kívül rekedt kis vállalatok látják el a szűk piacokat jelentős innovációs potenciált nem igénylő termékekkel.

Az innovációs stratégiát persze saját profilunkra jellemző módon kell kialakítanunk, ami történhet akár eseményhez vagy divathoz
kapcsolódó fejlesztési irányban is.
A választott stratégia alapvetően meghatározza a társaság versenyképességét és jövőjét. A kapcsolódó döntések meghozatala
pedig színvonalas szakmai háttérmunkát igényel.
Egyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy egy vállalat vagy saját berkeinken belül állítja elő a piacon való helytálláshoz szükséges
innovációt, vagy pedig kívülről szerzi be azt. Amennyiben tisztán házon belüli innovációra törekszünk, a stratégiánkat alapvetően
az határozza meg, hogy folyamatos innovációról vagy egy speciális, új feladatról van szó. Ezek alapján kell létrehoznunk és
meghatároznunk a stratégiát kivitelező projekt-teamek, K+F részlegek felállítását és feladatát. Természetesen saját innováció
előállítása mellett is dönthet a vállalat külső partner bevonásával.
1.4.5. Innovációs ökoszisztémák
Fontos ismernünk azt a tényt, hogy a legcsodálatosabb mérnöki teljesítmény sem jelent vásárlói értéket, ha a kritikus kiegészítők
fejlesztése nem történik meg időben.
Nagyon jól illusztrálja ezt a helyzetet a nagy felbontású televíziók esete, ahol is a legnagyobb gyártók már az 1990-es
években készen álltak a tömegtermelésre, ugyanakkor a kiegészítő technológiák – jeltömörítési technológiák, sugárzási
szabványok – megléte még komoly lemaradásokat mutatott, így a HDTV bevezetése a piacra első körben súlyos kudarcot
vallott. Amíg pedig az úttörő vállalatok a kiegészítő technológiák felzárkózását várták, addig a piac szépen lassan megjelent
a helyettesítő termékekkel, alternatív megoldásokkal.
ADNER, RON (2006): Match Your Innovation Strategy to Your Innovation Ecosystem
A fenti és a hozzá hasonló helyzetek elkerülésére megoldást nyújthat az innovációs ökoszisztémák létrehozása. Az innovációs
ökoszisztémák olyan együttműködési megoldások, amelyek segítségével a cégek saját portékáikat koherens, a vásárló számára
vonzó csomagban tömörítik. Az innovációs ökoszisztémák révén a vállalatok olyan értéket képesek teremteni, amelyre különkülön egyikük sem lenne képes. Mivel az információtechnológiák napjainkra jelentősen csökkentik a koordináció költségeit, az
innovációs ökoszisztémák mára jó néhány ágazatban a vállalatok növekedési stratégiájának a központi elemévé váltak.

Másrészről nem szabad szem elől tévesztenünk azt a tényt sem, hogy az innovációs ökoszisztémák egy újfajta kockázatot
jelentenek a vállalat számára. Egy rendszer részeként ugyanis a vállalat újdonsült függőségi viszonyba kerülhet partnereivel,
amely jelentősen befolyásolhatja erőfeszítéseinek sikerességét.
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A vállalati stratégiánk vonatkozásában az innovációs ökoszisztémák kapcsán a kockázati tényezőkre érdemes külön odafigyelni.
Az innovációs ökoszisztémákkal kapcsolatban alapvetően három fajta kockázatot definiálhatunk. Így a kezdeményezési
kockázatot, az egymástól való függőségi kockázatot és az integrációs kockázatot. Kezdeményezési kockázaton magának a
terméknek a megvalósíthatóságát, a várható előnyt a vásárlók számára, az ellátási lánc megfelelőségét, valamint a projekt
team minőségét kell értékelnünk. A függőségi kockázat takarja azt a kockázatot, mely szerint a vállalat sikeressége nem csak
saját erőfeszítéseitől, hanem partnerei sikerességétől is függ. Végül pedig az integrációs kockázat értékelése során kell figyelembe
vennünk azt, hogy az értéklánc mely szintjén állunk. Minél feljebb helyezkedik el az értékláncban az innováció, annál nagyobb
azoknak a közvetítőknek a száma, akiknek át kell venni mielőtt a tényleges tömegtermelésre kerülne a sor, ez pedig tovább
növeli a piaci siker körüli bizonytalanságot.
Az egyre élesedő piaci verseny a hatékonyság növelésének követelményét támasztja a gazdaság minden szereplőjével
szemben. A fejlett országokban a termelékenység növekedése döntően a kutatás és az innováció valamilyen formájának
köszönhető. A változtatás, a megújulás létfontosságú a vállalatok versenyképességének növelésében, az exportképesség
javításában, a foglalkoztatottság biztosításában, a szolgáltatások színvonalának emelésében, egyszóval a társadalmi jólét
fokozásában. A tudásalapú gazdaság megteremtéséhez szükség van az innovációs kapacitás bővítésére, az információknak, a
technológiáknak és az egyéb innovatív piaci ismerteknek a gazdaság szereplőihez történő közvetlen eljuttatására.
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1.4.6. Kérdések
1. Mi indokolja a regionális innovációs politika kialakítását?
Az úgy nevezett „sikeres” térségek vizsgálata során a kutatók számára egyértelművé vált, hogy noha az innováció elsősorban
vállalati kategória, de szoros összefüggés mutathatók ki az egyes térségek, területek jellemzői és a vállalati eredményesség
között. Tehát az innováció terület kategóriaként is értelmezhető.
Az innováció orientált területi fejlesztésekre vonatkozóan az alábbi szempontokat és jellemzőket célszerű figyelembe venni:
•
Az innováció mindig adott intézményi, politikai és szociális környezetben jön létre, amely erős interakcióban van a
gazdasággal.
•
Az innováció beágyazott a társadalmi kapcsolatokba.
•
Az innováció könnyebben alakul ki földrajzilag koncentrált, egymás közelében lévő faktorok együttműködése és interakciói
következtében.
Előbbiekből egyenesen következnek a régiók, területek értelmezésének kérdései. A régiók területének, határainak kijelölésénél
több szempont kaphat helyet. Gyakoriak a térségek társadalmi-gazdasági, földrajzi homogenitását szem előtt tartó, vagy a
központ-vonzásterület együvé tartozást érvényesítő térfelosztások.
2. Melyek a regionális innovációs politika elemei?

Technológia kínálat
 Egyetemek

Politikák

 Mérnöki és gazdasági szolgáltatások
 Pénzügyi támogatások

Technológiai transzfer 

 Regionális politikák


Technológiai információk és képzés 
Tanácsadás 

Nemzeti és nemzetközi politikák
REGIONÁLIS
INNOVÁCIÓS
POTENCIÁL
elemei

Tudományos és technológiai
parkok, központok



 Technikai infrastruktúra


Kockázati tőke 
Vevők 
Beszállítók 

Potenciális és aktuális képzettségi szint


Regionális
környezet

Innovációs
szolgáltatások

Kutató intézetek 

Alvállalkozók 

Lakókörnyezet minősége
 "Milliő", innovációs kalauz
 Ágazat és mérete

Versenytársak 
Együttműködési partnerek 
K+F beruházások 
Munkavállalók képzettsége


Vállalkozások
közötti kapcsolatok
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