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ÖSSZEFOGLALÁS 

A lisszaboni stratégia célkitűzése – vagyis hogy az Európai Unió 2010-re a világ 
legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon – már 
kihirdetésekor, 2000-ben is nagyratörő volt. A 2005-ben újrafogalmazott eredeti kihívás – 
a munkahelyek számának és minőségének növelése az európai gazdaság modernizálásával 
– szintén hatalmas.  

Ezeket az átfogó célkitűzéseket olyan konkrét célokra bontották le, melyeket a jövő év 
(2010) végéig el kell érni: Európa bruttó hazai termékének (GDP) 3%-át kutatásra és 
fejlesztésre (K+F) kell fordítani, valamint el kell érni az aktív népesség 70%-ának 
foglalkoztatását. Ehhez a képlethez most még egy tényező csatlakozik: a globális gazdasági 
recesszió, annak a foglalkoztatásra, a fogyasztásra és a befektetésekre gyakorolt 
valamennyi negatív hatásával. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció (KTFI) uniós 
támogatása és előmozdítása az említett célok elérése érdekében bevetett egyik 
legfontosabb szakpolitikai megközelítés. 

Ez az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága számára készült tanulmány a fent 
említett területet vizsgálja az európai KTFI-politikák területi lebontása felé történő 
elmozdulás szemszögéből. Ezt dokumentumok és a közzétett kutatások alapos 
vizsgálatával, valamint az Európai Unión belüli innovációs tapasztalatokról szóló 23 
esettanulmányon keresztül valósítja meg. A tanulmányban hivatkozások találhatóak az 
egyes megfelelő esettanulmányokra. Az esettanulmányok kivonatainak teljes listája a 
mellékletben olvasható. 

A 2. fejezet annak az alapvető, nyilvánvaló, mégis gyakran alulértékelt kérdésnek 
megválaszolásával fekteti le az alapokat, hogy mi is tulajdonképpen az innováció, és 
milyen összetevők járulnak hozzá a gazdaságilag, technológiailag és társadalmilag sikeres 
innovációhoz. Ez nem az önmagáért való tudományos tudásvágyból fakad. Az innováció és 
az annak kiteljesedését elősegítő összetevők megértése elengedhetetlen feltétele az 
innováció előmozdítására irányuló jelenlegi politikák értékelésének, valamint annak, hogy a 
jövőre nézve irányt szabhassunk a még hatékonyabb intézkedéseknek. 

A kutatások eredményei szerint a KTFI-re irányuló állami beruházások pozitív hatással 
vannak a növekedésre és a foglalkoztatásra. Ez a pozitív hatás azonban hosszú távon 
érzékelhető igazán. Az állami beruházások elősegítik és élénkítik ugyan az innovációt, de ez 
csupán az egyik ilyen hatású tényező. E tényezők megfelelő elegyének kialakítása tehát a 
siker egyik kulcsa. 

Az innováció fogalmának meghatározása után a következő kihívás a KTFI definiálása volt. A 
kifejezés tulajdonképpen olyan folyamatok összességét írja le, amelyek adott esetben, de 
nem mindig, kölcsönös kapcsolatban állnak egymással. Nagyobb vállalatoknál vagy a 
csúcstechnológiát alkalmazó iparágak esetében az innováció gyakran olyan klasszikus, 
lineáris megközelítés következménye, melyben a K+F osztályok új terméket dolgoznak ki, 
melyet aztán a vállalaton belül tesztelnek és kezdenek gyártani. A kevésbé korszerű 
iparágak, valamint számos kis- és középvállalkozás (kkv) esetében az innováció 
kiindulópontja egyéb forrásokból származik: informális hálózatokból, az ügyfelek és a 
beszállítók visszajelzéseiből, az innovációs intézetektől vagy a személyzettől. Az adott régió 
valódi gazdasági szerkezetének meghatározása tehát hatással van az innováció 
előmozdítására irányuló intézkedések megválasztására. 

Az innováció ott jön létre, ahol a tudás létrehozása és terjesztése közötti kölcsönhatások, 
valamint a tudás alkalmazása és kiaknázása közötti kölcsönhatások találkoznak. Ezek a 
kölcsönhatások a helyszínen vagy a régióban zajlanak – ahol gyakran a „local buzz” (helyi 
pezsgés) névvel illetik –, de a globális információs és innovációs csatornákba is be kellene, 
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hogy kapcsolódjanak. A kkv-k olykor el vannak szigetelve az előbbitől, és még kevésbé 
vannak megfelelő kapcsolataik ahhoz, hogy be tudjanak kapcsolódni az utóbbiba. A 
regionális politikai szereplőknek kulcsfontosságú szerepük van a „regionális innovációs 
rendszerek” előmozdításában, amennyiben meghatározzák a potenciális haszonélvezőket, 
majd bevonják őket az „innovációbarát” környezetbe. 

Az innováció majdnem mindig munkaigényes, és gyakran tőkeigényes is. A 
méretgazdaságosság, valamint a műveleti és tőkefinanszírozáshoz való hozzáférés tehát 
meghatározó szerepet játszik abban, hogy a vállalatok megkockáztassák a szükséges 
befektetéseket és támogatja is őket ebben. Az innováció ezért „közjónak” tekinthető. 
Amennyiben ellensúlyozni kívánjuk a piaci egyenlőtlenségeket, elengedhetetlenek az állami 
intézkedések. Ellenkező esetben az innováció továbbra is azokban a régiókban fog 
összpontosulni, amelyek már eddig is jelentős innovációs múlttal rendelkeznek. 

Az ilyen támogatás az intézkedések széles körét ölelheti fel, többek között az 
infrastruktúrafejlesztéstől a pénzügyi ösztönzőkön át az oktatásig és az útmutatókig. A 
tudásalapú gazdaság Unió-szerte történő fellendítése szempontjából a támogatás 
szervezési és társadalmi összetevői legalább olyan fontosak lehetnek, mint a technológiai 
innováció. 

A 3. fejezet a jelenlegi európai KTFI-politikák területi dimenziójával foglalkozik. Számos 
olyan eszköz létezik, amely a jelenlegi 2007–2013-as programozási időszakra jelentős 
forrásokat vet be a lisszaboni célkitűzések támogatására. Az elsődleges eszközök a 
strukturális alapok, a kutatási (hetedik) keretprogram, valamint a versenyképességi és 
innovációs program. 

A kohéziós alapok konvergenciára fordítandó részének 60%-át, versenyképességre 
fordítandó részének pedig 75%-át a lisszaboni célkitűzésekre különítik el. Ezek az 
arányszámok a régi tagállamoknak (azaz az EU 15-öknek) kötelezőek, az új tagállamok (a 
fennmaradó 12) számára azonban nem. A strukturális alapok működési programjai 
megközelítőleg 26 milliárd eurót szánnak a KTFI-vel kapcsolatos intézkedésekre. Ez az 
összeg 86 milliárd euróra módosul, amennyiben az innovációval kapcsolatos intézkedések 
tágabb körét soroljuk ide. A hetedik keretprogram költségvetése 53,2 milliárd euró, a 
versenyképességi és innovációs programé pedig további 3,6 milliárd euró. 

Ezen eszközök programozási időszaka mára már megegyezik, de finanszírozási döntéseiket 
a mai napig meghatározza az, hogy különböző innovációs célokkal és eltérő célközönség 
számára hozták őket létre.  

A strukturális alapok az innovációs infrastruktúrára összpontosítanak, és a legtöbb pénz 
tőlük a tudás létrehozóihoz áramlik. Az úgynevezett innovációirányításra viszonylag kevés 
pénzforrás jut. Ez a helyzet részben megmagyarázza, és majdnem bizonyosan állandósítja 
a strukturális alapok KTFI-finanszírozásának a sikeresebb innovációs régiókra irányuló 
jelentős koncentrációját.  

A hetedik keretprogram a kimagasló kutatásokra összpontosít, így a keretprogramból 
származó finanszírozásra pályázók általában azok közül kerülnek ki, akik a legmagasabb 
potenciállal rendelkeznek a kimagasló kutatások terén. A hetedik keretprogramban most 
először a regionális kapacitások is helyet kapnak, és ez, a „Tudás régiói” elnevezésű 
kezdeményezés mellett, a hetedik keretprogramból származó finanszírozás 8,35%-át teszi 
ki. Az e címsorhoz tartozó alkalmazások jócskán meghaladták a rendelkezésre álló 
(korlátozott) forrásokat. 

Felmerül a kínálati oldal túlzott koncentrációja a kereslet által vezérelt innovációval 
szemben. A RIS/RITTS 1994–2006 egy olyan egyedülálló kezdeményezés volt, amely 
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felkarolta a helyi szereplőket és segített nekik felmérni innovációs szükségleteiket és 
lehetőségeiket.  

A tudást létrehozó központokat, a tudást megvalósító központokat és a helyi közigazgatási 
központokat is magában foglaló „hármas spirál” megközelítés alkalmazásának kérdését 
nem gyakran teszik fel, még kevésbé adnak rá választ. 

A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy jelentős, ámde nem megfelelő forrásokhoz 
lehet hozzájutni a különböző eszközökön keresztül. Ezen eszközök egyike sem kimondottan 
a regionális innováció támogatására lett kialakítva, és inkább az innováció egyes elemeire 
összpontosít, nem pedig az innováció egészére, mint egységes folyamatra. 

Ez természetesen elvezet az innovációs politikák irányításának kérdéséhez, ami a 4. 
fejezet témája. Az irányítás létfontosságú szerepet játszik a tudásalapú gazdaságokban, és 
egyre inkább az összes szereplőt magába foglaló hálózatokon keresztül zajlik. 

Érthető az a tendencia, hogy a nemzeti KTFI-politikák a már sikeres övezetekre, elsősorban 
a városi központi területekre koncentrálnak. A kevésbé szerencsés helyzetben lévő régiók 
ezért hajlamosabbak az európai kezdeményezésekhez fordulni ezen egyenlőtlenség 
orvoslása érdekében. Ez megerősíti a többszintű irányítási hálózatok szükségességét az 
innováció területén. A szereplőknek helyi szinten (horizontálisan) és a nemzeti és európai 
szintekkel (vertikálisan) is együtt kell működniük. 

Az innovációs politika megköveteli, hogy az innováció folyamatának megértésétől eljussunk 
a politika megismerésén alapuló irányítási modellig. Ez az elmozdulás se nem homogén, se 
nem univerzális, mivel bizonyos mértékben valamennyi irányítási struktúrára jellemző a 
tehetetlenség. Az innovációs politikában bekövetkező elmozdulás és a bizonyos szereplők 
tehetetlensége közötti valódi egyensúly szinte esetenként eltérő. 

A sikeres regionális innovációs politikákhoz szükség van arra, hogy a szervezeti, intézményi 
és pénzügyi kapacitások elősegítsék és támogassák a regionális üzleti ágazat szélesebb 
hálózatokba történő kapcsolódását. Habár ezt a követelményt széles körben elismerik, a 
projektek számára elérhető forrásokhoz képest az ilyen regionális emberi és anyagi 
kapacitások fejlesztésére szánt pénzeszközök kevésnek bizonyulnak. 

A különböző európai politikák és eszközök megközelítése és megvalósítása 
igazgatási/végrehajtási/felhasználói szerepet szán a helyi és a regionális szereplőknek. 
Amennyiben többszintű kormányzással működő, hatékony KTFI-rendszert szeretnénk 
létrehozni, nagyobb szerepet kell biztosítani a helyi szereplők számára az összetevők 
megtervezésében és meghatározásában. 

A LEADER és az EQUAL közösségi kezdeményezések támogatták az új irányítási modellek 
megjelenését, elsősorban a helyi szereplők aktív bevonását, és nem technológiai, hanem 
társadalmi és irányítási szempontból támogatták az innovációt. A LEADER+ szintén 
hozzájárult a helyi/területi projektek megjelenéséhez. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a regionális szervek azon képessége, hogy nyissanak a 
külvilág felé, és az érintettek – például helyi oktatási és gazdasági szereplők – bevonásával 
operatív hálózatokat hozzanak létre, legalább annyira fontos, mint a kérdéses regionális 
szerv hivatalos státusza. 

Az 5. fejezet célja, hogy ezt a sok különböző alkotóelemet összesimítsa, és viszonylag 
összefüggő következtetéseket és ajánlásokat fogalmazzon meg. 

Az európai gazdaság modernizálásának elengedhetetlen feltétele, hogy megértsük az 
innovációt, és az érintett feleket magában foglaló, környezete által befolyásolt, dinamikus 
és összetett folyamatként tekintsünk rá. A lisszaboni stratégiának ezért meg kell erősítenie 
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a regionális innováció szerepét, amely a modernebb európai gazdaság felé mutató 
változások és növekedés motorja.  

A regionális sajátosságokat, elsősorban az azok közötti eltérést nem akadályként, hanem a 
fejlődés elősegítőjeként kell tekinteni.  Ez azt jelenti, hogy a politikai döntéshozóknak el 
kell kerülniük a standard, univerzális („one size fits all”) innovációs megközelítések 
kialakítását és támogatását. Meg kell erősíteni az innovációs politikára irányuló kutatást 
olyan szempontból, hogy az feltárja a különböző ipari és regionális színterek innovációs 
szükségleteit és korlátait. A helyi szereplőknek világos és használható tanácsokat kell adni. 
A tanácsadó anyagokat az adott ország nyelvén kell kiadni. 

A régiókat a folyamat teljes egészébe be kell vonni. Bár valóban szükséges további források 
biztosítása, a helyi és regionális stratégiák differenciálása a jelenlegi befektetési szintek 
mellett is javítaná a megtérülést. Növelni kell a régiók szerepét az ilyen stratégiák 
kidolgozásában és megvalósításában. Ez nem annyira a formális kompetenciákon múlik, 
inkább a források rugalmasságán és a kapacitásépítés támogatásán. 

Az innovációnak kell a kohéziós politikák középpontjában állnia, és meg kell erősíteni a 
regionális színterek innovációs folyamatait. Az innovációnak tágabb értelmet kell adni, 
elsősorban a gyengébb régiókban. Az európai politikák támogatására és pártfogására van 
szüksége az olyan új politikai megközelítéseknek, amelyek bevonják az érintett 
szereplőket, hogy közösen dolgozzanak ki, valósítsanak meg és értékeljenek stratégiákat.. 
Az innováció fogalmának kiterjesztése a technológiai szempontokról a társadalmi és a 
szervezeti szempontokra, a „hármas spirál” megközelítés (állami intézmények-kutatás-ipar) 
elfogadása, valamint nemzeti és nemzetközi szereplőkhöz és rendszerekhez való 
kapcsolódás egy olyan megközelítési mód, amely több figyelmet igényel. A régiók közötti 
kommunikáció és együttműködés ösztönzésére és elősegítésére módszeres erőfeszítéseket 
kell tenni. Ezek az erőfeszítések azonban megfelelő pénzügyi források nélkül mit sem 
érnek.  

A regionális kompetenciák fejlesztésére irányuló tevékenységeket támogatni kell. Ide 
tartozhatnak például a regionális innovációs stratégiák fejlesztésére irányuló ösztönzők és 
források. Erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy csökkentsük vagy 
megszüntessük azokat a korlátokat, amelyek megakadályozzák, hogy a régiók és a kkv-k 
hasznot húzzanak a különböző európai ágazati politikák innovációs megközelítéseiből. 

Fel kell mérni a pénzeszközök konkrét célokra történő elkülönítésének hatékonyságát.  
Különös figyelmet kell fordítani azokra az intézkedésekre, amelyek a kapacitásépítésen 
keresztül a regionális felvevőképesség fejlesztésére irányulnak. A nagyobb kapacitás és a 
megnövekedett részvétel valószínűleg eltérő megközelítésekhez vezetne a különböző 
régiókban. A finanszírozási rendszereknek ezért elég rugalmasaknak kell lenniük, hogy 
kezelni tudják ezeket az eltérő megközelítéseket, így több kockázati tőkére és a 
vállalkozások számára egyéb finanszírozási mechanizmusokra van szükségük. 

A RIS/RITTS az egyetlen olyan európai politikai eszköz, amely a regionális innovációs 
rendszerek, kapacitások és a megvalósítás elemzése alapján támogatja a politikafejlesztést 
– ideértve a hálózatépítést és a tapasztalatcserét. Ismét el kellene indítani egy hasonló 
tematikájú programot. A programok valamennyi vetületében meg kell erősíteni a 
RIS/RITTS megközelítésének sikeres elemeit, elsősorban a különböző tagállamok és 
térségek regionális szereplői közötti együttműködést. Az európai politikák nagyon fontos 
szerepet játszanak az ilyen megközelítések számára nyújtott útmutatásban, 
irányításadásban és támogatásban. Az olyan innovatív politikai megközelítések előtérbe 
helyezése, mint a RIS/RITTS, a LEADER és az EQUAL magában hordozza e speciális 
területekkel foglalkozó megközelítések kizárásának kockázatát, mivel gyakran nem 
illeszkednek be jól a fő politikai irányzatokba.  



Útban az európai kutatás-fejlesztési és innovációs politikák területi lebontása felé 
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Az európai politikáktól elvárható, hogy ösztönözzék az innovációt a politikai 
döntéshozatalban. 
  
Habár az európai kutatási politikának továbbra is támogatnia kell a kiválóságot, több 
figyelmet kell fordítani a hetedik keretprogram projektjeinek jobb beágyazására azokban a 
régiókban, ahol végrehajtják őket. A hetedik keretprogramot a regionális szereplőkkel és 
politikai döntéshozókkal összekapcsoló kezdeményezések sok érdekes projekt létrejöttét 
ösztönözték. Mivel az igények túlszárnyalják a meglévő pénzeszközöket, ezen a területen 
sürgősen több forrásra lenne szükség.  

A tanulmány által megállapított különböző korlátok és akadályok, valamint a 
felszámolásukra vagy legalább enyhítésükre irányuló javaslatok lényege az, hogy az átfogó 
politikai megközelítésnek jobban kell koncentrálnia a régiókra. Ezen jobb összpontosítás 
lényegi eleme a regionális szereplők fokozottabb bevonása e jelentős politikák kialakításába 
és megvalósításába. 

Tekintettel az európai innováció előtt álló kihívások és a gazdasági visszaesés mértékére, 
egyértelmű, hogy több forrásra lesz szükség. Ezeket sokkal hatékonyabban fel lehetne 
használni, amennyiben a végfelhasználók képességei, meglátásai és ötletei szervesen 
beépülnének az arról szóló döntéshozatalba, hogy hogyan lehet e forrásokat a legjobban 
kiaknázni. 

 


