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BAJMÓCY ZOLTÁN


Az üzleti inkubáció szerepe a vállalkozásfejlesztésben


Az üzleti inkubáció eszköztára elsõsorban a technológiaorientált kisvállalkozás-fej
lesztés elemeit foglalja magában. Újfajta értelmezése a piacfejlesztõ vállalkozásfej
lesztés és az innovációpolitika összekapcsolása, ami sürgetõ feladat Magyarorszá
gon, hiszen ez a gazdaságpolitikai eszköz az Európai Unió vállalkozáspolitikájában 
is egyre erõteljesebb szerephez jut. 

Jelen cikk elsõ része a nemzetközi szakirodalom eredményeit foglalja össze, majd 
az inkubátorszolgáltatásokat és a helyi vállalkozási környezetet új szempontok sze
rint rendszerezi. A szolgáltatásokat értékhozzáadó képességük és a piaci elégtelen
ségek kezelése szempontjából – a helyi vállalkozási környezetet az inkubáció sike
rességének a szem elõtt tartásával – vizsgálja. Végül megkíséreli az üzleti inkubációt 
a vállalkozásfejlesztés két alapvetõ paradigmájába (piachelyettesítõ és piacfejlesz
tõ) beilleszteni, és következtetéseket levonni gazdaságpolitikai alkalmazásukkal kap
csolatban.* 
Journal of Economic Literature (JEL) kód: F15, L25, O12, R58. 

A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása szinte minden ország gazda
ságpolitikájában központi szerepet kap. Ennek alapja a munkahelyteremtésben és a tu
dásalapú fejlõdésben betöltött egyre jelentõsebb szerepük, részben az erõteljes kihelyezé
si (outsourcing) tevékenység folyományaként. Különösen aktívak ezen a téren a fejlõdõ
képes, technológiaorientált induló vállalkozások. Fejlesztésük sikerének két kulcsténye
zõje a piacfejlesztõ eszközök alkalmazása és az integrált innováció-, valamint kis- és 
középvállalkozási politika megvalósítása (Kállay [2002], Román [2003], Szerb–Ulbert 
[2002]). 

Az üzleti inkubáció kifejezetten az induló vállalkozások fejlesztésének eszköze, amely 
részükre komplex szolgáltatásokat és többnyire mûködési (inkubációs) teret is nyújt. Az 
eszköz alkalmazásának köszönhetõen jelentõsen csökkenthetõ a kezdõ vállalkozások bu
kási aránya, javítható az innovációs teljesítményük és gyorsítható a növekedésük. A 
nemzetközi terminológiában az inkubátor gyûjtõfogalommá vált, és messze túlmutat a 
Magyarországon általánosan ismert inkubátorház fogalmán. Elõtérbe kerültek az erõs 
egyetemi kapcsolatokkal rendelkezõ technológiai inkubátorok, amelyek figyelemreméltó 
értékhozzáadásra képesek. 

Az Európai Unióban két széles körû empirikus kutatás eredményeihez köthetõ a tech

* A tanulmány az OTKA TO38150 kutatás keretében készült. Értékes és gondolatébresztõ megjegyzése
iért köszönettel tartozom Lengyel Imrének, Buzás Norbertnek, Kállay Lászlónak, Szirmai Péternek és Kovács 
Juliannának, valamint az elsõ BKÁE KFK–SZTE GTK kisvállalkozási PhD-munkacsoport résztvevõinek. 
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nológiai inkubáció folyamata melletti elkötelezõdés. Bizonyossá vált, hogy az inkubáció 
hatékonyan segíti elõ az induló vállalkozások növekedését, azonban az is világossá vált, 
hogy a kisvállalkozásoknak csak egy szûkebb köre képes gyors fejlõdésre (Benchmarking… 
[2002], Green Paper… [2003]). 

A Kisvállalkozások Európai Chartájához csatlakozó országok, így Magyarország is 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a kisvállalkozásokat a legmagasabb szintû üzleti szol
gáltatásokkal segítse. A célok megvalósításáról szóló rendszeres jelentésekben világossá 
válik, hogy ebben az Európai Unió komoly szerepet szán az üzleti inkubátoroknak (Report… 
[2004]). Az 5. Többéves Kis- és Középvállalkozói Program (2006–2010) tervezetében is 
jelentõs szerepet szánnak az inkubátoroknak, és az EU elkötelezett a megkezdett progra
mok (Benchmarking, Gate2Growth Incubator Forum Network, Business Incubators 
Database) folytatásában is (Consultation Document… [2004]). 

Az üzleti inkubáció fejlõdése 

Az üzleti inkubáció gondolata Európában az 1970-es évek végén, 1980-as évek elején 
jelent meg, szoros összefüggésben a fordista és posztfordista ciklus közti átmenettel. Az 
Egyesült Államokban az elsõ inkubátornak nevezhetõ intézmény alapítását 1959-re teszik 
(Batavia), de elterjedésük itt is az 1970-es és az 1980-as években történt (Lewis [2001]). 
Ezt az idõszakot a világ fejlett országaiban a klasszikus nagyipar válsága jellemezte, 
amelyet szerkezetátalakítás-orientált regionális fejlesztési stratégiákkal igyekeztek orvo
solni (Horváth [1998]). Az erõsen iparosodott térségeknek a klasszikus ipar hanyatlásá
val egy idõben jelentõs munkanélküliséggel kellett szembenézniük. 

A korai „tradicionális” vagy „elsõ generációs” inkubátor jellegû intézmények elsõdle
ges céljává így az új munkahelyek létrehozása, tágabb értelemben a lokális gazdasági 
környezet élénkítése vált. Angliában az 1970-es években indított irányított szolgáltatások 
(managed workspace) program, az üzleti inkubáció közvetlen elõdjének vagy akár a 
tradicionális modell elsõ válfajának is tekinthetõ. Ezen intézmények elsõsorban a munka
nélkülivé vált embereket próbálták vállalatalapításra ösztönözni, és az induló kisvállalko
zásoknak tanácsadáson kívül mûködési teret is biztosítottak (Fazey [1999]). 

Az 1975-ben létrehozott British Steel Industry Ltd. alapvetõ feladata a munkahelyteremtés 
volt. Létrejöttét a brit acélipar modernizációjának és privatizációjának köszönhetõ nagyarányú 
munkanélküliség tette szükségessé (180 000 munkahely szûnt meg). Az irányított szolgáltatá
soknak a társaság által kifejlesztett új modellje egyesítette a vállalkozástámogatás akkori három 
alapvetõ formáját: a tanácsadást, a pénzügyi segítségnyújtást és a mûködési tér biztosítását (Fazey 
[1999]). 

Az irányított szolgáltatások mellett az 1970-es években már nagyszámban jelen levõ 
vállalkozásfejlesztõ ügynökségek tevékenysége hatott az inkubátorok klasszikus koncep
ciójának létrejöttére (1. ábra). A tradicionális modell lényege tehát a munkahelyteremtés 
mint elsõdleges cél, amelynek végrehajtása során nem a kis- és középvállalkozások egy 
adott (iparági vagy technológiai) csoportjára koncentrálnak. Az eredeti célrendszer a mai 
napig fennmaradt, de komplexebbé vált, többek között számos innovációpolitikai céllal 
is kiegészült. 

A második generációs vagy specializált inkubátorok már jellemzõen valamely konkrét 
iparág vagy technológia kisvállalkozóira összpontosítanak. Célcsoportjuk tehát a növe
kedésre képes vállalkozások. Ezek támogatásának fontosságát nemcsak a munkahelyte
remtés és az innovációs folyamatban elfoglalt helyük adja. Belõlük nõhet ugyanis ki az a 
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1. ábra 
Az üzleti inkubátor koncepciójának fejlõdési folyamata 

1970-es évek 

1980-as évek 
első fele 

1990-es évek 
közepe 

1990-es évek 
vége 

Vállalkozásfejlesztési 
ügynökségek 

Üzleti inkubátor 
koncepciója 

Irányított 
szolgáltatások 

Üzleti központok 

Ipari hasznosítású 
területek 

Tudományos parkok 

Többcélú 
inkubátorok 

Spacializált 
inkubátorok 

„Fal nélküli” 
inkubátorok 

Technológiai 
inkubátorok 

„Új gazdasági” 
inkubátorok 

Iparág-specifikus 
inkubátorok 

Virtuális 
inkubátorok 

Forrás: Benchmarking… [2002] 3. o., Lengyel–Kosztopulosz–Imreh [2002] 64. o. 

középvállalkozói réteg, amely csökkentheti az EU vállalkozási szerkezetében megfigyel
hetõ erõteljes szétszakadást (Mészáros–Pitti [2003]). 

Megjelentek továbbá az úgynevezett fal nélküli inkubátorok is, amelyek szolgáltatása
ikat az interneten keresztül nyújtják. Ezek túllépnek az inkubáció alapvetõ, szûkebb tar
talmán, hiszen ez esetben nem alakulhatnak ki azok a térbeli közelségbõl eredõ elõnyök, 
amelyek az inkubátorok meghatározó sajátosságai. 

Eközben az egyetemek és kutatóintézetek mind erõteljesebb befolyást gyakoroltak az 
„inkubációs iparágra”. Már az eredeti koncepció kialakulására is hatással voltak az egye
temekhez kötõdõ tudományos parkok tevékenységei, késõbb sok esetben ilyen parkok
hoz kapcsolódva alakultak ki specializált inkubátorok. E programok sikeressége aztán 
az egyetemek még fokozottabb szerepvállalását és szerencsés esetben az önkormány
zat, a felsõoktatási intézmények és a gazdaság szereplõinek szoros együttmûködését 
hozták. 

Egyik legismertebb sikertörténet az egyetemek inkubációs szerepvállalására a University of 
Cambridge esete. Az 1973-ban útjára indított tudományos park, majd az 1987-ben nyitott St. 
John’s Innovation Center meghatározó szerepet játszott a Cambridge környéki high-tech tömörü
lés kialakításában. A St. John’s inkubátor jelenleg a biotechnológiára és az információs és kommu
nikációs technológiára (ICT) koncentrálva nyújt olyan speciális szolgáltatásokat (laboratóriumok, 
mûszerekhez való hozzáférés stb.), amelyeket a vállalkozások saját kereteiken belül nem tudnának 
biztosítani. 

Az egyetemek szerepe az inkubációs folyamatban sajátságos. Számos példa mutatja, 
hogy egy egyetem jelentõs befolyással lehet a térség gazdasági teljesítményére (Varga 
[2004]). Ám nemcsak mint tudáskoncentráló intézmény, hanem mint tudással, innovatív 
ötletekkel bíró emberek csoportja, akik ezt gazdasági teljesítményre válthatják. Az inku-
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bátorok egyik legfõbb célcsoportját épp az akadémiai szféra dolgozói, illetve a végzett 
egyetemi hallgatók adják (Mian [1997]). Az egyetemekrõl kiváló úgynevezett kipörgetett 
cégek (spin-off) esetén pedig különös jelentõségû lehet egy inkubátor, hiszen a kutató 
eleinte még sokkal inkább kutató, mint vállalkozó, és egyetemi egzisztenciáját csak ak
kor lesz hajlandó feladni, ha már valós jövedelmek származnak a cégbõl (Buzás [2003]). 

Az 1990-es évek végén elemi erõvel törtek be az iparágba az új gazdasághoz tartozó 
inkubátorok, amelyek nevükbõl adódóan az infokommunikációs technológia (ICT) terü
letén mûködõ, kezdõ vállalkozásokat karolták fel, méghozzá piaci alapon. Ezen intézmé
nyek teljesen új fejezetet nyitottak az inkubáció történetében, hiszen kockázati tõkések 
alapították õket, és elsõdleges céljuk a tõkemegtérülés volt. Eddig a magánszektor sze
replõi közül csak az ingatlanfejlesztõk képviseltették magukat jelentõs arányban az inku
bációs iparágban, de ezek értékhozzáadó képessége igen csekély. A kockázati tõkés in
kubátorok mellett egyre jelentõsebb szereplõkké válnak a vállalatközi fejlesztõtõke 
(corporate venturing) inkubátorai is, amelyek legfõbb céljai a kiegészítõ technológiák és 
piacok figyelése, valamint az alkalmazottak motiválása (Richards [2002]). 

Az információs technológiai iparágban érdekelt Intelligent Systems Corp. (ISC) 1990-ben ho
zott létre piaci alapon inkubátort. Ez a kockázati tõke típusú inkubáció egyik legelsõ kezdeménye
zésének tekinthetõ. A szervezet Atlanta vonzáskörzetében mûködik, ahol az ICT tevékenységek 
nagyarányú koncentrációja mutatható ki. A Tornatzky–Sherman–Adkins [2003] vezette felmérés 
tanúsága szerint munkahelyteremtõ képessége alapján az ISC a legjobb 10 amerikai inkubátor 
között van. Jelenleg a 12 700 m2-es kiadható területen 15 bérlõ osztozik, és a mûködés során 33 
vállalkozás hagyta már sikeresen el az inkubátort. 

Az inkubáció fejlõdése kapcsán figyelemmel kell lenni még egy igen fontos tényezõre: 
a tevékenységkihelyezés (outsourcing) tömegessé válására. Ez a folyamat nagy szerepet 
játszott abban, hogy a kis- és középvállalkozások a figyelem középpontjába kerüljenek. 
A kis- és középvállalkozások fejlõdése, innovativitása a kihelyezési hullámnak köszön
hetõen nemcsak foglalkoztatási kérdés, hanem erõteljes nagyvállalati érdek is. Számos 
érv szól a mellett, hogy a kihelyezés a jövõben is folytatódni fog, így emelve az inkubá
ció jelentõségét is (Szabó [1998]). 

A különbözõ inkubátorkoncepciók ma egymás mellett élnek. A fejlett országokban 
fellelhetõ az inkubátorok valamennyi válfaja, míg a fejlõdõ és átmeneti országokban a 
programok két véglete jellemzõ. Egyrészt jelen vannak a technológiaorientált inkubáto
rok, méghozzá igen figyelemre méltó teljesítménnyel. Jó példa erre India vagy Kína 
esete, ahol igen nagy volumenûek ezek a programok, és a támogatott cégek jelentõs 
növekedésre és exportteljesítményre képesek. Ezzel ellentétben áll a programok másik 
véglete, ahol a beléptetési korlátok alacsonyak vagy nincsenek (úgy kell vállalkozásokat 
„vadászni” az inkubátorba), csak igen alacsony szintû szolgáltatásokat kínálnak, és több
nyire egy hivatali alkalmazott irányítja (Lalkaka [2001]). Igen jellemezõk az ilyen prog
ramok a volt szocialista országokra1 (Best Practice… [2001]). 

Manapság a világban körülbelül 3000-re teszik a kifejezetten kezdõ vállalkozásoknak 
támogatást és mûködési teret nyújtó inkubátor típusú intézmények számát (Lalkaka [1997]). 
Ezek megoszlásukat tekintve legnagyobb arányban Észak-Amerikában és Nyugat-Euró
pában vannak jelen, de számuk erõteljesen növekszik a távol-keleti országokban is. 

Az eltérõ helyi jellegzetességek és fejlesztési szükségletek, az állam, a felsõoktatás és 
a magánszektor eltérõ mértékû elkötelezettsége számos különbözõ programot hívott élet
re. Így napjainkra az inkubátor gyûjtõfogalommá vált, ezért mindenképpen szükséges 
pontosan tisztázni, milyen összefüggésben mit értsünk e fogalom alatt. 

1 Jól példázza ezt többek között a hazai ipari park program (Buzás–Lengyel [2002]). 
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Az inkubátorok alapvetõ típusai és jellegzetességeik 

Az üzleti inkubátorok tipizálásakor két eltérõ megközelítést vázolhatunk fel. Az inkubá
ció tágabb értelmezésének központi eleme a speciális környezet biztosítása. Ebben a fel
fogásban inkubációs létesítménynek nevezhetõ az ipari parkoktól a technológiai közpon
tokig az intézmények széles spektruma, sõt maga a regionális klaszter is mint olyan 
speciális szervezõdés, amely megnöveli az induló vállalkozások túlélési esélyeit. Az in
kubációnak alapvetõen a folyamat jellegét hangsúlyozzák, amely a kisvállalkozások komp
lex támogatását fedi. Ez az inkubációs folyamat nemcsak egy klasszikus értelemben vett 
inkubátorban folyhat, hanem például egy olyan új típusú szervezõdés keretében is, mint 
egy „fal nélküli” vagy virtuális inkubátor. Ez az értelmezés fellelhetõ mind az ENSZ, 
mind az EU dokumentumaiban (Best Practice … [2001], Benchmarking… [2002], Len
gyel–Kosztopulosz–Imreh [2002]). 

A másik megközelítés az inkubációt szûkebben értelmezi, és azon intézményeket vizs
gálja, amelyek kifejezetten az induló kisvállalkozásoknak nyújtanak mûködési teret és 
magas szintû szolgáltatásokat, tehát kialakulhatnak a térbeli közelségbõl eredõ szinergia
hatások, megvalósulhat a hallgatólagos tudás áramlása. 

Az inkubátorokra e szûkebb megközelítésben számos definíció használatos, ám igen 
célszerûnek tûnik az EU-ban kialakult konszenzusos fogalom átvétele. E szerint: „az 
üzleti inkubátor egy olyan szervezet, amely rendszerbe foglalja és élénkíti a sikeres vál
lalkozások létesítésének folyamatát, számukra átfogó és integrált szolgáltatások körét 
nyújtva, amelyek közül a legfontosabbak: 

– az inkubációs tér, 
– a kedvezményes üzleti szolgáltatások, 
– a klaszteresedés és a hálózatosodás lehetõsége” (Benchmarking… [2002] 9. o.). 
A definíció kiemeli a hálózatosodást és klaszteresedést, mint az inkubációból származó 

alapvetõ elõnyt. Ezt viszont csak azon fejlettebb inkubátor típusok tudják érdemben nyúj
tani, amelyek térben is koncentrálják a támogatott vállalkozásokat. 

A két eltérõ megközelítést kapcsolja össze Carayannis–Zedtwitz [2003] tipizálása. Ebben 
a tágabb és szûkebb értelemben vett inkubátorokat az választja el, hogy az alapvetõ 
inkubátorszolgáltatások (inkubációs tér, ügyviteli szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás, in
duló vállalkozások segítése és hálózatosodás) közül hányat nyújtanak. Ha ezek közül egy 
inkubátor legfeljebb hármat biztosít, akkor nem nevezhetõ inkubátornak, ha négyet, ak
kor tágabb értelemben, ha mind az ötöt, akkor szûkebb értelemben is inkubátor. 

Az inkubátorok öt alaptípusát határozták meg: a nonprofit alapon mûködõ regionális 
üzleti és egyetemi, a profitorientált virtuális és független, valamint a kettõ közti határterü
leten mozgó vállalati belsõ (vállalatközi fejlesztõtõke típusú) inkubátorokat. 

A tipizálás két dimenzió – a stratégiai cél és a verseny tere – alapján történt. A Carayannis– 
Zedtwitz [2003] szerzõpáros véleménye szerint az inkubáció olyan iparág, amelyben szá
mos szereplõ (gazdaságfejlesztõ ügynökség, kockázati tõkés, üzleti angyal, ingatlanfejlesz
tõ, egyetem) igyekszik pénzügyi és ügyviteli szolgáltatásokat nyújtani kezdõ vállalkozások
nak, így a szolgáltatást nyújtók bizonyos szempontból versenytársai egymásnak. 

Megkülönböztethetik magukat azonban a többi hasonló intézménytõl annak alapján, 
hogy nonprofit- vagy profitalapon mûködnek-e (stratégiai cél). Továbbá elkülöníthetõk a 
verseny tere alapján, azaz: egy adott iparágra, egy meghatározott vállalkozói szegmensre 
vagy egy körülhatárolt földrajzi területre összpontosít-e az inkubátor. 

Igen hasonló meggondolásokon nyugszik Grimaldi–Grandi [2003] négy alapvetõ tí
pust elkülönítõ rendszerezése is: üzleti innovációs központokat (BICs), egyetemi üzleti 
inkubátorokat (UBIs), független magáninkubátorokat (IPIs) és szervezeti (vállalathoz 
kapcsolódó) magáninkubátorokat (CPIs). Ez két nagyobb halmazba sorolható a nyere-
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ségcéltól függõen, amely két halmaz között az egyetemi inkubátorok teremtik meg a 
kapcsolatot. 

Az Európai Unióban 2002-ben lezárult átfogó felmérés (Benchmarking… [2002]) ered
ményeképp a szûkebben értelmezett inkubátorok három alapvetõ – és korábban már 
említett – típusát tárta fel: a tradicionális inkubátorokat, a specializált inkubátorokat, 
illetve az új gazdasági inkubátorokat (1. táblázat). Míg az elõbbi kettõ alapvetõ célja a 
helyi gazdaság élénkítése, addig az új gazdasági inkubátorok esetében a befektetett tõke 
megtérülése a motiváló tényezõ. Véleményünk szerint a tradicionális és specializált elkü
lönítést nemcsak a támogatott vállalkozások technológiai szintje alapján lehet megtenni, 
hanem hogy piachelyettesítõ vagy piacfejlesztõ megközelítést alkalmaznak-e a mûködte
tés kapcsán.2 Az iparági, illetve klaszterorientáció pedig lehetõvé teszi, hogy a régió 
bázis (régiók közti kereskedelemben részt vevõ) szektorát erõsítsük. 

1. táblázat 
A tradicionális, specializált és új gazdasági inkubátorok fõbb jellegzetességei 

Megnevezés Tradicionális Specializált „Új gazdasági” 

Alapvetõ motiváció	 regionális és helyi regionális és helyi befektetett tõke 
fejlesztési célok fejlesztési célok megtérülése 

Közösségi hozzájárulás alapítása közpénzbõl, az alapításban és magánszektor 
jelentõs állami hoz- a mûködtetésben mûködteti 
zájárulás a mûködési is szerepet vállal (speciális kockázati
költségekhez a magánszektor tõke-vállalkozás) 

Orientáció nincs technológiaorientált, információs 
gyakran konkrét és kommunikációs 
iparágra koncentrál technológia 

Belépési korlátok a belépési korlátok erõteljes belépési a belépés elõtt a cégek 
nem jelentõsek korlátok teljes átvilágítása 

Forrás: Benchmarking … [2002] alapján saját szerkesztés. 

Az Egyesült Államokban elterjedt tipizálás nem annyira a fogalom fejlettségére, illetve 
létrejöttének idejére utal, hanem a hozzákapcsolódó tevékenységre. Zavaró azonban, 
hogy a rendszerezés nem egy jól meghatározott dimenzió mentén történik, így a csopor
tok között idõnként átfedések lehetségesek. Fontos ugyanakkor az egyes típusok konkrét 
tartalmának megértése, hiszen az amerikai inkubátorokat tömörítõ szakmai szervezet 
(National Business Incubation Association, NBIA) ilyen bontásban teszi rendszeresen 
közzé az inkubátorokról gyûjtött adatait.3 A tengerentúlon használatos alapvetõ típusok: 

1. vegyes profilú inkubátor (mixed-use incubator) – olyan inkubátor, amely nem fóku
szál adott vállalkozás-típusra vagy iparágra; 

2. technológiai inkubátor (technology incubator) – az új, technológiaorientált vállal
kozásokat az innovációs folyamat szakadékainak betöltésével és a piaci elégtelenségek 
korrigálásával segítõ inkubátor. Általában akkor neveznek egy inkubátort technológiai 

2 A szolgáltatásokat olcsón kínáló, a piaci mechanizmusokat helyettesíteni kívánó, donorfüggõ piache
lyettesítõ modellt, illetve a szolgáltatások piacának kifejlesztését magcélzó, fenntarthatóságra törekvõ piac
fejlesztõ megközelítést  (Kállay [2002]). 

3 Az amerikai inkubációs iparág helyzetérõl évente kiadott jelentések 5 kategóriát használnak. A felsoro
lás 4. 6. és 7. pontjában említett „iparág-specifikus”, „felzárkóztató” és „fal nélküli” inkubátorokat az 
egyéb kategóriába sorolják (Linder [2003]). 
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inkubátornak, ha a bérlõ cégek legalább 50%-a technológia-orientált kisvállalkozás. Igen 
jellemzõ ezen inkubátorokra az erõs egyetemi kapcsolat4; 

3. termelõi inkubátor (manufacturing incubator) – az ipari szektorban mûködõ vállal
kozásokat fejlesztõ inkubátor; 

4. iparág-specifikus inkubátor (targeted incubator) – meghatározott iparág kisvállal
kozásait fejlesztõ inkubátor; 

5. szolgáltatói inkubátor (service incubator) – a szolgáltató szektorban mûködõ vállal
kozásokat fejlesztõ inkubátor; 

6. felzárkóztató inkubátor (empowerment incubator) – gazdasági nehézségekkel (ma
gas munkanélküliség, szerkezeti gondok) küszködõ térségek vagy bizonyos kedvezmé
nyezett csoportok (nõk, kisebbségek) vállalkozásainak növekedését ösztönzõ inkubátor; 

7. fal nélküli inkubátorok (incubator without walls) – olyan inkubátor program, amely 
az inkubátorok által szokásosan nyújtott szolgáltatások kisebb-nagyobb részét nyújtják, 
ám mûködési teret nem biztosítanak a vállalkozások részére. A szolgáltatásokat igen 
gyakran interneten keresztül kínálják (Lewis [2001]). 

Barrow [2001] összefoglaló mûvében az értékhozzáadó képesség alapján öt inkubátor
típust különített el (2. táblázat). Igyekezett az inkubációs iparág valamennyi lehetséges 
szponzorát bevonni vizsgálódásai körébe az ingatlanfejlesztõktõl a helyi gazdaságfejlesz
tési ügynökségekig. Jól látható, hogy a nem vállalati inkubátorok közül az egyetemi 
inkubátorok képesek a legjelentõsebb értékhozzáadásra. A vállalati inkubáció két típusa 
ennél hatékonyabbnak tekinthetõ, ám a harmadik csoport, az ingatlanfejlesztõk gyakorla
tilag nem képesek értéktöbbletet nyújtani. 

A bemutatott tipizálásokban megfigyelhetõ a fogalmak bizonyos keveredése, továbbá 
a különbözõ szerzõk igen eltérõ figyelmet szentelnek a piaci alapú inkubációnak. Véle
ményünk szerint Magyarországon célszerû az Európai Unióban használt fogalomrend
szerhez közelíteni, ugyanakkor egy teljesség igényére törekvõ tipizálás nem hagyhatja 
figyelmen kívül a lehetséges szponzorok egyik típusát sem. Ez annál is inkább így van, 
hiszen napjainkban a gazdaságfejlesztési céllal létrehozott inkubátorok esetén is egyre 
nagyobb törekvés mutatkozik magánforrások bevonására (Benchmarking… [2002]). 

Az inkubációt létrehozó célokat így három gondolatkör köré lehet szervezni. Az elsõ a 
helyi gazdaság fejlesztése. Ekkor szponzorként felléphet a kormányzat (általában helyi), 
valamely gazdaságfejlesztõ ügynökség vagy az egyetem. Céljaik megvalósítására tradici
onális vagy technológiai inkubátorokat hívnak életre, attól függõen, hogy a vállalkozás
fejlesztés melyik alapvetõ megközelítését alkalmazzák. A második csoport vállalati célo
kat testesíti meg. Ezek megjelenési formái a kockázati tõke, a vállalatközi fejlesztõtõke 
és az ingatlanfejlesztõ típusú inkubátorok. Ez elsõ kettõnél a tõkemegtérülés és egyéb 
járulékos vállalati célok kerülnek elõtérbe, míg az utóbbi esetben a profit. A célok har
madik csoportja a térség társadalmi kohéziójának erõsítése, amely valamely hátrányos 
helyzetû vagy kiemelt csoport segítésében ölt testet (kisebbség, nõi vállalkozások stb.). 
Ezek a célok szintén tradicionális inkubátorokat hívnak életre. 

Az inkubáció szerepe a vállalkozási folyamatban 

Az inkubáció elméleti alapját vizsgálva elsõdleges a relatíve magas tranzakciós költségek 
csökkentésének és bizonyos piaci elégtelenségek kiküszöbölésének a szándéka. Ezt azon
ban nem csupán szolgáltatásnyújtással képesek elérni, hanem lokalizációs elõnyök ger

4 A technológia-orientált inkubátor programok 88 százaléka kínál egyetemhez kötõdõ szolgáltatásokat az 
Egyesült Államokban (Linder [2003] 30. o.). 
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jesztésével.5 Ilyen elõnyt jelenthet például a hallgatólagos tudás áramlásának vagy kap
csolati hálók kialakulásának lehetõsége. Ily módon az inkubációnak az erõforrások bizto
sítása, a tranzakciók szervezése és a hálózati kapcsolatok kialakítása során van különös 
jelentõsége (Peters–Rice–Sundararajan [2004]). 

Az inkubáció konkrét folyamata kétszintû. Egyrészt tõkebefektetés történik, közvetlen 
vagy közvetett megtérülés reményében. Vállalati inkubáció esetén ez jellemzõen tõke
megtérülés vagy profit (esetlegesen más, korábban említett járulékos célok). Gazdaság
fejlesztési célú inkubáció esetén a tõkebefektetés központi vagy helyi kormányzati transzfert 
jelent (amelyet esetleg az egyetem saját forrásából kiegészít), a megtérülés pedig a helyi 
gazdaság élénkülése. Természetesen a gazdaság élénkülése magasabb adóbevételeket is 
jelent, így a befektetett összeg valóságosan is megtérülhet. 

Másrészrõl a vállalkozó (néha még csak egy ötlettel) belép az inkubátorba, majd az 
ötlet piaci elismertetése és néhány év mûködési tapasztalat után megnövekedett értékkel 
elhagyja azt. Az inkubációs folyamat tehát értéknövekedéssel jár, és akkor hatékony, ha 
a nyújtott értéknövelõ szolgáltatások mind nagyobb növekedést eredményeznek a vállal
kozás értékében. 

Tehát az inkubációs folyamat sikeressége leginkább a támogatott vállalkozások érték
növekedésében mérhetõ, azaz hogy miként tudják a vállalkozások hasznosítani az inku
bátor (közvetlen és közvetett6) szolgáltatásait. A szolgáltatási kör meghatározása az inku
bátorok üzemeltetésének talán legkritikusabb feladata. Úgy kell kialakítani, hogy valós 
piaci elégtelenségeket célozzanak meg, és a lehetõ legkisebb mértékben torzítsák a piaci 
folyamatokat (Fisher–Reuber [2000]). Ha az inkubátor túl kevés szolgáltatást nyújt, ak
kor igen hasonlatossá válhat egy irodabérleti ügylethez, amellyel az inkubáció lényege 
veszhet el. Ha az inkubátor túl sok szolgáltatás nyújtását tervezi, akkor nagy valószínû
séggel olyan is lesz közötte, amely nem jelentkezett piaci elégtelenségként.7 Az így létre
jövõ piactorzítás szintén ellentétben áll az inkubáció szándékaival. 

A szolgáltatásnyújtás mindig kétszereplõs folyamat: az értéknövekedés (a nyújtott szol
gáltatás sikeressége) nemcsak a szolgáltatás nyújtójától, hanem a fogadójától is aktív 
közremûködést igényel. Azaz nem egyszerûen egy piaci adásvételrõl, hanem együttmû
ködésrõl, együtttanulásról van szó (Rice [2002]). 

A kisvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások a vállalkozások szempontjából lehetnek 
valós és rutin-, a szolgáltatás nyújtója szempontjából pedig szakértõi és standard szolgál
tatások (Bellini [2002] 26. o.). Ebben a megközelítésben a valós szolgáltatás azt jelenti, 
hogy komoly befolyással van a vállalkozás tevékenységére és a vállalati tanulásra, ellen
tétben a rutinszolgáltatásokkal. A szolgáltató szempontjából a tudásintenzitás a döntõ 
szempont, illetve hogy kodifikált (rendszerbe foglalt, explicit) vagy hallgatólagos tudás 
átadásáról van-e szó. Az elõbbi esetben beszélünk standard, míg az utóbbi esetben szak
értõi szolgáltatásról. 

Ez a felosztás leginkább a magyar terminológiában használatos mûködési és stratégiai 
szolgáltatásoknak8 felel meg. Meg kell jegyezenünk még, hogy a valós szolgáltatás kife

5 A lokalizációs elõny (economies of localisation) az agglomerációs elõnyöknek azon fajtája, amely akkor 
keletkezik, amikor egy adott iparág vállalatainak térbeli koncentrálódása és a köztük lévõ kapcsolatok mér
hetõ hasznot hoznak, pozitív externális hatást biztosítanak (Lengyel [2000] 968. o.). 

6 Önmagukban csak lehetõséget jelentenek, amelyet nem biztos, hogy a vállalkozások ki tudnak használni. 
7 A fejlõdõ országok jellegzetes hibája, hogy a vállalkozásfejlesztõ programok kialakítása során alábe

csülték a mûködési szolgáltatásokhoz kapcsolódó piacok fejlettségét (Kállay–Imreh [2004]). Ennek megfele
lõen az inkubátorok is számos esetben feleslegesen nyújtanak szolgáltatásokat. 

8 Ebben az értelmezésben mûködési szolgáltatás, amelyet a vállalkozás mûködése során rendszeresen 
igénybe vesz, hozzáadott értéke csekély, stratégiai pedig az, amely közép- vagy hosszú távon jelentõsen 
befolyásolja versenyképességét (Kállay [2002]). 
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jezést szokás még a nem pénzügyi szolgáltatások szinonimájaként használni. Ebben a 
felfogásban tehát pénzügyi és valós (üzletfejlesztési, reálgazdasági) szolgáltatásokról be
szélünk. 

Az üzleti inkubáció szempontjából – a nemzetközi szakirodalomnak megfelelõen – 
célszerû a mûködési, stratégiai és adminisztratív szolgáltatások elkülönítése (3. táblá
zat). Az adminisztratív szolgáltatás esetünkben az ingatlanhoz kötõdõ, valamint egy-két 
alapvetõ egyéb szolgáltatást (portaszolgálat stb.) jelent. Ezeket gyakorlatilag valamennyi 
inkubátor kínálja, viszont értékhozzáadó képességük csekély. A gazdaságfejlesztési célú 
inkubátorok esetén a mûködési szolgáltatások nyújtása is általánosnak mondható. Ide 
sorolhatjuk a titkári, fordítói tevékenységet, irodai szolgáltatásokat stb. A stratégiai szol
gáltatások esetén már igen nagy eltéréseket találhatunk. A tradicionális inkubátorok szol
gáltatásai maximum az üzleti tervezésig, esetleg a marketing-tanácsadásig terjednek. Ezzel 
szemben a technológiai inkubátorok a stratégiai szolgáltatások számtalan fajtáját nyújtják 
(például finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás, technológia transzfer, szabadalmi 
tanácsadás stb.). 

3. táblázat 
Az inkubátorszolgáltatások alapvetõ jellemzõi 

Adminisztratív Mûködési StratégiaiMegnevezés szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások 

Értékhozzáadó bizonyos speciális alacsony magas 
képességük iparágakban magas 

(például laboratóriumok, 
nagy értékû mûszerek 
biztosítása 
biotechnológiai 
vállalkozásoknak), 
egyéb esetben alacsony 

Piaci elégtelenség esetenként nem jelentkezik gyakran piaci 
megcélzása piaci elégtelenséget piaci elégtelenség elégtelenséget 

elégíthet ki (például céloznak 
biotechnológia) 

Iparági specifikáció magas alacsony magas 

Forrás: saját szerkesztés. 

Az inkubátorok a szolgáltatásokat nem feltétlenül maguk nyújtják, hanem sok esetben 
csak egy helyen teszik elérhetõvé õket. Különösen lényeges ez a magas szaktudást igény
lõ szolgáltatások esetén, amelyet csak nagyon kevés szereplõ képes megfelelõ színvona
lon nyújtani, valamint olyan szolgáltatásoknál, amelyeket a piaci szereplõk is tökéletesen 
el tudnak látni, mivel nem jelentenek piaci elégtelenséget. 

Sajátos helyet foglalnak el a szolgáltatási palettán az egyetem által kínált szolgáltatá
sok, amelyek szinte mindig egyediek. A szükséges létesítményeket, mûszereket, könyv
tárat, inspiráló közeget a magánszektor szinte biztos, hogy nem tudja elõállítani. Igen 
jelentõs szerepet kap a tanácsadási kapcsolatok során a rejtett tudás átadása, amely szin
tén lemásolhatatlan elem. Így elmondható, hogy az egyetemhez kötõdõ inkubátor szol
gáltatásai még a térség magas fejlettségi szintje esetén is mindenképpen valós piaci elég
telenségeket fognak megcélozni. 

Ha összevetjük az inkubátorok által legnagyobb számban elérhetõvé tett, illetve a vál-
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lalkozások által leghasznosabbnak vélt szolgáltatásokat, akkor jelentõs eltéréseket talá
lunk. Ennek oka, hogy az alacsony színvonalú szolgáltatások szinte bárhol elérhetõk, ám 
valódi értékhozzáadó képességük a magas szaktudást, illetve kiterjedt kapcsolatrendszert 
feltételezõ stratégiai szolgáltatásoknak van. 

Az Európai Unióban, illetve az Egyesült Államokban hasonló szolgáltatásokat ítéltek 
hasznosnak a vállalkozások. Kiemelt jelentõsége van a forráshoz jutás segítésének, az 
üzleti képességek fejlesztésére irányuló szolgáltatásoknak és a hálózatosodásnak 
(Benchmarking… [2002] 74. o., Tornatzky–Sherman–Adkins [2003] 17. o.) 

Az inkubátor tehát részben maga, részben a piaci szereplõk hálózatával kiegészülve 
számos mûködési és stratégiai (más megközelítésben: pénzügyi és üzletfejlesztési) szol
gáltatást kínálhat az induló vállalkozások részére. E szolgáltatások közül azoknak a leg
nagyobb az értékhozzáadó képességük, amelyek magas szakmai tudást követelnek meg, 
és lehetõvé teszik a rejtett tudás átadását. Ugyanakkor a szolgáltatás révén nyerhetõ 
értékhozzáadás kétszereplõs folyamat: a vállalkozásnak is felkészültnek kell lennie a 
fogadására. 

A lokális környezetben gyökerezõ sikeresség 

Az inkubációs folyamat sikerességére ható tényezõk vizsgálata során megállapíthatjuk, 
hogy a program sikeressége elválaszthatatlan a támogatott vállalkozások sikerességétõl: 
a hatások rajtuk keresztül érik el a helyi gazdaságot. 

A vállalkozások számára bizonyos alaptényezõk (alapinfrastruktúra, szabályozási kör
nyezet stb.) megléte legfeljebb a versenyhátrány mérsékelésére képes. A tartós vállalati 
versenyelõnyök alapvetõen speciális, fejlett tényezõkön alapulnak, amelyek mindig a 
helyi környezetben gyökereznek (Lengyel [2002] 28. o.). Ez az inkubátorok sikerességé
re kivetítve azt jelenti, hogy bizonyos háttérfeltételek fennállása esetén az üzleti inkubá
ciós folyamat sikere a helyi gazdasági-társadalmi környezet függvénye. A legfontosabb 
háttérfeltételek: 

– decentralizált pénzeszközök és döntési jogkörök megléte, 
– megfelelõ szabályozási, jogi háttér (szabadalmi jog, egyetemek gazdasági tevékeny

sége stb.) és 
– a kisvállalkozás-fejlesztés szükségességének kormányzati felismerése. 
E gondolatmenetet támasztja alá, hogy az inkubátor által támogatott cégek jellemzõen 

a helyi munkaerõpiacról szerzik be a munkaerõt, valamint az inkubátort elhagyva a régi
óban alakítanak ki új telephelyet (Benchmarking… [2002], An overview… [1999]). Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a legtöbb esetben a helyi környezet keresleti tényezõi, a 
kifinomult kereslet megléte döntõ hatással lehetnek a támogatott vállalkozások késõbbi 
fejlõdése szempontjából. 

Az inkubátor által támogatott vállalkozások tehát az inkubációs idõszak alatt is szerve
sen kapcsolódnak a helyi gazdaságba, másrészt az inkubátorból kilépve a helyi környe
zetben kell helytállniuk. Ennek a gazdasági és társadalmi környezetnek tehát olyannak 
kell lennie, amelyben ezek az innovatív kisvállalkozások a késõbbiek során növekedni 
tudnak. 

A gyakorlati fejlesztéseknél igen jól alkalmazhatók Malecki [1997] gondolatai, aki a 
következõ módon rendszerezte a vállalkozások helyi intézményi környezetét részben a 
szokásos termelési tényezõknek megfeleltethetõen: pénzügyi források, vállalkozási kör
nyezet, technológia és üzleti támogatások (idézi: Lengyel [2002]). Mind a négy alapvetõ 
kategóriában meghatározhatók azok az elemek, amelyeknek kiemelt a jelentõsége az 
inkubátorok sikerességével kapcsolatban (2. ábra). 



Az üzleti inkubáció szerepe a vállalkozásfejlesztésben  1143 

2. ábra 
Az inkubációs folyamat sikerességére ható lokális tényezõk 

Vállalkozási 
környezet 

Technológia Pénzügyi 
források 

Üzleti 
támogatások 

– Általános és 
iparág-specifikus 
helyi infrastruktúra 

– Külcsönös előnyökön 
alapuló vállalati 
együttműködések 

– Kvalifikált munkaerő 
– Helyi piac mérete 
– Helyi kultúra 

– Egyetemek, 
kutató intézetek 

– Technológiai transzfer 
intézmények 

– Technológia-orientált 
KKV-k 

– Helyi vállalkozások 
K+F tevékenysége 

– Egyetem–ipar 
kapcsolatok minősége 

Vállalkozások részére 

Inkubátor részére 

– Üzleti angyalok 
– Kockázati tőkések 
– Helyi pénzintézetek 

– Közösségi 
támogatások 

– Kockázati tőke 

– Egyéb helyi fejlesztő 
intézmények 

– Képzési programok 
– Magánszektor 

szervezetei 
– Helyi KKV 

fejlesztési politikák 

AZ ÜZLETI INKUBÁTOR MŰKÖDÉSE 

A SIKERESSÉG BELSŐ TÉNYEZŐI 

Inkubátor 
menedzsment 

Szolgáltatások Ingatlan 
adottságai 

Tőke 

Vállalkozó 

HELYI HÚZÓÁGAZATOK 

– Vállalkozások száma, innovációs kapacitás 
– Együttműködések erőssége 
– Helyi húzóágazatok szervezetei 
– Szándék az „együttműködve versenyzésre” 

Hatások a helyi 
gazdaságra 

M köd 
vállalkozás 

ű ő 

Forrás: saját szerkesztés. 

A vállalkozási környezet kapcsán kiemelt jelentõsége van a cégsûrûségnek (az inkubá
tor lehetséges „ügyfelei”) és a helyi piac méretének (a kezdeti növekedés kapcsán). Az 
iparág-specifikus infrastruktúra, a kölcsönös elõnyökön alapuló együttmûködések és a 
kvalifikált munkaerõ megléte olyan tényezõk, amelyek bizonyos szintje elengedhetetlen 
egy inkubátor indításakor, ugyanakkor a mûködés kapcsán számottevõen képes õket javí
tani. Az egyetemi inkubációval kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy szerencsés, ha a 
lehetséges kipörgetett cégek nemcsak akadémiai berkekbõl kerülhetnek ki, hanem szá
mos olyan más vállalatból is, ahol komoly kutatómunka folyik. A vállalkozási környezet 
kapcsán mindenképpen kiemelendõ a helyi kulturális környezet, amelynek figyelembe
vétele nélkül nem lehet sikeres inkubátorprogramot végrehajtani. Az ugyanis erõteljesen 
hat a szervezeti tanulás folyamatára: egyrészt az ismeretek tárházául szolgál, másrészt 
meghatározza, hogy a közösség milyen mértékben képes új ismereteket befogadni, a 
tanultakat gazdasági teljesítményre váltani (Kocsis–Szabó [2000]). 

A technológián itt a tudás létrehozására, illetve átvételére szolgáló intézményeket ért
jük. A technológiaorientált inkubáció sikerének elõfeltétele ezen intézmények magas szintû 
mûködése, ugyanakkor az inkubátor számottevõen képes javítani az egyetem–ipar kap
csolatokat, valamint a kezdõ vállalkozások K+F-tevékenységét. Az egyetemi inkubáció 
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esetén a magas szintû technológia eleve rendelkezésre áll. Maga a folyamat lényege is 
ebbõl adódik: a hozzáférés biztosítása a – sokszor – egyedi feltételekhez, tudáshoz.9 

Az üzleti támogatásokkal kapcsolatban ki kell emelnünk azokat a szinergiahatásokat, 
amelyek a különbözõ támogatási programok összehangolásával érhetõk el. Minthogy az 
általunk elemzett technológiaorientált inkubátorok alapvetõen közcélokat hivatottak meg
valósítani, így a többi közösségi programmal történõ összehangolás eleve adottnak tûn
het, a valóság azonban gyakran nem ezt mutatja. 

A pénzügyi forrásokon értjük egyrészt a vállalkozások növekedéséhez szükséges tõke 
biztosítását, másrészt az inkubátor finanszírozását. A fejlett országok tapasztalatai szá
mos esetben megmutatták, hogy a technológiai inkubátorok olyan valós értéknövelõ szol
gáltatásokat képesek nyújtani a kezdõ kis- és középvállalkozásoknak, hogy a magánszek
tor is hajlandó részt vállalni a mûködtetés költségeibõl (Lalkaka [1997]). Ennek különös 
jelentõsége van akkor, ha az inkubátor egy adott iparágra specializálódik, és így 
klaszterkezdeményezéseket képes felkarolni, vagy meglevõ tömörüléseket erõsíteni. Ilyen 
esetekben a leggyakoribb a kockázati tõkések szerepvállalása, teljesen átadva ezzel a 
teret a magánfinanszírozásnak. Az egyetemi inkubáció esetén a kockázati tõke természe
tesen nem kap fõszerepet, azonban az inkubátorok e típusa különösen alkalmas a 
klaszterfejlesztési politika megvalósítására. 

Fontosnak tartottuk külön kiemelni a helyi húzóágazatok szerepét. Ezek kulcsszerepet ját
szanak abban, hogy a vállalkozásfejlesztés a lehetõ legcsekélyebb piactorzító hatással érje el 
célját, továbbá abban, hogy a lehetõ legnagyobb mértékû lokalizációs elõny származzon az 
inkubátor jelenlétébõl. Az inkubátoroknak köszönhetõ lokalizációs elõnyök tartósan hatást 
gyakorolnak a térség fejlõdésére, hiszen az adott iparág vállalatainak nagy százaléka kapcso
latba kerül az intézménnyel, és így egyebek mellett felbecsülhetetlen értékû informális kap
csolati tõkére tesznek szert. Továbbá a helyi húzóágazat, illetve kapcsolódó iparágainak 
támogatása gyakran a régión kívüli kereskedelemben részt vevõ (traded) iparágakat érint, 
így egy vállalkozás sikere nem feltétlenül idézi elõ más – azonos iparágbeli – helyi vállal
kozások bukását, azaz a piactorzítást okozó kiszorító hatás is csökkenthetõ. 

Mindezek mellett nem elhanyagolható belsõ tényezõk is meghatározzák az inkubátor 
sikerességét. A három alapvetõ belsõ sikerességi tényezõ a menedzsment (kiemelve an
nak létszámát, illetve kapcsolatrendszerét), a nyújtott szolgáltatások köre, valamint az 
ingatlan adottságai (fõként gondolva a bérbe adható terület nagyságára, illetve az infrast
rukturális ellátottságra). Ezek a tényezõk önmagukban nem biztosítják a sikerességet, 
viszont igen gyakran a kudarcok okai lehetnek. Igen gyakori melléfogás a menedzsment 
nem megfelelõ kiválasztása, hiszen a szakmai hozzáértésen túl kiterjedt kapcsolatrend
szerre is szükség van. Másik jellemzõ hiba a bérbe adható terület nem megfelelõ mérete, 
amely eleve lehetetlenné teszi a rentábilis mûködést. Összességében megállapítható, hogy 
az üzleti inkubáció sikerességét meghatározó tényezõk – bizonyos háttérfeltételek fennál
lása esetén – elsõsorban a helyi környezetben gyökereznek. 

Magyarországi perspektívák. Piachelyettesítés vagy piacfejlesztés? 

A relatíve magas tranzakciós költségek kezelése nagyon eltérõ gyakorlati megvalósulá
sokhoz vezethet. Jól példázzák ezt a tradicionális és specializált inkubátorok közötti alap
vetõ különbségek. Elkülönítésük lényegi pontja az, hogy piachelyettesítõ vagy piacfej

9 Természetesen a tudás átadása teljesen más folyamat, mint egy kész technológia licencbe adása, sok 
esetben nem is lehetséges. Ilyenkor a gazdasági hasznosulás egyedüli útja az egyetemi kutató vállalkozásala
pítása. 
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lesztõ megközelítést alkalmaznak-e (kimondva vagy inkább kimondatlanul). A piacfej
lesztõ megközelítés alkalmazhatósága azonban számos kérdést vet fel, elsõsorban a ke
vésbé fejlett országokban. 

Magyarországon messze nem ismeretlen eszközök az inkubátorok, számuk az elmúlt 
másfél évtizedben – köszönhetõen számos pályázati lehetõségnek – jelentõsen emelke
dett. Itthon is igazolható, hogy a kisvállalati rétegnek csupán szûk köre növekvõ, de jelen 
vannak a fejlõdés motorját jelentõ, schumpeteri értelemben vett vállalkozók (Kõhegyi 
[2001], Szirmai [1997]). Ugyanakkor Magyarországon az inkubátor még egyet jelent az 
inkubátorházzal, amely intézmények szinte kivétel nélkül a tradicionális modellbe sorol
hatók. Ennek oka kettõs: egyrészt az 1990-es évek elején adaptált európai modell maga is 
erõteljes reformok elõtt állt, másrészt Magyarországon feltûnõen magas a tudásközpon
toktól, centrumtérségektõl távol mûködõ inkubátorok aránya. Kérdés, hogy ezekben a 
térségekben megvalósító-e a piacfejlesztõ inkubáció, illetve hogy miként tudnának to
vábbfejlõdni a fejlettebb csomópontokban (elsõsorban egyetemvárosokban) mûködõ in
kubátorok. 

A piachelyettesítõ inkubátorok a tranzakciós költségeket csak bizonyos esetekben csök
kentik, és akkor is azok átvállalásával. Sokkal inkább az erõforrásokat teszik olcsóbban 
elérhetõvé, úgyszintén a költségek részbeni átvállalásával (3. ábra). A kormányzati vagy 
önkormányzati támogatással létrejött inkubátor négy alapvetõ mûködési szakaszon megy 
keresztül (Lalkaka [1997]). Az elõkészítõ szakasz során körvonalazódnak a létrejövõ 
inkubátorok alapvetõ jellegzetességei: a mérete, elhelyezkedése, szervezeti formája, cél
közönsége, a nyújtott szolgáltatások köre stb. A végrehajtás során megszületik a szerve
zet, kiválasztják a menedzsment tagjait, és mobilizálják a szükséges forrásokat. A har
madik szakasz jelenti a valós mûködés beindítását, a támogatási tevékenység megkezdé
sét. A piachelyettesítõ modellben ez folyamatos donorfinanszírozást igényel. Az önfenn
tartó mûködés elérése a negyedik szakasz, amibe az átlépés sokszor esetleges, és ha 
megvalósul, akkor is igen visszásan. 

A folyamat felett „bábáskodó” ügynökség ugyanis szintén donorfinanszírozást igé
nyel, így a program inkább fordul a donor, mint a piac felé. Ez azt jelenti, hogy a valós 

3. ábra 
Piachelyettesítõ inkubáció 

Donor 

Vállalkozó 
M köd 

vállalkozás 
ű 

INKUBÁCIÓS FOLYAMAT 

Előkészítő 
folyamatok 
(adottságok) 

Végrehajtás 
(szolgáltatás 

típusa, 
színvonala) 

Inkubációs 
folyamat 

beindítása 

Fenntartható 
működés 
elérése 

Ingatlan bérlet 

Támogatott vállalkozás 

Ügynökség 

M ködési szolgáltatásokű 

ő 

Megtérülés 
(hatások a helyi 

gazdaságra) 

Forrás: saját szerkesztés. 
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piaci elégtelenségeket vagy fel sem ismerik, vagy nincsen mód a szükséges szolgáltatá
sok kifejlesztésére, hiszen a donorfinanszírozás azt nem teszi lehetõvé. A fenntarthatóság 
kényszere (támogatás megvonása)10 azzal jár, hogy az inkubátor redukálja szolgáltatásait 
az ingatlanhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatásokra, illetve olyan szolgáltatásokat nyújt, 
amelyeket a piac is meg tudna oldani, ellenben bevételek származnak belõle (irodai szol
gáltatások, könyvvitel stb.). Ezekben az inkubátorokban a vállalkozások elsõsorban mû
ködési, nem pedig stratégiai elõnyöket találnak. 

A piachelyettesítõ módon mûködõ inkubátorok tehát gyakran nem tudnak megfelelõ 
kapcsolatot teremteni a piaccal, a program fenntarthatósága pedig esetleges, vagy csak 
erõteljes piactorzító hatásokkal érhetõ el. 

A piacfejlesztõ modellben a legnagyobb különbség a magántõke megjelenése (4. ábra). 
A magántõke közvetlen szerepvállalása ritka a vállalkozás-/gazdaságfejlesztési célú in
kubátorok esetében, ugyanakkor a részben magántõke finanszírozta ügynökség szerepe 
maghatározó. Ez a szervezet segít a piaccal való megfelelõ kapcsolat kialakításában, a 
szolgáltatási kör felállításában. 

4. ábra 
Piacfejlesztõ inkubáció 

Állami/ 
önkormányzati 

transzfer 

Megtérülés 
(hatások a helyi 

gazdaságra) 

Ügynökség 
(magánt ke)ő 

Vállalkozó 
(ötlet) 

M köd 
vállalkozás 

ű 

Küls 
szolgáltatók 

ő 

INKUBÁCIÓS FOLYAMAT 

Előkészítő 
folyamatok 
(adottságok) 

Végrehajtás 
(szolgáltatás 

típusa, 
színvonala) 

Inkubációs 
folyamat 

beindítása 

Fenntartható 
működés 
elérése 

Valós piaci elégtelenségek 

Támogatott vállalkozás 
ötlet végrehajtása, 
piaci elismertetése 

Forrás: saját szerkesztés. 

ő 

Ez esetben a vállalkozások stratégiai elõnyöket találnak az inkubátorban, amelyért 
idõvel piaci árat képesek és hajlandók fizetni. Ezek az iparág-specifikus technológiai 
szolgáltatások teszik lehetõvé a fenntartható mûködést. A többi szolgáltatást nem maga 
az inkubátor nyújtja, csak elérhetõvé teszi õket. A piactorzító hatások csökkenthetõk, 
hiszen a komolyabb beléptetési szûrõk és a szakosodás révén a növekedésre képes, régi
ón kívülre is értékesíteni tudó vállalkozásokat támogatják. Azaz a helyi piac korlátozott 
mérete miatt egy vállalkozás megerõsödése nem feltétlenül jelenti egy azonos iparágbeli 
másik vállalat bukását. 

A közösségi beavatkozás sikeréhez ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy folyamato
san kiszûrje azokat a vállalkozásokat, amelyek támogatása nem célszerû. Az inkubátor 
tehát nem csak akkor sikeres, ha a támogatott vállalkozás túléli az inkubációs idõszakot, 
hanem ha az „elbukók” azt minél hamarabb megteszik (Hackett–Dilts [2004]). Ebben a 

10 Igen gyakori jelenség az átmeneti országokban (Magyarországon is), hogy az inkubátorok alapítását 
kormányzati források segítik, a fenntartást azonban már a kezdetektõl önerõbõl kell megoldani. 
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modellben a megtérülés (a vállalkozások értéknövekedése és a helyi gazdaságra gyako
rolt hatás) sokkal egyértelmûbb. 

A piachelyettesítõ és piacfejlesztõ inkubáció összevetésébõl kiviláglik, hogy az utóbbi 
jóval hatékonyabban, nagyobb értékhozzáadással képes az induló vállalkozásokat segíte
ni (4. táblázat). A magánszektor visszajelzései biztosítják a piac torzításának minimalizá
lását, egyúttal jelentõsebb elõrecsatoló hatásokat tesznek lehetõvé. 

4. táblázat 
A piachelyettesítõ és piacfejlesztõ inkubáció fõbb jellemzõi 

Megnevezés Piachelyettesítõ modell Piacfejlesztõ modell 

Tranzakciós költségek 
kezelése 

Értékhozzáadó 
képesség 

Fenntarthatóság 

Legfontosabb 
sikerességi tényezõk 

bizonyos tranzakciók költségeinek

átvállalása,

inkább az erõforrások árának

csökkentése


korlátozott értékhozzáadó

képesség


a szolgáltatási szint erõteljes

csökkentésével, vagy mûködési

szolgáltatások nyújtásával

biztosítható


a sikeresség belsõ tényezõi,

a helyi vállalkozássûrûség


tranzakciós költségek valós 
csökkentése a piaci 
elégtelenségek megszüntetése 
révén 

jelentõs értékhozzáadást, 
hosszú távú fejlõdési lehetõséget 
biztosít 

hosszú távon fenntartható 
mûködés 

a vállalkozási környezet, 
a technológia, a pénzügyi 
források és az üzleti támogatások 
is jelentõs tényezõkké válnak, 
különös tekintettel azok 
iparág-specifikus elemeire 

Forrás: saját szerkesztés. 

A két modell közti átmenetet a régióközi kereskedelemben részt vevõ helyi húzóága
zatok megerõsödése dinamizálhatja. Az iparági koncentráció maga után vonja a sziner
giahatások, lokalizációs elõnyök megjelenését, és a kinyilvánított fejlesztési igények 
meglétét. Mindezek a sikerességet meghatározó környezeti elemek magasabb szintjét 
teszik lehetõvé, amelyet az inkubátor most már hatékonyabb mûködéssel tovább képes 
javítani. 

Következtetések 

Az üzleti inkubáció nemzetközi irányait áttekintve kettõs trend rajzolódik ki. Egyrészt 
egyre erõteljesebb eltolódás látható a technológiai inkubáció és az egyetemi szerepválla
lás felé. Ezek az inkubátorok képesek nagy hozzáadott értékû, valós piaci elégtelensége
ket megcélzó szolgáltatások nyújtására, a piaci folyamatok erõteljes torzítása nélkül. 
Másik markáns folyamatként egyre erõteljesebben mutatkozik meg a vállalati szerepvál
lalás az „inkubációs iparágban”. A kockázati tõke, illetve a vállalatközi fejlesztõtõke 
(corporate venturing) típusú inkubátorok értékhozzáadó képessége igen magas, ám ez 
esetben a cél nem piaci elégtelenségek megszüntetése, hanem konkrét vállalati érdekek 
érvényesítése. 
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A tranzakciós költségek csökkentésének problémáját igen eltérõen közelíti meg a fel
vázolt két alapmodell: a piachelyettesítõ, illetve a piacfejlesztõ. Elméleti megfontolások 
egyértelmûen a piacfejlesztõ módszereket igazolják az inkubáció esetén is, ugyanakkor 
annak gyakorlati megvalósítása kérdéses lehet az elmaradottabb országokban. 

1. Idomulva az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikájának új irányaihoz Magya
rországon is erõteljesebben össze kell kapcsolni az inkubációt az innovációpolitikával. 
Ennek sikeres magvalósításához magas szintû, speciális szolgáltatásokra van szükség, 
amelyek leginkább az egyetemi városokban állhatnak rendelkezésre. 

2. A szinte kizárólag tradicionális inkubátorokból álló hazai inkubációs iparág eseté
ben átfogó vizsgálatra volna szükség a munkahelyteremtõ hatás, illetve a régión kívüli 
kereskedelembe nem kerülõ termékeket elõállító (non-traded) szektor támogatása miatt 
fellépõ kiszorító hatás arányainak feltérképezésére. A technológiai inkubáció, különösen 
markáns helyi húzóágazatok jelenléte mellett, a magánforrások bevonására is alkalmas
nak tûnik (a vállalkozások hajlandók fizetni a valós szolgáltatásokért), így az inkubáto
rok fejlesztése összeköthetõ az ipari parkok, illetve a klaszterek fejlesztését szolgáló 
elképzelésekkel. A centrumtérségekben mindenképpen ez tûnik követendõ útnak. Mint
hogy ezek a térségek többnyire egyetemvárosok is egyben, így természetesen adódhat az 
egyetemi inkubáció mint a továbbfejlõdés iránya. 

3. Az inkubátorok sikerességére ható tényezõk vizsgálatából egyértelmûen látszik, 
hogy a fejlettebb inkubátorok számára fõként a centrumrégiókban mutatkoznak megfele
lõ lehetõségek, így az inkubátor nem a felzárkóztatást, hanem a versenyképesség megtar
tását segítõ eszköz. 

4. Választás elõtt áll tehát a gazdaságpolitika: ott ruházzanak be inkubátorba, ahol 
nagyobb elõremutató és visszacsatoló hatásokat lehet elérni (lehetõség van piacfejlesztõ 
inkubációra), vagy ott, ahol nagyobb hiány van a tõkében, viszont a hatások csak hosszú 
távon jelentkezhetnek. Ebben az esetben csak piachelyettesítõ inkubátorok alapítására 
van reális lehetõség, ekkor viszont szembe kell nézni az erõteljes piactorzító hatásokkal, 
illetve a tartós donorfüggõség kényszerével. 
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