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RIS3 - létjogosultság, első 
eredmények és a jövő

Az intelligens szakosodás megközelítésének célja, hogy ösztönözze 
a régiókat a K+F és innovációs tevékenységek fejlesztésének 
bizonyos stratégiai területeinek azonosítására. Ennek során a régiók 
egy kettős problémát tudnak kezelni – innovációs kapacitásaik 
differenciálását és specializálását – amellyel általában kevéssé 
foglalkoznak a standard innovációs politikák.

A RIS3 eszközöket és folyamatokat 
biztosít a regionális eltérések 
kezelésére és segíti a régiókat 

abban, hogy felismerjék és kiaknázzák 
a különbségeket, valamint átfordítsák 
azokat jövőbeli versenyelőnyökre.

Ez adja az intelligens szakosodás létjogo-
sultságát: a figyelem és az erőforrások 
bizonyos számú stratégiai területre való 
összpontosítása a partikularizálás és 
a specializálódás előnyös folyamatainak 
aktiválása érdekében az innováció 
figyelembevételével. 

Az intelligens szakosodási stratégiák 
megtervezése nem jelenti azt, hogy „min-
den mást” el kellene hanyagolni. a legál-
talánosabb és leghorizontálisabb politikák 
természetesen továbbra is alapvető fon-
tosságúak maradnak, és az intelligens 
szakosodás kiegészítő lehetőséggé válik, 
amelyet a régióknak érdemes kihasználni, 
amennyiben képesek intelligens eljáráso-
kat létrehozni a stratégiai területek azo-
nosítására és fejlesztésére.

Bár még túl korai lenne értékelni a RIS3 
hatását az innovációra, a termelékeny-
ségre és a növekedésre, bizonyos ered-
mények már most megfigyelhetők, ha 
nem is mérhetők. 

Az egyik legfontosabb eredmény, hogy 
magának a stratégiatervezés folyamatá-
nak is jótékony hatásai vannak, ami a régi-
ónak a vállalkozói felfedezés iránti elköte-
lezettségéből származik. Például a régiók 
ma már több ismerettel rendelkeznek, mint 
korábban, mert szükséges volt a potenci-
áljuk és a képességeik önmaguk általi érté-
kelése és felfedezése. 

Hasznos és egyszersmind produktív 
a régiók számára, ha több erőfeszítést for-
dítanak a K+F és innováció kiemelt terüle-
teinek felfedezésére és kiválasztására, 
részletesen és a jövőre nézve is. a megfe-
lelő irányok felfedezése és kiválasztása 
során megszerzett tudás és tapasztalat 
értékes lehet a termék-/folyamat-/piaci 
tervezés, a gyártás és a forgalmazás 
későbbi fázisainak végrehajtása során.

Új politikai szemlélet van kialakulóban 
a döntéshozók körében, amelynek részei 
a  decent ra l i zác ió ,  az  á l lami  és 
a magánszféra közötti interakciók, az 
önfelfedezés és prioritások megállapítása. 

Egy másik fontos eredmény, hogy ez 
a megközelítés új indokokat szolgáltat 
a tudás megosztására és a régiók közötti 
együttműködésre, mert az intelligens 
szakosodás segít rámutatni, ha valamely 

régiónak vannak közös prioritásai szá-
mos másik régióval, ez pedig kellő indo-
kot képez arra, hogy hálózatokat és part-
nerségeket hozzanak létre.

Nem kétséges, hogy e megközelítés 
hatása hatalmas volt Európában és 
másutt is. Tekintettel erre a hatásra, vala-
mint az állami és a magánszektor jelen-
tős mobilizálására regionális szinten, 
egyszerűen képtelenség lenne feladni 
a RIS3 megközelítés alkalmazását. Jelen-
tős tanulási folyamatra került sor a szak-
politikát illetően, és a régiók mostanra 
már sokkal jobban tudják, hogy miként 
kell egy S3-at megtervezni és végrehaj-
tani, mint öt éve, amikor először került 
bevezetésre ez a fogalom. Sokat tanultak 
és tanulnak még most is. Éppen ezért biz-
tosak lehetünk benne, hogy a regionális 
ügynökségek és érdekelt felek sokkal 
hatékonyabban és eredményesebben fog-
ják a RIS3-at bevezetni, ha erre ismét sor 
kerül a következő időszakban. 

Prof. Dominique Foray 
az École Polytechnique Fédérale 

de Lausanne  
Közgazdasági és 

Innovációmenedzsment 
Tanszékének vezetője (CH)

Az intelligens szakosodás 
létjogosultsága tehát: a figyelem és 

az erőforrások bizonyos számú 
stratégiai területre való összponto-

sítása a partikularizálás és 
a specializálódás előnyös folyama-

tainak aktiválása érdekében az 
innováció figyelembevételével.


