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Európai dilemmák  
a KFI támogatáspolitika területén

(Bevezetés) Az európai nagy kutatástámogatási és innovációösztönzési programok 
egy érdekes ellentmondást hordoznak magukban. Miközben minden korábbi prog-
ramot sikeresnek értékelnek, úgy tűnik a GDP-re gyakorolt hatás magas, aközben a 
stratégia alkotók folyamatosan megújítani, hatékonyabbá tenni szeretnék e progra-
mokat. Ennek az egyik eszköze a támogatások visszatérítendővé tétele. Ez azonban 
a probléma megkerülése. A fő kérdés az, hogy a támogatáspolitika miért nem elég 
hatékony ahhoz, megkérdőjelezhetetlen legyen a szerepe. Mindennek a fő okát a 
stratégiaalkotásban találom meg.

Az Európai Unió új hétéves költségvetési ciklusa 2021-ben veszi kezdetét. Ennek 
az egyik fejezete a kutatási, fejlesztési és innovációs költségvetés, amely ezúttal a 
Horizon Europe nevet kapta. Ez a kilencedik K+F programja az Európai Uniónak, 
nem csoda hát, hogy felhalmozódott egy csomó kérdés, ellentmondás is vele kap-
csolatban.

Az innováció teljesen átrendezi és egyben stimulálja is a világgazdaságot (Romano–
Trau, 2017). Egész szakmák szűnnek meg néhány év leforgása alatt. Mind az oktatási 
rendszer, mind a dolgozók nehezen képesek alkalmazkodni a megváltozott helyzethez, 
ezért mindezen folyamatok társadalmi hatása ma még felbecsülhetetlen. Napjainkban a 
megújuló erőforrások használata is speciális szakértelmet és intenzív innovációt kíván 
meg, ezért ily módon az oktatás szerepe is felértékelődik (Bozsik–Magda, 2018; Sokil 
et al., 2018; Lukács et al., 2020). Ha egy ország kimarad az innovációból, azzal a 
változások káros hatásai alól nem tudja kivonni magát, de az előnyeiből nem ré-
szesül. A piaci verseny egyre inkább eltolódik afelé, hogy elsőként kell egy termékkel 
megjelenni a piacon, és nem olcsó terméket kell gyártani. (Autor, 2017; Barkai, 2016; 
Berg et.al, 2015). Az egyes fejlesztési versenyek győztesei jellemzően az egész piacot 
letarolják mások elől.

Az országok egyre többet költenek K+F-re (Filep et al., 2010; Hao et al., 2020), és 
ezt a trendet követi az Európai Unió is. A számos eszköz közül, amelyekkel az országok 
segítik a K+F teljesítmény növekedését, kétségtelenül a támogatáspolitika a legerősebb. 
Ezek a nagy támogatási és ösztönzési programok egy érdekes ellentmondást hordoznak 
magukban. Miközben minden korábbi programot sikeresnek értékelnek, úgy tűnik a 
GDP-re gyakorolt hatás magas, aközben a stratégia alkotók folyamatosan megújítani, 
hatékonyabbá tenni szeretnék e programokat. Ennek az egyik eszköze a támogatások 
visszatérítendővé tétele. Ez azonban nyilvánvalóan a probléma megkerülése, hiszen a 
fő kérdés az, hogy a támogatáspolitika miért nem elég hatékony ahhoz, megkérdőjelez-
hetetlen legyen a szerepe. Mindennek a fő okát a stratégiaalkotásban találhatjuk meg.

Magyarország minden kritika ellenére jelentős kutatás-fejlesztési és innovációs po-
tenciállal rendelkezik, ami az Európai Bizottság jelentése (2018) szerint is a növekedés 
irányába ható szerkezeti váltást eredményezhet a nemzetgazdaságban. Számottevő, 
előremutató intézkedések történt az ország tudományos és innovációs rendszerének és 
teljesítményének megerősítése kapcsán. Magyarország számára tehát kiváló lehetőség 
kínálkozik arra, hogy építsen az átalakuló nemzeti és európai K+F+I ösztönzési rend-
szerek adta lehetőségekre.

MŰHELY
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(A jelenlegi helyzet) A Horizon Europe egyik megalapozó dokumentumaként létrejött 
Lamy riport (EC 2017/2) szerint sokat költünk KFI-re, de nem tudjuk jól piacosítani 
az előállt termékeket. A világ lakosságának az EU-ban lakó 7%-a írja a tudományos 
publikációk 30%-át. Az Egyesült Államoknál jobban áll az EU a tudományos publi-
kációk számát, a magas idézettségű publikációk számát, a kutatók számát tekintve.

Mégis, az EU államai növekedési deficitben vannak a világ más részeihez képest. 
Ennek a lassabb növekedésnek az egyik legfőbb oka az innovációs deficit. A tanulmány 
megállapítása szerint fele annyit költünk vállalati KFI-re, mint Dél-Korea, és ötöd annyi 
üzleti tőke áll rendelkezésre, mint az Egyesült Államokban. Ennek megfelelően a gyor-
san növekvő start-upok száma is csak ötöde annak, ami az Egyesült Államokban talál-
ható. A dél-koreai tapasztalatok különösen figyelemre méltók, amelyeknek egyes elemei 
(pl. a válságok kezelése, a fejlesztési politikai koordinációja) tanulsággal szolgálhat a 
magyar KFI, illetve gazdaságfejlesztési politika számára (Neszmélyi, 2019).

1. ábra: GERD az EU-ban és főbb versenytársainál; forrás Eurostat

Az 1. ábrán látható, hogy az EU az elmúlt másfél évben jelentősen le volt maradva a 
teljes hazai KFI költés GDP-hez viszonyított arányában (GERD) a főbb versenytársaitól, 
és alig látszik felzárkózási trend. Ennek a kiadásnak is kiegyensúlyozatlan a szerkezete: 
átlagon felül költünk alapkutatásra és átlag alatt vállalati KFI-re.

Összességében elmondható, hogy bár a versenytársaihoz képest az EU kevesebbet 
költ KFI-re, a tudományos eredmények szempontjából állja a versenyt, a piacosítás terén 
azonban hiányoznak a sikerhez szükséges mechanizmusok.

(Mi a KFI-támogatások célja?) A politikusok és szakmai döntéshozók a KFI költésektől 
GDP-növekedést várnak, mint azt a fent idézett tanulmány is mutatja. De vajon lehet-
séges ez? N. Shibata et al. (2008, p. 758) foglalta össze, hogy a kutatások igazolják-e a 
KFI költések GDP-növelő hatását, és ő maga ezt elfogadja. A kutatása ugyanakkor nem 
tér ki arra, hogy milyen feltételekkel adott KFI költéseknek van GDP-növelő hatása, és 
melyeknek nem. Sokolov et al. (2016) az EU-tagállamok körében mutatta be, hogy 1% 
GDP-n belül KFI kiadás (GERD) növekedés nagyjából 2,2% GDP-növekedést eredmé-
nyez. Egy másik kutatás az USA egészségügyi kutatásokat finanszírozó hivatala (NIH) 
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vonatkozásában mutatta ki, hogy 1 $ befektetés 2,21 $-t hoz létre 12 hónapon belül. 
(Macilwain, 2010) Látható tehát, hogy számos, nagyon eltérő környezetben végzett ku-
tatás is azt igazolja, hogy a KFI-támogatásoknak van GDP-növelő hatása.

Egy fontos dolog azonban hiányzik ezekből a kutatásokból. Ezek nem azt mérik, hogy 
a haszon a KFI-támogatások haszonélvezőinél keletkeznek-e. Azt sem mérik, hogy egy 
konkrét támogatási konstrukció hatására nő-e a GDP. Azért nem azt mérik, mert a támo-
gatási döntéstől számított 5-7 év is eltelhet, mire a vállalati adóbevallásokból is látszik, 
hogy nőni kezdett egy cég. Így viszont a kedvező összkép ellenére megmarad az egyes 
támogatási formák iránti bizalmatlanság.

A KFI policy-kat nem kötik közvetlenül a GDP-növekedéssel kapcsolatos elvárások-
hoz, annak ellenére, hogy ez indokolható lenne, és lássuk be, ezeknek a várakozások-
nak kell megfeleljenek. A KFI policy-kat a piaci tökéletlenségekkel, a közvetlenül nem 
piacosítható, tovagyűrűző hatásokkal és a negatív externáliák jelenlétével indokolják. 
(EC 2017/2, p. 28) Az OECD (2016) szerint a cégek a lehetőségeiknél kevesebben fek-
tetnek KFI-be, tekintettel a technológiai bizonytalanságra, a bizonytalanul hosszú időre, 
amíg termőre fordul a befektetésük, és arra a lehetőségre, hogy a versenytársak meg-
szerzik az általuk felhalmozott tudást. Vanino (2019) arra mutat rá, hogy a KFI költések 
indokaként megjelenik az is, hogy ezeknek hatása van a tudás- és értékteremtésre.

Nem nagyon lehet azonban olyan kutatót vagy olyan policy dokumentumot találni, 
ahol közvetlenül összekapcsolnák a KFI költéseket és a gazdasági növekedéssel szem-
beni elvárásokat. Ezeket nem könnyű adatgyűjtés oldalon sem összekötni, de nem is 
lehetetlen.

A gazdasági növekedéssel kapcsolatos elvárásokat azért is egyre nehezebb a köz-
vetlen költésekhez kötni, mert egyre erősödik egy régi-új kormányzati szándék a világ 
különböző országaiban. Ez a 70-es években kikopott intervencionalista iparpolitika 
mintájára azt vallja, hogy egy ország gazdasági stabilitásához az országnak rendelkez-
nie kell bizonyos piaci kapacitásokkal. (OECD, 2016) A mesterséges intelligencia 
programok, a szuperszámítógépek építése, számos új technológiába való befektetés 
sokkal inkább kultúrateremtőként értelmezhető, semmint egy konkrét piaci igényre 
való reflektálásként. Ezeket sokszor a valamiből való kimaradás félelme vezérli, 
mint valamilyen piaci lehetőség felismerése. Ennek érdekében olyan támogatásokat 
nyújtanak az országok, amelyek esetében az adott támogatásra nem vonatkozik a 
GDP-növekedésre gyakorolt hatás iránti elvárás, de a KFI költések összesítésekor 
ez az elvárás mégsem csökken.

(Hogyan érhetjük el a GDP-növekedést, mint célt?) Romer azt hangsúlyozta, hogy csak 
az embereknek vannak új ötleteik. Azaz minél többen foglalkoznak K+F-fel (minél több 
a kutatóhely, kutatási infrastruktúra, nemzetközi út stb.), annál több jó ötlet, tudományos 
eredmény születik. Jones (1995, p. 761) szerint azonban az extenzív növekedésnek ha-
tárai vannak, azaz egy idő után hiába kutatnak egyre többen, több jó vagy kiemelkedő 
tudós aligha lesz tőle. Ugyanez igaz a vállalatokra is. Ha megduplázzuk a támogatá-
sokat, nem biztos, hogy kétszer annyi jó projektet tudunk támogatni. Gondoljunk csak 
arra a vitára, hogy a GDP hány százalékát kéne K+F-re költeni. Izrael és Dél-Korea 4% 
körül költ, az EU esetében ez 2,06% volt 2017-ben. Ha az EU-ban megdupláznánk a 
támogatásokat, akkor arányaiban tudna-e annyi profitot hozni, amennyit a saját költései 
hoznak a két említett országnak? Rövid távon aligha. Ebben az értelemben, a támo-
gatási programok nem felskálázhatók, habár sokszor látjuk, hogy a kormányok szeretnek 
így gondolni a K+F támogatásokra.
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Fontos tehát leszögeznünk, hogy több forrás KFI-re való költése nem jelent feltétlenül 
megoldást, csak ha az egy olyan mechanizmus, ami a mennyiséget minőséggé fordítja. 
Azaz segíti a gazdasági növekedés céljait az adott, támogatott vállalkozásoknál elérni, 
ráadásul mérhető, hitelesen kimutatható módon.

Erre az egyik legegyszerűbb módszer az, hogyha a támogatásokat visszatérítendővé 
tesszük. Ebben az esetben bizonyosnak tűnik, hogy hol keletkezett haszon és hol nem: 
aki vissza tudja fizetni, azt sikeresként, aki nem tudja visszafizetni, azt sikertelenként 
lehet elkönyvelni. Az ESIF (Európai Strukturális és Befektetési Alap) alapdokumentuma 
szerint ez ma az egyik legnagyobb dilemma a policy-alkotók asztalán.

Az elmúlt öt év nagy GDP-növekedésű időszakában is nőni tudott a KFI költések 
aránya, ami a rendelkezésre álló források gyors növekedésére vall. Ezt úgy lehetett 
elérni, hogy a támogatások mennyisége is nőtt, ami nemcsak lehetőséget teremtett a 
korábbinál szélesebb körű támogatásokra, de kihelyezési kényszert is szült a támogató 
intézményeknél.

A támogatások nagyarányú növekedése, illetve az EU hétéves költségvetési ciklu-
sának (MFF) váltása felerősítette azt az évek óta jelenlévő kérdést, ami a támogatások 
hasznosságával, hatékonyságával foglalkozik.

A hatékonyság körüli vitákat hat pontban lehet összefoglalni.
• tudástermelés vs. pénztermelés
• a hatékonyság hétköznapi megközelítése, azaz mit oldott meg a KFI, milyen 

termékeket állítottak elő
• a KFI támogatások egyéb szempontjai, a tovagyűrűző hatás
• a hatékonyság vizsgálatának időtávja vs. a döntéshozói mandátumok időtávja
• ehhez képest a KFI támogatások közgazdasági összehasonlítása az egyes álla-

mokban nehezen kutatható
• egy még hosszabb időtávon pedig kultúraépítésről beszélünk, ami még nehe-

zebben mérhető.
A KFI pályázatoknál mindig felmerül a kérdés, hogy mit is támogat a szakpolitika való-

jában: azt, hogy tudás jöjjön létre, vagy azt, hogy gyorsan növekvő, a világ élvonalába tar-
tozó vállalkozások jöjjenek létre? A legtöbben persze azt valószínűsítik, hogy ha tudás jön 
létre, akkor abból létrejön egy olyan vállalat, ami azt hasznosítani is képes. A kettő között 
azonban nincs állandó kapcsolat, és ez okozza a hatékonyság körüli viták jelentős részét.

Elkerülhetetlen, hogy a hatékonyságról szóló közpolitikai vitákba beszivárogjanak a 
nagyon leegyszerűsített, sommás, inkább publicisztikai és nem szakpolitikai mélységű 
megközelítések. Ezeket ráadásul nem is érdemes kizárni a vitákból, hiszen ezek olykor 
fontos dolgokra világítanak rá, csak a szakpolitikaitól eltérő nyelvezettel. Ezek a viták 
arról szólnak, hogy a rengeteg KFI támogatás eredményeként fel tudunk-e mutatni olyan 
találmányokat, szolgáltatásokat, amelyek elterjedtek a világon. Ezekkel Európa kevés 
kivételtől eltekintve hadilábon áll. Az újdonságok inkább az USA-ból, Dél-Koreából és 
egyre inkább Kínából jönnek. Különösen igaz ez, a felhasználók által leginkább érzékelt 
elektronikai és szoftver iparra.

A látható eredmény iránti vágy rámutat egy újabb dilemmára. A KFI hatékonyságát 
ma sokféleképpen mérik. Mérik azt, hogy a pályázók között a támogatott és a nem tá-
mogatott cégek eredményei hogyan alakultak. Mérik azt, hogy közvetlenül a támogatási 
határon lévő cégek – azaz épp a támogatási határ fölött és épp a támogatási határ alatt 
lévő cégek – eredményei hogyan alakulnak. Mérik, hogy egy adott konstrukcióban vagy 
támogatási formában részesült cégek összessége hogyan teljesít a teljes iparághoz, vagy 
nemzetgazdasághoz képest. Mennyivel több profitra vagy növekedésre tesz szert. Mérik, 
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hogy egy forint támogatásnak mekkora a GDP-re gyakorolt hatása. Ezek mind érdekes 
számok. Amikor azonban a szakpolitikai döntéshozók, politikusok véleményt mondanak 
a KFI rendszerről, akkor a fent említett érzés sokkal meghatározóbb, mint az imént em-
lített számok. Azaz a valódi döntéshozói elvárás nincs megfelelően operacionalizálva.

Az operacionalizálás ellen hat, hogy ez már egy politikai erőtér, azaz a cél el nem éré-
se esetén könnyű egy másik szereplőnek kitenni az asztalra, hogy a sok pénz elköltése 
hatékonytalan volt. Operacionalizálás híján viszont az adott programhoz rendelt indiká-
torok elérése jelenti a program sikeres lezárását. Valószínűleg, ha a magasszintű döntés-
hozók véleményt mondhatnának az indikátorokról, elégedetlenek lennének vele. Ámde 
ezek már egy sokkal technikaibb szinten vannak meghatározva, figyelembe véve, hogy 
a túl magasra állított indikátorszám elveszi a pályázók kedvét a pályázástól, és számos 
amúgy hasznos pályázatot dönt romba. Azaz, a KFI kockázatos, ezért alacsony küszöbű 
kell legyen a belépés. De ha alacsony küszöbű a belépés, akkor mi garantálja azt, hogy 
legalább néhányan magasabbra jussanak a küszöb átlépésénél?

A támogatáspolitika a gazdasági szempontok mellett mindig számon tart egyéb közpoli-
tikai szempontokat is. Ezek között a nemi esélyegyenlőség, a zöld és fenntartható környezet 
mellett számos mindenki által jól ismert szempont van. A cél ebben az esetben egy jobb tár-
sadalom építése. Ennek van költsége, és a döntéshozók ezt hajlandók meg is fizetni. A prob-
léma akkor keletkezik, amikor a támogatási célok keverednek. Azaz egy jobb társadalom 
építése fontos cél, fontos megfelelő költségeket áldozni rá. A kutatás-fejlesztés szintén egy 
fontos cél. Azonban, ha a kutatás-fejlesztési eredmények között mérjük az előbbit is, akkor 
téves eredményt kapunk. E hatást ugyanakkor nem tudjuk kiszűrni, hiszen ezek jellemzően 
olyan feltételek, aminek minden pályázó meg kell feleljen az adott konstrukcióban.

E közpolitikai feltételeknek eredménytorzító hatása van. A közpolitika alkotók válasza 
erre az, hogy ha egy nagyobb egységet nézünk, ha a hasznot nemcsak forintban és GDP-hez 
való hozzájárulásban mérjük, akkor igenis van hasznuk ezeknek a szempontoknak. Azaz, 
a KFI tevékenységnek van egy tovagyűrűző (spillover) hatása. Olyan hatása, ami más-
hol, máshogy mérve jelenik csak meg, nem közvetlenül a vállalat könyveiben. Maga a 
tudás termelése is ilyen. A tudás, egy mérhetetlen jószág, ami azonban sok cég sikeréhez 
járulhat hozzá. Egy kutató a kutatás végeztével, egy menedzser akár a projekt közben is 
kiléphet a cégtől, és minden titoktartás ellenére is használhatja az adott pályázatból kifej-
lesztett tudást, legfeljebb nem olyan közvetlenül felfedezhetően, mint az eredeti helyen. 
Ugyanakkor ez a tudás az eredeti statisztikákban már nem fog szerepelni.

Ez az érvelés egy irányba mutat az akadémiai szektor „függetlenségi harcával”, amelyet 
azért vív, hogy minél kevesebb kötöttséggel végezze a munkáját és minél több intézményi 
jellegű támogatásban részesüljön. Ebben a koordináta rendszerben a pályázati úton elosztott 
KFI támogatások inkább adminisztratív akadályként, mint előnyként jelennek meg. Még a 
sikeresen pályázóknak sem áll érdekében a fenntartása, hiszen ők joggal mondhatják, ha va-
laki, hát ők megkaphatnák a támogatást alanyi jogon. A KFI intézményeket az állam úgyis 
fenntartja, tehát egy bizonyos méretű támogatást valahogy el kell juttatni hozzájuk, pályázati 
úton, vagy máshogyan. Ugyanez igaz az egyetemek KFI tevékenységének a támogatására. 

Arra, hogy miért is kell az akadémiai szektort fenntartani, nagyon hasonló válaszok 
születnek, mint a vállalati támogatásokba épített egyéb közpolitikai célok indoklásá-
ra: a tovagyűrűző hatás. Romer (1990) a tovagyűrűző hatások miatt látta érdemesnek 
beemelni a tudást a közgazdasági elemzésekbe. Macilwain (2010) szerint a kutatások 
hasznának háromnegyede a tovagyűrűző hatásokban van, amelyeket teljeskörűen sem-
miképpen sem, de megközelítőleg is nehéz mérni. Ugyanez az érvelés szolgál a vállalati 
kutatási eredmények mérésének relativizálására (Khan et al., 2020). Fontos-e egyáltalán, 
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hogy a támogatottnál mekkora haszon keletkezett? A fenti érvelésből az következik, 
hogy legfeljebb részben, hiszen a tovagyűrűző hatásokban sokkal több előny rejlik, ak-
kor is, ha az mérhetetlen. A tovagyűrűző hatásnak széleskörű irodalma van, van is benne 
igazság, a K+F tevékenység esetében nagyrészt meg is állja a helyét. A vállalati inno-
váció esetében viszont félre viszi a figyelmet attól, amit a magas rangú szakpolitikusok 
várnak a támogatáspolitikai rendszertől. Még akkor is, ha a tovagyűrűző hatás a vállalati 
KFI-k esetén is a létezésük egyik indoka (EC 2017/2). A piaci viszonyokba beavatkozni 
olyan módon, hogy a győztesek egy csoportját megváltoztatjuk, csak indokolt esetben 
lehet. Ilyen indokolt eseteket jelentenek a piaci kudarc, a pozitív tovagyűrűző hatás és a 
negatív externália jelenségei. Önmagában a gazdaságélénkítés nem tartozik ide.

A hatékonyság körüli viták központjában mindig szerepet játszik az időtáv is. 
Azaz, ha ma forrást biztosít egy miniszter vállalati KFI-re, mikor lesz mérhető az ered-
mény. A szomorú válasz erre mindig az, hogy az aktuális négyéves ciklusában már nem. 
Nagyjából a költségvetési forrás biztosításától a vállalatok szerződéskötéséig legalább 
egy év telik el, a támogatott projektek általában kétévesek, és ezt követően kezdődik el 
az eredmények értékesítése, hasznosítása. A legtöbb szakpolitikai döntéshozó az elődök 
döntéseinek hatásával tud büszkélkedni.

A hatékonyság mérésének jó eszköze lenne, ha lennének nemzetközileg elfogadott, 
egyértelmű mutatói a KFI hatékonyságának, aminek a növekedését, csökkenését egy-
egy program kapcsán követni lehetne. Ilyen azonban nincs. Nehéz megbízható adatokat 
szerezni arról, hogy egy vállalati támogatás pontosan hogyan jelenik meg a több évvel 
később készített beszámolóban, illetve hogyan lehet ezt a hatást számszerűsíteni, auto-
matikusan gyűjteni, és országok között összehasonlítani. 

Az országok közötti összehasonlítás egyszerű feladatnak tűnik. A fentebb említett módsze-
rekkel be lehet mutatni, hogy egy euró támogatás mennyi hasznot hoz a gazdaságnak. 
Ezt meg is lehet tenni, azonban nagyon különböző eredményeket fogunk kapni, ugyanis nin-
csenek tipikus támogatási konstrukciók. Azaz egy vállalati kutatásnál nem összehasonlíthatóak 
az időtávok, a támogatottak köre, a támogatott tevékenység, a támogatás nagysága és intenzitá-
sa. Mindezek országonként változnak, de még abban is nagy szórás van, hogy egy konstrukciót 
mennyi idő alatt írnak ki, és a kiírástól mennyi idő telik el a támogatási szerződés megkötéséig. 
[OECD, 2018] Reale (2017) Azt találta, hogy „az európai országok nagyon eltérnek egymástól 
mind abban az értelemben, hogy az állami támogatás mennyire fontos, mind abban, hogy mi-
lyen mechanizmus és feltételrendszer mentén biztosítják azt.” Valamint megállapította, hogy 
„az egyes országok stratégiái és programjai egymástól teljesen függetlenül lettek kifejlesztve, 
úgy, hogy a legkisebb mértékben sem reagálnak más, hasonló országok hasonló helyzeteire.”. 
A szerző azt is megállapítja, hogy a támogatáspolitika által létrehozott adatbázisok összeha-
sonlítása sem lehetséges, annyira különböző tartalommal épültek fel. Az Európai Unión kívüli 
országok teljesítményének az összehasonlítása még ennyire sem lehetséges.

Végül pedig a kultúraépítésről kell szólni, ami a vállalati KFI pályázatok haté-
konyságról szóló vitákban rendre előjön. Ez azt a kérdést feszegeti, hogy vajon van-e 
elég megfelelően képzett menedzser ahhoz, hogy ennyi vállalatot fel lehessen építeni? 
Egy tudásintenzív projekt beépítése egy cég meglévő tevékenységei közé nem olyan 
kompetenciákat és nem olyan tudáselemeket követel meg, mint egy működő cég vite-
le. Sokkal többrétű, sokkal szélesebb vezetői kiválóság kell hozzá. Ezt a fajta tapasz-
talatszerzést is szolgálják a támogatások. Tágabban nézve pedig azt, hogy létrejöjjön 
a KFI projektek terén tapasztalt menedzserek kritikus tömege, akiket egy lehetőség 
felbukkanása esetén meg lehet szólítani. Ez utóbbi cél az eddig bemutatottaknál még 
hosszabb időtávot ölel fel.
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A vállalti innovációs támogatások körüli vitákat hat fő pontban foglaltuk össze. Elsőként 
arról beszéltünk, hogy e támogatásoknál a pénz- vagy a tudástermelés a fontos. Ezt köve-
tően ránéztünk e támogatások hasznára hétköznapi, nem tudományos szemmel. Ezt követ-
te a tovagyűrűző hatások ismertetése. Bemutattam, hogy a támogatási konstrukciók és az 
adatbázisok nemzetközi viszonylatban szinte összehasonlíthatatlanok. Végül a kultúra építés 
kérdéseivel zártam ezt a gondolatmenetet. Látszik, hogy miközben jól-rosszul működnek a 
vállalati innovációt támogató rendszerek, aközben a velük szemben támasztott elvárások sokré-
tűek, egyszerre sok szempontnak kell megfeleljenek, egymásnak is ellentmondó indoklásokkal 
kell bizonyítaniuk sikerességüket. Ha el is érik az eléjük kitűzött célokat, akkor is felüthetik 
a fejüket olyan hangok, hogy az egész rendszert meg kell reformálni, újjá kell szervezni.

E hangzavarban zajló vitákra a legegyszerűbb válasz a támogatások visszatérítendővé 
tétele. Azaz nem támogatást adnak, hanem kedvezményes hitelt, hitelgaranciát, befektetést, 
vagy ezek valamilyen kombinációját. 

E megoldás előnye, hogy azt hihetjük, a hatékonyság mérése magától értetődő. 
Azaz, amelyik cég fizetni tud, az hatékony, a többi pedig nem. A hatékonyság azonban vala-
hogy az eredményhez kell kapcsolódjon, és a cég szempontjából egy kötelezettség teljesítése 
nem eredmény. A profit, az új befektetés, az árbevétel, ezek mind lehetnek eredmények, egy 
hitel visszafizetése nem az.

Szakpolitikai szempontból kiemelendő, hogy máshol van a két támogatási forma meg-
térülési pontja, azaz a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások nem felcserél-
hetők. Más-más projekteket, más-más célcsoportot érnek el. Minél több fázisát akarjuk a 
fejlesztésnek átfogni, minél kezdetibb projekteket akarunk támogatni, annál nagyobb az 
esélye, hogy csak vissza nem térítendő forrással lehet segíteni a projektet.

Indirekt eszközökkel is lehet támogatni a KFI tevékenységet. Ezek jellemzően az adó- 
vagy szabályozási kedvezmények. Létezik például adókedvezmény start-upoknak, vagy 
a K+F tevékenységre, a K+F személyzet foglalkoztatásának támogatása, bizonyos import 
tevékenység támogatása, a kockázati tőkebefektetések támogatása, és még sok minden más. 
A támogatás ebben az esetben adókedvezményt, vagy a kötelezettségek elhalasztását jelenti. 
E támogatásokban mindenki részesül, aki bizonyos feltételeknek megfelel. Nehéz mérni e 
támogatások hatását, hiszen semmilyen kontrolcsoport nincs, amihez viszonyítani lehetne, 
hiszen mindenki fajlagosan ugyanazt a támogatást kapja. Ebben az esetben hasonlítani egy 
múltbeli állapothoz szoktak, amikor az adott támogatás még nem létezett. A bevezetés előtti 
és utáni pillanat valóban jó összehasonlítási alap lehet, hosszabb időtávon azonban annyi 
minden változhat a gazdaságban, hogy idővel az összehasonlítás megkérdőjelezhetővé válik.

A megoldás tehát az, hogy a visszatérítendő projektek hatékonyságának a mérését 
és javítását kell megoldani. Ez azonban még várat magára.

Összefoglalva a dilemmát:
• költsünk minél többet KFI-re: van forrás, összességében fontos a cél
• költsünk hatékonyan KFI-re: nehéz mérni a hatékonyságot, ezért nem megja-

vítják a meglévő konstrukciókat, hanem új támogatási formákat keresnek.
A dilemma feloldására az egyik legnépszerűbb módszer, a támogatások visszatérí-

tendővé tétele. Ez azonban félrevezető megoldás, hiszen bár mérhetőnek tűnik a siker, 
valójában nem a sikert mérjük, a közvetlen sikert semmiképp sem. Ugyanakkor beszű-
kítjük a projektek korai életszakaszának támogatási lehetőségét, és ezáltal egy növekvő 
támogatási forrás szétosztásakor beszűkítjük azt a csatornát, amin támogatható projek-
tek kerülhetnek a támogató szervezet elé. Megkerüljük a problémát, nem megoldjuk. 
A megoldás a konstrukciók hatékonyabbá, mérhetővé tétele.
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