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Napjaink közgazdaságtanának elfogadott 
tételévé vált az az, állítás, hogy a globális gaz-
daság gyorsan változó körülményeihez való 
azonnali alkalmazkodni tudás fő bázisa az 
innováció. A folyamatos termék- és gyártás-
fejlesztés, a szervezeti– és marketing-innová-
ció hiánya, vagy annak visszafogott mértéke 
azzal a veszéllyel jár, hogy a globális versenyben 
az innovációt elhanyagoló nemzetgazdaságok 
vállalatai fokozatosan teret vesztenek, piacuk 
beszűkül, eladásaik csökkennek. Ez a tenden-
cia veszteséges működéshez, a végén pedig a 
vállalat megszűnéshez vezethet. A vállalati ter-
melés/szolgáltatás innovációval történő per-
manens megújulásnak gazdasági jelentőségét 
az adja, hogy a sikeres innováció és a pénzügyi 
teljesítmény szoros kapcsolatban van egymás-
sal mikro- és makrogazdasági szinten egyaránt. 

A cikk témájának részletes kifejtése előtt defi-
niálni kell azt, hogy a közgazdaságtan mit is ért 
az innováció fogalma alatt. Röviden és közérthe-
tően ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy az nem 
más, mint amikor a vállalkozó a termelési ténye-
zők új kombinációját alkotja meg. A vállalkozó 
ezáltal tehát megtöri a korábbi rutin tevékeny-
séget. Emellett lényeges elem még a meghatá-
rozásnak az, hogy a vállalkozónak ez az inno-
vatív tevékenysége más vállalkozókat is hason-
ló fejlesztésekre ösztönöz, ami végül a közöttük 
meglévő verseny kiteljesedéséhez és ez által az 
egész gazdaság fejlődéséhez vezet. 

Kardinális annak a kérdésnek a megválaszo-
lása is, hogy melyek az innovációs tevékenység 
szinterei, hogyan folynak, és mik e tevékenysé-
gek kiindulási pontjai. Ennek meghatározásá-
ban annak van jelentősége, hogy honnan indul 
és mi az iránya a fejlesztésnek. Ez alapján két irá-
nyú lehet az innováció. Az egyiknél az alapku-
tatások bázisaiban (egyetemek, állam által fent 
tartott kutatóhelyek) az innovációs tevékenység 
az alapkutatással veszi kezdetét, majd erre épül-
ve a fejlesztés, a gyártás, a marketing és végül a 
piaci értékesítés következik. Ebben a fejleszté-
si modellben tehát az innováció az alapkutatás-
ban született felfedezéssel indul, amelyet aztán 
az alkalmazott kutatásban finomítanak tovább és 
végül új termékként, vagy szolgáltatásként érté-
kesítenek a piacon. A másik innovációs modell-
ben (melyek jellemző szinterei a vállalatok, vállal-
kozások) az innovációs folyamat „motorja” ezzel 
szemben már nem az az előbb említett tudomá-
nyos kutatómunka, hanem a vállalat által érzé-
kelt piaci igények, amelyek a vállalkozókat arra 
ösztönzik, hogy új megoldásokat keressenek a 
későbbi profit reményében mindaddig, amíg van 
kielégítetlen piaci kereslet az adott termék vagy 
szolgáltatás iránt. 

Eléggé nyílván való összefüggést lehet felfe-
dezni abban a jelenségben, hogy amennyiben 
egy adott országban keveset költenek innová-
cióra, akkor ezen ország vállalatai a nemzetközi 
versenyben lemaradnak, piacaik előbb beszűkül-
nek, majd pedig ki is szorulnak az általuk gyár-

tott termékek piacáról. Ezt az állítást nemzet-
közi statisztikai adatok is megerősítik. Hazánk a 
legutóbbi globális versenyképességi rangsorban 
(bár az utolsó mérés szerint kettő helyett javít-
va) még mindig annak utolsó ötödében helyez-
kedik el. Az innováció és gazdasági versenyké-
pesség között meglévő szoros kapcsolatot az a 
tény erősíti meg, hogy az innovációs pénzügyi 
források felhasználásában a hazánk mögött álló 
uniós országok (Szlovénia kivételével) szintén a 
hátsó egyharmadban vannak. (Meg kell azonban 
jegyezni azt, hogy az innováció nem kizárólago-
san meghatározó tényezője a vállalati verseny-
képességnek, mivel annak több eleme is van, de 
mindenképpen egy fontos komponense annak.) 

Felmerül a kérdés, hogyha ennyire nyilván-
való az összefüggés a tekintetben, hogyha egy 
ország nemzetgazdasága többet költ (és feltéte-
lezve, hogy ezt költést hatékonyan teszi) innová-
cióra, akkor gazdasága – nemzetközi összehason-
lításban – versenyképesebb lesz, akkor mi miért 
nem fordítunk erre többet? A választ két részre 
kell bontani, attól függően, hogy kinek kell(-ene) 
finanszíroznia a nemzetgazdasági szintű inno-
vációs tevékenységet. Az egyik mindenképp az 
állam kellene, hogy legyen, mivel számára sem 
lehet közömbös az, hogy nemzetgazdaságának 
vállalatai képesek-e fejlődni, piacaikat megtarta-
ni, netán növelni azokat, ugyanis ettől függ azok 
munkahely megtartó/növelő képessége, költség-
vetési adóbefizetésük nagysága stb. Az elmúlt 
évek statisztikai adatai azt igazolják, hogy visz-
szaszorulóban van az állami szerepvállalás ezen a 
területen. Abszolút összegben növekedtek vala-
melyest az állam által felhasznált ráfordítások 
az elmúlt több, mint egy évtizedben, ugyanek-
kor részarányuk az összes ilyen címen elköltött 
ráfordításokban valamelyest visszaesett. Ugyanis 
2004-ben az összes ilyen ráfordítást még 52 szá-
zalékban az állam fizetett, napjainkra ez 25 szá-
zalékra csökkent. Ezzel egy időben dinamikusan 
növekedtek viszont a vállalati, az Uniós finanszí-
rozású és a külföldi tulajdonú cégek által alapított 
kutatóhelyek innovációs ráfordításai. Ugyanak-
kor a kutatóintézetekben foglalkoztatott kuta-
tók száma nem csökkent, igaz nem is emelke-
dett, így az inkább stagnálást mutat. Az állami 
szerepvállalás csökkenésére magyarázatul szol-
gál az, hogy a finanszírozási rendszerek átalaku-
lása zajlik hazánkban is és nemzetközi szintéren 
is, ugyanis változóban vannak az innováció álla-
mi finanszírozásának elvei és módszerei egyaránt. 

A másik fő finanszírozónak maguknak a válla-
latoknak kell lenniük. Ebben tapasztalható némi 
előrelépés a korábbiakhoz képest, mivel a vál-
lalatok innovációval kapcsolatos ráfordításaik 
érdemben növekedtek az elmúlt egy évtizedben. 
Magam is úgy tapasztalom – a három évtizedes 
vállalatvezetői gyakorlatom alapján -, hogy a cég-
vezetők tisztában vannak azzal, hogy a korábbi 
és a mostani mértéknél többet kellene ráfordít-
niuk termékeik és gyártástechnológiájuk fejlesz-
tésére. Ha ez az elvárás ennyire nyilvánvalónak 
tűnik, akkor mégis mik lehetnek az akadályai 

annak, hogy sokkal élénkebb, dinamikusabb és 
több pénzügyi forrást felhasználó legyen a váll-
alkotások innovációs tevékenysége? A kérdésre 
választ keresve négy problémát látok. 

Az első talán az lehet, hogy kiveszőben van a – 
korábban híresen jó – magyar nemzet új megol-
dásokat kereső, innovációs képessége, legalábbis a 
statisztikai adatok ezt láttatják igazolni. Ameny-
nyiben megvizsgáljuk az erre vonatkozó nem-
zetközi statisztikákat, konkrétan az egy ország-
ban évente bejelentett találmányok számát, azt 
látjuk, hogy hazánk vonatkozásában folyama-
tos a csökkenés. Míg 1990-ben számuk közel 
négyezer volt, a 2000-es évek elején közelítette 
a 900-at, 2016-ban pedig már csak 668 volt, és 
ebből is mindössze 20 százalékuk kapott oltal-
mi bejegyzést. (Ugyanez az arány az innováció-
ban élenjáró országok esetében 50-76 százalék 
között van, ilyen ország például USA, Japán, Dél-
Korea, Kína). Semmiképpen nem lehet vigasz 
számunkra az, hogy az Európai Unió sem dicse-
kedhet e területen kimagasló számokkal, ha az 
egy főre jutó találmányok számát vizsgáljuk meg. 
A világon évente benyújtásra kerülő közel 3 mil-
lió találmány 7 százalékát az alig 50 milliós Dél-
Koreában adják be, és mindössze 6 százalék jut 
a közel 500 milliós Európai Unióra. 

Második helyre – és itt semmiképpen nem 
fontossági sorrendről van szó – azt tenném, hogy 
az adórendszer nem eléggé hatékonyan támo-
gatja a hazai innovációs tevékenységet. Itt arra 
gondolok, hogy az innovációnak a személy, az 
individuum a hajtómotorja, aki tehát megpró-
bál másként csinálni valamit, vagy valami mást 
akar csinálni, (mint azt bárki más korábban tet-
te), azért mert ehhez érdeke fűződik. Ezt a fel-
találó, újat alkotó tevékenységet az érdek olda-
láról lehet jól befolyásolni. Itt van tehát legin-
kább helye az állami beavatkozásnak, különösen, 
ha annak eszköze a feltalálással elérhető egyéni 
haszon intézményes és konkrét ígérete a felta-
láló részére. A jelenlegi helyzet ebben a vonat-
kozásban az, hogy a találmányi díjakat adózás 
szempontjából munkajövedelemként kezelik és 
emiatt relatíve magas adóteherrel sújtják, ezért 
nem fejt ki eléggé ösztönző hatást az új dol-
gokon, eljárásokon gondolkodó újítókra. Talán 
serkentőleg hatna az újítások növekedésére egy 
szerény (megkockáztatom, egy akár csak jelké-
pes) adókulcs bevezetése az ebből megszerzett 
jövedelmekre. 

Harmadik akadályozó tényezőnek látom az 
adókedvezmények jelenlegi rendszerét. Az inno-
vációra a hazai vállalatok adókedvezményt vehet-
nek igénybe, ami önmagában dicséretes hozzá-
állás az állam részéről ehhez a tevékenységhez. 
Két évtizedes könyvvizsgálói tapasztalatomból 
tudom, hogy az ebben érintett vállalatok igen-
csak félve élnek ezzel a lehetőséggel, tehát az 
egyébként innovációra ösztönző adókedvezmé-
nyek igénybevételével. Leginkább azért, mert az 
innováció után érvényesített adókedvezmények 
vállalati alkalmazását az adóhivatal igencsak rigo-
rózusan ellenőrzi. Ebből következően azonban a 
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vállalatok azért sem erőltetik a kapujukon belü-
li innovációt és kutatás-fejlesztést, mert nagyon 
bizonytalanok abban, hogy az adóhatósági vizs-
gálat után (amikor a hivatal azt ellenőrzi, hogy a 
vállalat jogosan kapott-e támogatást és/vagy adó-
kedvezményt az innovációs tevékenységére) nem 
sújtják-e támogatás visszafizetéssel, esetleg jelen-
tős bírsággal. Ez a bizonytalanság érzetük leg-
inkább abból adódik, hogy rendkívül bonyolult 
annak megítélése, hogy mi minősül innováció-
nak és mi nem, ezért inkább próbálják elkerül-
ni ezeket a bizonytalan helyzeteket, ami viszont 
így visszaveti az újító elképzelések megvalósítá-
sát. Ezt az akadályozó tényezőt pontosabb jogi 
szabályozással – talán – meg lehetne szüntetni, 
feltéve, ha erre megvan a törvényalkotói szándék.

Az innováció hazai szintjének növekedésé-
ben negyedik akadályozó tényezője a vállalatok 
vezetői vállalkozói szemléletének hiányosságai-
ban fedezhető fel, ami az innováció iránti igény 
elutasításában nyilvánul meg. A vizsgált esetek 
többségére az jellemző, hogy a vezető már ele-
ve a saját terméke pia-
cának tulajdonságiból 
vezeti le az innováció 
vagy új ötletek hiá-
nyát, azzal a magát 
is félrevezető állítás-
sal, hogy „nagy újdon-
ságok úgysem törnek 
be az én iparágam-
ba”.  Ebből viszont 
azt a téves következ-
tetést vonja le, hogy 
neki nem érdemes 
innoválnia, mert a 
piac úgysem len-
ne vevő rá, és ezért ő 
maga sem fog bele-
vágni semmilyen saját 
(vagy akár valamelyik 
alkalmazottja) ötle-
te megvalósításába. A 
piac azonban nem így 
működik, a fogyasz-
tói igények rendkí-
vül gyorsan változnak, 
rövid idő alatt szűn-
nek meg olyan ter-
mékek, melyek iránt 
a közelmúltban még 
számottevő kereslet 
mutatkozott, helyüket mások, vagy azok kon-
kurencia által fejlesztett (innovált) módozatai 
veszik át. Ez a gyakran megtapasztalt folyamat 
arra kell, hogy ráébressze a vállalatok vezető-
it, hogy piacon maradásuk – egyik – feltétele a 
folyamatos gyártmány- és gyártásfejlesztés.

Az innovációs tevékenység – mint sok minden 
más – azonban pénzbe kerül, mégpedig nem is 
kevésbe. Példaként Dél-Koreát lehet állítani, ahol 
az állam és vállalatai 2016-ban többet költöttek 
innovációra, mint Bulgária egész éves GDP-je. 

A következőkben arra kívánok rámutat-
ni, hogy mennyire nem könnyű feladat sem az 
államnak, sem pedig a vállalatoknak előterem-
teni az innovációhoz szükséges pénzügyi forrá-
sokat. Az állam az un. innovációs járulék befize-
tésére kötelezi a vállalatokat, ez azonban növeli 
az ő költségeiket, tehát csökkenti nyereségüket. 
Az állam ebből a vállalatoktól beszedett járulék-
ból finanszírozza az innovációs kutatásokat. Vál-
lalatoknál más a helyzet, az ő forrásaik egyfelől 
származhatnak külső, vállalaton kívüli források-
ból. Jellemzően a hazai (előbb említett állami 
innovációs alapból) és az Unió pályázati alap-

jaiból lehet ezeket elnyerni, szigorú előírások-
nak való megfelelés esetén. Ezek feltételrend-
szere talán túlságosan is túlszabályozott, azon-
ban ennek ellenére is örvendetesen emelkedtek 
a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztés címén 
elnyert támogatásai, különösen 2009-el kez-
dődően, amikor is megindult az Uniós forrá-
sok beáramlása a hazai innováció finanszírozá-
sára.  A pénzügyi források másik részét a válla-
latok saját belső forrásai jelentik. Ezek a válla-
lat korábbi nyereséges működéséből felhalmo-
zott eredménytartalékából és a pénzkifizetéssel 
nem járó, elszámolt amortizációból képződnek. 
Azt, hogy ilyen címen mennyi forrása képződik 
a vállalatnak, döntően az éppen aktuális adósza-
bályozás határozza meg. E tekintetben a közel-
múlt éveiben a korábbiaktól kedvezőbb helyzetet 
tapasztalhatunk, azért mert a vállalati nyereség-
adó alacsonyabb (és egységes) lett, ami ez által 
az eredménytartalékok örvendetes növekedésé-
hez vezetett. Ezzel ellentétben az amortizáció 
szabályozása eléggé merev és változatlan, ezért 

az nem segíti eléggé a vállalati innovációs tevé-
kenységre (is) felhasználható források képződé-
sét. A vállalkozások számára ebben a vonatko-
zásban –tapasztalataim szerint– érdemi segítség 
az lenne, ha szélesedne az ilyen címen elszámol-
ható költségek köre és a jelenleginél is gyorsab-
ban írhatnák le (számolhatnák el költségként) az 
innovációval kapcsolatban felmerült ráfordításai-
kat. Amint az az előzőekből kiderült, a vállalatok 
nem könnyen tudnak sem külső, sem pedig bel-
ső forrásokra szert tenni innovációs tevékenysé-
gük finanszírozására, ennek ellenére ezek abszo-
lút összege és arányuk hazánk összes kutatás-
fejlesztési ráfordításain belül az elmúlt években 
összességében jelentős mértékben növekedett.

Záró gondolatként az fogalmazódik meg ben-
nem, hogy minden érintettnek van tehát teen-
dője abban, hogy a hazai vállalatok nemzetközi 
versenyképessége javuljon, erőteljesebbé váljon az 
innováció révén. Mindenek előtt ilyennek gon-
dolom azt, hogy a vállalatok vezetőinek mintegy 
belső kényszerévé kell, hogy váljon termékeik és 
gyártási rendszerük folyamatos innoválása, fej-
lesztése, ehhez tehát jelentős szemléletváltásra 

van szükség. Az ország és az Unió innovációval 
kapcsolatos jövőbeni tervei is azt mutatják, hogy 
ezt a területet kiemeltként fogják kezelni és az 
ehhez szükséges pénzügyi források – a koráb-
biakhoz képest – bőségesebben fognak az álla-
mi kutatóhelyeknek és vállalatoknak a rendel-
kezésére állni. Ezek igénybevételére természe-
tesen csak akkor lesz lehetőségük a vállalatok-
nak, amennyiben lesz egyáltalán piacképesnek 
tűnő innovatív elképzelésük, ötletük. Az állam 
pedig – megítélésem szerint – egy jelentős lépést 
már megtett azzal, hogy kinyilvánította, a nem-
zetgazdasági szintű innovációs ráfordításokat a 
GDP jelenlegi 1,3 százalékáról 2020-ra 1,8-re 
kívánja növelni, ami nemzetközi összehasonlí-
tásban ugyan még mindig nem túl magas arány, 
de a tervezett növekedés dinamikusnak látszik 
és hazánk jelenlegi jó makrogazdasági adataira 
tekintettel teljesíthetőnek is tűnik. 

Az innovációs pénzforrások várható bővülé-
se nagyon fontos, de önmagában ettől még nem 
várhatjuk azt, hogy nemzetgazdaságunk vállala-

tai növekvő innováci-
ós tevékenységükből 
következően számot-
tevően előrébb tud-
nak lépni a nemzet-
közi versenyképes-
ségben, ehhez intéz-
ményi változásokra 
is szükség van. Hol 
látom ebben a vissza-
húzó erőt? Hazánk 
komoly tudományos 
és innovációs poten-
ciállal rendelkezett 
és rendelkezik nap-
jainkban is, azokat 
azonban nem tudjuk 
kellőképpen kihasz-
nálni, mert széttö-
redezett a magyar 
tudományos rend-
szer, sokkal közelebb 
kellene hozni egy-
máshoz az állami-
lag finanszírozott és 
a vállalkozások által 
végrehajtott inno-
vációt. A jelenlegi-
nél jobban be kelle-
ne vonni ebbe a folya-

matba a felsőoktatást is, mert csak ekkor működ-
het hatékonyabban a nemzetgazdasági szintű 
innovációs rendszer. Mindezek megvalósítása 
elképzelhetetlen anélkül, hogy a kutatók, (füg-
getlenül attól, hogy állami, vagy vállalati fenntar-
tású kutatóhelyen végzik munkájukat), de külö-
nösen a fiatalok számára vonzó karrierlehetősé-
get biztosítson e terület, illetve hogy a felsőok-
tatási képzés során a gyakorlatban is jól haszno-
sítható tudást kapjanak a hallgatók.

A nemzetgazdasági szinten megjelenő inno-
váció jövőbeni finanszírozása tekintetében van 
tehát ok az optimizmusra, mivel az állam és a 
vállalatok együttes növekvő támogatási valamint 
forrásképződési erőfeszítései és lehetőségei ered-
ményeként a hazai gazdasági szereplők a koráb-
biaktól jelentősen nagyobb összeget fognak tud-
ni fordítani erre a területre, így nemzetközi ver-
senyképességük javulhat, és ezzel felzárkózásuk 
megkezdődhet az e területen élenjáró országo-
kéhoz. Ha pedig a fent említett intézményi vál-
tozások is beindulnak, úgy ez a felzárkózás akár 
egészen dinamikus is lehet.  
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A folyóirat kiadása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.


