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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium jövőképe: Magyarország 2030-ra Európa első 5 olyan országa közé
kerüljön, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni
Vízió: Magyarország Európa top 5 országába kerül életminőség szempontjából 2030-ra

Mi szükséges
ehhez?

Erős magyar vállalkozások

Növekvő bérek

Stabil munkahelyek

Milyen fő eszközök (fő ügyek) szükségesek hozzá?
▪ Szakképzés és felnőttképzés
▪ Innováció és tudománypolitika
▪ Infokommunikáció és
fogyasztóvédelem
▪ Gazdaságstratégia és szabályozás

1. Kreatív magyarok és
innovatív vállalkozások

▪
▪
▪
▪

Közlekedéspolitika
Fenntarthatóság
Innováció és tudománypolitika
Gazdaságstratégia és szabályozás

▪ Fenntarthatóság
▪ Gazdaságstratégia és szabályozás

3. Tiszta, okos
és megfizethető
energia

2. Gyors és
biztonságos
közlekedés

4. Tiszta ország

▪
▪
▪
▪

Energia- és klímapolitika
Fenntarthatóság
Innováció és tudománypolitika
Gazdaságstratégia és szabályozás
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felépítésének logikája

Gazdaságstratégia
és szabályozás

Szak- és
felnőttképzés

Innováció- és
tudománypolitika
(felsőoktatás)

Finanszírozás

Életminőség

Energia- és
klímapolitika

Infokommunikáció

Közlekedés és
építésgazdaság

Fenntarthatóság

Alkalmazás

Alkalmazás

Alkalmazás

Alkalmazás

Irányítás

Irányítás

Irányítás

Irányítás

Infrastruktúra

Infrastruktúra

Infrastruktúra

Infrastruktúra
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Az ITM általános gazdaságfejlesztési stratégiája összesen 295 projektet/eszközt/intézkedést tartalmaz, amelyek
egy része több ügyhöz is kapcsolódik
Milyen fő ügyekre épül az ITM stratégiája?
1. Kreatív magyarok és
innovatív vállalkozások

▪
▪
▪
▪

Közlekedéspolitika
Fenntarthatóság
Innováció és tudománypolitika
Gazdaságstratégia és szabályozás

▪ Fenntarthatóság
▪ Gazdaságstratégia és szabályozás

ÖS S Z E S
Kreatív magyarok és
innovatív vállalkozások

143

3. Tiszta, okos és
megfizethető
energia

2. Gyors és
biztonságos
közlekedés

▪
▪
▪
▪

4. Tiszta ország

Energia- és klímapolitika
Fenntarthatóság
Innováció és tudománypolitika
Gazdaságstratégia és szabályozás

J AVA S O LT IN T É Z K E D É S /P R O J E K T /E S Z K Ö Z

SZÁMA

Gyors és biztonságos közlekedés

50

▪ Szakképzés és felnőttképzés
▪ Innováció és tudománypolitika
▪ Infokommunikáció és
fogyasztóvédelem
▪ Gazdaságstratégia és szabályozás

Tiszta, okos és
megfizethető energia

70

Tiszta ország

49
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A jövőkép elérése a stratégiai célok lebontásán alapuló projekteken keresztül történik

Kulcsiparágak fejlesztése és fenntartható
működésének megteremtése

Digitális tudatformálás, bekapcsolódás
az új ICT technológiai folyamatokba

Oktatási rendszer munkaerőpiac
konform átalakítása

Innovatív, nagy teljesítményű és teljes lefedettségű
digitális és kommunikációs infrastruktúra
Magyarországon

Innovációs és kutatási
rendszer struktúraváltása

1. Kreatív magyarok
és innovatív
vállalkozások

Vállalati hozzáadott
érték növelése
Budapest és a környező kelet-európai
országok vasúti összeköttetésének a
megteremtése

A magyar fogyasztót helyezzük a
Nemzeti Energiastratégia fókuszába
2. Gyors és
biztonságos
közlekedés

3. Tiszta, okos
és megfizethető
energia

Országhatáron belüli gyorsforgalmú
úthálózat építése és a vasúti
hálózattal való összekapcsolása
A közösségi közlekedési rendszerek
integrált kezelése, új elemek megjelenítése
a skálázhatóság biztosítása

Összehangolt fejlesztéspolitika

Megerősítjük energiaellátásunk
biztonságát
Végrehajtjuk az energiaszektor
klímabarát átalakítását

4. Tiszta ország
Kihasználjuk az energetikai
innovációban és a klímaváltozásban
rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségeket

Kreatív közlekedési megoldások
Magyarországon
Fenntartható rendszerek és infrastruktúrák
fejlesztése és implementálása
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Súlypontváltás a világgazdaságban: az E7 országok (Kína, India, Brazília, Oroszország, Indonézia, Mexikó,
Törökország) gazdasági súlya duplája lesz a G7 országoknak 2050-re

Világkereskedelmi
helyzetkép

▪
▪
▪
▪

A világexport 80 százalékát 600 multinacionális vállalat adja
Ők dominálják a piacokat, a versenyt, a gazdaságpolitikai és a kereskedelmi szabályokat
Ők az „elefántok”, rájuk tekintettel kell lennie a gazdaságpolitikának
Míg ma ezek a vállalatok nagyrészt nyugati országokban nőttek fel, az ő helyüket az E7 országok óriásvállalatai vehetik át
▪

Gazdasági hatalomváltás: az E7 és a G7 országok
GDP-je (ezer milliárd dollár, folyóáron)1

138,2
▪

▪

69,3

29

20,9
2009

2050
G7

▪

E7

▪

A szabad kereskedelmet hirdető fejlett
nyugati országok egyre jobban
védik saját piacaikat (pl. USA
védővámok)
Kína és a többi fejlődő ország a
szabadkereskedelem legfőbb
támogatójává válik
A szabadkereskedelmi
egyezmények környezetvédelmi és
fogyasztóvédelmi szabályozások
helyett hatalmi-gazdasági logika
mentén születnek a jövőben is
A belőlük származó előnyöket a
tőkeerős transznacionális cégek
fölözik le a középosztály kárára

Egy helyi és globális szinten is felelős gazdaságpolitikának a szigorú fogyasztóvédelmi,
környezetvédelmi szabályokat és az emberhez méltó munkakörülményeket szem előtt tartó kritikus
infrastruktúra és gazdaságfejlesztésre, valamint a méltányos globális adózás szempontjait szem előtt
tartó nemzetközi gazdasági szerződésekre és kereskedelemi megállapodásokra kell törekednie.
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A jövőbeli technológiai változások fő kérdése, hogy a tudomány képviselői ki tudják-e fejleszteni azon
megoldásokat, amelyekkel ezen technológiák alkalmazására felkészíthetik a hazai gazdaságot, különös
tekintettel a munkaerő-piaci szereplőkre
▪ „Az adat az új olaj” - a nemzeti tulajdonban lévő adatközpontok kialakítása az egyik legjelentősebb stratégiai kérdés
► Mesterséges intelligencia
▪ A McKinsey becslése alapján a ma ismert munkakörök 60 százalékában a
► Blockchain technológia
tevékenységek legalább 30 százaléka automatizálható
► Drónok és önvezető járművek
▪ 2030-ra globálisan 75-375 millió főnek szakmát kell váltania (3-14 százalék) az
► Dolgok internete (IoT)
automatizálás következtében
► Robotizáció és automatizáció
▪ A GVI (Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft.) 2016-os kutatása alapján
► Nanotechnológia és élettudományok
Magyarországon 513 ezer munkahelyet veszélyeztethet az automatizáció

Új technológiák
megjelenése

1. Feltétel nélküli alapjövedelem
▪ Érv: megszűnő munkahelyek és alacsony bérek kompenzálására feltétel nélkül kell mindenkinek biztosítani az
emberhez méltó alapjövedelmet, amelynek alapját részben a vállalatok által alkalmazott robotok utáni adózás
teremtheti meg
▪ Ellenérvek:
• sérti a lakosság igazságérzetét
• finanszírozási kihívások: az USA-ban a szövetségi adók 75 százalékát emésztené fel
• Magyarországon láttuk, hogy 2010 az EU legmagasabb inaktivitásához vezettet a nem munkához kötődő
támogatási rendszer
▪ Finnországban 2017-2018 között egy évre PILOT jelleggel kipróbálták, a kedvezőtlen eredmények miatt 2018
áprilisában leállították a programot és a támogatásokat feltételekhez kötik újra

A technológiai
változások indukálta
potenciális
“munkanélküliség”
megoldási
lehetőségei

2. Feltételes, tanulásra és munkára ösztönző támogatási rendszer

▪

A felelős gazdaságpolitika a feltételes, munkára ösztönző támogatási rendszert választja.
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2 Freedman

(2016)

A fenntarthatósági kihívásokra már nem adható egy egységesen jó válasz – csak több megoldás egyidejű
alkalmazása lehet célravezető. Példa: a mobilitás okozta kihívás a 21. században és a vezető nélküli
technológiák

1

Zéró emisszió

▪ Üzemanyag-fogyasztás csökkentése
▪ Károsanyag-kibocsátás csökkentése

2

Demográfiai nyomás

▪ Bizonytalan vezetők támogatása
▪ Időskori mobilitás növelése

3

Baleseti kockázat

▪ Balesetek elkerülése az emberi tévedések
hatásának csökkentésével

4

Növekvő
forgalomsűrűség

▪ Közlekedési folyamat irányítása
▪ Kényelmes, időtakarékos utazás

5

Meglévő technológiák

▪ Intelligens szenzorok megfelelő áron
▪ Intelligens aktuátorok (kormánymű, fékek, stb.)

1m

Eredmény: 30 százalékos fogyasztáscsökkenés a teljes
konvoj számára, 50 százalékkal alacsonyabb légellenállás a
követő járművek esetében a szóló esethez viszonyítva
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Az új technológiák megjelenése a munkaerőpiac átalakulásához vezet

Foglalkozási kategóriák3

Példa a foglalkozásokra

Automatizálhatóság foka
(tevékenységek százaléka)

Automatizálható
Nem automatizálható

Termelés

Közvetlen termelésben
dolgozó munkások

85

15

Anyagmozgatás és
szállítás

Közvetlen termelésben
dolgozók

84

16

Ügyviteli támogatás és
irodai tevékenység

Irodai asszisztensek

Értékesítés és
kapcsolódó tevékenység

Kereskedelmi eladó

Gazdálkodás, halászat
és erdőgazdálkodás

Mezőgazdasági
dolgozók

Építőipar és bányászat

Tetőfedők

47

53

Egészségügyi dolgozók

Sebészek

47

53

Menedzsment

HR-vezetők

Üzleti és pénzügyi
tevékenységek

Compliance vezetők

Oktatás, könyvtár és
képzés

Tanárok
▪

75

6%
4%

25

28

72
58

8%

3%

42

33

67

26
18

Az összes munkavállalón
belüli arány (%)

6%
4%
7%
9%

74
82

13%
10%

A személyes emberi kapcsolatokat igénylő szakmák digitalizálhatósága alacsony.
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(2018)

De az új technológiák nem ellenségeink: amennyiben okosan használjuk ki az új technológiák nyújtotta
lehetőségeket, akkor sokkal több munkahely jöhet létre, mint amennyi megszűnik

Csökkenteni, vagy növelni fogja a munkaerő
létszámát a digitalizáció?4

A technológia felváltja a rutinszerű
szellemi és kézi gyakorlati
feladatokat, így az emberek
kevésbé megszokott és
szerteágazóbb szerepeket
tölthetnek be.4

▪

Az automatizáltsági fok növekedése nem vezet szükségszerűen a humán munkaerő csökkenéséhez
– átstrukturálódás.
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Manpower 2016

Az új technológiák nem kiszorítják a munkavállalókat a munkaerő-piacról, hanem támogatják őket és javítják a
munkavégzés hatékonyságát

A munkahelyek 38
százalékában nem, vagy
csak nagyon magas
kockázat mellett lehet
helyettesíteni az emberi
munkaerőt

▪

Felértékelődik azoknak
a munkahelyeknek
a szerepe, ahol az emberi
tényező nem
helyettesíthető.
(pl. tanár, nővér,
pszichológus)

Átalakulnak a szakmák,
együtt fogunk “dolgozni” a
mesterséges
intelligenciával

Az automatizálási folyamat már zajlik – nem jövőbeni kérdésekről beszélünk.
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A munkaerővel szemben támasztott követelmények változnak: felértékelődnek az emberi együttműködéssel
kapcsolatos készségek

2020-ban5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Komplex problémamegoldás
Kritikus gondolkodás
Kreativitás
Emberek kezelése
Csapatmunka
Érzelmi intelligencia
Ítélet és döntéshozatal
Szolgáltatás orientáció
Tárgyalás
Kognitív rugalmasság

2015-ben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Komplex problémamegoldás
Csapatmunka
Emberek kezelése
Kritikus gondolkodás
Tárgyalás
Minőségellenőrzés
Szolgáltatás orientáció
Ítélet és döntéshozatal
Aktív hallgatás
Kreativitás
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of Jobs Report, World Economic Forum

Városiasodás és élettér: míg ma 100-ból 54 fő lakik a világon városokban, addig 2050-re már 67 fog városokban
élni, amely a népességnövekedéssel együtt 2,5 milliárd új városlakót jelent globálisan

▪

▪
2010: 10-ből 5 fő városi

2050: 10-ből 7 fő városi

▪
▪

▪

A nemzetgazdaságok helyett a
világgazdaságba bekapcsolódni képes
régiók, tudás- és életterek együttműködéséről
fog szólni a jövő
A munkahelyek virtuálissá válásával – azáltal,
hogy egyre több feladat a világ bármely részéről
elvégezhetővé válik – lakhelyünk élhetősége
az egyik legfontosabb tényezővé válik a
tudás bevonzásában és az életminőség
továbbfejlesztésében
Felértékelődik az inspiráló és élhető épített
és természeti környezet szerepe
A városiasodással párhuzamos folyamat lesz
vélhetően a vidék belakása, amely nem csak
az életminőség és a környezetterhelés
csökkentése szempontjából fontos, hanem
nemzetbiztonsági szempontból is

Azok a városok, amelyek mérsékelni tudják a nagy népsűrűség okozta hátrányokat, adottságaiknál,
tervezettségüknél és szervezettségüknél fogva előnyre tehetnek szert.
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Elöregedő társadalmak: a 60 év feletti lakosság aránya a 2000-ben mért 10 százalékról 2050-re 21 százalékra
növekedhet

A 60 év feletti népesség aránya a világ népességén
belül (%)6

21

10
8

2000

1950

▪

2050

Kihívások
▪ Bővülő állami szociális kiadások, amely a
munkaképes korúakra rakódó terhek
növekedését vonja maga után
Lehetőségek
▪ Speciális igényekkel és az átlagnál nagyobb
mennyiségű szabadidővel rendelkező társadalmi
csoport növekedése
▪ Potenciálisan felértékelődik a személyre szabott
orvoslás, a gyógy- és egészségturizmus,
valamint a testi, lelki és szellemi értelemben vett
egészséges életmód iránti igény
▪ Az ENSZ által kiadott Active Ageing Index
indikátorai mentén az idősek életminőségének
és aktivitásának növelése csökkentheti az
időskori inaktivitást

Magyarország a gyógy- és egészségturizmus és az élhető környezet területén jó (természeti)
adottságokkal rendelkezik, amely alapján vonzó kulturális és egészségturisztikai desztinációvá
nőheti ki magát. Az időskori aktivitási ráta európai összehasonlításban alacsony, ami kiaknázható
munkaerő-piaci és egyéb potenciált jelez.
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Bővülő középosztály: a jelenlegi 1,8 milliárd fős középosztály 2030-ra 4,8 milliárd főre bővülhet, amely növekedés
90 százaléka Ázsiában fog jelentkezni

A világ középosztályának bővülése a Világbank
középosztály definíciója alapján (millió fő)7

▪ A középosztály 3 milliárdos bővüléséből Ázsia
és a csendes-óceáni térség 2,7 milliárd fővel
veszi ki a részét
▪ Ehhez Kína mintegy 850 millió fővel járul hozzá,
miközben a nyugati világ (Észak-Amerika és
Európa) középosztályának növekedése
megtorpan
▪ A fizetőképes kereslet növekedése döntően az
ázsiai, csendes-óceániai térségre összpontosul
▪ A nemzetközi utazások száma átlagosan 43 millió
fővel bővülhet
▪ Jó eséllyel a közép- és kelet-európai régiót az
új, népszerű úti célok között fogják számon
tartani, valamint növekedhet az oktatással
kapcsolatos nemzetközi kereslet is

▪

7

A gazdaságpolitika szempontjából a legfontosabb, hogy magyar léptékkel elképesztő méretű
globális középosztály fog létrejönni, amelynek lesz igénye és pénze a minőségi kulturális, oktatási
és egészségügyi szolgáltatásokra és termékekre.

Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade; megjegyzés: a
Világbank definíciója szerint azok a családok sorolhatók a középosztályba,
amelyekben az egy főre jutó napi jövedelem 10 és 100 dollár között alakul
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Erőforrások szűkösebbé válása: a népességbővülés hatására a globális energiaigény 50 százalékkal, a vízigény
40 százalékkal, az élelmiszerigény 35 százalékkal növekedhet 2030-ig

Erőforrás szűkösség: 2030-ra jelentősen nő az
energia-, víz- és élelmiszer-szükséglet (százalékos
növekedés)8

50
40
35

ENERGIA

VÍZ

▪

▪ Azok a régiók tesznek versenyelőnyre szert,
amelyek energiából, vízből és élelmiszerből
önellátók tudnak maradni, és akár még
exportképességüket is fejleszteni tudják
▪ Emellett mindazon technológiák is
felértékelődnek, amelyek az energia- és
víztakarékos gazdálkodásra lehetőséget
biztosítanak
▪ A magyar agrárszektorban és
élelmiszergazdaságban hatalmas kiaknázatlan
lehetőségek: 1980-ban egy főre vetítve az
agrárszektor teljesítménye elérte a 2300 dollárt, míg
az 1990-es évek közepe óta 600-900 dollár között
ingadozik (2005-ös árakon számolva)

ÉLELMISZER

Az agrárgazdálkodás technológiai fejlődésének, a kedvező adottságainknak és a kereslet várható
élénkülésének köszönhetően a mezőgazdaság és az élelmiszeripar a hazai gazdaság egyik kitörési
pontja lehet. Felértékelődik a minőségi és biztonságos élelmiszerhez és édesvízhez való hozzáférés
jelentősége. A fenntarthatósági szempontok meghatározóak.
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Szakterületi stratégiák

Gazdaságstratégia
és szabályozás

Innováció és
tudománypolitika

Szakképzés és
felnőttképzés

Energiaügyek és
klímapolitika

Fenntarthatóságpolitika

Közlekedéspolitika

Infokommunikáció és
fogyasztóvédelem

Európai Uniós
fejlesztések
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A versenyképesség és a gazdasági növekedés szempontjából meghatározó innováció területén
Magyarország a 22. helyen állt az Európai Unióban 2017-ben

Helyzetkép

Összesített innovációs index, 2016
(teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában)41

Svédország

143,6

Dánia

136,7

Finnország

130,9

Hollandia

129,5

Németország

123,4

Ausztria

121,5

Izrael

111,0

Csehország

84,4

Portugália

83,0

Emberi
erőforrások

64,8

Attraktív kutatási
rendszerek

55,5

Innováció-barát
környezet

93,4

Finanszírozás és
támogatás

44,4

Vállalati
befektetések

88,9

Innovátor
vállalkozások

14,4

Észtország

79,8

Kapcsolatok

60,4

Litvánia

79,4

Szellemi
eszközök

46,9

Foglalkoztatási
hatások

126,7

Értékesítési
hatások

98,0

Szlovákia

70,0

Magyarország

67,4

Lengyelország

54,8

Románia
Modest innovators

Fő megállapítások
▪ Magyarország jelentősen
elmarad innovációban a
vezető európai országoktól
▪ Ez elsősorban a kis- és
középvállalatok
kiemelkedően alacsony
innovációs
tevékenységének (termék,
folyamat, marketing,
szervezeti, in-house
innováció) és a szellemi
termékek (szabadalmak,
védjegyek) alacsony
arányának eredménye
▪ A finanszírozás 2016-ban az
EU-s források ciklikussága
miatt volt alacsony

33,8

Moderate innovators

▪

Strong innovators

Innovation leaders

A hazai kis- és középvállalatok alacsony innovációs tevékenysége korlátozza termelékenységüket. A nemzetközi
innovációs trendek az ipari innováció irányából a szolgáltatás innováció irányába mozdultak el az elmúlt években,
amelyet a magyar gazdaságpolitikának is szem előtt kell tartania. Hiányzik az a középszektor, ami nálunk a 90-es
években megszűnt, míg a többi visegrádi országban nagyobb arányban maradt életben.
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European Innovation Scoreboard 2017

Kutatás-fejlesztési és innovációs kiadások a 2020-ra kitűzött GDP-arányos KFI-kiadás alatt, jelentős a
vállalatok szerepvállalása

GDP-arányos kutatás-fejlesztési kiadások (%)42

K+F ráfordítások pénzügyi forrása szektoronként (%)43

1,39
1,14
0,96

1,15

1,19

Helyzetkép

1,36

1,38

1,27

17%

1,22

12%
0%

1%

15%
6%

18%
0%
8%

26%

0,98

Külföldi forrás
82%

Non-profit forrás

69%

Állami költségvetés
74%

Vállalkozások

56%

6%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mindösszesen

Államháztartás
(kormányzat)

10%
Felsőoktatás

Vállalkozások

▪ 2020-ra elérhető az 1,8 százalékos GDP-arányos KFI kiadás
▪ Cél az állami források arányának minden szektorban megvalósuló növelése
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Eurostat; 43 KSH

2007 óta 18 százalékkal nőtt a kutató-fejlesztők száma országos szinten, míg a felsőoktatásban több éves
csökkenés után stabilizálódik ill. növekedésnek indult a tényleges létszám

Tudományágak K+F ráfordításainak részesedése a
különböző szektorokban (2016, %)44

Kutató-fejlesztők száma (fő)45
39 190
36 945

100%
90%
80%

3%
4%
5%
5%

9%

Helyzetkép

4%
2%

14%

33 059

9%
11%

20%

14%

8%

35 267

35 700

2009

2010

37 019

37 803

38 418

38 915

+18%

33 739

70%
60%
50%

59%

2%

77%
17%

40%

2008

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Felsőoktatási kutató-fejlesztők száma (fő)46

30%

55%

20%
18 395

20%
10%

2007

23%

21%

17%

Felsőoktatási

Vállalkozások

0%
Mindösszesen

Államháztartás
(kormányzat)

Természettudományok

Műszaki tudományok

Orvostudományok

Agrártudományok

Tárdadalomtudományok

Bölcsészettudományok

8 372

2009

17 332

8 256

2010

17 059

8 260

2011

16 551

8 130

2012

tényleges létszám

16 023

8 154

2013

15 925

7 937

2014

15 643

7 706

2015

16 039

7 476

2016

számított létszám
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Eurostat

Alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti
fejlesztések aránya a K+F-en belül nemzetközi
összehasonlításban (2016, %)47
alapkutatás

70%

30%

10%

47, 48

Eurostat

alkalmazott kutatás
kísérleti fejlesztés
9%

100%
100%

90%
90%

80%
80%

54%

26%

20%

18%

0%

70%

60%
60%

50%
50%

40%
40%

30%

Luxembourg
Luxemburg
Malta
Málta
Poland
Lengyelország
Iceland
Izland
Netherlands
Hollandia
Slovakia
Szlovákia
Italy
Olaszország
Republic
Czech
Csehország
Ausztria
Austria
Magyarország
Hungary
Magyarország
Görögország
Greece
Szlovénia
Slovenia
Románia
Romania
Észtország
Estonia
Lettország
Latvia
Spanyolország
Spain
Írország
Ireland
Portugália
Portugal
Dánia
Denmark
Norvégia
Norway
Kong
China except HongKína
Japán
Japan
Dél-Korea
South Korea
Litvánia
Lithuania
Horvátország
Croatia
Királyság
Egyesült
Kingdom
United
Bulgária
Bulgaria
Ciprus
Cyprus
Belgium
Belgium

Málta
Malta
Slovakia
Szlovákia
Luxembourg
Luxemburg
Greece
Görögország
Latvia
Lettország
Croatia
Horvátország
Poland
Lengyelország
Republic
Czech
Csehország
Lithuania
Litvánia
Romania
Románia
Netherlands
Hollandia
Estonia
Észtország
Italy
Olaszország
Portugal
Portugália
Spain
Spanyolország
Cyprus
Ciprus
Denmark
Dánia
Hungary
Magyarország
Magyarország
Slovenia
Szlovénia
Austria
Ausztria
Korea
South
Dél-Korea
Ireland
Írország
Kingdom
UnitedKirályság
Egyesült
Belgium
Belgium
Japán
Japan
Bulgaria
Bulgária
Kong
China except Hong Kína

Alacsony az alapkutatások aránya a teljes K+F-en belül és kiemelkedően magas a kísérleti fejlesztések
aránya nemzetközi összehasonlításban, míg a felsőoktatási intézményekben alacsony az alkalmazott
kutatások aránya

Alapkutatás
Alkalmazott kutatás

Helyzetkép

Alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti
fejlesztések aránya a K+F-en belül a
felsőoktatási intézményekben (2016, %)48
Kísérleti fejlesztés

36%

55%

20%

10%
0%
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Fő kihívás a kkv-k esetében: nincsenek tudatában az innováció fontosságának – a szemléletformálás
meghatározó szerepet játszik

Helyzetkép

Miért nem vezetett be innovációt?49

91%

NEM LÁTTUNK RÁ OKOT

5%

3%

4%

NEM VOLT ÖTLETÜNK

NEM KAPTUNK HITELT

NEM KAPTUNK PÁLYÁZATI
FORRÁST

22
49

CIS felmérés, 10 fő feletti cégek

Az innováció- és tudománypolitika víziója alapján Magyarország kiemelt gazdasági területeken európai szinten
kiemelt KFI potenciálra tesz szert, valamint a kis- és középvállalkozások széles körben képessé válnak
11
Javaslatok száma
23
innovációk bevezetésére és létrehozására
(8)
(ITM-mel azonos vagy hasonló javaslat)

Vízió

Misszió

▪ Magyarország kiemelt gazdasági területeken európai szinten kiemelt KFI potenciálra tesz szert, valamint a kis- és
középvállalkozások széles körben képessé válnak innovációk bevezetésére és létrehozására
▪ Missziónk a hazai KFI tevékenységek fókuszálása a KFI együttműködések erősítésével, Magyarország
versenyképességének fenntarthatósága és növelése érdekében
▪ Együttműködések erősítése az ökoszisztéma szereplői között

Fő célok

▪ A KFI szakpolitika szemléletmódjának megújítása (pl. támogatások eredményeinek magasfokú hasznosulása,
innovatív közbeszerzések, célzott fejlesztési területek meghatározása)
▪ A kutatás-fejlesztés és innovációs ökoszisztéma központi elemét a felsőoktatási intézmények képezik
▪ Fókuszálás és specializáció

23

8
(5)

Innováció és tudománypolitika: fő célindikátorok

▪

+1,78 százalékpont

GDP arányos K+F ráfordítások (%)50

3%

2,94%

2030

2016

1,80%

1,22%

2016

▪

Intézeti és felsőoktatási kutatóhelyek
GDP arányos K+F ráfordításai (%)51

2022

+0,28 százalékpont
0,58%

0,54%

0,30%

2016

▪

Közfinanszírozású kutatóintézettel vagy
kormányzattal együttműködő innovatív
vállalkozások aránya (%)52

2022

2030

2016

+7,5 százalékpont
12,0%

10,0%

4,5%

2014

2022

2030

2014
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Eurostat

Innováció és tudománypolitika : további célindikátorok

Stratégiai cél

1

Együttműködések erősítése az
ökoszisztéma szereplői között

Key Performance Indicator

Jelenlegi érték

2022

2030

Támogatott projektek száma és azok éves
változása (db)

t.b.d.

tbd.

tbd.

tbd.

Éves megítélt támogatások összege és az
összeg változása (Mrd Ft)

t.b.d.

tbd.

tbd.

tbd.

Szerződött projektek száma évenként és ezek
számának változása (db)

t.b.d.

tbd.

tbd.

tbd.

Szerződéssel lekötött összeg és összeg
változása évenként (Mrd Ft)

t.b.d.

tbd.

tbd.

tbd.

Kifizetéssel rendelkező projektek száma és
változása évenként (db)

t.b.d.

tbd.

tbd.

tbd.

tbd.

tbd.

tbd.

tbd.

Kutatók, fejlesztők száma (FTE) (fő)

25 804

34 000

tbd.

Nem releváns

GDP arányos vállalati K+F ráfordítások (%)

0,68%

tbd.

tbd.

2%

GDP arányos feldolgozóipari vállalkozási
kutatóhelyek K+F ráfordításai (%)

0,43%

0,65%

tbd.

1,7%

Feldolgozóipari vállalkozási kutatóhelyek
kutatói FTE-je (db)

5 908

6 800

tbd.

Nem releváns

17 919

18 195

tbd.

Nem releváns

4 366

tbd.

tbd.

Nem releváns

Kifizetett összeg és összeg változása évenként
)Mrd Ft)

2

A KFI szakpolitika
szemléletmódjának megújítása
(pl. támogatások eredményeinek
magasfokú hasznosulása,
innovatív közbeszerzések, célzott
fejlesztési területek
meghatározása)

3

A kutatás-fejlesztés és
innovációs ökoszisztéma
központi elemét a felsőoktatási
intézmények képezik

Megjelent idegen nyelvű publikációk száma (db)

4

Fókuszálás és specializáció

Megadott szabadalmak száma (db)

Megjelenített KPI/Összes KPI

12/15

Jelenlegi érték

25

Erőforrások fókuszálása: az új innovációk és technológiai megoldások támogatása esetén három tényező
mérlegelése szükséges: 1) a globális megatrendek, 2) a magyar közösség számára fontos megoldások, 3) a
magyar gazdaság potenciális versenyelőnyei

Új eredmények

Alkalmazás

Követés

AI

Megatrend
Big
Data

A mi közösségünk
számára fontos

Biotechnológia

Víz
Élelmiszertechnológia

Logisztika
Érték
Család
Nemzet

Amiben jók vagyunk
Autonóm
járművek

Agykutatás
Kreatívipar

26

Az egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma kialakításának célja, hogy nemzetközileg versenyképes hazai
tulajdonú vállalkozások jöjjenek létre ill. fejlődjenek tovább
~15
Inkubátorok

~30
Kockázati tőkealapok
és üzleti angyalok

Vállalkozás
Az egyetem 24/7
elérhető a 60 km-en
belüli vállalkozások
számára egy hotline-on
keresztül, amely
biztosítja, hogy a vállalati
megkeresésekre 48 órán
belül érdemi válasz
érkezzen

Hotline

Miért az Egyetem az ökoszisztéma központja?

~10

1 ÖSSZEKÖT
▪ inkubátorokkal, akcelerátorokkal, kockázati tőkealapokkal,
üzleti angyalokkal, vállalatokkal, ökoszisztéma pásztorokkal
2 SZOLGÁLTAT
▪ kutatás-fejlesztési kapacitást, due diligence szolgáltatást,
szakmai és üzleti tanácsadást
3 ABLAK A VILÁGRA
▪ nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik
4 SZEMLÉLETET FORMÁL
▪ vállalkozói szemléletmód kialakítása

Akcelerátorok

Egyetem

Due diligence

Helyi, regionális
vállalatok

Kutatás-fejlesztési
kapacitások
Nemzetközi kapcsolatok

Növekedés és
nemzetköziesedés

Nemzetközileg versenyképes
hazai tulajdonú vállalkozás

Fő kihívások:
1. Az egyetemek a jelenlegi jogszabályi keretek között
nem tudják betölteni központi szerepüket az
ökoszisztémában
2. Kevés (nemzetközileg is) piacképes ötlet és
vállalkozó szellemű fiatal, a működő kkv
vállalkozások termelékenysége alacsony
3. Nemzetközi piacokra lépés nehézsége

27

Stakeholderek egyértelmű azonosítása és “típusra” szabott megoldások kidolgozása

NAIK

AM

ME

Kutatóintézetek

MTA

Privát
kutató
cégek
Mérnöki
szolg.

HM

Egyeteme
k

STAKEHOLDEREK

Külföldi
partnerek

Jelentőségük kiemelkedő

Egyéb
állami

Külföldi
tulajdonú
váll.

Hazai
tulajdonú
váll.
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Science parkok mint a hatékonyan működő innovációs ökoszisztéma fontos elemei – példák

PIACI IGÉNY

IPARI-AKADÉMIAI
KOOPERÁCIÓ

ERŐS
KORMÁNYZATI
TÁMOGATÁS

FELSŐOKTATÁSI
HÁTTÉR

ELI SCIENCE PARK

TECHNOLÓGIAI ÉS
INNOVÁCIÓS PARK

ZALAZONE

SZEGED

PÉCS

ZALAEGERSZEG
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Összegzés: Innovációért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Milyen fő ügyekre épül az ITM stratégiája?
1. Kreatív magyarok és
innovatív vállalkozások

▪
▪
▪
▪

Közlekedéspolitika
Fenntarthatóság
Innováció és tudománypolitika
Gazdaságstratégia és szabályozás

▪ Fenntarthatóság
▪ Gazdaságstratégia és szabályozás

Fő célok (alcélok) száma

4

KPI-ok száma

15

3. Tiszta, okos és
megfizethető
energia

2. Gyors és
biztonságos
közlekedés

4. Tiszta ország

Eszközök/projektek/
intézkedések száma

23

▪ Szakképzés és felnőttképzés
▪ Innováció és tudománypolitika
▪ Infokommunikáció és
fogyasztóvédelem
▪ Gazdaságstratégia és szabályozás

▪
▪
▪
▪

Energia- és klímapolitika
Fenntarthatóság
Innováció és tudománypolitika
Gazdaságstratégia és szabályozás

Forrásigény

tbd.

Rendelkezésre álló
források aránya

tbd.

30

Innováció és tudománypolitika: javasolt eszközök/projektek/intézkedések (1/2)

1 ▪ Beruházásösztönzési támogatások: a betelepülő vállalatoknak vállalniuk kell a nyílt innovációban történő részvételt,
a saját K+F központok Magyarországra telepítését kiemelten támogatjuk

2 ▪ Adópolitikai és adminisztrációcsökkentő eszközök (pl. társasági adó kedvezményezettje lehessen felsőoktatási
intézmény vagy kutatóintézet is, amennyiben K+F-re költi; innovációs járulék újragondolása)

3 ▪ Nemzetközi kapcsolatok erősítése és tartalommal történő megtöltése
KFI szakpolitika
szemléletmódjának
megváltoztatása

4

▪ NKFIH új szemléletmódú irányítása: a támogatások eredményeinek beágyazása a hazai nem innovatív vállalatoknál
illetve nemzetközi piacokra

5

▪ Tudomány- és innovációkommunikációs akcióterv: tudományos eredmények és innovációk megismerhetőségének
elősegítése a társadalom és a vállalkozások számára

6 ▪ Innovációs checkpoint: egykapus rendszer létrehozása, amely lehetővé teszi, hogy a vállalati partnerek
egyértelműen tisztában legyenek a felsőoktatási intézmények KFI szolgáltatásaival

7 ▪ K+F kormányzati támogatásának erősítése: 2020 után csökkenő EU-s források következtében szükséges az NKFI
Alap költségvetésének megemelése (a 2020-as EU-s cél teljesítéséhez 460 mrd Ft-tal több finanszírozás)

8 ▪ A nyílt innováció ösztönzése célzott programokkal: nyílt innovációban a nagyvállalatok házon kívül megvalósuló KFI
tevékenységeiket elsősorban magyar beszállítóktól szerezzék be

Együttműködések
erősítése az
ökoszisztéma
szereplői között

9

▪ Partnerség erősítése: Innovációs Nemzeti KFI Tanács létrehozása, amelyben a KFI rendszer szereplői rendszeresen
egyeztetnek és erősödik a jelenlétük a szakpolitikai döntéshozatalban

10 ▪ Külföldi kutatóintézetek itthoni letelepedésének a támogatása, integrációja az ökoszisztémába (pl. Fraunhofer, Max
Planck)

11 ▪ Kutatói utánpótlás: a doktori rendszer szélesebb körű megismertetése a vállalati szereplőkkel, adókedvezmények
nyújtása a vállalkozási oldalról érkező, vállalkozási témát kutató doktoranduszok számára
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Innováció és tudománypolitika: javasolt eszközök/projektek/intézkedések (2/2)

12 ▪ A felsőoktatás és az MTA kutatóintézeteinek szorosabb együttműködése (célzott kutatási projektek támogatása,
kutatói mobilitás elősegítése, MTA infrastruktúrájának bevonása az oktatásba)

13 ▪ A felsőoktatás vállalati kapcsolatainak erősítése (egykapus ernyőszervezet kialakítása az egyetemi KFI
A KFI ökoszisztéma
központi elemei a
felsőoktatási
intézmények

kapacitásokra, nagyvállalatokkal KFI beszállítói megegyezések)

14 ▪ Kutatási infrastruktúrák és kutatóintézeti K+F kapacitások bérbeadása a vállalatoknak

15 ▪ Új típusú kutatási infrastruktúrák támogatása (olyan infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a kiemelt gazdasági
területen történő innovációk kritikus tömegének létrejöttét egy helyszínen)

16 ▪ Kiemelt figyelem biztosítása az MTMI képzésekre (MTMI életpálya, rövidciklusú képzések, gyakorlatorientáltság)

17 ▪ MTMI kutatási területek erősítése (szakdolgozatok kiírása valós vállalati problémák megoldására, ipari szereplők
bevonása a képzésekbe óraadóként, vállalati orientáltságú kutatások támogatása, „ipari” PhD)

18 ▪ Technológiai és nem-technológiai innováció összekapcsolása (pl. önvezető járművek jogi, etikai, gazdasági kérdései),

amely célja a technológiai innovációk társadalmi bevezetésének támogatása és az innováció fogalmának kiterjesztése:
az új technológiák alkalmazásának támogatása a kkv-k körében

19 ▪ Startupok támogatása: elsősorban nem anyagi eszközökkel (jelenleg ezek elérhetők), hanem a rendelkezésre álló
eszközök célszerű felhasználásával, és szabályozó környezet „startup-baráttá” tételével
Fókuszálás és
specializáció

20 ▪ Kutatói életpályamodell kidolgozása a középiskolától kezdőden, amelyben meghatározó szerepet játszik az oktatóikutatói bérek rendezése

21 ▪ Az Új Lendület program célja a külföldön már befutott neves kutatók és a kutatói pályájuk elején tartó munkavállalók
hazahívása (pl. az első 5 évben 50-100%-os SZJA elengedéssel osztrák példa alapján)

22 ▪ A felsőoktatási intézmények markáns KFI profiljainak kialakítása a vállalkozási szektorhoz való kapcsolódás érdekében
23 ▪ A felsőoktatás gazdasági-társadalmi beágyazottságának növelése: a szélesen értelmezett – nem pusztán gazdasági,
hanem társadalmi értelemben is vett - harmadik missziós tevékenységek kialakítása
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