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Az innováció mint beruházás
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Schumpeter
• Az innováció fajtái (Theory of economic development, 1934)
◦ Új termék vagy létező termék új Tpusának bevezetése
◦ A termelés vagy értékesítés új módszerének alkalmazása (amit az ado3 iparágban még nem
alkalmaztak)
◦ Új piac megnyitása (ahol az iparág még nem volt képviselve)
◦ Nyersanyagok és más inputok új forrásának megszerzése
◦ Új piacszerkezet kialakítása mint például monopólium létrehozása vagy megszüntetése

• Az innováció a verseny és a gazdaság dinamikájának alapvető hajtóereje
◦ “the process of industrial muta3on, that incessantly revolu3onizes the economic structure
from within, incessantly destroying the old one, incessantly crea3ng new one” (Capitalism,
Socialism and Democracy, 1942)
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Közösségi innovációs felmérés
•BevezeteE-e?
◦ új vagy jelentősen továbbfejleszte3 terméket/szolgáltatást
◦ új vagy jelentősen továbbfejleszte3 termelési folyamatot, forgalmazási módszert, avagy az
árukat/szolgáltatásokat támogató tevékenységet
◦ marke[nginnovációt
◦ szerveze[ innovációt

•“Az innovációnak (újítás vagy továbbfejlesztés) az Önök vállalkozása
számára újnak kell lennie, ugyanakkor nem kell szükségszerűen az
ágazatban vagy a piacon is újdonságnak számítania.”
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Az innováció költségei
•A vállalat akkor hajtja végre, ha várható haszna meghaladja a költségét
•Költsége
◦ K+F
◦ a menedzserek és más dolgozók ideje
◦ alternaTvaköltségek
◦ kiegészítő gépek beszerzése
◦ stb

•Haszna
◦ versenyelőny
◦ további innovációk épülhetnek rá
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K+F és innováció (CIS, 2014)

Bevezetett új
Nem
terméket/eljárást? Igen
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Végzett K+F-et?
Nem
Igen
65.9%
19.6%
13.5%
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K+F keZős szerepe
•A K+F szerepe keEős
◦ Az innováció egyik fő (de nem egyetlen) inputja
◦ Magyarországon például a technológiai változás fontos csatornája volt a
gépimport (embedded technology, Koren-Csillag, 2016)

•A K+F tevékenység növeli a vállalat abszorpWv kapacitását a tudás
megszerzésére/átvételére (Cohen-Levinthal, 1990; Griﬃth et al, 2003)
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Az innováció egy beruházás
•A haszon függ:
◦ A keresle3ől
◦ A verseny erősségétől (Aghion et al. 2005)
◦ A tulajdonjogok védelmétől

•A költség függ:
◦ A ﬁnanszírozási lehetőségektől
◦ A vállalat információ-feldolgozási kapacitásától
◦ A3ól, hogy hozzá tud-e jutni a megfelelő tudáshoz
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Az innováció egy speciális
beruházás
• A K+F/innováció új tudást hoz létre, ami közjószág jellegű
• Az új innovációk adoptálása is közjószág jellegű, mert
◦ információt hoz létre az innováció használhatóságáról, illetve arról is, hogy milyen módon kell
bevezetni (pl melyik zöld technológia lesz a legjobb)
◦ learning-by-doing a gyártásban

• Az inputok egy részének nem működik jól a piaca, mert a tudás nem kodiﬁkálható
(Johnson et al, 2002)
• Finanszírozási problémák
• Rendkívül bizonytalan
• Nagyon hosszú távú a megtérülés
• Nem ﬁzikai beruházás, így nehezebb külső ﬁnanszírozást találni hozzá
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Az innováció, mint beruházás:
szakpoli]ka
•A tudás közjószág jellege és nem létező piaca
◦ A K+F (ahol a közjószág-probléma a legerősebb) állami támogatása
◦ Szellemi tulajdonjogok deﬁniálása, a szabadalmak jól működő rendszere
◦ A tulajdonjogok biztonsága, jó intézmények

•A ﬁnanszírozás nehézségei (hosszú távú, bizonytalan megtérülés,
immateriális tőke)
◦ Jogi intézmények kialakítása
◦ Piacbarát innováció-támogatás
◦ Start-up, kockáza[ tőke támogatása
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Az innováció, mint beruházás:
szakpoli]ka
•A kiﬁzetés függ a piacszerkezeEől és aEól, hogy az innovaWv cégek
gyorsan tudnak-e növekedni
◦ Verseny és ágaza[ szabályozás
◦ Munkapiaci szabályozás

•Az innovációs polieka
◦ Nem csak K+F támogatás
◦ Nem csak high-tech szektorokat kell, hogy lefedjen
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A világ gazdaságtörténete
Figure 1: A Schematic History of World Economic Growth
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Source: Clark, 2007, figure 1.1, 2.Forrás: Clark (2007)
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Douglas North és az ipari
forradalom
The Rise of the Western World – A New Economic History (1973) és Structure and
Change in Economic History (1981)
Az a társadalom képes az innovációra, amely olyan intézményekkel rendelkezik,
amelyek képesek biztosítani:
◦ “the incen[ves to encourage the development of decentralized decision-making processes that
will allow socie[es to maximize the eﬀorts required to explore alterna[ve ways of resolving
problems”

Angliában fokozatosan alakultak ki ezek az ösztönzők
◦ Kulcsfontosságú a dicsőséges forradalom (1688)
◦ Orániai Vilmos hatalomra jutása egy olyan alku volt, ami kialakíto3a a tulajdonjogok hatékony
védelmét
Ø A király jogait korlátozta, a parlamentét növelte, a bíróságok függetlenségét biztosítoRa

Más országban nem alakultak ki ilyen intézmények
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Verseny 1.
•Az innováció akkor legerősebb, ha nem túl koncentrált a
piacszerkezet, de a vállalatoknak van piaci ereje
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS
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Verseny 2.
•A piacliberalizáció,
ha nem kíséri a K+F polieka változása, radikálisan
Figure 3: R+D spending in major UK generation and transmission companies
(£m 2008 prices)
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Verseny 3.

Policy, Competition &
Renewable Innovation

Baseline Results

•Erősebb verseny melleE

PSM Poisson Model with Linear Feedback, GMM with exogenous regressors
Family Weighted Number of Green Patents (fam>1), Years 1976-2007
Model 2
Model 3
Model 4
Model 5

erősebben reagálnak a vállalatok
az innovációs poliekai eszközökre
•Az erősebb verseny és a megújuló
poliekai eszközök kiegészíek

Linear ⇢
Families (log)
Energy Price(log)
Public R&D Ren. (log)
Kyoto
Policy Index
PMR competition
Policy ⇥ PMR
Policy ⇥ medium PMR
Policy ⇥ low PMR
Observ.
Moments

-0.783***
-0.762***
-4.152*
-0.029
-0.272*
-0.090***

-843
-10

-0.740***
-0.793***
-2.849
-0.001
-0.130
-0.090***
-0.234***

-843
-11

-0.675***
-0.792***
-2.701
-0.054
-0.153
-0.143***
-0.135**
-0.024*

-843
-12

-0.730***
-0.803***
-3.082
-0.038
-0.153
-0.050
-0.164**
-0.078
-0.148**
-843
-13

Forrás: Nesta et al, 2014

egymást
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Reallokáció

4. THE BUSINESS ENVIRONMENT FOR INNOVATION

Figure 4.2. Framework policies and resource flows to patenting firms, 2003-10
A. Additional labour attracted by a firm that increases its patent stock by 10%
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B. Additional capital attracted by a firm that increases its patent stock by 10%
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Az innováció mint rendszer
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Az innováció lineáris modellje

Tudós
feltalálja
(K)
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Az innováció nemlineáris
modellje
Valójában ezek a lépések nem válaszhatók el
◦ A folyamat egyes szakaszai visszahatnak egymásra
◦ A termelés és innováció gyakran vállala[ hálókban, globális értékláncokban történik

A tudás sajátosságai miaE a racionális beruházási modell korlátozoEan írja le
innovációs folyamatot
◦ Az innovációhoz kívülről is be kell tudni vonni tudást, egy szervezet nem rendelkezik elég
tudással (open innova[on)
◦ A tudás egy része csak közös munka során átadható (tacit)
◦ Útüggőség
◦ Ilyen körülmények közö3 a vállalatok heurisz[kák alapján döntenek (evolúciós megközelítés,
Nelson-Winter, 1982)
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Az innovációs rendszer
• A nemlineáris modell alapján látszik, hogy egy gazdaság innovációs teljesítménye
erősen függ aEól, hogy milyen hatékonyan lehet hozzáférni a tudáshoz.
• Ezért releváns “nemzee/szektorális/regionális innovációs rendszerekről” beszélni
◦ Milyen szereplők vannak?
Ø Pl. van-e kiri3kus tömeg és megfelelő diverzitás?

◦ Azok milyen tudással és milyen abszorpTv kapacitással rendelkeznek?
◦ Milyen erősek a kapcsolataik?
Ø Van-e közös nyelvük?
Ø Megbíznak-e egymásban (társadalmi tőke)?
Ø Vannak-e olyan formális/informális intézmények, amik segí3k a koordinációt?
Ø Stb

◦ Milyen formális és nem formális intézmények működnek?

• EU szakpoliekai szemléletében nagy szerepet játszik
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148

Part 2
Mobilising Innovation to Accelerate Climate Action

Chapter 3
Innovation to Transform Energy Systems

Innovációs rendszer

The evolution of thinking on innovation processes

Figure 3.1
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Note: Figures and data that appear in this report can be downloaded from www.iea.org/etp2015.
Source: GEA (2012), Global Energy Assessment: Toward a Sustainable Future, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom/New York; the
International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria.

Key point
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Innovation is an iterative and uncertain process with feedback loops across all steps;
it is influenced by diverse stakeholders and contextual factors in the broader
national or global environment.
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Az innovációs rendszer: az
egyetem szerepe
•A külső tudás “importja”
◦ Része-e nemzetközi tudományos közösségeknek?
◦ Képes-e megtalálni, értelmezni és átadni a külső tudást?

•A magasan képzeE dolgozók forrása
•Részvétel az egyetem-vállalae kapcsolatokban
◦ Innovációs együ3működések (nem egyoldalú tudás-átadás)

•Közös nyelv, intézmények biztosítása
•Spin-oﬀ cégek inkubátora
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A világ gazdaságtörténete
Figure 1: A Schematic History of World Economic Growth
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Source: Clark, 2007, figure 1.1, 2.Forrás: Clark (2007)
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Joel Mokyr és az ipari
forradalom
•A Culture of Growth (2016)
•Az ipari forradalom a felvilágosodás következménye
◦ Sajátos intellektuális környezet jö3 létre Angliában
◦ Amely nagyra értékelte az innovációt és a prak[kus tudást
◦ Nem a tudományos forradalom eredménye
◦ Fontos intézmények jö3ek létre (akadémia, tudományos társaságok),
amelyek fontos intézményi csatornát jelente3ek a tudás áramlására

•Ilyen innovációs rendszer nem jöE létre máshol
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Author's personal copy

Rendszerszintű problémák a
megújuló technológiák terjedésében
S.O. Negro et al. / Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (2012) 3836–3846

Table 3
Allocation scheme of systemic problems.
Systemic problems

Empirical sub categories

Hard institutions

1. ‘Stop and go policy’: lack of continuity and long-term regulations; inconsistent
policy and existing laws and regulations
2. ‘Attention shift’: policy makers only support technologies if they contribute to
the solving of a current problem
3. ‘Misalignment’ between policies on sector level such as agriculture, waste, and
energy, and on governmental levels, i.e. EU, national, regional level, etc.
4. ‘Valley of Death’: lack of subsidies, feed-in tariffs, tax exemption, laws, emission
regulations, venture capital to move technology from experimental phase towards
commercialisation phase
1. Large-scale criteria
Incremental/near-to-market innovation
Incumbents’ dominance
1. Lack of legitimacy
Different actors opposing change
1. Lack of technological knowledge of policy makers and engineers
Lack of ability of entrepreneurs to pack together, to formulate clear message, to
lobby to the government
Lack of users to formulate demand
Lack of skilled staff
– Wrong focus or no specific courses at universities and
knowledge institutes
between
knowledge produced at universities
– Gap/Misalignment
Forrás: Negro et
al, 2012
and what needed in practice
– Individualistic entrepreneurs
no platforms
– No networks,
MURAKÖZY BALÁZS
(MTA KRTK)
27
– Lack of knowledge diffusion between actors

Market structures

Soft institutions
Capabilities/capacities

Knowledge infrastructure

Too weak interactions
12/7/17
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IrányítoZ technológiai változás
•Eddigiek az innováció mennyiségével, minőségével foglalkoztak
•Kulcskérdés azonban az innováció iránya (directed technological
change, Hicks, 1932; Acemoglu, 1998)
Ezt is alapvetően meghatározza a
Øtényezők ára
Øa kereslet
Øa szabályozás

12/7/17

MURAKÖZY BALÁZS (MTA KRTK)

29

IrányítoZ technológiai
változás: példák
• Ha nagyobb a képzeE munka kínálata, akkor jobban elterjednek a képzeE munkára
épülő technológiák (Acemoglu, 1998)
• Energiaár-emelkedés után a légkondícionálók piacán az energiatakarékos
innovációk jelennek meg, korábban árcsökkentők (Newel et al, 1999)
• Magasabb energiaárak melleE több olyan szabadalom szüleek, ami
energiamegtakarító innovációkhoz kötödik (Popp, 2001)
• Az autóiparban magasabb üzemanyagárak melleE több “eszta” (elektromos, hibrid
stb.) technológiai szabadalom szüleek a “koszos” (robbanómotoros)
szabadalmakhoz képest (Aghion et al, 2016)
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A világ gazdaságtörténete
Figure 1: A Schematic History of World Economic Growth
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Source: Clark, 2007, figure 1.1, 2.Forrás: Clark (2007)
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Robert Allen és az ipari
forradalom
•The Briesh Industrial Revolueon in Global Perspeceve (2009)
•Az ipari forradalomban kulcsszerepet játszoE az irányítoE technológiai
változás, amelyet a tényezőárak határoztak meg
◦ A bérek magasak voltak (a fekete halál óta)
◦ Alacsony volt az energia ára (sok olcsó szén)
◦ Ezért munkamegtakarító, energiaintenzív technológiát veze3ek be

•Más országokban nem ilyenek voltak a tényezőárak
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Acemoglu et al. (2016)
•Transieon to Clean Technology
•Endogén növekedéselmélet
◦ A vállalatok [szta és piszkos technológiát használhatnak a termelésben, költségük
alapján döntenek
◦ A K+F irányulhat bármelyik technológiába
◦ A technológia költsége ado3 évben a3ól függ, hogy mennyit költö3ek addig összesen a technológiára
◦ Ha az egyik technológia fejle3ebb, akkor jobban megéri abba fektetni az új K+F-et
◦ Ezért minél nagyobb a különbség, annál nagyobb a költsége a másikra való átállásnak

◦ Útüggőség
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Acemoglu et al. (2016) –
Innováció állami beavatkozás
nélkül
transition to clean technology

85

F IG . 4.—Innovation rates under laissez-faire
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Acemoglu et al. (2016) –
Op]mális szakpoli]ka
F IG . 5.—The time path of temperature increases under laissez-faire

F IG . 6.—Optimal policies ðcarbon taxes and research subsidiesÞ under baseline parameters.
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and then declines back down to zero by about year 180. This is also intuitive: the research subsidy is front-loaded because the social planner
would like to switch research toward the clean technology as soon as possible. Once this is achieved and the change in the distribution of technology gaps makes clean research sufficiently profitable, the research
subsidy is phased out. Given the research subsidy, which is highly effec-

Acemoglu et al. (2016) –
Innováció op]mális poli]ka
melleZ

F IG . 7.—Innovation rates under optimal policies
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Szakpoli]kák – elvek
• Externáliák
◦ Tudás közjószág jellegű
◦ A különböző technológiákkal való kísérletezésből származó tudás közjószág jellegű
◦ Az üvegházhatás externália

• A probléma komplexitása miaE sok polieka opemális keverékére van szükség
◦ Legyenek jók az árak (CO2-adó bevezetése és támogatás megszüntetése)
◦ A [szta energia és technológia keresletének növelése, akár állami vásárlással/támogatással és
sztenderdek kijelölésével
◦ A [szta technológiába irányuló K+F-et célzo3an lehet támogatni
◦ A különféle kezde[ fázisban lévő technológiák bevezetését más módon is érdemes támogatni

• Intézmények, piacok létrehozása
• Szakpoliekák konzisztenciája és stabilitása
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Működő szakpoli]kák
Sztenderdek

Árak

Kereslet

K+F

Járművek

Jármű és benzin adó

Smart city

K+F
támogatás

Sztenderdek és
címkék

Magasabb ár a megújuló
energiáért

Ipari

Villamosenergia-szolgáltatók
proﬁtjának “elválasztása” az
elado3 mennyiségtől

Építési

Energiaár-támogatások
megszüntetése

Forrás:
hRp://energyinnova3on.org/wp-content/uploads/2015/01/Policies-That-Work_Overview-Report.pdf
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Eltérő fázisú technológiákat
eltérően érdemes támogatni
152

Part 2
Mobilising Innovation to Accelerate Climate Action

Tailoring innovation support to reflect technological and
market maturity

Market deployment

Figure 3.3

Chapter 3
Innovation to Transform Energy Systems

Compe!!ve without support
Gas based DRI,
low “e” glazed windows, HEVs

4. Accelerate adop!on by
addressing market barriers
CO2 pricing, building codes,
informa"on campaigns,
performance standards

Low-cost gap
Solar PV, onshore
wind, zero energy buildings

1. Strategically supported
RD&D programmes
RD&D grants
and tax incen"ves,
financial support
for demonstra"on,
research networks
Prototype and demo stage
FCEVs, advanced biofuels,
integrated CCS power plants,
BF-TGR, cold-climate heat-pumps

R&D

3. Technology-neutral
but declining support
Portfolio standards, emissions-based targets

High-cost gap
CSP, oﬀshore wind,
EVs, Naphtha
cataly"c cracking

Demonstra"on

2. Ini!al technology-specific market crea!on
Feed-in tariﬀs, tax credits, loan guarantees

Niche markets

Achieving
compe""veness

Time
Deployment

Note: EV = electric vehicle; CSP = concentrated solar power.

Key point

12/7/17

Innovation support measures
be tailored to the maturity level of the
Forrás:need
IEAto(2015)
technology and the degree of market uptake.
MURAKÖZY
BALÁZS (MTA
KRTK)
There are risks that existing
regulations
or other
policies may favour current technologies,
despite clear benefits of and technical capabilities for new approaches. Electricity market
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Következtetések
•Az innováció a technológia piaci bevezetését jelene
•A meghatározó technikai változásokhoz jó intézmények, innovációs
rendszerek és ösztönzők kellenek
•A klímaváltozás kihívása sok, koordinált innovációpoliekai eszközzel
kezelhető csak
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Köszönöm a
ﬁgyelmet!
murakozy.balazs@krtk.mta.hu
hZp://www.vsvkbudapest.eu/
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