
Innovációs zónák, klaszterek 
szerepe a regionális 

fejlesztésekben

Szent István Egyetem

Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Dr. Nagy Henrietta, egyetemi docens



Innováció fogalmának kialakulása

Elméleti alapjai először 1934-ben Joseph
Alois Schumpeter (1883-1950) munkáiban
jelentek meg

Ő a termelési tényezők új kombinációjában
jelölte meg az innováció lényegét, mint
törekvést



Az innováció típusai Schumpeter 

szerint

Új termék bevezetése

Új gyártási mód bevezetése

Új piac megnyitása

Új nyersanyag-vagy félkész termék-
forrás megszerzése

Iparági átszervezés



Szerinte a törekvés személyes hordozója
nem a feltaláló, nem is a feltalált eszközök
tulajdonosa, hanem maga a vállalkozó, de
lehetséges a különböző funkciók személyes
egybeesése is

Felfogása – számos vitatható vonás ellenére
– minden további innovációval foglalkozó
elmélet kiindulópontja lett
(innováció=vállalkozás!)



Az innovációval foglalkozó 
kutatások fejlődése

1. Schumpeter (elméleti alapok)

2. Kondratyev, Kuznets (nagy gazdasági ciklusok 
és a bázis-innováció ciklikusságának 
összefüggései)

3. Mensch, Freeman, Graham-Senge, Ray (a 
gazdasági változás, növekedés, stagnálás = 
innovációs „dagály”-”apály”)

→ a mai fogalmi meghatározás a schumpeteri alapokon nyugszik



Az innováció…

nem más, mint a fogyasztói igények
kielégítésének új, magasabb minőségű
módja

alapvető tulajdonsága az újdonság, melynek
mértéke eltérő lehet

megteremti a vállalkozás versenyelőnyét,
ezzel a vállalkozás működése, fejlődése megvalósul

versenyképességre törekvő vállalkozás
tevékenységének szerves része a folyamatos
megújulás



A napjainkban használt – leginkább 
általánosan értendő – meghatározás

„egy ötlet átalakulása vagy a piacon
bevezetett, új illetve korszerűsített
termékké, vagy az iparban és
kereskedelemben felhasznált új illetve
továbbfejlesztett műveletté, vagy valamely
szolgáltatás újfajta megközelítése”



Innováció=megújulás a 
vállalkozásban

A technológia és/vagy a kibocsátott
termékek lényeges megújítása,

A vállalaton belüli szervezeti és érdekeltségi
viszonyok lényeges átrendezése,

A termelési tényezőkön belüli lényeges
átcsoportosítás,

Üzletpolitika érzékelhető megváltozása.



Innovációs lánc

Nem statikus folyamat

Vertikális és horizontális láncból áll

Horizontális lánc elemei: alap-és alkalmazott
kutatás, találmány, fejlesztés, kísérleti gyártás,
termelés, marketing, értékesítés…(köztük lévő
kapcsolat nélkül az innovációs folyamat elakad, a
kutatás és termelés érdekei függetlenednek)

Vertikális lánc elemei: politikai és gazdasági
rendszer, az őket összekapcsoló intézmények, és a
vállalati szervezetek



Az innovációs folyamat 
integráló egysége

Hiánygazdálkodás esetén: a termelés
megfelelő ütemezése, allokációja a fontos
→ termelés az integrátor

Intenzív piaci hatások esetén: marketing az

integrátor

Ha új termékek, technológiák kidolgozása

(átvétele) a versenyképesség feltétele: a

K+F az integrátor



Az innováció típusai

Folyamatos (egymással összehangolt, apró
fejlesztések sorozata, a fogyasztótól nem
igényel új ismereteket az új termék
használata)

Radikális (az egész gazdaságra kiterjedő
fejlesztések)

Technológiai (a termék-előállítás teljes
folyamatára kiterjed)



Köszönöm a figyelmet!


