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1. A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA ÉS A VIZSGÁLAT TERÜLETEI 
 

A disszertáció az innováció hatásainak és sikerességének elırejelezhetıségét vizsgálja az 

életciklus költségelemzés módszer eszközrendszere segítségével. Az innovációs 

tevékenységgel kapcsolatosan nagyon sok a megválaszolatlan kérdés, megítélése 

folyamatosan változik. A sikeres innovációs tevékenység a jövıbeli profit alapja, azonban egy 

elhibázott fejlesztési döntés nagyon jelentıs negatív hatással lehet az üzleti vállalkozás 

helyzetére, jövıjére. 

 

Az üzleti folyamat, amíg az innovatív ötletbıl ténylegesen profit-termelı termék, vagy 

szolgáltatás lesz egy igen hosszú ideig tart. A hosszabb idıtáv növeli a bizonytalanságot és a 

kockázatot, ezért tartottam szükségesnek olyan módszerek használatát, melyekkel ez a 

kockázat bizonyos szintig kezelhetı és a folyamat tervezhetı. Ez a módszer az életciklus 

költségelemzés. 

 

Az életciklus-költségelemzés az USA Energiahivatala szerint1 egy olyan költségkontrolling 

módszer, mely segítségével nemcsak a rövid távú jövedelmezıség és megtérülés vizsgálható, 

hanem az is, hogy az adott termék teljes élete során -  a fejlesztéstıl a gyártósor 

                                                
1  Fuller, S. – Petersen, S. (1995) Lyfe-Cycle Costing Manual for the Federal Energy Management 
Program, Government Printing Office, Washington 
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kiselejtezéséig –  mennyibe kerül és milyen bevételeket képes termelni. A módszer igen 

elismert, például a Britt Szabványügyi Hivatal (BSI) 2008 óta ezt az elemzést és tervezést 

ajánlja az épületek és az épített környezet hatástanulmányaihoz, valamint gazdasági és 

környezeti jövıjének elırejelzéséhez.2 Vannak országok, ahol az állami és önkormányzati 

beruházások esetén kötelezı az életciklus hatástanulmány elvégzése: Kanadában például 

iskolák, közintézmények, városi parkok és terek burkolatainak megválasztásakor 

alkalmazzák.3 

 

2. A KUTATÁS ÉS A SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS FOLYAMATA 
 

A kutatás célja az, hogy az életciklus költségelemzés módszere alapján egy olyan 

gazdasági életciklus módszert hozzak létre, mely növeli az innováció gazdasági és piaci 

sikerességének elırejelezhetıségét.  

 

A kutatás során: 

− A szakirodalom feldolgozása biztosítja ehhez a megfelelı elméleti hátteret.  

− A szekunder adatok feldolgozása támogatja az életciklus költségelemzés módszerének 

kiterjesztését, hogy az ne csak a költségeket, de a bevételeket és úgynevezett 

beszámolón kívüli elemeket is tartalmazza. 

− A kérdıíves felmérés, valamint a mélyinterjús megkérdezések olyan tapasztalati 

adatok feltárására irányulnak, melyek növelik a módszer hatékonyságát, valamint 

tesztelik annak alkalmazhatóságát. 

 

A kutatás eredményeként egy, a szakirodalomból ismert életciklus-költségelemzésre 

épülı modellt definiáltam, amely növelheti az innovációval kapcsolatos tervezés 

hatékonyságát. 

 

A kutatást 2007-ben kezdtem el vállalati beszámolók adataiból, az adatgyőjtés az 1998 és 

2007 között eltelt 10 éves idıszakra terjedt ki. A beszámolók adatainak elemzése után 

végeztem egy kérdıíves felmérést, valamint csoportos interjúkat készítettem. A 2010 

februárjában lezajlott mőhelyvita után az eredeti kutatási téma szőkült és 2010 során az 

                                                
2  BS ISO 15686-5:2008 
3  Bishop, Jeff (2002) A Life-Cycle Cost Analysis for Floor Coverings in School Facilities, Institute of 
Inspection, Vancouver 
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adatbázist is frissítettem, így a vizsgált 10 éves idıszak a 2000 és 2009 közötti évek pénzügyi 

adatai. 

 

A kutatás elsı lépésében a szakirodalom feldolgozása alapján kialakítottam egy saját 

definíciót az innováció fogalmára, majd létrehoztam egy saját életciklus modellt. A modell 

újdonsága, hogy a lineáris és körkörös grafikonok helyett egy döntési folyamatábrát 

használtam. 

 

A folyamatábrához kapcsolódóan tettem fel kérdéseket és ezek vizsgálatára alkottam meg a 

hipotéziseimet. A kutatás végén így a gazdasági életciklus modellt olyan elemekkel 

egészítettem ki, melyek nagyban növelhetik a gazdasági döntések hatékonyságát. A kutatás 

folyamatát az 1. ábra mutatja be. 

 

1. ábra: A kutatás folyamata 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

3. ELMÉLETI HÁTTÉR, SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

A szakirodalmi áttekintés célja – a témával kapcsolatos legfontosabb publikációk 

áttekintése mellett – a kutatáshoz szükséges elméleti háttér meghatározása.  
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A szakirodalom feldolgozása során az alábbi kérdésekre keresem a választ: 

1. Az életciklus költségelemzés definíciójából kiindulva a saját gazdasági életciklus 

elırejelzı modell definíciójának megalkotása 

2. Az életciklus modellek alapján a gazdasági elemzéshez legoptimálisabb életciklus 

modell kiválasztása 

3. Az innovációs definíciók alapján egy saját megfogalmazás megalkotása a kutatás-

fejlesztés és innováció területére 

4. Az innovációval kapcsolatos olyan sajátosságok megfogalmazása, melyek segítik a 

kutatást és finomíthatják a modell hatékonyságát. 

 

A szakirodalom feldolgozása két nagy fázisra osztható: 

1. Az életciklus elméletek feldolgozása, melyek alapján megalkottam saját életciklus 

modellemet. 

2. Az innováció kérdéskörének vizsgálata, mely alapján definiáltam, hogy a módszer 

alkalmazásánál mit tekintek innovációs projektnek. 

 

3.1. AZ ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS MODELLEK VIZSGÁLATA 
 

Az életciklus költségelemzés egy olyan hosszútávú tervezési módszer, mellyel a termék, vagy 

projekt minden egyes életfázisában megjelenı költséget elıre tudunk jelezni. Az életciklussal 

foglalkozó szakirodalom alapján definiáltam a saját gazdasági életciklus modellemet, amely a 

költségek mellett a bevételeket is figyelembe veszi és így képes elıre jelezni a kutatás várható 

sikerességét. 

 

Saját modellem elméleti szempontból a marketing és gazdaságtudomány területén 

alkalmazott modellekre épül, azonban szemléletében eltér: mivel a kutatás lényege egy 

elırejelzı és döntéstámogató rendszer kialakítása, a jól ismert lineáris és körkörös 

modellekkel ellentétben saját életciklus modellem egy folyamatábra. (2. ábra) 
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2.ábra: Saját életciklus modellem 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A modellt a tervezési és döntési helyzetek alapján négy fázisra osztottam: (1) az ötletek 

fázisa, (2) a kutatás-fejlesztés fázisa, (3) a piaci periódus, valamint (4) a tapasztalati 

fázis.  

A kutatás célja olyan tényezık elemzése és definiálása, melyek segítségével nagyobb 

hatásfokkal tudjuk elırejelezni az innováció sikerességét és ez által a fent ismertetett 

folyamatábra minden fázisában minél megalapozottabb gazdasági döntést tudunk  hozni 

a termék jövıjérıl. 
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3.2. AZ INNOVÁCIÓS DÖNTÉSEK ELEMZÉSE 
 

Az innovációval kapcsolatos szakirodalom feldolgozásának a célja, hogy áttekintés adjak a 

kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos publikációkról, valamint megalkossam az életciklus 

modellhez szükséges saját innovációs definíciómat. E mellett a meghatároztam a vállalati 

K+F tevékenység azon sajátosságait, melyeket kiemelt figyelemmel kell kezelnem saját 

kutatásom során. Az innováció közgazdasági szükségességét és kiemelt szerepét csak az 

1900-as években ismerték fel, korábban a fejlesztést olyan üzemi funkcióként kezelték, mint a 

gyártást, vagy a szállítást. A szakirodalom áttekintése során megállapítottam, hogy a 

kutatások több szempontból vizsgálják az innovációt. Jelentıs részük arra irányul, hogy (1) az 

innovációt, mint gazdasági tényezıt definiálja, mások arra keresik a választ, hogy (2) az 

innovációt, mint szervezeti funkciót elemezzék. 

 

Az innovációs kutatás fı területei az alábbiak voltak: 

1. Az innováció, mint vállalati funkció 

2. Az innováció forrásai 

3. Az új termék, vagy szolgáltatás milyen csatornákon keresztül juthat el a 

felhasználókhoz 

4. Az innováció milyen szerepet játszik a gazdaságban, a vállalkozások életében.  

5. Mitıl lesz sikeres egy kutatás. A szakirodalom az innováció sikerességét több 

szempontból értékeli: a (1) gazdasági sikeresség és (2) üzleti sikeresség, valamint a (3) 

stratégiai haszon között különbséget kell tenni. 

6. Az innovációs milliı hatásának vizsgálata.  

 

A szakirodalom alapján megalkottam saját definíciómat az innovációra, amely a 

következı:: 

(1) az innováció, az újabb, optimálisabb és hatékonyabb megoldások keresése, ami 

kiterjedhet termékekre, szolgáltatásokra, módszerekre, vagy döntési stratégiákra.  

(2) Az innovációs folyamat pedig egy olyan elıre definiált projekt, amely meghatározott 

gazdasági és technológiai céllal indul, tervezése sorn jelentıs szerepet játszik az 

ismeretlen helyzetekbıl eredı bizonytalanság és eredménye elıre pontosan nem 

meghatározható. 
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(3)  Az innovációt tekinthetjük egy hosszú távú kockázati befektetésnek is: minél 

nagyobb a bizonytalansága, annál nagyobb lehet a merıben új termékkel elérhetı 

potenciális haszon. 

(4) A sikeres innováció hozzáadott értéket teremt – valami olyan újdonság jön létre 

általa, amely nem csak különbözik, de valamilyen – nem kizárólag gazdasági – 

szempontból optimálisabb tulajdonságokkal bír, mint a korábban ismert termékek, 

szolgáltatások. 

 

4. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 
 

A kutatási cél bemutatásánál fontos megemlíteni, hogy a munkahelyi vita után a kutatási 

terület, módszer és cél pontosabban és a korábbihoz képest eltérı szemszögbıl került 

definiálásra. Ennek két oka volt: a gazdasági válság tapasztalatai, valamint a túlságosan 

szerteágazó vizsgálat limitálása egy adott, tényadatokkal bemutatható területre. 

 

Az én esetemben a válság nagyban átalakította az értekezés eredeti idıtervét és tartalmát. 

Kiderült, hogy az innováció és hosszú távú tervezés témában vizsgált tényezık egy része nem 

is annyira jelentıs, de vannak olyan kiemelten fontos elemek, amiket korábban figyelmen 

kívül hagytunk. Ez egyébként nem csak a gyakorlatra, de a szakirodalmakra is igaz volt: 

vannak olyan területek, ahol jelentıs szemléletváltás következett be. Ilyen például a cash-

flow, a likviditás, a finanszírozás témaköre, valamint a fenntartható fejlıdés mítoszára épülı 

tervezési rendszerek kérdése. 

 

Miért következhetett ez be? Hiszen a kutatás a szakirodalmi összegzésre épült, mely kizárólag 

elismert és a témában járatos szerzık értekezéseit tartalmazta. Az adatsorok tíz éves idıtávot 

írtak le, tehát nem csak egy pillanatképet adtak a cégek állapotáról. A válasz véleményem 

szerint a szemléletben rejlik: a gazdasági eufória idıszakának adatait és innovációs 

alapvetéseit a folyamatos fejlıdésbe vetett hit határozta meg. Ezeket a hirtelen és extrém 

mértékő visszaesés elavulttá tette.  Alan Greenspan ezt úgy fogalmazta meg, hogy “az egész 

módszertani rendszer összeomlott, mert a kockázat-menedzsment modellekbe bevitt adatok 

alapvetıen az elmúlt két évtized adatai voltak, a gazdasági eufória periódusából.” 4 

 

                                                
4 Greenspan, Alan (2008) Kongresszusi meghallgatás jegyzıkönyve 2008.10.23. 
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A másik ok az volt, hogy az eredeti kutatás nagyon szerteágazó volt és több elemét 

számadatokkal nem lehetett egyértelmően mérni, amely probléma az opponensi 

véleményekben is megjelent. 

 

Az átdolgozott kutatási célt a következıkben fogalmaztam meg:  

(1) A kutatás célja az életciklus költségelemzés alapmodelljének finomítása olyan 

tényadatokkal, melyek alkalmassá teszik a modellt az innovációs tevékenység 

sikerességének pénzügyi elırejelzésére. 

(2) Mivel a világban több millió vállalkozás mőködik eltérı iparágakban és eltérı 

beszámolási környezetekben, a vizsgálat nem irányulhat általánosan minden 

cégre, a fókusz a világgazdaságban jelenleg meghatározó globális vállalatok 

mőködésének és módszereinek vizsgálata, mivel ık befolyásolják a többi vállalat 

lehetıségeit is. 

(3) A doktori kutatás célja a téma részletes, magas színvonalú elméleti alapokra 

épülı vizsgálata és olyan kérdések felvetése, melyek jelentısek lehetnek a 

közeljövıben gazdasági és döntéselméleti szempontból. A kutatás természetesen 

nem lesz képes ezekre a kérdésekre minden esetben teljeskörő válaszokat adni – 

hiszen egy phd. kutatás nem veheti fel a versenyt például egy több százezer 

dolláros költségvetéső éveken át folyó BCG felméréssel – de megpróbálja azokat 

olyan módon prezentálni, hogy az más kutatók és vállalati döntéshozók számára 

is gondolatébresztı legyen. 

 

A kutatás kezdeti célja és pontosabban definiált célja között a legfontosabb különbség, 

hogy az új téma tényadatokkal jóval pontosabban mérhetı és csak minimális mértékben 

tartalmaz szubjektív elemeket. A vizsgálat fı eleme a szekunder adatokra épülı 

mutatószámos elemzés saját mutatók alkalmazásával. Ezt egészíti ki a kérdıíves kutatásból, 

valamint a brainstorming módszerrel készített csoportos interjúkból szerzett tapasztalat. 

 

A kutatás lépései az alábbiak voltak: 

• Elızetes személyes interjúk a disszertáció témáját, irányait, szemléletét illetıen (2006 

– 2007) 

• Szekunder adatok alapján végzett elemzés, 10 évre visszamenıleg pénzügyi adatok, 

valamint esettanulmányok alapján (2007) 
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• Kérdıíves felmérés a szekunder kutatás eredményeirıl, kizárólag gazdasági 

tapasztalattal rendelkezı szakemberek bevonásával (2009 december) 

• Személyes megkeresés által az elızı két lépés eredményeinek tesztelése csoportos 

találkozókkal, brainstorming módszerrel (2009 december – 2010 január) 

• A szekunder adatsorok tartalmának kiegészítése, valamint az idıtávjának változtatása 

1998-2007-rıl 2000-2009-re. (2010) 

 

4.1. SZEKUNDER ADATOK ELEMZÉSE 
 

Az adatgyőjtésnél már az elsı hónapokban kiderült, hogy ilyen hosszú távon is 

elemezhetı adatokat csak olyan vállalatoknál fogok találni, ahol az átlagosnál is 

fontosabb az összehasonlíthatóság. Ezek a tızsdén jegyzett vállalatok voltak, amelyek a 

kutatás irányelveinek meg is feleltek. 

 

A minta választásának elsıdleges szempontjai az adatok megbízhatósága, teljessége és 

összehasonlíthatósága. Ezért a kutatásba olyan és külföldi cégek kerültek bele  

(1) melyeknél az adatok ismert beszámolási szempont szerint készültek, így az adatok 

tartalma ismert, 

(2) melyeknél így az adatok más cégek adataival és az iparági statisztikákkal 

összehasonlíthatóak, 

(3) melyeknél több évre visszamenıleg rendelkezésre álltak auditált adatok, 

(4) és melyek a számadatok mellett elegendı információt biztosítottak a kutatáshoz, az 

információ kiértékeléséhez. 

 

Az adatgyőjtés módszere: 

(1) Vállalkozások megkeresése – megközelítıleg 100 cég – az éves beszámolók, belsı 

riportok, menedzsment prezentációk, felmérések beszerzése céljából 

(2) USA tızsdefelügyelet (US SEC) adatbázis használata – éves beszámolók (10-K 

bevallás), közlemények, negyedéves jelentések 

(3) Iparági statisztikák beszerzése a vezetı tanácsadó és vállalatértékelı cégektıl – 

Boston Consulting Group, Vanguard, stb. 

 

A vizsgált iparágak és vállalatok az alábbiak: 

I. szempont: Az innováció szerepe alapján választott csoportok 
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(1) Jelentıs szerep – Technológia  

(2) Közepesen jelentıs szerep – Autóipar 

(3)  Alacson szerep – Energia szektor (olajipar) 

 

II. szempont: A vállalat és fogyasztó kapcsolata alapján választott csoportok 

(4) Luxus termékek piacán mőködı cégek 

(5) Stabilitás: nem ciklikus vállalatok 

(6) Fogyasztói preferenciák és tömegízlés által erısen befolyásolt iparágak 

 

2010-ben a mőhelyvitát követıen a bírálói vélemények alapján a kutatást kiegészítettem 

még egy vállalat csoporttal. Az innováció és a tızsdei megítélés kapcsolatának 

vizsgálatához a leginnovatívabb vállalatok halmazát választottam. Ehhez a Business 

Week és BCG által évente publikált ranglistát használtam és a 2009-2007 közötti elsı húsz 

helyezettet választottam be a vizsgálatba. Sok vállalat már az eredeti kutatásban is szerepelt, 

mások csak az elemzés ezen részébe kerültek bele. A listán szereplı 2 magántulajdonú 

vállalat (Tata Motors, Reliance Industries) nem rendelkezett tızsdei adatokkal, ezért ezek a 

cégek a számításokhoz nem voltak alkalmasok. 

 

Végül egy harmadik szempont alapján is képeztem halmazokat, elsısorban az elızı két 

csoportban már vizsgált vállalatok közül. Ennek a kiválasztásnak a célja a vezetı 

innovátor hatásának mérése volt, ezért vizsgálatba olyan cégek kerültek bele, ahol az 

ehhez szükséges információ rendelkezésre állt. Mivel a kutatás ezen része elég szubjektív – 

számadatokkal sok tényezı nem írható le – igyekeztem olyan vállalatokat választani, melyek 

közmegítélése egyértelmő és jelentıs mennyiségő cikk és irodalom foglalkozik velük. 

 

Az elızıekben vizsgált vállalatok három olyan eddig nem elemzett csoporttal egészültek ki, 

melyeknél a személyi tényezı szerepe kiemelkedıen fontos. A kutatás ezen részébe még a (1) 

„cult brand” vállalatok, a (2) pénzügyi szektor, valamint a (3) botrányokról elhíresült 

szervezetek keróltek bele. 

 

4.2. KÉRDİÍVES FELMÉRÉS 
 

A szekunder adatok  elsıdleges feldolgozása után végeztem el a kérdıíves felmérést. Itt a 

vizsgálat elsıdleges célja az eredmények ellenırzése, finomítása volt. Ezért minden 
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korábban vizsgált hipotézisnél a kapott eredményeket állításokként fogalmaztam meg és a 

válaszadók egy ötös skálán értékelték azt, hogy milyen mértékben értenek ezekkel egyet. 

 

A kérdıíves felmérés másodlagos célja az volt, hogy mérni tudjam, hogy a gazdasági 

szakemberek, döntéshozók hogyan látják az innováció és az üzleti környezet kérdéseit, 

véleményük megegyezik-e a kutatásban a tényadatokból levont következtetésekkel. Ezt 

azért tartottam fontosnak, mert a 2008-2009-es pénzügyi válság alapjaiban változtatta meg 

sok területen a szemléletmódot és a feltételeket, így nem tartottam elegendınek az általam  

 
Az adatgyőjtést 2009. novemberében végeztem.  A végleges kutatásban a kérdıívben 

vizsgált témáknak kizárólag a kutatáshoz szorosan kapcsolódó része kapott helyet. 

 

A kérdıív tartalmaz olyan szakkifejezéseket, definíciókat, melyekhez szükséges a vállalati 

gazdálkodás, tervezés ismerete. Ez által biztosított, hogy a válaszadók ténylegesen az elıre 

meghatározott mintából fognak kikerülni. 

 

A minta meghatározása: 

• Minimum 3 év szakmai gyakorlat az üzleti szférában 

• Felsıfokú gazdasági, vagy mőszaki területen szerzett végzettség 

• A fejlesztésekkel és a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos tervezés 

alapvetı ismerete 

 

A kérdıívet kitöltésére 370-400 személyt kértem fel, a pontos szám a hólabda módszer miatt 

nem megállapítható, mert nem lehet tudni, hogy pontosan hány kiküldött kérdıívre nem 

érkezett válasz. Összesen 243 kérdıív érkezett vissza, ebbıl 189 volt az elsı ellenırzés 

alapján megfelelı. A részletes ellenırzés után 127 darab volt alkalmas arra, hogy 

szerepeljen a felmérés kiértékelésében. 

 

4.3. SZEMÉLYES INTERJÚK 
 

A személyes megkérdezések alkalmával azokat a kérdéseket vizsgáltam meg, melyek 

kiegészítésre szorultak, vagy a szekunder kutatás és a kérdıíves felmérés után nem 

adtak egyértelmő eredményt.  
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Ilyen kérdések voltak például az alábbiak: 

• A pénzügyi válság hatására megváltozott-e a kutatás-fejlesztés tervezésének 

szemléletmódja? 

• Lehet-e az innováció veszélyforrás? 

• Alkalmazható-e az életciklus szemlélet a gyakorlatban? 

• Életciklusokban gondolkodnak-e a vállalati döntéshozók? 

 

A személyes megkérdezéseket az ismeretségi körben végeztem, kizárólag olyan 

személyekkel, akik megfelelı szakmai tapasztalattal rendelkeztek a kérdések 

megvitatásához. A találkozók során egyaránt alkalmaztam a személyes interjút és a 

csoportos megkérdezést, attól függıen, hogy az adott személyeknek melyik volt inkább 

megfelelı. A csoportos megkérdezést azért tartom fontosnak, mert így olyan döntéshozók és 

tanácsadók véleményét is lehetıségem volt meghallgatni, akikkel egyébként egy személyes 

interjú talán nem jöhetett volna létre. A személyes megkérdezéses kutatást 2009 

decemberében és 2010 januárjában végeztem, összesen 29 személy bevonásával. 

 

5. A KUTATÁS SORÁN VIZSGÁLT HIPOTÉZISEK 
 

A kutatás célja, hogy az életciklus költségelemzés modelljét olyan tényezıkkel egészítse ki, 

melyek segítségével nagyobb hatásfokkal tudjuk elırejelezni az innováció sikerességét és ez 

által a korábbi fejezetben ismertetett folyamatábra minden fázisában minél megalapozottabb 

gazdasági döntést tudunk  hozni a termék jövıjérıl. 

 

Az életciklus fázisai során három jelentıs kérdésre keressük a választ: 

(1) Képes-e a vállalkozás a K+F megvalósítására? 

(2) Az elkészült sikeres innováció sikeres termékké alakítható-e? 

(3) Hasznosítható-e a termék életciklusai alatt szerzett tapasztalat egy új innovációnál? 

 

A kérdéseket a kutatás során gazdasági szempontból vizsgáltam, fontos megjegyezni, 

hogy a gazdasági sikeresség nem minden esetben jelent piacilag, vagy technológia 

szempontjából sikeres terméket. Ezeket a vizsgálatokat külön el kell végezni az üzletileg 

megalapozott tervhez. 
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A kutatás során azokat a tényezıket vizsgáltam, melyek segíthetik a gazdasági elırejelzés és 

tervezés folyamatát. A vizsgálat során vállalatokat elemeztem abból a szempontból, hogy 

feltérképezzem innovációs stratégiájukat, valamint olyan tényezıket definiáljak, melyek 

sikeressé tesznek egy új innovációt. 

 

1. kérdés: A gazdaság folyamatos változásokon megy keresztül. Milyen gazdasági kilátások 

ösztönzik leginkább az innovációt?  

H1: Az gazdasági kilátások és a kutatás-fejlesztés iránti elkötelezettség között kapcsolat 

van: ha a gazdasági kilátások kiemelkedıen pozitívak, vagy kiemelkedıen negatívak, 

akkor a vállalkozások elkötelezettebbek a kutatás-fejlesztés iránt. 

Eredmény: A hipotézis elfogaldva. 

 

2. kérdés: Felfedezhetı-e valamilyen ciklikusság a vállalati innovációban és ha igen, akkor 

ezek a ciklusok iparáganként azonosak, vagy minden szervezet életében máshogy alakulnak.  

H2: A vállalati innováció a gazdasági változásokhoz hasonló ciklikusságot mutat. A 

vállalati és az iparági innovációs ciklusok között kapcsolat van. 

Eredmény: A hipotézis részben elfogaldva. 

 

3. kérdés: Hogyan definiálható az innováció iránti elkötelezettség és a profittermelı képesség 

kapcsolata?  

H3: Az innováció a jövıbeli profit alapja: azok a vállalatok, melyek többet fordítanak 

innovációra, magasabb profitot képesek elérni. Az innovációra fordított összegek 

alapján elırejelezhetı a megtérülés. 

Eredmény: A hipotézis módosításokkal elfogaldva. 

 

4. kérdés: Igaz, hogy a pénzügyileg kedvezı helyzetben lévı vállalatok többet fordítanak az 

innovációra? A rendelkezésre álló szabad tıke ösztönzi a kutatás-fejlesztést? 

 

H4: A jelentıs tıkével rendelkezı vállalatok esetében a rendelkezésre álló pénzeszközök 

elısegítik az innovációt: a tıkeerıs vállalatok többet fordítanak K+F tevékenységre. 

Eredmény: A hipotézis elvetve. 

 

5. kérdés: Van-e kapcsolat a jelentısebb innovációk, valamint a vállalat tızsdei megítélése 

között?  



 15 

H5: Az innovatív vállalatok tızsdei megítélése kedvezı, ezért árfolyamnyereségük átlag 

feletti. 

Eredmény: A hipotézis elfogaldva. 

 

6. kérdés: Milyen szerepet játszik az innováció sikerességében a vezetı innovátor személye? 

H6: Bár számadatokkal nem mérhetı és kifejezhetı, a vállalati menedzsment, az 

innovátor személye, a tulajdonosok elkötelezettsége igen nagy hatással van a fejlesztések 

sikerességére, a termék- és vállalati életciklusok alakulására. 

Eredmény: A hipotézis részben elfogaldva. 

 

7. kérdés: Milyen kapcsolat van a változásmenedzsment hatékonysága és az innováció 

sikeressége között? 

H7: Alapvetıen meghatározza egy vállalkozás sikerességét, hogy vezetıi és innovációért 

felelıs tagjai miként viszonyulnak a változásokhoz. A technológiai és üzleti változásokra 

nyitottabb, a paradigma váltásokat könnyen kezelı cégek jóval sikeresebbek, mint a 

konzervatív szemléletőek. 

Eredmény: A hipotézis elfogaldva. 

 

8. kérdés: Hogyan hasznosíthatóak a hibás innovációs döntések tapasztalatai? 

H8: A hibás fejlesztésekbıl a vállalatok olyan tapasztalatokhoz juthatnak, melyeket 

hatékonyan fel tudnak használni a késıbbi innovációs döntéseik során. 

Eredmény: A hipotézis elfogaldva. 

 

 

6. A KUTATÁS EREDMÉNYEKÉNT LÉTREHOZOTT MODELL 
 

A kutatás eredményeként definiált gazdasági életciklus modell a költségek mellett a 

bevételeket, a vállalat megítélését és a monetáris adatokkal nem kifejezhetı tényezık 

tervezését is elısegíti az innovációs projektek esetében. 

 

Az innovációs projekt modellhez tartozó definíciója a szakirodalom feldolgozásánál 

bemutatott definícióval megegyezı. 
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A kutatás és a szakirodalom alapján a tervezés során az alábbi szempontokat kell 

figyelembe venni a megalapozottabb gazdasági döntésekhez: 

 

1. Az innováció tervezése: Hogyan alakítsuk ki az innovációs költségvetést és mikor a 

legoptimálisabb a gazdaság és a vállalat helyzete egy új kutatás megkezdésére? 

A szakirodalom alapján összegzett megállapítások: 

− A kutatás-fejlesztési döntéseknél elsıdlegesen a vállalkozások azt mérlegelik, hogy 

mely lehetséges innovatív fejlesztéshez rendelkeznek megfelelı erıforrásokkal és 

elégséges pénzeszközökkel.5 

A kutatás alapján tett megállapítások: 

− T 1.1. Azoknál a vállalatoknál, ahol elsıdlegesen a folyamatos fejlesztés biztosítja a 

cég sikerét, a kedvezıtlen gazdasági és jövedelmi helyzet jelentıs innovációra 

ösztönöz. 

− T 1.2. Ha a válság hatására a korábban piacot meghatározó vállalatok visszaszorulnak, 

akkor konkurenseik jelentısen növelik fejlesztési költségvetésüket az ajánlkozó piaci 

lehetıség kiaknázására. 

− T1.3. Azon iparágak esetében, ahol  nem a folyamatos fejlesztés biztosítja a cég 

jövıbeli sikerét, a gazdasági ciklusok és a fejlesztési költségvetés között egyértelmő 

összefüggés nem tapasztalható. 

− T1.4. A speciális, személyre szabott szolgáltatásokat és termékeket ajánló cégek a 

kereslet visszaesésekor kutatás-fejlesztési költségvetésüket csökkentik. 

− . A technológiára épülı iparágakban az innovációs ráfordítás folyamatos emelkedést 

mutat, más iparágakban az innováció ciklikussága a vállalatok többségénél 

kimutatható. 

− T2.2. A ciklusok hossza és a magas és mély pontok közötti különbség iparáganként 

eltér. 

− T2.3. Iparági innovációs ciklusok nem mutathatók ki, mert minden vállalatnál egyedi a 

ciklusok változása. 

 

2. Hogyan tervezzük a bevételeket és a költségeket a piaci szakasz alatt? 

 A szakirodalom alapján összegzett megállapítások: 

− Életciklus alatt Fuller azt az idıszakot értjük, mely a termék, létesítmény tervezésétıl 

a termelés végleges beszüntetéséig, vagy a létesítmény lebontásáig tart. Ezen 

                                                
5 Zäpfel, Günther (1989) Taktisches Produktions-Management, Johannes-Kepler-Universität Verlag, Linz pp.77 
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idıszakban kell megvizsgálni, hogy milyen fix és változó költségek kapcsolódnak a 

termék elıállításához, vagy a létesítmény fenntartásához, valamint azt, hogy 

ciklusonként milyen nettó árbevétel, egyéb bevétel és rendkívüli bevétel keletkezik.6 

− A kérdés, hogy milyen hosszú ideig lesz a termékünk piacképes, vagy a 

létesítményünk, szállítóeszközünk gazdaságosan üzemeltethetı.7 

− Feltételezhetı, hogy az idı elırehaladtával az egységre jutó elıállítási költségeink 

csökkenni fognak a tapasztalatok és a termelt mennyiség emelkedése miatt.8  

− A tervezési bizonytalanságot növeli a gyorsan változó üzleti környezet, az innovációs 

és piaci periódus rövidülése.9 

− A rövidülı termékéletciklus miatt csökken a profitabilitás, míg 1996-ban az átlagos 

profitráta 16% volt, 2006-ban ez már csak 10%10 

− A fejlesztés és elıállítás költségei emelkednek. Egy elvárt 15%-os belsı megtérülési 

rátához jóval 70%-kal magasabb értékesítési volument kell produlálmi 2006-ban, mint 

amely 1996 szükséges volt. 11 

− Csökken a fedezet és emelkednek a fejlesztési költségek, a gyógyszergyártók esetén 

például 1996 és 2006 viszonylatában 10%-kal csökkent a fedezet és 30%-kal 

emelkedtek az innovációs költségek. 12 

− (A rövidebb életciklus miatt az egyes fázisok is rövidülnek, míg 1996-ban 10 év alatt 

jutott el egy gyógyszer termék az érettség periódusába, 2006-ban ez az idıtáv csak 6 

év.13 

− A termelési költségek három csoportba oszthatóak: az output orientált, az input 

orientált és a folyamat orientált költségek közé.14 

A kutatás alapján tett megállapítások: 

                                                
6 Fuller, Siegelinde (2006) Life-Cycle Cost Analysis (LCCA). National Institute of Building Sciences, 
Charleston 
7 Gözte, Uwe (2004) Kostenrechnung ung Kostenmanagement. Springer-Verlag GmbH, Berlin 
8 Gözte, Uwe (2004) Kostenrechnung ung Kostenmanagement. Springer-Verlag GmbH, Berlin 
9 Lawyer, Peter (2007) Payback: Making Innovation Count in Uncertain Times, In: IN VIVO, Vol. 25, No. 1., 
2007 január, pp. 51-57. 
10 Lawyer, Peter (2007) Payback: Making Innovation Count in Uncertain Times, In: IN VIVO, Vol. 25, No. 1., 
2007 január, pp. 51-57. 
11 Lawyer, Peter (2007) Payback: Making Innovation Count in Uncertain Times, In: IN VIVO, Vol. 25, No. 1., 
2007 január, pp. 51-57. 
12 Lawyer, Peter (2007) Payback: Making Innovation Count in Uncertain Times, In: IN VIVO, Vol. 25, No. 1., 
2007 január, pp. 51-57. 
13 Lawyer, Peter (2007) Payback: Making Innovation Count in Uncertain Times, In: IN VIVO, Vol. 25, No. 1., 
2007 január, pp. 51-57. 
14 Hoitisch, Hans-Jörg (1993) Produktionswirtschaft, Vahlen Verlag, München pp.55-56 
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− T3.1. Az innovációra fordított összegek és a vállalat profitrátája között nincs 

egyértelmő összefüggés, az a vállalat amelyik többet költ kutatásra nem biztos, hogy 

sikeresebb és jövedelmezıbb lesz, mint az innovációra kevesebbet költı versenytársai. 

− T3.2. Bár az innováció az árbevétel alapja, az innováció megtérülését nem lehet 

bizonyosan tervezni egy elvárt megtérülési rátával, mert az adatok azt bizonyítják, 

hogy a gyakorlatban ez a hagyományos módszer nem helytálló, nincs iparáganként 

definiálható kapcsolat a K+F ráfordítás elért árbevétel között. 

− T3.3. Iparáganként meghatározható az általános K+F2 mutató, ez a tapasztalati adat 

nagyon jó kiinduló pontot ad az innovációs költségvetés tervezéséhez. 

− T3.4. Iparáganként meghatározható az általános profitráta, ami megfelelı alapot ad a 

termék árának kialakításához és az életciklus piaci szakaszának bevétel tervezéséhez. 

 

3. Milyen hatással van a vállalat finanszírozási helyzete és tıkeerıssége a kutatás-

fejlesztési tevékenységre? 

 A szakirodalom alapján összegzett megállapítások: 

− Az egyes fázisokban más-más tényezık fogják a terméket és a vállalkozást sikeressé 

tenni. Új technológiák és termékek esetén az életciklus elején a sikerfaktorok az idı és 

a technológia birtoklása, a növekedés periódusában a piaci részesedés, a termelési 

kapacitás, valamint a beruházási források megléte, az érettségi szakaszban és a 

hanyatlási ciklusban a vevık kiszolgálásának színvonala, a költséghatékonyság, 

valamint a kapcsolódó szolgáltatások jelentenek elınyt. 15 

A kutatás alapján tett megállapítások: 

− T4. A tıkeerısség és finanszírozási stratégia, valamint az innovációs költségvetés 

között nincs bizonyítható összefüggés. 

 

4. Hogyan tudjuk elırejelezni a vállalati érték változását és a befektetıi megítélés 

alakulását az innováció függvényében? 

 A szakirodalom alapján összegzett megállapítások: 

− Az új fejlesztések gazdasági elınye az, hogy a fejlesztı, bevezetı cégek jelentıs 

versenyelınyhöz jutnak általuk, ami mindaddig fennmarad, míg a versenytársak nem 

                                                
15 Meffert, Heribert – Bolz, Joachim (1997) Internationales Merketing-Management, Kohlhammer, Suttgart 
pp.164-165 
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képesek az újdonság másolására, utánozására. Az új termék a vállalat számára mindig 

valamilyen piaci lehetıséget teremt. 16 

− A beruházások jellemzıje, hogy a jövıbeli pozitív pénzáramok mértéke bizonytalan. 

A pénzáramok két alapvetı tényezı függvényei: (1) a termék iránti kereslet 

növekedésnek üteme és mértéke, (2) a gyártási kapacitás lehetséges bıvítése.17 

− A veszélyeket, kockázatokat vizsgálva meg kell különböztetni a vállalkozási 

kockázatot és a projekt kockázatot. A vállalkozási kockázat az adott szervezetet 

jellemzı kockázati szint, melyet az iparági, technológiai, piaci és szervezeti 

sajátosságok határoznak meg. Ettıl jelentısen eltérhet egy-egy projekt kockázata. A 

projekt kockázat az adott fejlesztési beruházás veszélyeit jellemzi, az innováció 

pénzügyi és üzleti kockázata attól függ, hogy az adott projekt környezete, a benne 

rejlı lehetıségek és veszélyek határoznak meg. 18 

A kutatás alapján tett megállapítások: 

− T5.1. Az innovatív vállalatok megítélése pozitív, árfolyamnyereségük kiemelkedı. 

− T5.2 A forradalmian új sikeres fejlesztések korábban nem látott extra emelkedést 

idézhetnek elı a vállalat értékében. 

 

5. Hogyan hatnak a nem monetáris elemek az innováció sikerességére, vagy bukására? 

 A szakirodalom alapján összegzett megállapítások: 

− A termék életciklus vizsgálatoknál fontos tényezı, hogy az adott iparág milyen 

életciklusban van. 19 

− Az innováció leírásánál a közgazdaságtanban általában a vállalkozót, az egyedi ötlet 

gazdáját jelölik meg, mint a fejlesztés forrását. Azonban az innováció nagyon ritkán 

ered egy zseniális ötletbıl, sokkal inkább megfontolt és jól tervezett kutatásból, a 

lehetıségek feltérképezésébıl származik. 20 

− Az elsıdleges innovációt végzı cégek sokszor sikertelenek, mert a termék érettségével 

kiszorítják ıket a piacra belépı új cégek.21 

− Az innovációs folyamatban nagyon fontos szerephez jut a szervezet és a vállalati 

stratégia. A versenytársak minden esetben képesek lesznek elıbb-utóbb arra, hogy új 

                                                
16 Rekettye, Gábor (1994): Nemzetközi marketing, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, pp. 186. 
17 Kruschwitz, Lutz (2000) Investitionsrechnung, R. Oldenburg Verlag, München pp.297-305 
18 Brealey, Richard A. – Myers, Stewart C. – Marcus, Allan J. (2001) Fundamentals of Corporate Finance, 
McGraw-Hill Primis Custom Publishing, Phoenix pp. 8-9, pp.422-423., pp. 469-480. 
19 Taylor, Alex (2008) GM: Death of the American Dream, CNN Money, 2008.11.25. 
20 Drucker, Peter F. (1985) The Discipline of Innovation, In: The Innovative Enterprise, 2002 August, pp. 95-
103. 
21 Henderson, Bruce D. (1974): Die Erfahrungskurve in der Unternehmensstrategie, Springer, Frankfurt pp.19 
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fejlesztéső termékeinket technológiában, hatékonyságban és árban utolérjék, vagy 

lemásolják. Azonban sohasem fogják tudni pontosan lemásolni a vállalati stratégiát, 

ezért ez az az elem, ami mindig meg fogja cégünket különböztetni a többi piaci 

szereplıtıl. 22 

− A vállalkozások többsége nem ismeri fel, hogy a kutatás-fejlesztés sikerességének 

alapja a vállalkozás technológiai és szervezeti érettsége.23 

A kutatás alapján tett megállapítások: 

− T6.1. Azoknál a vállalatoknál, melyek neve összekapcsolódik a tulajdonoséval, vagy 

egy vezetı innovátorral – akár technológiai, akár üzleti innovációk területén – az adott 

személy befolyása meghatározza a vállalatról alkotott képet pozitív, vagy negatív 

irányban. 

− T6.2. Az ismert vezetı innovátor hiánya nem jelenti a vállalat sikertelenségét. 

− T7.1. Alapvetıen meghatározza egy vállalkozás sikerességét, hogy vezetıi és 

innovációért felelıs tagjai miként viszonyulnak a változásokhoz.  

− T7.2. A technológiai és üzleti változásokra nyitottabb, a paradigma váltásokat 

könnyen kezelı cégek jóval sikeresebbek, mint a konzervatív szemléletőek. 

 

6. Hogyan tudjuk hasznosítani a sikertelen innovációk tapasztalatait? 

 A szakirodalom alapján összegzett megállapítások: 

− A váratlan történések, melyek új lehetıségeket teremtenek lehetek új innovációk 

forrásai. 24 

− Valamint a téves koncepciók, melyek felismerésével és megoldásával új lehetıségek 

nyílnak szintén ösztönözhetnek új kutatásokat.25 

A kutatás alapján tett megállapítások: 

− T8.1. A hibás fejlesztésekbıl a vállalatok olyan tapasztalatokhoz juthatnak, melyeket 

hatékonyan fel tudnak használni a késıbbi innovációs döntéseik során. 

− T8.2. A döntéshozók általában nem képesek tanulni kudarcaikból, pedig ha ezt 

megteszik nagyon értékes információkhoz jutnak, melyek csökkenthetnék a jövı 

bizonytalanságát. 

                                                
22 Porter, Michael E. (1996): What is Strategy? In: Harvard Business Review, 1996 November/December,  pp. 
58-79. 
23 Pervaiz, K. Ahmed (1998): Culture and climate for innovation, In: European Journal of Innovation 
Management, Vol. 1., 1998/1. pp. 30-43. 
24 Drucker, Peter F. (1985) The Discipline of Innovation, In: The Innovative Enterprise, 2002 August, pp. 95-
103. 
25 Drucker, Peter F. (1985) The Discipline of Innovation, In: The Innovative Enterprise, 2002 August, pp. 95-
103. 
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7. Szemléletmód alakulásával kapcsolatos kiegészítı információk 

− A gazdasági válság nagyban befolyásolta a döntéshozók szemléletmódját. 

− A felmérések szerint a regionális környezet és lehetıségek jelentıségét felismerik a 

döntéshozók. 

− Az operatív gazdasági döntések elsısorban a rövidtávú adatokból szerzett 

információra épülnek. 

 

 Az innovációs projektek gazdasági életciklus modelljét az alábbi összefoglaló ábra  mutatja: 

 

3.ábra: Az innovációs projektek gazdasági életciklus modellje 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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7. A KUTATÁS LEHETSÉGES JÖVİBELI IRÁNYAI 
 

A közeljövıben terveim szerint a kutatás tızsdei árfolyamváltozásokkal kapcsolatos 

részével fogok részletesebben foglalkozni, hosszabb idıtávokat és a gazdasági ciklusok 

mélyebb hatását vizsgálva.  A másik fontos terület véleményem szerint az adózási környezet 

hatása, a kutatás-fejlesztést ösztönzı adócsomagok szerepe az innovációs központok 

kialakításában. Ennél a kérdéskörnél azt is érdekes lehet elemezni, hogy egy adóelıny 

megszőnése okán ténylegesen telephelyet változtatnak-e a nemzetközi vállalatok, valamint, 

hogy a regionális környezet egyéb elınyei kompenzálni tudják-e az adókedvezmények 

hiányát. A harmadik vizsgálati irány egy olyan gazdasági mutatószám-rendszer kidolgozása 

lehet, mely a vállalatok innovációs tevékenységének hatékonyságát a pénzügyi adatok alapján 

képes mérni és összehasonlítani. 
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