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1. Bevezetés 
Az innováció alapjaiban forgatja fel a világgazdaságot (pl: Romano-Trau, 

2017). Teljes szakmák tűnnek el olyan gyorsan, hogy sem a dolgozók, sem 

az oktatási rendszer nem képes lépést tartani a változásokkal. 

Mindennek a társadalmi hatási megbecsülhetetlenek. 

Egy ország akkor sem képes határain kívül tartani a fenti folyamatot, ha 

az innovációk bevezetésében nem jár élen, de ebben az esetben még 

csak nem is profitál belőlük. A 21. században egy ország sikerességét 

alapvetően határozza meg az, hogy vannak-e innovatív, a technológiai 

fejlődésben élen járó vállalatai, kutatói. Ma a piaci verseny leginkább 

arról szól, hogy versenyképes terméket állítson elő egy vállalat 

versenyképes áron. De a verseny egyre inkább arról fog szólni, hogy ki 

jelenik meg előbb a piacon. A győztes mindent visz, és elszívja a levegőt 

a többiek elől, akik még nincsenek a piacon. (Autor, 2017; Barkai, 2016; 

Berg et.al, 2015) 

Az országoknak számos eszközük van a gazdaságuk sikeressé tételére. 

Ezek egy szelete az államok kutatás-fejlesztésben betöltött szerepéhez 

kapcsolódik. Igaz ugyanakkor minden eszközre, hogy az állam a piaci 

szereplőkre van utalva. Az államok tesznek valamit, aztán valami történik 

a cégek fekete dobozában, majd az állam méri a kimenetet. Minden cég 

a maga útját járja. Mindegyikük a saját pénzét kockáztatja, és próbál 
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okosabb lenni a többinél. De vajon vannak-e eszközei egy államnak, hogy 

valóban megértse ezeket a folyamatokat? Vajon tényleg előre tudjuk-e 

jelezni egy vállalat viselkedését ezekből az adatokból? Az adatbányászat 

eszközrendszere megjelent a policy alkotás területén is. Ezért fontos, 

hogy figyeljük azokat az új, digitális eszközöket, amelyek megjelentek a 

KFI policy alkotók horizontján. 

Ahogy a Daejong deklaráció írja (OECD, 2015/2), nagyon sok tevékenység 

monitorozásának csökkent a költsége és a technológiai bonyolultsága. 

Ennek következményeként, a policy-k végrehajtása és a közpénzek 

kedvezményezetteinek viselkedése sokkal közelebbről 

tanulmányozható. (OECD, 2015. p. 4.) 

1.1. A kutatás jelentősége 
A kutatás jelentőségének egyik része a téma jelentőségéből fakad. A KFI 

nagyon meghatározza egy állam versenyképességét. Ezt felismerve a 

kormányok és a gazdasági szereplők a GDP 1-3% költik erre a szektorra. 

Összegszerűen ez 1600 milliárd dollár évente. Bármilyen apró 

hatékonyságnövekedés hatalmas forrásokat szabadít fel, amelyeket 

hasznosabban lehet elkölteni. 

A kutatás időszerű, mert most ért el a digitalizáció oda, hogy adatok 

révén lehessen megalapozott döntéseket hozni. Az adatgyűjtési és 
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feldolgozási módszerek, a tárolási és feldolgozási és biztonsági 

kapacitások ma elégségesek a feladat megoldásához. 

A dolgozat összefoglalja a KFI hatékonyságának növeléséről szóló vitákat, 

de elsőként mutatja be azt, hogy a döntéshozatal adatalapúvá tehető. 

Elsőként mutatom be az adatbázisokat és a feldolgozó algoritmusokat. 

A fenti kérdésekről elsőként készítettem interjúkat magas szintű 

döntéshozókkal, akiknek a véleménye ezekben a kérdésekben valóban 

számít. 

2. A disszertáció célja és hipotézisei és/vagy kutatási kérdései,  
Már láttuk, hogy az államok kb. 1600 milliárd dollárt költenek KFI-re, 

beleértve a vállalati támogatásokat is. Mégis, nagyon sok állam küzd azzal 

a kérdéssel, hogy e hatalmas összegből lesz-e valódi üzleti haszon a 

cégeknél. 

Szakmai körökben bevet szokás, hogy a vállalati K+F programokat 

nemcsak a keletkezett, és nehezen kimutatható profit mentén értékelik, 

hanem beleszámítják az „egyéb haszon”, vagy a „társadalmi haszon” 

fogalmát is. (Romer, 1990; EC, 2017/2;) Ma már magas szintű policy 

dokumentumokban is teljesen természetesnek tűnik, hogy ezeket a 

programokat más szemszögből értékeljük, mint a kedvezményezettnél 

keletkezett üzleti haszon. Sőt, sok esetben kísérletet sem tesz a 
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programok értékelése arra, hogy profitot mutasson ki a 

kedvezményezetteknél. (Bornmann, 2013 p. 219; Macilwain, 2010) 

Ennek a következménye egy érdekes ellentmondás: habár minden 

programot nagyon sikeresnek értékelnek, tudományos számítások 

bizonyítják e programok GDP-re bizonyított hatását, összességében a 

policy alkotók mégis elégedetlenek a támogatási mechanizmusokkal, és 

mindig terítéken van azok megreformálása. Ezért aztán a policy alkotók 

figyelme egyre inkább a visszatérítendő források felé fordul, egyre 

nagyobb teret nyernek a pénzügyi eszközök, a vissza nem térítendő 

források kárára. Az én szempontomból ez a probléma megkerülésének és 

nem megoldásának a kérdése, hiszen a vissza nem térítendő 

támogatások szerepe vitathatatlan. 

A valódi kérdés, amit fel kéne tenni az, hogy miért elégedetlenek a policy 

alkotók a támogatási rendszerrel. Hogy kéne kinézzen a támogatási 

rendszer ahhoz, hogy a policy alkotók ne kérdőjelezzék meg a 

hatékonyságát, hasznosságát? A fenti gondolatmenet az EU egészére, és 

a legtöbb tagállamára ugyanúgy igaz, mint számos egyéb országra. 

Három kutatási kérdésem volt: 

O1: megvizsgálni a KFI támogatási rendszer célját. Miért költenek az 

országok a GDP-jük 1-3%-át KFI-re? Mik a céljaik? Mit várnak ezektől a 
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kiadásoktól? Milyen módokon költik el ezeket a forrásokat? Változott-e 

ezen kiadások szerepe az évek alatt? 

O2: megtalálni a támogatási folyamatban elkövetett hibát. Korábban 

már írtam, hogy a policy alkotók számára a támogatási folyamat nem 

tűnik elég hatékonynak. Ennek az oka egy folyamatba épített hiba lehet 

vagy több kisebb torzítás, amelyek hatása végül összeadódik? 

O3: javaslatokat tenni a hiba kijavítására. Fel lehet-e rajzolni egy elméleti 

keretet, ami segít megszűntetni a hibát? Lehet-e ezt valahogy validálni? 

Lehet-e erről olyan véleményeket szerezni, ami fontos a kutatás 

számára? 

Hipotézisek: 

1. A projektértékelés nem tudja előre jelezni egy projekt gazdasági 

sikerességét. Ez egy elméleti hipotézis. 

2. Nem mérhetjük azonosan az akadémiai és ipari/vállalati kutatásokat, 

annak ellenére, hogy mindkét esetben kutatást mérünk. Ez is egy elméleti 

hipotézis. Ez a téma úgy kapcsolódik a dolgozathoz, hogy a policy alkotók 

akkor tudnak különbséget tenni a két kutatási forma között, ha az 

tudományosan leírható. Erre tesz kísérletet ez a hipotézis. 

3. Lehetséges az adatalapú projektértékelés létrehozása. Ha növelhető 

egy projekt átláthatósága, vagy másfajta átláthatóságot lehet előírni, 
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mint a mai támogatói döntések, akkor a sikerességre vonatkozó 

becslésünk pontosabb lesz. Ez egy gyakorlati hipotézis. 

 

3. A kutatás módszertana 
Azok az eszközök, amelyekről az adatok feldolgozásával kapcsolatban 

írok, csak 3-4 éve léteznek. Sosem próbálták ki őket a policy alkotók. A 

valódi hatékonyságuk akkor lehetne tudományos kutatás tárgya, ha már 

valódi támogatási programokban próbálták volna ki azokat. Ezek a policy 

ciklusok legalább 6-8 évet vesznek igénybe, így ez a fajta elemzés nem 

jöhet szóba. Éppen ezért nem tudjuk bemutatni az eszközök hatását 

különböző országokban, különböző körülmények között, vagy különböző 

pályázói kört figyelembe véve. 

Ez egy valódi felfedező kutatás (Cornelius-Persson, 2005). A felfedező 

kutatások célja az, hogy felismerjenek és azonosítsanak egy bizonyos 

jelenséget. A céljuk nem a jelenség részletes leírása, hanem annak a 

feltárása, hogy egy mélyebb kutatás indokolt-e, és az, hogy keretet 

adjanak a majdani kutatásnak. 

A felfedező társadalomtudományi kutatások gyakori eszköze a szakértői 

interjú. Én is ezt az eszközt használom. Témánként 1-3 vélemény, 

összesen 10 interjú került beemelésre a dolgozatba. Elég-e ez a szám? 

Ennek eldöntéséhez két dolgot kell figyelembe vennünk. 
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• Mivel én magam raktam össze először az elveket, az eszközöket 

és az adatbázisokat, nagyon nehéz bárkit is találni, aki 

megalapozott véleményt tud róluk mondani. Ha interjú 

alanyként átlagos kutatókat, hivatalnokokat választottam volna, 

akkor a számos interjú ellenére hitelességi problémával küzdött 

volna a dolgozat. Magas beosztású interjúalanyokat kellett 

találnom, akiknek a véleménye számít. Őket azonban nem lehet 

előbb megtanítani az eszközök mibenlétére, és aztán kikérni a 

véleményüket. Így aztán sokszor kellett velük beszélgetnem, meg 

kellett próbálnom bekapcsolódni a vitáikba, és megérteni azt a 

nyelvezetet, amin a leghatékonyabb elmondani számukra azt, 

amit szeretnék. Remélem, növeli a dolgozat minőségét az, hogy 

csak olyan interjúkat vettem bele, ahol az interjúalany, legalább 

két témakörhöz tudott érdemi véleményt mondani. Ez lehetővé 

tette, hogy ne csak az egyes eszközökről beszéljek, hanem 

horizontálisan, a pályázati döntéshozatal digitalizációjáról. Bár 

több interjút készítettem, csak tíz üti meg a fenti minőségi 

elvárásokat. 

• Be tudja-e a dolgozat mutatni az egyes kérdések mellett és ellen 

szóló érveket? A legtöbb esetben nem konkrét ellenérvekkel 

találkoztam, hanem egy nagyfokú bizonytalansággal. Ahol 

azonban ellenérvekkel találkoztam, azokat beépítettem. 
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A legtöbb interjúalany külföldi. Kutatók, magas szintű döntéshozók, 

policy alkotók, vállalati szféra képviselői. 

4. A kutatás eredményei 
A kiindulási pontom egy ellentmondás volt: habár minden KFI programot 

sikeresnek értékelnek, ezek GDP-re gyakorolt hatása magasnak tűnik, a 

támogatási rendszert mégis hatékonytalannak találják. EU-s 

dokumentumok azt a problémát szokták felvetni, hogy az EU-ban sokkal 

jobbak a kutatási eredmények, mint amennyi hasznot abból a gazdaság 

megtermel.  

O1: megvizsgálni a KFI támogatási rendszer célját. 

A kutatás során azt találtam, hogy a KFI támogatási rendszerek szerepe 

az, hogy gazdasági sikert hozzon létre a támogatott cégnél. 

Mindazonáltal, nehéz mérni egy projekthez kapcsolódóan a gazdasági 

sikert a támogatott vállalatoknál. Még ennél is sokkal nehezebb olyan 

indikátorokat találni, amelyek jól előre jelzik ezeket a sikereket. E hiátus 

kaput nyit számos egyéb elméletnek, szemléletnek, ami módosítja az 

eredeti célt. 

Az első kutatási kérdésem (Q1) az volt, hogy mi a támogatási ciklus 

gyenge pontja? 
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Az ehhez tartozó hipotézisem (H1) az volt, hogy a projekt értékelés nem 

tudja előre jelezni a gazdasági sikert a támogatott vállalatoknál. 

A kutatási ciklust megvizsgálva az alábbi megállapításokat tettem: 

A peer review módszertan torzítása akár 25% is lehet. pl.: Shashok 

(2008), Smith (2006) 

A sikerkritériumok eltérők a vállalatoknál és a támogatást osztó 

hivataloknál. Azaz nem a jövőbeli siker jeleit pontozzák a finanszírozó 

szervezetek. 

Ebből kifolyólag a támogatást osztó szervezet és a cégek érdekei a 

támogatási döntést követően eltérnek. 

Egy vállalat projektjének az értékelése sokkal komplexebb készségeket 

igényel, mint egy tudományos projekt megítélése. 

A támogatást osztó ügynökségek és a kockázati tőke társaságok eltérő 

módszertan alapján értékelnek projekteket, ami szintén annak a jele, 

hogy az előbbi nem üzleti szempontú döntést hoz. 

Ezeket a problémákat figyelembe véve, elfogadom az első hipotézist. 

Érdemes olyan módszereken gondolkodni, amelyek megújítják a 

pályázati döntésekről szóló döntéshozatali módot. 
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A második kutatási cél az volt, hogy megtaláljam a támogatási 

folyamatban elkövetett hibát. E célhoz az a kutatási kérdés kapcsolódott, 

hogy (Q2) mit kell máshogy mérni? Hol hibázik a mérési rendszer? 

Bemutattam, hogy az akadémiai és vállalati projektekben egyaránt a peer 

review módszert használják, de némiképp eltérően. A kutatási 

projekteknél minden értékelő az tudományos kiválóság szempontját 

értékeli. Az innovációs projekteknél az értékelők fele a kutatás 

kiválóságát értékeli, a másik fele az üzleti kiválóságot. A kutatásban azt 

mutattam be, hogy e projektek különbözősége miatt ekkora különbség 

nem elég. 

2. hipotézis: Nem mérhetjük az akadémiai és az ipari, vállalati kutatásokat 

azonos folyamattal, annak ellenére, hogy mindkét esetben kutatást 

mérünk. 

Az első hipotézisből következően a támogatási ciklust érdemes 

megváltoztatni. Ez a hipotézis azt a kérdést teszi fel, hogy mit kéne 

máshogy mérni. 

Ahogy már említettem, az akadémiai és ipari projekteket nagyon 

hasonlóan mérik. Annak ellenére teszik ezt, hogy a kétféle kutatás 

nagyon különböző, valójában két teljesen más verseny. Szintén 

bemutattam, hogy a projekt értékelés módszertanában található 
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különbség a gyakorlatban messzemenő torzításokhoz és egyéb 

következményekhez vezet. Ezeket figyelembe véve a 2. hipotézist 

elfogadom. 

A harmadik kutatási célom (O3) az volt, hogy javaslatot tegyek a mérési 

hiba kijavítására. A célhoz tartozó kutatási kérdésem (Q3) úgy hangzott, 

hogy képes-e a digitalizáció javítani a támogatási rendszer 

projektértékelő tevékenységét? 

Milyen adatbázisok szükségesek ehhez, melyek állnak rendelkezésre, és 

melyek feldolgozhatók?  Azt találtam, hogy a digitalizáció rendelkezik 

azzal a potenciállal, hogy feloldja ezt a problémát. Ez nem egy nagyon 

eredeti ötlet, hiszen a digitalizáció egyre nagyobb szerepet tölt be az 

életünkben. Mindazonáltal az innováció menedzsment vonatkozásában 

egy felfedezetlen terület.  

A dolgozatban megvizsgáltam hét digitális eszközt: 

1. a piacosításként elnevezett eszköz a bevezethetőség közelében 

van, hiszen máris létezik egy applikáció, amit az I-Corps pogram 

sikeresen használ. 

2. technológiai értékelő rendszerek (Moon-Kim, 2011): egy ilyen 

rendszer már használatban van, de a használata nagyon lassan 

terjed.  
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3. szemantikai hasonlóságon alapuló szövegbányászati eszközök 

már léteznek a világban. Ezeket a finanszírozó ügynökségek még 

nem használják, pedig képesek hasonló tartalmú szövegek 

kiszűrésére. 

4. Az AltMetrix, azaz a kutatást az internetes tevékenységek alapján 

mérő módszer hasznos lehet a KFI finanszírozó ügynökségek 

részére. Ezen eszköz egyik korlátja, hogy egy rendelkezésre álló 

adat értékét nehéz meghatározni. 

5. A „growth hacking” módszertana tartalmazza az adatgyűjtés és 

feldolgozás teljes folyamatát. Vállalati környezetben alkalmazzák 

is, de támogató ügynökségek még nem építették be a 

rendszerükbe. 

6. A fentiekkel ellentétben a jelenlegi bankrendszert digitális 

technológiákkal megújító bankok hitelbírálathoz szükséges 

adatgyűjtési és feldolgozási tevékenységét vizsgálva nem 

találtam olyan gyakorlatot, amelyet a finanszírozási ügynökségek 

figyelmébe tudnék ajánlani. 

7. A crowdsourcing esetében egy ígéretes lehetőséget látok, amely 

azonban nem annyira fejlett még, hogy a hipotézis 

alátámasztásához használni tudnám. 

A megvizsgált hét eszközből ötről azt találtuk, hogy elég fejlettek ahhoz, 

hogy érdemes legyen a bevezetésükön elgondolkozni. A leginkább 
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használatra kész eszközök a szövegbányászathoz és a technológiai 

értékelési rendszerekhez kapcsolódnak. A legígéretesebbek a 

piacostáshoz és a growth hacking-hez tartoznak. 

A kutatásból látható, hogy elég széles spektrumú adatgyűjtést 

folytattam. Így valószínűtlen, hogy a KFI területén olyan digitalizációs 

kísérletek lennének, amelyek az én figyelmemet elkerülték. 

3. hipotézis: Lehetséges nagy mennyiségű adat alapján projekteket 

értékelni. E hipotézis értékelését arra alapoztam, hogy a hétből öt 

eszköznek lehet hozzáadott értéke a döntésekhez, így a harmadik 

hipotézist elfogadom. 

Mivel, még senki sem hozott létre és tesztelt ilyen rendszereket, ezért én 

sem állíthatom, hogy az adatalapú döntéshozás hatékonyabb a 

jelenleginél. Ezek új eszközök, az elmúlt évek technológiai fejlődése hívta 

őket életre, és már megjelennek különböző policy dokumentumokban. 

Minden bizonnyal, előbb-utóbb meg fognak jelenni a döntéshozatali 

rendszerben. Ha ez megtörténik, az akkor a támogatási ciklus a 

bemutatott formában megváltozik, és a bemutatott mérési problémák is 

eltűnnek. 

A dolgozat mottója az, hogy „az európaiak találták fel a kapitalizmust, de 

már elfelejtették”. Ahogy a gazdasági értelemben vett siker 
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megjósolhatóvá válik a döntéshozatal során, egyre több és több 

sikertörténetünk lesz. Láthatóvá válik a támogatási rendszer valódi 

hatékonysága, és a kiindulópontként megfogalmazott ellentmondás 

eltűnik. 

5. A disszertáció új tudományos eredményeinek 

összefoglalása 
A kutatás új tudományos eredményeit hét tézisben összegeztem.  

T1: Nem a jövőbeli gazdasági siker a legfontosabb a pályázok 

értékelésénél. 

T2: A projekt értékelő rendszer nem jelzi megfelelően előre a gazdasági 

sikert az értékelt vállalkozásnál. 

T3: A kutatási és az innovációs projektek értékelése a jelenleginél jobban 

kell különbözzön. 

T4: Digitális eszközök egészíthetik ki a mai innovációs támogató 

rendszert.  

T5: Az adatalapú döntéstámogatási rendszerek csak akkor fognak 

megfelelően működni, ha minden adat egy IT keretprogram által kezelt 

adatbázisba gyűl.  

T6: Már most is vannak olyan digitális eszközök, amelyeket 

döntéstámogatásra lehet használni. 
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T7: Vannak olyan eszközök is, amelyeket ma még fejlesztenek, de a 

finanszírozó ügynökségeknek érdemes a fejlesztéseket követni.  

Ma még korai megjósolni, hogy az adat alapú értékelési rendszerek hogy 

fognak kinézni. Azonban azokból az elemekből, amelyeket találtam, én 

felépítettem egy lehetséges változatot. Fontos, hogy a modell adatbázis 

szempontú, és nem jelzi, hogy emberi döntés hol szükséges, mivel az 

egész rendszer egy döntéstámogatási és nem döntést létrehozó eszköz. 

A projekt körvonalainak megalkotását követően a legrövidebb időn belül 

a piackutatás fog következni. A projekt továbbfejlesztése közben 

folyamatosan figyelni kell a termék growth hacking típusú adatgyűjtési 

képességének a fejlesztésére, és ezt a képességet be kell építeni a 

termékbe. Ezt követően lehet az ötletet benyújtani támogatás igénylése 

céljából, de olyan módon, hogy az illeszkedjen az ügynökség adatgyűjtési 

protokoljához. Egy PDF formátumban beküldeni, nem lesz megfelelő. A 

támogató ügynökség szemantikai hasonlóság és altmetrix alapú 

vizsgálatot fog lefolytatni. Ezt követi majd az értékelés és a döntés. A 

döntést követően az adatbázis sokkal nyilvánosabb lesz, mint ma, annak 

érdekében, hogy további befektetéseket és együttműködéseket tegyen 

lehetővé. A projekt alatt és azt követően a KPI-okat online fogják figyelni, 

a későbbi támogatási döntések támogatása érdekében. 
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Ezek alapján úgy vélem, hogy a kutatás jelentős eredményeket hozott, és 

vitathatatlan az újszerűsége. 

A kutatás végeztével megfogalmaztam néhány javaslatot. 

Annak ellenére, hogy sok policy alkotó elégedetlen a KFI támogatási 

rendszer eredményeivel, az én kutatásom alapján javasolt, hogy minden 

eszközt a maga célközönsége körében használjanak. Ha csökkentik a KFI 

támogatási eszközöket, akkor fontos projekteket fognak elveszíteni. 

Ha a támogató ügynökségek szeretnék jobban elérni a policy alkotók 

hatékonyságra vonatkozó céljait, akkor képesnek kell lenniük 

pontosabban megbecsülni, hogy mekkora gazdasági haszon fog 

keletkezni egy támogatott vállalatnál. 

Ha a policy alkotók vagy a támogató szervezetek elégedetlenek a peer 

review folyamat hatékonyságával, akkor a már létező adatbázisok 

használata javíthat az eredményeken. Sok esetben hasznos csak az 

adatgyűjtő részt létrehozni, még akkor is, ha nincs terv annak a 

feldolgozására és a rendszerbe építésére. Az informatika fejlődésével ez 

a probléma megoldódhat. 

Bizonyos esetekben időben visszafele is építhetők az adatbázisok. Erre 

akkor van lehetőség, ha az adatok időbélyeggel vannak ellátva. 
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Ajánlott az általam bemutatott eszközök közül választani egyet vagy 

néhányat, és kísérletezni velük. Lehet adatbázist építeni úgy is, hogy a 

döntések nem azon alapulnak. Néhány év elteltével megvizsgálhatjuk, 

hogy mi lett volna, ha a döntéseknél használtuk volna az eszközt. 
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1. Introduction 
Innovation has been deeply disarranging the world economy (e.g.: 

Romano-Trau, 2017). Entire professions are disappearing so fast that 

neither workers nor public educational systems are able to 

accommodate. Social impacts are unpredictable. 

Even if a country lags behind in innovation, it cannot stop these 

processes; however, it will not be able to profit from them. A country’s 

successfulness will be strongly determined by its ability to shape the 21st 

century by having innovative, front-runner companies and researchers. 

Today, competition is focused on producing better products at more 

competitive prices. However, competition is more and more shifting to 

being the first who appears on the market. The winner takes it all; the 

first sips the air from the others. (Autor, 2017; Barkai, 2016; Berg et.al, 

2015) 

Countries take several actions to make their economies successful. One 

group of these actions is related to the huge role that countries play in 

the field of RDI. They have plenty of tools by which they can attempt to 

make their economies successful in this regard. It is true about each tool 

that the state relies on the market players. The state gives some input, 

then something happens in the companies’ black box, and then, the state 

can monitor the output. There are a lot of companies, and each of them 
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walks in its own way. They risk their own money, and try to be cleverer 

than the others. Does a state have tools to really understand these 

processes? Is it able to forecast other companies' behavior from these 

data? Data mining in policy-making is developing. 

According to the Daejong Declaration, “the difficulty and cost of 

monitoring many types of activity has declined. As a consequence, the 

implementation of policies as well as the behaviors of recipients of public 

funds can be monitored more closely.” (OECD, 2015. p. 4.) 

1.1. The importance of the research 
On one hand the importance of the research is related to the importance 

of the topic. RDI is fundamentally determines the competitiveness of a 

country. Governments and companies recognized this importance and 

spend 1-3% of the GDP on RDI. This means 1600 bn$ a year. The smallest 

increase in effectiveness has a huge impact on resources. 

Data-based decision-making in the public sector is a really urgent and 

timely question. Today there is enough knowledge and experience in 

using digital technologies, and thus the need of using them arises in the 

policy documents. 

The thesis summarizes the debates on increasing the effectiveness of the 

RDI funding system, but it is the first which shows that the decision 

making can be data-based. I am the first who present the databases and 
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the algorithms on this field. I am the first who made interviews with high-

level decision-makers, whose opinion in this regard really matters. 

2. The goal of the dissertation and the research questions 
We have already seen that the states spend approximately 1600 bn$ 

including the corporate expenditure in this field. Even though many 

states are struggling to relate real business success to this huge amount.  

It became accepted that the corporate R&D programs are evaluated from 

other angles than the profit aroused at the funded company. They add 

to the success factor the notion of “other benefit” or “social benefit” 

(Romer, 1990; EC, 2017/2;). It seems natural − even in high-level policy 

papers − to evaluate corporate R&I programs from angles other than the 

benefit produced at the beneficiary. In most cases, future profitability is 

not the decisive evaluation criterion. (Bornmann, 2013 p. 219; Macilwain, 

2010) 

The consequence is an interesting contradiction. Although all programs 

were evaluated as highly successful and the impact on GDP seems to be 

very high; altogether, the funding mechanisms are considered not 

effective enough and their reform is always on the table. Thus, policy 

makers turn their attention to refundable sources, and financial 

instruments gain more and more space, and sips the air from the non-

refundable sources. From our perspective, this is a bypass, an attempt to 
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get around the problem instead of penetrating into the core of the issue 

and reorganizing it. 

The main question is: Why is the funding system not efficient enough? Or, 

an even more interesting question is: How can it be efficient enough for 

policy makers not to question its worthiness? These are the most 

important questions of this dissertation. The thread above is true for the 

EU, most of its member states and other countries as well. 

I had three research objectives: 

O1: to examine the role of the RDI funding system. Why do countries 

spend 1-3% of their GDP on R&D? What are their goals? What do they 

expect from these expenditures? What are the different ways of 

spending this money? Did the role of such expenditures change over the 

last years?  

O2: to find the mistake that is made in the process. As I mentioned 

before, the funding system does not seem to be efficient enough. Is there 

one main mistake encoded into the system, or are there are several 

distortions?  

O3: to offer different proposals on how to correct the mistake. Can I draw 

a logical framework to overcome this mistake? Can it be validated by 

anybody? Can I get opinions that matter to us? 
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Hypotheses: 

Hypothesis 1: Project evaluation cannot predict the economic success of 

a project. This is a theoretical hypothesis. 

Hypothesis 2: We cannot measure academic and industrial research with 

the same process, although it is research that we measure in both cases. 

This is a theoretical hypothesis. 

Hypothesis 3: Evidence-based project evaluation is possible. If we can 

increase the transparency of a project, or we prescribe different 

transparency, the funding decision can be more accurate. 

3. Methodological toolset 
The digital tools that I am presenting related to the data analysis have 

existed only for 4-5 years. Most of them have never been tested in 

policies. I could provide the correct scientific evaluation of these policies 

if I had an evaluation on funding programs that had been built on them. 

These types of funding programs do not exist yet. A policy cycle lasts for 

6-8 years. We cannot compare these tools in different countries, under 

different circumstances or for different groups of applicants.  

This is a classical exploratory research (Cornelius-Persson, 2005). An 

exploratory research aims to recognize and identify a certain 
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phenomenon. The goal is not necessarily the detailed documentation of 

that phenomenon, but to examine whether a deeper research is needed, 

and to provide a framework that makes the further research possible. 

The expert interview is a popular tool of the explanatory research in the 

social sciences. I use this tool as well. I made 1-3 interviews per topic, and 

I selected, finally, 10 interviews. When I decided whether this amount 

was enough, I had to consider two things: 

• As I have mentioned before, I developed the whole concept, the 

tools and the datasets for the first time, and thus, the following 

question arose: How could I find anybody who could tell his 

opinion about these? If I had chosen some ordinary researchers 

and some low-ranking officials, I could have made tons of 

interviews, but I still would have had a credibility problem. My 

research required high-ranking interviewees, whose opinion 

matters. But you cannot teach a high ranking official first, and 

then ask his opinion. So, I had to talk to them several times. I 

attempted to be involved in their discussions, as well as to 

understand the most appropriate language in order to present 

the problem to them. I intended to raise the quality of the 

interviews by selecting only those that provided information on 

minimum two tools. With this solution, I wanted to focus on a 
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holistic approach. I made dozens of interviews, but only 10 of 

them achieved this quality.  

• Could we show both pro and cons? In most cases, there were no 

cons only a high level of uncertainty. If there were cons, they 

should be incorporated. 

Most of the interviewees are foreigners. Researchers, high-ranking 

decision-makers, policy makers, corporate leaders. 

4. Results of the research 
My starting point was a contradiction: although all programs are 

evaluated as highly successful, and the impact on GDP seems to be very 

high; altogether, the funding mechanisms are considered not effective 

enough. EU policy documents usually highlight that the results of the 

research activity are much stronger in the EU than the profit that the 

companies obtain.  

O1: The research objective was to examine the role of the RDI funding 

system. 

I have found that the role of the RDI funding system is to enhance 

economic success at the funded companies. However, it is hard to 

measure economic success related to a certain project and it is even 

harder to find the indicators of future success. This opens a road to a 

number of other theories and viewpoints that modify the primary goal. 
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The Q1 research question was: What is the weakest point in the funding 

cycle? 

Hypothesis 1: Project evaluation cannot predict the economic success of 

a project. 

I examined the funding cycles and I found that: 

The peer review method has a distortion up to 25%. (e.g.: Shashok, 2008; 

Smith, 2006) 

Success criteria are different at a funding agency and at a company. It 

means that the funding agencies do not score the indicators of the future 

success but something else. 

As a consequence, after the funding decision interests are different at a 

funding agency and at a company. 

The peer review of a company’s project needs much more complex skills 

than a scientific project. 

Funding agencies and VSs use different processes to measure a project, 

which is a sign that the previous ones do not decide upon market criteria. 

With regard to these problems, I accept the first hypothesis. It is worth 

considering methods that renew the funding cycle, especially the 

decision-making process. 
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The second objective of this thesis was to (O2) find the mistake that is 

made in the decision-making process. 

The research questions connected to this objective were: (Q2) What shall 

we measure differently? Where is our measurement mistaken? 

I showed that in academic and corporate projects, the peer review 

methodology is used, however, slightly differently. In the case of 

research projects, all evaluators evaluate only the research excellence of 

the project. In the case of innovation projects, half of them evaluate from 

the viewpoint of research excellence, while the other half evaluate 

business excellence. This difference is not enough. 

Hypothesis 2: We cannot measure academic and industrial researches 

with similar processes, although it is research that we measure in both 

cases. 

Hypothesis 1 stated that the funding cycle should be renewed. Here, the 

question is: What should we measure differently?  

I showed that academic and corporate projects are measured almost 

alike. I also showed that we do that although these two types of projects 

are very different, almost two different types. I also showed that this 
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slight difference in methodology causes a huge difference in practice and 

in results. With regard to these findings, I accept the second hypothesis. 

My third research objective was (O3) to offer different proposals on how 

to correct the mistake. 

The third research question is (Q3): Can digitalization enhance the 

evaluation of the RDI funding system? 

What types of databases are needed; what type of databases are 

available and processable? I have found that digitalization has the 

potential to solve this problem. It is not a very genuine idea as today 

digitalization is becoming increasingly important in all parts of our lives. 

Nonetheless, it is still an undiscovered part of the innovation 

management. 

Hypothesis 3: Evidence-based project evaluation is possible. Here, I 

examined 7 tools. I have found that 

- Tool 1: commercialization can be used because such an app 

already exists, which is used by the I-Corp program successfully. 

- Tool 2: Technology rating systems: are already in use, but they 

are not spread in all continents yet. 

- Tool 3: Text mining based on semantic similarity: there are tools 

that are useful for funding agencies. 
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- Tool 4: AltMetrics is something useable for funding agencies. This 

looks like coming into our life. A limitation is that it is hard to 

measure the value of the information.  

- Tool 5: Growth hacking is described, but it is not properly 

standardized yet. Companies use it, but funding agencies don’t 

use it yet. 

- Tool 6: Challenger banks are promising to renew the credit rating 

system of the banks by building up databases with digital 

technologies. I did not find any evidence that this example can 

contribute to our work. 

- Tool 7: Crowdsourcing − there are many databases that can 

contribute to a funding agency’s work. Crowdsourcing already 

appears in the policy documents. There is not one single 

database or one single tool that I could recommend. 

I have found 5 out of 7 tools that are about to be introduced. The most 

ready-to-use tools are the text mining and technology rating systems. 

The most promising ones are connected to commercialization and 

growth hacking.  

As you read the thesis you can see that I collected my data from very 

different sources. It is unlikely that there are digitalization experiments 

in this field that I haven’t found. 
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Five out of seven tools seem to be able to contribute to decision-making, 

and thus, I accept the third hypothesis.  

As nobody tested it before, I cannot prove that data-based decision 

making is more effective than the existing ones. However, these are new 

tools; the latest technological developments enabled us to create them; 

and they appear in policy documents. Most likely, they will be part of the 

decision-making system. If this happens, it will change the funding cycle 

as I described; and the measurement will eliminate the problems. 

My motto was "Europeans discovered capitalism, but they have 

forgotten it." As, in economic terms, success becomes predictable in the 

decision-making process, we will have more and more success stories. 

This will show that funding mechanisms are effective and the 

contradiction disappears. 

5. The new scientific findings of the thesis 
I summarized the new scientific findings into 7 theses. 

T1: It is not future economic success that is the most important during a 

project assessment. 

T2: The project evaluation system does not predict the economic success 

at the funded company 

      correctly. 

T3: Research and innovation projects should be measured differently. 
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T4: Digital tools can complement the existing innovation funding system 

in the case of innovation funding. 

T5: Data-based decision backing will function properly only if all data are 

collected into one database, that is, one IT framework 

T6: There are digital tools that are now ready to back the decision-making 

process. 

T7: There are other tools under development that are worth following 

for funding agencies.  

It is too early to predict how a data-based evaluation system will look 

like. But from the elements that I found, I have built one. I have built up 

only from the possible databases and I don’t indicate were human 

decision-making is necessary as the whole system is a decision-backing, 

not a decision-making model. 

I think that after the outline of the project is set out, it will be followed 

by market research. During the project development we should keep in 

mind that the product needs to be measured for growth hacking 

purposes. This type of data collection should be built into the product. 

Then, the project can be submitted in a way that it should contribute to 

a large database. Submitting PDF is not the right way in this regard. The 

funding agency can check semantic similarity and altmetrics features, 

which can be followed by preparing an evaluation, and then, by a 

decision. The database on evaluation should be as open as possible, to 
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enhance further investments and cooperation. During and after the 

project, the performance KPIs should be monitored online, to create data 

for the upcoming decisions. 

Based on these theses I hope that you find that the research brought new 

scientific findings and its novelty is undoubted. 

After the research, I would like to formulate some suggestions. 

Although many policy makers find the economic results of the RDI 

funding system disappointing, my research showed that each funding 

tool should be used on the right target audience. If they do not want to 

lose important projects, they should make these tools work properly. 

If funding agencies want to meet the expectations of the policy makers 

in this regard, they should pay more attention to estimating the 

economic success at the applicant companies. 

If policy makers or funding agencies are unsatisfied with the precision of 

the peer review process, the usage of such datasets, which are already at 

the funding agencies, can be a solution. It is worth building only the data 

gathering part of the system, even if one has no valid plan to process it.  

Sometimes it is possible to build databases backward using the time 

stamps of a certain data. 
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It is recommended to choose some of the tools that I presented above, 

and experiment with them. We should build database on the results of 

the tools without using the tool. Then, we can answer the question: What 

would have happened if we had used it earlier?  
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