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Innovációs index kistérségi szinten
Csak játék a számokkal?
Bajmócy Zoltán1
A térségi innovációs képesség mérése a differenciált regionális innovációpolitika világában
jelentĘsen felértékelĘdött. Ám a gyakorlati mérési kísérletek ritkán mennek a regionális
szintnél alacsonyabb területi szintre, annak ellenére, hogy a regionális innovációkutatás
számos érvet hoz fel az innovációs folyamat lokális jellege mellett.
Jelen tanulmány arra keresi a választ, hogy az elérhetĘ statisztikai adatok köre lehetĘvé teszi-e egy olyan kistérségi innovációs index megalkotását, amely az innovációs rendszert próbálja leképezni. Magyarországi adatsoron demonstráljuk az ezzel kapcsolatos kihívásokat, és az arra adható lehetséges válaszokat. Következtetésünk, hogy lehet létjogosultsága a kistérségi innovációs indexnek. A szakpolitika-alkotás számára hasznos lehet, de csupán
abban az esetben, ha korlátait felismerve, csak meghatározott területeken és módokon használjuk.
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1. Bevezetés
Az innovációs folyamat szakirodalmi értelmezése és az ezen alapuló szakpolitikai
megfontolások az elmúlt évtizedekben jelentĘs hangsúlyeltolódáson mentek keresztül. A lineáris megközelítést felváltották az interaktivitást és rendszer-szerĦséget
hangsúlyozó gondolatok. Ez mind nemzeti (Lundvall 1992, Nelson 1993, Edquist
2005), mind szubnacionális (regionális) szinten megfigyelhetĘ (Koschatzky 2005,
Tödtling–Trippl 2005, Boschma 2008).
Az innovációpolitikai következtetésekkel szolgáló írások döntĘ többsége napjainkban az innovációs rendszerek irodalmában és az evolúciós (evolucionista) közgazdaságtanban gyökereznek (Metcalfe 1994, Nelson 1995, Lundvall–Borrás 2005).
Ennek megfelelĘen az innovációpolitika hely- és idĘ-specifikus befolyásoló tényezĘk egymással kölcsönösen összefüggĘ rendszerére, az innovációs rendszerre koncentrál (Nelson–Rosenberg 1993, Lundvall et al. 2002, Edquist 2005). Ez a rendszer
különféle szereplĘket (vállalatok, egyetemek, ügynökségek, kormányzati szervek
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stb.), intézményeket (szabályok, normák stb.), háttér-infrastrukturális elemeket és
kapcsolatokat (interakciókat) foglal magában mind nemzeti (Lundvall 1988,
Nelson–Rosenberg 1993, Lundvall et al. 2002, Edquist–Johnsson 2005), mind szubnacionális szinten (Doloreux 2002, Doloreux–Parto 2005, Tödtling–Trippl 2005).
E gondolati keretben egy térség innovációs képessége tulajdonképpen az innovációs rendszerének hatékonyságaként értelmezhetĘ. Pontosan az innovációs
rendszer nem kielégítĘ mĦködése lesz az, amely a szakpolitikai beavatkozás indokául szolgálhat (Edquist 2001, Isaksen 2001, Boschma 2008).
A különbözĘ térségek – amellett, hogy sajátos problémákkal rendelkezhetnek
– különbözĘ utakon lehetnek „hatékonyak”. A regionális tudomány számos különbözĘ csoportosítási lehetĘségét, típusát adja meg a regionális innovációs rendszereknek, amelyek mindegyike mutathat relatíve hatékony mĦködést (Isaksen 2001,
Cooke 2004, Asheim–Coenen 2005).
A térségek jelenlegi helyzetének egyedisége és a hatékonyság elérésének potenciálisan különbözĘ útjai együttesen adják alapját napjaink differenciált regionális
innováció-politikájának (Tödtling–Trippl 2005). A differenciált beavatkozás szükségességének felismerése pedig természetes módon vonta maga után a területi innovációs képesség mérésének felértékelĘdését, hiszen egy ilyen politika nem tervezhetĘ meg a térségi folyamatok mélyreható ismerete nélkül.
Az innovációs rendszer irodalomának egyik legfĘbb eredménye, hogy rámutat
az innovációs folyamat befolyásoló tényezĘinek sokféleségére. Ezen tényezĘk különbözĘ kontextusban határozódhatnak meg (helyi, regionális, nemzeti, iparági stb.
szinten), így különbözĘ mérési kihívásokat indukálhatnak.
Jelen tanulmány a térségi innovációs képesség mérési lehetĘségeivel szubregionális (kistérségi) szinten foglalkozik. A regionális tudomány számos korábbi
eredménye hívja fel a lokális szinten folyó mérések szükségességére a figyelmet. Erre mutat a lokális innovációs rendszer koncepciójának terjedése (Mytelka 2000,
Breschi–Lissoni 2001), egyes rendszeren belüli kapcsolatok lokális jellegének feltárása (Bercovitz–Feldman 2006, Varga 2009), illetve az innovációs képesség regionális szinten belül megmutatkozó egyenlĘtlenségeinek nyilvánvalósága (Kocziszky
2004, Csizmadia–Rechnitzer 2005, Bajmócy–Szakálné 2009).
Ezzel együtt az innovációs képesség kistérségi szintĦ mérése relatíve kevés
figyelmet kap, elsĘsorban az ezzel kapcsolatos módszertani és adatelérési problémák
miatt. Azon széles körĦ munkák, amelyek kifejezetten az innovációs rendszer mĦködését próbálják leképezni döntĘen országos, vagy regionális (NUTS2) szintre vonatkoznak (EIS 2010, Hollanders et al. 2009). A lokális szintĦ mérések általában
egy-egy indikátorra redukálják az innovációs képességet. E tekintetben talán a tudás-termelési függvényen alapuló empirikus munkák a legnagyobb hatásúak, ahol
szinte mindig a szabadalmak száma értelmezĘdik innovációs mutatóként
(Audretsch–Feldman 1996, Anselin et al. 1997, Varga 1998, 2009, Autant-Bernard
2001). Ezek a munkák viszont nem az innovációs rendszer irodalomának hagyományaira építenek.
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Kutatási kérdésünk mindezek alapján, hogy milyen kihívások állnak az innovációs képesség kistérségi szintĦ vizsgálata elĘtt, amennyiben azt kifejezetten az innovációs rendszer irodalomának hagyományaira kívánjuk alapozni. IlletĘleg milyen
válaszok adhatók ezen kihívásokra a hazai statisztikai adatelérhetĘség fényében, kistérségi szintĦ vizsgálatok esetén.
A tanulmány második fejezetében a kistérségi innovációs index megalkotása
elĘtt álló legfontosabb elméleti és módszertani problémákat tekintjük át röviden. A
harmadik fejezetben bemutatjuk a kistérségi innovációs képesség (KIK) indexének
megalkotási folyamatát. A negyedik fejezetben értékeljük az indexet: vajon a módszertani erĘfeszítések tényleges haszonnal bírtak-e, avagy mindez csak játék a számokkal. Az ötödik fejezetben javaslatokat fogalmazunk meg az innovációs képesség
mérésének használatára vonatkozóan. A tanulmányunkat összegzés és következtetések zárják.
2. A kistérségi innovációs képesség mérésnek kihívásai
A bevezetĘben röviden áttekintett elméleti megfontolások következtében jelen vizsgálatunk az innovációs rendszerek irodalmára explicit módon építve képzeli el az
innovációs képesség kistérségi szintĦ mérését. Az ezzel szemben támasztott kihívásokat részint elméleti megfontolásokból, részint a korábbi hazai mérési kísérletek
(Kocziszky 2004, Csizmadia–Rechnitzer 2005, Bajmócy–Szakálné 2009) tapasztalataiból igyekszünk leszĦrni.
A regionális innovációs rendszerek mĦködésérĘl alkotott szakirodalmi elképzelések viszonylag határozott irányt szabnak a gyakorlati mérési kísérletek mikéntjére vonatkozóan. Ezt mi jelen pontban két részre bontjuk: egyrészt mit is kellene
mérni, másrészt hogyan.
A mit mérjünk kérdésre, mint azt a bevezetésben kifejtettük alapvetĘen az innovációs rendszer mĦködésének feltérképezése adódik válaszként. Azzal együtt,
hogy végeredményben a teljes rendszer mĦködése határozza azt meg, hogy egy térség szereplĘi milyen mértékben képesek az újdonságok bevezetésére és elterjesztésére, a rendszer jól elkülöníthetĘ egységekbĘl (funkciókból) áll (Doloreux 2002,
Doloreux–Parto 2002, Tödtling–Trippl 2005). Ezen alrendszerek természetesen nem
függetlenek egymástól. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen viszonyban állnak egymással (pl. a tudás-teremtés és tudás-kiaknázás alrendszerét milyen kapcsolatok fĦzik egymáshoz).
EbbĘl több következtetés is adódik a gyakorlati mérési kísérletekre vonatkozóan. Egyrészt a rendszer egészének teljesítménye fontos aspektus, amely elvi lehetĘséget (és fontosságot) biztosít az összesített innovációs index megalkotásához.
Másrészt az összesített teljesítmény mögött az egyes elemek teljesítménye és azok
összefüggései húzódnak meg. Így az összesített index „mögött” célszerĦ alindexeket
definiálni, amelyeknek a regionális innovációs rendszer egyes alrendszereit kell le-
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képezni. Harmadrészt a funkciók és elemek egymással kölcsönösen összekapcsolódó rendszere összességében adja meg az innovációs rendszer mĦködését, így csak az
indikátorok egy rendszere lehet képes erre reflektálni, amelyek közül – elméletileg –
egyik sem kezelhetĘ kiemelten.
Az innovációs rendszer gondolat magját képzi a rendszerek – sajátos történeti
gyökerük folytán meglevĘ – egyedisége. Ez nem csak a jelenlegi állapot egyediségét, de a jövĘbeni pálya sajátos voltát is magában foglalja. Természetesen a rendszerek egyediségének mértéke eltérĘ, vannak egymáshoz jobban hasonlító regionális
innovációs rendszerek, míg vannak egészen különbözĘek. A regionális innovációs
rendszerek irodalma minderre tipizálásokkal válaszol, ahol a csoportosítási ismérveket általában a rendszeren belüli kapcsolatok irányultsága, az irányítási (kormányzási) dimenzió eltérései, vagy a „rendszer-elégtelenségek” tipikus megjelenési formái
adják (Isaksen 2001, Cooke 2004, Asheim–Coenen 2005, Tödtling–Trippl 2005).
Mindez elĘirányozza a különbözĘ rendszerek összevethetĘségének, összemérhetĘségének kérdését. Egyrészt a különbözĘ rendszerek karakterisztikusan eltérĘ
mĦködési móddal rendelkezhetnek, amely nem biztos, hogy lehetĘvé teszi, hogy valamennyi térséget azonos indikátorkészlettel mérjünk. Másrészt a jelentĘsen különbözĘ rendszereket (pl. amelyek különbözĘ típusba sorolhatók elméletileg) nincs értelme egymással összehasonlítani. Ezen elméleti kihívásra még a magasabb területi
szinten folyó mérések sem feltétlenül reflektálnak (EIS 2010, Hollanders et al.
2009).
E gondolatok a mérés mikéntjének alapvetĘ problémáit is felvetik. Minthogy
az innovációs rendszer koncepció alapján nem adódik kiemelten kezelhetĘ indikátor,
így egy térség innovációs képességét összességében leképzĘ mutató mindenképpen
kompozit mutató lesz. A kompozit mutatók megalkotása azonban számos módszertani problémát vet fel (OECD–CEC 2008, Rappai–Szerb 2011). Ezek közül az innováció mérés kapcsán két kört vetnénk fel:
- a használt mutatók kiválasztásának és súlyozásának kérdését, illetve
- az innovációs rendszer „rendszer-szerĦségébĘl” adódó problémákat.
Az indikátorkészleteken alapuló innovációs index-alkotás alapvetĘen kétféle
módszert használ. Az egyik esetben kiemelten kezelnek egy adott mutatót, leggyakrabban a szabadalmak számát (Porter–Stern 2003). Ezt függĘ változónak megtéve
integrálnak további indikátorokat a vizsgálatba. A modellbe való belépésrĘl a
szignifikancia-szint dönt, a regressziós együttható pedig súlyt is rendel az egyes indikátorokhoz. Ezzel kiküszöbölhetĘ az indikátorok kiválasztásának és súlyozásának
szubjektivitása (legalábbis a modellen belül). Viszont ez az eljárás nem egyeztethetĘ
össze az innovációs rendszerek alapgondolataival.
A másik esetben nincsen kiemelten kezelhetĘ mutató (EIS 2010, Hollanders et
al. 2009). Itt viszont a szelektálás és súlyozás az elemzĘi szubjektivitás terméke.
Praktikusan ez azt jelenti, hogy az index-alkotók a súlyozás elhagyását alkalmazzák
szubjektív módon. A használt indikátorok körének meghatározása és a kompozit in-
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dex képzés során a súlyok megadása tehát az innovációs indexek képzésének egyik
akut módszertani problémája.
A másik probléma az innovációs folyamat befolyásoló tényezĘinek rendszerszerĦ összekapcsolódásából ered. Ennek értelmében nem tehetjük azt fel, hogy az
egyik funkció nagyon alacsony teljesítményéért egy másik funkcióban mért jó teljesítmény teljes mértékben kárpótolni tudna. Erre az általunk ismert területi innovációs mérési kísérletek egyáltalán nem reflektálnak. Más területeken viszont a „szĦk
keresztmetszetért történĘ büntetés” (PFB – Penalty for Bottleneck) indexképzés során történĘ alkalmazása már megjelent (Ács–Szerb 2011, Rappai–Szerb 2011).
A kistérségi szinten történĘ mérés gyakorlati tapasztalatai az elméletileg mérni kívánt kategóriák és az elérhetĘ adatok körének különbségeit vetik fel leginkább.
A regionális innovációs rendszerek alapvetĘ elemét képzik a rendszer belsĘ és külsĘ
kapcsolatai. Ezeken felül számos alapvetĘ jellegzetességrĘl (mint a különbözĘ típusú innovációt bevezetĘ cégek arányáról stb.) is csak vállalati megkérdezés esetén lehet képet nyerni. Kistérségi szinten viszont nincs lehetĘség ilyen adatok használatára. A kistérségi szintre reprezentatív vállalati innovációs megkérdezések gyakorlatilag megvalósíthatatlanok.
MindebbĘl az következik, ha nem egy adott kistérséget vizsgálunk, hanem
kistérségek sokaságát szeretnénk innovációs képességük alapján összevetni, akkor
jelentĘs információvesztéssel kell szembenézni. Miközben megnyerjük a régión belüli folyamatok feltárásának lehetĘségét, aközben a rendszer komplex megragadásának esélye csökkeni fog a magasabb területi szinten folytatott vizsgálatokhoz képest.
A kérdés tulajdonképpen az, hogy a meglevĘ és elvben elĘállítható statisztikai adatok köre lehetĘvé teszi-e azt, hogy az innovációs rendszerrĘl még használható képet
nyerjünk.
3. A kistérségi innovációs képesség (KIK) indexének megalkotása
Jelen tanulmányban bemutatásra kerülĘ kistérségi innovációs képesség indexének
(KIK index) megalkotása során az elĘzĘ pontban tárgyalt kihívásokra kerestük a választ. Ezen kihívások felismerése és a rájuk adott lehetséges válaszok kimunkálása
egy hosszabb folyamat eredménye. A korábbi hazai szubregionális innovációs mérések tapasztalataira is építve (Kocziszky 2004, Csizmadia–Rechnitzer 2005), fokozatosan jött létre az itt közölt módszer (Bajmócy–Szakálné 2009, Bajmócy et al. 2010,
Bajmócy–Szakálné 2010).
Az index-alkotás során kiemelten kezeljük a változók kiválasztásának és súlyozásának szükségszerĦen felmerülĘ problémáit, illetve a rendszer-szerĦségbĘl
adódó kihívásokat. Módszertanunk más területeken már alkalmazott, de az innovációs index-alkotás kapcsán még – tudomásunk szerint – nem használt módszerekre
épül. Ezek közül kiemelendĘ a versenyképességi mérések során Lukovics és Kovács
(2008) által kifejlesztett indikátor-szelekciós és súlyozási módszer, valamint a „vál-
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lalkozás és fejlĘdés” index megalkotása során Ács és Szerb (2011), valamint Rappai
és Szerb (2011) által használt „szĦk keresztmetszet büntetése” (PFB) megközelítés.
Az elméleti áttekintésben kiemeltük továbbá, hogy az innovációs rendszer
megközelítésbĘl szükségszerĦen adódó kihívás az eredmények korlátozott összevethetĘsége, illetve az ugyanazon indikátorkészlettel történĘ mérés. Ezekre a 5. fejezetben fogunk visszatérni.
3.1. A potenciális indikátoroktól a végsĘ indikátor készletig
Index-alkotásunk alapvetĘ motivációja az innovációs rendszer funkcióinak és folyamatainak leképezése volt. Ennek megfelelĘen a mérés által lefedendĘ területeket
az innovációs rendszerek felépítését taglaló munkákból eredeztettük (Doloreux
2002, Tödtling–Trippl 2005).
Ezen területek indikátorokkal történĘ leképzési lehetĘségeire vonatkozóan korábbi mérési kísérletek tapasztalataira építkezünk. Kilenc jelentĘs hazai és nemzetközi innovációs képesség mérésére irányuló megközelítést tekintettünk át.2 Ezek
összesen 209 indikátort használtak, amelyeket összevetettünk (megkeresve a hasonló tartalmúakat), majd csoportosítottunk Tödtling és Trippl (2005) regionális innovációs rendszer modelljét alapul véve. Ezek a területek és a hozzájuk tartozó indikátorok képezték a potenciális (munkánk szempontjából optimálisnak tekintett) indikátorkészletet, amelyet aztán megpróbáltunk kistérségi szintre átültetni.
A potenciális indikátorkészlet kistérségi adaptációja elĘtt két igen jelentĘs
akadály áll. Az egyik az országos, vagy regionális szinten mért mutató kistérségi értelmezhetĘségének kérdése, a másik pedig az adatelérhetĘség. Számos olyan mutató
van ugyanis, amely nem értelmezhetĘ kistérségi szinten, avagy nem mutathatók ki
vele kapcsolatban kistérségi különbségek (elérhetĘ támogatási formák, technológiai
fizetési mérleg egyenlege stb.). Az adatelérés pedig egészen nyilvánvaló korlátot jelent. A kistérségi szinten gyĦjtött, vagy potenciálisan elĘállítható adatok köre meglehetĘsen szĦkös Magyarországon.
Mindennek megfelelĘen a kiinduló adatbázisunk 43, az innovációs rendszer
valamely eleméhez közvetlenül köthetĘ indikátorból állt. Ezeket a regionális innovációs rendszerek elméleti felépítésére vonatkozó elképzeléseknek megfelelĘen
négy csoportba (dimenzióba) soroltuk (az ötödik gyakran megjelenĘ kategóriát, a
politikát a fent kifejtett okok miatt elhagytuk):

2

A European Innovation Scoreboard (EIS) Összesített Innovációs Indexét (EIS 2010), a European
Trend Chart on Innovation Szolgáltató Szektor Innovációs Indexét (Kanerva et al. 2006), az EXIS Öszszesített Indexét (Arundel–Hollanders 2005), Florida és Tingali (2004) Európai Kreativitási Indexét, a
Világbank „Tudásgazdaság Indexét” (WB 2008), valamint Porter és Stern (2003) Nemzeti Innovációs
Kapacitás Indexét. Ezt követĘen a kisebb területi aggregációs szintre irányuló vizsgálatokat vesszük
sorra: a European Regional Innovation Scoreboard (Hollanders et al. 2009) indexét, Csizmadia és
Rechnitzer (2005) hazai nagyvárosok innovációs potenciáljára irányuló vizsgálatát, és Kocziszky (2004)
Észak-Magyarországi régió kistérségeinek innovációs potenciáljára irányuló felmérését.
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tudás-teremtés (KC)
tudás-kiaknázás (KE)
innovációs háttér-infrastruktúra (BI)
kapcsolatok (LINK)

A késĘbbiek során ez a négy kategória jelenti azokat a rendszeren belül önállóan is értelmezhetĘ funkciókat, amelyeket az alindexeink fognak leképezni. Ezek az
alindexek egymással is összefüggésben fogják megadni az összesített innovációs teljesítményt, amelyet aztán a KIK indexszel képzünk le.
A ténylegesen használt indikátorkészlet ezt követĘen egy többlépéses folyamat eredményeként állt össze. Az eltérĘ nagyságrend és mértékegység szükségessé
tette a mutatók összemérhetĘségének megteremtését. Egyrészt vetítési alapokat
használtunk, majd a változóinkat standardizáltuk. Az egyazon dimenzióba sorolt
standardizált mutatókból ezt követĘen (fĘkomponens módszer révén) faktorokat
hoztunk létre. A változók szelektálása ezen eljárás keretén belül (a modellen belül
tehát objektív, a módszertan által adott módon) valósult meg:
- egyrészt kiszelektáltuk a nagyon alacsony (0,3 alatti) kommunalitás értékkel
bíró változókat,
- másrészt oly módon hoztuk létre a faktorokat, hogy azok sajátértéke 1 fölötti,
összesített magyarázóereje legalább 70% legyen, és egy mutató egyértelmĦen
csak egy faktorhoz kötĘdjön (az egyik faktorral történĘ együttmozgás mértéke
legalább kétszerese legyen bármely más faktorral történĘ együttmozgás mértékének).
A ténylegesen használt indikátorkészlet tehát a faktoranalízis során létrejött
faktorokhoz (lénylegében fĘkomponensekhez) egyértelmĦen és erĘsen kötĘdĘ standardizált indikátorokból áll. Mindez 32 mutatót jelent négy dimenzióba sorolva (1.
melléklet).
3.2. Az indikátoroktól a kistérségi innovációs képesség indexéig (KIK indexig)
A ténylegesen használt indikátorok a mérés három alapvetĘ outputjának alapját képezték. Az outputok elsĘ körét maguk a kialakított faktorok alkotják (1. táblázat). A
faktorok létrehozása során fontos szempont, hogy azoknak valós jelentést lehessen
tulajdonítani. Ennek megfelelĘen valamennyi faktor esetén megadtuk a regionális
innovációs rendszer azon összetevĘjét (funkcióját), amelyet az oda sorolódott indikátorok ténylegesen leképzenek.
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1. táblázat A mérés outputjai
Összesített
index

Alindexek
KC: Tudás-teremtés alindexe
(7 mutatóból képezve)

KIK: Kistérségi
innovációs képesség összesített
indexe
(4 alindexbĘl
képezve)

KE: Tudás-kiaknázás alindexe
(9 mutatóból képezve)

BI: Innovációs háttérinfrastruktúra alindexe
(10 mutatóból képezve)
LINK: Kapcsolatok alindexe
(6 mutatóból képezve)
Forrás: saját szerkesztés

Faktorok
TudásteremtĘ intézmények faktora (KC_1)
Államháztartás K+F aktivitása faktor (KC_2)
Tudás-intenzív vállalati aktivitás faktora
(KE_1)
Vállalati K+F aktivitás faktora (KE_2)
Csúcstechnológiai feldolgozóipar faktora
(KE_3)
Kreatív munkaerĘ jelenléte faktor (BI_1)
Kulturálódási lehetĘség faktora (BI_2)
Vállalkozói aktivitás faktora (BI_3)
Kifelé irányultság faktora (LINK_1)
Kapcsolati portfolió faktora (LINK_2)

Az outputok második körét a dimenziónként kialakított alindexek képzik. Az
alindexeket nem az adott dimenzióba tartozó faktorokból képeztük, hanem közvetlenül a faktorokhoz tartozó változókból egy súlyozási eljárás révén, átvéve Lukovics
és Kovács (2008) versenyképességi mérések során alkalmazott eljárását.
A faktoranalízis minden egyes változóhoz egy kommunalitás értéket rendel,
amely végeredményben arra utal, hogy az adott változó milyen mértékben lett figyelembe véve a hipotetikus változó kialakítása során. Ez egyfajta súlyozás, amit az alkalmazott módszer maga kínál. A négy alindex tehát az adott dimenzióba tartozó
standardizált változók súlyozott átlaga, ahol a súlyokat a kommunalitások gyöke jelentette.
Az így létrejött alindex-értékeket a könnyebb értelmezhetĘség végett átskáláztuk 0 és 1 közé, a European Innovation Scoreboard által is használt „min-max” átskálázással (EIS 2010):
Ai = (Xi – Mini) / (Maxi – Mini)

(1)

ahol „A” az átskálázott alindex-érték, „Xi” egy adott kistérség átskálázás elĘtti
alindex-értéke. Mini és Maxi a legkisebb és legnagyobb átskálázás elĘtti alindexérték valamennyi kistérséget figyelembe véve. Mindennek elĘnye, hogy így az indexértékek képi megjelenítése hasonló lehet a leginkább széles körben használt innovációs indexek (SII, RSII) megjelenítéséhez. Az alindexek 0 és 1 közötti értéket
vehetnek fel.
Az outputok harmadik körét a kistérségi innovációs képesség indexe (KIK index) képzi. Ezt a négy alindexbĘl képeztük az Ács és Szerb (2011), valamint Rappai
és Szerb (2011) által, a „vállalkozás és fejlĘdés” index létrehozása során használt
„szĦk keresztmetszet büntetése” módszer adaptálásával.
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Minthogy a rendszer teljes teljesítménye nem egyszerĦen a négy alrendszer
teljesítményének aggregálásából, hanem a köztük lévĘ viszonyrendszerbĘl is adódik,
így az egyik alindex magas értéke nem tud teljes mértékben kompenzálni egy másik
alindex alacsony értékéért. Ezt a következĘ módon jelenítettük meg az indexkészítés
során:
- A 0 és 1 közé átskálázott alindexebĘl kiindulva, minden kistérségre megkerestük a legkisebb alindex-értéket (a négy közül).
- Ezt követĘen meghatároztuk az úgynevezett korrigáló tényezĘt egy logaritmikus függvényt alkalmazva
Ki = ln[1+(Ai-mina)]

(2)

ahol „K” a korrigáló tényezĘ, „A” a korrigálandó alindexérték, „mina” pedig
az adott kistérség legkisebb alindexértéke. A kerek zárójelben lévĘ tag azt jelenti,
hogy minden alindexértékbĘl kivonjuk az adott kistérség legkisebb alindexértékét.
Ez 0 és 1 közé eshet. Így a kapcsos zárójelben lévĘ tag 1 és 2 közé fog esni, amelynek természetes alapú logaritmusa 0 és 0,693 közé esik. Ezzel biztosítjuk egyrészt,
hogy minél nagyobb a különbség annál nagyobb a büntetés mértéke, másrészt, hogy
a korrigáló tényezĘ minden esetben kisebb lesz, mint a korrigálandó indexérték. Ennek megfelelĘen a korrigált alindex-értékek továbbra is 0 és 1 közé eshetnek:
Ai* = Ai – Ki

(3)

ahol A* a korrigált alindexérték, amely az átskálázott alindex és a korrigáló
tényezĘ különbségébĘl adódik. Az összesített index (KIK index) pedig a korrigált
alindexértékek súlyozatlan számtani átlagaként áll elĘ:
KIK = (i=1nAi*)/n

(4)

ahol KIK a kistérségi innovációs képesség indexe, „n” pedig az alindexek
száma. Ily módon a KIK index megalkotása során az indikátorok szelektálásának és
súlyozásának módját a választott módszert kínálta. Szubjektivitása tehát a módszerválasztásra korlátozódott. Továbbá figyelembe vettük az innovációs rendszer „rendszer-szerĦ” mĦködését, hiszen valamely alindex kimagasló értéke nem tudja a más
alindexek gyenge értékeit kompenzálni. Ezt biztosította a „szĦk keresztmetszet büntetésének” módszere. A végsĘ index-érték 0 és 1 közé eshet. Ez megkönnyíti értelmezhetĘségét, hiszen a két legáltalánosabban használt innovációs index (a „European Innovation Scoreboard” és a „Regional Innovation Scoreboard” összesített indexei) is ily módon vannak skálázva.
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4. Csak játék a számokkal?
A KIK indexszel kapcsolatban két alapvetĘ kérdésre kell választ adni. Egyik, hogy
sikerült-e az innovációs rendszer mĦködésének elfogadható mértékĦ leképzése. Másrészt, hogy a felsorakoztatott módszertani lépéseknek volt-e tényleges haszna.
Az elsĘ kérdésre szükségszerĦen csak indirekt módon tudunk válaszolni. Az
innovációs rendszerek lényegében az innovációk létrejöttét és elterjedését befolyásoló tényezĘket rendszerezik. Ennél fogva funkciójukat a gazdaságilag hasznosítható
technológiák létrehozatalában és elterjesztésében látják a szerzĘk (Carlsson et al.
2002, Rutten–Boekema 2005, Lambooy 2005, Bruijn–Lagendijk 2005).
Így egy hatékony innovációs rendszer hozzájárul a technológiai változás
gyorsulásához, ezáltal pedig a növekedéshez. Mindez az innovációs rendszer irodalom gyökereit vizsgálva is egyértelmĦvé válik, hiszen az innovációs rendszer koncepció lényegében arra kívánt választ adni, hogy miért különbözik az országok növekedési képessége (illetĘleg a teljes tényezĘ-termelékenység növekedésének mértéke) (Nelson–Rosenberg 1993, Ludvall et al. 2002).
A relatíve jobb innovációs képességnek ez alapján együtt kellene járnia a nagyobb növekedési képességgel. Ha feltesszük, hogy a térségi innovációs teljesítmény általában lassan változik – amit a European és Regional Innovation
Scoreboard adatsorok is visszaigazolnak –, akkor a kedvezĘbb innovációs teljesítmény együtt kell, hogy járjon a nagyobb jövedelemteremtĘ képességgel. És tulajdonképpen ez az, amit vizsgálni tudunk, hiszen a KIK index érték egy évre vonatkozóan áll rendelkezésünkre.
2. táblázat Az indexértékek és a gazdasági teljesítmény korrelációs mátrixa
KC

KE

BI

LINK

KIK

0,433

0,786

0,675

0,655

0,622

Összes belföldi jövedelem 1 fĘre
0,273
0,551
0,417
0,640
Bruttó hozzáadott érték 1 fĘre
0,463
0,712
0,481
0,476
Érvényes hazai szabadalmi bejelentések
száma 10000 fĘre
Forrás: saját szerkesztés
Megjegyzés: Pearson féle korreláció. Valamennyi érték szignifikáns 0,01 szinten.

0,465
0,568

A KIK index értéke közepesen erĘs korrelációt mutat a térség jövedelemi
helyzetével és közepeset a bruttó hozzáadott értékkel kapcsolatban (2. táblázat). Az
elméleti várakozásoknak megfelelĘen az alindexértékek közül a tudás-kiaknázás áll
a legszorosabb kapcsolatban a térség gazdasági teljesítményével. Fontos továbbá kiemelni, hogy a létrehozott mutatónk jelentĘsen különbözik attól a képtĘl, mintha az
innovációs teljesítményt a leggyakrabban használt innovációs mutatóra, a szabadalmak számára redukáltuk volt. Mindez azt mutatja, hogy a KIK index és alindexei
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által megragadott jelenségrendszerrĘl feltehetĘ, hogy az valamilyen fokú közelítése
az innovációs rendszer mĦködésének.
A második kérdésünk arra vonatkozott, hogy a használt módszertani lépéseknek volt-e tényleges haszna. Erre jóval direktebb módon is módunkban áll választ
adni. Tulajdonképpen arra a kérdésre vagyunk kíváncsiak, hogy az általunk használt
módszertani elemek nélkül is hasonló eredményre jutottunk volna-e.
Ennek eldöntéséhez „visszafejtettük” módszertanunkat. A KIK indexet a korábban bemutatott mellett további 3-féle módon is kiszámítottuk, alkalmazott módszertani lépéseink fokozatos elhagyásával:
- KIK(a): ez elsĘ esetben a kiinduló adatkészletünket alkotó 43 mutatót használtuk. Az alapvetĘ összemérhetĘséget itt is megteremtettük: vetítési alapok
használatával, illetve az értékek „min-max” átskálázásával. Az összesített index a 43 mutató súlyozatlan átlagaként adódott.
- KIK(b): ebben az esetben szintén mind a 43 indikátort használtuk, viszont
már alindexenként csoportosítva. Itt a módszertan a „Europan Innovation
Scoreboard” sémáját vette alapul. Valamennyi indikátor-értéket 0 és 1 közé
skáláztunk. Az alindexérték ezek súlyozatlan átlagából adódott. Az összesített
index az alindexértékek súlyozatlan átlaga.
- KIK(c): ebben az esetben már a 3. pontban kifejtett módszertanra támaszkodtunk, de a „szĦk keresztmetszetekért történĘ büntetést” elhagytuk. Így az öszszesített index az alindex-értékek súlyozatlan átlagaként adódott.
- KIK(d): ez felel meg a 3. pontban kifejtett módszertannak.
Ennek megfelelĘen mind a négy esetben 0 és 1 közötti értéket vehettek fel az
összesített indexek. Az elsĘ három verzió igen hasonló eredményt mutatott, a „szĦk
keresztmetszet büntetésének” beépítése hozott ebben csak némi változást (3. táblázat).
3. táblázat A különbözĘ módon számított összesített indexek korrelációs mátrixa
KIK(a)

KIK(b)

KIK(c)

1,000
0,994
0,974
KIK(a)
1,000
0,981
KIK(b)
1,000
KIK(c)
KIK(d)
Forrás: saját szerkesztés
Megjegyzés: Pearson féle korreláció. Valamennyi érték szignifikáns 0,01 szinten.

KIK(d)
0,914
0,916
0,931
1,000

Ez alapján úgy tĦnik, hogy a változók szelektálására és súlyozására alkalmazott megoldás gyakorlatilag nem módosítja a szinte „módszertan nélkül” kialakított
„a” verziót. Ráadásul az „Innovation Scoreboard” vizsgálatok jól bevált módszeréhez viszonyítva is 0,981 az együttmozgás. A „szĦk keresztmetszetért történĘ büntetés” viszont némiképp átrajzolja az indexértékeket és ily módon a kistérségek ragsorát. Azaz ezen módszer a szokásosan alkalmazott megoldásokhoz képest ténylegesen
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(bár nem nagy mértékben) eltérĘ eredményt hoz. Így érdemes lehet szakirodalmi vitákat folytatni e módszer hasznáról és gyengeségeirĘl.
5. A kistérségi innovációs mérések hasznosíthatóságáról
MielĘtt levonnánk a konklúziót a kistérségi innovációs index hasznosíthatóságáról,
ki kell térni egy további kihívásra, amelyet a 2. pontban jelöltünk. Ez pedig az
eredmények összevethetĘségének kérdése.
Az innovációs képesség kistérségi szinten történĘ elemzésének egyik alapvetĘ
módszertani problémája a térségek igencsak különbözĘ méretébĘl ered. A vetítési
alapok használata lehetĘvé tette a különbözĘ térségek adatainak összevetését, ugyanakkor az egyes innovációhoz kötĘdĘ aktivitások abszolút koncentrációjáról így
nem nyerünk képet. Az innovációs tevékenységek sikerességét viszont alapvetĘen
befolyásolja a térbeli koncentráció mértéke (Varga 2009).
Másrészt az innovációs rendszerek igen eltérĘ módon mĦködhetnek, amelyet a
regionális innovációs rendszerek – korábban ismertetett – tipizálásai tükröznek. Az
egyik legalapvetĘbb különbség talán az, hogy a vállalatok tanulási interakciói a tudás-teremtési alrendszeren belül maradnak-e, avagy az innovációs folyamat aktív
helyi szereplĘi-e a helyi egyetemek, kutatóintézetek (a tudás-teremtési alrendszer).
Asheim és Coenen (2005), Cooke (2004), valamint Tödtling és Trippl (2005) is kiemel olyan rendszereket, amelyek képesek a sikeres mĦködésre erĘteljes helyi tudás-teremtési alrendszer nélkül is (azaz a formális tudásteremtés és tudástranszfer
közfinanszírozási intézményeinek helyi jelenléte nélkül).
MindezekbĘl két nagyon fontos következtetés adódik a KIK index használhatóságára vonatkozóan. Egyrészt a méretben jelentĘsen különbözĘ térségek adatait
nincs értelme egymással összevetni. Másrészt az egyetemek, kutatóintézetek jelenlétének hiánya (amely a tudás-teremtési alindex alacsony értékével jár) nem tekinthetĘ minden esetben „szĦk keresztmetszetnek”, azaz nem tĦnik jogosnak az ezért
adott büntetés. Az egyetemekkel, kutatóintézetekkel rendelkezĘ kistérségek nem vethetĘk össze azokkal, ahol ezek hiányoznak. Mindezek alapján a kistérségeket öt
csoportba soroltuk:
- Budapest: ezt gyakorlatilag nem lehet együtt kezelni egyetlen más térséggel
sem méretébĘl adódóan.
- Nagy népességĦ, tudásteremtési alrendszerrel rendelkezĘ térségek (15 db).
- Nagy népességĦ, tudásteremtési alrendszerrel nem rendelkezĘ térségek (8 db).
- Kis népességĦ, tudásteremtési alrendszerrel rendelkezĘ térségek (20 db).
- Kis népességĦ, tudásteremtés alrendszerrel nem rendelkezĘ térségek (130 db).
Azon térségeket tekintettük nagy népességĦnek, ahol a térség lakossága meghaladja a 100.000 fĘt, avagy székhelyének lakossága az 50.000 fĘt. Azon térségek
esetén számoltunk a tudásteremtési alrendszer jelenlétével, ahol az államháztartás
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egy fĘre esĘ K+F ráfordítása meghaladja az 1.000 Ft-ot és a 10.000 fĘre esĘ MTA
köztestületi tagok száma meghaladja az 1-et.
Az összesített index használatának végeredményben csak ezen elkülönítés ad
valódi értelmet. Így tehát a végsĘ indexértékek kiszámításakor még egy lépést beiktattunk: a szĦk keresztmetszetért történĘ büntetést a különbözĘ csoportokban eltérĘen alkalmaztuk. A tudásteremtési alrendszerrel nem rendelkezĘ térségek esetén csak
a fennmaradó három alindex-értéket használtuk a KIK-index kiszámításához.
A kistérségi szintre számított összesített innovációs index tehát csak a négy
(öt) csoportra külön-külön értelmezhetĘ. A különbözĘ csoportba tartozó kistérségek
indexértékeit elméletileg nincs értelme összevetni egymással. Esetleges rangsorok
csak csoportokon belül állíthatók fel (4. táblázat).
4. táblázat A „szĦk keresztmetszetért való büntetés” hatása a rangsorokra
Van tudásteremtés
PFB-vel
PFB nélkül

Nincs tudásteremtés
PFB-vel
PFB-nélkül

1
Veszprémi
1 Szegedi
1 Tatabányai
1
2
Szegedi
2 Debreceni
2 Érdi
2
3
Debreceni
3 Veszprémi
3 Szolnoki
3
4
Egri
4 Pécsi
4 Ráckevei
4
Nagy
5
Pécsi
5 GyĘri
5 Békéscsabai
5
népes6
GyĘri
6 Egri
6 Monori
6
ségĦ
7
Szombathelyi
7 GödöllĘi
7 Nagykanizsai
7
8
Székesfehérvári 8 Szombathelyi
8 Ceglédi
8
9
Sopron-FertĘdi 9 Székesfehérvári
10
Nyíregyházai
10 Sopron-FertĘd
1
Pilisvörösvári
1 Budaörsi
1 Dunakeszi
1
2
Budaörsi
2 Pilisvörösvári
2 Komáromi
2
3
Dunaújvárosi
3 Ercsi
3 Váci
3
4
Gyöngyösi
4 Gyöngyösi
4 Bicskei
4
Kis
5
Keszthelyi
5 Dunaújvárosi
5 Dorogi
5
népes6
Esztergomi
6 Esztergomi
6 Oroszlányi
6
ségĦ
7
Balatonfüredi
7 Szentendrei
7 Szobi
7
8
Ercsi
8 Veresegyházi
8 Balassagyarmati 8
9
Veresegyházi
9 Keszthelyi
9 Tiszaújvárosi
9
10
Szentendrei
10 Balatonfüredi
10 Kisbéri
10
Forrás: saját szerkesztés
Megjegyzés: PFB (Penalty for Bottleneck): szĦk keresztmetszetért történĘ büntetés.

Tatabányai
Érdi
Szolnoki
Ráckevei
Békéscsabai
Monori
Nagykanizsai
Ceglédi

Dunakeszi
Váci
Komáromi
Tabi
Dorogi
Szekszárdi
Bicskei
Rétsági
Jászberényi
Szentgotthárdi

Mindezek fényében most már értékelhetĘ a kistérségi szinten számolt innovációs indexek használhatósága. Az index egyik legfĘbb haszna a szakpolitika-alkotás
számára a relatív pozíció megmutatása. A csoportok megalkotásával történik azon
térségek megadásának köre, amelyekkel összevetve célszerĦ egy adott térség teljesítményét értékelni. A csoporttagokkal összevetve kirajzolódik a relatív pozíció is.
A „szĦk keresztmetszetre” történĘ rámutatás elĘsegítheti az esetleges beavatkozási irányok fontosságának megítélését. A beavatkozási irányra vonatkozó legfĘbb információk körét azonban nem a kompozit index, hanem az alindexek és az
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azok mögött álló faktorok jelentik. Ezeket vizsgálva mutatkoznak meg a térség innovációs képességének összetevĘi.
Az index feltétlen elĘnye, hogy képet ad a régión belül esetlegesen meglevĘ
egyenlĘtlenségekrĘl. Mindezt jelen vizsgálat eredményei is messzemenĘen visszaigazolják, hiszen egy-egy NUTS2-es szintĦ régió lényegileg különbözĘ kistérségekbĘl áll. A magyar régiók innovációs képesség szempontjából nem tekinthetĘk tényleges egységnek, inkább egyedi sajátosságokkal rendelkezĘ kistérségek mesterséges
halmazának. A relatíve erĘs teljesítmény térbeli koncentrációját – tehát olyan innovációs egység jelenlétét, amely potenciálisan kistérség-határokon átnyúló folyamatokból ered – csak Budapest és környékén detektáltunk (1. ábra).
1. ábra A kiemelkedĘ innovációs teljesítményĦ kistérségek csoportonként

Mos onm agyaróvári

GyĘri

Kapuvári
Cs ornai
Sopron–FertĘdi
Téti
Cs epregi
KĘszegi

Szombathelyi

Körm endi

Celldöm ölki
Sárvári

Vasvári

Kisbéri
Bics kei
Pannonhalm ai Oros zlányi
M óri

Pápai

Ajkai
Sümegi

Sátoraljaújhelyi
Abaúj–He gyközi
Edelényi Encs i
Bodrogközi Záhonyi
KazincbarcikaiSzikszói
Sáros pataki
Kisvárdai
Vásárosn am ényi
Ózdi
Szécs ényi
Szerencsi
Ibrány–Nagyhalás zi
Salgótarj áni
Tokaji
M
iskolci
Bélapátfalvai
Baktalórántház ai
Fehérgyarmati
Balas sagyarmati
Pétervásárai
Mátészal kai
Tiszavasvári Nyíregyházai
Bátonyterenyei
Szobi Réts ági
Tiszaújváros i
Egri
Cs engeri
Pász tói
M ezĘ kövesdi
Polgári
Nagykállói Nyírbátori
MezĘcsáti
Gyöngyösi
Váci
Hajdúböszörm ényi
Esztergom i
Füzes
abonyi
Szentendrei
Kom áromi Tatai
Veresegyházi Hatvani
Doro gi
Hajdúhadházi
Balmazújvárosi
Dunakes zi Aszódi
Heve si
Tatabányai Pilis vörösvári
Debrec eni
GödöllĘi

Zi rci

Budapes ti
Budaörs i
Érdi
Gyáli
E rcs i

Gárdonyi
Ráckevei
Székesfehérvári
Várpal otai
Ad onyi
Veszprém i

Jás zberényi

Dabasi

Ceglédi

Derecske–Lé tavértes i
Karca gi Püspökladányi

Töröks zentmikl ós i
Szolnoki

Cs urgói

Békési

Kaposvári

Kisteleki
HódmezĘvás árhe lyi
Kiskunm ajs ai

Bonyhádi
Szek szárdi

Kiskunhalas i
Szegedi
M órahalom i
Jánoshalm ai

Sásdi
Kom lói
Pécs váradi

Szigetvári
SzentlĘri nci Pécs i

Sarka di

Békéscsabai

Oros há zai
Dombóvári

Kadarkúti
Nagyatádi

Barcs i

Berettyóújfalui
Szegha lom i

Abai

Balat onalm ádi
M ezĘtúri
Szentgott hárdi
Kunsze ntmiklósi
Zal aszentgróti
Balat onfüredi
Dunaújváros i
Kunsze ntm ártoni
ėriszentpéteri
Tapolcai
Siófoki Enyingi
Kecskem éti
Szarvas i
Zal aege rszegi
Sárbogárdi
Keszthelyi
Balat onföl dvári
Pacs ai Hévi zi
Balat onlellei
Cs
ongrádi
KiskĘrösi
Lenti
Tamási
Tabi
Szentesi
Paksi Kaloc sai
Lengyelt óti
Kiskunfélegyházai
Zalakarosi Marc ali
Lete nyei
Nagyk anizsai

Hajdús zobos zlói

Tiszafüre di

M onoriNagykátai

Gyulai

MezĘkovácsházai

Makói

Bajai
Bács alm ási

M ohács i

Nagy népességĦ, tudásteremtési alrendszerrel
Sellyei

Siklósi

Nagy népességĦ, tudásteremtési alrendszer nélkül
Kis népességĦ, tudásteremtési alrendszerrel
Kis népességĦ, tudásteremtési alrendszer nélkül

Forrás: saját szerkesztés
Megjegyzés: mind a négy csoportban csak a kiemelkedĘ teljesítményĦ kistérségeket tĦntettük fel,
amelyek KIK index értéke legalább egy szórásnyival meghaladja a csoportátlagot.

Mindezek alapján a kistérségi szintre számolt összesített innovációs index jelentĘs korlátozásokkal használható fel. Az összesített index alapvetĘen a relatív pozíciót jelöli ki: kikkel kell, hogy összemérje magát a térség, és ebben az összevetésben hogyan áll. Tehát csak az adott csoporton belül nyújt valós információt. Ennél
tágabb összevetésre nem használható. A szakpolitika a részletes információkat az
alindexekbĘl és a faktorokból nyerheti ki, hiszen ezek információértékének jelentĘs
része a kompozit index megalkotása során elvész.
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6. Összegzés, következtetések
Tanulmányunkban az innovációs képesség kistérségi szintĦ mérésére tettünk kísérletet. A regionális innovációkutatás szakirodalma számos olyan érvet sorakoztat fel,
amelyekbĘl a lokális szinten folyó innováció mérés fontossága következik. Ugyanakkor ezen területi aggregációs szinten alig történtek kísérletek olyan vizsgálatokra, amelyek a térségek sokaságának összevetését tennék lehetĘvé. Arra kerestük a
választ, hogy az elérhetĘ és megalkotható statisztikai adatok köre alkalmas lehet-e
arra, hogy segítségükkel egy olyan kistérségi innovációs indexet alkossunk, amely
lehetĘvé teszi a lokális innovációs rendszer hatékonyságának megragadását.
Magyarországi statisztikai adatokra építve alkottuk meg a kistérségi innovációs képesség (KIK) indexét. Olyan módszertani megoldásokat használtunk, amelyeket más területeken már kipróbáltak kompozit index készítések során, a térségi innovációs képesség mérése kapcsán azonban még nem. Ilyenek az alkalmazott módszer kínálta indikátor-szelektálási és súlyozási eljárás, valamint a „szĦk keresztmetszetért történĘ büntetés”. További újdonság az eltérĘ térségtípusok differenciált kezelése az összesített index megalkotása során.
AlapvetĘ következtetésünk, hogy a statisztikai adatelérhetĘség az innovációs
rendszer folyamatainak kistérségi szintĦ leképzését csak korlátozottan teszi lehetĘvé. A mérés alacsony területi aggregációs szintje jelentĘs információveszteséggel
jár. Ezzel együtt a kistérségi innovációs index hasznos lehet a szakpolitika-alkotás
számára, abban az esetben, ha azt csak arra használjuk, amire ténylegesen lehet.
A kistérségi innovációs index felfedi a régiókon belüli területi egyenlĘtlenségeket, és rámutat, hogy a régiók sokszor nem kezelhetĘk egységként a fejlesztések
szempontjából. Az adott kistérségek egyedi sajátosságokkal, ebbĘl adódóan eltérĘ
problémákkal rendelkezhetnek, eltérĘ fejlesztési beavatkozásokat igényelhetnek. A
kistérségi összesített innovációs index megadja továbbá azon térségek körét, amelyekhez egy adott kistérség teljesítményét mérni kell, amelyekkel szemben relatív
pozíciója értékelhetĘ. A saját csoporton kívül azonban az index nem tesz lehetĘvé
összevetést.
A „szĦk keresztmetszet büntetése” módszer alkalmazása megfontolandó az
innovációs mérések során. A más területen már alkalmazott eljárás segítségével lehetĘség van az innovációs rendszerek „rendszer-szerĦ” mĦködését figyelembe venni, ami szintén fontos információt nyújthat az index felhasználóinak.
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1. melléklet A KIK index megalkotása során használt indikátorok

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

INDIKÁTOR
Tudás-teremtés (KC)
Államháztartás kutatás-fejlesztési ráfordítása 1000 fĘre
Alapkutatás témaköltsége 1000 fĘre
MTA köztestületi tagok száma 10000 fĘre
FelsĘoktatási intézményekben dolgozó oktatók száma (intézmény székhelye szerint) 10000 fĘre
FelsĘoktatási intézményekben dolgozó oktatók száma (képzési hely szerint) 10000 fĘre
A felsĘoktatásban oklevelet szerzettek száma (képzési hely szerint) 1000
fĘre
FelsĘoktatásban résztvevĘ hallgatók száma minden tagozaton (képzési
hely szerint) 1000 fĘre
Nappali tagozatos felsĘfokú alap- és mesterképzésben résztvevĘ hallgatók száma a felsĘfokú oktatási intézményekben (képzési hely szerint)
1000 fĘre
Tudás-kiaknázás (KE)
Szabadalmi bejelentések száma 10000 fĘre
Védjegy bejelentések száma 10000 fĘre
Vállalkozások kutatás-fejlesztési ráfordítása 1000 fĘre
Alkalmazott kutatás témaköltsége 1000 fĘre
Kísérleti fejlesztés témaköltsége 1000 fĘre
Társas vállalkozások száma high és medium tech feldolgozóiparban /
összes társas vállalkozás
Társas vállalkozások száma high tech KIBS / összes társas vállalkozás
Társas vállalkozások száma KIMS / összes társas vállalkozás
Társas vállalkozások száma KIFS / összes társas vállalkozás
Egyéni vállalkozások száma high és medium tech feldolgozóiparban /
összes egyéni vállalkozás
Egyéni vállalkozások száma high tech KIBS / összes egyéni vállalkozás
Egyéni vállalkozások száma KIMS / összes egyéni vállalkozás
Egyéni vállalkozások száma KIFS / összes egyéni vállalkozás
Innovációs háttér-infrastruktúra (BI)
Bejegyzett új társas vállalkozások / összes társas vállalkozás
Vállalati forgási sebesség (bejegyzett+megszĦnt) / összes társas vállalkozás
Bejegyzett új egyéni vállalkozások / összes egyéni vállalkozás
Egyéni vállalkozások forgási sebessége (bejegyzett + megszĦnt) / összes
egyéni vállalkozás
Regisztrált fĘfoglalkozású egyéni vállalkozások száma (év végén) 1000
fĘre
Legfeljebb ált. isk. végzettséggel rendelkezĘk a 18-24 évesek arányában
(inverz mutató: 100%-ból kivonva)
Az egyetemet, fĘiskolát végzett foglalkoztatottak aránya
A vezetĘ, értelmiségi foglalkozású foglalkoztatottak aránya

ÉV
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

2008
2006-2009
2006-2009
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008
2008
2008
2001
2001
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30 Egyetemi, fĘiskolai végzettségĦ oklevéllel rendelkezĘk aránya a 7 évnél
idĘsebb népességen belül
2001
31 Szélessávú internet elĘfizetĘk száma 1000 fĘre
2004
32 ISDN vonalak száma 1000 fĘre
2008
33 Kulturális rendezvények száma 1000 fĘre
2008
34 MĦvelĘdési intézmények száma 1000 fĘre
2008
35 Könyvtárak beiratkozott olvasóinak száma (munkahelyi, felsĘoktatási,
nemzeti- és szakkönyvtárak, települési könyvtárak) 1000 fĘre
2008
36 Mozi látogatások száma 1000 fĘre
2008
37 Múzeumi látogatók száma 1000 fĘre
2008
Kapcsolatok (LINK)
38 KülsĘ kapcsolatok intenzitása (térség társfeltalálási kapcsolatainak száma
/ összes társfeltatlálási kapcsolat)
2006-2009
39 KülsĘ kapcsolatok diverzifikáltsága (hány másik térséggel van társf.
kapcsolata)
2006-2009
40 Többségében, v. kizárólag külföldi érdekeltségĦ vállalkozások száma
10000 fĘre
2007
41 Többségében, v. kizárólag külföldi érdekeltségĦ vállalkozások nettó árbevétele / összes vállalat nettó árbevétele
2007
42 Többségében, v. kizárólag külföldi érdekeltségĦ vállalkozások statisztikai létszáma / összes vállalat statisztikai létszáma
2007
43 Export értékesítés nettó árbevétele / összes nettó árbvétel
2008
Megjegyzés: szürke színnel a kiszelektált mutatók.
Rövidítések: KIBS: tudás-intenzív üzleti szolgáltatás, KIMS: tudás-intenzív piaci szolgáltatások,
KIFS: tudás-intenzív pénzügyi szolgáltatások

