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KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Innováció a vállalati versenyképesség és a növekedés szolgálatában. Magyarország
helyzete és jövőképe

A konferencia 2019. november 20-n, a PPKE JÁK 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. szám
alatti épületében a II. János Pál pápa teremben.
A konferencia szervezője: Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet, PPKE JÁK
Schumpeter (1934) szerint a gazdasági növekedés kulcsszereplője az innovatív vállalkozó, aki
a nagyobb nyereség elérése érdekében a termelési tényezők mindig újabb kombinációit keresi
és alakítja ki. Az innováció akkor tud tehát a leghatékonyabban hozzájárulni az ország
fejlődéséhez, ha annak kezdeményezője, megvalósítója és alkalmazója a vállalati szféra, illetve
a vállalkozó maga. A piaci ösztönzőkön túl különböző szakpolitikai lépésekkel, jogszabályi,
adózási könnyítésekkel is erősíthetők a vállalkozók innovatív törekvései. Ilyenek lehetnek
például a kutatás-fejlesztési, vagy a szabadalmi adókedvezmények, a külföldi vállalatok
kutatási központjainak létrehozását, a vállalatvezetési ismeretek elterjedését szolgáló
kormányzati lépések, vagy akár a szellemi jogok védelmének erősítése is. Ebből a rövid
felsorolásból is látható, hogy a konferencia választott témája a gazdasági szempontú elemzés
mellett, jogi megközelítést is igényel. Ennek jegyében a konferencia meghívott előadói között
közgazdászok és jogászok is helyet kapnak.
Az innováció vállalati versenyképességre és a növekedésre gyakorolt hatását három
szemszögből kívánjuk megvilágítani.
1. Milyen kapcsolat mutatható ki a vállalati versenyképesség és a gazdasági növekedés
között?
2. Hol tartanak ma a magyar vállalatok az innováció terén, és ez hogyan hat
eredményességükre?
3. A jelenlegi jogi és adózási szabályozás milyen formában támogatja a vállalatok
innovációs tevékenységét és ezáltal hatékonyságát?
Konferenciánkkal nemcsak egy fontos tudományos és aktuálpolitikai kérdés megvitatásának
szeretnénk fórumot biztosítani, hanem kollégánk, Kőrösi István előtt is tisztelegnénk, aki 22 év
után, idén decemberben vonul nyugdíjba Intézetünktől.

A KONFERENCIA PROGRAMJA
10.00-11.30 Vállalati versenyképesség és a növekedés kapcsolatának összefüggései
Levezető elnök: Halm Tamás (BGE)
Bélyácz Iván (PTE): Vállalati stratégia és versenyképesség a tudásalapú gazdaságban
Kőrösi István, (PPKE JÁK): A szociális piacgazdaság megújíthatósága a termelékenység, a
kutatás-fejlesztés és a versenyképesség tükrében
Schlett András (PPKE JÁK): Három nemzedék: felzárkózási kísérleteink az elmúlt száz évben
11.30-12.00 Ünnepi pillanatok
Katona Klára int. vez. egyetemi docens (PPKE JÁK)
Szabó István, dékán (PPKE JÁK)
Botos Katalin, professzor emerita (SZTE, PPKE JÁK)
Kőrösi István (PPKE JÁK)
12.00-13.00 Ebédszünet
13.00-14.30: A vállalati innováció és versenyképesség helyzete Magyarországon
Levezető elnök: Botos Katalin (SZTE, PPKE)
Szepesi Balázs (ITM): Innováció a KKV szektorban
Katona Klára (PPKE JÁK): Az immateriális beruházások és a külföldi tudás
elterjedésének hatása a magyar vállalatok teljesítményére
Túry Gábor (VKI): Hazai vállalati innováció eredményei a jövő autózásában. Magyarország
versenyképessége az autóipar globális értékláncában.
14.30-15.00 Kávészünet
15.00-16.30: Jogi szabályozás az innováció és versenyképesség szolgálatában
Levezető elnök: Katona Klára (PPKE JÁK)
Békés Balázs (PPKE JÁK): Adókedvezmények hatása a vállalati K+F tevékenységre
Szalai Ákos (PPKE JÁK): Kutatásból fejlesztés - A jog szerepe (a szellemi tulajdonon túl)
Gubicz Flóra (IM): A mesterséges intelligencia szellemi tulajdonjogi védelme - szerzői jogtól
a szabadalomig?
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