Zárszó, Goldperger István
Köszönöm mindenkinek a részvételét. Az elhangzott előadások és
hozzászólások bizonyítják, hogy érdemes volt felvetni ez a témát, érdemes volt
elindítani egy vitát, de nem gondolom, hogy eljutottunk egy olyan ponthoz,
amikor stabil ajánlást lehetne adni a továbbiakra. Nagyon sok vizsgálni való és
változtatni való van, de itt különböző szerepek vannak. Először is szeretném
még egyszer jelezni a saját szerepünket. Öt civil állampolgár látott egy súlyos
problémahalmazt. Ezt írásba foglalta, és prezentálta az ügy iránt felelősséget
érző szakmai kör számára. Ha mi egy állami hivatal lennénk, vagy olyan
intézmény lennénk, amelyik megfelelő finanszírozás mellett széleskörű
munkatársi gárdával tud részletösszefüggéseket is kidolgozni és prezentálni,
akkor ezt tennénk. Ezzel a lehetőséggel nem rendelkezünk, ezért csak az
alapvető problémákra koncentráltunk. Úgy gondoltuk, látjuk a tudásalapú
gazdaság és társadalom felé vezető út legfontosabb akadályait, és ezekre az
akadályokra igyekeztünk felhívni a figyelmet. Ezért nem tudtunk kitérni azon
összefüggések mindegyikére, amelyeket Fodor István teljesen jogosan vár el
egy innovációpolitikai dokumentumtól. De anyagunk rámutat olyan
összefüggésekre, amelyeket a gazdaságpolitikának figyelembe kell venni,
ahhoz, hogy az innováció területén tett konkrét szabályozási, támogatási,
gazdaságszervezési intézkedések az elvárt és ígért hatásokat elérjék.
Sajnálom, hogy a bevezető előadás időhiány miatt a vitairat teljes ívét nem
tudta bemutatni, de a hozzászólások a legtöbb elmaradt mondanivalót
pótolták, ezért ne érezzék vesztesnek magukat.
Hogyan tovább? Az elhangzottakat összefoglaljuk és igyekszünk további
ajánlásokat tenni annak érdekében, hogy a politika és a szakpolitika
könnyebben egymásra találjon, és világosabb legyen, melyek a társadalmi
feltételei annak, hogy az innovációs szakpolitika eredményesebb legyen. A
kapacitásaink korlátozottak, de azt az értéket, ami itt a konferencián a
hozzászólásokban elhangzott nem hagyjuk veszni. A konferencia anyagát
mindenki számára hozzáférhetővé tesszük. A vitairatot, az elhangzott előadások
prezentációit valamint a hozzászólások összefoglalóit feltesszük a Táncsics
Alapítvány honlapjára. Aki a regisztrációnál megadta az e-mail címét, annak
elküldjük a hozzáférés adatait. A nyitó előadás prezentációjának végén
található e-mail címre küldött kérdésekre és információ-kérésekre is

válaszolunk. A beszélgetésekben javasolták, hogy a vitairatban és a
konferencián megjelenő mondanivalót vigyük el a fiatalokhoz, egy hosszabb
életpálya perspektívájában is láttatni azt, mit jelent az oktatás helyzete, a
kormányzati hozzáállás, a meghatározó politikai érdekek érvényesülése az
ország fejlődését döntően befolyásoló innováció és tudásgazdaság létrehozása
szempontjából. Miután a konferencia anyaga nyilvános, a felsőoktatásban
dolgozó kollégáink szabadon használhatják fel azt munkájukban.

