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SUMMARY
The following dissertation’s aim is to demonstrate the special world of the

pharmaceutical (red) biotechnology from innovation and uncertainty management

point of view.

Innovations are always accompanied with uncertainty – I can meet this

phenomenon from day to day in the course of my manager work related to R&D in

the pharmaceutical biotechnological sector. Decisions have to be made many times

based on uncertain bases and incomprehensive information. I can state also based

on my experience in my workplace that identifying these anomalies or rather the

root causes of them is necessary, and the same time interesting and challenging.

In the course of my Ph.D. work and my Ph.D. thesis work I tried to correspond

the theoretical knowledge to the events of reality as complete as possible and look

behind my everyday work experience with my statements validating them in one

step. Yet, I could see at the beginning of the research that the classic uncertainty-

and risk assessment are not definitely traceable in biotechnology – however there is

a great number of attempts to do that.

This uncertainty characterizes not exclusively the pharmaceutical (red)

biotechnology. This phenomenon appears in every innovative industry. However

biotechnology is one of the most extreme examples in uncertainty respect.

Uncertainty is determined first of all by the nature of the industry. The very long

terms arise from the nature of the industry (from the research’s beginning until to

market entry the average elapsed period is about 10 years), very high invested

capital (1 billion USD in the case of a new molecule), extraordinarily rigid

specifications to the registration of the product/in order to the product would be

authorized.

In the case of biotechnology uncertainty has to be interpreted many times as

“ignorance” or “real surprise”. The “we don’t know what we don’t know”, the range

of the lesser known events and hardly determinable distributions contains “original

surprises”, which have bigger and bigger significance and have supplemented
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mostly with irreversibility. Moreover the uncertainties are correlating with each

other and form a complicated cross-connection network.

There is a complex, multi-dimensional, not linearly interacting uncertainty

around the radical innovation, its solution often requires cross-connection steps.

From managing point of view it is important to emphasize that – in contrast to small

innovations – the managing ability of radical innovations involves the navigation

ability of the unpredictable events unexpected eventuation.

Biotechnological industry is characterized by an interesting duality. On the one

hand at the review of the trends we could see that biotechnology industry is a huge

promise. There are a lot of unexploited, but exploitable possibilities. A few years

ago a lot of announcement was published also in Hungary stating that the big

breakthrough would soon happen, the speed of development would unbelievably

accelerate, etc. Yes, eventually this is true. However compared to the IT-wave,

biotechnology remained only a promise still today, the great breakthrough hasn’t

happened from one moment to the next. It is not a real opinion and expectation that

everything would be in order in the industry and the big breakthrough would come

at once.

At the same time despite all of its problem and its non-completion of many

promises the industry, is one of the most thriving. If we focus only on the

pharmaceutical biotechnology, we can see that this area has high-risk – high-

benefit, which is - in some cases - very profitable for some company. Even in the

years of the present economic crisis the pharmaceutical industry is one of the

functioning industries, which is profitable and introduces innovations, and

biotechnology has a leading role in it. The research potential is unquestionable.

There are new projects, new R&D investments, successful researches,

collaborations. At the same time the growth curve is noticeably flatter than in the

above mentioned IT-sector.
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As in case of other high-tech sectors (like IT sector), the structural elements of

biotechnology are not optimal at the moment. With a university background

focusing on certain elements of the R&D value chain it could present new risks.

Compared to further innovative industries (for example IT) there are 3

significant differences:

o The multi-dimensional uncertainty is typical. For example a pharmaceutical

development means a fairly high, practically incalculable risk.

o A medicine’s R&D elements (the chain-links in the value chain) can not be

separated from each other, so the disciplines and organisations have to

cooperate closely.

o In the pharmaceutical biotechnological sector the knowledge of the

companies is mainly intuitive or tacit. It makes developing and utilization of

common knowledge determinative.

As a consequence we can say that even if only theoretically, better organisation

structures should exist. The sector’s companies have to follow that, or at least

should follow, in order to optimally exploit the common knowledge. Generally we

can say that the high-risk high-benefit biotechnological methods (which are in

intensive growth and are especially innovative) and structures have to differ from

the also innovative IT-tools and structure.

Up to now, pharmaceutical R&D has been based on the blockbuster business

model. It means that most of the pharmaceutical companies tried to develop a

blockbuster medicine. Indications, which probably would have generate smaller

returns, were not so emphasized except in the case of smaller enterprises. Although

90% of the medicines on the market has a profit less than 180 million USD/year,

pharmaceutical industry structured itself around the blockbuster mentality in the

past decades.

However, recently the blockbuster business model is becoming problematic due to

the following facts.
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Biotechnological companies have to gain a strategic advantage against the

competing companies. This race may have two components: the product/service can

be cheaper or better, than at the concurrences. In the latter case it can occur that our

product has no direct competitor. Certainly a smaller biotechnological company can

also break into a smaller market gap, as their economic size is different. The so

called “niche companies”, focusing on market gaps comes into existence in this

way. Besides the collaborations this is one of the possible surviving strategies for

the starter biotechnological companies.

In order to decrease uncertainties, economical players were forced to deepen

cooperation and division of labour.

Special forms of collaboration (e.g. clusters), innovation mechanisms (e.g. open

innovation, living labs) and social initiations (e.g. Tropical Disease Initiatives) have

been came to existence

To share the risks solution methods have been developed in the industry. I review

one of the possible solutions: that is to form collaborations and new strategies.
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1. Bevezetés

Az alábbi disszertáció arra tesz kísérletet, hogy bemutassa az egészségügyi

(piros) biotechnológia speciális világát innovációmenedzselési és

bizonytalanságkezelési szempontból.

Az innovációk mindig magukban hordozzák a bizonytalanságot – ezt a

gyógyszeripari biotechnológiai szektorban betöltött K+F-hez kapcsolódó

döntéshozói, vezetői munkám során nap, mint nap látom és tapasztalom. Sokszor

bizonytalan alapokon, nem teljeskörű információk birtokában kell meghozni

döntéseket. Mindezen anomáliák, illetve ezek kiváltó okainak feltérképezése a

munkahelyemen tapasztaltak szerint is szükséges, ugyanakkor nagyon érdekes,

kihívásokkal teli feladat.

A doktori munkám során és a dolgozat elkészítésekor megpróbáltam a lehető

legteljesebb módon az elméleti ismereteket a valóságban is fellelhető eseményekkel

kapcsolatba hozni, megállapításaimmal a mindennapi munkatapasztalataim „mögé”

tekinteni, azokat egy lépésben validálni.

Ez a bizonytalanság nem kizárólagosan az egészségügyi (piros) biotechnológia

sajátja. Minden innovatív iparágban jelen van ez a jelenség. A biotechnológia

azonban az egyik legszélsőségesebb példa a bizonytalanság szempontjából.

A biotechnológia esetében a bizonytalanságot sokszor, mint „tudatlanságot”,

vagy „igazi meglepetést” kell értelmezni. A ”nem tudjuk, hogy mit nem tudunk”, a

kevéssé ismert események és nehezen meghatározható eloszlások „eredeti

meglepetéseket” rejtő tartománya, amely egyre nagyobb jelentőséggel bír, többnyire

irreverzibilitással egészül ki. A bizonytalanságok ráadásul még egymással össze is

függenek, bonyolult, keresztösszefüggő hálózatot alakítanak ki.
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Azaz már a kutatás elején látható volt, hogy a klasszikus bizonytalanság- és

kockázatkezelés a biotechnológiában nem feltétlenül követhető – mégis nagyon

sokan próbálkoznak ezzel.

A kockázatok megosztására az iparágban megoldási metódusok jöttek létre.

Ennek egyik megoldási lehetősége az együttműködések kialakítása, újfajta stratégia

kialakítása. Ezeket a lehetőségeket tekintem át.
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2. A bizonytalanság kezelés dimenziói

2.1. A bizonytalanság leírásának alapvető típusairól

Bizonytalan folyamatokkal kapcsolatos döntéseknél irányadó a kockázatok

figyelembevétele. A döntéshez a döntést megalapozó háromszintű tudás együttes

felhasználására van szükség. Az első az empirikus szint, a bizonytalanság leírása, a

szokásos terminológiával a kockázatleírás. Ezen a szinten a kockázatok faktuális

kvantitatív értékének megállapítása történik, ha azok kiszámíthatóak. A második a

kockázatértékelés. Ez arról ad számot, hogy a döntéshozó, a kockáztató milyen

attitűddel viszonyul a bizonytalan helyzetekhez. A harmadik szint a kockázat

menedzselés sajátosságaival foglalkozik. Mindegyik szint önálló jelentőségű.

Különös hangsúlyt érdemes fektetni itt a kockázat menedzselés paradoxonaira. Bár

a kockázati tanácsadó tevékenységben a hangsúlyt általában a kockázat leírására

helyezik, mintha abból már következnének a kockázat menedzselés sajátosságai, a

kockázat faktuális (vagy annak tulajdonított) értéke nincs determinisztikus

viszonyban a kockázat attitűdökkel, noha a tapasztalat szerint az a tipikus, hogy a

növekvő kockázattal a kockázatvállalás készsége csökken. Ez a nem-

determinisztikus viszony a két szint között azt jelenti, hogy nagy kockázat esetén is

tipikus, hogy különböző alanyok (személyek, csoportok, intézmények) egymással

ellentétesen viszonyulnak adott kockázat vállalhatóságához. (Van, akinek éppen a

kockázat szokatlan nagysága jelenti a pozitív kockáztatásra való kihívást, van,

akinek éppen fordítva, a mások számára még elfogadható kockázat számára már

elfogadhatatlan.) A kockázat menedzselés jellemzői pedig nem vezethetőek le az

empirikus kockázatra és az alanyok kockázatvállalói sajátosságaira vonatkozó

ismeretekből. Tehát a bizonytalanság faktuális felbecslése, meghatározott értékelő

attitűd mozgásba hozatala és a bizonytalan helyzetek kezelésére vonatkozó

menedzsment tudás együtt nyújtják a döntéshozó számára kialakuló tudást

bizonytalan helyezetek menedzseléséhez. Rendszerint ezt a tudást a kvantitatív

kockázat ismereteként és menedzselésének problémájaként próbálják meg
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modellálni. A disszertáció egyik kiinduló alapfeltevése, hogy ez a leegyszerűsítés

nem mindig válik be a tényleges gyakorlatban. A gyakorlatban a bizonytalanság

leírásának, értékelésének és kezelésének nem-kvantitatív módjai alapvető szerepet

játszanak.

Kockázatok értékének kiszámításánál az alapképlet egyszerű. Ha ismerjük a kár

és az előfordulási valószínűségek nagyságát, akkor ezek szorzata nyújtja a kockázat

értékét, azaz matematikailag:

R = D x P,

ahol R az esemény kockázata, D a kár nagysága, P pedig a kár előfordulási

valószínűsége.

(Súlyozott) összegük igazít el abban, hogy kár és haszon együttes kockázatai

esetében mit kell figyelembe venni a döntéshozatalnál. Tehát a kiindulópont az

események és az előfordulási valószínűségek halmazainak ismerete. Adott folyamat

vizsgálatánál a kockázatokra általában valamilyen paraméter szerinti eloszlás

jellemző. Ezek az eloszlások rendkívül változatosak lehetnek. Eltérés van abban,

ahogy a kockázatot a mérnöki tudomány és pénzügyek, „a tőzsde” szemléli. A

tőzsdei folyamatokban ugyanis az átlagtól való eltérés nagysága, az ingadozás

sokszor talán nagyobb szerepet játszik, mint a kockázat nagysága maga.

A mai, fejlett kockázatszámítás nagyon sokféle feladattal foglalkozik. Ebből

több dologra a dolgozat nem tér ki, hogy sajátos céljára koncentrálhasson, noha

valamennyien esszenciális összetevői a kockázatbecslésnek. Azért nem kerülnek

részletes elemzésre ebben a bevezető fejezetben, mert a kockázat kiszámításának

problémaköréhez tartoznak, míg a disszertáció a kockázat kiszámításának határán

megjelenő sajátos feladatokkal, a „mély bizonytalanság” területe racionális

kezelhetőségének kérdéseivel foglalkozik. Az első, amit csak megemlítek a nem

tárgyalt problémák közül, az un. szubjektív valószínűség szisztematikus becslése.

Ismeretes, hogy olyan esetekben, amikor nincs lehetőség vagy csak korlátozott

lehetőség van az előfordulási valószínűségek mérésére, választhatjuk a döntéseknek
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a szubjektív valószínűségekre való alapozását. A kockázat percepció az a másik

témakör, amivel a dolgozat nem foglalkozik, legalábbis kiemelten. A gyakorlatban

megvalósított döntéseknél a kockázat percepció a legtöbb esetben alapvető szerepet

játszik, mivel a szereplőknek legalább egy része ilyen ismeretre alkalmazza

döntését. Hatalmas, csúcsteljesítményeként közgazdasági Nobel-díjat is

eredményező kutatás [1] foglalkozik ezzel a területtel legalább ötven éve. Ez

nagyon differenciáltan mutatja ki a kockázat percepció sajátosságait. Különösen

fontos például azon szabályszerűségek megismerése, amelyek a megfigyelők által

az eseményeknek, folyamatoknak tulajdonított kockázati értékeknek az un.

„objektív kockázatokhoz” való viszonyára vonatkoznak.

Közhely, hogy a kockázatszámítás közvetlenül idealizált esetekre, „elméleti”

modellekre vonatkozik, az „elméletit” a „gyakorlatival”, a természetes közegben

előfordulóval való szembeállításként értve. Ki kell emelni, ugyanarra az eseményre

vagy folyamatra vonatkozó „objektív kockázat” meghatározások is rendszeresen

vezethetnek eltérő eredményekhez, eltérő „bekeretezésüknek” („framing”)

megfelelően. Ennek megértéséhez sokat segít a problémakör világos kezelésében a

visszacsatolási szintek figyelembevétele. Az első szinten módszereinket javítjuk. Ha

előrehaladás van ebben, akkor egyre inkább eljutunk közös, bizonyos feltételek

rögzülésével általánosan érvényes kvantitatív kockázati értékekhez. A második, az

„újrakeretezés” (re-framing) szintjén, ha szükséges, a probléma-megfogalmazásokat

változtatjuk meg. Ezek kockázat diskurzus tárgyaivá válnak. A harmadik szinten, ha

szükséges, a probléma-megfogalmazások alapjául szolgáló értékelkötelezettségeket

vizsgáljuk felül.

Az első szinten javítjuk a bizonytalanság becslést, kockázatszámítást, amikor

javítjuk a mérés vagy a kiszámítás módját, pontosságát, reprodukálhatóságát. A

második szinten felülvizsgáljuk a „bekeretezést” (framing), azt, hogy adott

eseményt vagy folyamatot milyen tulajdonságaival és milyen összefüggésekben

veszünk figyelembe. Például közlekedési balesetek kockázatának vizsgálatánál egy

nagyon egyszerű esetben is koncentrálhatunk a bekövetkező sérülések vagy a
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halálesetek számára vagy valamilyen aggregátumukra. Az „újra bekeretezés” (re-

framing) tehát a vizsgálandó feladat átértékelésén alapul. A más és más „keretben”

megállapított bizonytalanságok illetve kockázatok rendszerint eltérőek lesznek.

Ahol szükséges, a disszertáció, figyelembe veszi, legalábbis jelzi a kockázat-

megfigyelőknek az eltérő „helyzetükből” adódó eltérő viszonyulásukat, az ebből

adódó eltérő kockázat-„térképeket” illetve hatásukat a döntésekre. Talán felesleges

hangsúlyozni, hogy a kockázat-megállapítás keretének kiválasztása nem

ártalmatlan, hanem alapvető gyakorlati következményekkel jár/hat. Tehát szükség

lehet a harmadik reflexiós szint bevonására is. Ilyesmit teszünk például akkor,

amikor ragaszkodva adott értékekhez, ragaszkodunk adott „framinghez” vagy „re-

framinghez”. (Ebben a vonatkozásban legtömörebben talán az Európai Bizottság

Kutatási Főigazgatósága megbízásából elkészített Taking European Knowledge

Society Seriously (TEKSS) anyag tájékoztat [2]. Így tekintve, a kockázatszámítás

kifejlesztése nem egyszerűen szakértők megegyezésén alapuló semleges

módszertani problémát, ideális esetben általánosan érvényes metodika keresését

jelent, hanem valódi gyakorlati-társadalmi diskurzust. Ebben a különböző szinteken

a „framing” rögzítése illetve a „framing” keresését meghatározó értékek

tudatosítása megy végbe kölcsönös reflexiókban létrejövő társadalmi-

episztemológiai diskurzusban. Az a tudás, ami végül gyakorlati alkalmazást kap a

döntések megalapozásán keresztül, pragmatikus relevanciával bír, például

társadalmi rétegeket, stb. előnyben vagy hátrányban részesítő szakpolitikai vagy

más cselekvéseket alapoz meg. A bizonytalanság társadalmi-természeti változó,

akkor is, ha kvantitatív kockázat meghatározásként jelenik meg, objektív jellege

társadalmi-természeti jelleg, értékalapú viszonyulást fejez ki bizonyos

eseményekhez és folyamatokhoz, ti. valamit valakik kárnak vagy haszonnak ítélnek

meg. Ezek a károk, hasznok jelennek meg, mint a kockázat meghatározás egyik

lényeges változója. Ez a framing-reframing szint megjelenik a gyógyszeriparban a

szabályozás alapjául elfogadott kockázat mérték ismételt újratárgyalási

folyamataiban.
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Különösen nyilvánvaló lesz a kockázat tudás társadalmi konstrukciós jellege, ha

egy bonyolult jelenség például az energia kockázatos jellegét vesszük figyelembe

különböző aspektusokból, mint az ára, környezeti hatása, politikai szerepe, stb. Itt

szinte közvetlenül nyilvánvaló, hogy eltérő aggregált konstrukciók eltérő hierarchiát

eredményeznek, amikor különböző energiafajtákat kockázatuk szerint besorolnak és

ezek az osztályozások eltérő érdekekhez, eltérő kulturális közelítésmódokhoz

kapcsolódnak.

Utalni kell a bevezetőben arra is, amit, a kvantitativitás lehetséges legnagyobb

növelése igényének elfogadása mellett a „kvantitativitás iránti elterjedt, hamis,

veszélyes vonzalomnak” nevezhetünk. Ez abban nyilvánul meg, hogy

megpróbálunk kvantitatív modellre alapozott döntés racionalitásával érvelni akkor

is, amikor a kiválasztott kvantitatív modell alapján végzett számítások tapasztalati

próbája, tesztelése esetleg nagyságrendileg mutatkozik hibásnak. 1

Rátérek azokra a témákra, amelyekre a dolgozat koncentrál a racionális

cselekvés lehetőségeit vizsgálva ki- nem-számítható kockázat leírása esetében.

Mindenekelőtt szeretném előtérbe állítani azokat a gyakorlati eseteket, amelyek

túlmutatnak a kvantitatív kockázatszámítást lehetővé tevő alapfeltevéseken.

Fontos legalább nagyvonalakban látni, hogy a társadalmi folyamatokban lezajló

kölcsönhatások, s bennük a társadalmi-természeti kölcsönhatások egyre szorosabbá

válásával egyre több esemény bekövetkezésének bizonytalansága növekszik.2 Ez,

valamint a bizonytalan események vizsgálatát meghatározó értékek sokfélesége

1 Hronszky Imre rendszerint hangsúlyozza PhD előadásaiban az eddig talán legnagyobb anyagi ráfordítással
végzett „kiszámítás” kudarcát, az USA tervezett állandó, nagysugárzású rádioaktív hulladék temetője esetén.
A tesztelésnél hat nagyságrenddel mutatkozott tévedés a repedéseknél megjelenő szivárgás nagyságát, a
szivárgó anyag által megtett távolságot illetően, a túlegyszerűsítő geológiai modell miatt. Eléggé világos,
hogy az óriási (erő)forrás ráfordítással elvégzett számítások gyakorlatilag értéktelenek lettek. Ugyanakkor a
kvantitatív modellre hivatkozás tipikusan ideológiai jellegű volt. [3]
2 A biztosítási ipar sejtése szerint ugyanakkor egyre biztonságosabban élünk, miközben a katasztrófák száma
időben meredeken növekszik. Keletkező kis bizonytalanságok biztosíthatóságának kifejlesztése lényegében a
modernitás kiszámíthatóságon alapuló biztosítási rendszerének továbbfejlesztése irányába mutat: az
ingadozások a fellépő új jelenségek és előfordulási gyakoriságuk bizonytalansága miatt egy ideig még
kezelhetőek maradnak. Ez azt is jelentheti, hogy egyre jobban megtanuljuk a kis bizonytalanságok
menedzselését, miközben a sikeres katasztrófamenedzseléshez, elsősorban a megelőzéshez alkalmazható
tudás még viszonylag fejlettlen. Másrészt meg kell tanulnunk, hogy egyre inkább olyan társadalomban élünk,
amelyikben egyre gyakoribbak lesznek a „nagy kockázat – nagy haszon” típusú folyamatok.
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alapvető kihívást jelentenek a bizonytalanság modern megközelítésében.

Demokratikus társadalomban megszüntethetetlen értékpluralitás mellett vesz körül

bennünket bizonytalan események sora, ami a döntések diszkurzív megalapozását

követeli meg. Ez a ma is rendkívül gyorsan fejlődő kockázatszámítás helyének

ismételt újragondolására ösztönöz. Az ismert környezetkutató, Andy Stirling,

összhangban néhány másik szerzővel, összefoglalja a kvantitatív kockázat

megközelítés alapvető problematikáját, mint a bizonytalanság reduktív-aggregatív

megközelítését [4]. Reduktivitásról olyan értelemben kell beszélni, hogy a

klasszikus kockázatkutatás a kiszámítható kockázatra csökkenti az elméleti térben

előfordulható meglepetések sokféleségét. Alapesetben felteszi ugyanis, hogy a

gyakorlatban ismert események ismert valószínűségekkel fordulnak elő.3 [5]

A tömegtermelés idején ezt meg lehetett tenni a legtöbb lényegi paraméterre, pl.

gyártási költségekre vagy a gyártási méretre vonatkozóan. Ezek a tömegtermelésben

hosszú ideig stabilak, emiatt a valószínűségi előrejelzésre tett erőfeszítések

meglehetősen sikeresek voltak. A kockázatszámítások előrejelzései alapján tehetünk

ésszerű javaslatokat ilyen időszakokban. Továbbá sok erőfeszítést tettek a

kockázatok kutatói, hogy olyan sikeres módszereket találjanak a helyzetértékelésre,

amelyek akkor is működnek, amikor a kvantitatív kockázatértékelés egyszerű

formája nem. Ez egyaránt érvényes az események létezésének feltételezésére,

valamint azok valószínűségére. Élhetünk ugyanis például érzékenységi

vizsgálatokkal, hogy az események pontos ismerete hiányában elfogadható

közelítéssel írjuk le a kockázatszámítás alapjául szolgáló eseményhalmazt, s

módosíthatjuk a kiindulási modellt. Azonban a bizonytalan események, folyamatok

egy típusa ekkor is kívül marad az így racionálisan kezelhetőek körén.

3 A kvantitativ kockázatszámítás másik jellemzője az úgynevezett aggregációs probléma. A későbbi
közgazdasági Nobel-díjas Kenneth Arrow korszakos megállapításaiból már a ’60-as évek eleje óta tudjuk,
hogy az összetett döntéseknél ez a probléma csak bizonyos, véglegesen megszüntethetetlen önkényességel
oldható meg.
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1. ábra [6] Stirling modellje a bizonytalanságokról

Stirling, nyelvi leleménnyel, a bizonytalanságok négy típusa által alkotott teljes

kört „incertitude”-nak nevezte el [6]. Az ‘incertitude’, a bizonytalanság teljes köre

magában foglalja mind a kvantitatív kockázat mind a “tudatlanság”, az “igazi

meglepetések” területét [7].

Bizonytalan szituációkban a problémák fontos típusa az, amikor szó szerint nem

tudjuk, mi történhet (például ismert tényezők szinergikus hatásakor mi lehet a

következmény). Ez a modellezési képesség radikális korlátozódását jelenti.

Mára megsokszorozódtak az előre nem jelezhető kockázatok, bizonytalanságok,

ahogy ezt a nagy biztosítótársaságok megállapítják. Ezek nem csupán nem

számszerűsíthetőek lehetnek az ismeretek hiánya miatt, de előfordulhat, hogy

adekvát modelljüket sem lehet elkészíteni a vizsgálatok során. Ahogy, például a

SwissRe megállapítja, a radikális innovációk folyamata bizonytalansága miatt

biztosíthatatlan. Ezeket a kockázatkezelési/értékelési kérdéseket is figyelembe véve

egyre időszerűbbé válik az a feladat, hogy a hagyományos kockázati térképet át kell
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írni. Ahogy például Stirling rámutat, négy fajtának kell szerepelnie az új térképen.

Az első esetben ismerjük mind az eseményt, mind a valószínűséget, ez a klasszikus

kvantitatív kockázat-értékelés (qRA) területe. A második esetben ismerjük az

eseményt, a valószínűséget viszont nem. A harmadiknál elvben ismerhetjük a

valószínűséget, de az eseményt nem, a negyedik esetben pedig egyiket sem, és

“igazán meglepődünk”, amikor bekövetkeznek. Stirling nyelvi újítása ennek a négy

témának az együttes megnevezésére az ‘incertitude’. Ez a kifejezés már széles

körben elfogadott a szakirodalomban. Az amerikai irodalomban „igazi meglepetés”

helyett inkább „mély bizonytalanságról” beszélnek. Illusztrációként utalok a RAND

Corporation különböző tanulmányaira. [8], [9], [10]

A repülőgépiparban elterjedt a tudás tipizálásának következő módja. Bizonyos

összefüggésekről determinisztikus ismeret van, a „tudom, hogy tudom” eset áll

fenn. Bizonyos összefüggésekről valószínűségi ismeret van, a „tudom, hogy mit

nem tudok” eset áll fenn. Végül bizonyos összefüggésekről nem tudom, hogy

léteznek-e, létezhetnek-e. Ilyenkor a „nem tudom, hogy mit nem tudok” esete áll

fenn. A „nem tudom, hogy mit nem tudok” eset rendszeresen előfordul komplex

rendszerek viselkedésekor. Bizonyos vonatkozásban ez vezet el a „normális

balesethez”. [11]

Gyorsan változó turbulens környezetben mind a technológiában, mind a

gazdaságban rejlő kockázatok meghatározása egyre nehezebben megoldható

feladattá válik, hiszen a szükséges tudás napról napra változik, és a kis innovációk

mellett radikális változások is rendszeresen előfordulnak. A szükséges és elégséges

paraméterek helyzetről helyzetre változnak és megismerhetőségük egyre növekvő

bizonytalanságot hordoz.

Egyik fő probléma ezzel, hogy erős a hajlandóság azt hinni, hogy a

bizonytalanság mindig sikeresen modellezhető kvantitatív kockázat-értékeléssel

(qRA). Ezzel szemben tanulmányok széles skálája emeli ki a kikerülhetetlen, előre

nem jelezhető kockázatokat. (Ezek fontossága szempontjából gondoljunk csak az
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előre nem jelezhető kockázatok következményeinek egy adott perspektívájú

menedzselésére, a szükséges elővigyázatosságra (precaution).

A rossz modellezés lehet szubjektív és objektív alapú is. Megtörténhet, hogy

egyszerűen nem veszünk figyelembe bizonyos elvileg lehetséges és elképzelhető, de

a perspektíván kívül maradó változókat a jelenség modellezésénél. Az egyik vezető

kutatóintézet, a Wharton School neves munkatársai, George és Shoemaker írják le

alapvetően didaktikus céllal, hogy éppen elkészültek a Shell számára a venezuelai

olajtermelés stratégiai kockázataira vonatkozó elemzésükkel, amikor az újonnan

megválasztott venezuelai elnök másnap bejelentette az olajipar államosítását.

Determinisztikus káosz esetében elvileg kiszámítható lenne a kockázat, de a

legtöbbször gyakorlatilag lehetetlen. Végül létrejöhet valami alapvetően új is, pl.

radikális innovációval. Ez alapvetően új helyzetet teremthet, de az előzetesen nem

becsülhető fel. Áttörések, radikális innovációk olyan körülmények között születnek,

amelyek „valódi meglepetésekhez” vezetnek. Ezek szükségszerűen feltételezik az

azt megelőző tudatlanságot. [12]

Néhány szót kell szólni az ún. jövőkép (scenario) alkotásról. A valószínűségi

alapú szcenárióelemzés hosszú ideig az extrapolatív jövő megközelítés rugalmassá

tételének módja volt. Ekkor a jövő extrapolációját már nem csupán a jelen egy

kitüntetett extrapolációjára alapozzuk, hanem megkíséreljük elkészíteni a jövő

lehetséges változatait, valószínűségeket rendelve hozzájuk. A fentiekből látható,

hogy az ilyen jövőkép-készítés az „incertitude“ eléggé korlátos részén belül enged

csak meg variációkat. Legalább két irányban mehetünk azonban tovább, hogy minél

többet fedjünk le az „igazi meglepetés“ felé vezető úton. Tovább javíthatjuk a

jövőképekben gondolkodás rugalmasságát, ha nem rendelünk hozzá

valószínűségeket az egyes szcenáriókhoz. Ebben az esetben megengedjük, hogy

akár nagyon valószínűtlennek tűnő, bár plauzibilis események, folyamatok

létrejöhessenek. Ez javíthatja az anticipatív képességet. Ugyanakkor tovább is

mehetünk. Postma és Liebl lépett fel azzal a gondolattal 2005-ben, hogy túl lehet

lépni a figyelembeveendő események, folyamatok plauzibilitására vonatkozó
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korlátozáson, és szisztematikusan figyelembevehetők un. “lehetetlen szcenáriók” is

[13]. Ennek fontosságára hívja fel a figyelmet Hronszky Imre és Fésüs Ágnes és

rámutatnak, hogy Postma és Liebl 2005-os üzenete még nem ment át a köztudatba.

[14]

2.2. A kockázatértékelés alapvető típusai

Áttérek a kockázatértékelés területére. Michiel Schwarz és Michael Thompson

szerint a társadalmi tényezők négy különböző típusa emelhető ki és a következő

görbékkel ábrázolható:

2. ábra: a társadalmi tényezők négy típusa, Schwarz és Thompson nyomán [15]
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Schwarz és Thompson megfontolásai a „grid-group elmélet” („rács-csoport

elmélet”) keretében születtek meg, annak egy lehetséges konkretizálásaként. 4 A

fenti ábrán használt elnevezések, pl. „vállalkozó” vagy „környezetvédő” bizonyos

értelemben fantázianevek. Ez azt is jelenti, hogy más fantázianévvel a figyelmet az

ábrán használt nevektől eltérő összefüggés felé irányíthatjuk. Az ábra lényegesen

különböző aspektusok hangsúlyozására is alkalmas. A fatalista, bürokrata,

vállalkozó, környezetvédő alaptípusok fatalista, kollektivista, individualista,

egalitáriánus társadalmi viselkedés-típusoknak is elnevezhetőek. Például, ha a

„környezetvédő” terminust „aggódóra” váltjuk, akkor könnyebb lehet például egy

kockázati beruházóra asszociálni, aki a rendszeresen tart a valódi bizonytalanság

hatásaként megjelenhető „igazi meglepetéstől”. Tipikusan ilyenek a kockázati

tőkések.

Egyetértek Hronszky Imrével, hogy a kockázati tőkések általában megkísérlik,

hogy a lehető legalaposabban áttekintsék az összes felmerülő bizonytalanságot,

hogy szubjektív, bár szakértői vélemények által lehetőleg alaposan megalapozott,

szakértői véleményszerű döntésüket kellő „elővigyázatossággal” (precaution)

tegyék meg. Szemben az elterjedt néphittel, a vizsgálatok tanulsága szerint a

kockázati tőkések általában rendkívül elővigyázatosan döntenek. Viselkedésük

paradoxona általában abból áll, hogy nagy bizonytalanságú döntéseket vállalnak fel

rendkívül elővigyázatos előkészítések után. A döntés megalapozásában lényeges

szerepet kapnak olyan megfontolások, amelyek a támogatandó projekt jellege

mellett helyet adnak a lehetséges menedzser pszichológiai jellemzőinek, stb.

Ugyanakkor tipikusan portfoliókat alakítanak ki és a beruházáshoz igénylik a biztos

„kijárat” („exit”) lehetőségét. Ez utóbbi két tényező lényeges szerepet kap az

egészségügyi biotechnológia jelenleg jellemző üzleti modelljében, annak előnyeivel

4A „grid-group elméletet” elsősorban Mary Douglas, a neves szociálantropológus alakította
ki és fejlesztette tovább. További neves jelenlegi továbbfejlesztője Steve Rayner. Eszerint
a társadalmi viselkedés négy alapvető csoportra osztható aszerint, hogy az alanyok milyen
erősen összekötöttek és mekkora társadalmi nyomás nehezedik rájuk. Számunkra az a
különösen fontos, hogy az alaptípusok, illetve a tovább kombinálható altípusok sajátos
racionalitás típusokat is megtestesítenek.
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és korlátaival együtt. Hosszútávon, ahogy erről később részletesebben szó lesz ez az

üzleti modell, a K+F-ben rejlő „mély bizonytalanság” kezelése kockázati tőke

bevonásával számos veszélyt rejt.

A grid-group modell abból indul ki, hogy a döntésekkel kinyilvánított

bizonyosság és a rendelkezésre álló tudás között mindig van egy bizonytalansági

rés, ami nagy bizonytalanságú döntéseknél különösen jelentős. A lehetséges

viselkedési alaptípusok közötti választás a döntést kialakító alany előzetes

elköteleződését jelenti, hogy milyen típusú döntést hozzon. Az egyes

viselkedéstípusokhoz hozzárendelődő ontológiák (a vizsgált rendszer természetére

vonatkozó előfeltevések) rendezési relációkat valósítanak meg. Például a

„vállalkozói” magatartástípus megvalósítója hajlamos a bizonytalanságot azzal

áthidalni, hogy a menedzselendő rendszert önkorrekcióval energiaminimum

helyzetbe visszatérőnek tekinti, s feladatát abban látja, hogy ezt elősegítse, míg az

„aggódó”, beállítódása szerint lehetséges katasztrófa szcenárió után kutat, ennek

jeleit keresi, és ebbe próbálja elhelyezni a megszerzett adatokat. A viselkedési

alaptípus segít abban, hogy konzekvens módon rendezzük el a hozzáférhető

bizonytalansági adatokat.

A „nagy kockázat-nagy haszon” típusú helyzetekben megvalósuló különleges

vonzóerő gyakran eredményezheti a várakozás „amplifikációját”. A különösen nagy

haszon reménye egy lavinaszerű önszerveződést indíthat el, ami túlzott várakozás

(„hype”) kialakulását eredményezi. [16]

Különösen a „nagy kockázat-nagy haszon” típusú helyzetek teszik világossá a

bizonytalansághoz/ „kockázathoz” való viszonyulás periodikus dinamikáját, amit a

jól ismert Gartner görbe fejez ki.
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3. ábra: egy új technológia kialakulásának fázisai - [16] alapján saját szerkesztés

A disszertáció témája számára különösen fontosak az un. triggering jelenségek, a

különös hirtelenséggel megjelenő, alapvető hatást gyakorló jelenségek. Gartner a

„triggering technology” terminusa alatt radikális változást elindító, majdnem érett

technológiát ért. Az ilyen technológiáknak az infokommunikációban való

megjelenésének megjóslásával érte el a Gartner csoport kiemelkedő sikereit.

Nem nehéz hipotetikus általánosítást tenni és a technológiai-társadalmi

komplexum bármely eleme, pl. szükséges tőkefedezet felbukkanása vagy a

szabályozási eljárás vagy a társadalmi támogatottság radikális megújulása esetén

feltételezni, hogy ezek esetében is remény-illúzióvesztés görbék lépnek fel. Mindezt

tekintetbe véve azt mondhatjuk, hogy adott, bizonytalanságok legkülönfélébb

formáitól különösen erősen függő iparágakban - például a piros biotechnológia

esetében is - egymásra rakódó, sokdimenziós remény-illuzióvesztés görbék nyújtják

a tipikus dinamikai leírást. [17]

Meg kell jegyezni, hogy a szociálkonstruktivista irodalom általában nem

választja szét a leíró és az értékelő dimenziót, arra hivatkozva, hogy ezek a való
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világban szinte kibogozhatatlanul összefonódnak (vö pl. [18]). Így két dimenziót

különböztetnek meg. Az egyik a kockázatfelbecsülés (assessment), a másik a

menedzselés dimenziója. Azonban „összefonódások”, visszacsatolások mindegyik

dimenzió között rendszeresek. Viszont a kockázat értékelésének dimenziójának

analitikus elkülönítése világosabban mutatja meg a fent vázolt értékelési attitűdök

viszonylag önálló szerepét.

2.3 Bizonytalan helyzetek, folyamatok néhány menedzselési sajátossága

Új technológiák (termékek vagy eljárások) esetén sokdimenziós bizonytalanság

lép fel. E bizonytalanság sajátosságai legegyszerűbben a következő kétdimenziós

rendszerben értelmezhetők:

4. ábra: a bizonytalanságok kétdimenziós rendszere [19]
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A bizonytalanság dimenziói között keresztösszefüggés áll fenn. Ha tudnánk a

piac igényét, akkor a technika megfelelően változtatható lenne. De radikálisan új

technológiák esetén éppen az a jellemző, hogy a lehetséges piacuk, a megfelelő

szabályozási formák, társadalmi fogadtatás, stb. is viszonylag ismeretlen.

A döntéshozók a következő két szélsőség között mozognak nagy

bizonytalanságú helyzetekben. Lehet, hogy megpróbálkoznak hinni a megoldás

lényegi kiszámíthatóságában vagy pusztán próba-hiba eljárást kísérelnek meg. Ezek

nagy része szervezeti, intézményrendszer-átalakítási próbálkozás. Az egészségügyi

biotechnológia menedzselésének fejlődésében az egyik központi probléma a nagy

bizonytalanságú helyzetek szándékos kialakításának és megszüntetésének ügyes

mixelése és menedzselése, amikor - ahogy Gary Pisano hangsúlyozza [20] -, a

stratégia legalapvetőbb része lesz a tudomány-alapú ipar kialakítása és olyan

szervezeti formák kikutatása, amelyek megfelelő robusztusságot és rugalmasságot

biztosítanak a tudomány-alapú ipar, mint potenciál kifejlesztésére és kiaknázására.

A legalapvetőbb szinten ez a régi, kockázatmegosztási technikák továbbfejlesztése

mellett a tudásmegosztás különböző lehetséges szervezeti formáinak megtalálását

jelenti.

Végül fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy a döntést megalapozó tudásnál

elengedhetetlen az egyedi „körülmények”, sokszor előre nem kiszámítható

módosító hatásának figyelembevétele. Az un. „szakértői vélemény” (expert opinion,

expert judgement) sokszor elengedhetetlenül fontos tudásforrás ilyen esetekben. 5

Fontos látni, hogy a szakértői vélemény szubjektív, de erősen megalapozott lehet,

mint a gyakorlatban kialakult hallgatólagos tudás, illetve, hogy a szakértői

véleményalkotás beválásának gyakorisága bizonyos esetekben jól ellenőrizhető és a

szakértő mintegy „kalibrálható”.

Így a gyakorlatban, racionálisnak csak viszonylag ritka, „tiszta” esetekben

nevezhetjük a modell útján kiszámított kockázat követését. Sokkal inkább tűnik

5 A kockázat szakértői vélemény alapján való felbecsülésének vizsgálata a ’80-as években
került előtérbe, amikor kiderült, hogy számos nagyvállalat alkalmazza.
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elfogadhatónak, hogy azt mondjuk, hogy a gyakorlatban racionális az a cselekvés,

amelyik az „elővigyázatosság elvét” (precaution, Vorsorge) alkalmazza a döntést

megalapozó tudás kialakításánál és, ha szükségesnek látszik, érvényesíti a fent

jelzett megfontolásokat. Az elővigyázatosság elve azt jelenti, hogy a lehető

legszélesebb tudásalapon történik a döntés. Ugyanakkor fellép az a paradoxon, hogy

egyre többször kell stratégiai döntéseket tenni korábban elképzelhetetlennek tűnő

rövid idő alatt, alapvető bizonytalansággal áthatott környezetben. Mi több, ahogy

Hronszky Imre rámutat, a stratégia fogalma is átalakul. Ugyanis nagyon rövid idő

alatt kell túlélési döntéseket hozni, s kérdéses, hogy az erősen turbulens közegben a

túlélési döntések mennyiben hordoznak stratégiai potenciált. A Celera, Craig Venter

korábbi legendás cége 2000 és 2005 között három profilváltást hajtott végre.

Kérdéses, hogy ilyen helyzetben a túlélést biztosító alapvető váltásokat mennyiben

nevezhetjük stratégiai váltásnak. Ugyanakkor a „nagy kockázat – nagy haszon”

elvének megfelelően valószínűleg csak az ilyen, gyors profilváltások tesznek

képessé arra, hogy megragadják a „nagy hasznot”, hogy valamelyikük stratégiainak

bizonyuljon a mindenkori túlélési próbálkozások sorozatában. [16]
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Saját eredmények a 2. fejezetben:

- Rendszerint a bizonytalanság menedzseléséhez szükséges a kvantitatív kockázat

ismereteként és menedzselésének problémájaként próbálják meg modellálni. A

disszertáció egyik kiinduló alapfeltevése, hogy ez a leegyszerűsítés nem mindig

válik be a tényleges gyakorlatban. A gyakorlatban a bizonytalanság leírásának,

értékelésének és kezelésének nem-kvantitatív módjai alapvető szerepet játszanak.

- Új technológiák (termékek vagy eljárások) esetén sokdimenziós bizonytalanság

lép fel. A bizonytalanság dimenziói között keresztösszefüggés áll fenn.

- A gyakorlatban, racionálisnak csak viszonylag ritka, „tiszta” esetekben

nevezhetjük a modell útján kiszámított kockázat követését. Sokkal inkább tűnik

elfogadhatónak, hogy azt mondjuk, hogy a gyakorlatban racionális az a cselekvés,

amelyik az „elővigyázatosság elvét” (precaution, Vorsorge).
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3. Rövid áttekintés a gyógyszeripar és a piros biotechnológia
történetéről

A gyógyszergyártás köztitermékek, hatóanyagok és késztermékek aktív globális

kereskedelmével együtt járó multinacionális folyamat. Ezzel szemben a K+F,

földrajzilag sokkal jobban elhatárolt. Főként az Egyesült Államok, néhány európai

ország és Japán költ K+F kiadásra. A gyógyszeripari értéklánc (bővebben a 6.3.3.

fejezetben) számos tevékenységet ölel fel, kezdve a leginkább az alkalmazási

kontextusban zajló alapvető tudományos kutatástól, egészen a piacra lépésig és

terjesztésig.

Tegyünk egy rövid történelmi kitérőt. A biotechnológia - melynek eredete

egészen régi időkre tehető - teljes történelme számos hosszú korszakra osztható fel.

Első megközelítésként hasznos lehet számunkra egy rövid, nagyon szelektív

áttekintés, amely a XIX. század második felével kezdődik.

 Az első korszak a mikrobiológiai tudományos kutatás gyártási célból

történő első tudatos felhasználása volt. Ez a folyamat a XIX. század

második felében kezdődött el (1865 körül), amikor Pasteur felfedezte,

hogy a fermentációt mikroorganizmusok okozzák. Miután tipikus

felhasználás-központú alapkutatás révén a folyamat alapvető

tulajdonságaira fény derült (Ez a “Pasteur-kvadránson” belüli

tevékenység, amely annyit tesz, hogy felhasználás-központú alapkutatást

valósít meg), ipari alkalmazása kivitelezhetővé vált. [21] A sör- és

alkoholgyártás hamarosan új szintre fejlődött, és elkezdődött az ecet és a

tejsav gyártása. Megindult az etanol, a butanol, az aceton, a glicerin, a

citromsav, stb. szabályozott fermentáció alapján történő gyártása is.

 1940 körül az antibiotikumok felfedezése jelentette a második nagy ugrás

pillanatát. A mikroorganizmusok termelőképességét biológiai, genetikai

és biokémiai módszerekkel növelték (mutáció, szelekció). Ezen



28

lehetőségek és a fermentációs technikák gyors fejlődése révén valódi

technológiai forradalom zajlott le. A legfontosabb eredmény az

antibiotikumok, aminosavak és enzimek nagyléptékű gyártása volt.

 A következő fázis az 1970-es évek első felében kezdődött. A

rekombináns DNS használatának és a sejtfúziós technikák felfedezésével

elkezdődött az élő organizmusok tulajdonságainak és funkcióinak célzott

módosítása. Az első sikeres biotechnológiai start-up céget 1976-ban

alapították, és az ily módon létrehozott első gyógyszer, a mesterségesen

előállított humán inzulin 1982-ben került kereskedelmi forgalomba. Egy

új szabadalmi lehetőség (genetikailag módosított organizmust 1980 óta

lehet szabadalmaztatni) és a vállalkozói tőke bevonása a pénzügyekbe

adott hátteret az új biológiai alapú gyógyszergyártásnak.

Az új genetikai tudás és technika alapján megvalósult az első állati klónozás,

“Dolly” létrehozása (1997), és később más állatokat is klónoztak. A “Humán

Genom Projekt” 2002-ben fejeződött be. Most a fő kutatási témákat illető

kismértékű elmozdulást célozták meg, pl. a klónozástól a szerkezeti genomikáig és

a rendszerbiológiáig. A biogyógyszeripar a piaci rések felé fordul. Ez a fázis a

farmakogenomika kezdetét is jelenti. Az elmúlt tíz évben új perspektívaként jelent

meg a személyre szabott és megelőző kezelés gyógyszereinek keresése. A

gyógyszeripar most új ún. bombatermék (blockbuster) gyógyszereket keres. Ide

sorolhatók a “szintetikus biológiával” kapcsolatos első próbálkozások is.

Azt mondhatjuk, hogy a XIX. század második felétől a szerves kémia jelentős

fejlődésétől és a gyógyszeriparban való felhasználásának kezdetétől a gyógyszeripar

mindig is egy innováción alapuló iparág volt. De a modern biotechnológia

megjelenésével paradigmaváltás történt, a dinamika típusát tekintve is. Míg

régebben a gyógyszeripari kutatás alapvetően empírikus kísérletek sorozatát

jelentette, most egyre inkább támaszkodik az elméleti természettudományokra is. A

régebbi időszakkal ellentétben, amikor az új gyógyszerekre irányuló kutatás egyre
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több természettudományos ismeretet felhasználása mellett mindvégig elsősorban

szisztematikus kisérletező tudomány maradt, a modern biotechnológia születésével -

Garry Pisano kifejezésével élve - egy természettudomány-alapú iparág jött létre,

amely erőteljesen próbált közeli kapcsolatba kerülni a természettudományos

kutatással már az induláskor, hogy azt minél előbb kiaknázhassa [22]. A háttérben

lévő alap természettudományos kutatásbeli ismeretek ugrásszerű bővülése

próbaként szolgál a gyakorlati, ipari alkalmazás ugrásszerű fejlődéséhez.

A történelmet más szemszögből, az innováció jogi vonatkozásával kapcsolatban

nézve, a gyógyszeriparnak mindig is központi eleme volt a szellemi tulajdonjog

(IP). A gyógyszeripar fejlődésénél az IP kulcsfontosságának elmélete

megkérdőjelezhetetlen “tény”, egyfajta dogma az iparágban. Ezt figyelembe véve a

gyógyszeripar történelmének olvasói számára bizonyára igen meglepő, hogy furcsa

módon, sok gyógyszert sohasem szabadalmaztattak. Még ennél is meglepőbb lehet,

hogy a gyógyszeripar történelme során némely versenytárs számára a szellemi

tulajdonjogra való koncentrálás a versenyben történő elbukáshoz vezetett. Viszont

különböző okok közrejátszása miatt a biológiai alapú gyógyszeripar eleve úgy jött

létre, hogy nagyfokú érdeklődés mutatkozott az IP irányába. A biotechnológia jogi

szabályozásának egyik állandó nagy problémája, hogy meg kell találni a

demarkációs vonalat, hogy mi lehessen publikus és mi tulajdoni tudás. Számos

szempontból azonban, csak a gazdasági megfontolások nehezítik meg a

próbálkozásokat, hogy a gyógyszeriparban minden új dologra védelmet lehessen

kapni. A legújabb fejlesztések “lazább szabadalmaztatásért” kiáltanak, amely a

gyógyszeripar számára a nyílt innovációk elősegítésével kecsegtet.

Az, hogy a biotechnológiában a szabadalmaztatás lehetőségét kidolgozták,

lényeges előfeltétele volt annak, hogy a finanszírozási mechanizmusban a vállalati

tőke is részt vehessen. A szabadalmaztatás volt az abszolút jogi alapja annak, hogy

a feltörekvő gyógyszeripari biotechnológiát a neo-liberális piaci mechanizmusokba

integrálni lehessen, azáltal, hogy a vállalati tőkét biztonságosan be lehetett illeszteni

az értékláncba. 1980 nagyon fontos év volt a jogi szabályozás szempontjából, amely
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kedvező környezetet teremtett a kutatási eredmények ipari felhasználhatóságának. A

jogi szabályozáson túl, amely az egyetemeken zajló kutatást az ipar számára

alkalmazhatóbbá tette (Bayh-Doyle törvény), egy olyan rendkívül fontos döntés is

született, amely engedélyezte, hogy a genetikailag módosított törzsek (termékek) is

szabadalmi oltalmat kaphassanak.

Mind a normál tudomány, mind az 1970-es évek óta a biológiában és a

biokémiában tapasztalt különleges, forradalmi előrelépések eredményeképpen a

gyógyszeripar egyre inkább tudományközpontúvá válik. Szemben a régebben

domináns nagyléptékű források, “nyers erő” alkalmazásával, a próba-hiba, a

“shooting on the goal” megközelítéssel, egyre inkább a fiziológia, biokémia és

molekuláris biológia alapvető fejlődésére hagyatkozik, még akkor is, ha a régi

megközelítések a 40 évvel ezelőttinél lényegesen hatékonyabbá váltak. Ha valami,

akkor az orvosi biotechnológia tudomány-alapú iparággá fejlesztésének folyamata

az elmúlt évtizedben felgyorsult, ahogy az iparág elkezdett összetett és szisztémás

betegségekre, például a daganatos, az autoimmun és a pszichiátriai betegségekre

összpontosítani.

Nemrég a gyógyszeriparban alapvető változás kezdett mutatkozni. Az iparágban

az innováció már nemcsak szoros stratégiai kapcsolatban áll az alapvető

élettudományokkal és a gyógyszerszeriparral, de el is kezdtek egymáshoz

közelíteni. Jól megalapozott előrejelzésnek tűnik, hogy a biotechnológia válik a

gyógyszeripar fejlődésének vezető trendjévé. Ezt a dinamikát jelzi például, hogy

sok nagy gyógyszergyár aktívan részt vesz még a legalapszintűbb, biokémia és

genomika területén folytatott tudományos kutatásokban is: saját kezdeti vállalati

tőkéjük létrehozásával támogatják az új cégeket, hogy az értéklánc kezdeti

szakaszán való előrehaladást segítsék, vagy biotechnológiai cégek felvásárlásával

valósítanak meg együttműködéseket. A dinamika egy másik indikátora az, hogy az

új „bombatermék” gyógyszerek felét, vagy több mint a felét a biotechnológiai úton

állítják elő.
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Miközben az 1980 óta tartó időszak fokozatosan egyre több, a biogyógyszeripar

területén gyártott gyógyszert eredményezett (30 éven belül több mint 100 új

gyógyszert), még ennél is fontosabb, hogy újra meg újra erőteljes új módszereket és

platform technológiákat vezetnek be. A 90–es évek elején például a piros

biotechnológia elkezdte az informatikát szimulációs, modellezési lehetőségként

használni, az “in silico” kutatás formájában. A genomikát abban a reményben

vezették be, hogy gyors és átütő sikert jelentő új frontot nyisson meg.

Az innováció innovációjáért a modern gyógyszeripar folyamatos erőfeszítéseket

tesz. Meglepő lehet az, hogy a valóban új adatgyűjtési, kutatási és fejlesztési

módszereket nem követte siker abból a szempontból, hogy az új gyógyszerek

számának forradalmi növekedése lett volna tapasztalható. Ráadásul az elmúlt

évtizedben a régebbi bombatermék (blockbuster) gyógyszerek szabadalom által

védetten történő gyártásának időintervalluma a végéhez közeledett, és egyre

kevesebb új bombatermék jelent meg. A megfelelő következtetések levonásához két

fontos problémakört kell a válság részeként megemlíteni. Az egészségügyi

biotechnológiával kapcsolatos várakozások és az elért teljesítmény között egy rés

tapasztalható, mivel a várakozások a biotechnológia növekvő teljesítményével

összehasonlítva folyamatosan túl magasnak bizonyultak. Ez egy relatív válsághoz

vezetett, két Hype-ciklussal a modern biogyógyszeripar 35 éves történelme során.

Emellett találkozhatunk azzal a problémával, hogy a gyógyszeripar egészének

területén az új molekuláris entitások (new molecule entities, NME) számában

bizonyos fokú abszolút csökkenés állt be, míg a K+F költsége meredeken

(exponenciálisan) emelkedik. Ez egy abszolút értékben kifejezett termelékenységi

válsághelyzet. Az első problémakör említésével eljutottunk a fejezet egyik fő

témájához, a várakozások és jövőképek szerepéhez a modern biotechnológia

történelmében. [23]
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Saját eredmények a 3. fejezetben:

- A gyógyszeripar fejlődésénél az iparjogvédelem (IP) kulcsfontosságának elmélete

megkérdőjelezhetetlen “tény”, egyfajta dogma az iparágban.

- A biotechnológia jogi szabályozásának egyik állandó nagy problémája, hogy meg

kell találni a demarkációs vonalat, hogy mi lehessen publikus és mi tulajdoni tudás.

- A legújabb fejlesztések “lazább szabadalmaztatásért” kiáltanak, amely a

gyógyszeripar számára a nyílt innovációk elősegítésével kecsegtet.

- Az innováció innovációja a modern gyógyszeriparban nélkülözhetetlen. Ezért a

fejlődésért az iparág folyamatos erőfeszítéseket tesz.
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4. A biotechnológiai innováció bizonytalanságai

4.1. Sajátos innovációk a biotechnológiában
A biotechnológia esetében a bizonytalanságot sokszor, mint „tudatlanságot”,

vagy „igazi meglepetést” kell értelmezni. A ”nem tudjuk, hogy mit nem tudunk” a

kevéssé ismert események és nehezen meghatározható eloszlások eredeti

meglepetéseket rejtő tartománya, amely egyre nagyobb jelentőséggel bír, többnyire

irreverzibilitással egészül ki. [24]

Az ismeretek drasztikus csökkenésének a területén előbb-utóbb nem

bizonytalanságról, hanem tudatlanságról van szó, hiszen a bekövetkező események

létezéséről sincs, esetleg nem is lehet tudomásunk, nemcsak előfordulási

valószínűségükről [25].

Problémát jelent azon események nem mindig megfelelő ismertsége, amelyek

relevánssá vál(hat)nak. Például, ha a genetikailag módosított szervezetekkel történő

gyógyszergyártást tekintjük, olyan új problémákkal találták szembe magukat a

gyógyszergyártók, mint a technológia társadalmi és környezetvédelmi

elfogadottságának hullámszerű változásai, mely a rekombináns szervezetekkel

történő munka megítélését általánosította, függetlenül a szervezetek használat

közbeni elszigeteltségétől. Ugyanakkor a gyógyszergyári magatartást befolyásoló

„klasszikus” események továbbra is szerepet játszanak: pl. a háttérben a

konkurensek összefonódása, egymásra épülése, iparjogvédelmi helyzet. Ezek az

aggodalmak vezettek a rekombináns organizmusokat használó technológia átfogó

meg/elítéléséhez, tekintet nélkül a felhasználás közbeni izolációjukra.

Ezzel egy időben, a „klasszikus” folyamatok, amelyek a gyógyszeripari

termelést befolyásolják, mint a konkurens vállalatok együttműködése és egyesülése

a háttérben, még mindig szerephez jutnak. Új, és előre nem jelezhető probléma a

generikus molekulák megjelenése, melyek további bizonytalanságot generálnak a

szabályzás, engedélyezés terén (n- dimenziós bizonytalanság).
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A másik gondot a valószínűségek jelentik. Vannak olyan területek, ahol a

valószínűségek viszonylag könnyen (pl. iparjogvédelem, technikai

megvalósíthatóság), viszont máshol nagyon nehezen (pl. szabályzás módosulása,

piacképesség, ár, kereslet, kínálat változása) felbecsülhetők. Ez utóbbiak azok a

területek, melyek valószínűségei a klasszikusabb gyógyszer- vagy vegyipari

példákból nem általánosíthatóak, bio-specifikusak. Azaz összességében vannak

olyan valószínűségek, melyek ismeretlennek tekinthetők. A legnehezebb

természetesen a nem ismert folyamatok veszélyeit bevonni a döntésbe. Ezek alapján

az 1. ábrán a tudatlanság, igazi meglepetés területéről indokolt beszélni egy

radikális biotechnológiai innovációnál.

A valóságban a legtöbb döntési helyzetben hiányos a tudás. Fontos felismerni,

hogy milyen fajta hiányosságok vannak. A kvantitatív kockázat szempontjából a

működéshez képesnek kell lennünk azonosítani az eseményeket, amelyeket

figyelembe kell venni, és képesnek kell lennünk legalább szubjektív értékeket

tulajdonítani a valószínűségeknek, legalább, mint szubjektív valószínűségi

becslésnek. De figyelembe vehetünk további eseteket, amikor ez nem működik, sem

az eseményekkel, sem a valószínűségekkel. Ehelyett a korábbi esetek még erősebb

meglepetése is bekövetkezhet. A történelem segít nekünk gyakorlati alapon

megtanulni, hogy az „ismeretlen ismeretlenek” ezen esetei, kérdései és hatásai

valódi esetek. Ezek emberi beavatkozás nélkül, vagy azok eredményeképpen is

bekövetkezhetnek. Lehet vitatni, hogy a kérdések nagyfokú komplexitása a

„meglepetések” bekövetkeztének gyakoriságát biztosítja. Minden radikális újítás a

megvalósítási folyamatában egy ideig „meglepetés” is.

A “mély bizonytalanságot” tartalmazó témák mindig kihívások. Lehetőségek, de

új veszélyek lehetőségét is kínálhatják. A veszélyekre vonatkozó kérdést kétféle, de

összefüggő módon lehet feltenni. Az egyik, amikor azt kérdezzük, hogy a felmerülő

veszély minek tulajdonítható. 30 éve helytálló lehetett, hogy a (kockázati) gyártók

elfogultak voltak a számszerűsíthetőségek iránt, és adatokra építően határozták meg

helyüket a dinamikus szerkezetben, elfogadva a bizonytalanság létezését és
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különösen az “igazi meglepetést”, mint veszélyforrást. De az “igazi meglepetések”

nem voltak sokkal ritkábbak akkoriban sem, csak a döntéshozók kevésbé voltak

rákényszerítve, hogy számba vegyék a “rossz” meglepetéseket, amelyeket a gyártási

céljaik és folyamataik okoztak. Most úgy tűnik, a helyzet alapvetően megváltozott.

Van még egy tényező, mellyel számolni kell. Ezek a bukások nem kiszámítható

hatásai, amelyek véletlenül vagy szándékosan történnek meg a gyorsan

megsokszorozódó újítások között. Az innovációk ma már a gazdasági

versenyképesség növekedésének fő mozgatói a gyógyszeriparban, az egészségügyi

biotechnológia pedig különösképpen innovatív iparág, és radikális újításoknál a

“meglepetés” lehetősége is nő. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az ember okozta

katasztrófák lesznek gyakoribbak, amelyek az előrelátható tévedésekből erednek, de

a legutóbbi megállapítások szerint önmagukban a nem biztosítható radikális

újítások okozhatnak problémákat a nem kalkulálható negatív hatásaikkal, negatív

externáliákkal.

4.2. Mitől függnek a gyógyszeripari innovációk?

Elsősorban az iparág jellege határozza meg a bizonytalanságot. Az iparág

jellegéből adódnak a nagyon hosszú időtávok (átlagosan a kutatás elkezdésétől a

piacra vitelig kb. 10 év), nagyon nagy befektetett összegek (új molekuláknál kb. 1

milliárd USD), rendkívül szigorú előírások a termékek engedélyezhetőségére.

Minderre nagyon jó példa a Bayer és a Bristol Myers Squibb (BMS) alábbi

története. A biztonságosság az utóbbi időben nemcsak mint piacra lépési kritérium

fontos, hanem egy új szerepben is felbukkan. Egyre fontosabb ugyanis, hogy egy

készítmény ne csak bekerüljön a piacra, hanem garantáltan ott is maradjon. Fontos,

hogy ne derüljenek ki később hiányosságok a termékkel kapcsolatban. A zsákutcába

került fejlesztések és a hibásnak bizonyult fejlesztési döntések következményei

ugyanis drámaiak a piaci megítélés szempontjából. Ezért a cégeket nemcsak a

hatósági engedélyek beszerzése hajtja a kutatás fokozására, hanem saját jól felfogott

érdekük a várható kockázatok kivédésére. 2002-ben a Bayer Lipobay



36

készítményénél felmerült a gyanú, hogy szerepet játszott fatális kimenetelű

események kialakulásában. 2004-ben a BMS Vioxx nevű készítményénél merült fel

ugyanez a probléma. A Lipobay esetében az FDA visszavonta a forgalmazási

engedélyt. A Vioxx esetében az FDA megtiltotta a reklámozást és szigorított

betegtájékoztató kiadását rendelte el, a gyártó pedig azonnal felfüggesztette a

forgalmazást. Ez a BMS-nek évente 2,5 milliárd dolláros forgalomkiesést okoz. [26]

A gyógyszergyártáson belül is esetről-esetre eltérőek a bizonytalanságok, hiszen:

- Természetesen a leginkább kritikus a bizonytalanságok tekintetében a piros

biotechnológia (gyógyszeripar). Ez a nagy kockázat - nagy haszon jellegből

adódik, itt a leghosszabb az idő, amely után egyáltalán a piacra érhetünk, a

legnagyobb a fejlesztési költség, legnagyobb a kiesési ráta.

- A gyógyszeripari projekteken belül kockázat szempontjából igen jelentős az

eltérés abban, milyen felhasználású az adott gyártási / kísérleti tétel. Az első

eltérés elsősorban a kutatási és fejlesztési – valamint a piaci-kereskedelmi

projekteket érinti.

- Eltérés tapasztalható a kockázatelemekben (pl. minőségügyi kockázat,

minőségügyi előírásoknak történő megfelelés sokkal kevésbé jelentős egy

olyan fejlesztési „kísérlet” esetében, amikor a „termék” ki sem kerül a

laborból), kockázatviselőkben, okozott kárban (csak az „elrontott kísérlet

ára”, vagy akár a klinikai költségek, vagy az egész cég presztízse, forognak

kockán, vagy jogi következmények is lehetnek esetleg), kockázatviselőben

(csak pl. kutatás-fejlesztés, egész cég, klinikák is, ellenőrző hatóságok is), és

előre tervezhetőségben, detektálhatóságban (pl. fejlesztés során „elrontott”

tételek előfordulása triviális). [27]

- A következő eltérés a felhasználás módjában abból áll, hogy mit is gyártunk?

Például már kész terméket (tabletta, injekció stb.), kész hatóanyagot (azt a

kémiai anyagot, amely a késztermék hatását adja, melyet már csak kiszerelni,

esetleg hígítani kell, hogy késztermék váljon belőle), vagy alapanyagot /

köztiterméket, mely egy olyan kémiai v. biológiai anyag, melyen még
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szerkezeti módosításokat, tisztítási lépéseket kell végrehajtani ahhoz, hogy

hatóanyaggá váljon. Nyilvánvalóan minél közelebb vagyunk a késztermék

státuszhoz, annál nagyobb kockázatok jelennek meg, annál több és súlyosabb

kockázatelemmel kerülünk kapcsolatba.

- A technológiai kockázatok véleményem szerint magasabbak a

biotechnológiai eljárásoknál, mint kémiai módszereknél. Ugyanis sokkal

bonyolultabbak a célmolekulák (pl. fehérjék, antitestek, stb.). Ezeknek

nemcsak például az aminosav-szekvenciája6 fontos, hanem ezen felül még

nagyon sok egyéb biokémiai paraméter is (pl. térszerkezet, biológiai

aktivitás, stb). Élő rendszerek (baktériumok, gombák, sejtek, enzimek)

segítségével állítódnak elő, és ezen eljárások kevésbé standardizálhatóak,

mint a kémiai módszerek. Egy nagy és összetett molekulánál fontos a

detektálhatóság. Azaz annak a kérdése, hogy rendelkezésre állnak-e olyan

analitikai módszerek, melyek az esetleges eltéréseket, hibákat gyorsan és

hatékonyan kimutatják. Általánosságban elmondható, hogy a detektálhatóság

klasszikus kis molekuláknál sokkal jobb, mint biomolekuláknál (ez az alapja

a generikus vs. bioszimiláris 7kategorizálásnak is). [28]

- Teljesen eltérő a piaci környezet, ha originális8 vagy generikus

gyógyszereket állítunk elő. Ha originális (azaz teljesen új molekula, az adott

gyógyszergyár jelent meg vele először a piacon, és őt védi a szabadalom),

akkor az újdonságból adódó kockázatok a jellemzőek. Pl. klinikai

kockázatok (hatékonyság, mellékhatások, stb.), technológiai

bizonytalanságok (mennyire lehet robusztus a technológia, milyen magas

lesz az előállítási ár), minőségügyi bizonytalanságok (pl. a termék minősége,

6Az élő szervezetekben 25-féle α-aminosav található, ezek közül 22 fehérjeépítő. Ezek kapcsolódási
sorrendje az aminosav szekvencia, a fehérjék elsődleges szerkezete. [29] A szekvencia határozza meg
elsődlegesen a fehérjék kémiai azonosságát, és ezáltal biológiai hatását.
7A bioszimiláris vagy follow-on biológiai termékek kifejezéseket az olyan biogyógyszeripari innovátorok
hivatalosan elfogadott termékeire használják, amelyeket más gyártó készít a termék feltalálójának
kizárólagos engedélyei, szabadalmai lájárata után A generikus gyógyszerek olyan gyógyszeripari termékek,
amelyek az dózis, hatásosság, kliniaki tesztek, a minőség tekintetében hasonlítanak (azonosak)  az eredti
gyógyszerhez, és hasonló a felhasználásuk is.
8Originális gyógyszer az, ami egy új molekulát, vagy új indikációt jelent, élő szabadalommal védett.
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dokumentáció színvonala, molekula stabilitása), piaci bizonytalanságok (új

más originális termékek megjelenése).

- Ha már egy kipróbált molekulát gyártunk, melynek a szabadalma lejárt

(generikus), akkor mindezen bizonytalanságok másként jelentkeznek. A

klinikai kockázatok úgy fordulnak elő, hogy mennyiben hozza az adott

molekula az originátor eredményeit, de ezek a kockázatok itt már kisebbek,

ha teljesen bizonyosan ugyanaz a molekula és a szennyezésprofil. Itt lép be a

bioszimilárisok problémája, hogy a generikumról nem tudni, hogy 100%-ban

ugyanaz-e. Azt mondjuk, csak „szimiláris” – azaz a fellehető analitikai

módszerekkel vizsgálva ugyanaz, de lényegében végül a klinikai

eredményekkel igazoljuk az azonosságot (azaz a klinikai kockázatok valahol

a generikus és az originális között vannak). A technológiai bizonytalanságok

is mások, ha generikus gyógyszerről beszélünk (a technológiai alapjai

ismertek, inkább ezen belül érdekes, mi mennyire vagyunk hatékonyak). A

minőségügyi bizonytalanságok hasonlóak, hiszen igaz, hogy a molekula

ismert, de a generikus gyár lehetőségeit korlátozza az originális molekula

minősége (rosszabb nem lehet a generikus, de annyival jobb sem, hogy más

legyen érdemben a termék), az összes többi minőségügyi kockázat azonos

(pl. a termék minősége, dokumentáció színvonala, molekula stabilitása). A

piaci bizonytalanságok teljesen mások, hiszen a piac is más. Versenytárs az

originátor lesz – kérdés, hogy velük szemben milyen árelőnyt engedhetünk

meg magunknak a kisebb K+F költségek miatt, valamint az ár felülről is

korlátos (árerózió az összes generikus beszállító árai miatt). Mindezek

együttesen határozzák meg az a generikus/bioszimiláris piacot, melyre

betörhet a gyártó.

Mindezek a bizonytalanságok már eddig is eléggé speciális, turbulens helyzetet

írtak le. Az már látható, hogy több, egymással összefüggő, de egyenként is nehezen

kezelhető, nem a hagyományos kockázatmenedzsment témakörébe tartozó

bizonytalansággal állunk szemben.
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Ugyanakkor a lista még nem teljes. Most a gyógyszerszektor speciális

bizonytalanságait foglalom össze:

- Gyógyszeripari specialitás a nagyon összetett szabadalmi helyzet. Ennek is a

legjobb példája a biotechnológia. A biomolekulák originátorai ezekkel

igyekeznek megakadályozni a követő gyártók piacra jutásának esélyeit.

Gyakran alkalmazott trükk, hogy egy-egy molekula már szabadon

hozzáférhető, de a gazdaságos előállításához alkalmazott törzs, annak

előállítási technikája, egy-egy termelési-technológiai lépés, stb. még védett,

hiszen csak később került szabadalmaztatásra, mint a célmolekula. Ezeknek a

„háttérszabadalmaknak” a helyes megválasztásával a molekula mások általi

gazdaságos előállításának útjába további akadályok gördíthetőek. Ennek a

kalandos jogi helyzetnek az áttekintése valódi specialistákat igényel. Erre kis

független cégek szakosodtak.

- Később lesz még róla szó, de már említettem is, hogy egy-egy új

gyógyszermolekulába történő befektetés nagy kockázatú, nagy időtávú. Több

százmillió dollárról (akár milliárd dollárról van szó), és az első K+F lépéstől

a piacra kerülésig akár 10-12 év is eltelhet. Ez a körülmény, megnehezíti a

tőkebevonást. Ilyen körülmények között a kockázati befektetők nem

működnek hatékonyan (túl későn következik be a megtérülés), és a

befektetendő tőke, a K+F folyamat egészét tekintve túl magas, többszöröse a

szokásos kockázati tőke befektetésnek.

- A vonatkozó minőségügyi előírások térben és időben változnak (általában

szigorodnak, de nem jól kiszámítható módon). Ez egy olyan

bizonytalanságot jelent, hogy egy ma piacra került (vagy akár még csak a

fejlesztési fázisban járó) gyógyszer minősége/tisztasága/dokumentációja

megfelelő lesz-e pár év múlva, vagy a dokumentációján, esetleg a tisztaságán

(és aztán természetesen a dokumentációján is), még rosszabb esetben a

gyártóhelye (és a dokumentáció) is változtatásra szorul- nem lehet tudni.

Ennek a rizikónak a kivédésére a gyógyszergyártók előre tudnak csak
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menekülni. Természetesen a vonatkozó előírások (GMP9) szabályait

betartják, de akik megtehetik, egy kicsit a hatóságok szemével néznek előre,

megpróbálják anticipálni a hatóságok viselkedését, amelyet viszont számos

külső tényező befolyásol, például a „közhangulat” egy-egy gyógyszerbotrány

után, és a jövő GMP-jének megfelelő helyzetet próbálnak elérni. Ez

valószínűleg egy öngerjesztő folyamat, hiszen esetleg ezen felbuzdulva a

hatóságok is mindig új előírásokat próbálnak meg bevezetni. A

gyógyszergyárak mezőnye szétszóródik, növekednek a különbségek a

piacoknak és a termékeknek megfelelően.

Az új piaci részekért és új termékekért folyatatott küzdelembe lényeges új

szereplők léptek be. Ezek elsősorban a Távol-keleti, indiai, kínai gyártók. Főleg

költségelőnyüket kihasználva olcsóbb megoldást kínálnak. Először csak belső

piacokra gyártottak, a fejlett piacoknak nem megfelelő minőségügyi előírások

szerint, de most már a nyitásnak és a minőségügyi felzárkózásnak vagyunk tanúi.

Ehhez partnereket kerestek a távol-keleti gyógyszergyárak Európából és USA-ból,

akik a saját minőségügyi rendszerüket ki tudják terjeszteni a gyártóra, vagy saját

égiszük alá tartozónak tekintik őket, saját fejlett piaci csatornáikat használják fel az

értékesítésekhez. [25]

A biotechnológia területe mindig is tele volt társadalmi problémákkal. Elég csak

a „zöldek” akcióira, a klónozások visszhangjára, az őssejtek és őssejt-terápia bulvár

előfordulásaira, GMO10-növényekre gondolni. [30] Most erről csak annyit, hogy a

társadalmi reakciók egy új, és előre nagyon nehezen kiszámítható bizonytalanság-

dimenziót jelentenek, mely (bár nem elsősorban ellenük indult), de befolyásolhatják

a biologikumok gyártóinak tevékenységeit. Elég arra gondolni, hogy erős támadás

érte a hetvenes évektől a biotechnológia mezőgazdasági hasznosítására törekevést,

de sokkal kisebb az orvosi alkalmazásáét. Vagy arra kell gondolni, hogy ma már

létezik szintetikus biológia, 2010-től az első megvalósult kísérleti eredményekkel,

9 A Good Manufacturing Practice (GMP) a gyógyszeriparra vonatkozó minőségügyi törvény.
10 GMO = Genetically Modified Organism,a leggyakoribb  fordításban  módosított genetikai állományú
szervezet, azonban helyesebb a rekombináns szervezet fogalmat használni.
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ugyanakkor sokkal kisebb társadalmi nyugtalanság kíséri, mint a hetvenes években

végbement fordulatot, pedig, ennek talán nagyságrenddel nagyobb veszélyei

lehetnek. Mi több, szintetikus biotechnológiai laikus fanatikusok, „polgár tudósok”

egyre nagyobb tömege jelenik meg, akik feltétlen támogatói a szintetikus biológia

fejlődésének és lehetséges ipari illetve gyógyászati, gyógyszeripari alkalmazásának,

s maguk isvégeznek, nem éppen veszélytelen kisérleteket.

4.3. A bizonytalanság következményei a biotechnológiai innovációkban

Az 1. ábra szerinti „tudatlanság” és az „igazi meglepetés” területének kezelése

érdekében a nagy gyógyszercégek és a kisebb biotechnológiai vállalkozások is

egyfajta evolúciós átalakuláson estek át. Az első, szórványos próbálkozásoktól

eltekintve a nagy gyógyszergyárak nem, vagy nem mindannyian vágtak bele a

biotechnológia legújabb felfedezéseinek alkalmazásába saját erejükből.

Nyilvánvalóan túlzottan kockázatosnak minősítették ezeket a projekteket, illetve

egy nagy és viszonylag jól működő cégnek nem jelentettek olyan motivációt, hogy

felkarolásukkal kényelmes helyzetét kockáztassa. A kisebb vállalkozások, spin-off

cégek, biotechnológiai szervezetek ugyanakkor kénytelenek voltak az új, és ezáltal

kockázatosabb, más paradigmán alapuló technológiát alkalmazni, hiszen a nagy

szervezetekkel szemben nekik ez jelentette az egyetlen versenyelőnyt.

Az utóbbi időkig a biotechnológiai cégek léptek be a kutatás korai fázisaiba,

termékeiket, ötleteiket, kutatási eredményeiket eladva a gyógyszergyáraknak [31],

[32]. Ezek a cégek kicsik voltak, nem volt lehetőségük saját termékben

gondolkodni, csak a „tudásbeszállítás” volt számukra reálisan megvalósítható.

Sokan közülük természetesen gyorsan megszűntek, csődbe mentek, nem váltak

sikeressé, de voltak, akik túlélték a kezdeti fázist [30].

A nagy gyógyszercégek általában kész molekulákat vettek meg a klinikai II.

fázis előtt vagy után a kis biotechnológiai cégektől. Ezzel kockázatukat

csökkentették – amely ugyan még ebben a fázisban is jelentős maradt – ugyanakkor
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a kis biotechnológiai cégek virágzását okozták. Új formák, új szereplők alakulnak

ki: pl. Contracted Manufacturing Organization (CMO)11 egységek, Contracted

Research Organization (CRO)12 szervezetek, tanácsadó és szolgáltató cégek. A

folyamat úgy is értelmezhető, hogy a szervezetek a kockázatokat is megosztják a

munkához és a bevételekhez hasonlóan. A kockázat megosztás módja előrehaladó

mechanikus munkamegosztás létesítése.

5. ábra: A bizonytalanság csökkentése [19] alapján saját szerkesztés

A valóságban sokdimenziós, sokszor keresztösszefüggő bizonytalanság van, aminek

számszerű modellezése rendkívül bizonytalan, s sokszor ez a bizonytalanság a

„tudatlanság” területére esik. A kockázat megosztásának folyamata az 5. ábrán

látható. Eredendően a merőben új biotechnológiai projektek a radikális

11A Contracted Manufacturing Organization (CMO) szerződéses gyártóhelyet jelent. Azaz olyan
gyógyszergyártásra aklamlas facilitás, mely nem saját terméket gyárt, hanem bérgyártóként működik.
12A CRO rövidítést sajnálatos módon a gyógyszeriparban két különböző dologra is alkalmazzák. Itt, mint
Contracted Research Organization (CRO) szerepel, mely szerződéses kutatóegységet jelent. Azaz olyan
gyógyszeripari kutatásra aklamlas laborok, mely bérkutatással foglalkozik. (A másik CRO fogalom a Clinical
Research Organization, akik a klinikai fejlesztéssel foglalkoznak.)
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innovációnak megfelelő „öngyilkos négyzet” (igaziból n-dimenziós a

bizonytalanság, jelen esetben ez csak egy leegyszerűsített példa) tárgykörébe

tartoznak, azaz például nagy technológiai és piaci bizonytalansággal jellemezhetők.

Adott esetben a kis biotechnológiai cég – mivel nincs más választása (nincs elég

tőkéje, K+F menedzsment tapasztalata és a fejlesztéshez szükséges szaktudása, nem

beszélve a később szükséges, például marketing szaktudásról) - a megfelelő

innovációt bevezetve, a technológiát kidolgozva eladja azt a nagy

gyógyszergyárnak. Ezzel a nagy cég szemszögéből a technológiai bizonytalanság

nagymértékben csökken (általában bizonyítottan működő technológiát vásárol, bár

újabban „proof of the concept” fázis előtti állapotú ötleteket is vásárolnak), azaz

„már csak” a piac nagy képviselőjének beszállítójának kell lenni, annak igényeinek

megfelelni, esetleg helyben is közel kerülni. Ez az aktus végül is mindkettőjük

szempontjából csökkenti a piaci bizonytalanságot. Azaz az együttműködés

mozgatórugója a bizonytalanság valamelyik (legjobb esetben mindkét – a szaggatott

nyílnak megfelelő) tényezőjének csökkentése. Természetesen a piaci bizonytalanság

megmarad, azt a vevő szervezet természetesen értékeli, illetve próbálja előre

felbecsülni.

A nagy cégek (először Japánban, majd az USA-ban is) csökkentették a házon

belüli tevékenységeiket, helyette kiszervezés (outsourcing) tevékenységüket

erősítették. Ettől életképesebbekké, gyorsabbakká váltak. A kiszervezések először

próba-hiba alapon történtek. Ma már léteznek kvantitatív kockázati modellek a

döntések elősegítésére, de ezek általában nagyon erősen idealizált esetekre

vonatkoznak, s leaglábbis a „szakértői vélemény” rendszeres működtetésére van

szükség gyakorlati esetekben való alkalmazásukhoz.

Az innováció szerepe felértékelődött, a fő fegyverré vált a kisebb, tudásorientált

szervezetek kezében, melyek az egyetemekhez közel álltak, egyetemi

kapcsolatokkal rendelkeztek. Ez az innováció rákényszerítette a nagyobb cégeket a

stratégiaváltásra, a gyorsabbá válásra, és a kockázatok újragondolására. A

gyógyszeripart tekintve tehát elmondható, hogy nem csak a kis, biotechnológiai
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cégek függenek a nagy gyógyszergyárak együttműködési hajlandóságától, hanem a

nagy gyógyszergyárak is egyre inkább függenek a gyógyszer-molekula originális

felfedezőjétől, a kis biotechnológiai cégtől. Egy ilyen kapcsolat mindkét fél számára

előnyös lehet, hiszen egy nagy gyógyszercéggel az együttműködés biztosítja egy

biotechnológiai cég növekedését és hosszú életét. A kölcsönhatás és a kapcsolat

támogatott a gyógyszergyár oldaláról is, hiszen adott a cél a stratégiai előnyök

megőrzése az innováció által. Az innováció megszerzésnek a kívülről történő

építkezés a leggyorsabb és legkevésbé kockázatos módja [33].

A kapcsolat előnyös lehet, de számos, nehezen felbecsülhető tényező hat(hat)

ellenkező irányban. Ilyen például a kis, biotechnológiai cégek és a nagy

gyógyszergyárak eltérő munkakultúrája. Ez nem egyszerűen a kis és a nagyvállalat

eltérő szervezeti felépítésének egymással ellentétes hatása, hanem arról van szó,

hogy a biotechnológiai tudásban aránytalanul sok a rejtett (tacit) elem, s ez eltérő

kommunikációs kultúrát is megkövetel.

A változások hatására a szervezetek (gyógyszergyárak, biotech-cégek,

egyetemek, kutatóintézetek, spin-off vállalkozások) specializálódtak, a specializáció

még inkább magával vonta munkamegosztást. Azonban az iparági projekteket és

feladatokat továbbra sem indokolt és nem célravezető különálló részterületekként

kezelni, ennek megfelelően a specializálódott szervezetek önmagukban nem tudták

a megrendeléseket kielégíteni, és gyakorlatilag piacképtelenné váltak [34].
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Saját eredmények a 4. fejezetben:

- A piros biotechnológiai bizonytalanságok értékelésénél problémát jelent azon

események nem mindig megfelelő ismertsége, amelyek relevánssá vál(hat)nak.

- A másik gondot a valószínűségek jelentik. Vannak olyan területek, ahol a

valószínűségek viszonylag könnyen (pl. iparjogvédelem, technikai

megvalósíthatóság), viszont máshol nagyon nehezen (pl. szabályzás módosulása,

piacképesség, ár, kereslet, kínálat változása) felbecsülhetők.

- A valóságban a legtöbb döntési helyzetben hiányos a tudás, a kockázatok nem

állapíthatók meg egzakt módon.

- Az innovációs lánc szereplői a bizonytalanságokat új módszerek bevezetésével és

alkalmazásával csökkentik (speciális innovációs módok, együttműködések).
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5. A biotechnológia specialitásai innováció menedzsment
szempontból

5. 1. Helyzetkép

5.1.1. Biotechnológiai innovációk és trendek

A biotechnológia térhódítása rohamos a gyógyszeripar, környezetvédelem,

mezőgazdaság és egyéb iparok területén. Ez érthető, hiszen a biotechnológiai

módszerekkel előállítható molekulák száma az újonnan alkalmazásba vett

módszerek és a szinte exponenciális ütemben bővülő ismereteink hatására

ugrásszerűen növekszik. Ugyanígy növekszik a lehetséges célpontok (target)

ismerete is.

Az újdonságok megjelenése nagy sebességű, időről időre egy-egy jelentős

technológiai ugrást tapasztalunk. Nemcsak arról van szó, hogy az innováció nem

írható le egy folytonos függvénnyel a biotechnológiában sem, hanem arról, hogy

ismétlődően megjelenő, sokszor nagyságrendi fejlődést eredményező tudás fejlődés

jön létre a biotechnológiai tudás tudomány illetve technikai eljárási oldalán, pl. a

screening látványos fejlődésével. Ezek a radikális innovációk áttörés jellegű,

komplex ipari problémák megoldását célozzák új technológiák megjelenése,

integrálása által [28]. A radikális innovációk megbontó (disruptive) műszaki, ipari

fejlődéshez vezetnek, és általában hosszabb kutatással jönnek létre. Az ilyen jellegű

innováció széles alapot képezhet a műszaki korszakváltásra is [35]. Ugyanakkor a

megbontó jellegű innováció nem feltétlenül radikális. Kisebb újdonságtartalmú

folyamatok is jelentős átalakító hatásúak lehetnek, ha az eredetitől eltérő helyen

kerülnek alkalmazásra. Elég például a konténeres szállítás kiterjesztésére gondolni a

tengeri szállításban, analógiaként, vagy arra a viszonylag, más iparághoz képest

gyakori esetre, amikor eltérő funkciót fedeznek fel adott gyógyszer jelöltre, mint

amiért eredetileg kifejlesztették, lásd pl. a Viagra története.

Az EU a gyógyszerszektor fejlesztése vonatkozásában kiemelt jelentőségűnek

tartja a biotechnológiai ipar fejlesztését a gyógyszeriparban, valamint a két szektor
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kapcsolatának erősítését [36]. A biotechnológiai eljárások segítségével előállított

gyógyszerek, úgymint fehérjék, antitestek, enzimek a forgalomban lévő

gyógyszerek 25%-át tették ki 2003-ban [37]. A jelenleg klinikai kipróbálás alatt

lévő gyógyszerek nagy része biotechnológiai eredetű. A biotechnológiai eljárások

segítségével előállított gyógyszerek részaránya meredeken emelkedik, most már

jelentősen több biotechnológiai módszerrel előállított molekulát törzskönyveznek,

mint szintetikusan előállított kis molekulát.

21

79

23

77

39

61

63

37

0

20

40

60

80

100

%

1989-1993 1994-1998 1999-2003 2004-2008

Újonnan törzskönyvezett gyógyszerek aránya

Kémiai
Biotechnológiai

6. ábra a biotechnológiai gyógyszerek arányának változása az új gyógyszereknél

[38]

A radikális innováció körül általában komplex, sokdimenziós, egymással nem

lineárisan kölcsönható bizonytalanság van, amelynek megoldása sokszor

keresztösszefüggő lépéseket követel meg. Menedzselési szempontból fontos

kiemelni, hogy − szemben a kis innovációkkal − a radikális innovációk

menedzselési képessége a megjósolhatatlan események váratlan bekövetkezésével is

kialakuló navigálási képességet is magában foglalja [39].
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5.1.2. A biotechnológia ígéret, de még csak részben bizonyított

A biotechnológiai iparágat érdekes kettősség jellemzi. Egyrészt a trendek

áttekintésénél láttuk, hogy a biotechnológiai ipar óriási ígéret. Nagyon sok

kihasználatlan, de kihasználható lehetőség kínálkozik. Néhány évvel ezelőtt pl.

hazánkban is számos közlemény (pl. [40], [41]) jelent meg arról, hogy a

biotechnológiai áttörés most fog elkövetkezni, fejlődés üteme gyorsul, stb. Igen, ez

végül is igaz. Azonban, ha az információ-technológiai (IT) hullámhoz viszonyítjuk,

a biotechnológia a mai napig csak egy ígéret maradt, a nagy áttörés nem következett

be egyik pillanatról a másikra. Az nem valós megítélés és várakozás, hogy minden

rendben van az iparágban, és jön a nagy áttörés.

Ugyanakkor az iparág minden problémája és be nem teljesült ígéretei ellenére az

egyik legjobban prosperáló iparág. Ha most csak a gyógyszeripari biotechnológiára

fókuszálunk, akkor látható, hogy ez nagy kockázatú-nagy nyereségű (high-risk-

high-benefit) terület, azaz vannak esetek, amikor, bizonyos vállalatoknak nagyon

jövedelmező. Még a jelenlegi válság éveiben is a gyógyszeripar az egyik, mely

működik, mely profitot termel és innovációkat vezet be, s ebben elől jár a

biotechnológia. A kutatási potenciál megkérdőjelezhetetlen, vannak új projektek, új

K+F beruházások, célba ért kutatások, együttműködések. Ugyanakkor a növekedési

görbe észrevehetően laposabb, mint a már említett IT-szektorban. (ez a 7.1.

fejezetben részletesen kifejtésre kerül).

Az alábbi tényezők befolyásolják véleményem szerint a biotechnológiai

innovációt:

 A befektetések specialitásai

o hosszú időtáv

o nagy összegek

o kockázati tőke-befektetők hiánya (főleg Európa)

 nagy K+F és klinikai kiesési arány
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 nagyon turbulens környezet, összetett, keresztösszefüggő kockázatok

 együttműködések szükségessége a projektméretek miatt

 a K+F berendezkedés és szerkezet nem megfelelősége a biotechnológiai

specialitásokhoz

Magyarországon még mindezeknél is egy kicsit rosszabb a környezet:

 Finanszírozás kérdése:

o kockázati befektetők száma nagyon kicsi

o nincs magvető tőke

o kisebb cégeknek alig van pályázati lehetősége anyagi támogatás

megtalálására

 Együttműködések nehézségei

 Nincs története a technológia-transzfernek, kevés róla a tudás és a metodika

is hiányzik

 Nincs megfelelően tapasztalt és képzett munkaerő

 Egy-egy nagyobb biotech projekt még minden területen (munkaerő,

szabályzás, környezetvédelem) úttörő szerepet kap, azaz minden vonatkozó

előírás teljesítésében, engedélyezési eljárásban ő az első

 Nincs megfelelő infrastruktúra (inkubátorházak, pályázati lehetőségek,

szakértők, kivitelezők, stb.)

Mit hozhat a jövő?
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A bizonytalanságok növekedése a már említett okoknál fogva folyamatos. A

jövőben is valószínűsíthetően egyre több új bizonytalansággal találkozunk. Ha nem

csak a bizonytalanságot, hanem a stratégiák változását is figyelembe vesszük, akkor

véleményem szerint jövőben legalább kétirányú elmozdulás lehetséges.

1. Az egyik, amit Bill Gates a 2008-as World Economic Forum rendezvényen

többször is hangsúlyozott [42]. Ez pedig az, hogy a gyógyszergyárakat olyan

irányba lehet/lehetne motiválni, hogy az eddig nem fókuszált célcsoportokat

és indikációkat is vegyék figyelembe. Bill Gates által felhozott egyik példa

egy afrikai területen értékesítendő vakcina. Itt a termék ára a kérdés. A

példában szereplő 50 centes ár az, amire még fizetőképes kereslet adódna

Afrikában. Ez az ár, ha nem teszünk semmit, egy nagy amerikai vagy európai

gyógyszergyárnak nem megfelelő. Önköltséget csökkentve, speciális

együttműködéseket alkalmazva azonban a példa alapján az említett árlimit

alá lehet kerülni. Ehhez jelen esetben az kellett, hogy egy indai gyártó olcsó

termelő eljárást tudjon kidolgozni.

A második példában a kolera-vakcina szabadalmának tulajdonosa (egy dán

gyógyszergyár) a vakcina szabadalmat ingyen licenszbe adja (nyilván csak az

afrikai piacra –hiszen arra ő nem fókuszál), és olcsóbban gyártó cégek (jelen

esetben egy pakisztáni gyártó) a kívánt maximális áron belül elő tudja állítani

a terméket.

Ezek tehát olyan lépések, melyekkel a nagy európai és amerikai gyártókat

nem érte veszteség, hiszen az afrikai piacra egyébként sem törtek volna be az

árszintek miatt, és mégis a nagy eladott mennyiségek miatt más gyártóknak

adott együttműködési keretek specialitásai miatt profitot hoz, és az afrikai

lakosok gyógyszerhez jutnak.

Elképzelhetőek olyan lépések, melyek alapján a nagy gyógyszergyártók

motiválhatóak. Bill Gates példája alapján elképzelhető, ha egy

gyógyszergyár egy főleg harmadik világbeli betegségre fejleszt gyógyszert

(ami esetleg neki nem profitábilis), akkor az Amerikai Egyesült Államok
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Gyógyszerhatóságától (Food and Drug Administration – FDA) előnyöket

(időbeli előnyöket, elsőbbséget) kaphat más termékének az engedélyezése

során.

2. A klinikai tesztek, regisztráció jelenleg egyre bonyolultabbá, hosszabbá és

költségesebbé válik. Idővel ez lehet az alapvető gátja az új gyógyszerek

megjelenésének. Ugyanakkor új betegségek, új perspektivikus molekulák

megjelenése miatt reményteli megoldások és gyógyszerek keletkeznek.

Természetesen ezek a klinikai tesztek előtt vagy annak során, illetve a

regisztráció előtt még csak ígéretek. A hosszadalmas tesztelési és

adminisztrációs fázis ugyanakkor a betegek esélyeit csökkenti.

Nyilvánvalóan egyrészt az Food and Drug Administration (FDA) a betegek

érdekeit figyelembe veszi, hiszen biztonságosabb gyógyszereket ad a

„hivatalos út”. Másrészt azonban a betegek érdekeit sérti is, hiszen:

a. az elhúzódó tesztek és adminisztráció miatt egyre később kerülhet

piacra a gyógyszer

b. mindezen hatások egyre nagyobb (humán) ráfordítást igényelnek a

gyógyszergyáraktól, ami a gyógyszerárakban fog megjelenni, ezzel is

csökkentve azoknak a számát, akik majd meg tudják a terméket

vásárolni.

Mindezek figyelembe vételével itt érdekütközés következik be. A hatóságok a

biztonságot, a felhasználók ugyanakkor a mielőbbi piacra kerülést tartják fontosnak,

miközben a felhasználók általában a biztonságot is megkövetelik. Ugyanakkor a

kettőjük között lévő gyógyszergyártók „skizofrén” helyzetbe kerülnek. Hamarabb

bevételhez juthatnak, ha rövidül a tesztek ideje, de ez kockázatosabb is olyan

szempontból, hogy a rövidebb időtartamú vizsgálatok esetleg nem teljesek. Ha egy

nem megfelelő gyógyszer kerül piacra, s egy-egy mellékhatásra nem derül fény egy

ideig, az alkalmazásánál valami probléma történik, akkor az adott gyógyszergyár

nagyon jelentős veszteségeket szenved el (anyagi és presztízs területen).
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A megoldás valamiféle kompromisszum, mely irányába már most is lépések

figyelhetők meg (pl. orphan drug13). Tehát adott estekben a hatóságok

könnyítéseket vezethetnek be. Például akkor, amikor egy eddig gyógyíthatatlan

vagy gyógyíthatatlan és halálos betegség gyógyításáról van szó. Az FDA (Food and

Drug Administration – Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerhatóság) és az Egyesült

Államok Kongresszusa együttes erővel, számos kedvezménnyel próbálja vonzóvá

tenni és ebbe a szűk kereslettel rendelkező piaci szektorba csábítani a

gyógyszercégeket. Az „Árva Gyógyszer Törvény” több évre kizárólagos piacot

biztosít, adókedvezményeket nyújt és a jogi szabályozással segíti azokat a

gyógyszergyárakat, amelyek az árva gyógyszerek fejlesztésével foglalkoznak. Itt a

betegek esetlegesen hajlandók nagyobb kockázatot vállalni, hiszen akár nincs idejük

megvárni, amíg a standard úton elérhetővé válik a gyógyszer. Vagy esetleg olyan

betegség esetén, amely ritka, esetleg a célcsoport nem fizetőképes. Itt ugyanis

annyira megdrágul a standard úton engedélyezett gyógyszer, hogy vagy

eladhatatlanná válik, vagy a gyártónak egyszerűen nem éri meg előállítani. Tehát a

betegeknek az a választásuk, hogy vagy kockázatot vállalnak a rövidebb idő/kisebb

költség érdekében, vagy nem lesz gyógyszer. Mindezen lehetőségeket a

gyógyszeriparnak speciális stratégiákkal kell lereagálni. Ezekről részletesebben az

5.3.4.2. részben lesz szó.

5.1.3. A biotechnológia fejlődése gazdasági, stratégiai döntési szempontból

Az elmúlt harminc évben a biotechnológia fejlődésével párhuzamosan a nemzeti

innovációs rendszerekkel szemben új követelmények fogalmazódtak meg. Az új

kihívásokra a fejlett országok eltérő módon és eredményességgel reagáltak. Néhány

ország biotechnológiai versenypozíciója viszonylag rövid időszak alatt jelentősen

megváltozott. Az értekezésben arra kerestünk választ, hogy milyen gazdasági

13Orphan drug (árva gyógyszer): a ritka, eddig gyógyíthatatlan betegségek kezelésére szolgáló gyógyszer.
olyan kórképek gyógyítására kifejlesztett vegyület, amelyek előfordulási gyakorisága meglehetősen alacsony
(USA: < 200 000 beteg az össznépességben; EU: < 5 beteg / 10 000 lakos). [29]
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feltételek játszanak meghatározó szerepet a biotechnológiai innovációban, az egyes

országok miért értek el különböző sikereket a biotechnológia fejlesztésében.

A biotechnológia nemzetközi fejlődési tapasztalatainak tanulmányozása a

közgazdasági biotechnológiai kutatások egyik alapfeltételét képezte. A nyolcvanas

évtized első felében a biotechnológia fejlődésére vonatkozóan ugyan bőséges

nemzetközi információ állt rendelkezésre, de közgazdasági szempontból a

tevékenységi terület újdonsága miatt csak az információk kis hányadának

rendszerezése valósult meg. Ezért a kutatás legnehezebb részét a biotechnológia

fejlődéséből eredő speciális problémák közgazdasági definiálása, a kutatás

módszerének kialakítása jelentették.

A klasszikus közgazdasági elmélet keretei szűknek bizonyulnak a tudományos

műszaki fejlődés elemzésében, a legszigorúbb korlátot a statikus szemlélet és a

tiszta piac létezésének feltételezése jelentik. A kutatás elméleti alapjainak

megteremtéséhez a tudományos műszaki fejlődés közgazdaságtana szolgált

támpontul.

A modern gazdaságban a magas szintű vertikális munkamegosztás innovációval

párosul, aminek következtében a piac nem létezik tiszta formában. Amennyiben a

vállalatok döntései a neoklasszikus közgazdasági elmélet posztulátumainak

megfelelően csak a tiszta piaci, mennyiségi szignálokon (ár, volumen) alapulnának,

termékinnovációk csak nagyon ritkán valósulnának meg. A termelők ugyanis a

felhasználók igényeire, a felhasználók pedig az új termékek használati értékére

(minőségi jellemzőire) vonatkozó információkkal nem rendelkeznének. A fejlett

ipari országokban végzett empirikus vizsgálatok eredményei ezt nem támasztják

alá: az innovációkban a termék- és folyamatinnovációk hasonló súllyal szerepelnek.

[43]; [44]

A piac mechanizmusként szolgál az új kereslet, termékek és eljárások

felfedezésére. A termékinnováció ugyanakkor hatást gyakorol a fogyasztói

preferenciákra és megváltozásukat eredményezi. A piacon az úgynevezett

"szervezett" elemek jelentős szerepet játszanak: a látszólag független piaci
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szereplők kölcsönösen függenek egymástól, az árra és a volumenre épülő

tranzakciók mellett kapcsolatukat minőségi szignálok is befolyásolják, és az is

előfordul, hogy közvetlenül is együttműködnek. Így a termelők sikeres

innovációinak egy része a felhasználók igényeinek ismeretén alapul, ugyanakkor az

innovációk elterjedésének fontos feltétele, hogy a felhasználók ismerjék az új

termékek azon paramétereit, melyek alapján beszerzéseikről döntenek. Az

innovációban a felhasználók is részt vehetnek (például, mint megrendelők). A

termelők döntéseit nem csak a felhasználóktól, hanem "külső" intézményektől, a

kormánytól és a közvéleménytől származó szignálok is befolyásolhatják.

A szervezettség szintje eltérő a különböző termékek piacán. A piac

szervezettségének foka a termékek bonyolultságától, költségességétől, valamint a

használati értékük alapját képező paraméterek változásának ütemétől függ. Azon

termékek piacán, melyek nem bonyolultak és a használati értékük alapját képező

paraméterek lassan változnak, a piac szervezettsége alacsony fokú. A termékek

nagyobb bonyolultsága, a használati értéküket meghatározó paraméterek gyors

változása szükségszerűen piacaik magasabb fokú szervezettségét eredményezi. [44]

A gazdasági növekedés és a nemzetközi kereskedelem elmélete arra a feltételezésre

épül, hogy a technológiák szabadon rendelkezésre állnak minden régióban és

országban, az új technológiák szabadon áramlanak az országok között. Ezek a

feltételezések azonban nem állnak összhangban a gazdaságban zajló folyamatokkal:

bármelyik új technológia megjelenését és elterjedését vizsgáljuk is, fejlesztésében

egyes országok mindig vezető szerepet töltenek be, míg más országok kevesebb

vagy több késéssel követik azokat. [44]; [45]

Ez a tendencia annak ellenére is érvényesül a tudományos-műszaki fejlődésben,

hogy az elmúlt húsz évben a nemzetközi együttműködés és az integráció jelentősen

erősödött, a nemzetek autonómiája gyengült. A nemzeti tőke egy része

nemzetközivé vált, egyre kevésbé függ a nemzeti kormányoktól és a

foglalkoztatottaktól. A multinacionális vállalatok napjainkban jelentős szerepet

játszanak a nemzeti innovációs rendszerekben. Mindezen feltételek ellenére
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napjainkban az egyes régiók, országok nemzeti innovációs rendszerei

nagymértékben eltérnek egymástól és a közgazdasági elemzés szignifikáns szintjét

jelentik. [45]

Az innovációt kiváltó okokra vonatkozóan különböző álláspontok léteznek. A

kereslet szíváson (demand pull) alapuló modell a laissez-faire tudományos-műszaki

fejlesztési politika létjogosultságához szolgál érvként: amennyiben a kereslet váltja

ki az innovációt, nincs szükség állami beavatkozásra. A tudomány nyomásának

(science push) túlzott hangsúlyozása, a kínálati oldal domináns szerepének

elismerése ugyanakkor a K+F és az oktatás állami támogatását, valamint aktív

munkaerő-politika megvalósítását feltételezi. Az úgynevezett dualista modell

szerint a tudományos eredmények alapvető szerepet játszanak az új technológiák

megszületésében, de az innovációt a kereslet alakulása már közvetlenül és

erőteljesen ösztönzi. A fő ösztönző erő nem a kereslet volumenében, hanem

minőségében rejlik. Ebből az következik, hogy a kutatási-fejlesztési politikának

nem csak az innovációs lánc elején elhelyezkedő egységekre kell kiterjednie. [46],

[44], [47], [48]

A műszaki fejlesztés ugyanakkor nem korlátozható egyszerűen a tudomány

"gyakorlati megvalósítására", mivel saját dimenziója is van: a technika

tudományosan megalapozott és társadalmilag szervezett megvalósítása. A

technológiafejlesztés alternatíváit a társadalomban érvényesülő hatalmi struktúrák

és magatartások determinálják. A tudományos-műszaki fejlődés a társadalmi és

intézményi fejlődés közötti dinamikus alkalmazkodás, melynek feltételeit a nemzeti

politikák határozzák meg és strukturálják. [49], [50]

A nemzeti politikák jelentősége a nagy horderejű innovációk időszakában

erősödik. A kutatási-fejlesztési politika szerepvállalása különösen az alábbi három

elem miatt válik fontossá: az innovációban érdekelt intézmények közötti

kapcsolatok bonyolultsága (az intézmények magatartásának, valamint az új

eljárások, termékek alkalmazásának szabályozása stb.); a vállalati tevékenység

tartalmának átalakulása; új szervezeti formák kialakulása (a környezettel
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kapcsolatos új tevékenységek megjelenése stb.) [51]. Ez a politika a kutatás-

műszaki fejlesztés-üzleti hasznosítás rendszerének egészére kiterjed, ugyanis e

rendszer minden szintjén vannak inputok és outputok (így például a kutatás a

szakképzésen keresztül is hatást gyakorol a termelésre) [49].

A hetvenes évtized közepe-vége óta a biotechnológiát az összes fejlett országban

a gazdasági szerkezetátalakítás és a nemzetközi versenyképesség fontos

tényezőjének tekintik, fejlesztése a kormányok politikájában prioritást élvez. A

biotechnológiai fejlesztési politika megvalósításában érdekelt állami szervezetek

tevékenységének összehangolása előbb vagy utóbb az összes országban

követelményként fogalmazódott meg. A koordinált nemzeti biotechnológiai politika

kidolgozását és megvalósítását a fejlett országok egy részében a kormány, más

részében a biotechnológus közösség (például Japánban a kormány, Németországban

és Olaszországban vállalatok szövetség) kezdeményezte.  Az Egyesült Királyságban

és az Amerikai Egyesült Államokban is megkésve, de kialakult a koordinált

biotechnológiai gazdaságpolitika. [52]

A bio-business területére a biotechnológia fejlesztésében hagyományosan

érdekelt gyógyszeripari, vetőmagtermelő, élelmiszeripari, mezőgazdasági vállalatok

mellett, a kedvező befektetési lehetőségek következményeként gépipari, építőipari

vállalatok is beléptek. A nagyvállalatok biotechnológiai tőkebefektetései több

százmilliós nagyságrendet is elérnek. Az erősödő piaci verseny feltételei

koncentrációhoz vezetnek: a magas kutatási-fejlesztési költségek, valamint a

szabadalmazással, a termékek forgalmazásával, az értékesítéssel kapcsolatosan

jelentkező tetemes költségek következtében a specializált biotechnológiai vállalatok

és a hagyományos vállalatok közötti együttműködés erősödik. Számos specializált

biotechnológiai vállalat részvényeinek egy részét, vagy a vállalat egészét

nagyvállalatok vásárolják meg. A biotechnológiai vállalati tulajdonok mozgása

során mozgó tőke nagyságrendjének érzékeltetésére csak néhány példát említünk. A

kilencvenes évek elején Hoffmann-LaRoche 2,1 milliárd US dollárért megvásárolta

a Genentech tulajdonának 60 százalékát. Európában mindezidáig a legnagyobb
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üzletként a belga-holland növényi biotechnológiai vállalt, az AgrEvo eladását

tartják számon: a vállalatban 550 millió US dollárért a német székhelyű Plant

Genetics Systems International szerzett 75 százalékos részesedést 1996-ban. [53],

[54], [55]

Az utóbbi évtizedben a biotechnológia ipar, mint a regionális és nemzeti

gazdasági fejlődés potenciális forrása, a növekvő akadémiai és politikai érdeklődés

középpontjába került [56], [57]. Annak ellenére, hogy az ipar jelenlegi mérete elég

kicsi, különösen, ha a foglalkoztatottak számát tekintjük, mind a helyi mind a

nemzetközi döntéshozók – az elsősorban Egyesült Államokban– hatékonyan

ösztönzik a helyi és a regionális a biotechnológiai ipari befektetéseket. Sok esetben

a politikusok biotechnológia utáni érdeklődése azon a meggyőződésen alapszik,

hogy a foglalkoztatások és befektetések hagyományos szektori forrásai a

globalizációnak köszönhetően egyre nagyobb pusztulásnak vannak kitéve, a

biotechnológiai iparhoz pedig magasabb kereset, illetve magas szintű gazdasági

fellendülés és növekedés társul [58]. A biotechnológiai befektetési programok

térhódítása növekedést mutat a biotechnológia hatékonyságára, mint vezető

regionális gazdasági fejlődésre vonatkozóan – még azokban a régiókban is,

melyeknek kevés aktuális/időszerű tevékenysége van az iparban. Mindemellett

ezeknek a politikai kezdeményezéseknek hosszú életű hatása lesz a regionális

fejlődési mintákon, továbbá az iparág fejlődésében, hosszú távú szerkezetében.

A biotechnológia ipar utáni nagy akadémiai és politikai érdeklődés ellenére, az

iparág alkalmazási területe és kiterjedése nem definiálható pontosan. A válaszok

attól függnek, hogy melyik biotechnológiai definíciót szeretnénk használni ([59],

[60], [61], [56], [62]). Legáltalánosabban az mondható, hogy a biotechnológia egy

olyan iparág, amely az élettudományokkal kapcsolatos innovációk egészségügyi,

mezőgazdasági, illetve ipari üzleti alapokra helyezését foglalja magában, melyeket

gyakran nevezünk rendre „piros”, „zöld” vagy „fehér” biotechnológiai

szektoroknak.
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Míg a nemzetközi biotechnológiai iparág magában foglalja mind a három

biotechnológiai szféra tevékenységeit, a politikai és az akadémiai vizsgálatok

többsége a „piros” (azaz egészségügyi) biotechnológiára összpontosít. Továbbá,

habár a legtöbb titkosan és nyilvánosan alapított biotechnológiai vállalkozás az

Egyesült Államokban található, a regionális és nemzetközi fejlesztések

elhelyezkedése meglehetősen különböző a piros, a zöld és a fehér biotechnológiák

esetén. Az ipar alkalmazási területe és a három részszektor közötti váltakozás során

adódó félreérthetőségek ellenére, a „klaszter-vezető” növekedés a

biotechnológiában kulcsszerepet játszó gazdasági fejlődési stratégiaként emelkedett

ki mind a régiók mind a nemzetek számára, a gazdasági és a technológiai

fellendülés minden szintjén. [56], [57]

Vizsgálati eredmények [63] azt sugallják, hogy a biotechnológia egy

csoportosult gazdasági tevékenység összessége, mely erősen alapul a

tudományalapú egyetemi kutatásokkal való kölcsönhatására. A különböző

helyszínek növekvő száma az Egyesült Államokban egy jelentős szintű

biotechnológiai tevékenységhez vezet, valamint szerte a világon egyre több ország

támogatja a biotechnológia iparon belüli jelentősebb tevékenységeket. Még

figyelemre méltóbb, hogy sok ország a világ bármely tájékán „befogadja” a változó

fontosságú biotechnológia ipart. A tevékenység a legtöbb országban erősen helyhez

kötött és gyakran egy egyedülálló városban, vagy a főváros területén központosított.

Habár az adatok [63] nem megfelelőek arra, hogy egy minden részletre kiterjedő

elemzést nyújtsanak, a mennyiségi és minőségi bizonyítékok azt sugallják, hogy

folyamatosan nő azon biotechnológiai klaszterek száma, amelyek jelentős számú

életképes magáncéget fogadnak be, valamint az innováció visszatérő forrásaiként

szolgálnak.

Az egyik globálisan legfontosabb biotechnológiai tanácsadást is végző

tanácsadócég vezetője, Roland Berger 5 főbb döntési területet definiált, majd

ezeknek a relevanciájáról kérdezték a gyógyszercégeket a jövőre történő

felkészülés, akklimatizálódás témában. Abban a törekvésben, hogy a gyógyszeripari



59

cégeket felbátorítsák arra, hogy a lehetőségeket kihasználva hatással legyenek a

kockázatokra Roland Berger öt kulcsfontosságú döntési területet vezetett le.

 A vizsgálatban résztvevő 4 válaszadó közül 3 számára a „piac elérésének a

biztosítása” a legfontosabb.

 Az interjúalanyok fele az „új kereskedelmi üzleti modellek”-et

kulcsfontosságúnak tartja.

 A válaszadók majdnem fele a „termékportfólió menedzsmentet”, harmada

pedig a „termelékenység vagy jövedelmezőség javítását” tartja fontosnak.

 Csak az „értéklánc szétválasztása/felbontása” kapott kevesebb, mint 33%-nyi

voksot.

Mindemellett több cég is, mind a nagyobbak (Eli Lilly), mind a közepes

méretűek (Solvay), már elkezdte az „értéklánc szétválasztását/felbontását”. „Az

iparág túl konzervatív. Kutatás, klinikai fejlesztés, termelés, eladás és disztribúció –

mindegyiknél van mód a külső erőforrások igénybe vételére, vagyis a költségek

csökkentésére”. Kétségtelen, hogy az iparág jelenleg kihívások sorával néz szembe

– mind az iparágban, mind az egészségügyi ellátás világában, amely most

megdöbbentő gyorsasággal változik. A vállalatokat most útkereszteződések sorához

lehetne hasonlítani, melyek talán a jövőben majd elősegítik vagy gátolják a

sikereiket. A hagyományos üzleti modellek és stratégiák megújítására lesz szükség

és néhány vezetőnek újra kell majd gondolnia a regionális prioritásukat. Ezen a

ponton, csak egy dolog tűnik természetesnek: minden változás előtt áll. Az ipar

ezelőtt még soha nem volt ehhez hasonló helyzetben.

5.1.4.Trendek a gyógyszeripari piacokon, termékekben

A gyógyszeriparban gyártott tipikus termék évekig a tabletta vagy a kapszula

volt, melyek hatóanyagként kis (kémiai módszerrel előállított) molekulákat

tartalmaztak. Ez az utóbbi években lényegesen megváltozott és még mindig

változik. Egy felmérésben megkérdezték [64] a vizsgálat résztvevőit, hogy melyik
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típusú gyógyszerkészítményről vélekednek úgy, hogy a legtöbb nyereséget hozza

majd az elkövetkezendő öt évben. A következőket mondták:

1. Biológiai gyógyszerkészítmények: itt várható a legnagyobb növekedés a

következő öt évben (a válaszadók 49%-a szerint)

2. Gyógyszerészeti és diagnosztikus termékek keveréke (30%)

3. Kis molekulák (9%) – az utóbbi években visszaesés jellemzi

4. Sejtterápiás készítmények (7%)

Ezekből az eredményekből egyértelmű a fókusz eltolódása a biotechnológia felé.

Az EvaluatePharma [65] cég előrejelzése szerint 2014-ben a top10 gyógyszerből 7

biotechnológiai eredetű lesz. Összehasonlításként 2008-ban 5 és 2000-ben

mindössze 1 biotechnológiai gyógyszer szerepelt ezen a listán. Az összes eladást

tekintve pedig 2014-ben várhatóan a top100 gyógyszer 50%-a lesz biotechnológiai.

Összehasonlításképpen 2008-ban a top100 gyógyszer 28%-át és 2000-ben 11%-át

tették ki a biotechnológiai gyógyszerek. [65]

A terméktípusok ilyen irányú eltolódása várhatóan jelentős hatással lesz a

gyógyszeripari értékláncra. Tehát a gyógyszeripari cégek megpróbálják majd a

drága biológiai termékeiket piacra vinni. Valójában a kutatásban a válaszadók 74%-

a a megtérülést és a piacra lépést tekintette a legnagyobb kihívásnak, amivel szembe

kell nézni a gyógyszeripari értéklánc során.

Bizonyos gyógyszeripari trendek szempontjából a sok említett újszerű/szokatlan

kereskedelmi modell és a kiemelkedő piacok növekvő fontossága tekinthető a

legígéretesebbnek. Legnagyobb kockázatként a nehézkes piacra lépés és a

megtérülés került megemlítésre, melyekhez még hozzájárul az árképzési kényszer

és az általános költségek behatárolása is.
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7. ábra gyógyszergyárak lehetőségei és kihívásai [65]

A kiemelkedő piacok egyre növekvő fontossága a fejlesztések számában

mutatkozik meg. Például 2008-ban a GlaxoSmithKline (GSK) megalapította az

„Emerging Markets” (felemelkedő piacok) régióját. Ellentétben a hagyományosabb

piacokkal, a középosztály vásárlóereje növekedni kezdett, például egy sor ázsiai

országban. Továbbá folyamatosan erősödik az emberek odafigyelése az egészségre.

Azonban még maradt néhány akadály, úgy, mint Oroszország liberalizálása vagy az

igény a szellemi tulajdon jobb/nagyobb védelmére Indiában. Mindemellett

összegzésként elmondható, hogy nincs kétség afelől, hogy a kiemelkedő piac

kulcsfontosságú növekedési lehetőség. Időközben az iparágnak a BRIC14 országok

megengedték, hogy egy „nem hagyományos”, sokkal inkább a fogyasztó irányította

14A BRIC egy mozaikszó, a gazdaságtanban használják. A gyorsan fejlődő Brazília, Oroszország, India és
Kína kezdőbetűiből áll össze az angol mozaikszó. A BRIC szót Goldman Sachs 2001-től használta elsőnek.
[29]
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környezetben tanuljanak. A Genentech készítménye, a mellrák kezelésére szolgáló

Herceptin volt az első termékek egyike, amely hatással volt ennek a trendnek az

alakulására. Habár vannak, akik attól félnek, hogy az egyénre szabott vizsgálatok

elősegítik a klinikai vizsgálatok részekre osztását, így a még szigorúbb

adatgenerálást, vagyis tovább növelik a fejlesztési költségeket.

A piac elérése és a megtérülés fontos döntési témává nőtték ki magukat. A

vizsgálatunknak megfelelően, az orvosokkal generált kereslet többé már nem

elegendő. Ez oda vezethető vissza, hogy a növekvő akadályok kapcsolatban állnak a

megtérüléssel. Így több vezető is azt reméli, hogy a trend, hogy bevezessék a

termékeket bizonyos piacokra, gyorsulni fog, ahogy ez az Egyesült Királyságban,

Németországban és Franciaországban is történt. Ahogy a megtérülés, az általános

költség-visszaszorítás is jelentős árazási kényszert eredményezett a legtöbb piacon.

A legtöbb iparági vezető egyetért abban, hogy a K+F hatásfoka marad továbbra is a

legfontosabb kihívás. Néhányan még arról is meg vannak győződve, hogy ez az

iparág problémáinak alapvető kérdése. A költségek folyamatosan növekednek. „Az

iparágnak szüksége van egy olyan modell alkalmazására, amely kevésbé

darabos/szétszabdalt és sokkal inkább vállalkozóbarát” – mondta egy topmenedzser.

A szellemi tulajdon nem megfelelő védelmének kérdése vegyes reakciókat váltott

ki. Többen a menedzserek közül úgy gondolják, hogy ez kihívást jelenthet az egész

ipar fennállásának számára, míg mások nem ennyire pesszimisták. Néhányan

rámutattak arra, hogy a szabadalmi védelmeknek meg kellene hiúsulni, így a K+F

költségek a kétharmad részükkel csökkenthetők lennének. Míg mások úgy néznek a

témára, mint egy felszólításra: „Az iparágnak abba kellene hagyni a harcot a

szabadalmi védelmekért és megtanulni a védett piaci szituációk létrehozását,

különböző eszközöket, úgy, mint védjegyeket vagy fogyasztói lojalitást

alkalmazva.” [65]



63

5.2. Együttműködések a bizonytalanságok miatt

5.2.1. A bizonytalanság következményei

Először is visszautalok a 4. ábrára. A biotechnológiai innovációk a radikális

innovációnak megfelelő „öngyilkos négyzet” tárgykörébe tartoznak, azaz nagy

technológiai és piaci bizonytalansággal jellemezhetők.

A biotechnológia kockázatossága, a szabályoknak történő megfelelés

bonyolultsága és komplexitása, illetve a szükséges befektetendő tőke miatt a cégek

együttműködésre kényszerültek. Egyrészt a szükséges anyagiak már eleve nem

állnak rendelkezésre csak a legnagyobb cégeknél. Másrészt a szükséges

kompetenciák is sokszor hiányoznak, hiszen egy kisebb cég, amelyik például a

K+F-ben piacvezető, nem rendelkezik a termeléshez szükséges tapasztalatokkal, de

például a klinikai vizsgálatokhoz szükséges tudással sem. Tehát már csak a hiányok

pótlása miatt is szükséges az együttműködés. Ugyanakkor a másik szempont a

bizonytalanság megosztása. Ezek a bizonytalanságok többfélék lehetnek:

technológiai bizonytalanságok, piaci bizonytalanságok, „regulatory”szabályozási

bizonytalanságok, konkurencia-kockázatok. Ez utóbbi visszahat a többi kockázat-

elemre is, hiszen Kína és India előretörése jól látható. Versenyelőny ezekkel az új

szereplőkkel szemben csak a minőség, és a tudás lehet, ugyanakkor ezek azok a

területek, ahol Kína és India gyorsan fejlődik a már-már természetes árelőny

megtartásával. Európa és az USA csak akkor versenyképes ezekkel a termékekkel,

ha nem árelőnyre, hanem terápiás előnyre számít. Azaz egy jobb, újabb molekulával

áll elő, ugyanakkor ennek a nagyobb szellemi hozzáadott értéknek szintén nagyobb

a kockázata technológiai, piaci, törzskönyvezési oldalról. Ezek a tendenciák szintén

az együttműködéseket katalizálják.

A szövetségek segítségével a cégek jelentős előnyökre tesznek szert a forrásokat

és a képességeket illetően az egyedülálló cégekkel szemben. Az együttműködők

egymást kiegészítő kompetenciáival új lehetőségek nyílnak, pl. új technológiák

fejlesztése, új piacok meghódítása. Mason és Calazo [66] az előnyöket a

következőképpen magyarázza: (1) technológiai űr kitöltése, illetve piac biztosítása a
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gyártókapacitás feltöltésére; (2) belépési költség és kockázatok csökkentése; (3) új

termékeket gyorsabban lehet a piacra juttatni; (4) mérethatékonyság elérése; (5)

egyszerűbb a kereskedelmi és jogi korlátokat leküzdeni; (6) kibővült tevékenységi

kör (7) csökkenő fajlagos költségek.

A biotechnológiában a kis cégek külső K+F kapacitásokat (is) használnak. Ennek

oka a belső források (pénz és tudás) hiánya. Bár egyéb faktorok is alátámasztják azt,

hogy külső forrásokra támaszkodnak: (1) a vezetőség a belső források

kiegészítésére törekszik (2) a környezet érzékeli, hogy túl kockázatos és nehéz a

K+F, mert túl gyorsak a változások a termékben és a szabályozásban; (3) a cég a

kockázatot próbálja csökkenteni; (4) a cégnek már régebbi külső forrás-tapasztalat

van; (5) a menedzsment erős globális felfogása [67].

Az együttműködések a biotechnológiai cégek és a gyógyszergyárak között

gyakorivá váltak, mióta egymás segítségével a „win-win” jellegű (azaz mindkét fél

számára előnyös) együttműködés valósulhat meg. A kis cég különböző módon

részesülhet az együttműködésből. Természetesen nem fektethet be százmillió

dollárokat, és nem várhat évekig a megtérülésre. A kis cég is valamilyen arányban

részesedik a piacra kerülés bevételeiből, a kis cég értéke és presztízse növekszik

ezáltal, további partnerek szerzése egyszerűsödik, valamint befektetők szerzésére is

növekszik az esélye.

5.2.2. A biotechnológia és a gyógyszeripar cégei

Az egészségügyi biotechnológiát a vállalatok két fő típusa hasznosítja: a nagy

hagyományokkal rendelkező területeken működő, fokozatosan a biotechnológia

egyre innovatívabb felhasználóivá váló „érett” vállalatok, mint pl. a nagy

gyógyszergyárak („big pharma”), valamint a modern biotechnológiai vállalatok,

amelyektől az előbb említett vállalatok gyakran tudást, projekteket vagy

szolgáltatásokat vásárolnak.
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Ami az árbevételt és a dolgozók létszámát illeti, főleg a nagy gyógyszeripari

cégek uralják a biotechnológiai iparágat. Ez a túlsúly azonban semmiképp sem

vezet a hagyományokhoz ragaszkodáshoz és az erőviszonyok konzerválásához. Ha

a tudásszintet vagy az innovatív projektek számát nézzük, akkor kisebb bio-cégek

összességénél az előny.

Sok biotechnológiai céget a ’70-es, ’80-as években alapítottak, ezek először

törekedtek teljesen vertikálisan integrált cégekké válni, melyek lefedik a

tevékenységeket a K+F-től a termelésig és az értékesítésig. Ezek a cégek innovációs

stratégiájukban is újat hoztak. Előtte a zárt (closed) innovációt alkalmaztak

kizárólag. Az említett cégek együttműködéseket rendszeresítettek, más üzleti

modelleket alkalmaztak. A célok elérésében kezdetben a cégeket két tényező

gátolta: a tőke-, és a tapasztalt menedzserek hiánya, de éppen ez a két dolog (a

technológia mellett) a legfontosabb annak elérésében, hogy a vállalkozás egy spin-

off cégből nagy gyógyszercéggé váljon. Ezek a képességek az akkoriban már

fénykorukat élő, klasszikus gyógyszercégeknél voltak, akik gyakran megvették a

biotechnológiai cégeket, mások viszont nem voltak még nyitottak a

biotechnológiába befektetés, és együttműködések terén. [68]

Mint a legtöbb új iparágban, úgy a biotechnológiában is erős a jellegzetes és

specializálódott kis cégek jelenléte, akik az együttműködésekből, klaszterekből

profitálnak. A biotechnológiai iparág ilyen szempontból hasonló a távközléshez,

informatikához, médiához. Az együttműködéseket pénzügyileg a nagy

gyógyszergyár irányítja és befolyásolja, ugyanakkor sokszor ő a konkrét munkába

csak a klinikai Fázis 2-es, vagy Fázis 3 15-as vizsgálatok után kapcsolódik be. Ezzel

ugyanakkor a nagy gyógyszercég is függővé válik a technológiát és a tudást

szolgáltató kicsitől, hiszen rájuk alapozva fektet be a piacokba és a gyártási

potenciálba.  Olcsóbb számára a költségvetés egy részét a kisebbek támogatására és

15A gyógyszerek klinikai tesztelésének több fázisa van. A legelső a toxikológiai tesztek, melyeket
állatmodelleken végeznek. Az ún. Fázis 1 az első lépés, ahol emberek kapják az új gyógyszert, itt a cél az
eegészséges emberben tapasztalható mellékhatások kiszűrésére szolgál. A Fázis 2. a dózis beállítása és
hatásosság vizsgálata. A Fázis 3. a valódi kezelés „próbája”. Az utolsó, a Fázis 4.már a forgalomba hozott
gyógyszereknél az utókövetés.
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az együttműködésekre fordítani, mint szerteágazó K+F-et folytatni. Ennek

megfelelően a biotechnológiai jellegű együttműködéseket a szereplők erő-

egyensúlytalansága jellemzi.

A biotechnológiai cégek gyakran kiszervezik a termelést, marketinget és

forgalmazást egy nagy gyógyszergyárnak. Amikor ezt teszik, akkor már elértek egy

bizonyos minimum eredményt vagy méretet, ami már a bizonytalanság megosztását

vagy csökkentését jelenti a nagy gyógyszercégnek.

Az első sikeres cégek megváltoztatták az iparágat, mint ahogy megváltoztatták

az üzleti víziót is. Ezeknek a kezdeti cégeknek a sikerek ellenére voltak

gyengeségeik, sokszor az egyetemi-akadémiai emberek voltak a vezetőik, kevéssé

voltak üzleti-alapúak. Ezeket változtatták meg a tőkebefektetők, az ötleteket

üzletemberek kezébe helyezve, a tudósokat inkább csak a technológiáért felelőssé

téve. Sok ilyen cég a tőzsdéig eljutott. A tőkebefektető nélkül maradt cégek

elfogytak, tönkrementek, azaz az üzleti befektető egyfajta szelekciós nyomásként

működött.

A második fellendülési szakasz az 1990-es években történt, amikor a gazdasági

lehetőségek készen álltak új kutatások bevezetésére, és a fókusz az élő

organizmusokkal végzett munka analitikai megértésére koncentrálódott. Genomok

szekvenálása (pl. a humán genom projekt) nagymértékben és emblematikusan

meghatározza a további gyógyszeripari és biotechnológiai fejlesztési irányokat. Ez a

második hullám nagymértéken interdiszciplináris volt, különböző szakterületek

tudásait és ismereteit kombinálta, melyek egymást kiegészítették (biológia, kémia,

biotechnológia, anyagtudományok, mechanika, informatika, stb.). Ez az

interdiszciplináris és szervezetek közti tanulás maga után vont új ipari aktivitásokat

és együttműködéseket. Itt már a kis biotechnológiai cégek más szerepet játszottak, a

felfedezői és bevezetői lettek új technikáknak, ezek pedig a nagy gyógyszergyárak

inputjai lettek [69]. Következésképpen a kis biotech cégek és egy-egy nagy

gyógyszercég közti szövetségek kiemelkedtek, mint a versenyelőnyök a kompetitív
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gyógyszeriparban. Sok kis cég együttműködő külső egység maradt, mások

integrálódtak a nagy gyógyszer cég szervezetébe.

Annak ellenére, hogy a gyógyszeripari szövetségek már több mint egy évtizede

megbeszélések és akadémia tanulmányok témái, csak az utóbbi néhány évben

növekedett a számuk jelentősebb szintre. 1997 óta a szövetségek száma csaknem

megnégyszereződött. A legnagyobb növekedés, 59,4%-os, 2001-ben jelentkezett és

körülbelül 1000-re nőtt a szövetségek száma. A nagyobb gyógyszeripari cégeknek

ez azt jelenti, hogy minden hónapban egy újabb szövetséget hoz létre. Habár volt

egy cég, a Glaxo, amely 2001-ben minden hónapban átlagosan 2 új szövetséget

jelentett be.

8. ábra: a gyógyszeripari együttműködések számának változása [70]

A szövetségeknek kiugróan a legnagyobb egyéni kategóriája és a leggyorsabb

növekedés is a biotechnológiai cégekre volt jellemző, míg 1997-ig ez egy

jelentéktelen kategóriának számított. A szövetségek többsége egyetemekkel jött

létre, vagy gyógyszeripari cégek között. 1997 óta a biotechnológiai cégeket

tartalmazó szövetségek száma gyorsan vezetővé vált.

A szövetségek nagy száma és annak gyors növekedése a piros biotechnológiai

alszektorra volt jellemző. A szövetségek nagy része egyetemek és biotechnológiai

cégek vagy biotechnológiai cégek és gyógyszergyárak között jött létre. Ennek

valószínűsíthetően az az oka, hogy az értékláncból adódó feladatok, az említett
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szervezetek felépítése, szerepei és gazdasági lehetőségei között olyan különbségek

tapasztalhatók, mely együttműködések nélkül nem áthidalható. Teljesen más

szervezet és háttér szükséges például az alapkutatáshoz, alkalmazott kutatáshoz,

gyártáshoz. Éppen a biotechnológiai cégek vadászterületén, az alkalmazott

kutatások területén különösen turbulens a helyzet. Ők projekteket, szabadalmakat,

molekulákat vásárolnak meg, egyetemektől, spin-off cégektől, de ahhoz kicsik,

hogy piacra tudják vinni a gyógyszert. Ezért kifejlesztik az alapkutatási

eredményből a gyógyszert, az azt előállító technológiát, teszteket végeznek el, majd

adott ponton együttműködésbe lépnek a nagyobb gyógyszergyárral. 1997 óta a

biotechnológiai cégeket tartalmazó szövetségek száma gyorsan vezetővé vált.

Ahogy írtam, nagy, zárt hálózatokban vagy nyílt hálózatokban való

együttműködéssel megvalósulni a gyógyszer- szélesebb értelemben véve, az orvosi

illetve általában az élettudományi kutatásokban. Zárt együttműködés az előzetesen

egymást kiválasztó partnerek, a Pfizer gyógyszergyárral nemrég egyesült amerikai

Wyeth biotechnológiai vállalat és skót egyetemek és más partnerek részvételével

kialakított együttműködés biomarkerek kikutatására. A Pfizer globális

kapcsolatkeresést valósít meg a vezető kutatással és technológia ajánlatokkal. A

GlaxoSmithKline (GSK), a világ egyik legnagyobb gyógyszer- és egészségügyi

fogyasztási cikkek gyártója a legkülönbözőbb hálózatos együttműködési formákat

valósítja meg az innovációban. Egyrészt együttműködő vállalatok, egyetemi

intézmények jelentkezésére kiválósági hálózatok kiépítését célozza a közös

kutatástól a közös értékesítésig, hasonlóan más óriásokhoz, például a Pfizerhez.

Ugyanakkor a GSK úttörőként jelenik meg bizonyos K+F eredményei nyílttá

tételével, abban az értelemben, hogy nyilvános hozzáférést segít elő ezeknél. A

vállalat jelenlegi vezére, Andrew Witty 2010. januárban hirdette meg, és a GSK a

ritka betegségek területén nyílt tudásforrást alakított ki 2010 elején, hozzáférést

lehetővé téve a molekula könyvtára egy részéhez (13500 malária parazita

ellenanyag adataihoz), szabadalmakat tesz nyílttá, hogy eleget tegyenek annak a

követelésnek, hogy generikus cégek olcsóbban tudjanak gyógyszereket értékesíteni

szegény országokban, nyílt laboratóriumot hozott létre elhanyagolt betegségek
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gyógyszereire vonatkozó kutatások végzésére. Mindezt úgy teszi, hogy ezzel

megfeleljen a gyógyszeriparra nehezedő piaci és társadalmi nyomásnak és annak

megfelelő hosszútávú üzleti modellt alakítson ki. Ennek a keretében (az

együttműködés lehetséges előnyeinek kihasználása!) szelektív együttműködést

alakít ki a HIV kutatás területén riválisával, a Pfizerrel, a meghirdetett wide-range-

partnership (széles-alapú partnerség) stratégia keretében.

5.3. Az egészségügyi (piros) biotechnológia egyedi jellegzetességei [63]

A biotechnológiai innováció egyik leginkább megkülönböztethető és átható

tulajdonsága a kettősség. Ez a dualitás onnan ered, hogy sok biotechnológiai kutatás

egyidejűleg hozzájárul az alapkutatáshoz és az alkalmazott innovációhoz is [71],

[72]. Például a fejlesztések a rekombináns biotechnológia terén, klónozás az 1970-

es években vagy genomika az 1990-es években lehetővé tették, hogy a tudósok

megértsék a génexpresszió alapvető mechanizmusát, továbbá az újfajta terápiák,

diagnosztikák, transzgénikus kukorica, biobenzin stb. alapjául is szolgált. A dualitás

aláássa a tudomány, technológiák és az innováció bizonyos hagyományos lineáris

kereteinek jelentőségét. Stokes [72] újrafogalmazta a hagyományos lineáris

különbségeket az alap és az alkalmazott kutatás között, kihangsúlyozva a kutatás

kettősségét: egy felfedezés egyidejűleg lehet alkalmazott és alap tulajdonsággal

rendelkező is. Stokes felismerte Pasteur kutatásainak fontosságát: Louis Pasteur

fermentációval végzett kutatása egyidejűleg adott egy alapvető nézőpontot, ami a

betegségek baktérium elméletéhez vezetett, valamint azonnal gyakorlati jelentőségű

lett a francia sör- és boripar számára. Stokes azzal érvelt, hogy ahelyett, hogy a

kutatást az alaptól az alkalmazottig osztályozva egy lineáris dimenzióba helyezi,

sokkal hasznosabb lehet két dimenziót tekintetbe venni: azzal kapcsolatban, hogy

vajon a kutatás függ-e a “considerations of use”-tól vagy pedig külön-külön a

“quest for fundamental understanding”-től.

Az egészségügyi biotechnológiai magánbefektetések a regionális klaszterek kis

számában koncentrálódnak, ami kapcsolatot jelent a vezető egyetemekhez, illetve
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további kutatási intézményekhez is. Mindezek a projektek jelentik a kutatási alapot

a piros biotechnológiához. Ez széles körben elterjedt az egyetemek és a kutatási

intézmények között az USA-ban és Európában is. Mindemellett a magánszféra

egészségügyi biotechnológiai befektetései regionálisan sokkal inkább koncentráltak.

Az Egyesült Államokban a regionális klaszterek egy kis része, az olyan területeken,

mint San Francisco, Boston vagy San Diego az összes biotechnológiai innovatív

befektetés és tevékenység kiindulópontjaként szolgált [56]. Habár az egészségügyi

biotechnológiai szektor meglehetősen az Egyesült Államokbeli regionális

klaszterekre koncentrálódik, jelentős számú kis és közepes méretű klaszter található

az USA-n kívül is, többek között például ilyen Cambridge (UK), Medicon Valley

(Svédország/Dánia), Singapore, Sydney, Melbourne.

5.3.1 A piros biotechnológia bizonytalanságai

A különböző, de egymással összefüggő bizonytalanságoktól bonyolult a

gyógyszeripari biotechnológia. A bonyolult folyamatok és a bizonytalanságok

szükségessé teszik az együttműködéseket. A bizonytalanságok

keresztösszefüggenek egymással, visszahatnak egymásra, akár erősíthetik, vagy

gyengíthetik is egymást. Egymást erősíti például egy új molekula létrehozásának

technológiai bizonytalansága, illetve az emiatt kérdésesebbé váló törzskönyvezés,

illetve hatósági engedélyezés. Ugyanez a molekula azonban (ha engedélyt szereztek

rá), éppen a piaci bizonytalanságot csökkentheti, hiszen egy igazi piacvezető,

úgynevezett „bombatermék”, azaz „blockbuster16” válhat belőlük, többmilliárd

dolláros éves forgalommal.

16 Blockuster: olyan gyógyszerkészítmény, amelyik előállítójának évente legalább 1 milliárd USD bevételt
hoz. A “mega-blockbuster” készítmény már piaci bevezetésének első évében kitermeli az egy milliárd
dolláros bevételt.ill. 5 milliárd feletti összbevételt termel a teljes termékéletciklus során.
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9. ábra értéklánc és szabadalmak viszonya [73] alapján saját szerkesztés

Az együttműködés szükségessége más oldalról is magyarázható. A szabadalmi

védettség ideje a benyújtástól kezdődően 20 év, ami gyógyszerek esetében

meghosszabbítható maximum 5 évvel. A 9. ábra szerint a szabadalom benyújtása

után jellemzően 13-15 év múlva kerülhet piacra a termék, ugyanakkor a szabadalmi

védettség lejártával számolni kell a generikus és bioszimiláris (biosimilar)

készítmények piacra kerülésével is (a fogalmak magyarázata a 4.2. pontban). Azaz

az egész K+F tevékenység, valamint a klinikai költségek fedezésére maximum 10,

de sokszor csak 5 év áll rendelkezésre. Éppen ezért a fejlesztéshez szükséges időt

mindenki próbálja lerövidíteni. Ennek egy eleme lehet a nyílt innováció

alkalmazása, ami a házon belüli erők helyett az együttműködéseket, a

tevékenységek kiszervezését támogatja. Ugyanis nincs idő új képességeket

meghonosítani cégen belül, nincs idő tanulni, az aktuális K+F részfeladatokat
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sokkal inkább az adott területen már profi külső egységre kell bízni. Ez időben

mindenképpen előnyös, és esetleg költség-tekintetben is.

Természetesen ezügyben különböző érdekek ütközése figyelhető meg. Az

originátor cég érdeke a monopóliumának minél további fenntartása, ez éppen

ellentétes a generikus cégek érdekével, akik mielőbb piacra szeretnének jönni. A két

érdekcsoport között helyezkednek el a fogyasztók, a gyógyszerek fogyasztói,

akiknek valamilyen köztes modell lenne a legmegfelelőbb. Ők profitálnak a

generikus gyógyszerek megjelenéséből kétféle módon is: a megjelenésük

árcsökkenéssel jár, ugyanakkor az originális cégeknek is új gyógyszereket kell

kifejleszteni, amellyel ők ismét védve lesznek a generikusoktól, és amelyek akár

terápiás előnyökkel is bírnak. Ugyanakkor a túl gyors szabadalmi lejárat már nem a

fogyasztók érdeke, hiszen akkor az originátoroknak már nem éri meg fejleszteni,

vagy nem lesz elég gondos és hosszú a gyógyszerek tesztelése, ami potenciális

veszélyforrás.
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5.3.2. A K +F struktúra kérdései

A biotechnológiai K+F szektor szervezeti felépítése vagy “anatómiája” a

megfelelő működőképesség szempontjából is a legfontosabb kérdés. A szerkezet a

szektor közvetlen résztvevőiből tevődik össze (úgy, mint spin-off cégekből,

vállalkozásokból, K+F laboratóriumokból, egyetemekből és gyógyszeripari

cégekből), valamint a hozzájuk kapcsolódó intézményekből (tőkepiacok, szellemi

tulajdon védelme). A biotechnológia teljes sikeréhez még az is hozzátartozik, hogy

az ipar szerkezetének támogatni kell az alábbi három szempontot:

 kockázatvállalás, kockázatkezelés és kockázatból származó profit

 integrált, illetve gyorsan és tökéletesen elsajátított tudás és képességek, amik

a különböző diszciplínákban és tevékenységekben rejlenek,

 a tudás fejlesztése mind szerkezeti, mind ipari szinten.

Úgy tűnik, hogy a biotechnológiában a célok ellentmondanak egymásnak.

Például az ipar finanszírozza a K+F tevékenységet (kockázatbecslés), ami

ellentmondásban áll az új gyógyszerek fejlesztéséhez szükséges kockázatos K+F

munkával. Az ipar változatossága és a résztvevők kicsi, de nagyon meghatározott

tömege maga után vonja a specializált tudás kialakulását, amely megakadályozza a

tudás integrációját. Továbbá a szellemi tulajdon piaca, ahol a cégek gondoskodnak a

tudomány vívmányainak használati jogáról, korlátozza azon kutatók számát, akik

továbbfejleszthetik ezt a tudást, tanulva a kísérletekből és a hibákból.

Mielőtt a biotechnológia megjelent, a tudomány és az iparág nem, vagy csak

sokkal kisebb mértékben kapcsolódott össze a klasszikus gyógyszeriparral. Többen

próbálkoztak azzal, hogy hasznosítsák az egyetemek, állami akadémiai

laboratóriumok, nonprofit kutatási központok tudományos ismereteit. Mindössze

néhány nagyobb vállalat végezte el az élvonalbeli kutatásokat, de azok kivételesek

voltak. A biotechnológia összekapcsolta a két kutatási területet és létrehozott egy új,

tudományos üzleti modellt. Az egyetemek és a biotechnológiai cégek határai
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összemosódtak. Sok cég az egyetemeken alapozódott meg (spin-off), az

alkalmazottak pedig az egyetemekhez és a cégekhez is tartoztak és gyakran

osztoztak az eszközökön, erőforrásokon is.

A Genentec kidolgozott egy modellt, hogy a biotechnológiai szellemi

tulajdonból profitot szerezzen, amely nagy hatással volt a biotechnológia jelenlegi

műveleteire, továbbá a gyakorlatban is bebizonyította a modell

életképességét/megvalósíthatóságát. A modell három egymásra ható elemet

tartalmaz [20]:

o technológia transzfer az egyetemekről a magánszférába új cégek alapításán

keresztül, a már létező cégek értékesítése helyett.

o kockázati tőke illetve részvénypiacok, melyek a nehéz időkben is pénzügyi

segítséget nyújtanak és jutalmazzák a kockázatvállalókat.

o szakértői piac, ahol az új vállalatok szellemi tulajdont adnak a régebbi

cégeknek némi finanszírozásért cserébe.

A biotechnológia szerkezeti elemei jelenleg nem optimálisak, ahogy más high-

tech szektorok, például az információtechnológia (IT) esetén sem. Ez az K+F

értéklánc bizonyos elemeire fókuszáló egyetemi háttérrel új kockázatokat jelent.

Más innovatív iparágakhoz (pl. IT) képest három lényeges különbség

megfigyelhető:

o Ahogy már jeleztem is, jellemző a sokdimenziós bizonytalanság, például egy

gyógyszeripari fejlesztés meglehetősen nagy, gyakorlatilag nem kiszámítható

kockázatot jelent.

o Egy gyógyszer K+F elemei (az értéklánc láncszemei) nem választhatók jól

szét egymástól, vagyis a tudományágaknak és szervezeteknek nagyon

szorosan kooperálniuk kell.



75

o A gyógyszeripari biotechnológiai szektorban a vállalatok tudása nagyrészt

intuitív vagy hallgatólagos. Ez döntővé teszi a közös tudáskialakítást és

annak kihasználását.

A fentiek következményeként azt mondhatjuk, hogy jobb szervezeti felépítések,

még ha csak elméletileg is, de biztosan léteznek. Ezt a szektor vállalatainak

követniük kell, vagy legalább kellene a közös tudás optimális kihasználtsága

érdekében. Általánosságban elmondható, hogy a különösen kockázatos és

innovatív, még intenzív növekedésben lévő, magas kockázatú és magas hozamú

biotechnológiai módszereknek és a szerkezeti felépítésnek különböznie kell a

szintén innovatív IT eszközöktől és szerkezettől.

Az egyik probléma a biotechnológiai K+F sajátosságaiból eredően az, hogy az első

lépés kis spin-off cégek megalakulása, amelyek szinte biztosan nem képesek arra,

hogy egyáltalán végigvigyék a K+F folyamatot, de ha igen, akkor aligha mondható

el, hogy valamiféle értelemben optimálisan tudnák végigvinni. A tanulság az, hogy

az ezekkel a kis cégekkel való integráció vertikális jellegét növelni kellene. Ez egy

kritikus méretet igényel, így a nagy gyógyszeripari vállalatoknak kell létrehozni az

integrációt. Ez azt jelenti, hogy a belső felépítéseken változtatni kell. A kooperációk

nagyon fontosak, de közelebbi, még inkább stratégiai kooperációk szükségesek.

Ugyanakkor ez a stratégiai megközelítés a biotechnológiai vállalatokat is

jellemzi. Még mindig nagyon sok kis spin-off cégre van szükség, mert ők alkotják

az innovációs lánc nélkülözhetetlen intézményes elemeit. Inkább a nagy, független,

nem project-specifikus vállalatok azok, amelyek száma talán csökkenni fog a

biotechnológiai vállalatok kutatási tevékenységeihez szükséges jó stratégiák

tudományának további fejlődésével.

Tehát a kooperációkat új alapokra kell helyezni, stabilabbnak ugyanakkor és

dinamikusnak kell lenniük. [20]
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5.3.3. A fejlődés dilemmája

A biotechnológiai fejlődés, és az innovatív megoldások megszületése nagyrészt

a kis- és középvállalkozásoknak köszönhető. Például Lemarié [74] írt arról, hogy a

kis és középvállalkozások létrehozása a technológiai diffúzió fő hajtóereje,

különösen az általa vizsgált genomika és bio-informatika területén.

A kis biotechnológiai cégek egy fontos fejlődési dilemmával találkoznak:

hogyan lehet a legjobb teljesítményt kihozni a szervezetből?

 a szervezet növelésével, belső forrásokat alkalmazva szükséges a hiányzó

tudásra szert tenni,

 más cégekkel kapcsolatba lépve (kiszervezések, akvizíciók, licensz-

szerződések). Mindenesetre a gyorsan változó biotechnológiában biztosan

nem opció statikusnak maradni.

Erről a második megoldásról szól Henry Chesbrough nagyon népszerű könyve

[75], ő a jelenséget „open innovation”-nak, nyílt innovációnak nevezte el. Ezzel

szemben áll a „closed innovation”, a zárt innováció –az a modell, amit a

gyógyszeripari cégek régebben alkalmaztak, a közel tiszta vertikális integráció. A

tömegtermelési időszakában ez a zárt innovációs modell még működött, amikor a

fejlesztés, innováció is a vállalaton belül koncentrált volt, a szektor nagy cégeinek

kutatólaborjaiban folyt a fejlesztés. Mindegyik cég a sajátmagának szükséges

fejlesztéseket a saját laborban, saját erővel valósította meg. A K+F laborokat

beépítették a cég hierarchiájába. Ez, amíg kevés számú központ létezik, és a

technológia fejlődése előre jelezhető, azaz a főbb irányvonalak kijelölhetők,

működőképes változat. A gyógyszeripari biotechnológia azonban nem ilyen: Miért

más a viszony a gyógyszeripari biotechnológiában?

 Több szereplő van jelen, sok biotechnológiai cég, sok saját fejlesztéssel

 Nagy, gyakorlatilag kiszámíthatatlan technológiai kockázat

 Nagy pénzügyi kockázat, akár milliárd dollár nagyságrendű projektek
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 Exponenciálisan változó tudásszint, új fejlesztések

 Szabályozási kockázatok

 Generikus, biogenerikus, bioszimiláris, „follow-on”, követő fejlesztések

 Kínai, indiai konkurencia: költségelőny

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy ezek a jellegzetességek egymással

összefüggnek, egymást katalizálják, vagy egymásból következnek.

Mindezek miatt a fejlesztések területén több évre előre látni lehetetlen. Ennek

megfelelően házon belüli olyan tudást kiépíteni, ami a fenti bizonytalanságok

bármilyen kombinációja esetén képes világszínvonalú fejlesztésre, olyan nagy

szervezetet igényelne, amely már gazdaságtalan, ugyanakkor akár működésképtelen

is.

Nagyon specializált ismeretekkel rendelkező kis, rugalmas szervezetek jelentek

meg a piacon (spin-off szervezetek, biotech cégek). Ezek a szervezetek egész

létüket egy-egy technológiára vagy gyógyszermolekulára alapozzák. Ha a

technológiájuk sikeresnek bizonyult, akkor túléltek és ismertté váltak, egyébként

megszűntek. Ezzel a nagyobb cégeknek már félkész vagy kész technológiákat

kellett megvenni, ezáltal a bizonytalanságuk csökkenni tudott. Hasonlóképpen

különböző szektorok képviselői csatlakoztak kutatás-fejlesztésbe: egyetemek, kis

technológiai cégek. A megváltozott szereplők miatt támogató háttér-szervezetekre is

szükség volt: befektetők, technológia-transzfer szervezetek, pályázati irodák,

inkubátorok, stb., stb. Ezzel az együttműködés, a „networking” alapjai alakultak ki.

Ez az együttműködés kétféle lehet: stabilizáló és megbontó networking. Az egyik

zárt, a másik (porjectorientált), nyílt, akár eseti jellegű, ezeknek alapvetően más a

célja.

A nagy gyógyszercégen belüli K+F szervezetek egyre inkább csak egy-egy kis

részterülettel (pl. léptéknövelés, farmakológiai vizsgálatok) foglalkoztak, illetve a

kiszervezett tevékenységek koordinációjával, azaz inkább az

innovációmenedzsment és technológia-transzfer funkciójuk erősödött.
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Ezáltal az egész K+F folyamatok dinamikája növekedett, ugyanakkor

bonyolultabbá vált, kapcsolatok, összeköttetések, egymásra utaltságok, kereszt-

összefüggő folyamatok és szervezetek alakultak ki.

5.3.4. A biotechnológiai cégek stratégiái

5.3.4.1 Kis / spin-off cégek
A biotechnológiai cégek (minél kisebbek annál inkább) a B2B (business to

business) stratégia szerint működnek. Ez azt jelenti, hogy a terméküket,

szolgáltatásukat más üzleti szervezetnek adják tovább, nem pedig a

végfelhasználónak/fogyasztónak. A gyógyszerfejlesztést tekintve az összes

együttműködő partnert figyelembe véve csak a nagy gyógyszergyár kerül

kapcsolatba a B2C (business to cunsumer) modellel és a fogyasztóval, azaz végső

soron csak a gyógyszer effektív előállítója.

Az induló biológiai vállalkozásoknak, az összes tudásintenzív szektorban induló

társaihoz hasonlóan elengedhetetlen feltételek:

 Új technológiák, szabadalmak tulajdonlása

 Akadémiai vagy egyetemi háttér

 Különböző szektorokban (szakmai, mint ipar, egyetem, K+F; illetve

menedzsment, cégvezetés) nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek

 Megfelelő tudományos és üzleti környezet

A fiatal cégek sok akadállyal találkoznak. Nehéz megfelelő munkaerőt találni,

dolgozóik sokszor nem elég elkötelezettek – vagy nem tudják eléggé azzá tenni

őket. A cégek tapasztalatlanok az új környezetükben. Az összes kapcsolatuk új: a

vevőkkel, eladókkal, partnerekkel, stb. Ezek a cégek kicsik, és sokszor nem képesek

túlélni a valamilyen (akár külső) okból történő teljesítmény-visszaesést.

A start-up cégeket sok technológiai veszély fenyegeti, sokszor a fejlesztések

korai stádiumában vesznek részt, ahol nagyobb a kockázat, ezért bizonytalan az
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értékük, illetve a technológiájuk értéke. Ugyanakkor a fejlesztéshez sokszor igen

jelentős tőkét igényelnek, a bevételeik pedig bizonytalanok.

5.3.4.2 Egyéb cégek, speciális stratégiák

Több másik stratégia is létezik a gyógyszeripari vállalatok számára, hogy

változatosabbá tehessék üzleti tevékenységeiket az alacsonyabb kockázatú

tevékenységek (alkalmazásának) irányában. Ilyen lehet, hogy más, nem

gyógyszeripari terméket is gyártanak, értékesítenek. Ilyen például a Merck-nek a

Medco vagy a Johnson & Johnson-nak a háztartási egészségügyi termékek

forgalmazása/gyártása.

Egy további felosztási stratégia szerint a blockbuster-ek helyett inkább a rés

(niche) piaci gyógyszerek viszonylag nagy számára kellene fókuszálni. Felmerülhet

a kérdés, hogy vajon véletlenül vagy szándékosan jelent meg több európai cég is,

amelyik ezt a stratégiát követi. Annak ellenére, hogy gyógyszereik összes eladása

alapján a gyógyszeripari vállalatok között az elsők közé sorolhatók, talán csak egy

vagy két bombatermék gyógyszerük van. Gyógyszerek széles skálájának eladásával

a cégek nyilván kevésbé függnek az új bombatermékek felfedezésétől, de a

fejlesztési és marketing költségeket figyelniük kell a kisebb piacokra, hogy

gazdaságosak legyenek. Habár a nagy gyógyszeripari cégek próbálnak életben

maradni még nagyobb vállalatokban, ezek a felhalmozódási tendenciák nem

állítottak meg más cégeket abban, hogy egy felfedezés áttörését használva

szerencsét próbáljanak egy saját bombatermék kifejlesztésében, végül talán egy

szövetségen keresztül egy globális gyógyszeripari vállalattal. Ezek főleg

biotechnológiai cégek, amelyek befektettek független gyógyszerfelfedezésekbe a

kockázati tőkepiac közvetlen elérésén keresztül. Bizonyos sikeres bombatermékek

bevétele olyan mértékű, hogy ezeknek a cégeknek egy kis része vezetőkké vált.

Különösen fontos lehet társadalompolitikai szempontból, ha a kutatás

elvégzésére hiányzik a megfelelő piaci motiváló erő. Ilyen az un. nyílt forrású

orvosi kutatás is, amelynek jelenleg leginkább kifejlett példája a trópusi betegségek
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(Tropical Diseases Initiative, TDI) [76] gyógyításával kapcsolatos

kezdeményezésből nőtt ki. Stephen Maurer, Arti Rai jogászok és Andrej Sali

orvoskutató vetette fel 2004-ben, hogy a trópusi betegségek kutatása (malária, stb.)

a betegségek elterjedtségéhez képest messze elmaradott, viszont a „nyílt forráskódú

kutatás” létrehozásával ezen a területen áttörő fejlődés jöhet létre. Az elmaradottság

alapvető oka volt a gyógyszergyárak kis érdekeltsége. Ahogy a WHO jelentése

megállapította 2004-ben, ezek a betegségek egyszerre reprezentálják a legnagyobb

szükségletet a kutatás iránt és a legnagyobb esélyt a nyílt együttműködő kutatásra.

A TDI erőfeszítése arra irányult-irányul, hogy számítástechnikai, biológus és más,

pl. vegyész vagy orvos kutatókat összehozzon az önkéntes kutatásra, hogy

eredményeik azután a klinikai kutatásban legyenek továbbvihetőek. Az

„improvizáció központú” innováció fontos eszköznek mutatkozik

társadalompolitikai célkitűzések megvalósulásának elősegítésére, ha a tőkebefektető

csak nehezen meggyőzhető, mert nem talál megfelelő hasznot a feladat

felvállalásában.

A TDI-vel olyan kutatók közössége alakult ki, akik hajlandóak önkéntes

munkára egy, erre a munkára kifejlesztett közös web alapú környezet segítségével.

Ezt és továbbfejlesztését egy nonprofit informatikai szervezet biztosítja. A

sikertényezők a számítástechnikán alapuló kémiai és biológiai kutatás, a web alapú

infrastruktúra, illetve a szellemi tulajdonjogok védelmezésének, megosztásának

rugalmas rendszere. Kritikus ügy a TDI esetében a szellemi tulajdon védelme és a

gyógyszerek tényleges legyártása. A szellemi tulajdon védelmének több módja is

rendelkezésre áll. A kutatók megjelentethetik eredményeiket hagyományos

tudományos lapokban is. Az ígéretes új vegyület továbbfejlesztésének feladata

viszont kiszervezhető nonprofit szervezeteknek.

A Tropcal Disease Initiative kezdeményezés célja, hogy a trópusi betegségekkel

kapcsolatos biológiai és orvosi kutatásokra egy ún. nyílt forrású együttműködő

szemléletet alkalmazzanak. [77]
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A „computing” és a biológia közeledése egymáshoz azt sugallja, hogy a nyílt

forrású módszerek használhatók a gyógyszerfelfedezések korai

fázisának/szakaszának szervezéséhez. A cél az, hogy az új megközelítés, amit nyílt

forrású gyógyszerfelfedezésnek nevezünk, jelentősen csökkentené a trópusi

betegségek gyógymódjainak felfedezési, fejlesztési és gyártási költségeit. A nyílt

forrású felfedezések nem lennének szabadalmaztatva, így a szponzorok fejlesztési

szerződéseket/megegyezéseket adományozhatnának annak a cégnek, amelyik a

legalacsonyabb ajánlatot tette. Végül, a generikus gyógyszerkészítők versenye a

készítményárakat a termelési vagy közel termelési áron tudná tartani. Ezzel

jelentősen felgyorsulna a gyógyszerfejlesztés a jelenleg is trópusi betegségektől

szenvedő 500 millió ember számára. [77]

Az újonnan kifejlesztett gyógyszereknek csak közel 1%-a vonatkozik a trópusi

betegségekre, mint pl. az afrikai álomkórra, vagy a trópusi náthalázra.

10. ábra: a Tropical Disease Initiative (TDI) kezdeményezés [78]

Izgalmas kérdés például, hogyan vehetnek részt ilyen kezdeményezésekben

profitcélú nagyvállalatok? A már meglevő tapasztalatok alapján lehet elmondani,
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hogy részt vehetnek innovátorok ”kölcsönzésével”, azaz munkatársaik egy részének

lehetővé teszik, hogy azok nem profitcélú fejlesztésekben vegyenek részt

munkaidejük egy részével. Ugyanakkor támogatást nyújthatnak számítástechnika,

laboratóriumi vagy más infrastruktúra (speciális szekvencia-analizátorok, molekula

és térszerkezet-szimulációs programok, szekvencia és genom-adatbázisok, stb.)

biztosításával is.

5.3.4.3. Üzleti modellek

5.3.4.3.1. A bombatermék (blockbuster) üzleti modell

A gyógyszeripari K+F eddig alapvetően a bombatermék (blockbuster) üzleti

modellre épült. Ez azt jelenti, hogy mindenki megpróbált blockbuster gyógyszert

fejleszteni. Olyan indikációk, melyeknél kisebb forgalom várható, kevésbé kerültek

a fókuszba, esetleg inkább csak kisebb cégeknél. Annak ellenére, hogy a piacon

lévő gyógyszerek 90%-ának kevesebb, mint 180 millió USD az éves forgalma, a

gyógyszeripar mégis a blockbuster mentalitás köré strukturálta magát az elmúlt

évtizedekben.
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gyártó gyógyszer indikáció évi forgalom

(milliárd $)

Pfizer Lipitor koleszetrinszint csökkentő 12,9

BMS & Sanofi

Aventis

Plavix 5,9

Astra Zeneca Nexium 5,7

GSK Seretide/Advar Diskus asztma 5,6

Merck Zocor koleszetrinszint csökkentő 5,3

Pfizer Norvasc vérnyomás csökkentő 5,0

Elli Lilly Zyprexa skizofrénia 4,7

Johnson & Johnson Risperdar skizofrénia 4,7

Abbott & Takeda Prevacid 4,0

Wyeth Effexor XR depresszió 3,8

1. táblázat: a 10 legnagyobb éves forgalmú gyógyszer 2005-ben

gyártó gyógyszer indikáció évi forgalom

(milliárd $)

Amgen, Wyeth,

Takeda

Enbrel autoimmun betegségek 7,3

Genentech, Roche Avastin rák 7,0

Genentech, Roche Rituxan autoimmun betegségek 6,9

Abbott, Eisai Humira autoimmun betegségek 6,5

Centocor, Schering P. Remicade autoimmun betegségek 6,5

Genentech Herceptin rák 5,9

Sanofi-Aventis Lantus diabetes 4,8

Amgen Epogen vese eredetű anémia 4,6

Amgen Neulasta neutropenia 3,5

Genentech, Novartis Lucentis diabéteszes szembetegségek 3,1

2. tábázat : a 10 legnagyobb éves forgalmú gyógyszer 2010-ben [79]
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Az adatok szerint a tíz legnagyobb vállalatnak mindössze 40 „blockbuster”

terméke van, ami átlagosan a gyógyszeripari eladásaik 41%-ának felel meg. A

bombatermék- arány azonban meglehetősen változó: a Pfizer esetében az eladások

80%-át jelenti, míg a Novartis esetén 20%. A bombatermékek tulajdonjoga

magasan a három legnagyobb eladással rendelkező vállalatra koncentrálódik, ez 21

bombaterméket jelent a 40-ből. [80]

Egy bombatermék élettartama nem túlságosan hosszú. A szabadalmi védelem

lejárata, a már piacon töltött monopol helyzetű évek száma az egyik kritikus pont. A

másik pedig, hogy a „követő” gyógyszerek belépése csökkenti a piac kizárólagos

birtoklásának időszakát. [81]

Jelenleg azonban a blockbuster üzleti modell kezd problémássá válni a következők

miatt [38]:

 Egyre nagyobb klinikai kutatási időkre van szükség. Azaz egy blockbuster

piaci megvalósítása egyre több pénzt, egyre hosszabb megtérülést igényel.

 Nő a kihullási arány.

 A gyógyszerek profitgenerálási ideje rövidül (jönnek a generikusok).

 Egyre romlik a K+F befektetések hatékonysága.

 Egy-egy bombatermék további sorsa (esetlegesen visszavonása) túlságosan is

befolyásolja az adott gyógyszergyár további sorsát.

 A bombatermék előállításához sokszor szükséges óriás-fúziós

cégfelvásárlásos útvonal nem működőképes. 1995-2002 között A fuzionált

vállalatok egységes piaci részesedése csökkent (Pfizer, GSK, BMS, Aventis)

Azaz szükséges lesz egy fejlettebb, körülményekhez jobban alkalmazkodó üzleti

modell.
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5.3.4.3.2. Réstermék (nichebuster) üzleti modell (azaz bombaüzlet a védett térben)

A konkurenciával szemben a biotechnológiai cégnek stratégiai előnyt kell

szereznie. Ennek, lényegét tekintve kétféle komponense lehet: a termék/szolgáltatás

lehet olcsóbb, mint a konkurenseké, vagy jobb. Ez utóbbinak az egyik válfaja az,

hogy a termékünknek nincsen közvetlen konkurense. Természetesen egy kisebb

biotechnológiai cég kisebb piaci résbe is be tud törni, nekik más a gazdaságos

méret. Így alakulnak ki a réspiacokra koncentráló ún. ”niche-cégek”. Ez a stratégia

a kezdő biotechnológiai cégek egyik lehetséges túlélési stratégiája az

együttműködések mellett. [82]

Mit is jelent tulajdonképpen a „niche”? Magyarul több irodalomban,

többféleképpen írják le, de egy speciális magyar szó nem létezik rá, csak

körülírható. Leginkább „védett területként”, „piaci résként”, „védett szegmensként”

definiálható. Természetesen lehet piaci „űr”, azaz olyan piaci szegmens, amelyben

konkurens nem aktív, de szerintem lehet technológiai is.

A”niche” piaci szempontból mindenképp egy jól definiált kis szegmense egy

nagyobb piacnak. A jól definiáltság fontos, hiszen ez alapján lesz a cég

„beskatulyázva.” A szegmens kicsinysége egyfajta védettséget is biztosít:

megfelelően szűk szegmens kiválasztása nagyon fontos. Elég nagynak kell lennie,

hogy a cég túlélést, illetve a vízió szerinti növekedést biztosítsa, ugyanakkor a nagy

gyógyszercégek számára túl szűknek, méretgazdaságtalannak kell lennie. Egy

lehetséges kilépési (exit) stratégia a biotechnológiai cégnek annak bizonyítása, hogy

az adott szegmens nem olyan szűk, mint aminek eddig látszott, ezzel felkeltve a

nagyobb cégek érdeklődését. Természetesen az ilyen jellegű sikerhez megfelelő

iparjogvédelmi (IP) stratégia, illetve jó, versenyképes és naprakész technológia

szükséges.

Fontos ugyanakkor azt tisztázni, hogy a piaci rés eléggé nagy-e számunkra:

mekkora az a felvevőpiac, amely számára a termékünk, szolgáltatásunk eladható

lesz.
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Ugyanakkor ezen a speciális piacon rendkívül specifikus tudással kell a cégnek

rendelkeznie. Ez ténylegesen jelenthet tudást, de ugyanakkor képességeket is,

melyben a szükséges eszközök, műszerek, kapcsolatok is benne vannak. Ezek

esetleg rendkívül nehezen elérhetőek, problémamegoldást, további fejlesztést

igényelnek, az eszközöknél a piac kicsinysége miatt sokszor egyedi megoldásokat

jelent, melyeknek beszerzése akár sokszorosába is kerülhet a széria megoldásoknak.

Ezt a piac meghatározásánál végig kell gondolni.

A védett (niche) technológia szerintem csak a védett (niche) piaccal együtt

definiálható, mindig szorosan összekapcsolódnak. Gyakorlatban egy speciális piaci

szegmens igényeinek megfelelően fejlesztett technológiát, eszközt, megoldást,

molekulát jelent. Ezzel az újdonsága, egyedisége biztosított. Fontos a kritikus

tömeg elérése: a védett piacon megfelelő részesedést tud-e elérni, illetve potenciális

előnyt jelent, ha a kifejlesztett megoldás esetleg bővebb piacon is használható lesz.

Kiemelendő az iparjogvédelmi stratégia fontossága a réstermékeknél.

A specializált, védett piacon, vagy technológiával kapcsolatos cégeknek

természetesen előnyei (+) és hátrányai (-) is vannak:

+ egyértelmű fókusz, erők összpontosítása

+ új, egyedi technológia, szolgáltatás, tudás

+ a piaci kritikus tömeget egy kisebb cég is képes elérni

+ megfelelő piac esetén rendkívül értékes termék állítható elő

+ közeli kapcsolat alakul ki az adott speciális piac más szereplőivel

+ konkurenciától viszonylag védett piac

- kis piac, illetve valószínűleg nincs is piac, hiszen esetleg az

adott cég teremti meg az addig esetleg nem is létező piacot

- a megfelelő fogyasztók, és a piac megtalálása nehéz

- értékesítési csatornák esetleges hiánya: nincs meg a kritikus tömeg

- az adott niche pillanatnyi változásaira is nagyon érzékeny lesz a cég.
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Ez a felsorolás nagyon egyszerűen SWOT analízissé fejleszthető. Azonban a

SWOT-analízis exogén oldala jelenlegi irodalmi adatok alapján részleteiben soha

meg nem vizsgált, irodalmi hivatkozások helyett inkább csak a saját véleményemet

tudom leírni.

A lehetőségek:

+ a niche piac kiterjesztése

+ technikai/technológiai hasonlóság a3lapján más, rokon piacok meghódítása

+ hasonló, újabb részpiacok megszerzése

Veszélyek az alábbiak lehetnek:

- részpiac méretének csökkenése: csökkenő bevételek

- részpiac méretének növekedése: egy ideig növekvő bevételek, de utána

versenytársak

lesznek, akár nagyobbak is

- új vetélytárs megjelenése a védett piacon

A lehetőséget az életben maradásra az adja, hogy a védett térségben adott cég (az

adott piacon) piacvezető tud lenni egy nagy, több milliárd dolláros bevételű

gyógyszercéggel szemben is. Hiszen a célpiac különböző, és a remélt profit mértéke

nem vagy nem eléggé ösztönző a nagy cég számára. A nagy cég azokra a területekre

fog koncentrálni, ahol méreti és gazdaságossági előnyeit is tudja használni.

Valamint egy piaci rés kialakítása, illetve definiálása, erre fejleszteni valószínűleg

nagyobb kockázatot jelent, mint a megszokott piacokon működni.

A kis niche-cég is az együttműködő partnerek segítségére szorul, éppen a rés-

jelleg miatt. Az itteni fejlesztéseknek sokszor nincs előzménye, azaz teljesen, vagy

legalább részben új technológiát kell kifejleszteni, ami gyakran túl komplex egy kis

cég számára. Nyilván a kisebb cégnek pályázatok és külső segítségek szükségesek,

melyek eléréséhez szintén az együttműködések, konzorciumok, klaszterek
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nyújtanak segítséget. Az együttműködéssel olcsóbbá tehetők a fejlesztések, a

kritikus méret elérhetővé válik.

5.3.4.3.3. Roland Berger Business Model Mixer© [64]

2007-ben Roland Berger kifejlesztette és publikálta a Business Model Mixer©-t.

Az ipari tapasztalatokból kiindulva 6 kulcsfontosságú dimenziót azonosítanak,

melyek a gyógyszeripari cégek (kereskedelmi) üzleti modelljének jellemzőit építik

fel. Ha áttekintjük a jelenlegi modellt, láthatjuk, hogy a vállalatok egy kétlépcsős

folyamatot követnek.

Először minden egyes cégnek meg kell határoznia a jelenlegi helyzetét a

termékeitől, vásárlóitól és versenyhelyzetétől függően. Második lépésként a cégnek

el kell döntenie, hogyan akarja pozícionálni magát az alábbi hat dimenzió

valamelyikébe:

 Egyedi termékektől a „termékcsoportig” vagy portfóliókig, például a terápiás

területekkel kapcsolatban úgy, mint a szív és érrendszeri indikáció vagy a

rákkutatás

 Termékektől az egészségügyi szolgáltatásokig: Az ilyen szolgáltatások egy

„gyors lehetőségnek” tekinthetők arra, hogy hatalmas bevételeket hozzanak.

Mindemellett jövedelmező/profitáló növekedés létrehozása még

bonyolultabb feladatnak tekinthető.

 Közvetlen befolyásolóktól a közvetett hatásig (úgy, mint ügyfelek, akik

fizetnek a gyógyszerért, és a betegek)

 Az orvosoktól az ügyfelekig

 A teljes gyáron belüli irányítástól a rugalmasságig (külső erőforrások

igénybe vételéig), a taktikai erőforrás kihelyezésen túl a legmagasabb

igényeknek vagy a szigorú laborkövetelményeknek megfelelően.

 Eladási csatornára fókuszálástól a más csatornák hangsúlyozásáig, a divatos

„e-detailing” szó bizonyítékaként.
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Ezekből a dimenziókból az egyiket előnyben részesítve a gyógyszeripari cég

definiálja ennek az új üzleti modellnek a jellemző tulajdonságait. Például a vállalat

választhat a következő két véglet között: csak egy saját terméket állít elő, vagy egy

szélesebb termékportfóliót fejleszt ki. Mind a két választás formálja a cég eladási

szemléletét és ajánlatait, így hatással van a már elfogadott üzleti modellre is.

Több gyógyszeripari vállalat elkezdte átalakítani az üzleti modelljét – különös

tekintettel az ügyfélmenedzsmentre és a piac elérésére.
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Saját eredmények az 5. fejezetben:

- Az újdonságok megjelenése nagy sebességű, időről időre egy-egy jelentős

technológiai ugrást tapasztalunk. Nemcsak arról van szó, hogy az innováció nem

írható le egy folytonos függvénnyel a biotechnológiában sem, hanem arról, hogy

ismétlődően megjelenő, sokszor nagyságrendi fejlődést eredményező tudás fejlődés

jön létre a biotechnológiai tudás tudomány illetve technikai eljárási oldalán. Ezek a

radikális innovációk áttörés jellegű, komplex ipari problémák megoldását célozzák

új technológiák megjelenése, integrálása által. Kisebb újdonságtartalmú folyamatok

is jelentős átalakító hatásúak lehetnek, ha az eredetitől eltérő helyen kerülnek

alkalmazásra.

- A radikális innováció körül általában komplex, sokdimenziós, egymással nem

lineárisan kölcsönható bizonytalanság van, amelynek megoldása sokszor

keresztösszefüggő lépéseket követel meg. Menedzselési szempontból fontos

kiemelni, hogy − szemben a kis innovációkkal − a radikális innovációk

menedzselési képessége a megjósolhatatlan események váratlan bekövetkezésével is

kialakuló navigálási képességet is magában foglalja.

- A biotechnológiai iparágat kettősség jellemzi. Egyrészt a biotechnológiai ipar

óriási ígéret. Azonban, ha az információ-technológiai (IT) hullámhoz viszonyítjuk,

a biotechnológia a mai napig csak egy ígéret maradt, a nagy áttörés nem következett

be egyik pillanatról a másikra. Az nem valós megítélés és várakozás, hogy minden

rendben van az iparágban, és jön a nagy áttörés. Ugyanakkor a gyógyszeripari

biotechnológia minden problémája és be nem teljesült ígéretei ellenére az egyik

legjobban prosperáló iparág.

- Új gyógyszerek fejlesztésénél az érintettek között érdekütközés következik be. A

hatóságok a biztonságot, a felhasználók ugyanakkor a mielőbbi piacra kerülést

tartják fontosnak, miközben a felhasználók általában a biztonságot is megkövetelik.
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Ugyanakkor a kettőjük között lévő gyógyszergyártók „skizofrén” helyzetbe

kerülnek. Hamarabb bevételhez juthatnak, ha rövidül a tesztek ideje, de ez

kockázatosabb is olyan szempontból, hogy a rövidebb időtartamú vizsgálatok

esetleg nem teljesek. Ha egy nem megfelelő gyógyszer kerül piacra, s egy-egy

mellékhatásra nem derül fény egy ideig, az alkalmazásánál valami probléma

történik, akkor az adott gyógyszergyár nagyon jelentős veszteségeket szenved el

(anyagi és presztízs területen). A megoldás valamiféle kompromisszum, mely

irányába már most is lépések figyelhetők meg (pl. orphan drug). Tehát adott

estekben a hatóságok könnyítéseket vezethetnek be. Például akkor, amikor egy

eddig gyógyíthatatlan vagy gyógyíthatatlan és halálos betegség gyógyításáról van

szó.

- A biotechnológia kockázatossága, a szabályoknak történő megfelelés

bonyolultsága és komplexitása, illetve a szükséges befektetendő tőke miatt a cégek

együttműködésre kényszerültek. Egyrészt a szükséges anyagiak már eleve nem

állnak rendelkezésre csak a legnagyobb cégeknél. Másrészt a szükséges

kompetenciák is sokszor hiányoznak.

- Az együttműködés szükségessége más oldalról is magyarázható. A fejlesztéshez

szükséges időt mindenki próbálja lerövidíteni. Ennek egy eleme lehet a nyílt

innováció alkalmazása, ami a házon belüli erők helyett az együttműködéseket, a

tevékenységek kiszervezését támogatja. Ugyanis nincs idő új képességeket

meghonosítani cégen belül, nincs idő tanulni, az aktuális K+F részfeladatokat

sokkal inkább az adott területen már profi külső egységre kell bízni.

- A biotechnológia teljes sikeréhez még az is hozzátartozik, hogy az ipar

szerkezetének támogatni kell az alábbi három szempontot: (1) kockázatvállalás,

kockázatkezelés és kockázatból származó profit, (2) integrált, illetve gyorsan és

tökéletesen elsajátított tudás és képességek, amik a különböző diszciplínákban és

tevékenységekben rejlenek, (3) a tudás fejlesztése mind szerkezeti, mind ipari

szinten. Úgy tűnik, hogy a biotechnológiában a célok ellentmondanak egymásnak.
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- A biotechnológia szerkezeti elemei jelenleg nem optimálisak, ahogy más high-tech

szektorok, például az információtechnológia (IT) esetén sem.

- Más innovatív iparágakhoz (pl. IT) képest három lényeges különbség

megfigyelhető:

- Jellemző a sokdimenziós bizonytalanság, például egy gyógyszeripari

fejlesztés meglehetősen nagy, gyakorlatilag nem kiszámítható kockázatot

jelent.

- Egy gyógyszer K+F elemei (az értéklánc láncszemei) nem választhatók jól

szét egymástól, vagyis a tudományágaknak és szervezeteknek nagyon

szorosan kooperálniuk kell.

- A gyógyszeripari biotechnológiai szektorban a vállalatok tudása nagyrészt

intuitív vagy hallgatólagos. Ez döntővé teszi a közös tudáskialakítást és

annak kihasználását.

- A gyógyszeripari K+F eddig alapvetően a bombatermék (blockbuster) üzleti

modellre épült. Jelenleg azonban a blockbuster üzleti modell számos ponton kezd

problémássá válni.

- Az egyik követendő példa az ún. réstermék (nichebuster) üzleti modell lehet.
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6. Új módszerek az innováció elősegítésében

6.1. igény az új módszerekre – útban a szövetségek felé
A biotechnológiai cégekben az innovációnak speciális jellegzetességei vannak,

melyek az utóbbi években nagy figyelmet kaptak.

(1) Mint minden új iparágban, itt is jellegzetes a kisebb cégek jelenléte, melyek

előnyöket élveznek a csoportosulás által. További hasonlóság az

információtechnológiához, telekommunikációhoz viszonyítva, hogy a nagy,

stabilabb cégek, mint kulcs partnerek és vevők jelennek meg. Gyakran a

klaszterekbe tömörült szervezetek tőlük függnek anyagilag is, illetve a stratégiai

üzleti irányokat ők határozzák meg. Ez a jelenség a biotechnológiában is

hangsúlyos: jelen vannak a nagy gyógyszercégek, gyakran alapítanak start-up

szervezeteket és lépnek kapcsolatba kisebb cégekkel, beszállnak a

gyógyszergyártási folyamatokba (általában a klinikai Fázis 2. körül), és a kisebb

bio-cégek, akik a „proof of the concept”-től (koncepció helyességének

bizonyításától) a Fázis 1.-ig viszik projekteket. A biotechnológiai szektor

növekedésének egyik legfontosabb előfeltétele a kis és középvállalkozások

meredeken növekvő száma, melyek a szektorban kezdenek működni. A

biotechnológiai szektort gyakran írják le az innovátorok nagy és turbulens

populációjaként. A kis- és közép vállalatok jelentik az erőt az innovációs

környezetben, míg a nagyobb cégek szerepe leginkább az új fejlesztések integrálása

a termékeikbe, miután a kis- és közép vállalatok kifejlesztették azokat.

(2) A biotechnológia tudás-intenzív szektor. Ebből két dolog következik: Kis- és

közép vállalatok a tudás forrásához közel helyezkednek el, azaz az egyetemekhez

közeliek akkor is, ha nem spin-off jellegűek. Másik, hogy az alapítóknak leginkább

tudományos háttere van - annak előnyével és korlátaival együtt.

A gyógyszeripart tekintve tehát a nagy gyógyszergyárak egyre inkább függenek

a gyógyszer-molekula originális felfedezőjétől, a kis biológiai cégtől. Egy ilyen

kapcsolat mindkét fél számára előnyös, hiszen egy nagy gyógyszercéggel az
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együttműködés biztosítja egy biotechnológiai cég növekedését és hosszú életét. A

kölcsönhatás és a kapcsolat támogatott a gyógyszergyár oldaláról is. Hiszen adott a

cél - a stratégiai előnyök megőrzése- az innováció megszerzésnek a kívülről történő

építkezés a leggyorsabb és legkevésbé kockázatos módja. A gyógyszergyár

megfelelő tőkével rendelkezik, hogy folytassa ezt az erőt tekintve aszimmetrikus

játékot, egyszerre több tudásbeszállítót is alkalmazva, szélsőséges esetben akár

addig is erősítheti az együttműködést, hogy teljesen integrálja a biotechnológiai

céget.

A biotechnológia és a hozzá kapcsolódó modern gyógyszeripar mozgatórúgója

az innováció, a tudás áramlása, új ismeretek, technológiák megjelenése az iparban.

A szektorban az innováció által megkövetelt tudás áramlására, szervezetek közti

együttműködés megvalósítására több gyakorlatban is működő megoldás született. A

közös pont mindegyikben az akadémiai és ipari szféra és azok igényeinek

egymáshoz közelítése, az akadémiai szférában megszerzett új ismeret és tudás ipari

alkalmazhatóságának és alkalmazásának megvalósítása. Továbbá fontos a

megvalósításhoz szükséges „kritikus tömeg” elérése mind a technológia – kapacitás,

berendezések, munkaerő, szolgáltatók, háttéripar, infrastruktúra- mind az adott

technológia működtetéséhez szükséges tőke bevonása kapcsán.

A stratégiai- és érdekszövetségek megadják a választás lehetőségét: belső

integráció vagy piaci megállapodások. Az ügyletekhez, melyek nagyon speciális

kintlévőségeket foglalnak magukban, az internalizálás talán előnyben részesített,

mert az egyeztetés során bevont magas költségek, a feltételeken és a

megállapodások esetleges követelésein túl, a későbbiekben kis költségeket vonnak

maguk után [83]. Mindemellett a szövetségek, a szervezetek egy olyan formáját

nyújtják, melyen keresztül egy kooperatív vállalkozás igazgatható. A két cég

megosztja a megmaradó tulajdonjogot és a jogok

irányítását/ellenőrzését/szabályozását. Habár valószínűleg a tulajdonjog megosztása

nehézségekkel járna, a tranzakciós költségek gazdasága azt jósolja, hogy mindez
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megérné feltéve, hogy az internalizáció költségei vagy a kiszerződés kockázatai

magasabbak voltak, mint egy szövetségé.

Valójában a „tranzakciós költségek gazdasága” azonosított egy kérdéssorozatot,

amit a szövetségek vezetési szerkezetének kellene megválaszolnia. Ezek a kérdések

a megmaradó tulajdonjogok ellenőrzésének szükségességére koncentrálódtak,

valamint arra, hogy csökkentsék a kompromisszumokat. Ez a kérdéssor a jövőre

vonatkozóan azt állítja, hogy a szövetségeknek ösztönző egyezségeik lesznek, ami

csökkenti a megalkuvásokra irányuló tendenciákat. Azokban a szövetségekben,

melyekben van egy „K+F rész”, ami magára vállalja a kutatást, valamint egy

„ügyfél rész” is, amely a kiadások nagy részével foglalkozik, gyakori, hogy a

szövetségen belüli kifizetéseket a mérföldkövek teljesítése alapján fizetik ki, és a

szövetség igazi értéke a megosztott bevételben tükröződik, mint például a

gyógyszereladásokban, ami a K+F fázis eredménye. Az ilyen esetekben mindkét fél

hasonlóan érdekelt a szövetség sikeres kimenetele szempontjából [84].

Talán ez jelenti a szövetségekben közreműködő bármely ügyfél rész valós

kockázatát abból a célból, hogy létrehozzanak egy kiváltképpen értékes és

szövetség nélkül elérhetetlen stratégiai előnyt, ahol a K+F rész nem ragaszkodik az

eredmény kizárólagossághoz.

Egy szövetség alapításának egyik fő indoka, az erőforrás alapú nézetnek

megfelelően, a kiegészítő előnyök megszerzése [85]. Az erőforrás alapú nézetben a

cég fenntartható előnye attól függ, hogy mennyire tud hozzáférni a stratégiai

előnyének egy portfóliójához. Ezek közül a szükségletek közül nem kell mindnek a

cég tulajdonában lennie. Egy részüket a szövetségeken keresztül el lehet érni. Nem

valószínű, hogy egy technológia beindításának összes feltétele a cég tulajdona lesz.

Például maga a technológia, a gyártás teljes beállítása, a marketing- és disztribúció-

szolgáltatások szükségesek a termék készítéséhez és disztribúciójához. Ez is

igényelhet kiegészítő technológiákat, melyekre azért lehet szükség, hogy a cég a

saját, mag („core”) technológiáival kombinálni tudja. Például a bioinformatikai

fejlesztésekkel foglalkozó cégeknek, akik az informatikai- és a biotechnológiát
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egyesítik, szükségük lehet további technológiai cégekre, hogy gondoskodjanak a két

technológia közül az egyiknek vagy a másiknak a feltételeiről.

Nem minden kiegészítő előnynek ugyanolyan szintű a specializálódása. Számos

cégnek kellene pénzügyi szolgáltatást nyújtania, de talán csak egy magában álló

szervezetnek van ahhoz kapacitása, hogy támogassa egy innovatív cég

technológiájának a legfőbb mozgatórugójához szükséges technológiát. Teece [85]

három osztályba sorolta a kiegészítő előnyöket. Megkülönböztette a generikus, a

specializált és a részben specializált „ko-specializált” kiegészítő előnyöket: A

generikus előnyök általános célelőnyök, amiket nem szükséges a szóban

forgó/kérdéses innovációhoz alakítani. A specializált előnyök esetén egyoldalú, míg

a „ko-specializált” előnyök esetén kölcsönös függőség van az innováció és a

kiegészítő előny között.

A specializált előnyök egy szövetségen keresztüli elérésében magas szintű

függőség van az innováció és az előny között. A hozzáférés hiánya olyan, mint egy

szövetség megszűnése, vagyis nagy jelentőséggel bír az innovációra nézve. Egy, a

„ko-specializált” előnyök megszerzése céljából létrejött szövetségben a felek

kölcsönösen függnek egymástól. Például egy biológiai gyógyszeripari termékekkel

foglalkozó szövetségben egy gyógyszerfelfedező és egy gyógyszeripari cég között

az előny valószínűleg „ko-specializált”. A gyógyszerfelfedezőnek szüksége lehet a

gyártásra és a marketing támogatására, míg a gyógyszeripari vállalatnak szüksége

van a sikeresen kifejlesztett gyógyszerből származó bevételre, amit a marketing

csatornáin keresztül tud realizálni. A megszűnésnek valószínűleg negatív

következményei lennének mindkét fél számára. Másrészt a generikus előnyök

elérése, szövetség alapításának szükségessége nélkül, megtalálható a piacon.

A dinamikus képességek fogalma ahhoz kapcsolódik, hogy szükség van arra,

hogy egy cég elfogadja az egyesített csoport-stratégiát, folyamatosan hozzáigazítsa

és megújítsa képességeit, eleget téve ezzel a gyors technológiai változásoknak. A

dinamikus képességeket Teece definiálta 1997-ben ([86], [87]): „a vállalat

képessége a belső és külső kompetenciák integrálására, felépítésére és
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újraformálására, válaszul a gyorsan változó külső környezetre”. A folyamatos

összehangolás folyamatának egy komponense az új technológiák egyesítése a

vállalattal a szövetségeken keresztül. Egy kapcsolódó megközelítés, Prahalad és

Hamel [88] nevéhez fűződik, akik felvetették, hogy a hiányzó kompetenciák

alacsony költségek mellett elérhetők a szövetségeken keresztül. A szövetségektől

való tanulásnak a nézőpontját Kogut és Zander [89] definiálta: egy vállalat

„kombinációs képességének” - mint a jelenlegi és a szerzett tudás – az előállítása és

az alkalmazása. A megfontolt tudásuk mind a belső, mind a külső tanulásból

származott úgy, mint az akvizíciókból és a vegyesvállalatokból. Mind a vállalaton

belüli, mind a külső vállalatoktól származó tudásszállítás folyamatának

hatékonysága Kogut és Zander [89] szerint kiemelkedő fontosságú a vállalat

növekedésére nézve és függ annak mértékétől, hogy melyik tudást nehéz megérteni

és érvényesíteni

A vállalatoknak van olyan képessége, hogy tanuljanak a szövetségeikből, illetve

együttműködéseikből. Cohrn és Levinthal [90] definiálta az „abszorpciós kapacitás”

fogalmát, mint a nagy cégek képességét az új technológiák kihasználására. Ez

jellemzően maga után vonja ezeknek a cégeknek a hajlandóságát arra, hogy

befektessenek az alapkutatásba azért, hogy jobban megértsék az új technológiákat

és felismerjék a lehetőségeket, amiket a felmerülő specializált technológiai cégek

mutatnak be. Következésképpen [91] az a tapasztalat, hogy a nagy vállalatok egyre

különbözőbbé válnak a technológiai tudásplatformjaik terén azért, hogy az új

technológiákat felderítsék és kísérletezzenek velük és így előnyre tehessenek szert.

Mind a Merck, mind az Eli Lilly példa lehet olyan gyógyszeripari cégekre, melyek a

biotechnológia úttörőivel kötött korábbi megállapodásaikat arra használják, hogy

még többet megtudjanak a biotechnológiáról, ennél fogva növeljék az „abszorptív

kapacitásukat” az új technológiában [92].

A nyílt innováció paradigmának egy újabb fejlesztése azt a felfogást tükrözi,

hogy az innovációs folyamat domináns, multidivizionális, vertikálisan integrált

cégekből fejlődött ki, ahol a nagy cég nyitottá vált a kisebbekkel az
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együttműködésekre. Ebben a modellben a kis cégek szakosított/specializált

tudásának és egy nagyobb termékfejlesztésnek, valamint a nagy vállalatok

disztribúciós képességeinek az összekapcsolása a legfontosabb a

licenszmegállapodásokon, vegyesvállalatokon és további együttműködési

struktúrákon keresztül. Arora, Fosfuri and Gambardella [93] szerint ez a

munkamegosztás létrehozott egy piacot a technológiában a technológia beszállítói

és a felhasználók között. Arora, Fosfuri és Gamberdella [93] piaci változtatások egy

sorozatát azonosította a technológia terén, ami a technológiát transzferálhatóvá tette.

Általában a transzferálhatóság akkor fejlődik, ha a technológia független

feladatokra bontható szét, azaz ha a technológia egy termékben megtestesíthető,

aminek használata csak kevés tacit tudást igényel.

A tranzakciós költségek elmélete a költség- és a kockázatcsökkentési okokra

összpontosít a szövetségek létrehozásakor, míg az erőforrás alapú, valamint az

ehhez kapcsolódó megközelítések a kiegészítő előnyök akvizícióira helyezik a

hangsúlyt. Annak a valószínűsége, hogy egy nagy cég sikeresen részt vesz egy

szövetségben növekedést mutat a tanulási stratégiákkal, melyeket arra terveztek,

hogy növeljék az „abszorpciós kapacitást”. A kiegészítő előnyök fogalma azt

jósolja, hogy a specializált vagy részben specializált szövetségeknek valószínűleg

meglehetősen eltérő a függésük a partnerektől.

6.2. Nyílt innováció (open innovation)

6.2.1. A nyílt innováció kialakulása [94]

A kínálati modell a 20. század végére megbukott abban a formában, hogy a

nagyvállalati, vállalaton belüli K+F potenciál növelésére törekvés egyedül már

semmiképpen sem volt képes biztosítani a tartós versenyelőny megteremtéséhez

szükséges innovációkat. Mi okozta ezt? A válasz nagyon összetett, s részben nem is

teljesen tisztázott még, de az biztos, hogy a 21. század fordulóján már számos

vállalat érezte meg, hogy globális innovációs válság van, és alapvető innovációs

modellt kell váltania. Mielőtt ezzel foglalkoznék, fontos, hogy lássuk, mi is a „zárt
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innováció” modell valódi helye az innováció történetében. (Ehhez felhasználom

Hronszky Imre PhD hallgatóknak tartott előadásait.) Ahogy a termelés és értékesítés

felett, a zárt innovációval megpróbáltak ellenőrzési lehetőséget kialakítani az

innovációs tevékenység felett is. A kihívás mindenekelőtt a saját laborjuk

megteremtése volt. Miután a zárt innováció termelékenyebbnek bizonyult, mint a

korábbi, a készen talált innováció-jelöltek után való külső, alkalmi kutatás, a

vállalatok ebbe az irányba fordították innovációszervező tevékenységüket.

Ugyanakkor már a „zárt innováció” leginkább megvalósuló történeti szakaszai

idején sem lehetett, s érdemes sem volt minden szakértelmet az adott vállalaton

belül koncentrálni. A zárt innováció által uralt történeti korszakban is szerződéses

alapú, stabil, sokszor hosszútávú együttműködés jött létre nagyvállalatok és

egyetemi tanszékek között a kutatásintenzív iparágakban, pl. a gyógyszerkutatásban

is. Bár ez bizonyos értelemben a zárt innovációs értéklánc kinyitása, inkább a „zárt”

mintsem „nyílt” innováció, a dinamika feletti vállalati ellenőrzés kiterjesztése jött

ezzel létre a stabil, szerződéses kutatási, fejlesztési, beszállítói rendszer

kialakításával. [14] A 20. század utolsó két évtizedében többé-kevésbé

rendszeresen működött ez a dinamika, amit kiterjesztett zárt innovációnak

nevezhetünk. Elsősorban például a gyógyszerkutatásban jelent meg egy sajátos

átmeneti forma. Ez a kutatás kezdeti, legbizonytalanabb szakaszának kiszervezése

(outsourcing). Azzal, hogy az új gyógyszerkészítmény alapjául szolgáló kémiai

vagy biológiai kutatást szerződéses alapon egyre rendszeresebben kiszervezték

kisvállalatokhoz, a nagyvállalatok számára bizonyos értelemben kockázatmegosztás

és külső tudásbevonás jött egyszerre létre.

Az innováció sohasem volt teljesen zárt, mert kölcsönhatás jött létre a

közintézményekben vagy máshol kialakított tudással és működött a

szabadalomvásárlás is. Másrészt nem volt zárt azért sem, mert bizonyos összetett

termékeket eleve csak több vállalat együttműködésében lehetett megvalósítani, s

ezért adott vállalat innovációs tevékenysége nagymértékben függött bizonyos

együttműködő partnerei innovációs tevékenységétől. Azt mondhatjuk, hogy
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ténylegesen a vertikális értéklánchoz tartozó innováció is ilyen értelemben mindig

egy (de általában zárt) értékhálóban (ökorendszerben) valósult meg. (Ebbe

természetesen beletartozott, a beszállítóktól illetve a vásárlóktól való függés is.)

Továbbá radikális vagy megbontó innovációk ténylegesen hatékony és célorientált

működéséhez mindig szükség van inkrementális vagy kumulatív, fenntartó

innovációkra (a magyar nyelvben ezeket újításnak nevezik). Ezek sokszor a

használat során kialakuló tanulás eredményei, tehát többé-kevésbé valamennyire

elkerülhetetlenül „nyíltan” valósultak meg, s általában széles körben váltak

hozzáférhetővé. Továbbá már a „zárt innováció” uralta történelmi szakasz végére

változatos új kutatási-fejlesztési- és innovációs módok jöttek létre. Például adott

iparágba tartozó vállalatok együtt alakítottak ki valamilyen közös kutatási bázist,

noha sajátos termékeikkel versenyben álltak egymással, például az autóiparban

vagy a meginduló biotechnológiai gyógyszeriparban. Itt utalok még egy változatra.

Itt arról van szó, hogy globális nagyvállalatok leányvállalatai más kontinenseken,

más országokban a helyi körülményekhez igazodó fejlesztő intézményeket hoznak

létre a globális vállalat keretein belül. Ez a decentralizáció részben válasz az adott

országok által felállított speciális fogyasztói követelményekre. A kétségtelen nyitás

mellett ezt a modellt akár az elvileg végtelenre kiterjeszthető zárt modellnek is

nevezhetjük.

A tudományos-műszaki innovációs potenciál rendkívül gyorsan növekszik az

utóbbi néhány évtizedben s megalapozott várakozás lehet, hogy ez még tovább fog

gyorsulni. Az infokommunkiációs forradalomtól, a ma még részben csak várakozást

jelentő nano, bio, informatikai és kognitív tudományi konvergációt megvalósító

forradalom (angol rövidítése NBIC) felé mozgunk. Az eredmény a kínálati oldal

hihetetlen változatosságot lehetővé tevő növekedése. Ez a dinamika a technológiai

áttörések lehetőségeinek multiplikálódását hozza létre. Ezzel alapvető változás

megy végbe a kínálati oldalon. Ennek kapcsán utalunk egy új paradoxon

keletkezésének lehetőségére [14]. Eszerint létrejön annak a lehetősége is, hogy a

gyorsan növekvő és bővülő kínálat mindjobban képtelen lesz arra, hogy

összetalálkozzon az ugyancsak gyorsan változó keresleti oldallal, akár a
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szükségletek eltalálása, akár kielégítésük hatásossága és hatékonysága

vonatkozásában. Ezzel egyfajta pazarló gazdaság jöhet létre, amelyben a bővülő

kínálati potenciál viszonylag egyre kevésbé képes az individualizálódó

szükségleteket megfelelően kielégíteni. Ezért, paradox módon, éppen mert a kínálat

rendkívül gyorsan növekszik, egyre jobban szükség van arra, hogy amennyire

lehetségesnek látszik, a lehető legkorábban megkíséreljük azt szabályozni a

keresleti oldal felől.

Ugyanakkor megváltozóban van a radikális, illetve a kis innovációk szerepe is.

Hronszky Imre PhD hallgatóknak tartott előadásaiban nagy hangsúlyt fektetett egy

alapvető dinamika-változásra. Eszerint a társadalmi-gazdasági folyamatok

komplexitásának növekedésével már nem hosszú, stabil folyamatok alakulnak ki, -

amelyeket időnként áttörések szakítanak meg, majd létrejönnek újabb hosszú, stabil

folyamatok-, hanem megváltozik a dinamika alapvető természete. Ebben a

mindenoldalú bizonytalanság, a turbulencia válik alapvetővé, s ebbe illeszkednek

bele, ezt szakítják meg viszonylag stabilabb folyamatok. Ezzel a folyamatok

tranziens jellege válik dominánssá. Az (radikális illetve a megbontó) innováció

maga is turbulencia keltő.

A mindenkori tudás természete szerint nem csak kodifikált tudás, ami alkalmas

rendszerezésre illetve stabil viszonyok között a folyamatok előrelátására és

univerzálisan érvényes, hanem a kutatás alapjául szolgáló lokális, nem mindenütt

megtalálható, sokszor csak rejtett (tacit) tudás. Ilyen lehet például a kutatási stílus.

Ez mélyen beágyazódhat az intézményekbe, s hallgatólagos szervezeti tudásként

működhet. A tudás ezzel problémamegfogalmazó képesség is, ami egyrészt jól

érvelhetően akkor igazán sikeres, ha az alapul szolgáló tudás kutatási rutinként kap

szabályosságot, másrészt ezzel radikálisan új tudás megszerzésének módja.

A Thomas Kuhn által megfogalmazott paradigma dinamika szerint az ilyen

kutatási rutin (a kifejezés az evolúciós ökonómia fogalomtárába tartozik, s a

paradigmákat jogosan nevezhetjük kutatási rutinoknak) válságának elmélyülése

késztet arra egy közösséget, hogy új paradigmát, kutatási rutint állítson fel. Kuhnnal
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szemben viszont, aki univerzálisan érvényes tudás működésének elemzésével

foglalkozott, a kutatási rutinok bizonyos értelemben mindig lokálisak. Nyílt,

komplex ügyek megközelítésére különböző kutatók (kutatói közösségek) eltérő

„oldalakat” véve figyelembe, eltérő kutatási rutinokat fogalmazhatnak meg, és

igyekeznek kiaknázni.

Ezért ezek versengő paradigmák, s sikerük egy időre maga is turbulenciát

eredményez a környezetben. Az új tudás, paradigma vagy annak néhány eredménye

radikális innováció, gazdaságilag megvalósítható eredmény lehet, ami turbulenciát

eredményez a környezetben.

Ahogy Schumpeter ezt száz évvel ezelőtt felismerte, a (radikális) innováció

természete az egyensúlyi növekedéseknek a megtörése, kikényszerített strukturális

átalakulás, „kreatív rombolás”. Mivel minden folyamatot turbulens környezet vesz

körül, erre turbulens jellegre kell rendszeresen radikális/megbontó innovációkkal

válaszolni, akár anticipatív módon. A turbulencia azt jelenti, hogy nagyon gyorsan

változhat meg addig stabil folyamatok iránya is, s jöhetnek létre aránytalan

felgyorsulások/lassulások. Új folyamatok jöhetnek hirtelen és nagyszámban létre, a

tranziens jelleg válik tipikussá. Ez érvényes minden szinten, az adott folyamat

minden elemére is. Ezzel megszűnik az ipari társadalomra jellemző dinamika, a

radikális változások, pl. radikálisan új termék vagy technológia megjelenése után

kialakuló hosszú, viszonylag egyszerű kiaknázási szakasz. Helyette minden szinten

a radikális innovációk keresése kerül előtérbe, messze korábban, mintsem a korábbi

innovációkat kis, kummulatív javításokkal „kimerítették” volna. [14]

A külső környezeti és a belső környezeti turbulencia dominanciája állandóan

arra kényszerít, hogy állandóan lényegesen új technológiai, termék, szervezeti,

marketing, stb. lehetőségeket keressünk, miközben a korábbi formákat csak

tökéletlenül aknázzuk ki. Ez állandó kutatást követel minden szinten a radikális

innovációk megsokszorozására, anélkül, hogy az általuk létrehozott potenciál

kimerítésére törekedhetnénk, hiszen a kimerítés hosszú ideig tartó folyamata alatt

lényegesen megváltoznának a legkülönfélébb kölcsönható partnerek, s az
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inkrementális javítások értelmüket vesztenék. A válaszolás folyamatában

alapvetővé válik a koevolúciós tanulás és az ezt megtestesítő interaktív

értékteremtés minden résztvevő számára.

A tudás sajátosságaival kapcsolatban elengedhetetlen még két megjegyzést

tenni. Egyrészt, amíg a versenyelőny megszerzéséhez szükséges tudás vagy

viszonylag hiánycikk volt, vagy nem keresték olyan „helyeken”, ahol esetleg

bőségesen megtalálható, addig a saját tudás őrzése és a releváns szabadalmak

megszerzése alapvetően jó stratégia volt. Azt mondhatjuk, hogy mindkét esetben

alapvető változás megy ma már végbe. A globálisan megtalálható tudás viszonylag

könnyű hozzáférhetősége relatíve leértékeli a vállalaton belül megszerezhető tudást.

Másrészt ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy olyan „helyeken” is bőségesen

termelődik, ahol ezt korábban nem gondolták. Itt a beszállítóknál, kis start-up

vállalatoknál, de különösen a fogyasztóknál termelődő, felhalmozódó tudásról van

mindenekelőtt szó. Másrészt a mai gazdaságban releváns tudás a fogyasztóról már

nem csak az, hogy tudja-e a használni az adott terméket, hanem hogy milyen

szocio-technikai és kulturális közeg jön létre a termék használatbavételével. Ennek

a közegnek az aktív ki- és átalakításában a fogyasztók egy része maga is szívesen

részt vesz.

Adott innovatív vállalatnak döntő jelentőségű a beszállítókhoz és a

fogyasztókhoz való viszonyának gyökeres dinamizálódása. Ebben a fejezetben a

fogyasztókhoz való viszony változására koncentrálunk. Korlátozott számú és típusú

megbízható partner helyett fontosabbá válhat, hogy bárhol meg lehessen találni az

új típusú partnereket, beleértve a kokreatív fogyasztókat is, mert óriási

tudástöbbletet jelenthetnek, sokszorosan nagyobbat, mint amiről a stabil, a piaci

versenybe csak korlátozottan belehelyezett korábbi együttműködői viszony tudott

gondoskodni. A hozzáférést ehhez a globálisan elosztott tudásforráshoz az az

elsősorban tudásszervezési változás adja meg, hogy állandó partnerek kiválasztása

átadja a helyét, amennyire lehet, a teljesen piacosított partnerkeresésnek, valamint a
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nyílt hálozatosodásnak, ami a web globális elérhetőséget, a partnereknek globális

virtuális mobilitást képessé tevő természetén nyugszik.

A mai menedzsment irodalom tele van a „fogyasztó a király”

figyelmeztetésekkel. Ez a fejezet arra koncentrál, hogy jelezze, hogy a nyílt,

participatív innovációban többről van szó, mint, hogy a mindenkori fogyasztó a

mások (tervezők, gyártók) által kialakított lehetőség halmazban válogathat, vagy

rászabják a terméket (customization), akármilyen dinamikusan fejlődnének ezek a

vonalak tovább. Helyette arról van szó, hogyan alakulhat és alakul a termelő és a

fogyasztó viszonya maga is interaktív termelői viszonnyá. [95].

Egyetértek Hronszky Imrével, amikor rendszeresen felhívja a figyelmet arra,

hogy fogyasztói tudás megítélésével kapcsolatban érdemes egy, legalábbis az

oktatásban még mindig sokszor változatlanul jelenlevő részleges megfigyelésre, s

az abból kialakított attitűdre legalább utalni. Ackofftól [96] származik a tudás

aszimmetriájára vonatkozó az a megfogalmazás, ami szerint a termék gyártója, vagy

esetleg eladója lényegesen többet tud(hat) a kínált termékről, mind a vevő.

Mintapélda erre a használt autó vásárlásánál a vásárlói „befürdés” lehetősége. Ez

kétségtelenül igaz. Ugyanakkor alapvetően félrevezető, ha a fogyasztót csak ebből a

perspektívából vesszük szemügyre. Ma már a fogyasztót például akár „vezető

felhasználónak” is tekintjük, aki akár alapvetően új termék vagy szolgáltatás ötlettel

állhat elő a maga specializált igényeinek kielégítésére és megvalósítja a prototípust,

vagy a fogyasztói tömeget tekintjük kokreatívnak a termékfejlesztésben. Mi több,

ahogy erre később utalunk még, innovációs technikák vannak már létrejövőben

termékek/szolgáltatások és fogyasztók koevolúciójára, ahol a fogyasztó

szociotechnikai környezetváltást eredményező termék/szolgáltatás kialakításában

érdekelt.

Létrejött tehát a nyitás korszaka. Ez a nyitás kényszer is, lehetőség is. Arról van

szó még, hogy a turbulenciák miatt nagy kockázat-nagy nyereség korszakba lépünk.

A jól alkalmazkodó vállalat a lehető leggyorsabban reagál a turbulens folyamatokra,

például létrehozva, rendszeresen megújítva a stakeholderekel, a beszállítókkal vagy
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a fogyasztókkal való új típusú együttműködés/ek/et. A globalizálódó világban

gyakran váratlanul keletkezhetnek ugyanis új beszállítói vagy fogyasztói

kapcsolatok lehetőségei, s ezek kiaknázása jelentheti a versenyképesség

növelésének fő forrását. Tömegesen jelennek meg például a változó magas

követelményeket állító felhasználók, s az úttörő felhasználók készek és képesek

radikálisan új igények kifejlesztésére és megoldások aktív keresésére is

kielégítésükhöz. A másik oldalon olyan, esetleg új beszállítók jelenhetnek meg,

akik lépést tudnak tartani az új igényekkel.

A folyamatok evolúciós természete azt jelenti, hogy a korábbi, stabil viszonyok

helyett, amikor az átlag szerepe volt a döntő, a (pillanatnyi) perifériákon zajló

divergens változások, bizonyos másként cselekvők vagy másként gondolkodók már

előre jelezhetik a következő új korszak típusát. A perifériákon (a piac, a

technológia, a kultúra, a politika vagy a mindennapi élet perifériáján) megjelenő

változások új, esetleg uralkodóvá váló tendenciák előjelei lehetnek, s a korai

szakaszban való aktív elősegítésük is felmerülhet már a lehetőséget korán felismerő

egyes résztvevők számára. A folyamat paradox jellegű, mint a komplex folyamatok

általában. Például a verseny a puszta rivalizálás helyett a versengők tartós

együttműködését is kikényszerítheti. Ami az individualizálódó igények megfelelő

kielégítését illeti, ez a fogyasztóra szabás (customization) általánossá válása. Ezzel

sajátos visszatérés-meghaladás történik, hiszen a luxusipar perspektíváját mindig az

egyedi jelentette.

A zárt innovációs tevékenység határait indikáló tényezők egyike az innováció

költségeinek gyors és meredek növekedése. Például a gyógyszeriparban az utolsó

két évtizedben egyes területeken nagyságrendi növekedés ment végbe. Ezzel az

innováció többszörös szorításba került. Miközben a vállalatok számára döntő

tényezővé vált az innovációképesség, az innovált termékek, szolgáltatások

életciklusa lerövidült. Ennek számos következménye közül az egyik az, hogy a

mindenütt jelenlevő versenytársak számára az innovációk gyorsabban váltak

transzparenssé, s utánozhatóvá (akár az iparjogvédelmi szabályok betartása mellett),
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mint korábban, miközben az innovációk kutatása elviselhetetlen költségűvé

emelkedett. Egyfajta hálózatosodás, az innováció kiszervezése, a szerződéses

viszony kialakítása külső partnerekkel egy, átmeneti jellegű válasz volt erre. Ide

tartozik egy másik már említett tendencia is, a központosított vállalati innovációs

struktúra átalakítása a globális vállalat egységei közötti belső hálózatos modellé. De

transzferálhatjuk a termelői szerep egy részét is, azt, hogy a fogyasztó maga alakítsa

ki termelési eszköze végső formáját, ahogy az a szoftver iparban a „nyílt

forráskódú” szoftverekkel történik. Érdemes emlékeztetni arra, hogy a „nyílt

forráskód” bevezetése a szoftveriparban eredetileg arra irányult, hogy megtakarítsák

a költséges kipróbálásokat, amelyek eleve nem voltak képesek elérni a tényleges

individuális szükségletet. A „permanens béta állapotban”, a késztermékké alakítás

variánsait nyitva hagyó állapotban a fogyasztónak átadott félkész termékek a

fogyasztók által tovább kísérletezhetőek, alakíthatóak, saját, akár az alakítási

próbálkozások során felismert egyéni szükségleteikhez.

Utaltunk már arra, hogy radikálisan növekszik az új lehetséges

termékek/szolgáltatások kínálata is. Például az egyetemi kutatólaboratóriumok

eredményei alapján ma már rendszeresen alakítanak ki spin-off cégeket a kutatási

eredmény üzleti hasznosítására. A Procter&Gamble egyik vezetőjének

összehasonlítása szerint az akkor náluk levő 7000 kutatóra kb. másfél millió további

szakértő jutott az egész világon. Ezek, nagyon tág értelemben potenciális

innovációsforrást jelenthetnek az adott vállalatnak. S miközben ezzel csak a hasonló

profilú, képzettségű szakértőkről van szó, a nyílt innováció néhányéves

fejlődésének tapasztalata azt is megmutatta, hogy más területek szakértői, mi több

„laikusok”, például a laikus fogyasztók is rendszeresen járulhatnak hozzá az

innovációkhoz. Ez utóbbi részben azzal függ össze, hogy nem a műszaki érték

egyedül a döntő a sikeres termékeknél, hanem a beilleszkedés a fogyasztó

kulturális, stb. elvárásaiba, hiszen a termékekkel ”életmódot” is vásárolunk.

Visszatérve a spin-off cégekhez, kiderült, hogy az innovatív ötletek és kezdeti

termékfejlesztések aránytalanul nagyobb mértékben mennek végbe kis- és
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középvállalatoknál (KKV), mint nagyvállalatoknál (az alkalmazottak számára

vetítve akár nagyságrendi eltérés is lehet). Ugyanakkor érdemes látnunk, hogy ezek

a cégek mindenféle forráshiánnyal (pénz-, idő-, kiegészítő tapasztalatok)

küszködnek, különösen, amikor termékötleteiket, termékeiket nagy volumenben

szeretnék eladhatóvá tenni. A nagyvállalatokkal való rendszeres együttműködés utat

kínálhat ezeknek az akadályoknak a legyőzésére.

6.2.2 A nyílt innováció új mechanizmusa, a nyílt szolgáltatás-innováció

A nyílt innováció [75] és a nyílt üzleti modellek [97] után Henry Chesbourgh

ismét bevezetett egy új fogalmat: a nyílt szolgáltatások innovációja, amit 2011

januárjában publikált [98]. Annak ellenére, hogy nézőpontja még viszonylag korai

volt ahhoz, hogy fogalmilag érthetővé váljon, hogy mi történhet számos cég

innováció-dinamikájának újjászervezése során, az új könyvében mégis felveti az

innováció újjászervezésének problémáját és szélesebb gazdasági, valamint politikai

vonatkozásban tárgyalja. A keretfogalmát az a lehetőség adja, hogy a globális

verseny fellazulhat a közelmúltban leginkább fejlődő országok miatt/által.

Chesbrough a probléma megoldásait és mikroökonómiai építőelemeit kutatja. A fő

problémát szerinte az „árucikk csapda” jelenti, vagyis a kényszer, hogy a termékek

egyre növekvő megkülönböztetésének felismerése folytatódjon a globális

versenyben, ahol a mostanában legjobban fejlődő országok számára az előfeltételek

egyre inkább kedvezőtlenek lesznek ehhez a stratégiához. A javasolt megoldása a „a

nyílt szolgáltatások innovációja”. Chesbrough adott egy általános definíciót a nyílt

innovációra, mint a „belső tudás tudatos áramlása használatának a belső innováció

elősegítése céljából, illetve a tudás külső tudatos áramlása a piacok kiterjesztése, így

az innováció külső használata céljából.” [97] Igazából arra fókuszált, hogy „zárt

innováció” egy nyílt megközelítés irányába változtassa. A „zárt innovációt” úgy

jellemezte, mint az K+F+I integrációjának a tendenciáját a vállalat vertikális

értékláncában azon próbálkozás során, hogy a cég felügyelete alá helyezze azokat.

A cég által megvalósított K+F+I, valamint a szabadalmak felvásárlása még akkor is,



108

ha az a sorsuk, hogy ott várnak a polcokon a zárt innovációhoz tartozik. Ennek a

tevékenységnek kétféle hatása van. Az egyik, hogy egy belső megvalósítással elér

egy bizonyos előnyt, a másik pedig, hogy megakadályozza a versenytársakat abban,

hogy hasznosítsanak valamit, ami a szabadalomhoz hozzáféréssel elérhető lenne.

Ezzel ideális esetben a rivalizálás egy versenyként fogható fel. A 20. század

második felében a legnagyobb cégek innovációs fejlesztései a „zárt innováció”

megvalósításaként tekinthetők. Az IBM 1980-as évekbeli gyakorlata a legjobb

modell erre. A horizontális kooperáció az innovációban legalább a 18. századig

nyomon követhető. Ezekben az esetekben „kollektív innovációról” beszélünk [99],

vagyis a különböző gyártók vagy felhasználók néhányszor együttműködnek abban,

hogy felismerjék a nem járulékos innovációkat is. Szükségük van erre azért, hogy a

már meglévő innovációt megvalósíthatóvá tegyék vagy azért, hogy nagyobb

hatékonysággal dolgozhassanak, vagy pedig azért, hogy az eredeti tervhez hasonló

célból használhassák fel. Ellentétben ezzel, a 21. század elejére a horizontális

innovációs együttműködések globálissá váltak.
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A nyílt innováció értelmezhető folyamatoldalról az alábbi ábra szerint:

11. ábra: a nyílt innováció folyamata [100] a szerző módosításaival

A 11. ábra a Chesbrough által bevezetett „nyílt innováció” elképzelés javított

változata, ami utal arra, hogy néha egyesített folyamat megy végbe. [100]

Értelmezhető vállalatgazdasági oldalról is a 12. ábra szerint:

12. ábra a nyílt innováció folyamata vállalatgazdasági oldalról [64]



110

Chesbrough két tendenciát azonosított. Az első az „outside-in folyamat”, ami az

innovációs feladatok külső erőforrásainak rendszeres igénybevételével valósult

meg, vagy a már létező, elkészített szabadalmak megszerzésével oldják meg a cég

innovációs problémáit. A második pedig az „inside-out folyamat”, melynek célja,

hogy előnyöket próbálnak kovácsolni az innovációk eladásaiból (az innovációk

különböző fejlettségi állapotaiban lehetnek ekkor), amelyeket maga a vállalat nem

hasznosít. Chesbrough a következő három fő alkotórészre helyezi a hangsúlyt:

 A gyártási és az üzleti folyamat ismerete széttagolt.

 A világon a termékek gyártása egyik területről másik területre „költözik”

nagyon alacsony munkabérek mellett.

 A termék piacon maradásának ideje kissé lecsökken, mielőtt egy új és

továbbfejlesztett termék elfoglalná a helyét.

Ahogy Chesbrough is írta az „árucikk csapda” a „lehetetlenség” realizációjához

vezet, amivel az Alice csodaországban című műben találkozunk. Ha valakit foglyul

ejtett az „árucikk csapda”, akkor kitart amellett, hogy megpróbálja növelni az

árucikkek megosztottságát/felosztottságát, mert úgy gondolja, hogy a

kiemelkedésére az lehet a megoldás, hogy olyan gyorsan kell futnia, amilyen

gyorsan csak tud, pedig ez csak ahhoz lesz általában elég, hogy egyszerűen egy

helyben maradjon. [101] Nevezetesen az esemény, amiről ír az, hogy gyorsabban

kell futni, ha győzni akarunk – de változó irányban. Ez a váltakozó irány, a sugallt

mikorökönómiai változás, nevezetesen a termékinnovációkra fókuszálás helyett a

szolgáltatás innovációkra összpontosítás. Chesbrough egyértelműen felismerte ezt.

Michael Porter lineáris értéklánca helyett, ami az árucikkek tömeggyártásának

menedzseléséhez megfelelőnek és hasznosnak bizonyul, Chesbrough körvonalazott

egy visszacsatolásos, ismétlődő értéklánc modellt, ami kifejti a fogyasztókkal

folytatott párbeszéd szilárd, interaktív természetét. A 21. században az innovációk

szervezésében erőteljesen jelentkező új trendek ellenére Chesbrough először a
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termelési folyamat és a termék nyílt innovációjára helyezte a hangsúlyt, amiben a

lehetséges beszállító cégek vettek részt. A fogyasztók is ügyfelekké váltak (azaz

részt vettek az innovációban azzal, hogy az igényeiket, preferenciáikat vették alapul

a fejlesztéseknél), habár Chesbrough eredetileg nem figyelt a fogyasztók vagy a

felhasználók részvételi folyamataira.

Eric von Hippel [100] segített felismerni és elterjeszteni a szerepeket, amiket a

„vezető felhasználók” játszhatnak a termékek létrehozásakor és feltételezhetően

még inkább a szolgáltatásokban. Hippelnek két víziója volt. Az első, hogy az

általános fogyasztó uralta innováció hamarosan meg fog valósulni. A második

pedig, hogy azok a nemrégiben még ritka példák meg fognak sokszorozódni a

termelési folyamatokban is, amikor már a teljes innovációs folyamat megvalósult

anélkül, hogy a gyártók bármilyen módon beavatkoznának, de a fogyasztók már

inproaktívan, az innováció indítóiként működnek.

3. táblázat: az együttműködések osztályai [102]

Ami a zárt innovációs paradigmát a nyílt innováció paradigmájától

megkülönbözteti alapjában véve az, hogy a vállalatok, amelyek az utóbbit

alkalmazzák, kölcsönösen hatnak egymásra a külső környezettel. Chesbrough [75]

több eróziós faktort írt le, amelyek arra kényszerítik a vállalatokat, hogy átalakítsák

az innovációs stratégiáikat egy sokkal rugalmasabb nyílt innovációs megközelítés

irányába. Az innovációs paradigmákban egy eltolódás következett be a szakképzett
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munkások egyre növekvő rendelkezésre állásának és mobilitásának, valamint a

külső beszállítók növekvő elérhetőségének köszönhetően.

13. ábra: a nyílt innovációs folyamatok [63]

A nyílt innovációs folyamat három alaptípusa

Kutatások eredményei [63], [64]

1. A beáramlási folyamat „outside-in”: A vállalat saját tudásbázisának

gazdagítása a beszállítók integrációján keresztül elérhető, a vállalat

innovativitásának növelése pedig a fogyasztók és a külső tudásforrások

segítségével megvalósítható.

2. A kiáramlási folyamat „inside-out”: a vállalat ötleteinek piacra vitelével

profitnövekedés várható, ha pedig egy vállalat a külső környezetre kiterjeszti

az ötleteit, akkor a védett (szabadalmazott) technológia eladására lehet

számítani.
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3. Az egyesített „coupled” folyamat: beáramlási és kiáramlási folyamatok

párosítása a kiegészítő üzlettársakkal szövetségben dolgozva.

A nyílt innováció különböző területeihez tartozó adatokból kiindulva az

mondható, hogy nyílt innovációs folyamatnak nem minden vállalat ugyanazt a fő

módját választotta, vagy nem ugyanolyan mértékben integrálta a három folyamatot.

Minden vállalat kiválasztott egy elsődleges folyamatot, de a többiből is integrált

néhány elemet.

A) Beáramlási folyamat (Outside-In Process)

Ha egy vállalat az „ouside-in” folyamatot választja elsődleges nyílt innovációs

megközelítéseként az azt jelenti, hogy az a cég a beszállítókkal és a vásárlókkal

való együttműködésbe fektet be és integrálja az elnyert külső tudást. Ez elérhető

például a vásárlók és beszállítók integrációjával, figyelve közben az innovációs

klaszterek elhelyezkedésére és kihasználva az innovációkat a különböző iparágakon

keresztül, szerzői tulajdonokat megvásárolva és a globális tudáslétrehozásba

befektetve. Ilyen stratégiát folytat az IBM.

B) Kiáramlási folyamat (Inside-out folyamat)

Azok a vállalatok, akik az inside-out folyamatot választották kulcsfontosságú

folyamatként, a vállalat tudásának és innovációjának externalizációjára fókuszáltak

azért, hogy az ötleteket gyorsabban a piacra vigyék, mint ahogy belső fejlesztésen

keresztül lehetne. Eldöntötték, hogy a vállalat határain kívülre átteszik a

hasznosításuk helyét, vagyis abból generálnak majd profitot, hogy engedélyezik az

IP és/vagy a technológia transzferét további vállalatokhoz. A gyógyszeripari ágazat

erre (az olyan cégek, mint a Novartis Pharma, Pfizer vagy Roche) különösen jól

ismert példa. Ezek a cégek „keresztágazati”, vagy más alkalmazásbeli használatra

licenszbe adták szabadalmaikat, és azok világszerte híressé váltak ezáltal. A

kezdetekben a cégek egy betegséget céloztak meg, de sokkal jobbá váltak vagy

egyaránt sikeressé, amikor más betegségek gyógyítását is célba/figyelembe vették.
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Három jól ismert példa támasztja ezt alá: például a Viagrát eredetileg a vérnyomás

szabályozására fejlesztették ki, de később szexuális segédeszközként aratott óriási

sikert. A Botox fejlesztése idegméregnek indult, de a ráncok csökkentésére

használják a szépségiparban. Az Erythropoitin (EPO) nevű készítményt pedig

vérhígítónak szánták kifejlesztésekor, de végül doppingszerként lett ismert a

hivatásos sportolóknál és jelenleg a rákgyógyításban is használják.

C) Egyesített (Coupled) folyamat

Azok a vállalatok, amelyek úgy döntöttek, hogy az egyesített folyamatot

alkalmazzák kulcsfontosságú folyamatként, kombinálták az „outside-in” folyamatot

(hogy külső tudást nyerjenek) és az „inside-out” folyamatot (hogy ötleteket

vigyenek a piacra). Azért, hogy mindezt megtehessék együttműködtek további

vállalatokkal a stratégai hálózatban. Egy nem olyan régi innovációs példa az új,

hetes szériás BMW autók fedélzeti vezérlő mechanizmusa – az „iDrive”, mely a

különböző iparágak zárt együttműködésének eredménye. A helyi játékipar által

kifejlesztett „botkormány” (joystick) technológiát ötvözi a kényelmes, több mint

700 funkcióval rendelkező pilótafülke vezérlésével. A sikeres együttműködéshez

szükséges a tudás ki- és beáramlás, így az „outside-in” és az „inside-out”

folyamatok összekapcsolása kulcsfontosságú a siker eléréséhez. Az iparágban az

innovációs összekapcsolás („coupling”) egy stratégiai választási lehetőség, például

a közös szabadalommal rendelkező szövetségekben. Az együttműködés azonosítja a

tudás összekapcsolódó fejlesztéseit a speciális üzlettársi kapcsolatokon keresztül,

úgy mint a versenytársak konzorciuma ([103], [104], [105]), beszállítók és vásárlók

([106]; [107]), vegyesvállalatok és szövetségek ([83], [108], [109]), valamint

egyetemi és kutatási intézetek ([110], [111], [61], [112]).

A közös vonás az előző tanulmányok eredményeiben az, hogy a siker kulcsa az

újraértékelés (re-evaluate) és a tanulás képessége. A biotechnológia a

gyógyszeripari kutatás és fejlesztés egyik legfontosabb kapujaként fogható fel. 1996

óta világszerte a gyógyszeripari és biotechnológiai cégek évente 400-500 új

szövetséget hoznak létre [113]. Az Eli Lilly vállalat a rekombináns humán
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inzulinnal kezdte a fejlesztéseket a Genentech vállalattal együttműködésben. A

létrehozott termékük, a Humulin lett az első biotechnológiai termék, amikor 1983-

ban kibocsátották. A stratégiai szövetségek intenzív együttműködésének

eredményeként már nem számítanak szokatlannak a gyógyszeripari vállalatok

biotechnológiai holdingjai (a Novartis birtokolja a Chiron 40%-át, valamint a Roche

tulajdonában van körülbelül a Genentech 60%-a).

6.2.3. Nyílt innováció az üzleti modellekben

A nyílt innovációs paradigma felbátorítja a cégeket arra, hogy megvizsgálják az

innovációs lehetőségek belső és a külső forrásait, integrálják azokat a vállalat

képességeivel és forrásaival és széleskörűen kihasználják a több csatornán át érkező

új lehetőségeket. [114]

A nyílt innovációról állítható, hogy a működés legjobb módja a mai

kihívásokkal teli üzleti világban, de nem megfelelő bármely vállalat számára és nem

zárja ki a belső kutatást és fejlesztést. Általában a cégek üzleti tevékenységei,

amelyek valószínűleg hasznot húznak a nyílt innovációból összekapcsolhatók a

globalizációval, a technológia erősségeivel, a technológiai egyesüléssel, új üzleti

modellekkel és a tudáshasznosítással. [115] Tehát a nyílt innováció high tech

iparágakkal került kapcsolatba, de Chesbrough és Crowther [116] talált bizonyítékot

arra, hogy a paradigma gyakorlata szintén használt nem high tech iparágaknál is.

Az „e-commerce”, az „elektronikus kereskedelem” és az „e-business”, az

elektronikus üzlet” létrejövetelének következtében az „üzleti modell” kifejezés

mostanában gyakran használatos, de a pontos definícióját nehéz meghatározni.

Alapvetően az üzleti modell azt mondja meg, hogy a vállalat hogyan teremt értéket

és hogyan nyeri ki ebből az értékből a saját részét. Chesbrough és Rosenblood [117]

az üzleti modell fogalmát tapasztalati alapon definiálta egy közvetítő/közbeeső

tényezőként a technikai és gazdasági területek között (lásd:14. ábra).
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14. ábra: az üzleti modell [117]

Minden vállalatnak van egy üzleti modellje, ez az értékek teremtésének és

szerzésének módja. Az üzleti modell hat funkcióból áll: értékpozíció, a piaci

szegmensek azonosítása, a cég értéklánci struktúrájának definiálása, a bevétel-

generáló mechanizmusok részletezése, valamint az költségstruktúra és az árrés

megbecslése, az értékláncon belüli pozíció leírása és a versenyképes stratégia

megfogalmazása. [75]

A nyílt innováció elfogadása az elterjedt üzleti modell megváltoztatása nélkül

nem lehetséges. Chesbrough [75] az üzleti modelleket 6 típusra osztotta fel attól

függően, hogy az üzleti modellek mennyire fejlődő módon kapcsolják össze az

innovációs folymatokat és a szabadalom-menedzsmentet. Az üzleti modellek típusai

a 4. táblázatban láthatók.

4. táblázat: üzleti modellek típusai [75]
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Az első típusú vállalatok alapvetően az árral és az elérhetőséggel versenyeznek.

Nincsenek fejlesztési tevékenységeik vagy jelentős szellemi tulajdonuk. A második

típusú vállalatoknak kevés szabadalmuk van, van némi innovációs tevékenységük

és a differenciálódás jellemző rájuk, de ezek a tevékenységek nem határozottan

irányítottak. A 3. típusba sorolt cégek üzleti modelljének nagyobb esélye van a

fejlesztésre. Ezek az üzleti modellek egy világos innovációs folyamatot és

innovációmenedzsmentet tartalmaznak. A cég szegmentálja a piacait és befektet a

kutatásba és fejlesztésbe. Ezek a cégek a zárt innovációs modellt hasznosítják. A

4.,5.,6. típusú vállalatok nyíltaknak tekinthetők. Azokat a vállalatokat, akik az 5.

típusú üzleti modelleket használják, igazi nyílt innovációs vállalatoknak lehet

nevezni. A belső és külső kutatási és fejlesztési lehetőségek integráltak és ezek a

vállalatok az új piacokra és a jelenlegi piacokkal és üzleti tevékenységekkel történő

üzletelésre is fókuszálnak. Az üzleti modellek utolsó típusa (6.) még a 4. és 5.

modellnél is nyíltabbnak számít. Alapvetően erre az jellemző, hogy ezzel a típusú

üzleti modellel a vállalatok képesek önmaguk megváltoztatására – a saját üzleti

modelljeik fejlesztésére. [112]

A nyílt innováció nem más, mint az együttműködési és a kokreativitási képesség

szervezeti korlátozás által nem akadályozott feltárása és kiaknázása bármely

lehetséges együttműködő féllel, elvileg az egész globálisan elosztott tudás

mobilizálásával. A nyílt innováció megvalósítása új „társadalmi technológiákat”

hoz előtérbe. Megvalósításának alapja általában a tömegbe kiszervezés

(crowdsourcing), illetve a termékfejlesztési partnerség. A tömegbe kiszervezéssel

egyrészt a hagyományosan egy, a vállalattal szerződéses viszonyban levő aktorral

(egyén, csoport vagy vállalat) kialakított stabil, általában hosszú viszony helyett

egyének vagy közösségek, vállalatok egy előre meg-nem-határozott csoportjának,

először alkalmi megkeresése jön létre – nyílt felhívás közzétételével. Érdemes

felfigyelni arra, hogy különböző típusú tudást kereshet a tömegbe kiszervezés.

Hronszky Imre PhD hallgatóknak tartott előadásaiban figyelmeztet arra, hogy a

kiszervezés lényeges különböző célok megvalósítására irányulhat. Ezek
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összekeverése még ma is akadályozza, hogy megértsük a nyílt innováció

lehetőségeit. A nyílt innováció ugyanis egyrészt irányulhat a vállalat határain túl

megtalálható kiválóságok megtalálására, de irányulhat „a tömeg bölcsességének”

megtalálására is. Ebben az esetben arról van szó, hogy bizonyos feladatok pontos

megoldását a tömeg átlagolt tudása bizonyos feltételek mellett jobban megközelíti,

mint a szakértői becslés. De irányulhat a nyílt felhívás egyszerűen a lehető legjobb

megismerésére annak, hogy a többség milyen álláspontot foglal el. Ennyiben inkább

marketing tevékenységről van szó. A tömegbe kiszervezést ma már sokféle

együttműködési lehetőségre alkalmazzák, a fogyasztókkal, a beszállítókkal, a

szakértőkkel, sőt a versenytársakkal való együttműködés megvalósítására is.

Talán legfontosabb a fogyasztókkal való interaktív értékteremtés nyílt módja.

Erről szélsőséges vélemények vannak. Von Hippel [100] szerint az innovatív ötletek

többsége már korábban is a felhasználók sajátos csoportjától, a vezető

felhasználóktól származott, s ezen elsősorban embereket értett. Minden bizonnyal

nagyon egyoldalú viszont Verganti véleménye, aki gyökeresen tagadja a fogyasztó

radikálisan új termékötleteinek a lehetőségét, még ha abban fontos igazság is van,

hogy kezdetben csak a kínálati oldalon állók ismerhetnek még bizonyos

technológiai, szervezési, jogszabályozási, marketing, stb. innovációs lehetőségeket.

Verganti Ford híres mondását idézi. Ford szerint ugyanis, ha ő megkérdezte volna a

fogyasztót, akkor a fogyasztó jobb lovat szeretett volna. Az a gyanú merülhet fel,

hogy, sok más egyéb mellett, Verganti nagyon erősen alulértékeli azt a potenciált is,

ami a mai infokommunikációs fejlődésből adódik. A nyílt innovációt, különösen a

felhasználóval való együttalkotást, korábban hihetetlen mértékben segíti elő ma, a

jelenlegi infokommunikációs fejlődés. A McKinsey tanácsadó cég [118] becslése

szerint kb. hetven millióan blogolnak és végeznek rendszeresen on-line

termékértékeléseket. Az „elosztott együttalkotás”, például a fogyasztóval együtt

végzett interaktív értékteremtés perspektívája ezzel a képessé tevő (enabling)

technikával ma még beláthatatlan, de feltétlenül óriási lehetőséget kap. Alapvető

segítséget nyújthatnak a kibontakozásban olyan technikák, amelyek biztosítják a

”nagy adatok” összegyűjthetőségét és feldolgozhatóságát.
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6.3. Klaszterek

6.3.1 Klaszterek funkciói és felépítésük

Az átfogó, közös projekteken keresztül az üzleti és más szervezetek között,

amelyek egymáshoz térben közel állnak, érdekszövetségek alakultak ki. A

szövetség lehet formális vagy informális, szoros vagy laza kötelék. A

tudásközpontú ágazatokban a kutató szervezetek is bekapcsolódnak a hálózatokba,

mint egyetemek, kutatóintézetek, spin-off szervezetek.

A globális verseny hatására különböző sikeres vállalati válaszok születtek,

amelyek a térbeli koncentrációra, a versenyelőnyök lokális „csomósodására,

fürtösödésére, csoportosulására” (clustering) támaszkodnak. A kölcsönhatás

lényege az, hogy a helyi bázissal rendelkező húzóágazat (főleg csúcstechnológiai

szektorbeli) kialakítása preferálttá válik, amelyiknek:

 nő a kibocsátása (hozzáadott értéke),

 emelkedik a foglalkoztatottak száma,

 javulnak a vállalkozások túlélési esélyei, ezáltal helyt tud állni a globális

versenyben,

 javítja a térség versenyképességét (jövedelmek, munkatermelékenység,

foglalkoztatottság),

 az adott tevékenységgel foglalkozók száma meghaladja a kritikus tömeget,

gazdasági pozíciót erősítve ezzel. [119]

A vállalatok felismerték, hogy csak a lokális háttérre, lokális üzleti partnereikre

támaszkodva tudnak talpon maradni a nagyon erős globális versenyben. Továbbá

nemcsak fennmaradhatnak, hanem javíthatják jövedelmezőségüket, valamint

alkalmazkodó képességüket is. [119]
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Jellemzőnek tekinthető, hogy a klaszterszerűen működő cégek jövedelmezősége

2-4 %-kal javul és a kis- illetve középvállalkozások túlélési aránya jóval magasabb,

mint az elkülönülten fellépő cégeké. [119]

Annak ellenére, hogy a biotechnológiai iparág mérete még mindig elég szerény –

mondjuk az autóiparban jelenlévő foglalkoztatással vagy bevételekkel

összehasonlítva - a biotechnológiai termékek lehetséges globális kereslete mégis

meglehetősen nagy, többnyire vezetőnek mondható az egyre növekvő és öregedő

világnépesség igényei miatt. A biotechnológia ígéretei előnyös környezetet

teremtenek ennek a szektornak, melyek szerint a biotechnológia majd megoldást

talál a népesség növekedéséből és a demográfiai változásokból származó kritikus

problémákra, az új gyógyászati vizsgálatoktól a mezőgazdasági teljesítmény

tökéletesítéséig és az új energiaforrások fejlesztéséig. A világ népessége nemcsak

folyamatosan növekszik, hanem összességében véve egyre öregebb is lesz. A

várható élettartam növekedésével annak az igénye is nő, hogy új megközelítések

szülessenek a sokkal idősebb népességre ható krónikus betegségek vizsgálatához.

[63]

Ugyanakkor a növekvő globális kereskedelem és utazás, a könnyen átjárható

nemzetközi határok, a növekvő urbanizáció és a vagyon egyenlőtlen elosztása

optimális feltételeket teremtenek új, még kezelhetetlen járványok kitöréshez. Ehhez

hasonlóan a mezőgazdasági termények termőképességének és termelékenységének

a növelésének az igénye, hogy az egyre növekvő népességet etetni lehessen,

folyamatosan egy kritikus globális témává válik, melyre a biotechnológia talán

fontos megoldásokat nyújthat. Az új kezelések sürgető szüksége hatalmas igényt

teremt a biotechnológiai innovációkra. Ehhez hasonlóan a globális klímaváltozás,

amit részben a gazdasági fejlődés és a népességnövekedés okoz, erősíti az alternatív

energiaforrások megtalálásának szükségét. Az ipari biotechnológia már adott

néhány eszközt környezetbarát biobenzin előállítására.

Az említett ígéretes lehetőségek ellenére az iparág megkülönböztető/sajátos

kihívások sorozatával néz szembe azáltal, hogy az innovációt beleforgatják az üzleti
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alapokra helyezett termékekbe, illetve a világpiac szolgáltatásaiba. Ezek a kihívások

legalább részben a kettősség következményei. Egyrészt a biotechnológiában a zárt

intézmények közti együttműködések hozzájárulnak a kutatási kitűnőségek

központjai körüli földrajzi közelség szükségéhez. Továbbá a biotechnológiai cégek

és más intézmények közötti összetett hálózatot alkotó kapcsolatok egy

megnyilvánulása az, hogy nagyon sok biotechnológiával foglalkozó kutató nemcsak

a sokrétű tudományos területek összefutásán dolgozik, hanem a sokrétű

intézmények határain is. Annak ellenére, hogy ezek, az egymást részben átfedő

intézményes kapcsolatok a legnyilvánvalóbbak az egészségügyi biotechnológia

területén [120], a mezőgazdasági és az ipari biotechnológiai innovációk is helyet

kapnak az egyetem-ipar határfelületén [121]. A biotechnológusoknak gyakran

szükségük van mind tudományos, mind kereskedelmi ítélőképességre, hiszen ők a

többrétű szervezetekért és intézményekért, illetve velük is dolgoznak.

Ugyanakkor, habár a tudományos és kereskedelmi tudás közelsége a

biotechnológiai innováció tömörült földrajzi klasztereinek növekedéséhez vezetett,

az említett innovációk termékei által létrehozott munka sokkal inkább szétszóródott.

A biotechnológia három területének bármelyikében az értéklánc darabokra hullott

és jelentős tőkeráfordítást igényel. Ez azt jelenti, hogy egy vállalkozó újító ritkán

engedheti meg magának vagy találhat érdemesnek egy innovációt arra, hogy üzleti

alapokra helyezze, függetlenül a piacra vezető úttól. A fentiek következtében a

biotechnológia eredményeinek felhasználóinak (pl. fizikusoknak, farmereknek,

vagy ipari menedzsereknek) csak korlátozott kölcsönhatásuk van, ha egyáltalán van

a kezdeti újítókkal vagy kutatócsapatokkal. Így a biotechnológia három szegmense

közül bármelyikben az innováció elhelyezkedése nagyon különbözhet az

alkalmazás és a legnagyobb használat elhelyezkedésétől.

Másrészt több elemzés kihangsúlyozza a biotechnológiai iparág kis méretét. A

biotechnológiai foglalkoztatás az Egyesült Államokban kevesebb, mint 200,000

teljes munkaidős munkavállalót tart számon [122]. Ezzel ellentétben, egy

információs technológiai (IT) vállalat, mint például a Hewlett-Packard maga több
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mint 150,000 munkást alkalmaz [123]. Míg a globalizáció hatással van az átfogó

közgazdaságtanra, az olyan szektorokon kifejtett hatásán keresztül, mint például az

IT vagy a gépgyártás, addig a biotechnológiai iparág kis aránya megakadályozza

ezt.

A biotechnológiai iparág és innováció földrajzának tényezői összetettek és

mindig változnak. Egyrészt a biotechnológia földrajza az innovatív tevékenységek

támogatása miatt, több tényezőtől függ. ([124], [125], [126]). A nemzeti innovációs

rendszer a nemzeti irányvonalak és a helyi intézmények szerepére fókuszál, az

innovatív termelékenység fontos előfeltételeire helyezi a hangsúlyt, melyek nélkül

nem lennének hatékonyak az innovatív befektetések. Ehhez kellenek a hatékony

szellemi tulajdonvédelmi rendszerek, a magas minőségű emberi erőforrások, a

kockázati tőke és szolgáltató intézmények elérhetősége, ami bizonyos régiókban

elősegíti a befektetéseket és az innovációt.

Az utóbbi két évtizedben változás figyelhető meg a kutatásban az ipari

klaszterek struktúrájára és dinamikájára, valamint az ipari tevékenységben és

innovációban való elhelyezkedés szerepére vonatkozóan a kutatásban ([127], [128],

[129], [130], [131], [132]). Először is az Egyesült Államokon belül a

biotechnológiai vállalatok és befektetések kevés régióban csoportosulnak, mint

például San Diego-ban, Bostonban és San Francisco-ban (Továbbá a vállalatok

biotechnológiai tevékenységei és befektetései az innovációra és a kutatásra

fókuszálnak) [133].

A nemzetközi esettanulmányok [134] szintén bizonyítják, hogy bizonyos

esetekben a biotechnológiai innovációk regionálisan csoportosulnak ([135], [136],

[137]). A biotechnológiai innovációorientált tevékenységek regionális

csoportosulásai különösen meglepőek, mivel a vállalatok nem számítanak a nehezen

hozzáférhető készletekre és a biotechnológiát megalapozó tudományok elterjedtek

az egyetemeken, valamint a kutatási intézményékben az Egyesült Államokban és

külföldön is ([133]; [138]). A biotechnológiával kapcsolatban egy gazdag és árnyalt

irodalom fejlődött ki, ami bizonyos kulcsfontosságú mintázatokra és dinamikára
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helyezi a hangsúlyt mind az Egyesült Államokban, mind külföldön. Az egyetemek

közötti együttműködéseket és hálózatokat hangsúlyozva betöltötték az újítók

szerepét és cégeket alapítottak [139], [140]. A kritikus szerepet pedig azok a

tudósok játszották, akik áthidalták az egyetem – iparág elkülönülését. [133], [141]

Porter [129], [130] munkájára érdemes támaszkodni, aki a biotechnológiai

tevékenységek csoportosulására is felhívja a figyelmet, valamint a

biotechnológiában előforduló csoportosulások ilyen tanulmányainak nézőpontjait

egységbe rendezi.

A klaszterek létrejöttének négy előfeltétele van [129]:

1. Magas minőség és speciális inputok magyarul jelenléte

2. Egy helyi erős ipar, iparfejlesztés és (ön)kormányzat, ami ösztönzi az

innovatív befektetéseket és a versengést.

3. Speciális helyi kereslet

4. Speciális elvárásokhoz kapcsolódó és támogató iparágak helyi jelenléte.

Ahogy korábban már említettem a biotechnológiai innováció fejlődéséhez

specializált inputokra van szükség, beleértve a kutatókat, a kockázati tőkét, a

biológiai projekteket és a szellemi tulajdont és annak védelmét. Az említett források

elérése sokkal könnyebben kivitelezhető egy regionális környezetben ahelyett, hogy

nagy távolságokat vagy politikai határokat kellene áthidalni.

Másrészt a biotechnológiában a helyi székhelyű biotechnológiai cégek közötti

versenyt lehet a csoportosulások kulcsfontosságú mozgatórugójának tekinteni. Ezek

a vállalatok versenyeznek abban, hogy a vonzó tehetségek alapjai legyenek, a

magas minőségű tudományos kutatások publikálásáért, a vonzó befektetésekért, a

kockázati tőkebefektetőkért, valamint a klaszteren kívül elhelyezkedő

(kereskedelmi) partnerekért. Mindez talán a legnyilvánvalóbb az egészségügyi

biotechnológiával foglalkozó klaszterek egy részében. Például a Massachussets-i
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biotechnológiai klaszterben több mint 400 különböző cég található, amiből 235 cég

terápiás gyógyszerek fejlesztésével foglalkozik. [142]

Továbbá, a leginkább élenjáró biotechnológiai klaszterek nemcsak a magas

minőségű alapkutatás közelében helyezkednek el, hanem a klinikai innovációban

jelentős kapacitással is rendelkező területeken.

Alapvetően kétfajta együttműködés lehetséges: az egyik típus adhatja a

stabilitást, a másik innovációt ad. A két típusú együttműködés más-más

intézményrendszert igényel, mivel más-más céllal jön létre együttműködés.

Különböző iparágakban különböző célú együttműködések, klaszterek alakulnak ki.

Pl. a biotechnológiában elsősorban innovációt segítő céllal jönnek létre a klaszterek,

ugyanakkor pl. a bútoriparban inkább a már meglévő helyzetet stabilizálja.
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6.3.2 A klaszterek működése

15. ábra: klaszterek felépítése /1 (saját)

Mint látható a 15. ábrán, a biotechnológiai klaszter magját kutatóintézetek,

egyetemek képezik. Ezek köré csoportosulnak a biotechnológiai vállalkozások,

különböző területekről, hiszen a legfontosabb inputjuk a tudás, az új információ.

Fontos tagjai a csoportosulásnak a spin-off cégek. Az egyetemen keletkező tudás

felhasználásával új spin-off és start-up cégek jönnek létre, melyek egy része új

befektetéseket generál, és hídképzőként működik az akadémiai és ipari szféra

között. Ezek alapján a klaszterek dinamikájának, az újdonságok iparba kerülésének

a zálogai a spin-off, és innováció orientált start-up cégek. Ugyanakkor az ő

eredményes működésükhöz is alapvetően szükséges a klaszter, hiszen inputjuk az

egyetemi tudás, az ipari kapcsolatok és tőkeerős befektetők megléte, hiszen a

támogató háttérintézmények nélkül az innovációt nem tudják végigvinni a
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kicsinységük és a gazdasági gyengeségük miatt. A klaszter működéséhez a

különböző szférák együttműködésére is szükség van: szolgáltató (kereskedő) cégek,

finanszírozó intézmények, kormányzati szervek, illetve külföldi partnerek (más

klaszterek) támogató kapcsolatai szükségesek.

Ha ugyanezt a csoportosulást a gazdasági erő, illetve a pénzáramlások

szempontjából tekintjük (16. ábra), akkor a középpontban az ipari partnerek, a

gyógyszer és biotechnológiai cégek találhatók. Ők alkotják a klaszter magját, ők

vezetik a klasztert, hiszen az ő nevük alatt fog piacra lépni a termék, nekik vannak

piaci céljaik, ötleteik, ők érzékelik a piaci igényeket és lehetőségeket, a működéshez

szükséges pénzügyi feltételekből és a tudásból is jelentős szerepet vállalnak.

Köréjük csoportosul a szakmával foglalkozó akadémiai szféra, mely a klaszter

magjában nem meglévő tudást biztosítja.

16. ábra: klaszterek felépítése /2 (saját)

A klaszterek megfelelő működése igényli, hogy a szervezetek tevékenysége

összhangban legyen a csoportosulás struktúrájával. Fontos, hogy az új tagok
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beágyazódjanak a szervezetbe, a már kapcsolatban álló szervezetek helyet és

működési lehetőséget biztosítsanak az újaknak. Ez az ő érdekük is. Az új

megoldásoknak és szervezeteknek kompatibiliseknek kell lenniük a már

meglévőkkel, de nem azonosnak, azokhoz képest újdonságot kell jelenteniük.

Több más megoldás is létezhet: formális szövetségek is kialakulhatnak, cégek

összefonódása, felvásárlások, közös vállalatok formájában. Ezek azonban nem

veszélyeztetik a klasztereket, hiszen pl. az USA-ban is működnek formális és

informális szövetségek egymás mellett.

A gyakorlatban többféle háttérből, többféle indíttatásból nőttek ki klaszterek,

fejlesztésükre, támogatásukra is különböző módszerek ismertek. A klaszterek egy

része, főleg a fejlett országokban spontán módon, önszerveződéssel jött létre és

semmilyen formális kapcsolat nincs az egymással versengő vállalatok között. Ebben

az esetben egy, helyi vonatkozásban erős, ugyanakkor innovatív iparág képviselői

önként együttműködéseket alakítanak ki a kutatási-fejlesztési költségek és a

kockázatok megosztása céljából. Ezek az együttműködések sokkal nehezebben

formalizálhatók, mint egy mesterséges indíttatásból létrejött klaszter esetében.

Ebből adódik, hogy sok esetben nem lehet pontosan megmondani, mely cégek

tartoznak a klaszterhez, mivel ez projektről-projektre változhat. Ugyanakkor a

klaszter-fejlesztési politika alkalmazása, vagy egy-egy iparág húzóágazattá tétele,

klaszterek kialakítására irányuló pályázatok a klaszterek kialakulásának folyamatát

katalizálják. Az ilyen módon mesterséges indíttatásból létrejött klaszterek esetében

fontos, hogy önfenntartókká váljanak, azaz az indulási támogatás tényleg csak

ösztönzőként, az indulás begyorsítására szolgáljon.

Mely ágak klaszteresednek? Leginkább a tudásintenzív, innovatív,

csúcstechnológiákat alkalmazó szektorok. A legtöbb klaszter az elektronika, és a

biotechnológia területén működik.
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Megnevezés Árbevétel 2004-ben

(milliárd $)

San Diego 5,8

Boston 5,5

Raleigh-Durham-Chapel

Hill

5,36

San Jose 5,1

Seattle-Bellevue-Everett 4,8

Washington D.C. 4,6

Philadelphia 4,45

San Francisco 4,4

Oakland 4,3

5. táblázat: a legnagyobb biotechnológiai klaszterek a 2004-es adatok alapján

[143]

Megnevezés Árbevétel 2011-ben

(milliárd $)

San Diego 17,8

Boston 14,5

Raleigh-Durham-Chapel

Hill

14,1

San Francisco 13,1

Seattle-Bellevue-Everett 13,0

New York 8,5

Washington DC- Baltiomore 7,4

6. táblázat: a legnagyobb biotechnológiai klaszterek a 2011-es adatok alapján

[144]
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A biotechnológiai klaszterek területén az USA világvezető szerepe

megkérdőjelezhetetlen (5. táblázat), az utóbbi években azonban az európai

klaszterek is óriásit fejlődtek. Az USA ideális terep volt a biotechnológiai

klaszterek kialakulásához. A legtöbb nagy projekt ugyanis az Egyesült Államokból

indult, a biotechnológia ott fejlődött leggyorsabban, az intézményrendszer is itt volt

a leginkább megfelelő. Technológia-transzfer szervezetek, és kockázati tőke

befektetők egy nagyságrenddel nagyobb hatást fejtenek ki, mint Európában.

Továbbá ezeknek a tevékenységeknek a jogszabályi háttere és hagyományai is

adottak, illetve előbb voltak adottak, mint például Európában.

A nemzetközi elemzés azt mutatja, hogy az európai biotechnológiai ipar és a

klaszterek (különösen pl. Németország, Svédország, Dánia) még mindig jelentősen

elmaradnak az USA-tól kutatás, technológia transzfer, infrastruktúra és humán

erőforrások tekintetében. Azaz a klaszterek a biotechnológia terén is

működőképesek, létjogosultságuk megkérdőjelezhetetlen.

Mint a legtöbb új iparágban, úgy a biotechnológiában is erős a jellegzetes és

specializálódott kis cégek jelenléte, akik az együttműködésekből, klaszterekből

profitálnak. A biotechnológiai iparág ilyen szempontból hasonló a távközléshez,

informatikához, médiához. Az együttműködéseket pénzügyileg a nagy

gyógyszergyár irányítja és befolyásolja, ugyanakkor sokszor ő a konkrét munkába

csak a Fázis 2-es, vagy Fázis 3-as vizsgálatok után kapcsolódik be. Ezzel

ugyanakkor a nagy gyógyszercég is függővé válik a technológiát és a tudást

szolgáltató kicsitől, hiszen rájuk alapozva fektet be a piacokba és a gyártási

potenciálba.  Olcsóbb számára a költségvetés egy részét a kisebbek támogatására és

az együttműködésekre fordítani, mint szerteágazó K+F-et folytatni. Ennek

megfelelően a biotechnológiai jellegű együttműködéseket a szereplők erő-

egyensúlytalansága jellemzi.

A biotechnológiai cégek gyakran kiszervezik a termelést, marketinget és

forgalmazást egy nagy gyógyszergyárnak. Amikor ezt teszik, akkor már elértek egy
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bizonyos minimum eredményt vagy méretet, ami már a bizonytalanság megosztását

vagy csökkentését jelenti a nagy gyógyszercégnek.

Az összekapcsolódás okai a fontos változások a tudás-generációban, ami nagyon

dinamikusan befolyásolja ezt az iparágat, és specifikus intézményeit. Az evolúció

egy kétlépcsős folyamattal írható le. A biotechnológiai és a gyógyszercégek nagyon

közel állnak egymáshoz a specifikus tudás és a tudományos intézmények által,

közelebb, mint más iparágak esetében

A térbelileg egymáshoz viszonylag közel elhelyezkedő, a biotechnológiai

szektorba tartozó szervezetek megpróbáltak összefogni, különböző

együttműködéseket, közös projekteket kialakítani egy közös cél érdekében. Az

együttműködések két alapvető formája létezik: projektszerű, egy adott projektre

korlátozódó, és az állandó, a szervezeti integráció. A biotechnológiában azt hiszem,

a projekt jellegű együttműködés ma a tipikusabb. Így kisebb, rugalmasabb,

egyedibb szervezetek alakulnak ki, melyek csak összefogva érik el a kritikus

tömeget. Ellenkező esetben, egy lomha – vagy, ha a cég minden lehetőségre

felkészült, akkor óriási és drága - szervezet jön létre. Ez esetben visszatértünk az

eredeti problémához, a körülmények gyors változásához, bizonytalansághoz,

kockázathoz, melyek elindították a szervezetek differenciálódását, és

bebizonyították a mamut- szervezetek nem megfelelőségét. A téma további

vizsgálata azonban még szükséges.

6.3.3.A klaszterek és az értéklánc

Az értéklánc szerint a technikai és gazdasági folyamatok egymás utáni lépései új

termékhez vezetnek, a projektek értéke ezen a folyamaton előre haladva monoton

növekszik (a nagyobb hozzáadott értéknek megfelelően), így a végső értéke

könnyen kiszámítható az utolsó láncszemből, a piaci értékesítésből az ár és a

mennyiség szorzataként. Ebből, ha az előbbi láncszemek során a ráfordításokat is

ismerjük, a profit szintén könnyen kiszámítható.
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A Porter féle értéklánc koncepció (value chain concept) az 1980-as évek

közepén jelent meg, mint elméleti háttér és azon a felismerésen alapul, hogy a

vállalkozások sikerét döntően az befolyásolja, milyen hatékonyan képes

mozgósítani erőforrásait a termékei, szolgáltatásai értékének növelésére, valamint a

hozzáadott érték növelésére. Az értéklánc modell a vállalkozást három egymásra

épülő szempontból kezeli és értékeli, melyek a következők:

- Milyen összekacsolódó tevékenységek eredményezik a végtermékek piacra

jutását.

- Ezek a tevékenységek hogyan járulnak hozzá a kibocsátott érték növeléséhez.

- Ezek a tevékenységek a vállalkozás erőforrásaiból konkrétan mennyit kötnek le.

[145]

Az értéklánc szemlélet a vállalkozást a stratégiailag fontos tevékenységei szerint

bontja le, azzal a céllal, hogy jobban megértsük a költségek képződésének

folyamatát és feltárhassuk a differenciák jelenlegi és lehetséges formáit.

Amikor a cég működése kezd bizonytalanná válni, akkor a vállalatok jellemzően

úgy reagálnak, hogy a szakértelmük legjavára fókuszálnak és sokkal szigorúbban

elgondolkodnak a külső szakértők bevonásán, erőforrások kívülről beszerzésén.

Roland Berger négy olyan vezető alapelvet azonosított, amely segít újra kialakítani

az értékláncot, miközben megőrzi a legfontosabb alap-kompetenciákat. [64]

Hogy tudják a gyógyszeripari vállalatok megújítani az értékláncukat?

1. A döntéshozatalhoz és a megvalósításhoz szükséges tevékenységek elkülönítése:

 az értékteremtés maximalizálása a döntéshozáson keresztül

 a munka- és/vagy tőkeigényes feladatok belső megvalósításainak

korlátozása, amikor a versenyelőnyök csak minimálisak

 Példa: klinikai vizsgálatok megtervezése vs. klinikai vizsgálatok

kiszervezése
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2. Minden belső tevékenység esetén a kiválóságokra (operational excellence)

törekedés:

 cél: elsőosztályúnak lenni az iparban és szerződésekben ezt realizálni

 a folyamatos összehasonlítás biztosítja a működési kitűnőséget

 példa: a kémiai hatóanyaggyártás során a túlzott mértékű kapacitás vonzóvá

teszi az erőforrás kihelyezést

3. A megtartott tevékenységek a stratégiai hosszú távú következtetésekkel:

 a beszállítók egyre növekvő erejének köszönhetően a szűkös kapacitások a

piacok és a profit újraosztásához vezethettek (pl. a hatóanyagok biológiai

gyártása)

 A szabályok megállapítása, ahogy ez a számítástechnikában már bizonyított,

a legerőteljesebb példa: a gyógyszeriparnak együtt kellene működnie és

standardokat létrehozni a kutatás és fejlesztés alapjaként, mint például az

„Electronic Medical Records”

4. Lehetséges franchise stratégiák:

 tipikus példáknak számítanak a kereskedelmi tevékenységek, mint pl. a

specializált értékesítés, orvoslátogatók, vagy a kulcsfontosságú vezetés a

szervezeti vásárlóknak

 ezt az előírást a K+F-ben is alkalmazzák és különösen a klinikai

fejlesztéseknél

Az együttműködő szervezeteknek az összes szükséges területen az innováció

holisztikus modelljének megfelelő tevékenységeket kell elérniük. Azonban nem

külön-külön, hanem együttesen. Azaz a klaszteren belüli szervezetek

valamelyikének szükséges az értéklánc egy pontjának megfelelő „novum”

előállítása. Nyilván ez könnyebbség, hiszen minden szervezet a saját képességeinek,

ismeretének és küldetésének megfelelő tevékenységet tudja igazán hatékonyan

végezni. Ezzel nincs szükség a szervezetek tanulási folyamatainak felesleges és

sokszor ismétlő jellegű lépéseire, hiszen a hiányzó elemekre új szervezetek lépnek

majd be (egy jól működő gazdaságban, egy jól működő klaszterben). Mint látható,
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az ábra közepén található táblázatokban eleve elválik a szükséges új információ

beszerzési módozatának két lehetséges verziója: a cégen belüli és a cégen kívüli

forrás használata.

Gyógyszeripari területen az értéklánc modell viszonylag jól alkalmazható,

hiszen egy forgalomba hozott gyógyszerkészítményen következmények nélkül nem

lehet változtatni. Ha valami jelentős változtatás történik, annak minden esetben

törzskönyvezési, esetleg klinikai kutatási következményei is vannak, amelyek

jelentős időkieséssel és anyagi ráfordítással járnak. Ezért sok esetben a terméken

már nem érdemes változtatni, még akkor sem, ha például olcsóbban, jobb

minőségben lehetne is gyártani. Visszacsatolás természetesen itt is van, de sok

esetben már a következő generációs termékeknél használható fel csak az új

információ.
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17. ábra: a gyógyszeripari értéklánc (saját szerkesztés)

A 17. ábrán látható a szükséges főbb állomások az alábbiak:

o Az alapkutatási fázisban szükséges a célok, cél terápiás területek,

vagy konkrét hatású molekulák, esetleg konkrét molekulák

definiálása. Ennek a projectek előrehaladása során felülvizsgálata,

ellenőrzése szükséges. Ezeken kívül a kutatási témák

előrehaladásának ellenőrzése következik be, és a további fázisok

tervezése.

o A fejlesztési fázisban az alapkutatási eredmények felhasználásával

a méretnövelési feladatok megoldása zajlik. Itt már bizonyos

gyártási feladatok is jelentkeznek: preklinikai vizsgálatokhoz,

valamint Fázis 1 Fázis 2 és Fázis 3 tesztekhez anyag előállítása.

Maguk a klinikai tesztek is ebben a szakaszban zajlanak.

o Az előző szakasz teszteredményeinek megfelelően a regisztráció,

törzskönyvezés időszaka zajlik.

o A gyártási szakaszban természetesen a piaci gyártás zajlik.

o Az utolsó láncszemben az értékesítés mellett a Fázis 4. vizsgálatok

zajlanak, amely termékkövetésnek felel meg.
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Az együttműködéssel, munkamegosztással automatikusan a költségek és

kockázatok is megosztódnak. Mivel mindig az adott területen legnagyobb

ismeretekkel, legtöbb tapasztalattal rendelkező „tudásbeszállítók” megkeresése a

legkedvezőbb a gyógyszercégek számára, várhatóan nem lesz szükség a házon

belüli tudásbázis teljes kifejlesztésére, ennek költsége és időszükséglete is

lecsökkenthető. A sikeres projectek, iparilag használható alapkutatási eredmények

kiválogatódnak, ezekre épülnek együttműködések. Így a projectek összességében

kevesebbe kerülnek, hiszen viszonylag kisebb költség befektetése szükséges annak

eldöntésre, melyik kutatási eredmény hasznosítható ipari szinten. Ugyanis így nincs

szükség a házon belül berendezkedni a kutatási eredmény előállítására, ugyanakkor

a kisebb cégek, akadémiai intézetek sem képesek nagy összeget beletenni a

projectekbe. A projectek többször már a „proof of concept” igazolása után gazdát

cseréltek, de addig jelentősen kevesebb összegbe kerül az együttműködés.
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18. ábra: a gyógyszeripari értéklánc kiegészítve (saját szerkesztés)
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Az értékláncot fel lehet osztani az adott tevékenységeket végző és az adott

projektben együttműködő gazdasági szervezetek szerint is (18. ábra).

6.3.4 Az értéklánc modell továbbfejlesztése

Az értéklánc modell alkalmazásával tudjuk szemléletesen ábrázolni és

magyarázni a szervezetek egymásra épülését. Az értéklánc-modell az innováció

lineáris modelljéből indul ki. Azaz nincs visszacsatolás a modellben. A

gyakorlatban viszont ma már erős visszacsatolással találkozunk, hiszen még az

értéklánc végén elhelyezkedő értékesítés is visszahat az alapkutatásra. Ez pl. a

végső értékesítést és az annak fejlesztését végző marketing egységek által talált

piaci rések, vagy perspektivikus területek visszahatnak az alapkutatásra és a

fejlesztésre is a projectek főbb irányának meghatározásával. A modellben az

alapkutatás kitüntetett szerepű, lineáris, szekvenciális (sorba rendezett elemek) a

folyamat, amely a gyakorlatban nem következik bele. Azáltal sem teljes a kép, hogy

kizárólag azok a projectek vannak benne, amely a piaci értékesítésig eljutnak, a

szelekció lehetősége nincs benne a modellben. Viszont az értéklánc elmélettel

magyarázható a szervezet közti együttműködés is, hiszen a különböző feladatokat

más-más szervezetek végezhetik, mint ahogyan a 17. és 18. ábrákon látható

értéklánc mutatja.

A visszacsatolás hiányából adódik a modell további gyengesége, az, hogy a

piacra kerüléstől kezdve a terméket véglegesnek tekinti, azaz már nem tud változni,

mivel pl. a termékfejlesztő egységgel nincs további kapcsolat, ezáltal a kereslet és a

kínálat tartós egyensúlyát, valamint a kereslet kizárólagos mennyiségi változásait

feltételezi. Az értéklánc modell mindezek ellenére alkalmas a szervezetek

együttműködésének bemutatására, és lehetőséget kínál a továbbfejlesztésére,

hiányosságai kiküszöbölésére.

Porter szerint a regionális klaszter: egy adott iparág versenyző és kooperáló

vállalatai, kapcsolódó és támogató iparágai, pénzügyi intézmények, szolgáltató és
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együttműködő infrastrukturális (háttér)intézmények (oktatás, kutatás), vállalkozói

szövetségek (kamarák, szakmai egyesületek) innovatív kapcsolatrendszerén alapuló

földrajzi koncentrációja [146].

Véleményem szerint a Porter-féle és egyéb klasszikus klaszter-meghatározásnak

az a problémája, hogy a definíciók statikusak, ugyanakkor a klaszterek fő

jellegzetessége a dinamikus jelleg. Ezért jobb, ha a definíció a következőket is

magában foglalja:

- a klaszter létrejötte turbulens folyamat: a folyamatok nem előre láthatóak, az

előreláthatóságot kizárja a linearitás hiánya

- a klaszter ugyanakkor egyfajta küzdőtér, hiszen a sűrű és változó vertikális input-

output kötelékek és horizontális szervezetek közti kapcsolatok állandóan egyfajta

változási szükségletet generálnak

- a klaszterek az innovációs politika változását okozzák, a klaszterépítésnek

megfelelő politika kialakulását segítik, azaz önmaguk számára kedvezőbb feltételek

kialakulására katalizátorként hatnak.

Ezek alapján az előnyben részesített definíciója a klasztereknek: földrajzilag

közeli szervezetek dinamikusan változó vertikális és horizontális kapcsolata -

belevéve a vállalkozás-támogató infrastruktúrát - egy közös fejlesztési vízióval a

klaszterbe tömörült szervezetek gazdasági növekedéshez, amely a versengésen és

együttműködésen alapszik egy specifikus piaci területen.

Mint már említettem, az értéklánc-modell az innováció lineáris modelljéből

indul ki. Ennek megfelelően nincs visszacsatolás a modellben, mely így a

valóságnak nem felel meg. Gyakorlatban erős visszacsatolással találkozunk, hiszen

még az értéklánc végén elhelyezkedő értékesítés is visszahat az alapkutatásra.

Mindezeket a hiányosságokat figyelembe véve a 17. és a 18. ábra a

visszacsatolásokkal kiegészíthető, és így már a munkamegosztást, a projectek

előrehaladását megfelelően ábrázolja (19. ábra).
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19. ábra: a gyógyszeripari értéklánc visszacsatolásokkal (saját szerkesztés)

A feltüntetett visszacsatolások mindegyike saját gyakorlati tapasztalatokon

alapul. Ezzel a módosítással a klaszterek működése az értéklánc modellel már

megfelelően leírható, tartalmazza a klaszterek dinamikáját, a szervezetek és a

különböző tevékenységek egymásra oda-visszahatását.

6.4. Élő laboratóriumok (Living Labs, LL)

Már mindennapos dolognak számít, hogy a gyártók olyan termékek készítenek,

amelyek kielégítik a vásárlók gyorsan differenciálódó speciális szükségleteit. A

hagyományos fejlesztési munka, amely laboratóriumi feltételeken alapul, már nem

elegendő egy tartós fogyasztói piacon. A továbbfejlesztett változatok sem

megfelelőek, melyek piaci szakértők bevonásán alapuló információk közvetítésével

áthidalják a gyártók és a felhasználók közti rést.

Bizonyos laboratóriumok felismerték, hogy két elem alapvetően hiányzik a

kutatási és fejlesztési munkából. Ezek pedig a kulturális környezet komplexitásának
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figyelembe vétele és a K+F munkákban az érintettség fokozása, amit a gyártók a

felhasználók/vásárlók „teljes bevonásával” valósítottak meg. Az élő laboratóriumok

(LL) valójában együttműködő fejlesztési környezetet jelentenek a felhasználókkal

kiegészítve. Az LL fogalmának meghatározására különböző definíciók születtek.

Az egyik szerint: „az élő laboratórium nyílt innovációs környezetet jelent, melyben

a felhasználó vezette innováció teljesen integrált az új szolgáltatások, termékek és

társadalmi infrastruktúrák „folyamatán belül.” [147] Valójában a legtöbb élő labor

sokkal kisebb, csak részleges „együttműködést valósít meg a felhasználókkal.

Az mondható, hogy a fenti definíció talán úgy is értelmezhető, hogy az egész

folyamat egy „felhasználó irányította” folyamat, de ez manapság nem egy valós

eset. [148]

6.5. Közös értékteremtés (co-creation)

A „közös értékteremtés” az a piaci vagy üzleti stratégia, mely úgy tekint a

piacokra, mint a cégek és az aktív vásárlók fórumaira, mely azért működik, hogy

megosszák, egyesítsék és megújítsák egymás erőforrásait és értékteremtő

képességeit az egymást erősítő kölcsönhatások, szolgáltatások és tanulási

mechanizmusok új formáin keresztül.

A „The Future of Competition” című cikk [149] publikálása után a vállalatok

Prahalad és Ramaswamy szélesebb skálájú üzleti tevékenységre kiterjedő

kutatásának alapelveit alkalmazták. A vállalatok felkeltették a fogyasztók figyelmét

a tapasztalataik bevonására tett intézkedéseikkel: például a Harley Davidson vállalat

(a motorosok együtt motoroztak és testre szabták motorkerékpárjaikat), a Scion

autóház (autók egyedi igényekhez alakítása) vagy az Apple Inc. vállalat (a

lejátszólisták és egyéni kedvencek cseréje az iTunes-okon keresztül). A „co-

creation” egyre nagyobb szerepet játszik az olyan cégek életében, mint amilyen

például a Cisco és a Goldcrop.
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A 2000-es év közepén ezek az innovációk a vásárlói kötelezettségekben és

együttműködésekben globális gazdasági trendekké terjedtek ki és formálódtak át a

termékek és szolgáltatások közös fejlődését is tartalmazva. Az olyan fontosabb

fogalmakat, mint amilyen például „a közösségi ötletbörze” Jeff Howe alkotta meg a

Wired magazin 2006. júniusi számában [150]. A felhasználói innováció kifejezés

megalkotása Eric von Hippel [100] professzor nevéhez fűződik, aki az „Innovation

and Entrepreneurship Group” vezetője a „MIT Sloan School of Management”

iskolában. Szerinte sok iparágban az új termék és szolgáltatás ötletek a vezető

felhasználóktól származnak, azaz azokhoz a vásárlóktól, akik extrém feltételek

mellett hasznosítják a terméket vagy szolgáltatást és ennek eredményeként

hatékonyan segítik a vállalatot az új ajánlatok közös létrehozásában. A „co-

creation” globális fogalommá vált: pl. a Linux (nyílt szoftver), a Procter &

Gamble’s Connect & Develop (a drasztikusan továbbfejlesztett kutatási

termelékenység a globális együttműködési platformok bizalmán keresztül a P&G-n

kívüli emberekkel) és az Innocentive tevékenysége is ide tartozik.

C K Prahalad és Venkat Ramaswamy [149] a „2000 Harvard Business Review”

című cikkükben bemutatták a fogalmat. A Harvard Business School Press által

kiadott „The Future of Competition” című könyvükben továbbfejlesztették

elméletüket, ugyanis itt leírták például a Napster és a Netflix vállalatok eseteit,

megmutatva ezzel, hogy a vásárlók többé már nem elégedettek azzal, hogy igen

vagy nem döntést hozhatnak egy vállalat kínálatára. Úgy gondolták, hogy az

értékeket egyre inkább a cég és a vásárló közösen fogja megteremteni ahelyett,

hogy teljesen a cégen belül jönnének létre. Nézetükben a „co-creation” nemcsak a

közösen létrehozott termékek egy trendjét jellemzi, hanem a mozgást is onnantól

kezdve, hogy a vásárlók termékeket és szolgáltatásokat vesznek. Ramaswamy és

Gouillart [22] azt tanácsolták a cégeknek, hogy próbálják meg tökéletesíteni azt,

ahogyan a szervezeteiken, rendszereiken és folyamataikon keresztül működnek. Ez

a „a kölcsönhatások teljes elmélete” túlszárnyal vásárlók tapasztalataira, illetve a

termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó „co-creation” már létező formáin.

Átalakítja a hagyományos együttműködési gyakorlatokat, mint amilyen például a
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tréning, a teljesítmény-menedzsment és a kommunikáció. Az új irány a „co-

creative” együttműködések, a költségcsökkentés, a növekvő foglalkoztatás és az

értékteremtés. Leveious Rolando, „co-creation” vezető szerint „co-creation”-ön

keresztüli átalakulásra a következő vállalatoknál találhatunk példákat: Nike, Nokia,

IBM és Credit Agricole.

A „co-creation” a nyílt forrású szoftver mozgalom szíve, ahol a felhasználók

teljes elérési jogosultsággal rendelkeznek a forráskódok felé és jogosultak arra,

hogy változtatásokat hajtsanak végre és így tökéletesítsék azokat. A 2000-es évek

elején konzultánsok és vállalatok a „co-creation”-t olyan eszközként vetették be,

amely arra ösztönzi a vásárlókat, hogy terméktervezéssel foglalkozzanak. Például a

Nike online eszközöket adott a vásárlóknak arra, hogy megtervezhessék saját

tornacipőiket.
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Saját eredmények a 6. fejezetben:

- A gyógyszeripart tekintve a nagy gyógyszergyárak egyre inkább függenek a

gyógyszer-molekula originális felfedezőjétől, a kis biológiai cégtől.

- Az átfogó, közös projekteken keresztül az üzleti és más szervezetek között,

amelyek egymáshoz térben közel állnak, érdekszövetségek alakultak ki.

- A globális verseny hatására különböző sikeres vállalati válaszok születtek,

amelyek a térbeli koncentrációra, a versenyelőnyök lokális „csomósodására,

fürtösödésére, csoportosulására” (clustering) támaszkodnak.

- A biotechnológiai klaszter működését (tudásáramlás és pénzáramlás

szempontjából) és összetételét két teljesen saját ábrával szemléltetem.

- Az értéklánc-modell az innováció lineáris modelljéből indul ki. Azaz nincs

visszacsatolás a modellben. A visszacsatolás hiányából adódik a modell további

gyengesége, az, hogy a piacra kerüléstől kezdve a terméket véglegesnek tekinti.

- Véleményem szerint a Porter-féle és egyéb klasszikus klaszter-meghatározásnak

az a problémája, hogy a definíciók statikusak, ugyanakkor a klaszterek fő

jellegzetessége a dinamikus jelleg. Ezért jobb, ha a definíció a következőket is

magában foglalja:

- a klaszter létrejötte turbulens folyamat: a folyamatok nem előre láthatóak,

az  előreláthatóságot kizárja a linearitás hiánya

- a klaszter ugyanakkor egyfajta küzdőtér, hiszen a sűrű és változó vertikális

input-output kötelékek és horizontális szervezetek közti kapcsolatok

állandóan egyfajta változási szükségletet generálnak
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- A klaszterek az innovációs politika változását okozzák, a klaszterépítésnek

megfelelő politika kialakulását segítik, azaz önmaguk számára kedvezőbb feltételek

kialakulására katalizátorként hatnak.

- A saját értéklánc-ábrán feltüntetett módosításokkal (visszacsatolások) a klaszterek

működése az értéklánc modellel már megfelelően leírható, tartalmazza a klaszterek

dinamikáját, a szervezetek és a különböző tevékenységek egymásra oda-

visszahatását.
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7. Miért nem működik (jól?) a biotechnológiai innovációs
rendszer a gyakorlatban?

Ahogy már korábban írtam, a biotech-cégek együttműködésre kényszerültek a

biotechnológiai értéklánc egészéhez kapcsolódó kiemelten magas kockázatok, a

stratégiai menedzsment és a taktikai döntések összetettsége, a rendkívül nagy

tőkeszükséglet, valamint az értéklánc mentén az ötlettől a gyógyszer piacra

dobásáig szükséges idő hossza miatt. Az iparág számára a szükséges pénzügyi

eszközök kezdetektől fogva vagy csak a legnagyobb gyógyszeripari cégek számára,

vagy magán kockázati tőke formájában voltak elérhetőek. Tekintve a rendkívül

bizonytalan kutatási fázis szokatlanul magas költségeit, léteznek más lehetőségek is

a folyamat elindítására, de ezek kevésbé jelentősek. A nagyvállalatok a ’70-es és

’80-as években némileg óvatosak voltak. A kisebb vállalatoknál pedig nemcsak a

tőke, hanem a szükséges képesség is hiányzott, amellyel az értéklánc mentén

előrehaladhattak volna. Például egy kisebb induló vállalkozás lehet, hogy a K+F

területén piacvezető, de valószínűleg nem rendelkezik a klinikai tesztekhez, illetve a

gyártáshoz és kereskedelemhez szükséges tapasztalattal, képességekkel és pénzügyi

eszközökkel. A biotechnológiai cégek brilliáns ötletekkel indultak, vagy olyan

elképzelésekkel, amelyek a tudományos háttérismeretek szemszögéből nagyszerűek

voltak, de szinte tanácstalanul álltak az értékláncon való előrehaladással kapcsolatos

további tevékenységekkel szemben. Az együttműködés tehát azért szükséges, hogy

mindkét hézagot ki lehessen tölteni, illetve, hogy a fent említett speciális

kockázatokat kezelni lehessen.

Egy új gyógyszer kifejlesztésének egyre összetettebb dinamikájával a

kockázatok egyre jobban összefonódnak. Másképp fogalmazva, ezek a különböző,

de egymással összefüggő kockázatok komplexé teszik a gyógyszeripari

biotechnológiát. Az instabilitások is kapcsolatban állnak egymással, erősíthetik

vagy gyengíthetik egymást. Az értéklánc már gazdasági és menedzsment

szempontból is összetett visszacsatolásokkal bíró értékhálózat. A bizonytalanság
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kölcsönös felerősítésére, vagy az ellentétes irányba történő működésre példa egy új

molekula előállítása, és az azt követő regisztráció és legalizálás. A regisztráció

révén ugyanannak a molekulának nő a gazdasági értéke, és ez a már regisztrált

gyógyszerek esetében csökkenti a piaci instabilitást, mivel piacvezetővé,

úgynevezett bombatermék gyógyszerekké válhatnak akár több milliárd dolláros

éves forgalommal. Ma már rendkívül fontos, hogy az együttműködés

szisztematikus, és folyamatosan működik a talán legfontosabb visszacsatolás: a

gyógyszerfejlesztők folyamatosan kapnak konzultációs lehetőséget, például az Food

and Drug Administration (FDA)-tól, az Egyesült Államok gyógyszerügyi

hatóságától, és párbeszédes kapcsolatot tartanak fenn. [23]

7.1. A gyógyszeripari biotechnológia kulcs kihívásai (Pisano műveire
reflektálva)

Ahogy már korábban is említettem, a biotechnológiai ipar, különösen a piros

biotechnológia nagy kockázatú, de nagy nyereség elérésére is van remény. Ebben

természetesen benne van a nagyon nagy összegű befektetésen túl lévő, de mégis

elbukott projekt esélye. Például egy olyan originális biológiai gyógyszermolekula,

ami csak a klinikai Fázis 3-ban bukott el, akár már az sok százmilliós, vagy

egymilliárd dolláros ráfordításon is túl van.

Gary Pisano [151] 2006-ban megjelent könyvében publikált véleménye szerint a

magas bukási arány és a nagy ráfordítások eredményeképpen az iparág egésze még

mindig ráfizetéses. Ez nyilvánvalóan úgy értelmezhető, hogy az elbukott projektek

K+F költségeit nem fedezi a sikeres molekulák, vagy akár a bombatermékek

profitja sem. Mindez iparági összességében lehet csak igaz, azaz nem egy-egy

gyógyszer, de nem is egy-egy cég szintjén. Mindezek miatt erről pontos

elszámolások és számviteli adatok sem léteznek. Én inkább azt mondanám, az

„iparág ráfizetéses” megállapítás helyett, hogy nem tudjuk pontosan, de

mindenesetre iparági szinten az összesített K+F költségek összemérhetőek a

biomolekulák által termelt összesített profittal.
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Mikor a dinamikusság nagy kockázat – nagy nyereség alapú lehetőségeket hoz

magával, - mint ami a biogyógyszerek előállításával kapcsolatos események

legtöbbjére igaz is – valamint amikor legalábbis úgy tűnik, hogy néhány fő

kockázati probléma váratlanul megoldódik, komoly pozitív hatást tud kiváltani egy

különleges hajtóerő hatásainak köszönhetően. Ezután pedig a közelgő áttörések

„jeleinek” meghatározása válik a legfontosabb feladattá: például az egy gén – egy

betegség hipotézis elfogadása és néhány további szempont figyelmen kívül hagyása

megtette a hatását egy időre. Így pedig az is megmarad egy lehetőségnek, hogy az

idővel bekövetkezhető változásokra utalva a forradalom, s nagy áttörés gondolata

rugalmasan fenntartható legyen. Még talán az eltúlzott várakozások is – melyek

talán sorozatosan el is buknak és irreálisnak bizonyulnak – a kevésbé valószínű

területen történő valódi sikerekre való rábukkanás felé orientálódnak, vagy az

egyirányú koncentrációból történő sorozatos tanuláson keresztül fokozatosan egyre

racionálisabbá válnak egy bizonyos fokig. A folyamatos áramlás egy állandó igényt

alakít ki a radikális látásmódra.

Mindezek alapján megállapítható, hogy így az iparág alulteljesít a lehetőségeihez

képest. Pisano véleménye [151] alapján valójában három tényező együttműködésén

kellene javítani:

1. A bizonytalanság kezelése

2. A tudás integrációja

3. Gyors tanulás

Ahogy már többször is említettem, a bizonytalanság kezelésére, annak

csökkentésére többféle megoldás is született. Kiküszöbölni természetesen nem

sikerült, de születtek iparági megoldások, válaszreakciók. A sikeres projekteket

tekintették mintának, azokat próbálták lemásolni, így a működőképes

kockázatmegosztási módszerek kezdtek elterjedni.
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Azonban iparági szinten a tudás integrációjára és a tanulás felgyorsítására nem

reagáltak eléggé, sőt ezekben a pontokban a helyzet talán még ma is romlik.

Mindennek működésbeli okai vannak.

Természetesen először a bizonytalanságot kell megoldani minden szervezet

szerint. Ha pénzügyi okai vannak a bizonytalanságnak, akkor kockázati tőkét

szereztek be, ha technológiai, okok (tudás, kapacitás, információhiány), akkor

együttműködésekkel csökkentették a kockázatot a cégek. Ugyanakkor nem volt egy

olyan megközelítés, mely az egész iparágat felülről és kicsit távolabbról tekintette

volna. Mindenki megpróbált a gazdasági szervezetével, kisebb-nagyobb céggel,

akár egészen kis spin-off szervezettel is, egy-egy projektet sikerre vinni.

A projekteket iparjogvédelmi és egyéb gazdasági megfontolásokból,

versenyelőny megszerzése vagy megtartása miatt a lehető legnagyobb titokban

tartották. Ez cégszinten teljesen érthető, ezért a probléma ellentmondásossága szinte

feloldhatatlan. Így azonban nem alakult ki iparági szinten egy közös

információbázis, vagy tudásállomány, hanem az információk, pl. a klinikai

tesztelésekre vonatkozó információk, elaprózódottan, sok helyen, szétszórva,

fragmentáltan, s jelenleg egyesíthetetlenül lelhetők fel. Gazdasági szervezetek

szintjén van tanulás, ott a lehetőségekhez képest gyors is, de nem elég hatékony a

széttagoltság miatt.

Pisano rámutat, hogy a kockázati tőkebefektetés nagyon jól működik az

információtechnológiai szektorban (IT) [139]. Ennek számos oka van. Ott sokkal

kisebb összegek befektetése szükséges, és jelentősen hamarabb várható a

megtérülés is, mint a piros biotechnológiai szektorban. A kockázati befektetőnek a

biotechnológiában reálisnál sokkal rövidebb idő alatt profit kell, azaz értékesíteni

kell a cégeket, és a kockázatokat nem tudja ilyen sokáig viselni. A befektető nem

tudja az elégséges ideig egy projektben hagyni a tőkét. Ugyanakkor a szükséges

pénzmennyiséget is a befektető inkább egy projekt-portfólióba igyekszik betenni, a

befektetéseit diverzifikálni igyekszik, és nem csak egy projektbe fektetni be.
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Egyetértek Pisanoval, hogy a kockázati tőke valójában csak résztámogató lehet a

biotechnológiában. Az az eset elképzelhető, egy B2B (business to business, azaz

nem magával a fogyasztóval, hanem másik gazdasági szervezettel állunk

kapcsolatban) üzleti stratégiával (ami a munkamegosztás miatt a spin-off

technológiai vállalkozás-biotechnolóiai cég – gyógyszergyár projektáramlásnál

alap). Amíg akadémiai szektorban, spin-off cégeknél jár a projekt, addig

pályázatokból oldható meg a finanszírozás.17 Amikor már vannak eredmények

(labortesztek, molekula validálás, labor méterű technológia), akkor a projekt átkerül

a biotechnológiai cégekhez. Itt szerepet kaphat a kockázati tőke-befektetés. Ebben a

szakaszban előállhat egy kidolgozottabb technológia, a kezdeti klinikai tesztek

lezajlanak (más iparágakban kb. a prototípus fázis lenne ezzel ekvivalens), majd a

biotechnológiai cég eladja a projektet, ekkor a befektető profithoz jut. Így maximum

az állapítható meg, hogy nem megszokott ez a fajta finanszírozási mód, de

semmiképp sem lehetetlen. Hiszen a kockázati tőke addig fektet be egy projektbe,

míg annak értéke növekszik (azaz pénzt vehet ki belőle), a projekt esetleges

megvalósulása közvetlenül nem érinti. Ugyanakkor még a biotechnológiai cégekre

jellemző ciklus vége, illetve a még nagyobb befektetést igénylő későbbi klinikai

vizsgálatoknál (gyógyszergyáraknál) a külső finanszírozás a befektetési alapok

irányába tolódik el. Ehhez a finanszírozóhoz jobban illenek a már elemzett

időtávok, pénzösszegek, illetve kockázatok.18

A biogyógyszerek történetének a 70-es évek közepe és a századforduló közé eső

része az új klónozási technikák kihasználásával kapcsolatos lehetőségek

felfedezésére koncentrálódott. Ahogy az új biotechnológia különböző megvalósítói

visszaemlékeznek, és ahogy Pisano is összefoglalja: "Úgy tűnik, hogy a szektornak

kevés problémája van, hogy meggyőzzön másokat (főleg a befektetőket) a fényes

kilátásokkal kapcsolatban. Látszólag minden ipari konferencia (az egymást követő

17Ez az ún.Pisano-rejtély megoldása is. Mivel Pisano nem vizsgálja a pályázatokból az iparági K+F-be érkező
pénzt úgy tünhet, hogy egy egészében vesztességes folyamatról van szó. Ez a „Pisano-rejtély”.
18Két jellemző hozható összefüggésbe ezekkel a folyamatokkal. Az egyik, mondhatjuk, hogy tipikusan
európai jellegű megoldáskeresés. Eszerint az államnak kellene nagyobb részt vállalni a visszhúzódó magán
kockázati tőke mellett a bizonytalan kimenetelű biotechnológiai fejlesztési folyamatok finanszírozásában. A
másik a fedezeti alapok erősödő megjelenése.
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éveken keresztül) teli volt pozitív előrejelzésekkel. Minden, amit az üzletről és az

ipar teljesítményéről tudtunk valóban egy nagyon bíztató jövőt jósolt a

biotechnológiának, nem csak kereskedelmileg, hanem a gyógyszerterápiák

megváltoztatásával kapcsolatos képességének is.”19 A várható K+F teljesítménnyel

kapcsolatban, „a biotechnológiai vállalatok kutatásának sokkal hatékonyabbnak

kellett volna lenniük a klasszikus gyógyszeripari K+F-nél, mivel mindketten a

tudomány határán álltak, valamint tehermentesek voltak az óriás

gyógyszervállalatok bürokráciájától és szervezeti ellenállásától” [152]. Ez egy olyan

koncepció volt, ahol csak a komponensek előnyei formálódtak egy pozitív

látomássá.

A piros biotechnológiai projekteknél mindig visszatérő probléma a vállalati és

K+F struktúra nem megfelelősége. Több szakaszra bontható ennek a története

[151]:

1. A hetvenes években a viszonylag egyszerű, már akkor is klasszikusnak

számító vertikális tagozódás volt megfigyelhető, azonban kiderült, hogy

biotechnológiai projekteknél a kockázatok és bizonytalanságok, illetve a

komplexitás és gyors változások miatt nem működőképes [28]. A ’80-as

évek elején nagy cégek álltak a biotechnológia mellé. Ők is elindították saját

biotechnológiai projektjüket. Ezeknek a projekteknek egy része sikeres is

lett.

2. A következő szakaszban, a kilencvenes évek legvégén, kétezres évek elején a

központi kérdés a technológia lett. Ennek hátterében az új technológiák,

megbontó innovációs eredmények állnak. A technológia-orientált vállalatok

már nem a saját gyógyszermolekulát célozták meg, hanem azt, hogy a

technológiájuk értékesítéséből legyenek sikeresek, azokat felhasználva más

vállalatok fejlesszenek ki gyógyszert vagy vizsgálati eljárást. Természetesen

a legnagyobbaknál ez a két funkció összemosódik, ők továbbra is csak saját

19Ez egy fontos rekonstrukciója annak, ami valójában történt. De a valódi történetnek még ennél is
drámaibbnak kellett lennie. A lelkesedés áramlását aggódások sorozata és nyugtalan cselekedetek zavarták
meg.



150

maguk részére fejleszettek ki technológiákat. Mások technológiákat,

eljárásokat, technológiai platformokat értékesítettek. A jelenség hátterében

egyszerűen az állhatott, hogy az új technológiák kifejlesztése olyan drága és

időigényes lett, hogy egy sikeres projekt kevés volt a megtérüléshez, vagy a

megfelelő profit generálásához. Az új módszertannal azonban a technológiai

cégek az egyszer kifejlesztett platformjukat többször eladhatták, a

technológiákat felhasználó gyógyszergyártóknak viszont nem, kellett házon

belül fejleszteniük az eljárások alapjait.

3. Napjaink tendenciája cégek egyesülése, felvásárlások. Az előző példánál

maradva egyesülnek a technológia-előállítói és felhasználói. Ezzel a tudást és

a munkát is megosztják. Együtt próbálják optimálisan integrálni a tudást,

ezáltal optimalizálni saját ráfordításaikat. Példa erre a felvásárlásra a

Genetech, melyben 2008-ban többséget szerzett a Roche.

Egyetértek Hronszky Imre feltevésével, hogy a nagy gyógyszergyárat (big

pharma) olyan vállalatok csoportjaként lehet definiálni, amik azért voltak képesek

túlélni, mert fenntartható módon képesek voltak az új bombatermékek folyamatos

felkutatásával kapcsolatos korszakot átölelő kihívásra sikeresen válaszolni. [16]

K+F problémáikat először a vertikális integráció fejlesztésével oldották meg.

Később, a ’90-es években a fúziók és vállalatfelvásárlások (M&A-k) fontos okai

ennek a sikernek. A vállalatok, amelyek nehézségekbe ütköztek, csődbe mentek

volna, ha csak önmagukra támaszkodva próbálták volna folytatni. A ’90-es évektől

a felvásárlások, mint “megafúziók”, több óriás által és között is megvalósítva,

gyakorivá és tipikussá váltak. Míg a fúziók és felvásárlások fő célja a piacok

bővítése és biztosítása volt, az új bombatermékek utáni kutatás is fontos szerepet

játszott. Míg az új gyógyszerek megtalálásának költsége az egész évszázad alatt

végig emelkedett, a bombatermékek utáni kutatás költsége exponenciálisan kezdett

növekedni. Sok áttörés valósult meg a kutatási módszerekben, de a kutatás-alapú

klasszikus szerves kémia képtelen volt a megfelelő lendületet nyújtani. Másrészről,

egyre több nagy gyógyszergyár fejlesztett ki kapcsolatokat az új biotechnológiai
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vállalatokkal, melyek a réstermékek fejlesztésére koncentráltak a kooperáció

különböző formáin keresztül, de különösen a biotech start-up cégek átvételével.

Egyre tisztábban látszott, hogy a piros biotechnológiának át kell vennie az új

bombatermék jelöltek szolgáltatásának feladatát.

Ahogy Hronszky Imre leírja, úgy tűnik, hogy összehasonlítva több másik

iparággal, a biotechnológia egy kifejezetten termékeny talajt nyújt a radikális víziók

kialakításához. [16] Hatalmas lehetőségek bukkannak fel időről időre, és a hatalmas

kihívások keresleti oldalon ismételten megkövetelik a „forradalmi” lehetőségek

felderítését, s részt vesznek a lehetőségek kikutatásában és megvalósításában ebben

az egyre hálózatosabb dinamikusságban. A víziók működőképessé alakítása

előfeltételezi az út-feltérképezést (road-mapping), valamint szükségessé teszi

működésre utaló jelek megtalálását. Az első sikerek bármelyik irányban „jelként”

szolgálhatnak a várt sikerekkel kapcsolatban. Ami a szerepüket illeti, a „jelek”

„felismerése” talán, egy időre, álbizonyosságot nyújthat arról, hogyan kellene

folytatni vagy megváltoztatni az akciókat. A szakértők általi, lehetséges jövőkkel

kapcsolatos elkerülhetetlen spekulációk gyakran próféciaként működnek a

tudomány vagy a technológia menedzsment és politika számára olyan

„tudományosan” felállított dolgokként, „racionális prognózisokként”, melyek a

szakértelem (részben állítólagos) hatalmát birtokolják.

Pisano a biotechnológia által megvalósított menedzsment kihívást ugyanolyan

korszakosnak látja, mint a 19. századi nagy, amerikai vasútépítés által létrehozott

kihívást. Pisano 2010-ben [151] a biotechnológiai innovációkat Alfred Chandler

által leírt innovációs változásokhoz hasonlította. Chandler az USA-beli, 1900 körüli

nagy vasútépítéseket írta le innovációmenedzsment és projektvezetés szempontjából

1977-ben [153]. A vasút megépítése túl nagy projektnek bizonyult az akkor

rendelkezésre álló menedzsment módszerek szempontjából. A projekttel együtt

fejlődött az innováció, azaz az innováció innovációjáról beszélhetünk. A projekt

folyamán a szervezeti funkciók is szétváltak, pl. a tulajdonos és menedzser szerep

elkülönült.
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Elmondható, hogy manapság a biotechnológiai folyamatok menedzselése

ugyanolyan kihívás, mint annak idején a vasútépítésé volt. Az innovációs

módszerek folyamatos innovációjával jár, új menedzsment formátumokat és

folyamatokat követel. Annak a stratégiája, hogy elég új bombaterméket találjanak a

cég sikeres működésének fenntartásához, elég sikeresnek bizonyult egy időre,

egészen a ’90-es évek elejéig. Onnantól kezdve a „csővezetékek kezdtek

kiszáradni”. Ez bekövetkezett annak ellenére, hogy közben a K+F-be történő

befektetések erősen megnőttek. Ez a sikertelen próbálkozás a „csővezeték

probléma” megoldására a meredeken növekedő K+F költségekkel kapcsolatban

felerősítette az alap problémát, és egy erős jelet küldött arról, hogy új radikális

eszközökkel való megoldást kell keresni. Egy állandólagos „termelési válság” jelent

meg az egész ágban, magába foglalva az orvosi biotechnológiát, mert már itt is „az

alacsonyan csüngő gyümölcsöket már leszedegették”. Ez igaz, de a tudományos

kutatás „logikája” és az üzlet „logikája” egybevágóságának a hiánya a

biotechnológia problémáinak talán egy mélyebb oka.

Abból a célból, hogy kihasználja a gazdaság arányainak és kiterjedésének

előnyeit, a gyógyszerészeti termelés a 20. század második felében a folyamatosan

bővülő tömegtermelés megvalósítása felé irányult, melyet kombinálni kellett az

agresszív marketinggel20. A bizonytalanságok nagyon magas ára, és a terméknek a

kutatástól a piacra viteléhez szükséges időhossz, valamint a versenyképes árazású

generikumok szabadalom lejárat utáni azonnali piacra kerülésének fenyegetése azt

sugallta a vállalatoknak, hogy egy bizonyos típusú vertikális integrációt és egy

bizonyos versenybeli magatartást űzzenek – mely valójában hosszú távon való

rivalizálásról szól. A nagy vállalatok létrehozták a vertikális integrációt – a K+F

területét magában foglalva – de kiegészítették egyfajta stabil horizontális

kooperációval. A kockázatok megosztását és a különböző feladatokra történő külső

20Az “egy méret jó mindenhova” elv kifejezetten problematikus, először is a gyógyszerek lehetséges negatív
hatása miatt. Ez a lehetőség gyorsan nő a legyártott gyógyszerek számával. Az elnyújtott próbák a negativ
hatások kizárására nagyon hosszú, költséges folyamatok, és talán nem is zárják ki az egyéni “környezetben”
felmerülő negativ hatásokat. De a bombatermékek termelése az olyan nagy tömegtermelés felé irányul,
amekkora csak lehet. Az egyének genetikai átvilágítása bíztatónak tűnik a probléma részbeni megoldására,
kizárva sok olyan egyént, akik a negative hatástól szenvednek.
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erőforrás használat hatékonyságának növelését célba véve ez a kiegészítő szegmens

fokozatosan nőtt, amíg a külső erőforrás felhasználása – míg egyszer csak egy

kiegészítő cselekedet volt – nem vált végül a stratégia részévé. Ez a

munkamegosztás elméletének felhasználása. Eléggé eltér ettől az az együttműködési

típus – szoros fejlődésben a tudás alappal – ahol tudás megosztás van tervezve.

Ahogy Erik Topol [154] írta, a sokadik (?) probléma a tömegtermelés kérdése.

Erre épültek az üzleti modellek (pl. blockbuster), finanszírozási struktúra és minden.

Egyrészt ez érthető, hiszen a méretgazdaságosság a biotechnológiában is szempont.

Másrészt a megfelelő méretgazdaságosságot ígérő projektek kifogyóban vannak, és

a réstermék (nichebuster) projektek hozhatják a jövőt, ami kevésbé nevezhető

tömegtermelésnek. Ez a kisebb piacot érintő, vagy akár kevésbé drága gyógyszerek

(kevésbé fizetőképes piacoknak) gondolat az alapja a nonprofit szervezetek

bevonásának, pl. a Tropical Diseases Initiative (TDI)-kezdeményezésnek, stb.

2003-ban David Rasnick, egy biotechnológiai vállalat tudományos vezetője, a

biotech „buborék gépről” beszélt – mint sokan mások is. Állítása szerint „a

biotechnológiai termékek a problémák gyökerének hatásos kezeléséhez nyújtanak

lehetőséget, sőt még bizonyos betegségeket meg is gyógyítanak.” Azonban volt egy

„csillapodó rendszeressége a hibáknak”. Példa a hibára az, hogy a bioinformatika

gyors sikereire történő várakozásokat a 21. század első éveire teszi. Ahogy 2003-

ban ítélkezett, „a bioinformatikai vállalatok utóbbi nagy hulláma talán minősítést

tesz a kiábrándultság gyorsaságára.” Rasnick a kritikájában felhívja a figyelmet a

vízió-építés dinamikusságának egy fontos jellegzetességére a jövő genomikáját

illetően: ez a genomikai kutatók közösségének ön-hivatkozási struktúrája, ha a

várakozások felállításáról beszélünk. Ez az ön-hivatkozási struktúra azt jelenti, hogy

a várakozás egy zárt gyűrűben teszi működővé a dinamikusságot, és csak akkor

nyílik ki, amikor erős kényszer van rá, és csak ezután lép be „a várakozások

küzdőterére”, egy diszkusszióért azokkal, akik máshogy gondolkodnak. [155]
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A biotechnológia egyik elemzője, Garry Pisano, a financiális, szervezeti és üzleti

modelljével kapcsolatos sikerek relatív hiányára koncentrál, valamint arra, ahogy az

érték létrejön, és fenn van tartva a biotechnológiai K+F-ben21

Pisano értékelésében az alapvető probléma a biogyógyszerek fejlesztésében az,

hogy ezzel kapcsolatban nem találta meg a szervezeti és pénzügyi formát, és – a szó

szoros értelmében – azt az üzleti modellt és menedzsment modellt, ami a legjobban

illett volna a szektor fejlődésének támogatásához, mert a szektor nem találta meg a

megfelelő kooperációt a tudomány és az üzlet között [20]. A központi probléma az

– így érvel –, hogy a biotechnológia arra lett kialakítva és úgy funkcionál, mint egy

„tudomány alapú üzlet”, különbözve ezzel a többi ipari szektortól, ami

szisztematikusan veszi használatba a tudományt. De ez a különbség nem

megfelelően lett felismerve és nem megfelelően lett tükrözve a szervezeti formában,

a finanszírozásban és az üzleti modellben.  Ez a szervezet a start-up-ok tömegének

munkáján alapszik. Ezek a start-up-ok finanszírozzák a K+F-üket a kockázati tőkén

keresztül. Ez az info-kommunikációs szektorból lett adoptálva, ahol nagyszerűen

működött, azonban néhány alapvető különbségnek köszönhetően, a

biogyógyszerészetben lévő működése eléggé szuboptimális lett.

Pisano bevezette a “tudomány alapú üzlet” fogalmát egy iparba, mely nem csak

egyszerűen a tudomány eredményein alapszik, hanem a tudomány, valamint a

tudományos kutatás létrehozásában való direkt részvételen.(Hronszky Imre szerint a

Pisano által észrevett jelenséget sokkal jobban írja le a működő kutatás üzleti

kihasználása, a research-in-the-making terminus. [16]) Míg a tudomány

eredményeinek és módszereinek az iparban való szisztematikus felhasználása már

hosszú ideje egy széleskörű konfiguráció volt, a tudomány alapú üzlet „nemcsak a

tudomány passzív felhasználója, hanem egy aktív résztvevő is a tudomány mind

direkt módon történő (in-house kutatásokon keresztül történő), mind indirekt módon

történő (szponzorált kutatáson keresztül történő) előrehaladásában.” Ahogy Pisano

21A biotechnológiai szektor viszonylag gyenge teljesítménye egy alapvető és mély küzdést tükröz a
szembenálló a biotechnológia tudományának és üzletének céljai és szükségletei között. [152]
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írta: „Az elmúlt évszázadon keresztül … a tudomány kritikus szerepet játszott

számos iparban.” „De az üzleti rendszer határain kívül maradt. A tudomány egy

eszköz volt, egy impresszum, vagy egy alapítvány az új termékek és szolgáltatások

létrehozásáért: nem ő volt az üzlet. A biotechnológia más volt a kezdetektől kezdve.

A biotechnológiában a tudomány az üzlet.” És a „tudomány alapú üzlet” különleges

kihívásokat von maga után, amelyekhez eddig csak rövidtávú megoldásokat sikerült

találni. Ez az alapvető stilizált történelmi tény, amit el kell magyarázni. [152]

Pisano magyarázatai nagyjából a következők. Amikor a tudomány önmaga az

üzlet tárgyává válik, akkor a tudományos eredmények közül háromra van szükség,

hogy a technológiai termék ki legyen fejlesztve. Ez kapcsolatban van a technikai

megvalósíthatóság bizonytalanságának kérdésével. Még a kockázatos high-tech

kontextusban sem probléma ez, de azzá válik, ha a biotechnológia a téma. „Nem

csak a kérdéseket kell másképp megválaszolni, de a megválaszolásuk is nagy

valószínűséggel újabb kérdésekhez, vagy váratlan eredményekhez vezet.” Amikor

Pisano a bizonytalanságokról beszél, nem a kvantitatív kockázati problémákra

gondol az ismert ismeretlenekkel kapcsolatban, hanem a Knight által említett

bizonytalanságra.

Ez a „bizonytalanság” az „ismeretlen ismeretlenre” utal: hogy másképp mondjuk

azt, amikor „még csak azt sem tudod, hogy mit nem tudsz”. “És ha valaki még

találna is ’megoldást’, az sem szükségszerűen vezet a kereskedelmi K+F tiszta

implikációjához, hanem inkább talán az alapkutatások új körét indítja el.” [152]

Pisano, ahogy utaltam már rá, a Chandler-i perspektívát veszi alapul a

biotechnológia értékelésénél. Ez azt jelenti, hogy megpróbálja a megfelelő

szervezeti formát meghatározni a biotechnológia számára, épp ahogy Chandler

demonstrálta, hogyan vezetett Amerikában a vasúthálózat iránti igény az óriás

vállalatok születéséhez. Nem utasítja el azt, hogy a biotechnológia kifejlesztett és

megvalósított egy működő megoldást. Az ő aggodalma ennek az alulteljesítő

megoldásnak a hosszútávú fenntarthatóságával és lehetőségével kapcsolatos. Azt

lehetne mondani, hogy a problémája az, hogy egy olyan megoldás lett végrehajtva,
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amibe már eredetileg is az alultejlesítés volt belekódolva a kezdetektől. A megoldás,

miszerint a biotechnológia megtalálta azt, hogyan kell megoldani az alapvető üzleti

problémát, egyfajta „helyrepofozás” eredménye volt, amely csak egy alprobléma

valamiféle megoldására koncentrált, és a rövidtávú teljesítményre,

fenntarthatatlannak bizonyult a hosszútávon nézve, mivel nem vette számításba a

rendszer problémáinak minden kapcsolatát.

Dióhéjban leírom az érvelését. Az értékelését azzal kezdi, hogy a modern

biopharmatikumok történelmét stilizált tényekként veszi számításba, előszöris egy

olyan iparként, ami összességében pénzt vesztett annak ellenére, hogy a bevételek

exponenciálisan növekedtek a 20 éves fejlődése során; továbbá hogy a

biotechnológiai K+F produktivitása sehol sem volt a várttól. A konklúzióban arról

ír, hogy ez az elmaradás a tudományos kutatás „logikája” és a szervezeti, pénzügyi

és menedzsment formák közötti öröklött egybevágóság-hiánynak köszönhető.

Ebben az értelmezésben három összekapcsolódó (!) alapvető feladat van a

„tudomány alapú ipar” – mint a biotechnológia – fejlődésével kapcsolatos alapvető

problémák megoldásának esetén. Ezek először is a bizonytalanság és kockázat

menedzselése, másodszor, a tudás heterogén típusainak integrációja, melyeket a

tudás bázis körülvesz, és harmadiknak pedig a gyors tanulás. Az optimális

megoldásért mind a hármat párhuzamosan kell figyelembe venni. Ahogy azt ő is

találta, a fejlődő ipar a kockázatra koncentrált, és meg is találta rá a megoldást. A

másik két stratégiai kérdés szintén egyenlő fontosságát viszont nem ismerték fel.

Az organizáció kérdését figyelembe véve, a kis start-up vállalatok tipikusak az ipari

szektorban. De a biotechnológiai K+F bizonytalanságával kapcsolatos problémákra

irányuló megoldások keresésének feladata eléggé különleges, mert a fejlődése

folyamán a vizsgálat tárgya, az élettudomány mindig is képes lesz újabb Knight-féle

bizonytalanságokkal – vagy másszóval kiszámíthatatlan kockázatokkal – szolgálni.

Továbbá, a szereplők gyakran nem látják, hogy a biotechnológia egy komplex

egész. „Ez nem csak egy egyszerű forradalom. Ez forradalmak együttállása olyan

területeken, mint a matematika, biológia, molekuláris biológia, genomika,

bioinformatika és a szoftverek. A gyógyszer felfedezés hatásának ereje abban rejlik,
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hogy integrálod és érted meg az eszközöket. Ki kell értékelned, hogyan működik

minden egyes új eszköz a többivel kapcsolatban. Össze kell hoznod minden eszközt

és tudást a cél érdekében.” [156] Ez az integráció azonban nem valósult meg, és a

fejlődés darabokban maradt. Harmadiknak pedig, van egy állandó alapvető

szükséglet a hibákból való gyors tanulás iránt egy szektorban, ahol a hibák olyan

gyakoriak és elkerülhetetlenek; de az utóbbi gyakorlat az, hogy alig van lehetőség a

másik hibájából való tanulásra, és így a tudás sem tudott felhalmozódni.

7.2. A jövőképek, várakozások és a feltörekvő biogyógyszeripar

A feltörekvő iparágak gyakran tele vannak ambiciózus jövőképekkel és

várakozásokkal. A modern biogyógyszeripar különösen ambiciózus elvárásokkal

indult a ’70-es, ’80-as években. A ’70-es évek közepén a molekuláris biológia, mint

tudomány átütő sikereire alapozva egyrészt hosszú távú forradalmi perspektívaként

egy olyan várakozás fogalmazódott meg, hogy a biotechnológia, egyéb kiemelkedő

ipari szerepei mellett az alapvető gyógyszergyártó szemléletet fogja biztosítani.

Sokan, nem csak a piros biotechnológia területén tevékenykedő kutatók,

menedzserek vagy pénzügyi szakértők, de országuk átfogó stratégiai ügyeire

összpontosító közgazdászok, politikusok, illetve hétköznapi emberek tömegei

kezdtek már a múlt század utolsó évtizedeiben a biotechnológiára – történelmileg az

informatikát követve, mostanra talán a nanotechnológiával együtt – a leginkább

döntő stratégiai fontosságú iparágként tekinteni. Ilyen tekintetben számos pozitív

előrejelzés létezik. A közelmúlt legoptimistább előrejelzései szerint a következő

évtized közepére a gyógyszeripari és a biotechnológiai iparágak az

információtechnológiát és a telekommunikációt megelőzve a világvezető ipari

szektorává növik ki magukat. Ebben a jövőképben a gazdaság technológiai

alapjának hosszú távú átalakulását fejezik ki. Számos alkalommal a

nanotechnológia vagy valamelyik konvergencia kapja az első helyet. (Vegyük

figyelembe a nanotechnológiáról, biotechnológiáról, információtechnológiáról,

kognitív technológiáról (NBIC), ezek fejlődéséről, forradalmáról szóló kiterjedt

irodalmat!)



158

Másrészről a ’70-es évek várakozásai azon hit köré összpontosultak, miszerint a

biogyógyszeripar valóban tudomány-központú iparágként hamarosan

exponenciálisan növekvő mértékben látványos, konkrét eredményeket fog

felmutatni. A biológiai alapú gyógyszeripar indulása az egyetemi professzorok

számára – néhányuk számára valóban - hihetetlen karrierlehetőséget kínált az új

iparágban. A rekombináns inzulin 1980-as szabadalmaztatását követően a

Genentech nevű gyártó cég értéke egyik napról a másikra az egekbe szökött. Az

inzulint hamarosan követték a további termékek, de az elkövetkező 20 év görbéje

inkább csak fejlődést mutatott, nem forradalmi növekedést. Ahogy azt a korai idők

egyik szereplője ironikusan megjegyezte, az első sikereket követő évtizedek

trendjeire visszaemlékezve a biogyógyszeripar egy olyan iparággá vált, amely tele

van gyártási ötletekkel, de híján van a megvalósított termékeknek.

A stratégiai várakozások és jövőképek célirányként szolgálnak, és meggyőzésen

keresztül elkötelezettséget és csoportosulást, felsorakozást generálnak adott cél

megvalósítására. Meggyőzésen keresztül biztosíthatják az adott cél eléréséhez

szükséges elrendeződést, csoportosulást, felsorakozást. A várakozásokat és

jövőképeket egy új cél elérésére elkötelezett innovátorok fogalmazzák meg. A

várakozások és jövőképek későbbi továbbfejlesztett állapotukat a csoportba

tömörült megbízottak időről időre változó hálózata által nyerik el. A várakozások,

jövőképek a tárgyi tudás, extrapolációk, értékek és gyakran a vágyak keverékét

alkotják.

Ragu Garud és David Ahlstrom 1997-ben figyelt fel a tanulás fragmentált

jellegére a jövőről folytatott vitákban, így a technológiák jövőjéről folytatott

vitákban is. [158] A viták ugyanis „belsők” és „külsők” között zajlanak. Arie Rip

különböztette meg először, 2002-től, adekvát terminológiával a belső és külső

aktorokat, mint innovátorokat és komparatív szelektorokat, belehelyezve a

problémakört az evolúciós ökonómia fogalomrendszerébe.[159] Érdemes néhány

részletre kitérni, ahogy Hronszky Imre [16] illetve Arie Rip rámutat ezekre. A

„belső” és a”külső” helyzet a vitákban alapvetően meghatározza a
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bizonytalansághoz való viszonyulást. Azt mondhatjuk, hogy a belső helyzetben

levők, az innovátorok, az újdonság kezdeményzői alapvetően pozitív narratívát

igyekeznek megfogalmazni, mind a maguk mind a lehetséges vitapartnerek, például

pénzügyi támogatók vagy regulátorok számára. Ezzel szemben az utóbbiak,

helyzetüknél fogva egy ellenkező narratívára hajlamosak. A stratégiai

várakozásoknak és jövőképeknek viszont figyelembe kell venniük a külső (és belső)

környezet erős turbulenciáit. Ez azt jelenti, hogy elkerülhetetlenül tartalmaznak

ismeretlen mennyiségű „mély bizonytalanságot”, de kihagyhatatlan eszközei a

döntéshozásnak, ennek a „Knight-féle bizonytalanságnak” a jelenlétében, ahol a

kiszámolhatóság véget ér.

A várakozások és jövőképek ellentmondásos szerepet töltenek be. Biztosítják a

szükséges hitet, amely egy adott jövőbeli esemény valamiféle előidejű

bizonyosságát nyújtja, még akkor is, ha elfogadott tény, hogy a helyzet „mély

bizonytalanságot” tartalmaz. Segítenek abban, hogy események összefüggő

sorozatot alkossanak. Innovátori szerepük különösen sikeres, ha a jövőképeket és

várakozásokat kommunikálni lehet, mivel a kommunikáció révén hihetővé válik,

hogy érdemes az általuk képviselt értékeket elfogadni, és úgy szemléltetik őket,

mintha a várakozások/jövőképek tényszerű része döntően tudományos okfejtésen

alapulna, tehát ez a rész módszertanilag helyes extrapolációkat tartalmazna.

A jövőképek és várakozások lehetséges, felépítendő tőkét jelentettek az orvosi

biotechnológiában is, amelyek köré egy új típusú, de számos vonatkozásban az

ismert IT piachoz hasonló piac jöhetett létre. Ennek a piacnak a szerepe volt a

nagyon nagy kockázat – nagyon nagy nyereség ígéretek első árkialakításában

(becslésében), és ily módon egy megfelelő megvalósítási dinamika megjelenése

egyik előfeltételének biztosítják. Természetesen a biokémiai tudományos tudást is a

lehető legnagyobb mértékben be kellett vonni, de a „rávezető” érvelés részeként.

Ezen az alapon a fényes jövő eljövetelét már egészen jól lehetett „látni”, egyeseknél

még prognosztizálhatóvá is vált. 22 Szándékosan nem szerepelt vagy alulértékelt

22 Gyakran állítják, hogy a „túlzott várakozások” csak a hozzá-nem-értőknél jelentkeznek. A tapasztalat
viszont azt mutatja a genomika orvosi és biotechnológiai alkalmazásának történetében is, hogy vezető
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volt ezekben a narrativákban egy arról szóló további spekuláció, hogy a hihetetlen

és hihetetlenül gyors növekedés milyen akadályozó, gátló tényezőit kellett volna

még feltétlenül figyelembe venni, beleértve némely, a tudatlanságra vonatkozó

utalást is. Ehelyett spekulatív, szubjektív valószínűségeket csatoltak a dinamika

elemeihez, hogy segítsék eldönteni, hogy érdemes-e valamilyen várakozásban részt

venni. Nagyon fontos itt, hogy először csak a gyenge analógiák révén lehet

tájékozódni.

Az innovátorok várakozásaival kölcsönhatásban állnak az összehasonlító

kiválasztók (a „kívülállók”) várakozásai, jövőképeik, amelyek a problémákat és a

bennfentes várakozásokat legalább némi szkepticizmussal szemlélik. (Az érvelési

struktúrán belül betöltött helyzetüket tekintve az összehasonlító kiválasztók

érdekeltsége legalább részben eltér a végrehajtókétól, ők hajlanak arra, hogy a

lehetséges pénzügyi vagy más típusú veszteségekre vagy kedvezőtlen hatásokra

összpontosítsanak. Továbbá elképzelhető, hogy más a kulturális beállítottságuk,

stb.) A kockázatmenedzsment szempontjából az innovátorok a bizonytalan

helyzetekben hajlamosak hamis pozitív, míg az összehasonlító választók

hajlamosak hamis negatív irányba elmozdulni.(Ez annyit tesz, hogy a végrehajtók

fel vannak készülve arra, hogy számos kísérlet kudarcba fulladjon, míg az

összehasonlító választók hajlamosak pontosan az ellenkező irányba eltérítődni.)

Különböző narratívájukat tekintve, míg az innovátorok megpróbálnak adatokat és

extrapolációk, jövőképek és a legjobb választás formájában magyarázatokat találni

arra, hogy értékes, lehetséges és ésszerű egy adott pozitív jövőkép megvalósítása, az

összehasonlító kiválasztók ezzel ellentétes erőfeszítéseket tesznek. Az innovátorok

számára a kérdéses ügy vagy érték-konform vagy olyan új értékeket testesít meg,

amelyek megvalósításával érdemes próbálkozni, és gyakran azt gondolják, hogy egy

ésszerű technikát lehetséges alkalmazni. (A bizonytalan folyamat lefolyását

racionálisan befolyásolhatónak extrapolálják.) Az innovátorok látomásaiban

legtöbbször az szerepel, hogy egy „tudományos” térképet lehet kidolgozni a

kutatók egyrésze is „túlzott várakozásokat” állít fel. Neves tanácsadó cégek egyrésze viseekedett-viselkedik
hasonló módon az orvosi biotechnológiai esélyeinek felbecslésében.
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bizonytalan ügy megvalósításához. Amennyiben valaki egy hihető térképet tud

készíteni, az azt jelenti, hogy a jövőkép már több egyszerű utópiánál. Az

összehasonlító kiválasztók elvitatják ezt. A küzdelem nem semleges és csak nagyon

ritkán csak elméleti jellegű. Természetesen a forrásokért, a tőkéért, a kulturális

elfogadottságért, presztizsért, stb., vagy ezek ellen folyik.

A gyógyszeripari biotechnológiához hasonló törekvéseknél a jövőképeknek

nagymértékben foglalkozniuk kell egy olyan helyzettel, amelyek tele vannak

speciális nagy kockázat – nagy nyereség ügyek sorozatával. A kockázat nagyrészt

nem csak azt jelenti, hogy a bizonytalanság nagymértékben nem kiszámítható,

miközben a befektetés rendkívül nagy költségigényű, és el kell fogadni, hogy

rendkívül hosszú dinamika után lehet bevételhez jutni, így nem biztos a győzelem.

Ugyanis, ahogy Hronszky Imre hangsúlyozza, [16] a vereség nem csak annyit tesz,

hogy nem nyerünk, hanem lehetséges, hogy következményeként teljesen kiesünk a

versenydinamikából. Ezzel szemben a nyereségek, amelyek általában szintén nem

kiszámíthatóak, a versenyben egyedülálló pozíciót biztosíthatnak.

A modern biotechnológia fejlődésével gyakran lehetségesek megbontó

innovációk. De ezeket csak valódi kísérletként lehet megvalósítani, mint próba-

hiba-tanulás hármast, mivel vagy az elméleti eszmék, amelyek irányítanák a

tanulást, túlegyszerűek vagy csak nagyon durva hasonlatokon alapulnak. És gyakran

csak akkor lehet valamilyen új áttörő termék keresésébe fogni, ha vállalkozunk arra

is, hogy kutatás-módszertani, finanszírozási vagy szervezési kísérletekben is úttörő

munkát végzünk. Az áttörő termékinnovációk gyakran a kutatás-módszertani,

finanszírozási vagy szervezési innovációk után vagy azokkal együtt jelennek meg.

A biogyógyszeripar történelme egy folyamatban levő, a kutatás innovációjára,

valamint szervezeti és menedzsment innovációra tett erőfeszítés is.

A kutatási irányok kérdése bonyolult dolog. Ez részben a „megfelelő hosszú

távú stratégia” bizonytalanságának tudható be. A hosszú távú stratégia jövőképei

természetesen nagyon különbözőek lehetnek, például, hogyan elemezzük a génektől

a gyógyszerekig vezető utat, vagy a tájékozódáshoz egy mechanisztikusabb, vagy
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egy organisztikusabb átfogó metaforát alkalmazunk-e. Az előbbi esetben okozati

összefüggéseket kell felfedezni/felállítani. (A „felfedezni/felállítani” szópárral

kapcsolatban gondoljunk a tudományt és a technológiát egyszerre alkalmazni

kívánó törekvés kettős természetére!) További kérdésként merült fel, hogy a

genetikai szint és a betegség között mekkora „távolságot”, illetve milyen típusú

összetett, talán sokrétegű okozati szerkezetet és szükséges forrást, beleértve az időt

is, „ésszerű” elképzelni a feladat megvalósításához. Vagy, ahogy az a

rendszerbiológiára jellemző, az átfogó kutatási kérdést megfogalmazhatjuk az

organisztikus metaforával. Ekkor az egyoldalú oksági láncot interakciók rendszere

váltja fel.

A továbbiakban a biogyógyszeripar kapcsán a megjelenő új ipari dinamikának

megfelelő finanszírozási struktúrákat, vezetési szemléleteket kellett találni az

értéklánc egésze mentén, illetve a jóváhagyás új útjait, megfelelő jogi szabályozást

kellett keresni, megfelelő kapcsolatokat kellett kiépíteni a fizetőkkel, akik

megváltoztathatják megszokott viselkedésüket. Röviddel ezután új iparág

megjelenésével lehetett kísérletezni. Ez az a pont, ahol az egyik első, start-up

vállalkozással foglalkozó tudós tipikus megjegyzése helytálló lehet. Ahogy mondta:

az esélyen és a szükségességen túl naivitás is kellett ahhoz, hogy valaki ebbe

belefogjon. Az egészségügyi biotechnológia egészét illetően elmondhatjuk, hogy a

vele kapcsolatos várakozásokat a ’70-es években kulturális szinten szélesebb

nagyfokú általános várakozásba ágyazták, amelyek egymásnak kölcsönösen

előzetes megerősítést nyújtottak. Ezen általános kulturális várakozás értelmében a

technológiai fejlődésre általában úgy tekintettek, mint ami hamarosan tudomány,

alapkutatás és elmélet által vezérlet gyakorlattá válik.

A másik réteg a rövid távú és mikro szintű, „rés” réteg volt, azaz, ahol a tudós

kutatók által elképzelt konkrét termékötletek jövőképei saját maguk meggyőzésén

túl egy adott projektnél a szükséges szervezetek meggyőzését is szolgálták, hogy

működjenek együtt, legyenek azok a finanszírozói, pozitív hozzáállású felügyeleti

szervek, stb. Például ahhoz, hogy a vállalkozói tőkét a megjelenő dedikált



163

biotechnológiai vállalatok finanszírozására használják, szükség volt egy új típusú

verifikálásra. Az informatika esetében általában az új termék első megvalósítását

kérik a kereskedelmi megvalósíthatóság bizonyítékaként. A biogyógyszeriparban az

első gyógyításokra és az új gyógyszer biztonságára vonatkozó bizonyíték helyett

leggyakrabban az ötlet tudományos jellegének hihetősége vette át a helyet az induló

támogatás kérdésének felmerülésénél. Ezzel a tudósok két egymáshoz kapcsolódó

réteg révén új típusú viselkedést tanultak. Új terméküket szabadalmaztatták és ez

után annak tudományos alapjait megpróbálták magas impakt faktorú folyóiratokban

publikálni, hogy megmutassák, a tudósközösség nagyra értékeli ötletüket.

Ez minimum három következménnyel jár. Az első a remények és csalódások

hullámszerű dinamikájához kapcsolódik. Egyszerűen elkerülhetetlen, hogy a

várakozások ne hullámszerű dinamika szerint alakuljanak, amelyben a remények

épp annyira fontosak, mint amennyire a csalódások elkerülhetetlenek. A remény,

amely létfontosságú ahhoz, hogy az embereket a csoportba tömörülésről meggyőzze

egy elkerülhetetlen nem kiszámítható bizonytalanságot tartalmazó helyzetben, épp

olyan lényeges a várakozások kidolgozásánál, mint a csalódás, annak

megtapasztalása, hogy valami nem sikerült. Ha a várakozások érdekében csoportba

tömörülünk, akkor mindig lesznek vesztesek is. Ennek elkerülésére számos eszköz

áll rendelkezésre, hogy a várakozási dinamikát minél ésszerűbbé lehessen tenni.

Lehet, hogy a várakozásokkal kapcsolatban megtett erőfeszítéseinket Gartners-hez

hasonlóan az új technológiák megjelenésének indító fázisára korlátozzuk,

függetlenül attól, hogy az „indító” kifejezés pontosan mit takar. Ezek fontos

erőfeszítések, de nem mentesítenek teljes mértékben a hullámszerű dinamikától. Az

amplitúdót csökkentik, másrészt azonban nem kötelező a legnagyobb lehetséges

biztonságot választani, felkészülhetünk arra, hogy a nagyon magas

bizonytalanságokat ésszerű cselekedetként értékeljük, gondoljunk csak a különböző

típusú árfolyam-fedezeti alapokra. Nem csak akkor tippelünk valamire, amikor

előtte már a csökkenő bizonytalanságok számíthatósága rendelkezésünkre áll, de a

meglévő bizonytalanságokra is tippelhetünk, sőt, megpróbálhatjuk felnagyítani

őket. Ekkor különböző kiegyensúlyozás áll mögöttük.
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A második következmény a túlzásokat, a hype-okat öleli fel. A várakozások, a

játszmában szereplő különféle típusú játékosokkal, könnyen felnagyításokhoz

vezethet, és időnként ezek a felnagyítások rendkívül nagy amplitúdójúak lehetnek.

Extrém esetben egy e-kereskedelmi buborékhoz hasonló dolog történik, amely

katasztrófához vezet. A hype-ok ilyenkor csalódásba fordulnak. A buborékok miatt

a jövőképért lelkesen csoportba tömörülők nagy része mélyen csalódik és elfordul,

például megtagadja a további támogatást, nem vásárol többet, stb.

A harmadik következmény a „lelkesedőkkel” kapcsolatos. Ők bármikor készen

állnak arra, hogy nagyon bizonytalan ügyekbe bonyolódjanak, és amikor az egyik

ügyből kiábrándulnak, egy másikba kezdenek, és megpróbálnak hinni benne. Ebből

elég egyszerűen következik, hogy a jelenleg gyógyíthatatlan betegségekben

szenvedő számos páciens tartozik ebbe a csoportba. De az 1980-ban tapasztalt első

buborék, majd a 2001-es genomikai buborék is azt mutatta, hogy tőzsdei szakértők

széles rétege is áldozatul esett a könnyű, irracionális várakozásoknak. Meglehetősen

kevéssé ismert, hogy a csalódásokat milyen mértékben követte hosszú ideig tartó,

tanulásnak tekinthető kiábrándultság. „Mély bizonytalanságok” esetén a válságok is

elkerülhetetlen alkotóelemei a dinamikának. Már létezik egy jól ismert felfogás a

menedzsmentben, mely szerint a bukás kevésbé fontos, mint az, hogy milyen

gyorsan és milyen mértékben tanulunk belőle. Úgy tűnik, hogy az elmúlt évtizedben

a második buborék csak fokozatosan riasztotta el a befektetőket a fejlődő,

genomika-alapú biogyógyszeripartól.

Kezdetétől, a ’70-es évek óta a kisebb várakozási válságok is ismételten

formálgatták a modern biogyógyszeripar fejlődési trajektóriáját. A válságok a

különböző áttörési folyamatok időtartamával, a bevezetett új kutatási módok

forradalmi hatásaival kapcsolatos várakozásokkal, stb. függnek össze. De nem csak

a várakozási válságok formálják a farmabiotechnológia dinamikáját. Az elmúlt 15

évben a szakértők többsége szerint tapasztalható némi nyomasztó, visszaesésben

megnyilvánuló reál-innovációs termelékenységi válság. Ez durván a jóváhagyott új
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molekulák és a tág értelemben vett innovációs költségek (beleértve a K+F költségeit

is), arányával „mérhető”.

A biogyógyszeriparban a csalódás ismételt hullámai alig érintették azt az

alapvető meggyőződést, hogy elsősorban a genetikai tudomány fejlesztése az az út,

amely a biogyógyszeripar számára megoldást jelentő biztos alapokhoz vezet. Tehát

az ismételt csalódások után újult erővel indult meg a keresés további tevékenységek

irányába, amelyekkel az erőfeszítéseket ez irányba megnövelhetik, hogy ismételten

kísérletezzenek új eszközökkel, beleértve a próbálkozásokat, hogy a 90-es években

új technikák, például a nagy hatékonyságú molekulaszűrési technológiák (HTS)

vagy az „in silico” modellezés révén a tudományos alapot megújítsák. Ahogy

később részletezni fogjuk, a hosszan tartó válság számos próbálkozáshoz vezetett a

kutatásmódszertan és a K+F körüli szervezeti formák bővítése érdekében. A K+F

termelékenységben tapasztalt visszaesést rövidtávú, főként a genomika

alkalmazásával kapcsolatos forradalmi várakozások egyensúlyozták ki. Erre

reagálva néhány szerző a közelmúltban elkezdett „genomikai buborékról” beszélni.

A hatalmas lehetőségek ellenére úgy tűnik, a genomika nagyon gyorsan fejlődő

forradalmi képességeit illetően, az évezredforduló táján bekövetkező hype-ra

válaszképpen tapasztalható némi csalódottság. Ezeket a próbálkozásokat

menedzsment és szervezési erőfeszítések, például a K+F képességét befolyásoló

vállalategyesítési és felvásárlási erőfeszítések kísérik.

Két nagy gyógyszeripari biotechnológiai buborék jelent meg a piros

biotechnológia 35 évnyi fejlődése során. Az egyik a ’80-as évek táján keletkezett, a

második 2001 körül, a humán genom feltérképezéséről szóló jelentéstervezet

megjelenését követően. A köztes időszakban sokkal óvatosabb viselkedés volt

tapasztalható, és jelenleg általános meggyőződés, hogy a kockázati tőkebefektetők

egyre óvatosabbá válnak. A kockázati tőkebefektetői ipar szerint a biogyógyszeripar

területén a bevételek erőteljesen csökkennek és sokkal kifizetődőbb más

iparágakhoz fordulni. A szakértők megoldásként azt javasolják, hogy Európában az

állam töltsön be nagyobb szerepet a korai, különösen a kutatási fázisokban.
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Nyilvánvaló módon az új kutatási és fejlesztési lehetőségek megjelenése, az idő

lerövidülése, a szükséges pénzmennyiség csökkenése, nem csak az értékláncon való

előrehaladást segíti, de magának az értékláncnak a lehetséges áttörési esélyeit is, és

a meggyőző várakozások kialakulása drámai módon megváltoztathatja a helyzetet.

(Ebben a részben nagymértékben támaszkodok a Domonkos D és Hronszky I.

készülő könyvfejezetére. [160])

7.3. A K+F termelékenységi válság

Egyik jellemző érv, amely a gyógyszeripari K+F néhány fontos radikális

változtatása mellett szól az, hogy a gyógyszeripar az elmúlt 15 évben

versenyválságot élt meg, és lehetséges, hogy ez az iparág K+F alapjának növekvő

termelékenységi válságának köszönhető. Mi az a K+F termelékenységi válság?

Röviden összefoglalva ez egy csökkenő arány a K+F bevételek és költség-inputok

összevetésénél. Néhány szerző állítása szerint „nehéz a gyógyszeriparban az

inputokat és az outputokat mérni, mivel az innovációs folyamat a tudás többszörös

és heterogén forrásán alapul, beleértve a jelentős tudás-túlcsordulást, és sok éven át

tart. A mérési problémát súlyosbítja az innovatív munka szétterjedése, amely több

országot, állami és magán kutatási szervezetet ölel fel.” [161] A termelékenységi

válság a gyógyszeripari K+F-ben, „végülis, a gyógyszeripari innovációs

erőfeszítések termelékenységének kiértékelésénél az elemzésnek különböző

mérésekre kell támaszkodnia és sokféle mutatót és statisztikát kell figyelembe

vennie.” Miközben teljes mértékben egyetértünk a mérési problémákra utaló óvatos

emlékeztetéssel, hozzátesszük azt a kérdést is, hogy vajon egyetlen K+F válságról

beszélünk vagy különböző szempontból megítélt eltérő válságokról, amelyeket egy

problémakörbe tömörítünk.

A termelékenységi válság egyik fontos elemzése az úgynevezett Kellog-jelentés

[162]. A legtöbb szakértőhöz hasonlóan a Kellog-jelentés szerzői is azzal a stilizált

ténnyel kezdik beszámolójukat, hogy a K+F területén termelékenységi válság lépett

fel. Ők a megszokott módon ezt az NME-k (NME, New Molecule Entity, azaz új
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molekuláris entitás) megjelenésével mérik. Az okokat illetően a jelentés [162]

három tényezőre összpontosít. Egyikük az „Alacsonyan csüngő gyümölcsök

telítődése: a fő betegséggel összefüggő biológiai útvonalakkal kapcsolatos jelenlegi

tudományos ismereteink határait feszegetjük, miközben a termelékenységi válság

megoldásához az alapvető tudományos felfedezések és a biológiai ismeretek

arányának növekedése kellene.” Ezt azon követelményként lehet lefordítani, hogy a

siker eléréséhez a szükséges kutatás egyre összetettebb mivoltával is meg kell

birkózni. (Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy az NME-k száma talán nem

megfelelő indikátora egy válságnak, mivel túlságosan erőltetett azt gondolni, hogy a

gyógyszeripar legfőbb válsága a bombatermék (blockbuster) gyógyszerek

gyártásával kapcsolatos.)

A Kellog-jelentés szerint azonosított másik ok azokban az erőfeszítésekben

keresendő, amivel a gyógyszeripar már kockázatosabb, genomika-alapú jelöltekre

összpontosít a klinikailag validált gyógyszercélpontokra. Ez összhangban áll a fent

említett olasz kutatók elemzésével, akik a „molekuláris biológiai forradalmat” úgy

említik, mint ami drámai módon kibővítette a kecsegtető terápiás célpontok

készletét. Úgy találják, hogy a válság „nagy kockázatú tartományokba való nagyobb

koncentrációjú K+F befektetésekkel áll összefüggésben, amelyek megoldatlan

terápiás igénnyel és kiaknázatlan biológiai mechanizmusokkal állnak összhangban.”

[162]
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8. Összefoglalás

A doktori munkám során és a dolgozat elkészítésekor megpróbáltam a lehető

legteljesebb módon a vizsgált folyamatokat a valóságban is fellelhető eseményekkel

illusztrálni, megállapításaimmal a mindennapi munkatapasztalataim „mögé”

tekinteni, azokat egy lépésben validálni.

Már a kutatás elején látható volt, hogy a klasszikus bizonytalanság- és

kockázatkezelés a biotechnológiában nem feltétlenül követhető – mégis nagyon

sokan próbálkoznak ezzel.

A kockázatok megosztására az iparágban különféle megoldási metódusok jöttek

létre. Egyik megoldási lehetőség-csoport az együttműködések kialakítása, újfajta

stratégia kialakítása. Ezeket a lehetőségeket tekintem át.

A kutatások közben világossá vált, hogy a biotechnológiában is közkedvelten

alkalmazott értéklánc modell, valamint a direkt a gyógyszeriparra létrejött

(bombataremék, blockbuster) üzleti modell csak nagy kihívásokkal alkalmazható, és

nem írja le a valós helyzetet. Ezért javaslatot tettem ezeknek a módosítására,

továbbfejlesztésére.

Végezetül számba vettem az iparág optimális működését gátló tényezőket az

irodalmat a „valós életben, beülről észlelt” problémákkal összevetve, és több helyen

javaslatot tettem a működés optimálására.
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10. Függelék

A táblázatok jegyzéke:

1. táblázat: a 10 legnagyobb éves forgalmú gyógyszer 2005-ben

2. táblázat : a 10 legnagyobb éves forgalmú gyógyszer 2010-ben [79]

3. táblázat: az együttműködések osztályai [102]

4. táblázat: üzleti modellek típusai [75]

5. táblázat: a legnagyobb biotechnológiai klaszterek a 2004-es adatok

alapján [143]

6. táblázat: a legnagyobb biotechnológiai klaszterek a 2011-es adatok

alapján [144]
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Az ábrák jegyzéke:

1. ábra: Stirling modellje a bizonytalanságokról [6]

2. ábra: a társadalmi tényezők négy típusa, Schwarz és Thompson nyomán [15]

3. ábra: egy új technológia kialakulásának fázisai - [16] alapján saját

szerkesztés

4. ábra: a bizonytalanságok kétdimenziós rendszere [19]

5. ábra a bizonytalanság csökkentése [19] alapján saját szerkesztés

6. ábra a biotechnológiai gyógyszerek arányának változása az új

gyógyszereknél [38]

7. ábra gyógyszergyárak lehetőségei és kihívásai [65]

8. ábra: a gyógyszeripari együttműködések számának változása [70]

9. ábra értéklánc és szabadalmak viszonya [73] alapján saját szerkesztés

10.ábra: a Tropical Disease Initiative (TDI) kezdeményezés [78]

11.ábra: a nyílt innováció folyamata [100] a szerző módosításaival

12.ábra a nyílt innováció folyamata vállalatgazdasági oldalról [64]

13.ábra: a nyílt innovációs folyamatok [63]

14.ábra: az üzleti modell [117]

15.ábra: klaszterek felépítése /1 (saját)

16.ábra: klaszterek felépítése /2 (saját)

17.ábra: a gyógyszeripari értéklánc (saját szerkesztés)

18.ábra: a gyógyszeripari értéklánc kiegészítve (saját szerkesztés)

19.ábra: a gyógyszeripari értéklánc visszacsatolásokkal (saját szerkesztés)
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Tézisek

A doktori értekezés az alább ismertetett téziseket nem egyenként, szétválasztva

tartalmazza. Ugyanis éppen a téma jellegzetességét alkotó keresztösszefüggések

miatt a tézisek mintegy beágyazva találhatók az egymással szorosan összefüggő

fejezeteken belül.

1. Tézis:

A piros biotechnológiai iparágban speciális, a klasszikus gyógyszeripartól is

különböző, egymással keresztösszefüggő, ki nem számítható

bizonytalanságok rendszerével találkoznak a gazdasági szervezetek, ahol a

klasszikus kockázatkezelési módszerek alig működőképesek, mert, hogy

kiszámíthatóvá tegyék, túlegyszerűsítik a problémákat.

(4. fejezet)

Publikációk: [5] [10] [13] [17]

2. Tézis:

A bizonytalanságok kezelésének egyik lehetősége a feladatmegosztás,

(bizonytalanság-) kockázatmegosztás, tudásmegosztás új tipusú

együttműködések formájában. Az együttműködések igényének megfelelően

több innovációs mechanizmus is kialakult a piros biotechnológiában: pl. nyílt

innováció, fordított innováció, élő laboratóriumok, társadalmi és alapítványi

kezdeményezések.

(5.2., 5.3.4., és 6. fejezetek)

Publikációk: [1] [3] [6] [7] [11] [14] [15]
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3. Tézis:

A piros biotechnológia és a gyógyszeripar eddigi legelterjedtebb üzleti

modellje, a bombatermék (blockbuster) termelés számos kihívással küzd,

most már nem fenntartható. Az egyik új lehetséges új üzleti modell az ún.

”nichebuster modell”.

(5.3.4.3. alfejezet)

Publikációk: [2] [10] [17] [18]

4. Tézis:

Megerősítem, hogy a kockázati tőkebefektetés a piros biotechnológiában

csak korlátos megoldás a projektek finanszírozására a piros biotechnológia

specialitásai miatt. Speciális megoldás lehet egyrészt más befektetői

(alapítványok) és finanszírozói formák bevonása, illetve ezek kombinációi.

Továbbá bizonyos társadalmi összefogáson alapuló kezdeményezésekre már

előfordulnak példák (pl. Tropical Disease Initiatives), melyek a projektek

non-profit jellegét erősítik.

(7. fejezet)

Publikációk: [10] [18] [13] [12]

5. Tézis:

Az iparági struktúra alapvető változtatásra szorul, mert elaprózódott, a

projektek közti összhang és koordináció hiányzik, ez a tanulási folyamatot

nagymértékben hátráltatja.

(7. fejezet)

Publikációk: [17] [18]
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6. Tézis:

A Porter által definiált értéklánc-modellben az értéklánc túlságosan

szekvenciális, visszacsatolásokat, bizonytalanságokat nem tartalmaz, de

dinamikussá és használhatóvá tehető, mint értékspirál. A módosított modell

mentén növekvő kockázat- és tudásmegosztási folyamat megy végbe.

(6.3.3. alfejezet)

Publikációk: [8] [9] [4] [16]
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