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1 A kutatások előzménye

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 a példákat a valóságban is fellelhető eseményekkel illusztrálni,

megállapításaimmal a mindennapi munkatapasztalataim „mögé” tekinteni, azokat

validálni.

Azonban 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. Az „eredeti meglepetések”

fellépése többnyire irreverzibilitással egészül ki. A „bizonytalanságok” ráadásul még

egymással össze is függenek, bonyolult, keresztösszefüggő hálózatot alakítanak ki.

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 különféle megoldási metódusok jöttek létre.

Egyik megoldási lehetőség az együttműködések kialakítása, ezzel újfajta stratégia

kialakítása. Ezeket a lehetőségeket tekintem át.
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2 Célkitűzések

A dolgozat célkitűzései a bizonytalanság teljes skálájának feltárását és menedzselését

szándékozó vizsgálatok fejlődésének összegzése és kritikai vizsgálata. Ezért

megvizsgálom, hogy milyen aktuális bizonytalanságok jelentkeznek a piros

biotechnológiai területén. Ez a vizsgálat egyrészt leíró helyzetfeltáró, másrészt elemző,

kritikai. A vizsgálatnak egyrészt meg kell mutatnia a helyzetet mindazokon a

területeken, ahol követem az alapvető bizonytalanság megjelenését. Másrészt ki kell

mutatnia, hogy milyen további feladatok oldhatók meg és ezek megoldásához milyen

kiindulópontokat kell felvázolni.

Az irodalomból vett anyagokat a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően elemzem.

Megpróbálok az irodalmi adatokra és statisztikákra alapozva továbblépési javaslatokat

tenni.

Kritikával illetem azokat az irodalmakat, melyek a biotechnológia speciális

jellegzetességeit nem veszik figyelembe, illetve általánosítják a high-tech, innovatív

iparágakat. Ugyanis sokan vannak, akik a biotechnológia fejlődését azonosítják az

információtechnológiáéval, ugyanakkor a bemenő feltételek, iparági jellegzetességek

nagymértékben eltérőek. Célom, ezeknek az eltéréseknek, és az ezekből származó

gyakorlati következményeknek a megvizsgálása.

3 Vizsgálati módszerek

Módszerem alapvetően interdiszciplináris és az úgynevezett ‘tudomány-technika-

társadalom tanulmányok’ legújabb eredményeire támaszkodik. A feladat

komplexitásának megfelelően mindhárom alapvető vizsgálati lehetőséggel (elméleti

vizsgálat, esettanulmány vizsgálat, történeti elemzés) élek – bár különböző

hangsúllyal.
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Mindenekelőtt fontosnak tartom kiemelni a munkám során szerzett gyakorlati

eredményeket, összefüggéseket, illetve a „belülről történő rálátás”, az aktív részvétel

eredményeit és információit.

Ezek mellett elméleti és módszertani kritikát gyakorolok, az általános

közelítésmóddal szemben.

Mind az elméleti vizsgálat, mind a tapasztalati esettanulmány vizsgálata során

érvényesítem a kritikai történeti áttekintést. Ez teszi lehetővé, hogy alapvető elméleti

és módszertani következtetésekre jussak.

4 Összefoglalás

A doktori munkám során és a dolgozat elkészítésekor megpróbáltam a lehető

legteljesebb módon a példákat a valóságban is fellelhető eseményekkel illusztrálni,

megállapításaimmal a mindennapi munkatapasztalataim „mögé” tekinteni, azokat egy

lépésben validálni.

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 különféle megoldási metódusok jöttek létre.

Ennek egyik megoldási lehetősége 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 közvetlenül a gyógyszeriparra létrejött

(bombatermék, blockbuster) üzleti modell csak nagy kihívásokkal alkalmazható,

javaslatot tettem ezeknek a módosítására, továbbfejlesztésére.

Végezetül számba vettem az iparág optimális működését gátló tényezőket, az

irodalmat a „valós életben, belülről észlelt” problémákkal összevetve, és több helyen

javaslatot tettem a működés optimálására.



6

5 Új tudományos eredmények

Disszertációm az egészségügyi (piros) biotechnológiai bizonytalanságokkal, azok

specialitásaival, jellegzetességeivel foglalkozik. Feltérképezem az iparágban is

előforduló bizonytalanságmegosztó módszereket és viselkedésformákat, azok okait és

mozgatórúgóit.

Áttekintem a továbblépési lehetőségeket, új módszereket, megváltoztatandó stratégiai

pontokat.

Eredményeimet a következő hat tézisbe foglaltam össze.
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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 típusú

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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