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I. Bevezetés



„Az áruval, piaccal összefüggő
fogalmak sohasem befejezettek, nem
lezártak, és így nem is egyjelentésűek.”

             Szabó Katalin

A mai gazdaságok alapvető intézménye a piac, s mint ilyen kiemelt figyelmet

érdemel mind az elméleti, mind pedig az alkalmazott közgazdasági elemzések

során. A piac lényege, működési mechanizmusa hullámszerűen újra és újra az

érdeklődések, az elemzések középpontjába kerül. Az elmúlt másfél évtizedben

például a gazdasági rendszerváltás, a piacgazdaság kiépülésének problémáinak

következményeként vált izgalmas, kutatandó területté. Globalizálódó

világunkban ismét középpontba kerül annak elemzése, hogy a globalizációs

folyamatok hogyan hatnak a piacra, a piaci versenyre, a piaci szereplők

magatartására, kapcsolataikra, döntési folyamataira. Felvetődik ugyanis a

kérdés, hogy módosulnak-e, ha igen milyen mértékben és hogyan a piaci

ismereteink, a piaci mechanizmus elemzéséhez használható elemzési

módszereink, eszközeink.

Az újonnan kialakuló és felerősödő gazdasági folyamatok hatására joggal

fogalmazódik meg az a dilemma, hogy vajon többet tudunk- e ma - ha igen

mennyivel, ha nem, miért nem - a piacról, a piaci folyamatokról, magáról

a piaci versenyről, mint Smith, vagy Ricardó? A kérdés provokatív, de

annak ellenére, hogy az uralkodó közgazdasági irányzatban újabb és újabb

modellek segítségével egyre precízebben, egyre formalizáltabban tudjuk

jellemezni a piac és a gazdaság egészének egyensúlyi állapotát, az ide vezető

folyamatokról, a piac működésének mechanizmusáról, a piac állandó

változásáról, újrastrukturálódásáról, a piaci koordinációs és dekoordinációs

folyamatokról a mainstream keretei között ma sem tudunk sokkal többet

mondani, mint híres elődeink.



Disszertációm az elmúlt évek kutatómunkájának eredményeit összefoglalva a

piac, a piaci mechanizmus elemzésével, a piac keresleti és kínálati oldalának,

dinamikájának vizsgálatával foglalkozik a megszokott neoklasszikus

mikroökonómiai elemzésektől eltérő módon, az evolúciós közgazdasági

megközelítésben. Mindezt az indokolja, hogy noha a piac a közgazdasági

elemzések alapvető fogalma, ennek ellenére elemzése során a vele kapcsolatos

alapvető kérdésekre, problémákra sokszor nem tudunk választ, magyarázatot

adni (pl. szükségletek, preferenciák változása, a piaci szerkezetek változása, a

gazdasági szereplők ugyanolyan feltételrendszer mellett megfigyelhető

különböző magatartása, egy adott időpontban jellemző magatartás eloszlás

miért jön létre, a humán termelési tényező szerepe, stb). A piac, mint alapvető

gazdasági intézmény egyidejűleg jelen lévő „állandósága és folyamatos

változása”,  ellentmond a standard elemzési kereteknek, szükségessé téve a

dinamikus vizsgálatokat. A gyakorlati élet, a mindennapi tapasztalatok sora vet

fel olyan kérdéseket, illetve hívja fel olyan jelenségekre az elméleti

közgazdaságtannal foglalkozó figyelmét, amelyek megkérdőjelezik eddigi

megállapításaink érvényességét. Jogosan merül így fel az a kérdés, hogy

megmaradhatunk-e a megszokott, standard elemzési keretek között?  Alapjául

szolgálhat-e így az elmélet a gazdaságpolitikának?

Ugyanakkor a közgazdászképzéssel évek óta foglalkozó szakemberként is

egyre erőteljesebben érzékelem, hogy az igényes, a hallgatók széles látókörű

elméleti képzettsége ma már nem nélkülözheti az uralkodó közgazdasági

irányzatok ismerete mellett más, a neoklasszikus mikroökonómia kereteit

feszegető, illetve túllépő, a társtudományok eredményeit felhasználó

komplexebb, hosszabb távú szemléletet preferáló, bár nem annyira formalizált

elméletek megismerését sem.

Értekezésemben célul tűztem ki, hogy:

- Bizonyítsam a hagyományos piacmodellekkel szemben az evolúciós

elméleti megközelítés szükségességét.



- Elemezzem a piac dinamikus önszabályozó mechanizmusát.

- Vizsgáljam a piaci szereplők magatartási szabályait, illetve e szabályok

változását az állandóan átalakuló piaci feltételrendszer mellett.

- Bemutassam az innováció, imitáció és szelekció piacformáló hatását,

mechanizmusát.

- Kiemeljem a feltárt elméletei összefüggések alapján a gyakorlati

gazdaságpolitika számára hasznosnak bizonyuló következtetéseket,

ajánlásokat.

A fenti célok megvalósítása során a következő kérdésekre keresem a választ:

- Hogyan tudjuk magyarázni a piac lényegét, működését fejlődésében, a

környezettel való kölcsönhatásában, a környezeti feltételek állandó

változása mellett?

- Milyen szerepet tölt be a piac intézménye a gazdasági változás, átalakulás,

növekedés folyamatában?

- Melyek azok a tényezők, amelyek a piac, mint gazdasági rendszer

dinamikáját, változását meghatározzák?

- Hogyan és miként döntenek a piaci szereplők? Milyen kölcsönhatás

figyelhető meg a kereslet és a kínálat között?

A disszertáció négy fő szerkezeti egységből áll. Az első részben a

neoklasszikus közgazdaságtan piacszemlélet főbb jellemzőit röviden áttekintve

bemutatom a neoklasszikus elméleti közgazdaságtan módszertanának kritikus

pontjait, érvelek az evolúciós szemlélet közgazdasági alkalmazásának

szükségessége mellett. Rámutatok arra, hogy az evolúció értelmezésétől

függően maradunk meg, illetve lépünk túl a mainstream keretein. Az evolúciós

közgazdaságtan piacszemléletét ismertetve határozom meg a piac lényegét.

A második rész a dinamikus piac keresleti és kínálati oldalának evolúciós

elemzésével foglalkozik keresve azokat a közös jellemzőket, amelyben a piaci

mechanizmus lényege megfogható. Ennek érdekében mind a keresleti, mind

pedig a kínálati oldalon megvizsgálom:



- Az adott oldal piaci szereplőit (fogyasztó, vállalat) hangsúlyozva

egyediségüket, sokféleségüket, s az ezek kialakulásában szerepet játszó

tényezőket, folyamatokat.

- A fogyasztói és a vállalati magatartás, döntés jellemzőit, adott időpontban

való eloszlását, az eloszlások időbeli változásának okát.

- A tanulási folyamat jelentőségét mind a keresleti, mind pedig a kínálati

oldalon.

- A kereslet és a kínálat szerepét a gazdaság növekedési folyamataiban.

A harmadik rész a piaci folyamatokban kiemelkedő szerepet játszó innovációra

és adaptációra fókuszál. Vizsgálom ezek hatását a kínálati oldal egyes

szereplőire, a két folyamat kölcsönhatását, s ennek következtében bekövetkező

mezzo szintű változásokat. Elemzésre kerül az innovációs és adaptációs

folyamatok összefüggése a vállalati mérettel, a piaci struktúrákkal. Az elméleti

modellek bemutatása az ezekből levonható gazdaságpolitikai

következtetésekkel zárul.

A bemutatott modellek:

- Nelson – Winter modell   (döntési szabályok)

- Barone – féle kínálati függvény

      (iparági kínálatai függvény meghatározása egy adott időpontban)

- Iwai- modell (Barone – féle iparági kínálati függvény dinamizálása, hosszú

távú kínálati függvény meghatározása)

- Batten – modell (iparági növekedés)

Az utolsó nagy szerkezeti egységben a hazai innovációs és adaptációs

folyamatok sajátosságait, a humánerőforrás helyzetét kívánom bemutatni az

empirikus kutatások tükrében, kiemelve azokat a pontokat, amelyek

segítségével a gazdaságpolitika dinamizálhatja hazánkban a piaci folyamatokat.



II. Neoklasszikus, kontra

evolúciós megközelítés



1. A piac definíciója

„The market is a place set apart

where men may deceive one

another.”

                 Anacharsis of Scythia,

C.600 B.C.

Mi a piac? Látszólag könnyű válaszolni erre a kérdésre. Olyan alapvető és

egyszerű közgazdasági fogalomnak tűnik, amely minden, a gazdasággal

valamilyen kapcsolatban álló ember számára ismert. A piac ugyanis

mindennapi gazdasági életünk „fő színtere”, hatása a gazdasági szereplőkre, a

szereplők magatartására, döntési folyamataira, a gazdaság egészének

működésére vitathatatlan, mindenki számára jól érzékelhető.

Ugyanakkor egy olyan komplex, összetett fogalom, amely mögött a gazdasági

rendszer működése húzódik meg. Elemzése messzire vezethet értelmezési,

filozófiai, módszertani kérdések sorát felvetve.

Noha a piac a közgazdaságtan nélkülözhetetlen fogalma az elméleti

közgazdászok munkáiban (például: Marshall (l949), Jevons (1871),

Cournot(1897) Mises (1949), Hayek (1992), Hodgson (2001)) csak néha

találkozhatunk konkrét definiálásával.

 A piaci definíció főbb elemei közismertek:

- potenciális és tényeleges eladók és vevők összessége, akik csere

céljából önkéntes és kölcsönös kapcsolatban állnak

- az eladás és vétel színtere, helye

- tranzakciók összessége

- önszabályozó mechanizmus, amelyben a kereslet – kínálat – ár hármasa

kölcsönösen és együttesen hat a piaci szereplőkre,

amelyek a közgazdasági elméletek fejlődésével tovább bővültek. Például:

- spontán rend (Hayek1992), amely a különböző piaci szereplők

interakciójának eredménye



- információs hálózat

- intézményesített csere

- intézmény, s mint ilyen a piaci szereplők magatartási szabályainak

összessége. Normákat, szabályokat tartalmaz, irányítja a tranzakciókat.

- A gazdasági koordináció alapvető intézménye.

- társadalmi struktúra abban az értelemben, hogy maga is intézmények

összessége, illetve maga is „más intézményekbe ágyazódik be”.

(Hodgson 1988.)

A piac szereplői között végbemenő tranzakciók szükségessége a termelők

közötti munkamegosztásból fakad. A munkamegosztás szükséges, de nem

elégséges feltétele a piaci cserének, amely feltételezi az elkülönült érdekek

szerint önállóan cselekvő szereplőket, akik rendelkeznek a gazdasági

erőforrásokkal, racionálisan viselkednek, döntenek a termelési tényezők

alternatív felhasználási lehetőségeiről. Egymással versenyben állnak a

szűkösen rendelkezésre álló erőforrások megszerzéséért. Döntéseikkel

befolyásolják a piaci kereslet és kínálat alakulását, s ezen keresztül az árakat,

piaci környezetüket, amely visszahat lehetőségeikre, választásaikra.

A piaci mechanizmus elemzése, leírása a közgazdászokat régóta foglalkoztató

probléma. Smith (1776) óta sokszor és sokat hivatkoznak a piac, a piaci

mechanizmus vizsgálatakor és jellemzésekor a „láthatatlan kéz” fogalmára,

amely leggyakoribb értelmezése szerint a piaci szereplők racionalitása,

önérdeküknek a követése a gazdaság egészét működőképessé teszi, hatására

megvalósul az erőforrások ésszerű és hatékony allokációja. Az önérdekek

követése a közjót szolgálják, eredményeként nő a társadalmi jólét, az

erőforrások felhasználásának hatékonysága.

A piac önszabályozó mechanizmusa a piaci szereplők tevékenységének és

kölcsönhatásának eredményeképpen létrejövő koordinációs folyamat. A piaci

szereplők ebben a kölcsönhatásban szándékolt és nem szándékolt hatással

vannak egymásra, s a piaci erőkön, a piaci mechanizmuson keresztül a még

egymástól távol lévő szereplők is befolyásolják egymás mozgásterét, döntési



feltételrendszerét. A piaci koordináció mellett egyidejűleg dekoordinációs

folyamatok is zajlanak, amelyek eredményeként az egyes piaci szereplők

erőviszonyai, profit – és piacrészesedései, valamint a piaci struktúrák állandóan

átalakulnak.

Mivel a piac nem tekinthető minden korban a gazdaság adott és változatlan

intézményének (Loasby 1999), állandó változásban, mozgásban van, ezért

természetének, fejlődésének és működésének tanulmányozása

elképzelhetetlen az általános jellemzőinek ismerete nélkül. A piac

fejlődésével az állandónak tekinthető jellemzők különböző konkrét formákban,

kölcsönhatásokban jelennek meg. Változásuk az elméleti következtetések

levonásakor nem hanyagolhatók el.

A piac definiálása nem nélkülözheti tehát lényegi elemeinek megragadását

(csere, kereslet, kínálat), domináns mechanizmusának (egyidejű

koordinációs és dekoordinációs mechanizmusának) meghatározását.

Mindez valószínűleg lehetetlenné teszi az egymondatos definíció kialakítását.

Ennek ellenére szükségesnek tartom a definiálást, mert ezzel a piacnak olyan

lényegi elemeit ragadhatjuk meg, amelyek minden korban megtalálhatók, s

mint ilyenek viszonyítási alapként használhatók fel a később piaci elemzések

során.

2. Metodológiai válság

A piaci mechanizmus, a piaci folyamatok elemzése, vizsgálata során jelentős

terjedelmű közgazdasági szakirodalmat áttanulmányozva különböző elméleti

iskolák által megfogalmazott piacképet, részletesen jellemzett piaci

mechanizmust próbáltam összevetni. Az összehasonlítások során azt

érzékeltem, hogy a piac különböző elméleti megközelítései egy sor

tudományfilozófiai és módszertani kérdést vetnek fel. A megfogalmazódott

kérdésekre választ keresve a különböző szakmai folyóiratok (pl. Economics

and Philosophy, Journal of Economic Methodology, Research in the History of



Economic Thought and Methodology, Philosophy of the Social Scienses, stb)

hasábjain folyó módszertani vitákban megjelenő gondolatok, észrevételek,

érvek megerősítették azt az igényt, hogy a piac működési mechanizmusát a

mainstreamtől eltérő módszertannal, eszközrendszerrel vizsgáljam.

Az elméleti közgazdaságtan metodológiai válsága a nyolcvanas évektől

bontakozott ki. A különböző cikkek, tanulmányok, cikkgyűjtemények és az e

témában olvasott könyvek számomra azt bizonyítják, hogy az elmúlt években,

évtizedekben egyre erőteljesebbé váltak és válnak azok a hangok, észrevételek,

amelyek megkérdőjelezik az elméleti közgazdaságtanban általánosan

alkalmazott metodológia helyességét, rámutatva annak hiányosságaira. A

metodológiai vitákban egyre élesebbé vált a mainstream economics kritikája

(többek között például: Vard (1972), Blaug (1980, 1992., 2000), Eichner

(1983), Lutz és Lux (1988), Gordon (1991)). A vita során hol nyíltan, hol

burkoltan merül fel az a provokatív állítás, hogy a mainstream economics-ba

sorolható irányzatok, elméletek által választott módszertan, az

optimalizálás és az egyensúly szintézise akadályozza a valóság tényleges

megismerését, magának a közgazdasági gondolkodásnak a fejlődését. A

kritikák középpontjában a homo oeconomicus és ennek racionalitása áll,

amely mint rendezőelv jelentősen leszűkíti a gazdaság működési

mechanizmusának elemzését, a gazdaság nyitott rendszerként való

értelmezését, a közgazdasági erők működésének megértését.

Az elméleti közgazdaságtan fejlődését elemezve M. Blaug1 (2000.) rámutatott

arra, hogy technikai értelemben, az elemzési eszközöket tekintve az elmúlt

évtizedekben jelentős fejlődést figyelhetünk meg. Az aszimmetrikus

információ, a tranzakciós költségek, a munkanélküliség természetes rátájának

alkalmazása például segítenek régi elméleti problémák megoldásában, azok

mélyebb elemzésében. Ezek révén a közgazdasági nyelv és eszközrendszer

kifinomultabbá, precízebbé vált, a formalizáltság erősödött. Ugyanakkor a

tartalmi kérdések megválaszolása iránti igény egyre inkább háttérbe szorul.



Elegáns matematikai modellek alkalmazásával, a formalizmus terjedésével a

rendkívül összetett, kölcsönös kapcsolatokkal átszőtt valóságot közgazdasági

modelljeinkben egyre inkább a tiszta logikával helyettesítjük. Ennek

következménye, hogy a közgazdaságtan magyarázó ereje, gazdaságpolitikai

alkalmazási lehetősége csökken.

Az elmúlt évtizedekben a mainstream keretein belül kialakuló irányzatok,

elméletek, a különböző empirikus kutatások eredményei a meglévő

tudományfilozófiai és módszertani kereteket különböző irányban feszegetik,

miközben alakítják, módosítják magát a közgazdaságtan módszertani alapjait.

Mindez jól érzékelhető a piaccal kapcsolatos elméleti kérdésekben is.

3. A piac neoklasszikus megközelítése

„Bár a közgazdászok azt állítják, hogy a piac

működését tanulmányozzák, a modern

közgazdasági elméletben magának a piacnak a

szerepe még homályosabb, mint a vállalaté.”

         Coase (1988)

A neoklasszikus elméleteken alapuló piacfelfogások és elemzések közös

jellemzője, hogy azok alapvetően mikro-indíttatásúak, az egyének felől

kiindulva vizsgálják a piaci folyamatokat. A piac mozgatóereje az önérdek. A

piaci szereplők atomizáltak és mind a keresleti, mind a kínálati oldalon

önérdeküket követve racionálisan viselkednek. Racionalitásuk tökéletes,

amely az általuk tökéletesen ismert célfüggvény és korlátozó feltételek

mellett érvényesül. Így minden szereplő tökéletesen informált is.

Reprezentatív szereplő – fogyasztó, termelő – magatartása alapján kerül sor a

kínálati és keresleti oldal bemutatására.

                                                                                                                                                        
1 2000. őszén a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen  szervezett
konferencián elhangzott előadása.



A piaci szereplők ebben az elméleti rendszerben passzívak. Passzívak abban

az értelemben, hogy mint a piac szereplői reagálnak ugyan a bekövetkező

változásokra, de nem tudatos alakítói maguknak a piaci folyamatoknak. A

piacokon tökéletes alkalmazkodás zajlik. A kereslet és kínálat eltérésekor,

például túlkereslet esetén az árak nőnek. A növekvő árakat észlelve a szereplők

azonnal reagálnak, alkalmazkodásuk eredményeként csökken a kereslet, nő a

kínálat, helyreáll a piaci egyensúly.  A kereslet – kínálat – ár önszabályozó

mechanizmus tehát biztosítja az egyensúlyt. E hármasban az ár koordinálja a

szereplők tevékenységét és döntését. Ennek megfelelően a piaci mechanizmus

koordinációs folyamatként kerül értelmezésre, amelyben az árak mindenkori

aktuális értéke meghatározza az egyensúlyi viszonyokat, s mint ilyen

optimalizálási kategória. Egyensúly esetén ugyanis mind a kereslet, mind a

kínálat oldaláról olyan határértékek (határköltség, határhaszon) vannak a

háttérben, amelyeket összevetve a piaci árakkal, árarányokkal jelzik azt, hogy a

gazdasági szereplők cselekvésük során az optimális termék- és

tényezőmennyiséget, illetve tényezőkombinációt valósították-e meg, jelzik,

hogy a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásokat optimálisan használták-e

fel.

A piaci szereplők döntéseik során az optimalizálás elvét követik, amely az

adott korlátozó feltételek mellett fennálló – a szereplők által tökéletesen ismert

– alternatív lehetőségek közötti választást írja le a haszon-, illetve a

profitmaximalizálás mellett. Ennek megfelelően a vállalat profitkereső

magatartása például tipikusan profitmaximalizáló magatartásként kerül

jellemzésre.

A piaci szereplők keresleti, illetve kínálati döntéseinek elemzését feltételes

szélsőérték számítási feladatként kezelik (ismert a célfüggvény és ismertek a

korlátozó feltételek is).

A piaci szereplők döntéseinek következményeként a piaci önszabályozó

mechanizmuson keresztül létrejön az egyensúly, amelyben a szereplők – lévén

optimális helyzetben – nem érdekeltek a változásban. Emiatt nincs olyan piaci

erő, motiváció, amellyel magyarázni tudjuk e rendszerben bekövetkező piaci



változásokat, fejlődést.  Az egyensúlytól való eltérés csak külső, exogén

tényezők hatására következik be. (Így például csak exogén tényezőként

értelmezhető a technikai haladás, a gazdasági környezet és feltételrendszer

változása. Emiatt az innovációt, mint extern hatást, az általános egyensúlyt

megzavaró tényezőként kezeli.) A tökéletes piaci koordináció

következményeként az egyensúlytól való eltérés e rendszerben csak

átmeneti állapot. Az egyensúlytalanságot a neoklasszikus megközelítés

képviselői tipikusan rövid távú problémaként kezelik. Az egyensúly, mint

kívánatos, a rendszerre jellemző állapot jelenik meg, amely a gazdasági

szereplők racionális magatartásának következménye. Az elemzések

magára a piaci egyensúlyra irányulnak, nem terjednek ki az egyensúlyhoz

vezető folyamatokra, e folyamatok időigényére.  Az egyensúlyt mind az

egyes szereplők, mind a részpiacok, mind a gazdaság egészére értelmezve

kerül megfogalmazásra a gazdaság általános egyensúlyának feltételrendszere.

Az egyensúly mellett a modellek másik fontos eleme a piaci verseny, amely

részletes elemzésére szintén nem kerül sor. A piaci verseny csak annyiban

tárgya az elemzéseknek, hogy eredménye a piaci egyensúly, a paretoi

értelemben vett optimális helyzet kialakulása. Az elemzések módszeréből –

komparatív statika - következően magával a verseny folyamatával nem

foglalkoznak részletesen. Nem jellemzik hogyan zajlik a gazdasági szereplők

harca, a piacot milyen erők és hogyan mozgatják. Csak az egyes

piacformáknak megfelelő állapotokat, egyensúlyi helyzeteket írják le.

A neoklasszikus megközelítés képviselői a fentieknek megfelelően valamennyi

erőforrást, így a humán termelési tényezőt is ugyanolyan hangsúllyal,

ugyanolyan elemzési módszerrel elemzik, mint a többit. Adott, változatlan

feltételek mellett, alapvetően rövidtávon vizsgálják meg a humán tényező

hozadékának alakulását is, feltételezve, hogy bizonyos inputmennyiség

felhasználása után a határtermék csökkenő tendenciát mutat.

Összegezve a neoklasszikus piacszemlélet jellemzői közül a további elemzések

szempontjából  kiemelendő:

- a gazdasági szereplők tökéletes racionalitása



- reprezentatív szereplők magatartásának elemzéséből való következtetés

az adott gazdasági szereplőcsoport  optimalizáló magatartására,

reagálására

- a piaci mechanizmus koordinációs mechanizmusként való értelmezése

- a piaci verseny az egyensúlyhoz vezető útként való kezelése

- hiányzik a verifikálhatóság, interpretációs lehetőség, nincsenek ugyanis

olyan empirikus adatok, amelyekkel igazolni lehetne az elméletet.

Felvetődik a kérdés, vajon elegendő-e így elemezni a piacot, a piaci

folyamatokat? A válasz kézenfekvőnek tűnik: nem!  Vizsgáljuk meg a

továbbiakban először azt, hogy a fent jellemzett keretek között milyen elméleti

problémák, illetve milyen gyakorlati jelenségek okoznak feszültséget,

ellentmondást!

4. A neoklasszikus elméleti közgazdaságtan módszertanának kritikus

pontjai

„Anyone, who studies economics has to develop a thick skin. There

are any number of „JOKES” about the apparent inability of Economists

to agree on anything.”

 Mair, D –  Miller, A.G

Vegyük sorra a mainstream economics legfontosabb jellemzőit, s az ezekkel

kapcsolatban megfogalmazott legfontosabb kritikai észrevételeket !



4.1.  Racionalitás problémája –

a neoklasszikus közgazdaságtan racionális emberképe

„ a racionalitást behatárolja a tudás

szintje”           Hayek

A racionalitás a mainstream közgazdaságtan rendezőelve, hiszen a racionálisan

cselekvő gazdasági szereplők viselkedéséből vezeti le a gazdaság egészének

működését. A neoklasszikus közgazdaságtanban a racionalitás „valójában a

mechanika mintájára megfogalmazott optimum kritérium” (Meyer,D (1999). A

homo oeconomicus a gazdaság szereplője, aki adott korlátozó feltételek mellett

optimalizálja helyzetét – haszon-, illetve profitmaximalizáló magatartást

kialakítva -, határozza meg keresletét, kínálatát a gazdaság különböző

részpiacain. A racionalitás axiómája feltételezi a gazdasági szereplőkről, hogy

valamennyi döntési alternatívát ismerik, össze tudják hasonlítani és képesek

ezek közül a legjobb megoldást kiválasztani.

A valóságban azonban a gazdasági szereplők számára az alternatívák, az

alternatív költségek nem ismertek teljes mértékben, nincs tökéletes

informáltság, nem lehet tökéletes racionalitás. A közgazdaságtan a

racionalitásnak csak egy speciális, leszűkített esetét vizsgálja, nem használja

fel a társtudományoknak az emberi viselkedéssel, döntésekkel kapcsolatos

eredményeit. A pszichológiai és a közgazdasági racionalitás fogalma,

értelmezése között jelentős ellentét figyelhető meg.

A mainstream irányzatot meghatározó neoklasszikus közgazdaságtan a

gazdaság szereplőiről a tökéletes racionalitást feltételezi. A szereplők az elvileg

lehetséges alternatívák közül mindig a legjobb megoldást fogadják el,

helyzetüket optimalizálják. A tökéletes racionalitás feltevése lehetővé teszi a

közgazdász számára a döntési szabály adottsága miatt, hogy előre jelezze a

gazdasági szereplők várható magatartásának eredményeit. Éppen ezért a

tökéletes racionalitás axiómája logikussá teszi az elméleti közgazdászok

számára, hogy csak a döntések eredményeivel, s ne magával a döntési



folyamattal, az azokat befolyásoló tényezőkkel, intézményi struktúrákkal

foglalkozzanak.

Ugyanakkor a pszichológusok empirikus kutatási eredményei (például: D.

Kahneman, A. Tversky, H. Kunreuther)2  azt mutatják, hogy a maximalizálási

elv nem képes a döntéshozók tényleges viselkedésének megbízható

előrejelzésére, sőt még jó közelítésére sem.

A pszichológiai kutatások eredményeit felhasználva bontakozott ki az ötvenes

évek közepére a korlátozott racionalitás elmélete (H. Simon). A gazdasági

szereplők korlátozott racionalitása abból fakad, hogy a döntéshozatal során

nem áll rendelkezésükre annyi információ, hogy az összes lehetséges

alternatívát pontosan megismerjék (nincs tökéletes informáltság),

bizonytalanok a várható különböző események bekövetkeztében, nem lehet

kiszámítani pontosan a döntések következményeit.  Emiatt a maximalizáló

magatartás – a gazdasági szereplő optimalizálása, a legjobb alternatíva

kiválasztásának döntési szabálya, mint egyedüli magatartás magyarázó elv –

megkérdőjelezhető.

A korlátozott racionalitás fogalma magába foglalja a keresési elméletet. A

gazdasági szereplők az általuk ismert alternatívák értékelése során nem egy

egyértelműen meghatározható optimális megoldást keresnek, hanem

megelégedésre törekednek. Az, hogy mit tekintenek elfogadhatónak, hol állnak

le az újabb és újabb alternatívák keresésével, értékelésével, hogyan határolják

le a problématért, amiben a megoldásokat keresik, nemcsak gazdasági, hanem

például pszichológiai jellemzőktől is függ. A gazdasági szereplő számára

elfogadható „aspirációs szint”, alternatíva azonban nem állandó, maga is

dinamikusan változik az elérhető információk, a társadalmi és gazdasági

rendszer, a döntéshozó egyén változásával.

                                                          
2 Kahneman, D. és Tversky, A (1973): On the Psychology of Prediction , Physchl.Rev. 1973.
Július 237-251. oldal, vagy Kunreuther H (1978.) : Disaster Insurance Protection: Public Policy
Lessons New York



A racionalitást éppen ezért nem állapotként, hanem folyamatként célszerű

értelmeznünk. Ebben az esetben a racionalitás fő megjelenési formája a

tanulás, amely eredménye befolyásolja a gazdasági szereplő viselkedését,

alkalmazkodását, döntését. A tanulás maga is egy folyamat, amely során az

egyén számára újabb és újabb információk válnak elérhetővé. A változó

információk következtében változnak a döntéseket befolyásoló feltételek,

maguk a döntési szabályok. Ezek következményeként strukturális

változások zajlanak le gazdaságban, a gazdasági szereplő szűkebb és

tágabb környezetében megváltoztatva az innen érkező információkat.

A tanulás emellett nem egyszerűen információszerzést feltételez, hanem az

érzékelt adatok, információk feldolgozását, értékelését, amely befolyásolja a

jövőre vonatkozó várakozásokat, becsléseket. Ez a folyamat egyénileg nagyon

különböző lehet, hiszen mindannyian egyének vagyunk eltérő mentális

kapacitásokkal, örökölt és szerzett adottságokkal. Ismereteink

tapasztalataink totalitása egyéni, egyedülálló. Ugyanakkor az észlelés és az

ismeretszerzés módja, mechanizmusa nem elszigetelt, társadalmi keretekben,

kisebb, nagyobb közösségben folyik, ezért szükségszerűen hatnak rá a

társadalmi élet normái, tradíciói, értékítéletei.  A tanulás során egyénileg,

illetve kisebb-nagyobb közösség tagjaként alkalmazkodunk a környezeti

változásokhoz, s alkalmazkodásunkkal magunk is hozzájárulunk környezetünk

megváltozásához. 3

A gazdasági szereplőt így nem tekinthetjük atomizált szereplőnek, hanem a

társadalmi rendszer részének. Egy rendszer elemei között pedig dinamikus

kölcsönhatás érvényesül, aminek következményeként a környezeti feltételek

állandóan változnak, befolyásolva az egyes gazdasági szereplők döntési

feltételeit, lehetőségeit. A gazdasági szereplők döntéseikkel ugyanakkor hatnak

környezetükre. A kölcsönhatás elemzése, értelmezése a neoklasszikus

elméletektől eltérő megközelítési módot kíván.

Összegezésként megfogalmazhatjuk, hogy a tökéletes racionalitás feltételezése

olyan esetekben használható csak a közgazdasági elemzések során,



amelyekben a bizonytalanság és az információk hiánya nem játszik lényeges

szerepet, a gazdasági szereplők viszonylag állandó környezeti feltételek között

cselekszenek, hozzák meg döntéseiket. Ebben az esetben a gazdasági szereplők

értelmezhetők homo oeconomicusként, gépként cselekvő emberként. Ekkor az

emberi viselkedések eredményei előre jelezhetők, a döntési szabályok

mechanikusan értelmezhetők.

A valós társadalmi, gazdasági helyzetekben azonban a korlátozott racionalitást

kiváltó tényezők – az információk komplexitása, a tökéletes informáltság

hiánya, bizonytalanság, az agyi kapacitások korlátozottsága, stb.(G. M.

Hodgson 1989) – jelen vannak, emiatt az emberi tevékenységek eredményei

előre nem jósolhatók meg. A döntések eredményét nem határozzák meg

egyértelműen a környezeti feltételek. Ugyanolyan szituációban, a környezet

azonos objektív jellemzői mellett is eltérő döntések születhetnek. A gazdasági

szereplők magatartása, döntése ezért nem kezelhető mechanikusan. Tradíciók,

szokások, rutinok, újszerű magatartásformák egyaránt szerepet játszanak a

gazdasági döntések meghozatalában.

Mindez ellentmond a homo oeconomicus eszményképének, valamint annak a

gyakorlatnak, hogy a gazdasági szereplők magatartásának elemzésénél

reprezentatív szereplő döntési mechanizmusát, viselkedését általánosítva írjuk

le a gazdaság egészének működését. Figyelembe kell venni a gazdasági

szereplők egymás közötti, valamint az ember és természet közötti

kapcsolatokat is.

                                                                                                                                                        
3 Ez utóbbi gondolatokkal az evolúció értelmezésénél, az evolúciós piacszemlélet



4. 2. A gazdasági rendszer értelmezése

„ A közgazdászok egy olyan világban

élnek, amelyet csak nyitott

rendszerként élhetnek meg, de egy zárt

világot teremtenek elméleti

modelljeikben”       S.C.Dow

Elemzéseinkben a gazdaságra, mint rendszerre tekintünk. Rendszerre abban az

értelemben, hogy az elemekből és közöttük lévő kölcsönhatásokból áll. A

rendszer elemei közötti kölcsönhatások befolyásolják egymás keletkezési

valószínűségét, mozgását, változását, amelyek keretét maga a rendszer adja.

Ugyanakkor egy rendszer irányultsága, változása környezetével való

kapcsolatának és a rendszeren belüli interakcióknak a függvénye.

A rendszer belső struktúrával bír, amely egy adott pillanatban a különböző

tulajdonságokkal rendelkező elemek eloszlásával jellemezhető.

Véleményem szerint a rendszerek, így a gazdasági rendszer elemzése átfogó

interdiszciplináris megközelítést igényel.

A gazdasági rendszer vizsgálatakor a neoklasszikus közgazdasági elméletek a

gazdaság nyitott modelljét alkalmazzák, de azt adott környezetet feltételezve,

statikus módon írják le. A környezeti jellemzők a modellek exogén tényezői,

külső adottságok. A gazdaságot emiatt mégis, mint zárt rendszert jellemzik,

amelyben a szereplők atomizáltak, s mint ilyenek hozzák meg döntéseiket,

optimalizálják helyzetüket. Ebből adódóan a középpontban a gazdaság, mint

egyensúlyi állapotok sorozata kerül bemutatásra. A nem egyensúlyi állapotokat

tipikusan rövid távú, átmeneti problémaként való kezelése figyelhető meg.  Ez

a valós gazdasági viszonyokat elemezve belátható, hogy nem reális.

A mainstream általános egyensúlyi elmélete az autonóm gazdasági szereplők

közötti optimális erőforrás-elosztás feltételeit meghatározva nem foglalkozik

a gazdaságnak, mint rendszernek a változásával (mivel az az általuk

                                                                                                                                                        
bemutatásánál majd részletesebben foglalkozom.



átfogott időszak szempontjából lényegtelen).  Hodgson véleménye szerint az

általános egyensúlyi elmélet a gazdaságnak csak egy nagyon korlátozott és

nem megfelelő rendszerszemléletű megközelítését képes visszaadni. (Hodgson

1989). 4 Az elmélet által alkalmazott axiómák nem a valós gazdaságból, a

gazdaság lényegéből vannak levezetve, azokat az alkalmazott matematikai

eszközök követelik meg. (Zalai 1999.)

Valójában a gazdaság nyitott rendszer (Ludwig von Bertalanffy 1950), amely

környezetével állandó, kölcsönös kapcsolatban van. Amennyiben pedig egy

rendszer környezete állandóan változik – s a gazdaság ilyen -, akkor semmi

garancia sincs arra, hogy a rendszer maga globális, vagy lokális egyensúlyi

állapotban legyen. A nyitott rendszer az ismeretlen, ugyanakkor releváns

változók sokaságát tartalmazza, ami miatt szükségszerűen kialakul a

rendszeren belül a bizonytalanság, a kiszámíthatóság korlátozottsága. Ennek

következményeként nem szükségszerű, hogy egyensúlyi, nyugalmi állapotban

legyen. Mivel a gazdasági rendszer nyitott, társadalmi és természeti

környezetével bonyolult és sokrétű kapcsolatban áll, a folytonos

kölcsönhatásban változik, fejlődik, ezért a nem egyensúlyi állapot

szükségszerű, természetes állapota a gazdaságnak, ahol a változások adott

rendszer adta keretek között állandóak, de nem feltétlenül folytonosak. A

változások eredményei azután visszahatnak magára a rendszerre,

megváltoztatva, módosítva a viszonylagosan állandó rendszerjellemzőket, -

kereteket.

Ezeknek a sajátosságoknak a közgazdasági elméletben is meg kell jelenniük.

Igényként fogalmazható tehát meg, hogy a gazdaság elemzése folyamat- és

ne csak állapotelemzés, dinamikus és ne csak statikus vizsgálat legyen.

                                                          
4 Az alkalmazott modellezési módszerek jellemzője, hogy a rendszer elemeinek meghatározása
után, az elemek általános jellemzőit, értékeit figyelembe véve kerül feltárásra az elemek közötti
lévő összefüggés, s ezzel a rendszer adott állapotának leírása. Mindez nem teszi lehetővé a
fejlődés bemutatását.



A nyitott társadalmi-gazdasági rendszerben az ember gazdasági

szerepkörének jellemzése a neoklasszikustól eltérő megközelítést igényel.

A gazdasági rendszer szerves része az ember, a maga tudásával, értékeivel,

elvárásaival, aki nem csupán a környezeti változásokhoz passzívan

alkalmazkodó atomizált gazdasági szereplő, hanem aktív, környezetét

magatartásával befolyásoló, átalakító egyén.

A zárt gazdaságban az események rendszeresen, logikailag levezethető módon

mennek végbe, amelyek formalizált, matematikai eszközök segítségével jól

leírhatók. Nyitott gazdasági rendszer esetében a megszokott matematikai

eszközök, modellek nem alkalmazhatók, segítségükkel megfogalmazott

tételeink megkérdőjelezhetők.

Problémát jelent egyúttal az is, hogy a zárt gazdaság leírásához használt

egyensúlyi modellek szimultán változásokat igényelnek. A nyitott gazdaság

valóságában a változások azonban nem szimultán, hanem láncszerűen

történnek, azokat folyamtokként célszerű értelmezni, tényleges eltérő

időigényüket figyelembe véve.

4. 3. Az idő értelmezése

„There is much of the past that is in the

present, so also there is much of the

present that will be in the future.”

John Kenneth Galbraith

A neoklasszikus elemzések időtől függetlenek, a hatás-kölcsönhatás egyszerre,

azonos reakciósebességgel és azonnal történik, eltekintve a gazdasági

folyamatok időbeni lefolyásától, az egyensúlyi állapotok létrejöttének

mikéntjétől. Az időtényező figyelmen kívül hagyásával az elméleti

közgazdaságtan „problémamentéssé” (Mátyás A. 1993.), az irreverzibilitás



értelmezhetetlenné (Martinás-Hideg  2000.) válik, nem adja meg a „mozgás

profilját” (Bródy A.)

A neoklasszikusok által teremtett modellek világában nincs motiváció a

változásra, hiszen a gazdasági szereplők optimális helyzetben lévén nem

érdekeltek a változtatásban. A modellfeltételeknek megfelelően nem

értelmezhető a gazdasági szereplők és környezetük kölcsönhatására

bekövetkező változás, s az így kialakult tanulás egyéni és együttes folyamata.

A modellek időtlenné válnak. Nem kap figyelmet a folyamatok dinamikája,

nem kapnak kellő hangsúlyt a folyamatokban megjelenő változatok, a

változások tanulmányozása, s ezek eredményeinek vizsgálata.

Reális-e vajon így jellemezni a gazdaság működését, a szereplők magatartását,

döntéseit?  A válasz, a dinamikus elemzés igénye egyértelmű. A neoklasszikus

alapokat megtartó, de azt továbbfejlesztő újabb modellek már törekednek az

időtényező bekapcsolására. Ezen dinamikus vizsgálatok sajátossága, hogy az

induló feltételek megadása után a változások maguk már a modellből

levezethetők lesznek. Szükségszerűen megjelenik az endogén ábrázolás, de

megmarad az optimalizáció alapelve  (optimalizáló alkalmazkodás az új

feltételekhez).5 Ezzel a modellek alkotói fenntartják és megerősítik az

optimalizálás és az egyensúly szintézisét.

A mainstreamhez sorolható modellekbe bekerül ugyan az időtényező, de a

dinamika hagyományos értelmezését felhasználva. Eszerint a gazdasági

jelenségek, a változók egy időegyenes mentén, „időösvényen” mozognak.

Jellemzően minden tényezőt adott változó t-hez viszonyítva elemeznek. Az

ilyen elemzés azt feltételezi, hogy mindent ismerek a múltból és a jövőből,

bizonytalan ismeret esetén képes vagyok valószínűség értékeket hozzárendelve

meghatározni a várható kimeneteket. Az ok-okozati összefüggéseket vizsgálva

az ilyen megközelítés végeredményben oda vezet, hogy mindennek okaként az

idővel találjuk magunkat szemben, vagyis az oksági lánc végén mindig az idő

áll. Emiatt e megközelítés önellentmondásba keveredik, nem derül ki, hogy

                                                          
5 Például az új növekedéselméletek jellemzője, hogy a technikai haladás endogenizálása, a
humán tőke legfontosabb termelési tényezőként való kiemelése ellenére megtartják a szereplők
magatartásának leírásnál az optimalizálást.  (D. Meyer 1995)



lehetnek a mostani döntéseket befolyásoló olyan hatások, amelyek t időponthoz

képest csak később jelennek meg a gazdaság színterén, illetve olyanok is,

amelyek már nincsenek ugyan jelen, de korábban voltak, hatottak, s hatnak ma

is. Emellett azzal a hallgatólagos feltételezéssel is él, hogy a tényezők

hatásának mértéke, intenzitása az idők folyamán nem változik.  A modellek az

idődimenzió mentén változatlanul futnak, elemeik és az azok közötti

összefüggések vizsgálatánál az átlagos jellemzők értékeit felhasználva.

A közgazdasági elemzések ugyanakkor megkívánják, hogy figyelembe vegyük

azt az egyszerű, de nagyon fontos tényt, hogy a múlt és a jövő lehetőségei,

eseményei együtt határozzák meg a jelen feltételeit, a gazdasági szereplők

jelenbeli lehetőségeit. A jövőbeli várakozások pedig befolyásolják a jelen

döntéseit. A gazdaság eseményeit folyamatként és dinamikusan kell kezelni,

amelyben az idő ugyan vetítési alap, de nem magyarázó tényező.

Modelljeinkben így nem a normatív, hanem a történelmi időt – a folyamatok

tényleges és reális időigényét - kell figyelembe venni. A történelmi idő

bekapcsolásával lehetővé válik a gazdasági folyamatok eltérő időigényének, a

változó tényezők eloszlásának időbeli függőségének, az irreverzibilitásnak a

figyelembevétele. Az idő múlása a gazdasági szereplők döntéseinek,

reagálásainak iterációs sorozatát generálja, így a múlt történéseinek sorozata és

a jövő lehetőségei együtt határozzák meg a pillanatnyi idő jellemzőit. (Hideg

2001.)

A problémát érzékelve:  „ A számtalan kutatás mellett, amelyek a gazdasági

problémák dinamikus jellegének formalizálását kívánták megoldani, kialakult a

technikai haladás és innováció (Binswanger/Ruttan 1978), az eltérő gazdasági

növekedés és az eltérő gazdasági fejlődés (Lucsa 1988, Romer 1989), a hosszú

távú intézményi változások (North 1981) neoklasszikus elmélete, valamint

megtörténtek az első kísérletek egy neoklasszikus evolúciós közgazdaságtan

első elemeinek kifejlesztésére (Ursprunkg 1988, Hanssoon/Stuart 1990,

Lehmann-Waffen-Schmit 1990).” (U. Witt (2003): Evolúció és közgazdaságtan

8. oldal)



4. 4. A verifikálhatóság problémája

„A tervszerűnek nevezett vagy vélt

gazdálkodás negyven éve éppen arra

tanított meg, hogy még jó modellekkel,

igényes és gyors adatszolgáltatással is csak

jelentős késéssel és akkor is csak

hozzávetőlegesen lehet az egyensúly (nem

pontos és nem biztos) helyét kiszámítani.”

        Bródy András

Az elméleti közgazdaságtan komoly problémája a verifikálhatóság. E

problémája részben abból fakad, hogy nincs megfelelő mennyiségű megbízható

adat a gazdasági folyamatokról, a folyamatok eredményeiről. A statisztikai

adatok késve, meglehetősen pontatlanul állnak az elemzők rendelkezésére.

Ezek hiányában pedig egyrészt nem tudják mérni, hogy milyen messze van a

gazdaság az ideálisnak tekintett optimumtól, egyensúlyi állapottól, másrészt

pedig elméleteink egyáltalán nem, vagy csak nagy hibahatárral igazolhatók a

gyakorlatban.

Nem véletlen tehát, hogy az elméleti modellek sokszor teljesen elszakadnak az

empirikus kutatásoktól, nemegyszer azokkal ellentétes eredményre jutva. Az

empirikus adatok, tapasztalatok a haszon és profitmaximalizálási elvet például

legfeljebb csak, mint vágyat, vagy ex post kritériumot igazolják. (Martinás –

Hideg, 2000.). A formalizáltság terjedésével a modellek érvényességét sokszor

inkább a belső logikai konzisztencia, mint az empirikus tesztelések

segítségével ellenőrzik. A modellek gyakorlati alkalmazhatóságának kérdése

így háttérbe szorul.



5. Az evolúciós megközelítés

„ …. minden evolúció, akár kulturális,

akár biológiai, nem más, mint az előre

nem látható eredményekhez, az esetleges,

előre nem jelezhető körülményekhez való

folyamatos adaptáció folyamata”

F.A.Hayek

A neoklasszikus alapokon nyugvó mainstream irányzatokkal kapcsolatos

legfontosabb ellenvetéseket áttekintve világossá válik, hogy a közgazdasági

gondolkodásnak, szemléletmódnak nyitottabbá kell válnia más

tudományterületek (például szociológia, pszichológia, történelem, stb.)

eredményei iránt, amelyeket alkalmazva a gazdaság működéséről alaposabb és

mélyebb ismereteket szerezhetünk.

Az evolúciós megközelítés a közgazdasági problémák, összefüggések

elemzésének, vizsgálatának egy lehetséges „új”, alternatív módja. Joggal

fogalmazódik meg a kérdés az olvasóban, hogy mit jelent az evolúciós

magyarázat a közgazdaságtanban, mennyiben adhat újat a megszokott elemzési

módszerekhez képest? Új módszert, filozófiát jelent-e, vagy pedig olyan

irányzatot, amely a mainstram keretein belül próbál helyet találni magának?

Vajon milyen választ tudunk adni ezekre a kérdésekre?



5.1. Néhány gondolat az evolúcióról

„ …. Semmi sem keletkezik

egyszerűen a semmiből, anélkül, hogy

korábban létezett előzményei ne

volnának. Hasonlóképen semmi sem

tűnik el nyomtalanul abban az

értelemben, valami ne jönne létre

belőle, ami később ne léteznék.”

                       David Bohm

Az evolúció a „természet és a társadalom egyik mozgási formája” ( Bakos:

Idegen szavak és kifejezések szótára). A kifejezés maga, a latin evolere

(kibontakozás, kifejlődés) szóból ered.

Az evolúciót olyan bizonyos környezetben lévő nyitott rendszerekre - belső

struktúrával rendelkező rendszerekre – értelmezhetjük, ahol a részek mozgása,

a közöttük lévő kölcsönhatás meghatározza magát a rendszert, a rendszer

reagálást a környezeti változásokra. A kibontakozó folyamatok sztochasztikus

jellegűek, bennük szerepet kap a véletlenszerűség. Így azok végeredménye

előre nem határozható meg. (Meyer 2003)

Az evolúció változásokat okoz  – biológiai kifejezést kölcsönözve – a gének,

az egyedek és a fajok szintjén változatok sokaságát alakítva ki.  E változások,

mozgások instabilitással járnak, új lehetőséget generálva a rendszerben.

Az evolúció dinamikus folyamat, amelyben endogén tényezők játszanak

szerepet a mozgás jellegének meghatározásában.  A rendszeren belül a

változásokat az átlagtól eltérő rendszerelemek, jellemzők váltják ki, s a

változások elterjedése generálja a rendszer egészének változását, új viselkedési

jellemzők kialakulását (Allen, Lesser 1991.).

Az evolúció nem egyszerűen változást jelent. Tartalmát, természetét tekintve

kiemelhetjük, hogy az egy progresszív, iránnyal rendelkező, szüntelen



kölcsönhatások között zajló folyamat, amely feltételezi a folyamat

szereplőinek különbségeit, sokféleségét, változatosságát, valamint a

környezet viszonylagos stabilitását, amely irányt szab a mozgásoknak,

változásoknak. Az evolúciós folyamatok „stabil” keretfeltételeken alapulnak.

Az evolúció során kiemelkedő jelentőséggel bír a mutáció és a szelekció. A

mutáció jelentősége e folyamatban az, hogy módosítja az egyedi organizmust.

E módosulás a fajon belül zajlik, variációk sokaságát alakítva ki. A szelekció

során az életképes variációk elterjednek, s az öröklésen keresztül biztosítják

fennmaradásukat.

A szelekció jelentőségét az evolúciós folyamaton belül röviden úgy

fogalmazhatjuk meg, hogy az az egyedek adaptív alkalmazkodásán keresztül az

organizmust egy „tökéletesebben alkalmazkodó állapot felé nyomja” (Meyer

2003.)

Az evolúció egy élő rendszeren belül zajlik, befolyásolva a rendszeren belül

lévő individuumok jellemzőit, viselkedését, s a visszacsatolásokon keresztül a

rendszer egészét. E viselkedési lehetőségeknek maga a rendszer korlátokat,

határokat szab ugyan, de a sikeresnek bizonyuló viselkedési minták terjedése

az individuumok által alkotott populáción belül nem egyszerűen mennyiségi,

hanem minőségi változásokat hoznak. Ezzel a folyamatok irreverzibilissé

válnak, amelyek következtében maga a rendszer is változik, fejlődik,

viszonylagos változatlansága mellett.

Az evolúció általános abban az értelemben, hogy az élő, környezetükkel

interaktív kapcsolatban lévő rendszerek jellemzője függetlenül attól, hogy az

például természeti, társadalmai, vagy gazdasági rendszer. Ugyanakkor az

evolúció nem tekinthető univerzális folyamatnak, mert a „teljesen véletlen és

az időben reverzibilis változások nem tartoznak bele”(Hideg Éva 2001. 4.

oldal).



Az evolúció fogalmát elsősorban biológiai vonatkozásában ismerjük különösen

Darwinnak köszönhetően. 6

Az evolúció úttörőjének a biológiában Lamarckot (1744-1829) tekinthetjük,

aki elemzésében arra a következtetésre jutott, hogy az élő organizmusok

változó környezethez való alkalmazkodása egyre bonyolultabb életformák

kialakulásához vezet. A környezeti feltételek változása által vezetett

folyamatokban az egyedeknek azon képességei, szervei, azon struktúrák

erősödnek meg, amelyek jobban segítik az alkalmazkodást. Az utódok öröklik

az alkalmazkodás eredményeként kifejlesztett új struktúrákat, így folyamatos

változás, tökéletesedés megy végbe az organizmusban a környezettel való

állandó kölcsönhatásban. Lamarck – az őt ért kritikák szerint - túlhangsúlyozta

az egyedek aktív szerepét.

Darwin  (1859) a populáció dinamikáját kutatva rámutatott arra, hogy egy fajon

belüli egyedek különböző tulajdonságokkal rendelkezve nem egyformán

tudnak alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. Az azonos

erőforráson élő individuumok közül azok, amelyek jobban tudnak

alkalmazkodni előnyösebb helyzetbe kerülnek. Jobban tudnak szaporodni, s

nagyobb esélyük van az erőforrásokért folyó harcban a túlélésre, mint a

kevésbé alkalmazkodni tudóknak. Érvényesül a természetes szelekció elve. A

sikeresebben alkalmazkodók egyre nagyobb arányban tudják átörökíteni

tulajdonságaikat, s kiszorítják a kevésbé alkalmazkodó egyedeket. Az

adaptáció akkumulációja a meglévő kereteket túllépve eredményezi azután a

fajok változását. A természetes szelekció tehát részben stabilizáló7 hatással bír,

hiszen eredményeként az adott populáció összetételét egy tökéletesebben

alkalmazkodó állapot felé, az adott környezeti feltételeknek leginkább

megfelelő optimum irányába viszi, részben pedig irányt ad a populáció időbeli

változásának.

                                                          
6 Az evolúció gondolata már jóval korábban megjelent, a görög filozófusuknál találhatjuk meg
alapvető gyökereit. (J.G. Backhaus 2003.)

7 A szelekció által kiváltott stabilizációs hatás csak ideiglenes, mivel a környezet ismételt
változása egy újabb alkalmazkodási és szelekciós folyamatot indít el.



A darwini megközelítés Darwin halála után, a XX. század elejére veszített

népszerűségéből, s csak a harmincas évekre ismerték fel a kutatók a darwini

elmélet és az új irányzat, a genetikai mechanizmus (Mendel) ötvözési

lehetőségét, s alakul ki a kettő evolúciós szintézise (Julian Huxley-től

származik ez a kifejezés), amely szerint az evolúciós folyamatok főszereplői az

önző gének (R. Dawkins 1976.). Ezzel a szelekció egysége a gén lesz8. A

gének „túlélőgépeket” építenek fennmaradásuk érdekében. Az organizmus

ebben az értelmezésben csak hordozója a géneknek és segíti őket a

reprodukciós feladataik elvégzésében. A verseny a gének között folyik azért,

hogy megjelenjenek a következő generációkban. Az evolúció így a természetes

szelekció következtében végbemenő genetikai változás.

A modern elméletekben a génközpontú evolúciós kép – ultra darwinizmus - az

evolúciós folyamatokat mint optimalizáló algoritmust kezeli (Tasso 2003), s ez

nagy hatással van a közgazdaságtanra (pl. Friedman elméletére).

Ezzel kapcsolatban több ellenvetés fogalmazható meg. A génekre figyelve

elfeledkeznek az organizmus komplexitásáról, arról hogy az organizmus részei

között kölcsönhatás érvényesül. Mivel az evolúció során nemcsak szelekció

zajlik, ezért az evolúció azonosítása a természetes szelekció elvével könnyen

tévútra vezethet. Egy struktúra jelenlegi állapotát nem elég megismerni, s

kialakulását azonosítani a szelekcióval, mivel a szelekció nem teremt új

lehetőségeket, nem alakít ki új jellemzőket. A szelekció a preferált

tulajdonságok, változatok terjedését, megőrzését segíti.  Egy organizmus mai

struktúrája különböző okok miatt alakulhatott ki. Vizsgálni kell ezért

történelmi eredetét, benne a mutációk lehetőségét, létrejöttét és hatását.

Nem magyarázhatjuk az evolúció folyamatát csak adaptációval – se a

Lamarck-i, se a Darwini értelmezésben - , hiszen ezzel csak „szuboptimumok”

alakulnak ki.  A változásokat vizsgálva figyelni kell a kisebb folyamatos

                                                          
8 Mém-elmélet (Dawkins 1989): A mémek olyanok, mint a gének, hordozója az ember. A mém
lehet egy dallam, egy gondolat, egy jelszó, egy ruhadivat, edények készítésének vagy boltívek
építésének módja ……..” A mémeket a kultúra alapegységeinek, önálló szaporodásra képes
replikátoroknak tekinthetjük. Terjedésük „agyból agyba” történik, replikációjuk módja pedig
az utánzás. Terjedésük során változnak, mutációkon mennek keresztül, s a kulturális szelekció
azoknak biztosít nagyobb túlélési esélyt, amelyek saját előnyükre használják ki környezetüket.



változások akkumulációján kívül a pontszerű ugrásokra.  Ebbe az irányba

mozdulnak el az un. palaeontologisták.

A csoportszelekció elve az utóbbi években újra előtérbe került (például:

Sterelny 1995,1996), amely szerint a szelekció egysége a csoport. A szelekció

egyidejűleg érvényesül a csoporton belül és a csoportok között.

Ebből a rövid – s sajnos szükségszerűen sokszor csak felszínes – áttekintésből

egyértelműen következik, hogy a biológiai analógiák alkalmazása

önmagában nem jelenti azt, hogy módszerünk evolúciós. A gazdasági

életre alkalmazott biológiai analógiáktól függően nagyon különböző

következtetésekre juthatunk, s ez meghatározza azt is, hogy a mainstream

keretei között maradunk-e mondandónkkal, vagy éppen annak kereteit

szétfeszítve új módszertani eszközrendszerrel közelítünk a vizsgálat

tárgyához. (Lásd például a Közgazdasági Szemle hasábjain 1993-ban folyó

pengeváltást az evolúciós közgazdaságtanról.)

Az elmondottakat összegezve kiemelhetjük, hogy az evolúció általános,

független attól, hogy a társadalom, vagy a természet mely területén

értelmezzük, alkalmazzuk. Így annak ellenére, hogy az evolúcióról általában a

biológia jut eszünkben nem sajátítható ki e szemléletmód e tudományterületre.

5. 2. Gazdasági evolúció9

„The Mecca of economics lies in

economic biology rather than economic

mechanics …..its key note is that of

dynamics rather than statics”    

                 A. Marshall (1948)

                                                          
9 Az elnevezés elsőször Veblennél (1898) jelent meg.



A gazdasági rendszerek az evolúciós rendszerek tulajdonságaival bírnak10.  A

természetben zajló evolúciós folyamatokkal összehasonlítva megfogalmazható

jellemzői:

Az evolúció hordozója az ember, az emberi tudás. Éppen ezért a gazdasági

és ezen belül is a piaci folyamatokban, a piac működési mechanizmusában a

humán tényező – a maga sokszínűségében - jelentősége kiemelkedő.

Az ember nem csupán biológiai organizmus, hanem társadalmi lény, s mint

ilyen autonóm sajátosságokkal és törvényszerűségekkel jellemezhető.

Magatartása összetett, benne genetikailag programozott és tanulással

szerzett elemek egymást kölcsönösen feltételezve jelennek.

Az ember ezer és ezer szállal kötődik gazdasági, kulturális, politikai,

természeti, stb. környezetéhez, amelyek egy-egy alrendszert alkotva az emberi

társadalom komplex rendszerévé szerveződnek, azokkal koevolúciós11

folyamatban fejlődnek.

A gazdaságban, társadalomban a genetikai evolúción túl egy kulturális

evolúció is zajlik (Hayek 1992.), amely tanult, kulturálisan átvitt szabályok

sorozata, nemcsak egyéni-, hanem csoportszinten is értelmezhető.

A gazdasági szereplők, individuumok magatartásában megjelenik a

tudatosság. Így a gazdasági magatartás legalább részben szándékos. A

szereplők racionálisan viselkednek abban az értelemben, hogy tevékenységük

tudatos, szándékolt kimenet, eredmény elérésére irányul. A tudatos egyéni

magatartásoknak nem szándékolt következménye a társadalmi haladás.

A gazdaságban „irányított” szelekció zajlik, amelynek szintjei (Gedeon

1999.):

a. a gazdasági individuum,

b. a gazdasági szereplők eszközei (termelési eszközei és fogyasztási

cikkei) és

c. a rendszerré szerveződő társadalmi intézmények.

                                                          
10 Az előzőekben leírtaknak megfelelően: nyitott, belső struktúrával rendelkező, a rendszeren
belüli, illetve a rendszer és a környezete között interakciók jellemzik, stb.
11 Koevolúciós folyamat alatt azt értem, hogy egy adott rendszer önfejlődése során
kölcsönhatásban áll egy vagy több más, szintén önfejlődést mutató rendszerrel.



A szelekció irányítottsága függ a gazdasági szereplők tudásától, múltbeli

tapasztalataiktól, ismereteiktől, várakozásaiktól, amelyek fejleszthetők,

alakíthatók a tanulás révén. A tanulási folyamatban különböző hibák, téves

következtetések, egyéni jellemzők alakulhatnak ki. Mindezek biztosítják a

szereplők sokféleségét, változatosságát. Maga a tanulás az egyén, a csoport

szintjén, illetve a gazdaság egészében zajlik, s forrásául szolgál az

irrevirzibilitásnak és a kreativitásnak (Dosi 1994).

A gazdaság evolúciós elemzései így kiterjednek a mikro- és a makroszint

közötti kapcsolatot megteremtve az individuumok által alkotott kisebb nagyobb

csoportokra, magatartásuk, döntéseik motivációinak vizsgálatára.

5. 3. Az evolúciós közgazdaságtan

„ Az evolúciós közgazdaságtan sajátos

jellemzője, hogy sok ember használja a

fogalmat, mintha az nem igényelne további

magyarázatot és feltételezik, hogy mindenki

tudja, mit jelent.”   Hodgson

A gazdasági evolúció gondolata már több mint 100 éve megjelent a

közgazdasági gondolkodásban. Mára már különböző közgazdasági iskolákban

fellelhető, de heterogén, egységes evolúciós közgazdasági rendszer ma még

nincs. (Witt 2003). A különböző elméleti iskolák – például: institucionalisták,

osztrák iskola, Schumpeter követői, marxista iskolák – elméleti

megközelítéseiben egyre több evolúciós elemet találhatunk.12

Az evolúciós közgazdaságtan lényege nagyon általánosan úgy fogalmazható

meg, mint a gazdaság változásait, a változás motivációit, okait vizsgáló

                                                          
12 Az egységes paradigmarendszer hiányában nehéz eldönteni, hogy egy – egy szerző, egy-egy
elméleti irányzat az evolúciós közgazdaságtanhoz sorolható-e (Solt 2003), ezért a továbbiakban
U. Witt besorolását elfogadva fejtem ki gondolataimat.



közgazdasági elmélet, amely általánosan elismeri az evolúció létét a

gazdaságban. Főbb jellemzői:

- a dinamikus megközelítés

Elemzése során a gazdasági szerepelők viselkedését, döntéseit, a gazdasági

folyamatokat állandóan változó gazdasági és társadalmi feltételek mellett

elemzi.

- A fejlődést visszafordíthatatlan, irreverzibilis folyamatnak tekinti, ezzel

mintegy elutasítja azokat a dinamikus megközelítéseket, amelyek statikus

egyensúlyi állapotok sorozataként zárt pályás egyensúlyt írnak le. A gazdasági

folyamatok irreverzibilisek abban az értelemben, hogy meg nem történtté nem

tehetők, ugyanabba a kiinduló helyzetbe már nem juttathatók vissza, így a

gazdaság minden állapota új állapot.

- Az önátalakulást, fejlődést endogén módon vezeti le, amelynek forrása az

alkotás, az újdonság, az innováció és ennek szétterjedése a gazdaságban.

Azt kívánja megmagyarázni, hogy az endogén változás hogyan zajlik le, mi

motiválja a szereplők döntéseit, magatartását figyelembe véve, hogy az

innováció „sztochasztikus és változó” minden gazdasági individuum számára.

A rendszeresen vagy ciklikusan, illetve pontszerűen vagy folyamatszerűen

megjelenő újítások eredményezik az adott gazdaság szereplőinek

intézményeinek , kapcsolataiknak változását.

- A gazdasági szereplők különbözőek, különböző életúttal, tapasztalattal,

ismeretekkel, várakozásokkal, stratégiai elképzelésekkel rendelkeznek, akik

változó környezetben folytatják gazdasági tevékenységüket.

- A gazdasági szereplők korlátozott racionalitását feltételezi, elveti azok

tökéletes informáltságát. Az elemzések során kiemelt szerepet kapnak a

gazdasági szereplők várakozásai, bizonytalanságai.



- Az evolúciós közgazdaságtan szakít az uralkodó közgazdaságtan

szemléletével abban az értelemben is, hogy nem használja fel kizárólagos

magatartás magyarázó elvként az optimalizációt.

A gazdasági szereplők döntési szabályainak értelmezésekor a profit mellett

a túlélésre való törekvés jelenik meg. A döntésekben a pillanatnyi

korlátozó feltételek mellett szerepet játszanak a múltbeli tapasztalatok, a

környezeti kihívásokhoz való alkalmazkodások, a jövőre vonatkozó

várakozások. Az „életben maradás” stratégiája, taktikája arra kényszeríti a

gazdasági szereplőket, hogy a döntéshozatal során hosszabb távot vegyenek

figyelembe, amelyben már nem lehet csak egyszerűen a haszon, illetve

profitmaximalizálás a cél.  A változó környezeti feltételekben a döntési

szabályok maguk is változnak, amely változásokban szerepet játszanak a

rutinok, az adaptációs és új, problémamegoldó eljárások.

Racionalitásuk a túlélésre való törekvésben jelenik meg alapvetően.

- További fontos jellemző, hogy elemzései során rendszerekben gondolkodik,

ugyanakkor a különböző gazdasági jelenségek, folyamatok magyarázatakor

erősen támaszkodik a mikroszférára. Az egyén, az egyes gazdasági szereplő –a

bennük meglévő különbség - éppen ezért fontos az evolúciós megközelítések

szempontjából. Az individumok jellemzőiből vezeti le a gazdasági

aggregátumok tulajdonságait, de elemzései alapvetően nem az egyénre

irányulnak. A szereplők kölcsönhatásából kiindulva vizsgálja a változás,

fejlődés motivációit, mozgatórugóit.

- Az iparágak, szervezetek, intézmények, gazdasági szereplők evolúcióját
elemezve kapcsolja össze a hagyományos mikro- és makroszintet.

- Dinamikus jellegéből egyértelműen következik, hogy a vizsgálatokba bevonja

az időt, mégpedig abban az értelemben, hogy a folyamatok tényleges

lezajlásához szükséges történelmi időt veszi figyelembe. Elemzése, a

folyamatok időbeli alakulásának vizsgálata emiatt szükségszerűen hosszabb

távra terjed ki, mint a hagyományos alapvetően rövid távú modelleké. A



hosszabb táv azt jelenti, hogy az elemzéseknek olyan időtávokat kell átfogni,

amelyek elegendő időt jelentenek abból a szempontból, hogy az eleinte

csak véletlenszerűen megjelenő események, magatartásformák, egyedek

közül a környezet szelekciós erejének köszönhetően a környezethez

sikeresen igazodó jellemzőkkel, képességekkel, magatartásformákkal bíró,

már nem véletlenszerűen megjelenő egyedekből álló populáció maradjon

fenn (Sowell 1980).  Mint láttuk a múlt és a jelen történései, a jövővel

kapcsolatos várokozások együtt határozzák meg a jelen és a jövő jellemzőit. A

múltbeli eredmények átadása, a mutáció és szelekció mind időben zajló és

ható, egymással kölcsönhatásban álló folyamat.

- Erőteljesen hangsúlyozza a gazdasági folyamatok sztochasztikus jellegét.

Elemzései során csak a lehetséges kimenetek és ezek valószínűség

eloszlásának meghatározására vállalkozik.

- Szakít az uralkodó közgazdasági irányzattal abban a tekintetben is, hogy a

módszerét nem a mechanikától (lásd például egyensúly értelmezése) kölcsönzi.

A tudomány különböző területeinek ismereteit felhasználva igyekszik

kialakítani saját módszerét.13

- A formalizált modellek olyan mennyiségéket, változókat tartalmaznak,

amelyek a valóságban megfigyelhetők, mérhetők, ezzel lehetővé téve az

empirikus teszteléseket.

Úgy vélem, hogy a gazdaság evolúciós megközelítése, az evolúciós

közgazdaságtan szemléletmódja, eszközrendszere lehetővé teszi számomra a

valós gazdasági jelenségek, folyamatok megszokottnál realisztikusabb

                                                          
13 Például: alapvetően a darwini evolúciós elmélethez, a természetes szelekció elvéhez nyúl
vissza, felhasználva azt a gazdasági folyamatok és a vállalatok közötti kapcsolatok, iparági
szerkezetek változásának, az intézmények és a gazdaság fejlődésének vizsgálatához. Az
egyensúly értelmezésében felhasználja a termodinamikai eredményeket. Matematikai
eszközrendszere: nem lineáris sztochasztikus differenciálegyenletek. Szociológiai,
pszichológiai ismereteket felhasználva az embert nem homo oeconomicusként értelmezi.
Emberképe sokszínű, „megengedi” a tévedéseket, hibákat, a nem tökéletességet, s az ezekből
való tanulásnak nagy jelentőséget tulajdonít.



elemzését, s ezen belül elsősorban a piac működését, evolúcióját, a piaci

verseny, koordinációs, dekoordinációs folyamatainak megértését.

Ennek ellenére sokan felvetik azt a kérdést, hogy önálló irányzatnak tekinthető-

egyáltalán? Van-e saját módszertana, filozófiája, vagy csak annyiban

különbözik a neoklasszikustól, hogy más tudománytól, a biológiától kölcsönzi

azt?  Az evolúcióról előzőekben kifejtett gondolatok ezekre a felvetésekre

véleményem szerint egyértelműen igenlő választ adnak.

5.4. Evolúció a közgazdasági elméletben

-  rövid elmélettörténeti áttekintés

Az evolúció gondolata a közgazdaságtanban a biológiánál korábban

megtalálható. Először a skót morálfilozófusoknál jelent meg a XVIII.

században (pl David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson, Lod Kamas,

Thomas Reid), akik bevezették az elméletbe a spontán rendszer fogalmát.

Ezzel igyekeztek magyarázni a komplex társadalmi rendszerek keletkezését és

funkcionálását. Ez még ugyan nem jelent evolúciót, de későbbi piaci

elemzésem szempontjából fontosnak tartom kiemelni azt a gondolatot, hogy

véleményük szerint a társadalmi rendszerek nem azért alakulnak ki, mert azt az

emberi akarat hozza létre, hanem sok egyén - akik egyéni céljaikat követik –

egyéni döntéseinek nem szándékolt eredménye. A rendszerek tehát az egyének

tevékenységének nem szándékolt eredménye. Ez a gondolat jelenik meg a

közgazdaságtanban Smith „láthatatlan kéz” elméletében. Miközben mindenki a

saját önérdekét követi a piaci mechanizmus önszabályozása révén ténylegesen

a társadalmi érdekek érvényesülnek, noha ez közvetlenül egyáltalán nincs

egyetlen piaci szereplőnek sem szándékában. Smith nézete bizonyíthatóan

hatott Darwinra. (például Gould 1990)14

                                                          
14 Darwinra hatott Malthus népesedés  és Smith láthatatlan kéz elmélete. A malthusi elmélet
felhívta figyelmét arra, hogy a populáció növekedése és az erőforrások szűkössége  a
populáción belül harcot indít el a létezésért. Mivel az erőforrások szűkössége a populáció
számára külső hatás ezzel segítette Darwin számára a belső hatásoktól a külső hatások felé való



A közgazdasági elmélet fejlődése során az evolúciós gondolatok később is

felbukkannak. Marxnál például, aki az általa vizsgált gazdasági jelenségeket,

folyamatokat fejlődésükben, dinamikájukban igyekezett megragadni. Ezt a

tendenciajelleg endogén módon történő értelmezésével tette meg. Bemutatta,

hogy a társadalom, a gazdaság fejlődése a termelőerők és a termelési viszonyok

egymást erősítő kölcsönhatásának köszönhető. Az általa vizsgált oksági

viszony, oksági lánc végén nála a termelőerők állnak, a termelőerők fejlődését

tekintette a fejlődés döntő tényezőjének.  Elemzésében a történelmi idő

fogalmát alkalmazva a gazdaság teljesen természetes állapotának tekintette az

egyensúlytalanságot, amely nem fenyegette a fennálló gazdasági rendszer

működését, fejlődését.

Marx és követői a társadalmi osztályok – és nem az egyének – mozgását

vizsgálva igyekeztek és igyekeznek feltárni a társadalom fejlődésének

törvényszerűségeit. Lényegét tekintve elméletük evolúciós jellegű, bár

gondolatrendszerük ugyanakkor bizonyos szempontból ellentmond az

evolúciós szemléletnek, amennyiben rendszerük lezárt.

Megfogalmazásuk szerint a termelőerők fejlődése egy olyan formációhoz

vezet, amely után már nincs másik, egy újabb. A „csúcs optimális helyzet”

értelmezésével logikai rendszerük lezárt lesz. Ez visszavezethető a hegeli

filozófia átvételére (tézis – antitézis – szintézis) és alkalmazására.

Marx mellett érdemes A. Marshallt kiemelnem, akinek munkásságában szintén

megjelennek az evolúciós gondolatok. A darwini gondolatokat alkalmazva a

fokozatos és folyamatos változásokat elismerve kereste azt a mechanizmust,

amely a gazdaságban az átörökítő szerepet játssza. Foglalkozott a vállalatok

közötti különbségekkel, variációkkal (amelyek például a költségekben jelennek

meg), de az idő és az irreverzibilitás problémájára nem talált megfelelő

kezelési módot.

                                                                                                                                                        
elmozdulást.  Smith hatása Darwinra abban fogható meg, hogy felhívta a figyelmét az



A marginalizmus kialakulásával és uralkodóvá válásával a fejlődés, növekedés

kérdései, s ezzel az evolúciós elemek az elméleti közgazdaságtanban háttérbe

szorultak. A neoklasszikus elmélet térnyerésével az egyensúly, az optimalizáló

magatartás került az elemzések középpontjába. A mainstreammé váló

neoklasszikus megközelítés sem szemléletében, sem módszertanában - ahogy

azt az előzőekben már részletesen tárgyaltuk - nem alkalmas a fejlődés,

változás értelmezésére.

Az evolúciós gondolatok Schumpeter (1934) munkásságával kerülnek vissza az

elméleti közgazdaságtanba. A gazdaság változásának okait keresve elhatárolta

magát az uralkodó irányzattól, mivel nem talált magyarázatot arra, hogy mi

zajvarja meg az egyensúlyt és mi vezet el a változásokhoz. Elméletében a

gazdasági fejlődés, az állandó újrastrukturálódás, terjeszkedés jelenségeire

keres választ. A gazdasági fejlődésben hangsúlyozta az endogén tényezők

szerepét, amelynek közegeként az innovációt (az erőforrások újszerű

kombinációjának gyakorlati megvalósítását) tekintette. Véleménye szerint a

fejlődés letéteményese a vállalkozó, akinek innovációs tevékenysége

tulajdonképpen a fejlődés és a változás motorja. A vállalkozók újításaik révén

– amely szakítás a múlttal - felborítják a gazdaság egyensúlyi állapotát. A

sikeres innovációk nyomán keletkező extraprofitok révén a vállalkozók újabb

és újabb újítások megvalósításában, adaptálásában érdekeltek. Az innováció

belülről forradalmasítja az iparági struktúrát. Emiatt véleménye szerint a

gazdaság nem egyensúlyi állapotok sorozataként fejlődik. A változás,

átalakulás okaként a piacon lezajló folyamatokat, a piaci versenyt, s az ezt

mozgató piaci erőket jelöli meg.

A XX. század második fele az, amikor az elméleti közgazdaságtanban

megjelennek újra a biológiai analógiák.

Az evolúciós irányzat fejlődésében a gazdaság „természetes szelekciós”

folyamatát először Alchian (1950) és Penrose (1952), Friedman (1953) írta le,

majd Nelson és Winter (1982) fejtették ki részletesen .

                                                                                                                                                        
egyedekre, a közöttük folyó harcra.



A non-mainstream közgazdasági iskolák nagyon fontos szerepet játszanak a

közgazdasági elmélet fejlődésében rámutatva a mainstreammé vált

neoklasszikus elméleti megközelítés hiányosságaira, lehetőséget mutatva egy-

egy probléma kezelési módjára.15 A különböző elméleti megközelítésekben

egyre több evolúciós elemet találhatunk. Képviselőinek munkássága alapján

különböző irányzatai jöttek létre. Legalább négy nagy területet érdemes

megkülönböztetni (Witt 1992, 2003):

1. Schumpeterhez visszanyúló irányzat, amelynek fókuszában a technikai

fejlesztés, az innováció és az iparágfejlődése, a piaci struktúra, üzleti élet

ciklikussága, a hosszú távú növekedés áll. (például: Schumpeter 1934, Winter

1971, Nelson és Winter 1982, Day 1986, Dosi, Freeman, Nelson, Silverberg és

Sote 1988, Hanusch 1988.)

2. Az osztrák és szubjektivista iskola, amely képviselői az egyéni tudást

kiemelve írják le a piaci fejlődést (például: Hayek 1978, Lachmann 1986,1978

Loasby 1991), valamint az institucionalisták, akik a piaci fejlődést a feltalálói

tevékenység és hozzájárulás által értelmezik (pélául: Langlois 1986, Dopfer

1986, Gordon és Adams 1986, Goodwin 1986, Hodgson 1992)

3. A neo-darwini evolúciós analógiát felhasználók (például: Gordon és

Boulding 1981, Hirshleifer 1982, Faber and Proops 1990, Metcalfe és Saviotti

1991)

4. A legújabb irányzat a nemlineáris dinamikus fejlődés elmélete, amely a

szinergetika és az önszabályozó mechanizmus koncepcióját használja fel.

(például: Batten, Casti, Hohansson 1987, Arthur 1988, Weidlich and Braun

1992)
                                                          
15 Érdemes itt egy gondolat erejéig megállni a játékelméletnél. A játékelméleti megközelítések
feltételezik, hogy a szereplők maximális kifizetéseket keresve alakítják ki döntéseiket,
miközben figyelik a riválisok motivációit, várható reagálásait. Megmarad az optimalizálás, s az



A különböző területek közös, kiemelendő és a mainstreamtől megkülönböztető

jellemzője, hogy a gazdasági változást, fejlődést endogén módon írják le, a

gazdasági szereplők fő magatartási, döntési szabályaként elveti az

optimalizációs elvet, a hangsúlyt a nem egyensúlyi helyzetek dinamikus

vizsgálatára fektetik.

5. 5. Az evolúciós közgazdaságtan piacszemlélete

„Schumpeter’s conception of the

economic process as one of creative

destruction may hold the key to

understanding how the market process

„optimizes” in an evolutionary sense in

historical time”

    Silverberg

Ebben az elméletei rendszerben az alapvető mikro indíttatás miatt a piac

kulcsfontosságú kategória. A piaci elemzések tárgya: hogyan zajlanak le a

piaci folyamatok, mi tekinthető az egyes folyamatok előzményeinek, illetve

következményeinek, mindezek hogyan befolyásolják a gazdasági szereplők

magatartását, döntését. Képviselőinek megfogalmazás szerint a gazdasági

szereplők döntései, magatartása, a gazdaság növekedése a verseny és az

innováción keresztül a piaci feltételektől függ.

Az egyes gazdasági szereplők döntései, keresleti és kínálati magatartása

különböző tényezőktől függnek. Ezek közül a legfontosabbak:

                                                                                                                                                        
alkalmazott újszerű matematikai eszközök mellett az egyensúly állapotának túlhangsúlyozása.
(Blaug (2001), J.M. Smith (19892))



• a múltbeli tapasztalatok, múltbeli sikeresség

• jövőbeni várakozások

• az egyéni jellemzőkben meglévő különbségek, mint például az

újdonságokkal szembeni fogékonyság, kockázatvállalási készség

• a piaci környezetről rendelkezésre álló információk mennyisége, minősége

• és ezzel összefüggésben a bizonytalanság foka.

Mindezen tényezőkből következik a gazdasági szereplők egyedisége, s így

szükségszerű, hogy a reprezentatív piaci szereplő helyett figyelembe vegyük

lehetséges döntések, s ennek nyomán kialakuló magatartás sokszínűségét,

hatását magára a piacra, s ezzel egyidejűleg ugyanazon piaci feltételek eltérő

hatását az egyes szereplőre.

5. 5. 1. A piac

„ A piacot az innováció és a növekedés

jellemzi.”

Audretsch (1995)

A piac maga is a gazdaságban zajló evolúció terméke, olyan gazdasági

intézmény, amely fejlődése eredményeként további evolúciós folyamatok

stabil keretévé válva biztosítja a gazdasági szereplők számára a

viszonylagos állandóságot. Mint ilyen történetiséggel bír.

A piac az evolúció eszméjének megfelelően maga is egy nyitott gazdasági

rendszer, társadalmi környezetében értelmezhető. A piac mindig konkrét

térben és időben létezve állandó kapcsolatban, kölcsönhatásban van

környezetével. A környezeti hatások a belső kölcsönhatásokon keresztül

érvényesülnek a piaci rendszer elemeinek, a piaci szereplők reagálásának

sokféleségét eredményezve.



A piaci szereplők egyéni érdekeinek megfelelő döntéseikkel, csoportosan

kialakuló reagálásaikkal befolyásolják egymás működési feltételeit,

sikerességét, keletkezési és „kihalási” valószínűségét, hozzájárulva ezzel egy

spontán rend kialakuláshoz.

 A piac önszerveződő rendszerként állandó mozgásban van, s ez együtt jár a

stabilitás folyamatos megsértésével, az instabilitással. Az instabilitást a piaci

folyamatokban szerepet játszó véletlenek és a folyamatok irreverzibilitása

eredményezi.

A piaci mechanizmus evolúciós értelemben tulajdonképpen az önérdekeket

követő szereplők összjátéka, az egyidejűleg lezajló koordinációs és

dekoordinációs folyamatok kölcsönhatása, e hatások összessége. A piaci

mechanizmus működése mögött az innováció(mutáció), adaptáció, és a

szelekció húzódik meg. A koordinációs folyamatok eredményeként tanulás,

adaptáció zajlik. Az alkalmazkodási folyamatoknak köszönhetően a piac a

mindenkori egyensúlyi állapot felé tart. Ugyanakkor a dekoordinációs

folyamatok a kutatás, keresés, újítás és innováció révén folytonosan

megzavarják, szétrombolják az egyensúly kialakulásának folyamatát (kreatív

destrukció), ezzel megzavarva, megváltoztatva a piaci környezetet, a szereplők

döntési feltételeit, reagálásait. A folyamatosan változó feltételekhez való

igazodás kivált egy szelekciós folyamatot, amely során a sikeresen

alkalmazkodók megerősödnek, mások kiszelektálódnak a piacról. A piaci

mechanizmus tehát szelekciós mechanizmusként működik.  A koordinációs és

dekoordinációs folyamatok kölcsönhatásaként csak véletlenszerűen, s nem

tartósan alakul ki az egyensúlyi állapot, amely maga is változik a tanulási

folyamatok eredményeként. Az egyensúlytalanság tekinthető tehát a piac

természetes állapotának, amint azt a tapasztalatok is igazolják. A két folyamat

együttes eredményeként változik állandóan a szereplők piaci környezete, piaci

helyzete, az egyes vállalatok piaci részesedési, profitszerzési és fejlődési

lehetősége, helye és szerepe a piaci versenyben. (Részletesen foglalkozik ezzel

pl. Hayek 1992,  Nelson -  Winter 1982., U.Witt 1992.) A piac tehát, mint

spontán rend véleményt „mond” a szereplők magatartásáról, döntéseiről:



megerősít vagy kiszelektál, ezáltal visszacsatoló mechanizmusként is

működik. A szelekciós mechanizmus a piacon több szinten érvényesül.

Szelektálja az egyes szereplők egyéni akcióit, megerősíti vagy éppen

kiszelektálja magát a szereplőt, a szereplők egy-egy csoportjára jellemző

viselkedési, döntési szabályt így magának a rendszernek az ingadozásait

csökkenti, stabilitását növeli.

A piac az állandó változás ellenére ugyanakkor maga az állandóság

megtestesítője is a gazdaságban, abban az értelemben, hogy a piac adja azt az

intézményi keretet, amelyben a koordinációs és dekoordinációs

folyamatok zajlanak. Állandósága nem jelenti változatlanságát, hiszen e

folyamatok eredményeként az intézményi keretek maguk is változnak –

csak jóval hosszabb távon – megtartva lényegét jelentő elemeit, mint

például kereslet, kínálat ár, verseny, monopolhatalom stb. A piac működésére

ható intézmények szintén evolúciós folyamatok eredményei, s így nem eleve

adottak. Azok a társadalmi, gazdasági, kulturális változások eredményeként

maguk is változnak. Változásuk lényegesen lassúbb, mint a piacon belül zajló

evolúció eredményeként bekövetkező átalakulás, mozgás, változás. Így képes a

piac intézménye a piaci evolúcióhoz szükséges „állandó” keretet biztosítani.

Könnyű belátni, hogy a folytonosan változó piaci feltételek mellett a piaci

szereplők egyéni érdekei eltérhetnek, hiszen eltérő gazdasági helyzetben, eltérő

tulajdonságokkal és várakozásokkal, eltérő tervekkel döntenek, cselekednek.

Általános célként a piaci verseny túlélése, a fejlődés, valamint a haszonszerzés

jelenik meg. A nem egyforma, s időnként eltérő hangsúlyt kapó célok

természetszerűleg különböző cselekvési lehetőségeket teremtenek, és

különböző döntéseket tesznek szükségessé. Nem magyarázható, azonosítható

tehát a piaci szereplők döntése csakis és kizárólagosan a profit-, illetve

haszonmaximalizálási elvvel.  A szereplőkre egyidejűleg jellemző az új

lehetőségek keresése, az alkalmazkodás és a rutinszerű magatartás, s az ennek

megfelelő döntés.



A piaci szereplők a környezeti feltételekhez folyamatosan alkalmazkodva

adaptív úton hozzák meg döntéseiket. A változó környezetre való egymástól

eltérő reagálásaikkal ugyanakkor maguk generálják a piaci feltételek

változását. Ebben az értelemben a piaci aktorokat aktív, környezetalakító

szereplőként jellemezhetjük (nemcsak passzív alkalmazkodás zajlik!).

 A piaci mechanizmus működésének leírásakor figyelembe kell vennünk, hogy

a valóságos piaci szereplők nem tökéletesen informáltak, tevékenységüket a

bizonytalanság körülményei között folytatják. (A bizonytalanság mértékei a

szereplők számára nem egyformák, állandóan változnak.) A kölcsönhatások

miatt a piac egyetlen szereplője sem képes arra, hogy a bizonytalanságot, az

információs hiányt megszüntesse, saját döntéseinek hatását biztosan előre

lássa.  A piac ebből a szempontból is kettősséggel jellemezhető: megszünteti,

ugyanakkor újratermeli a bizonytalanságot. Megszünteti az eladó és vevő

találkozásakor, a tranzakció létrejöttekor, de egyben újratermeli is, mert a

keletkező információk az egyes szereplők számára eltérő tartalommal bírnak, s

különböznek a feldolgozásmódok, s emiatt az ezekből következő reagálások

sem kiszámíthatók előre.  A piaci hatalmi viszonyok változása, a piaci

verseny tehát fenntartja a bizonytalanságot. Ezért sem lehet a fő döntési

szabály az optimalizálás. A szereplők ugyanis nem ismerik pontosan korlátozó

tényezőiket, a várható hasznukat. Nem határozható meg pontosan leírható

célfüggvény, amit maximalizálni lehet. Nem ismertek pontosan a korlátozó

feltételek, így a feltételes szélsőérték - számítás segítségével modellezett

döntések messze esnek a valós döntési szituációktól, s azok

következményeitől.

A piac különbségeket, egyenlőtlenséget átörökítő mechanizmusként is

értelmezhető, amely biztosítja a sikeresebb szereplők megerősödését, adott

információk, magatartásminták „populáción” belüli elterjedését.

A piaci változások mögött mindig a kereslet és kínálat változása áll. A

következőkben vizsgáljuk meg először a keresleti, majd a kínálati oldalon zajló



evolúció főbb jellemzőit, s ezeket általánosítva fogalmazzuk meg a piac

evolúciós szemléletnek megfelelő definícióját!

5. 5. 2. Piac történeti fejlődésének főbb jellemzői

„Maga a piaci kereskedelem s végül a

modern piacgazdaság nem parányi kezdetek

növekedéséből fejlődött ki, hanem eredetileg

különálló és egymástól független fejlemények

összetalálkozásából…”

     Polányi Károly

A részletes elméleti vizsgálatok megkezdése előtt célszerűnek tartom röviden

és nagyon vázlatosan áttekinteni a piac kialakulásának és fejlődésének

folyamatát, kiemelve a mai legfontosabb jellemzőket. Úgy gondolom, hogy

ezek birtokában egyértelművé válhat, hogy miért szükséges és hasznos az

evolúciós piacszemlélet, miért adhat jól alkalmazható iránytűt a

gazdaságpolitika számára.

A piac több ezer éves fejlődési múltra tekint vissza. A szervezett piacok a

gazdaságtörténeti kutatások szerint először a külkereskedelemben alakultak ki,

s később terjedtek el a belső, országon belüli kapcsolatokban (Polányi 1984).

Kialakulásuk pillanata nehezen ragadható meg. Valószínűleg az athéni agora

volt az első városi piac. A gazdaságtörténeti bizonyítékok szerint a negyedik

század utolsó negyedében már fellelhető a Földközi-tenger keleti partjainál a

piac, nemzetközi gabonapiac formájába. Itt már bizonyíthatóan a piac, mint

hely, a kereslet és kínálat találkozásának színtere, és mint önszabályozó

mechanizmus van jelen.  „ A piac intézménye két különböző fajta

fejleményben gyökerezik: az egyik kívül van a közösségen, a másik benne

jelenik meg. Az előbbi a külső eredetű javak megszerzésével, az utóbbi az



élelmiszer helyi elosztásával.” (Polányi Károly: Kereskedelem, piacok és pénz

az ókori Görögországban 89. oldal)

Az ókorban tehát a helyi piacok és a külkereskedelem (távolsági kereskedelem)

még elkülönülnek.

A piac feudalizmusbeli fejlettsége kezdetleges. A korra jellemző kötöttségektől

terhes, fejlődése az önellátó gazdálkodási forma elterjedtsége miatt kezdetben

rendkívül lassú. A munkamegosztás fejlődésével a céhek, manufaktúrák

megerősödtek és egyre gyakoribbakká váltak a városi piacok.

A piac helyi jellegű, intézményi formából a kapitalizmus kialakulásával lett

mindent átfogó, minden gazdasági szereplőt magába foglaló, valamennyi

gazdasági döntésre kiható, a gazdasági szereplők eredményességét,

sikerességét megítélő gazdasági intézmény. Közismert megfogalmazás, hogy a

tőkés társadalmi-gazdasági rendszerben minden áruvá válik. Ehhez azonban

szükség volt arra, hogy a piac megszabaduljon azoktól a feudális jellegű

korlátoktól, amelyek működését, valamint fejlődését korlátozták,

akadályozták.16

A kialakuló tőkés világgazdasági rendszer és az azt követő fejlődés

eredményeként a piac egyre szélesebb körben terjed el, egyre sokrétűbb, egyre

gyorsabb változás jellemzi. Az egyes országok piacai egyre több szálon, egyre

mélyebben kapcsolódnak egymáshoz a piaci kapcsolatokon keresztül. A

markáns változások különösen a II. világháború után, majd ezt követően a

nyolcvanas, kilencvenes évektől gyorsultak fel. Mai, globalizálódó,

információs technológián alapuló világunkban számos olyan, a gazdaság

gyökereig ható jelenség figyelhető meg, amely jelentősen módosítja a piacról, a

piaci mechanizmusról kialakított meglévő ismereteinket.

                                                          
16 Max Weber (1979. ) megfogalmazása szerint ezek az „irracionális korlátok” részben rendi
természetűek – azzal például, hogy bizonyos életvitelt írtak elő-, részben pedig rendi
monopóliumon alapulóak voltak.



Vegyük számba a legfontosabb jellemzőket! 17

A piaci szereplők számának, súlyának alakulásában kettős tendencia figyelhető

meg. Egyrészt a szereplők száma ugrásszerűen nő, s ezzel egyidejűleg

folyamatos a változásuk is. A piacon jellemző a szereplők gyors

differenciálódása, átrendeződése – különösen az átmeneti gazdaságokban a

piacgazdaság kiépülésének elmúlt évtizedében, de a már jól működő,

„bejáratott” piacgazdaságokban is – állandósul a szereplők ki – és bevonulása a

piacról, állandó a fluktuáció, a szelekció. A piaci környezet gyors változása

rugalmasabb, változékonyabb vállalati döntéseket, szervezeti formákat,

változékonyabb termékeket, technológiákat, stb. igényel. Emiatt a meglévő

vállalati hierarchiák felbomlanak, egyre nagyobb teret nyernek a kisebb

szervezeti egységek, amelyek közvetlenebbül érzékelve a környezeti

változásokat, elvárásokat azonnal tudnak alkalmazkodni, gyorsabban tudnak

döntéseikkel igazodni.

Ugyanakkor a piacokon a koncentrációs és centralizációs folyamatok

eredményeként az egyre nagyobb piaci hatalommal bíró multinacionális és

transznacionális társaságok jelenléte és közreműködése mellett új formációk

alakulnak ki, például a nagyvállalatok stratégiai szövetsége, hálózatok,

regionális integrációk. Mindezek a korábbitól eltérő módon befolyásolják

a gazdasági szereplők kölcsönhatásait, környezeti tényezőit, döntési

lehetőségeit.

A piacon megjelenő vállalatok zömére jellemző a diverzifikálódás, amelynek

fő mozgatórugója a piac keresleti oldaláról a piaci igények állandó változása,

differenciálódása, a kínálati oldalról pedig a technika fejlődése, a lezajló

innovációs folyamatok, a befektetésekhez szükséges tőke nagysága, a

kockázatok lehetséges megosztása, az egyes részpiacok telítődése stb. Nem

jellemző tehát ma már az egytermékes vállalat. A vállalati döntések

szükségszerűen többsíkúvá válnak. (Nemcsak a skálahozadék, hanem például a
                                                          

17
 Természetesen nem a teljesség igényével kívánom ezeket számba venni. Csak

azokkal foglalkozom, amely a témám szempontjából jelentőséggel bírnak.



„választék”-hozadék (Szabó Katalin 1989) alakulására is oda kell figyelni. A

termékszerkezet kialakításánál nemcsak a profittartam, hanem az is fontos

szempont, hogy az adott termék az életút (életgörbe) mely szakaszában van,

piaci értékesítése bővíthető-e a jövőben, vagy nem.)

A monopolhatalom jelenlétével párhuzamosan egyre nagyobb jelentőséggel bír

a termékdifferenciálás. A homogén tömegtermékek helyett egyre nagyobb a

fogyasztók kereslete az egyéni igényeket is kielégítő relatív olcsó termékek

iránt. Így nagy a termékdifferenciálás nyújtotta versenyelőny jelentősége a

vállalatok mindennapjaiban. A fogyasztóért folyó versenyben a specifikus

igények kielégítésével jellemzővé válik a piac szegmentálása, a kínálati oldal

gyors igazodása a pillanatnyi, s időben változó kereslethez18

A termékek változása nemcsak a differenciálásban, hanem a szolgáltatások

árujellegének erősödésében, áruvá válásában, illetve a hagyományos áruk

szolgáltatásokkal való kiegészülésében is megjelenik. A termékek egyre inkább

„áruköteg”-ként, „áruk és szolgáltatások egymásba csúszásaként” (Szabó

Katalin, 1989.) jelennek meg a piacon. A piaci verseny súlypontja egyre inkább

a minőségi tényezők és a termékekhez kapcsolódó szolgáltatások felé tolódik

el. Mindezek módosítják az eladók és vevők közötti kapcsolatokat, a korábbi

döntési gyakorlatokat, amelyeken keresztül módosul maga a piaci működési

mechanizmus is. A szolgáltatások súlyának emelkedése az eladók és vevők

kapcsolatában fokozatosan előtérbe tolják a személyes jelleget, lehetőséget

teremtve arra, hogy a megrendelésre termelés egyre nagyobb arányú legyen,19

az ár ne utólagosan, spontánul alakuljon ki a piaci folyamatokban.

                                                                                                                                                        

18 A tömegtermelést egyre szélesebb körben felváltja a modularitás elvén alapuló tömeges

testreszabás.

19 A megrendelésre történő termelés esetén az értékesítési folyamat lényegben megelőzi magát
a termelési folyamatot, szemben a tömegtermeléssel, ahol az értékesítés utólagos. A spontán
piaci erőknek ez utóbbi esetben lényegesen nagyobb szerepe van.



Az interneten keresztül egyre inkább terjed az egyszerre személytelen, de

ugyanakkor végtelenül személyessé váló (személyre szabott) közvetlen

párbeszéden alapuló kapcsolat, amely lehetővé tesz, hogy az eladó

megismerje a fogyasztó egyedi, specifikus igényeit, preferenciáit. Az így

kialakul kapcsolatok lehetővé teszik a vevők ennek megfelelő terméket –

„testreszabott” terméket - állítson elő. A párbeszéd ugyanakkor lehetővé teszi,

hogy az eladó a különböző fogyasztói információkat (igények, tapasztalatok,

javaslatok) folyamatosan hasznosítsa a termelésben. Ennek

következményeként a termék folyamatosan átalakul, egyre közvetlenebbül

képes a fogyasztói preferenciák megjelenítésére.

Az eladók és vevők között kialakuló tartós kapcsolatban mindkét fél egyre

inkább érdekeltté válik, s ez módosítja a korábbi döntési szabályokat. Így

például nem a rövid távú haszonmaximalizálás lesz az elsődleges szempont.

Sokkal inkább érvényesül a hosszabb távú szemlélet, mint bármikor

korábban. A pozitív gazdasági profittal kapcsolatos célkitűzések a termékek

életciklusának egészére, s általában nem annak egy-egy szakaszára

vonatkoznak.

A hosszabb távú érdekeltség mellett egyidejűleg a piaci kapcsolatokban az

idődimenzió felértékelődik, a tranzakciók felgyorsulnak. A gyors reagálás a

fogyasztói igények, a környezeti tényezők változására megerősítheti a vállalat

piaci helyzetét. Míg a késlekedés jelentős profitveszteséget, rosszabb esetben a

piacról való végleges kiszorulással járhat.

A termékdifferenciálódás, s a nyomában kialakuló monopolelemek

következményeként a piaci szerkezetek egyre inkább az oligopolisztikus,

illetve a monopolisztikus verseny felé tolódnak el.

A globalizációs folyamatok hatására a piacok kitágulnak, a helyi, vagy

országos piacok határai megszűnnek (egyre kisebb a lehetősége az

elzárkózásnak) mind az eladók, mind a vevők számára. A piac szereplői

lényegében a világ bármely részén eladhatnak, illetve vásárolhatnak, a piaci



verseny felerősödik, csökkennek, illetve megszűnnek a termelési tényezők,

erőforrások megszerzésnek és hatékony felhasználásának, allokációjának

területi, intézményi korlátjai. A tér és idő dimenzió drasztikus változása

(összezsugorodása) – amely természetesen nem egyformán érzékelhető a

különböző piaci szereplők számára (pl. őstermelő, egyéni vállalkozó,

multinacionális cég) - kikényszeríti a gazdasági szereplők magatartásának,

döntési szabályainak módosulását, sokféleségét (Tamás P. 2001). A területi és

intézményi korlátok lebomlásával párhuzamosan erősödik a tranzakciók

helyi jellege, hiszen minden vétel és eladás a helyi piacon történik abban a nem

földrajzi értelemben, hogy az eladó egyre többet tud a vevőről, individuumként

kezeli őt, saját környezetében méri fel speciális igényeit, s juttatja el hozzá az

ennek megfelelő termékeket. Mindezt egyidejűleg sok vevőnek tudja

biztosítani. A vállalatokra és a fogyasztókra egyidejűleg hat a lokális és a

globális piaci környezet. A lokális változások üteme lassabb, a globális

változások általában gyorsabban jelennek meg. ( Inotai A. 2001.)

A globalizáció következményeként a helyi piacok szereplői nem tudják

magukat függetleníteni a világgazdasági problémáktól, tendenciáktól.

Információs társadalmunkban, a telekommunikáció mai fejlettségi szintjén a

világ bármely részén bekövetkező gazdasági változás azonnal befolyásolhatja

egy-egy adott gazdaság szereplőinek működési feltételeit. Mindez a korábbinál

lényegesen bizonytalanabbá, kockázatosabbá teszi a gazdasági döntéseket,

kiszámíthatatlanabbá az egyes döntések következményeit, a szereplők

kölcsönhatásait, a bekövetkező környezeti változásokat. Ráadásul mindezek

a változások nem feltétlenül folyamatosan, hanem lökésszerűen is

kialakulhatnak növelve a bizonytalanságot, a gazdaság érzékenységét,

nemegyszer hisztériára való hajlamát (Hoványi 1999.).

Ilyen körülmények között a gazdasági környezettel, a gazdasági szereplőkkel

kapcsolatos információk nélkülözhetetlenné, az erőforrások felhasználásának

hatékonyságát közvetlenül befolyásoló tényezőkké válnak. Az információ

tehát maga is termelési tényező, szűkössége révén pedig áru lesz. Az



„információtermelés és -feldolgozás” előnybe részesíti a kis, rugalmas

szervezeti egységeket.

Az újabb és újabb innovációk, a technológiai váltások hol kisebb, hol nagyobb,

esetenként robbanásszerű változásokat okoznak egy-egy iparágban. A

nyomukban járó bizonytalanság felértékeli a rugalmas piaci magatartást, a

tudást.

A globalizáció hatására felgyorsuló piaci folyamatok kiváltják a piaci verseny

intenzitásának növekedését, a műszaki fejlődés felgyorsulását, a kutatási és

fejlesztési tevékenység nélkülözhetetlenné válását. Az egyre intenzívebbé váló

versenyben csak az tud sikeressé válni, aki újít (például új termékkel jelenik

meg a piacokon, új technológia alkalmazásával csökkenteni tudja termelési

költségeit, új szervezeti formával hatékonyabbá tudja tenni a vállalati

irányítást, a rugalmas alkalmazkodást, stb.). Innovációs kényszer alakul ki

tehát a piacokon, amely következményeként az újítás folyamatossá,

rutinszerűvé válik. Mindennek következményeként az emberi tudás, a

kreativitás, a kooperációs készség, mint termelési tényező felértékelődik, s

maga is globalizálódik. (Nyíri L. 2001.)

A folytonossá váló innovációk a versenyelőnyökön alapuló

monopolhelyzeteket tünékennyé teszik, aminek következményeként számolni

kell egy-egy termék, egy-egy technológia életútjának lerövidülésével. Így a

növekvő kutatási és fejlesztési költségeknek egyre rövidebb időn belül kell

megtérülniük. Nem ritka ezért, hogy a nemzetközi vállalatok új termékükkel

nemcsak egy regionális piacon, hanem egyidejűleg a világpiac egészén

jelennek meg. Tovább erősítik ezt a folyamatot, hogy az innovációk terjedése

– bármily furcsa éppen a multinacionális társaságokon keresztül – rendkívül

gyors, s szinte akadálymentes.

A fentiekben röviden vázolt változások következményeként a piaci verseny

erősödik, de ugyanakkor torzul is. A piaci korlátokat megszüntetve



világméretűvé válik, a verseny kiteljesedik, a versenyképesség új elemekkel

gyarapodva felértékelődik a szereplők számára. Ugyanakkor a verseny torzul is

abban az értelemben, hogy a monopolhelyzetek kialakulása már nemcsak

lokálisan, hanem világméretekben is értelmezhetővé válik. (Veress J. 2004.)

Mindezek hatása természetesen megjelenik a piaci mechanizmus

működésében, amelyet a következő részben részletesen vizsgálok. „Az ár-

kereslet-kínálat hagyományosan felfogott törvény alól kibújó jelenségek

egyáltalán nem paradox reakciók, hanem társadalmi viszonyok és intézmények

sokféleségének és változásainak lecsapódásai az ármechanizmus működésében.

….  E mechanizmus – a körülmények nyomása alatt – folyamatosan alakítja

genetikai kódját, magába épít látszólag tőle idegen mozzanatokat, gyökeresen

megváltoztatja elemeit és azok egymásra hatásának rendszerét.” (Szabó

Katalin: Lágyuló gazdaság 131.oldal.)

Összegezésként - a fenti, korántsem teljes bemutatásból - megállapítható, hogy

a változó és fejlődő piac állandóan újabb és újabb vonásokkal gazdagodik.

Ezek a változások, valamint a hatásukra bekövetkező módosulások a piaci

mechanizmusokban kikövetelik a maguk helyét a közgazdasági elméletekben.

Tapasztalható, hogy némi késéssel ugyan, de az elmélet megpróbálja követni a

piac változásait, beilleszteni azokat eddigi elemzéseiben, modelljeibe. Néha ez

sikerrel, néha pedig kudarccal jár. Mindezek hatására a piacra adott

meghatározások is bővülnek, amelyekben egyre több lényeges vonása kerül

kiemelésre.  A piac definíciójának gazdagodását mutatja például Kornai János

(1983.) által adott fogalom, amely szerint a piac szabályozási alrendszer,

speciális, összetett közlési, közlésfeldolgozási és döntéselőkészítő folyamat,

állandó az időben egymást átfogó eseményláncolatok együttese. Vagy például

R.E. Lance (1985) meghatározása szerint a piac nemcsak a tranzakciós cserék

összessége, vagyis tranzakciók hálózata, hanem egyidejűleg információs

hálózat is. A piac minden szereplőjének szüksége van ugyanis információkra,

amelyek a soron következő lépés megtételében, a döntéshozatalban segítik. A

piac ugyanakkor társadalmi kontroll és koordináció megvalósulása lehet a

tranzakciókon és az ármechanizmuson keresztül.



A piac definiálásának bővülése egyértelműen jelzi, hogy nem elégedhetünk

meg csak az állapotjellegű elemzésekkel. Nem kerülhetők meg a dinamikát

eredményező folyamatok, oksági kapcsolatok vizsgálata. Választ kell

keresnünk arra, hogy mi okozza a piac fejlődését, a piaci változásokat, s

magának a piacnak milyen szerepe lehet a társadalom, a gazdaság egészének

fejlődésében. Ehhez a piac keresleti és kínálati oldalát részletesen kell

megvizsgálnunk.

Noha láttuk, hogy a piaci definíció nem adható meg egyetlen mondatban, de a

továbbiakban a piac a piaci szereplők egyéni és szervezeti tudásán

(információn) alapuló adaptációs és szelekciós mechanizmusa, amely

intézményesíti a túlélő magatartási szabályokat.





III.

A piac keresleti és kínálati oldalának
jellemzői



1. A piac keresleti oldala

„ A piaci racionalizmus nem az egyének
racionalizmusától függ.”

Becker

A keresleti oldal elemzése történhet:

• statikus és

• dinamikus módon.

A statikus elemzés a mikroökonómiában uralkodó elemzési keretek és

módszerek között arra ad magyarázatot, hogy adott és változatlan feltételek

mellett a fogyasztó, illetve a termelő hogyan határozza meg egyéni keresletét a

különböző termékekből, szolgáltatásokból, inputtényezőkből. A fogyasztói

magatartatás döntési mechanizmusának leírásakor abból a feltételezésből

indulunk ki, hogy a fogyasztó haszonmaximalizáló. A haszonmaximalizálás

adott és a gazdaság többi szereplőjétől független egyéni ízlés- és

preferenciarendszert feltételezve, adott ár- és jövedelemi viszonyok mellett

zajlik. A statikus keretek miatt adott az áruválaszték is.  A fogyasztó a

keresletet meghatározó tényezők adottsága mellett azt a fogyasztói kosarat

választja, amely elfogyasztása számára a legnagyobb hasznosságot nyújtja.

Ezzel meghatározza a fogyasztói kosarában szereplő egyes termékek keresletét.

Az így jellemzett fogyasztótól elvárható, hogy a korlátok bővülésével – a

reáljövedelem növekedésével – fogyasztása mennyiségi értelemben

növekedjen. (Természetesen kivételek azért vannak. Például az inferior

termékek esetében a jövedelem növekedése a kereslet csökkenésével jár.)

A statikus keretek között végzett elemzések során – az alkalmazott módszer

adta keretek miatt – szükségszerűen eltekintünk:

- a termékek és szolgáltatások minőségi változásától,



- a választékbővüléstől,

- az egyéni preferencia-rendszer változásától, illetve

- annak társadalmi beágyazottságától.

Belátható, hogy mindezek azzal járnak, hogy a minőségi szempontok

elhanyagolódnak, illetve nem szerepelnek a neoklasszikus modellekben,

előtérbe inkább csak a mennyiségi változások kerülnek. Ilyen feltételek mellett

a preferenciák változása lényegében rejtve marad, nem tudjuk, hogyan jönnek

létre, miért változnak meg, hogyan függnek különböző tényezőktől, hatásoktól,

környezeti változásoktól. Nem vesszük figyelembe, hogy a technikai haladás

következtében módosul az áruválaszték, a helyettesítő és kiegészítő termékek

száma, változnak mind a termelői, mind a fogyasztói döntések alternatív

költségei, változnak a döntési korlátok, például a költségkorlát, időkorlát stb.

Egyszóval eltekintünk a fogyasztói magatartást meghatározó tényezők időbeli

változásától.

A piac keresleti oldalra, a fogyasztói magatartásra ható új jelenségek,

problémáinak értelmezése így a statikus keretek között nehézséget okoz. (Nem

állítható az, hogy ezen új jelenségekre az uralkodó irányzatba tartozó

mikroökonómia ne reagálna. A tradicionális szemléletnek megfelelően

megpróbálják  azokat a meglévő elméleti rendszer kereteibe beépítve, általában

mint sajátos fogyasztói preferenciákat elemezni. Az eredmények azonban

kétségesek, szűken értelmezhetők.) Elmarad keletkezésüknek, hatásuknak

vizsgálata.

Már az alapkurzusokon szerzett ismereteink alapján is viszonylag könnyen

határozhatjuk meg a „jól viselkedő”  - origóra konvex, negatív meredekségű

közömbösségi görbékkel leírható - fogyasztói preferenciák esetében az egyéni,

majd ezek alapján az összpiaci keresletet.

Ugyanígy a kínálati oldalt elemezve eljuthatunk – tökéletes verseny

körülményei között – az összpiaci kínálathoz, illetve a piaci kínálati

függvényhez. A keresleti és a kínálati oldalt összevetve határozzuk meg a piaci



egyensúlyt, értelmezzük a piac működési mechanizmusát. Az alkalmazott

elemzési módszerből következően a kereslet és a kínálat külön kezelése során

szükségszerűen marad el a kereslet hatásának vizsgálata a kínálatra,

illetve a kínálat hatása a keresletre.

Mindezek következményeként a neoklasszikus modellek fogyasztója passzív

abban az értelemben, hogy csak alkalmazkodik a korlátozó feltételekhez, de

maga nem változtatja meg azokat. Ez az alkalmazkodási folyamata tökéletesen

racionális.

A neoklasszikus mikroökonómia adta magyarázat logikus következménye,

hogy a kereslet növekedése maga után vonja a kínálat növekedését, ezzel

makroökönómiai szinten az aggregált kínálat, s az ennek mérésére szolgáló

GDP növekedését. A makrojövedelem növekedése pedig a háztartási szektor

fogyasztási keresletének növekedésével jár.  Ez a logikai lánc azonban

túlzottan leegyszerűsített. Több kérdést vett fel ugyanis mind mikro-, mind

makroökonómiai szinten. Így például az egyéni fogyasztókat érintő kérdés a

telítődés kérdése. Vajon mivel magyarázható, hogy egyre több árut és

szolgáltatást lehet eladni annak ellenére, hogy a fogyasztás során – mint tudjuk

- érvényesül a csökkenő határhaszon törvénye, s bizonyos elfogyasztott

mennyiség után a határhaszon nulla lesz, elérünk a telítődési pontba? Igaz-e,

hogy a fogyasztó választása során a többet preferálja a kevesebbel szemben?

A kereslet vizsgálata makroszintet érintő kérdései például: milyen szerepe van

a keresleti oldalnak egy gazdaság növekedésében, fejlődésében?

A fogyasztói magatartás dinamikus elemzése, ezen belül annak evolúciós

megközelítése lehetőséget kínál a fenti kérdések megválaszolására. Ekkor a

figyelem középpontjában:

- a fogyasztók különbözőségei

- a fogyasztási cikkek növekvő választéka



- a fogyasztók növekvő specializációja (Witt 2001.)

- az egyes fogyasztói magatartás eloszlásának változása (Metcalfe 2001.) áll,

miközben arra keressük a választ, hogy a fogyasztók hogyan válaszolnak az új

lehetőségekre, a gazdaságban és a társadalomban végbemenő változások

hogyan hatnak a fogyasztó egyéni jellemzőire és a társadalmi összefüggésekre,

illetve a fogyasztói magatartás, kereslet változása hogyan hat vissza

környezetére, hogyan befolyásolja a kínálati oldalt. Mindeközben a

fogyasztóra – az evolúciós gondolatokat felhasználva – nem csupán biológiai

organizmusként tekintünk, hanem úgy, mint aki társadalmi lény, autonóm

sajátosságokkal és törekvésekkel. Mindez természetesen a megszokottaktól

eltérő, komplexebb problémakezelést kíván.

A piac keresleti oldalát elemezve a keresletet meghatározó tényezőkből

indulhatunk ki. Ezek: szükségletek, preferenciák, árak, jövedelmek, a

fogyasztó rendelkezésére álló idő, várakozások, stb. Kövessük a megszokott

logikát! Vegyük sorra a legfontosabb tényezőket!

1. 1.  Szükségletek
„Az embereket nem vezérlik olyan univerzális

törvények, mint az elemi részecskéket”

          Mérő László

Szükségletek definíciója közismert: hiányérzet, igény, amely olyan

tevékenységekre ösztönöz, amelyek eredményeként a felmerült hiányérzet

megszűnik.

De vajon honnan származnak a szükségletek, illetve a fogyasztók preferencia –

rendszere?

Veleszületett, vagy tanult szükségletekről van szó? Milyen szerepe van a

szükségletek alakulásában a kultúrának, a társadalomnak?



A szükségleteket többféle szempont szerint csoportosíthatjuk (például:

alapvető, magasabb rendű, effektív, latens, stb.). Elemzésünk szempontjából

hasznosnak bizonyulhat megkülönböztetni azokat az igényeket, amelyek:

- szervezetünk biológiai szükségletei (például éhség, szomjúság),

amelyek az emberi szervezet nélkülözéséből  származnak. A

szervezetünk biológiai szükségletei genetikailag determináltak,

veleszületett szükségletek.

- a fogyasztói ismeretekből fakadó szükségletek, más szóval tanult

igények.

A szükségletek kielégítése – mint ahogy az közismert - javak, illetve

szolgáltatások elfogyasztásával történik. Azokat a javakat és szolgáltatásokat,

amelyeket közvetlenül elfogyasztunk, a fogyasztás direkt inputjainak

tekintjük (Witt 2000). A szükségletek kielégítéséhez sok esetben eszközöket

veszünk igénybe. Ezek nem kerülnek a szó fizikai értelmében fogyasztásra,

nem közvetlenül, hanem az általuk nyújtott szolgáltatásokkal képesek

kielégíteni a szükségleteinket. A szükségletek kielégítése során felhasznált

eszközök a fogyasztás indirekt inputjainak nevezhetők (például: ágy,

mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, autó, stb.).

A szükségletek kielégítésére során tapasztalhatjuk, hogy a kielégítettség érzése

időleges.  Amint a szükségleteinket kielégítjük, akkor hosszabb, rövidebb ideig

– a szükséglet jellegétől függően - eltűnnek a kielégítésre ösztönző motivációk.

Jól tudjuk azonban, hogy a fogyasztók szükségleteinek kielégítettsége időleges,

azok újrakeletkeznek, így a motivációk is ismét megjelennek. Ebből a

szempontból a fogyasztás direkt és indirekt inputjai eltérően viselkednek.

Vizsgáljuk meg ezeket a különbségeket!

A direkt inputokra az a jellemző, hogy azokat a szervezet fokozatosan

használja fel, felhasználásuk után a hozzájuk kapcsolódó szükségletek, s ezzel

párhuzamosan megjelenik a kielégítésükre irányuló motiváltság is. Az adott

szükségletekkel kapcsolatos hiány foka közvetlenül meghatározza a



kielégítésre irányuló motivációk erősségét. A direkt inputokra irányuló

szükségletek esetében értelmezhető Gossen által megfogalmazott csökkenő

határhaszon elve, illetve a telítődés problémája. A határhaszon csökkenése

egyúttal jelzi a motiváció csökkenését, amely telítődés esetén teljesen

megszűnik, eltűnik. Mindezzel párhuzamosan a fogyasztó fizetési hajlandósága

is csökken.

A telítettség jelensége stagnáló, a fogyasztó tökéletes racionalitása,

haszonmaximalizáló magatartása pedig változatlan összetételű keresletet

eredményez.

A tapasztalati tények éppen ennek az ellenkezőjét mutatják, hiszen a környezeti

feltételek, a fogyasztói ismeretek változása új szükségletek, új szokások

kialakulását eredményezheti az egyes fogyasztók, fogyasztói csoportok

esetében (például a nyári átlaghőmérséklet emelkedése miatt a légkondicionáló

berendezések iránti igények egyre tömegesebb megjelenése, így az elektromos

áram iránti igény jelentős növekedése a nyári hónapokban). Mindez a kereslet

szerkezetének állandó változásához, az aggregált kereslet növekedéséhez vezet.

A folyamat megértéséhez ismernünk kell a fogyasztás indirekt inputjainak

sajátosságait.

A szükségletek kielégítése az esetek többségében – minél fejlettebb egy

társadalom, annál nagyobb arányban - eszközök segítségével, közvetítésével

történik.

A következő ábra azt mutatja, hogy tíz év alatt hogyan alakult át a fogyasztási

szerkezet Magyarországon. Jól látható, hogy az inderekt inputok aránya nőtt a

direkt inputok kárára.



1. sz. ábra: A háztartások fogyasztása a kiadás szerkezete szerint

Forrás: KSH 2002, KSH1996.
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Az igények egy része tehát eszközök, az indirekt inputok megszerzésével

kapcsolatos. Esetükben az eszközök feletti rendelkezés jelenti a fogyasztási

lehetőséget. A fogyasztás ebben az esetben ezeknek az eszközöknek a

felhasználását jelenti. Könnyű belátni, hogy ezeknek az eszközök mennyisége

és minősége nem közvetlenül tárgya a biológiai szükségletek kielégítésének,

ezért az eszközökkel kapcsolatos szükségletek esetében a telítődés problémája

másként vetődik fel, illetve elkerülhető. Ezeknek az igényeknek fontos

jellemzői, hogy tanult igények, amelyek változnak, bővülnek a fogyasztó

ismereteivel, tudásával. A keresleti oldal és a fogyasztói magatartás

elemzésének ezért fontos területe a fogyasztói ismeretek szerzésének a

folyamata, a tanulás. Nélkülözhetetlenségét bizonyítja az a tény, hogy a mai

fogyasztói kiadások túlnyomó része eszközökre irányul. Ezek az indirekt

inputok a mindenkori kognitív kapacitásnak megfelelő fejlettségi színvonalon

készülnek, így meghatározott technikai fejlettséget képviselnek. A technika

fejlődésével változnak, korszerűsödnek, újabb és újabb tulajdonságokkal

bírnak, s ezáltal újabb és újabb keresletet generálnak az árupiacon.

1.2. Preferenciák

A fogyasztói preferenciákat vizsgálva - a neoklasszikus mikroökonómia

megközelítésétől eltérően - fontos kérdés, hogy azok honnan származnak,

miért vannak különbségek az egyének és a háztartások preferenciái

között?

A preferenciákbeli különbségek mögött az egyének különbségei húzódnak

meg. Az egyes fogyasztó egyéni jellemzői meghatározzák az egyén ízlését,

ezáltal preferencia-rendszerét. A preferenciák alakulása szempontjából

ugyanakkor az egyéni jellemzők különbözősége mellett nem közömbös az

egyén és a társadalom kölcsönhatása, az egyéni preferenciák társadalmi

kontextusa, társadalmi, politikai beágyazódottsága (Metcalfe 2000.).

(Gondoljunk például a kritikus tömeghatásra a divatcikkek esetében.

Tapasztalható az is, hogy a népszerű és népszerűtlen referencia csoportok



hatása befolyásolja mások preferenciáit, fogyasztói magatartását, keresleti

döntéseit.)

A preferenciák kialakulását kutatva azt állíthatjuk, hogy azok részben öröklött

tényezők, részben pedig a tanulás hatására alakulnak ki. A tanulást itt kettős

értelemben is használjuk, egyrészt mint másolási, utánzási mechanizmus,

másrészt pedig mutációt okozó mechanizmust. A preferenciák tehát maguk is –

sokféleségükben - evolúciós folyamat eredményeként alakulnak ki. Ebben a

folyamatban a kultúra szerepe az, hogy segítségével a múlt preferenciái

átültetődnek a jelenbe, elsősorban a hagyományokon, szokásokon keresztül

biztosítva a folytonosságot. A tanulás révén szerzett ismeretek ugyanakkor

beépülnek a fogyasztó már meglévő ismereteinek struktúrájába – átalakítva azt

- hatnak a preferenciarendszerre, újabb és újabb, folyamatosan változó

igényeket generálva.

A két folyamat együttes eredményeként a népességen belül az egyes fogyasztói

preferenciák, s a nyomában járó magatartások eloszlása, struktúrája változik.

Ez a változás a szelekciós folyamat eredménye. A szelekció hatására azok a

fogyasztói magatartásformák terjednek el, amelyek az indirekt inputok

technikai fejlettségi szintjéhez, a megjelent új termékekhez,

terméktulajdonságokhoz jobban illeszkednek. A túlhaladottabbak háttérbe

szorulnak (például jól szemlélteti ezt a folyamatot a nemzedéki különbségek,

ellentmondások a fogyasztásban!).

A mindennapi tapasztalatok azt mutatják, hogy a fogyasztói ismeretek

egyénenként igen különbözőek lehetnek. Éppen ezért minden egyes fogyasztó

egy adott időpontban fogyasztói ismereteinek készletével jellemezhető,

amely ismeretek jórészt lokális jellegűek. A fogyasztói ismeretek készlete

fejlődési folyamat eredménye, amelyben az egyéni jellemzők különbségei, a

fogyasztók múltja, tapasztalatai jelentős szerepet játszanak. Ugyanakkor a

társadalom – kisebb, nagyobb közösségek, csoportok - hatása tagadhatatlan az

egyének ízlésére, életvitelére. A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi,

politikai tényezők különbözőképpen jelenhetnek meg: egyszerű társadalmi



elvárásként (például alkalomhoz illő öltözködés), vagy például törvényben

(például köztéren történő alkoholfogyasztás tiltása).  Mindezeket az

ismereteket tanulási folyamatban szerezzük meg.

A szükségletek, preferenciák, a fogyasztói ismeretek, a tanulás és a fogyasztó

kognitív kapacitása ok-okozati kapcsolatban álló jellemzői a fogyasztói

magatartásnak, a fogyasztás evolúcióját eredményezik magyarázatot kínálva

arra, hogy miért és hogyan változnak időben a preferenciák, hogyan lehetnek

részei a társadalmi fejlődésnek. Ezért a továbbiakban vizsgáljuk meg

részletesebben a fogyasztói tanulás alapvető jellemzőit!

1. 3. Tanulás

Az ember élete során folyamatosan új ismeretekre, tudásra tesz szert, új

képességek birtokába jut, új magatartásformákat alakít ki. Mindez a tanulási

folyamat eredménye.

A tanulásról – pszichológiai ismereteket felhasználva – viszonylag sokat

tudunk. A tanulás lényegében egy alkalmazkodási folyamat, amelynek mélyén

vele született szabályozó mechanizmusok állnak. A tanulás lehetővé teszi

egyrészt a viselkedés egyéni tapasztalatok alapján történő kialakítását és

korrigálását, másrészt pedig a változó környezethez való rugalmas

alkalmazkodást annak ellenére, hogy azok nagyon sokszor előre nem

jelezhetők.

Biológusok bizonyították, hogy az élőlények képesek arra, hogy tanulás révén

– alkalmazkodási folyamat során - megbirkózzanak a környezet változó, egyedi

hatásaival. Ez igaz ránk, az emberekre, a gazdaság szerepelőire is. A tanulási

folyamataink részben genetikailag meghatározottak. Genetikai programok írják

elő, hogy születésünktől mit, mikor és hogyan tanulunk meg a felnőtté válás

folyamatában (például: beszélni, járni, stb.). Mindegyikünk rendelkezik

tanulási képességekkel, hajlammal, amelyek azonban nem egyformák. Van,

amit könnyen van, amit nehezen, vagy egyáltalán nem tanulunk meg. A

képesség és hajlambeli különbségek befolyásolják a tanulás irányát, módját,



hatékonyságát és eredményességét. Mindezek jelentősen hozzájárulnak az

egyes szereplők egyéni jellemzőinek kialakulásához, különböző

viselkedésformák létrejöttéhez, elterjedéséhez. Az emberi tanulási folyamatban

ugyanakkor a kulturális szokások, tradíciók megőrzésének és átadásának

társadalmi meghatározottságát, a tanulás nem genetikailag meghatározott

módját is hangsúlyoznunk kell.

Összegezésként kiemelendő, hogy a fogyasztóra érdemes úgy tekinteni, mint

aki rugalmas tanulási képességekkel bíró „adaptív komplexum”, aki

tapasztalatai, ismeretei alapján alakítja ki viselkedésformáját. A fejlődés során

a különböző fogyasztói viselkedésformák szelektálódnak, illetve újak jönnek

létre, módosítva a fogyasztók összpiaci magatartását, keresletét.

Ki kell emelni, hogy a gazdasági szereplők rugalmas alkalmazkodása során

nem egyszerűen genetikailag meghatározott válaszokat adunk. Az

alkalmazkodás összetettebb, az a genetikai tényezők mellett a technikai és

kulturális tényezők fejlettsége által meghatározott.

A tanulásnak különböző fajtáit érdemes megkülönböztetni a fogyasztói

magatartás részletesebb elemzéséhez. Vizsgáljuk meg az asszociatív és a

kognitív tanulást!

A kognitív tanulás a komplexebb tanulás, amely során a tanuló a jelen

információt a múltbeli tapasztalatok alapján dolgozza fel. A kognitív

folyamatok magukba foglalják azt is, hogy hogyan észleljük és szervezzük az

információt, hogyan építjük be a már meglévő kognitív struktúránkba. A

kognitív tanulás szerepe a fogyasztói magatartás alakulásában az, hogy a

tanulás során a veleszületett igények kielégítésének új kombinációi

alakulnak ki. E tanulás eredményeként a szükségletek szerkezete

megváltozik. Ezért az, hogy a fogyasztó mit tesz, az az észlelt új

információktól, a fogyasztói ismeretek meglévő struktúrájától és a fogyasztó

memóriájából előhívott információktól függ.

Az asszociatív tanulás alapvető tanulási módot jelent, amely során a tanuló két

esemény, inger között létesít kapcsolatot. Az asszociatív tanulás a múltbeli



tapasztalatok általánosítása, amely során megtanuljuk, hogy bizonyos

válaszoknak mi a következménye. A megerősítés fázisa lényegében passzív

folyamat a tanuló számára. Az asszociatív tanulás során, amennyiben az a

próba-szerencsén alapul, a tanuló aktív szerepet is betölthet. Az emberi agy

asszociatív képessége a kutatások szerint nagy, ezért a tanulás során kialakult

asszociációs lánc alternatíváinak száma is nagy. Mindez szerepet játszik a

fogyasztó magatartásának alakulásában is.

A fogyasztó asszociatív tanulása a tanult igényekhez kapcsolódik, amely

révén néhány alapszükségletből a szerzett szükségletek teljes láncolata

alakulhat ki. A szerzett szükségletek jellemzője, hogy azok hosszabb távon

fennmaradnak, még akkor is, ha az alapszükséglet kielégítésre került (például

annak ellenére, hogy több pár cipőnk van, megveszünk egy újabb csinos

fazonú cipőt is, ha anyagilag megengedhetjük magunknak). Kielégítésük során

a fogyasztó összeütközhet a racionalitássál (például a divat hatására).

A kognitív és az asszociatív tanulás20 a gazdasági szereplők tanulási

folyamatában kiegészítő viszonyban állnak. Eredményükként a fogyasztói

magatartásban megfigyelhetők olyan reagálások a környezeti változásokra,

amelyek teljesen, illetve félig automatikusak, illetve olyanok, amelyek

gondolkodást, mérlegelést, újszerű megoldást igényelnek.

A tanuláshoz, így a fogyasztói tanuláshoz is információkra van szükség. A

fogyasztó a mai modern gazdaság erőteljesen differenciált fogyasztói piacán

áru – és információbőséggel találja magát szemben. Valamennyi feldolgozása,

értékelése lehetetlen. Mindez szükségessé teszi az ember számára a piaci

információk és az ingerek szelektálását. A végbemenő szelektálás

eredményeként alakulnak ki a fogyasztók egyéni különbségei a fogyasztói

ismeretekben és magatartásban.

                                                          
20 Megemlíthetjük még a megfigyelés útján történő tanulást (obszervációs tanulás) is, amely
során a másik személy viselkedésének megfigyelése elegendő a válasz megtanulásához. A
tanulás mind a megfigyelt, mind pedig a megfigyelő jellemzőitől függ, amelyek egymással
kölcsönhatásban befolyásolják a tanulás eredményességét.



Vajon mitől függ ez a szelekciós folyamat? Mikor, milyen információk

ragadják meg figyelmünket?

Szakemberek megfigyelték, hogy az asszociatív tanulás során a pozitív

tapasztalatok befolyásolják, terelik figyelmünket. Általában azokat az

információkat és ingereket vesszük észre jobban, gyorsabban, amelyekkel

kapcsolatban korábban pozitív gyakorlati tapasztalataink alakultak ki.

Ugyancsak jobban, nagyobb intenzitással figyelünk valamire más egyénekkel

való kommunikáció eredményeként. A szelektív figyelem intenzív

kommunikációval párosulva, egymással kölcsönhatásban és egymást

felerősítve szintén a fogyasztói magatartás specializációját, különbségeinek

kialakulását eredményezi.

Természetesen a kisebb-nagyobb társadalmi csoporton belül folyó intenzív

kommunikáció nemcsak a különbségek, hanem az adott csoportra jellemző

tulajdonságok, ugyanabba az irányba mutató igények kialakulásához,

szubkultáris közösség létrejöttéhez vezethetnek, amelynek hatása megjelenik a

fogyasztói magatartásban, preferenciarendszerben. Ebben az esetben az adott

csoportba tartozó egyének kereslete még különböző feltételek mellett is

azonosságokat mutathatnak.

A kereslet tanulmányozása során nem célszerű eltekinteni az így kialakuló

közösségek hálózatától, a csoportok által képviselt magatartási formák

eloszlásától.

Az eddigi gondolatok összegezésként elmondhatjuk, hogy a tanulás - menjen

az végbe akár egyéni, akár csoportos úton - a keresleti oldalon forrása az

irreverzibilitásnak és a kreativitásnak (Dosi 1994.). Az asszociatív és a kognitív

tanulás együtt jelenik meg a mások tapasztalatain való tanulással. A társadalmi

kapcsolatok segítik a tanulási folyamatát. A tanulási folyamatban, az

információk szelekciójában, a szelektív figyelem során sok a véletlen és a

szubjektív, előre nem látott esemény, amely az egyéni fogyasztók sokféleségét

eredményezve kizárja a reprezentatív gazdasági szereplő magatartásának



általánosítási lehetőségét. Az evolúció hordozója éppen a fogyasztók

sokaságában megfigyelhető változatosság, e sokféleség következtében

kialakuló magatartásformák flexibilitása, eloszlásának időbeli változása,

valamint a tanulás során megfigyelhető mutációk.

1. 4.  A fogyasztói döntés korlátozó tényezői

A korlátozó tényezők elemzésénél a dinamikus vizsgálatok során nemcsak a

hagyományos tényezőket (a termékek árai, a fogyasztó jövedelme), hanem

másokat is, így az időbeli korlátokat is célszerű figyelembe venni. Ekkor a

fogyasztói döntések nem egyszerűen jószágkombinációra, hanem áruk és idő

kombinációjára vonatkozik. (Steedman 1995, 200). Ennek megfelelően a

fogyasztó nemcsak reáljövedelem, hanem időkorláttal is rendelkezik. Az

időkorlátot az adott termék, illetve szolgáltatás fogyasztásának időigénye

alapján értelmezhetjük.

Amennyiben csak a reáljövedelmet vesszük figyelembe, mint korlátozó

tényezőt, akkor a hagyományos mikroökonómiai elemzésekben a fogyasztó x

termék iránti keresletét a következőképpen határozhatjuk meg adott (m), illetve

megnövekedett jövedelem(m’) mellett:



2. sz.ábra: A fogyasztó keresletének meghatározása adott árak, preferenciák és változó

jövedelem mellett

Látjuk, hogy a jövedelem növekedése normál termék esetében a kereslet

növekedésével jár változatlan árak mellett, aminek következményeként a

vizsgált termék keresleti függvénye jobbra tolódik.

A következő lépésben vegyük figyelembe az időkorlátot is! Ekkor a fogyasztói

döntés a következőképpen formalizálható az ismert eszközökkel:

3.sz. ábra: Jövedelem és időkorlát hatása a fogyasztói döntésre



Az időkorlátot (T) is figyelembe véve az előzőekben látott hatás nem

feltétlenül érvényesül. Nem várt eredményt hozhat a kereslet alakulásában, a

keresleti függvény eltolódásában. A fogyasztó választási halmaza ugyanis

leszűkül, s az általa választott jószágkombináció e két korlát együttes

érvényesülése esetén eltérhet attól, mint ami csak a tradicionális reáljövedelmi

korlát mellett alakulna ki. A 3. ábrán bemutatott esetben látjuk az x termék

keresleti függvénye változatlan jövedelem mellett csökken, vagyis keresleti

függvénye balra tolódik.. A fogyasztási szerkezet változik, az időintenzív

fogyasztás aránya csökken az összfogyasztáson belül, az előző fogyasztási

szerkezettel összehasonlítva.

Az időintenzív fogyasztás jellemzője, hogy az jövedelemrugalmatlan. Ennek

következményeként a fogyasztónál jövedelemtöbblet keletkezik, ami

megtakarítás formájában jelenik meg.

Az időkorlát változása a gazdasági növekedés, fejlődés következménye. A

technikai fejlődés megváltoztatja a különböző időallokáció alternatív költségét,

az idő egyre szűkösebbé válik (Hirsch 1977.). Napjaink felgyorsult világa erre

mindennapi bizonyítékot ad. Emiatt a fogyasztó keresletének szerkezeti

változását az idő relatív szűkössége is okozza. Az időintenzív fogyasztás

csökkenése maga után vonja az életvitel, az életstílus változását, a fogyasztói

magatartás, kereslet módosulását. Példa erre a mélyhűtött készételek iránti

kereslet növekedése, a hipermarketek, kisebb élelmiszerboltok éjjel-nappal

való nyitva tartása iránti igény.

1.5.  Fogyasztói döntés, fogyasztói magatartás

A neoklasszikus mikroökonómia a fogyasztó  racionalitása alapján magyarázza

a fogyasztói döntéseket, a fogyasztó magatartását. A tökéletes racionalitáson

alapuló fogyasztói döntések problémája:

- a korlátozottan állnak rendelkezésre információk (árukról, korlátozó

tényezőkről),



- a fogyasztók  információ feldolgozó, kalkulatív  képessége korlátozott

- az információszerzés költséges, időigényes

Mindezek azzal járnak, hogy a gazdasági szereplők, így a fogyasztók

racionalitása is szükségszerűen csak korlátozott lehet, s emiatt a döntési

szabályok sem alapulhatnak a tökéletes racionalizáltság feltételének

megfelelően. Nem magyarázhatók meg a fogyasztói döntések csak a

haszonmaximalizálás szabályai alapján.

Ha ezt elfogadjuk, akkor jogosan vetődik fel az a kérdés, hogy vajon milyen

más döntési szabályok figyelhetők meg? Hogyan alakítják ki a fogyasztók a

gazdasági magatartásukat?

A fogyasztói magatartásról tudjuk, hogy az szándékolt magatartás, igen

összetett, s mint ilyen felbontható genetikailag programozott és tanulással

szerzett elemekre. Fogyasztói magatartásunk a gének és a környezet

kölcsönhatásának terméke. A genetikai adottságok az ember viselkedési

lehetőségeit határozzák meg, bizonyos magatartásformák működését

valószínűsíti másokkal szemben, de a viselkedésünk konkrét kimenetele

sokféle más tényezőtől függ. A gének meghatározzák azt az idegrendszeri

struktúrát, amely alapján folyik a tanulás. A tanulás során szerezzük meg

azokat az ismereteket, amelyek a viselkedési lehetőségeket tartalommal

megtöltve határozzák meg egy – egy konkrét esetben az adott fogyasztó

magatartását.  Az ismeretszerzés folyamatában a tudatos elemeknek és a

véletlennek egyaránt szerepe van, s ennek következtében az egyes fogyasztók

tudáskészlete igen eltérő lehet.

A magatartás öröklött és tanult elemei nem egymást kizáró, hanem egymást

feltételező kategóriák.

A fogyasztók különbözősége a fogyasztói magatartás sokféleségét

eredményezi. Magatartásunknak vannak olyan elemei, amelyek merevek, a

tapasztalás által alig, vagy nehezen módosíthatók. Ezeket öröklött sémáknak

tekinthetjük, amelyek összekapcsolódnak mind egymással, mind pedig a tanult



magatartáselemekkel. Az összekapcsolódás módja sokféle lehet, sokféle

magatartásformát generálva.

A fogyasztói magatartásformák döntési szabályok által vezéreltek. A

mindennapi fogyasztói döntések jelentős része rutin jellegű. A rutin

cselekvési szabály, az emberi tevékenység alapvető eleme, amely a

jártassággal, gyakorlottsággal kapcsolatos tudásban testesül meg. Nem explicit

jellegű (Nelson, Winter 1982.), maga is evolúciós folyamat, tanulás

eredménye. A rutinban testesülnek meg azok a módszerek, amelyek szerint a

fogyasztó új ismeretekre tesz szert, feldolgozza és átalakítja azokat. A rutin

vezérelte döntés során a fogyasztó meglévő tudását mozgósítja. A

viszonylag állandó környezetben ismétlődő tapasztalat beépül a fogyasztói

tudásba, ismeretekbe, s kialakítja a rutint. A már kialakult rutinok nehezen

változnak meg, de a környezeti feltételek változásához való alkalmazkodás

végeredményben lassan maguk is módosulnak. A rutin bizonyos értelemben az

állandóságot képviseli a fogyasztói döntésekben, így a rutin, mint döntési

szabály felelős a gazdasági szereplők rugalmatlanságáért. A rutinszerű

döntések jellemzője, hogy különösebb mérlegelések nélkül, a megszokott

módon döntünk a számunkra ismerős döntési helyzetekben. Például, ha otthon

a kenyeres dobozt kinyitva azt látjuk, hogy elfogyott a kenyér, rutinszerűen

szaladunk át a közeli boltba a megszokott fél kilónyi friss kenyérért anélkül,

hogy információkat gyűjtenénk arról, hogy hol, milyen kenyeret lehet

vásárolni, melyiknek mennyi az ára, mikor szállítottak, a család tagjai éppen

hány szelet kenyeret akarnak enni vacsorára, stb.

A rutin tehát korlátozottan racionális döntési szabály, az emberi magatartás

megszokott rendszere, amely kialakulásában döntő szerepe van a múltbeli

tapasztalatoknak. A rutinok struktúrája cselekvési szabályrendszert alakít ki

(Langloin 1997.). A rutin jellegű fogyasztói döntések nem elemezhetők

reprezentatív fogyasztó magatartása alapján, mivel a fogyasztók ismeretei

nagyon eltérőek, így a rutinná váló magatartásformák is nagyon különbözőek

lehetnek. Ennek logikus következménye, hogy egy adott időpontban – még



abban az esetben is, ha csak a rutint vesszük figyelembe - a fogyasztói

magatartásminták eloszlásáról beszélhetünk, amely eloszlás időben változik.

A fogyasztói magatartást vizsgálva, azonban a rutin mellett más döntési

szabályok is jól megfigyelhetők. A környezeti változások a fogyasztók egy

részénél innovatív fogyasztói döntéseket váltanak ki, amelyek ismétlődés

esetén idővel rutinná válnak. Az, hogy mely innovatív magatartásformák

alakulnak át rutinná, az a szelekciós folyamattól függvénye. A szelekciós

folyamatban azok a magatartásformák kapnak megerősítést, amelyek a változó

környezeti feltételekhez való sikeresebb alkalmazkodást biztosítják. (Például a

bevásárló központokban nagyobb tételekben való vásárlás elterjedése.)

Összegezésként kiemelhetjük, hogy a fogyasztói magatartás adaptív

magatartás, amely nem felel meg általában a tökéletesen racionális döntés

kritériumának, így nem egyenlő a haszon maximalizálási döntési szabály

alkalmazásával. A fogyasztó e megközelítés szerinti racionalitása abban

fogható meg, hogy magatartása szándékolt, szükségletkielégítésre irányul.

Egyidejűleg többféle döntési szabály – rutin, innovatív döntés,

haszonmaximalizálás, stb. - alkalmazási lehetőség közül választva alakul

ki az egyéni fogyasztó konkrét magatartása, amely az egyéni jellemzők

adta változatosság miatt igen sokféle lehet.

 1. 5. Az innováció szerepe a keresleti oldalon

A fogyasztó technikai értelemben nem innoválhat, de magatartásával,

keresletével alakíthatja, befolyásolhatja az ismeretek termékké alakulását. Ilyen

értemben aktív szerepet tölthet be az innovációs folyamatban. J.S. Metcalfe a

rádió példáján keresztül szemlélteti például a fogyasztó szerepét. A feltaláló

szándéka szerint katonai felhasználásra készítette a rádiót, de az  később

hobby, majd a tömegkommunikáció és a tömegszórakoztatás eszköze lett. A

rádiónak így a feltaláló által nem szándékolt alkalmazásának sorozata alakult



ki, amelyben jelentős szerepet játszott a fogyasztói igények tömeges

jelentkezése.

A gazdaságban végbemenő minden innováció – legyen az akár termék, akár

technológiai innováció - a fogyasztók számára alternatívát kínál a fogyasztói

magatartás változására, lehetőséget teremt új fogyasztói magatartás

kialakulására. A sikeres termékinnováció hozzájárul a fogyasztási szerkezet, a

fogyasztói szokások, preferenciák megváltoztatásához.

A termékinnováció mellett a technológiai innovációk is hatással vannak a

keresleti oldalra. A technológiai fejlődés következtében ugyanis:

- elmozdulnak a jövedelemkorlátokat

- új termékek válnak elérhetővé a fogyasztók számára

- nő a termelés hatékonysága, termelékenység, s ezáltal csökkennek a

termelési költségek, az árak

- megváltoztatja, növeli az idő alternatív költségét.

Mindezek lehetővé teszik az életvitel, életstílus, és ezzel a preferenciarendszer

folyamatos változását.

Az eladók és a fogyasztók közötti kapcsolat kulcselemnek tekinthető az

innovációs folyamatban (Lundwall 1988). Az innovációk elfogadottsága,

továbbfejlődés, terjedési lehetősége függ a fogyasztók által támasztott kereslet

milyenségétől, nagyságától, a fogyasztók újdonság iránti fogékonyságától,

fizetési hajlandóságától. A napjainkra rendkívüli mértékben felerősödött piaci

verseny, a verseny által kikényszerített, szinte folyamatossá váló innovációk

sora kihangsúlyozza e kapcsolat egyre személyesebbé, kölcsönösebbé váló

jellemzőjét, magának az eladó és vevő kapcsolatának evolúcióját. (Például az

egyéni igényeknek megfelelő termék előállítása, vagy az e-business

kiteljesedése, stb.)

1.6. A kereslet növekedése

Azt elmúlt évtizedek, évszázadok statisztikai adatait böngészve egyértelműen

bizonyítható, hogy  - a háborús és a gazdasági válságok időszakaitól eltekintve



– a gazdasági szereplők fogyasztása, kereslete nő. A kereslet növekedése olyan

elméleti problémákat vet, mint például a szükségletek kielégítése során a

telítődés, a túlfogyasztás, s az ezzel kapcsolatban felmerülő erőforrás pazarlás

kérdése.

Az előző oldalakon kifejtett gondolatok alapján - a fogyasztás evolúcióját

vizsgálva - állítható, hogy a telítődés problémája hosszabb távon kikerülhető,

mivel a szükségletek a tanult igények révén bővülnek, s így egy-egy

alapszükséglet talaján a szerzett szükségletek teljes láncolata alakul ki. Egy-

egy konkrét termék fogyasztása, piaca telítődhet ugyan, de ugyanakkor például

a divat, a reklám, a kínálat változása miatt újabb, differenciáltabb igény jelenik

meg, s ez újabb termékváltozat kialakulásával jár.  Ebből még elméleti síkon

sem következik a fogyasztó telítődés utáni túlfogyasztása.

A kereslet folyamatos növekedéséhez hozzájárul:

- A telítődéshez közöli fogyasztásnál az összetevők innovatív úton történő

megváltoztatása, újrakombinálása, amely során újabb szükségletek

generálódnak. Ezzel lehetővé válik, hogy a kereslet hosszabb távon is

bővüljön.

- Termékinnováció, amely révén újabb és újabb termékek kerülnek ki a

piacra, újabb és újabb keresletet támasztva először az innovatív, majd az

őket követő fogyasztók körében.

1.7. A fogyasztó

Foglaljuk össze, hogy mit tudunk a fogyasztóról!

- aktív piaci szereplő,

- kreatív, képzelőerővel bíró egyén

- sajátos egyéni jellemzőkkel, egyéni preferenciákkal rendelkezik

- racionális, akinek a racionalitása a keresleti és kínálati feltételek

változásához történő adaptív magatartásában jelenik meg. Ez a racionalitás

szükségszerűen az ismeretek, a fogyasztói tudás által korlátozott.



- Döntései részben rutin jellegűek, részben pedig innovatívak, újszerű

lehetőségeket kereső.

- A döntéseit korlátozó tényezők között nemcsak az árak, jövedelmek

jelennek meg, hanem az időtényező mellett a tudása, ismeretei, szokásai,

genetikailag meghatározott és tanulással bővített kognitív kapacitása.

A fenti elemzések alapján kiemelhetjük, hogy a piac keresleti oldalán

megfigyelhető folyamatok az evolúciós folyamatok jellemzőit hordozzák. A

egyes fogyasztók keresleti feltételeiben, preferenciáiban meglévő kisebb

különbségek időben nagy különbségek, a variációk nagy számának

kialakulásához vezethetnek. A tanulási folyamat révén részben átöröklődnek a

preferenciák, rutinok, részben pedig – mutációk eredményeként – új

szükségletek, preferenciák, döntési szabályok alakulnak ki  generálva a kínálati

oldal változását is.

2. A piac kínálati oldala

A piac keresleti oldalán megfigyelhető jellemzők, jelenségek, folyamatok

vajon megjelennek-e a kínálati oldalon is? A továbbiakban a hagyományos

mikroökonómiai megközelítés, egy-egy vállalat, illetve iparág statikus kínálati

függvények meghatározása helyett a kínálati oldalon zajló folyamatokra, a

vállalatok meglévő különbözőségeire, a vállalati kínálati magatartás

változására, a vállalatok közötti, valamint a vállalatok és a környezetük

közötti kölcsönhatást elemezve a változásokra adott válaszok sokféleségére

helyezzük a hangsúlyt.

2.1. A vállalat

A kínálati oldal evolúciós szemléletű elemzésének megfelelően a vállalatok a

megszokottakon felül a következő fontos jellemzőkkel bírnak:



A vállalatok - a fogyasztókhoz hasonlóan - egy adott időpontban különböző

ismeretekkel, tudással jellemezhetők, amelyek vállalatonként nagy

különbségeket mutathatnak. A vállalati tudás felhalmozott ismeretek, termelési,

értékesítési, szervezési, menedzseri tapasztalatok, sikerek és bukások

eredményei. A bennük megjelenő különbségekben jelentős szerepet játszik a

vállalatok múltja, jelene, jövőképe. A vállalati magatartás, s így a kínálati

döntések ezért nem ragadhatók ki a vállalat történetiségéből. A vállalatok

múltbeli magatartása, jövővel kapcsolatos várakozása befolyásolja a jelent, a

jelenbeli reagálásokat a külső és belső környezeti változásokra, s ezeken

keresztül befolyásolja a vállalat jövőbeni lehetőségeit is.

A vállalatok a piaci versenyben igyekeznek helytállni, versenyelőnyhöz jutni.

A megszerzett versenyelőny ideiglenes, általában nem egyensúlyi piaci

szituációban – innovációval - nyerhető, sokszor tudatos, de sokszor előre

nem meghatározható tevékenységekkel, fejlesztésekkel. Előfordulhat olyan

gazdasági szituáció, amelyben egy-egy vállalat a környezet hirtelen változása

miatt a korábbinál kedvezőbb helyzetbe kerülve tesz szert versenyelőnyre. Így

a vállalatok sikerességében a véletlen is jelentős szerepet játszik.

A vállalatok felhalmozott tudásában, tapasztalataiban, a vállalati

jellemzőkben meglévő különbségek okozzák a vállalati magatartásban

megfigyelhető különbségeket, a vállalatok eltérő reagálásait ugyanazon

környezeti változásokra.

Amennyiben a vállalatokat a maguk sokszínűségében próbáljuk vizsgálni,

akkor szükségszerűen el kell vetnünk a reprezentatív vállalati magatartás

általánosításának lehetőségét.

A vállalatok szervezeti tudásában meglévő különbségeknek jelzésértékük van

abból a szempontból is, hogy egy-egy vállalat racionalitása nem lehet tökéletes,

így magatartása sem magyarázható kizárólag az optimalizálással.



A kínálati magatartás feltárása a - vállalatok fenti jellemzőiből következően –

nem állhat meg a statikus, egy vállalatra kiterjedő elemzésnél. Szükségszerű  a

dinamikus, a vállalatok közötti kölcsönhatásra kiterjedő – így a mikroszint

mellett az iparág egészére kiterjedő – vizsgálat.

2.2. A vállalati kínálati magatartás

A kínálati oldal elemzésekor az evolúciós gondolatokat alkalmazva a vállalatok

piaci alkalmazkodási és szelekciós folyamatának logikáját (R.Nelson - S.G.

Winter 1982) a következőképpen írhatjuk le: a vállalatoknak minden

időpontban megvannak a saját működési jellemzői. A termelési tényezők egy

része fix, más részük változó. Ezeket – az induláskor exogén tényezőknek

tekintett piaci feltételekkel – a kereslettel, kínálattal és az általuk meghatározott

árral együtt figyelembe véve dönt a vállalat inputjairól és outputjairól. A

pillanatnyilag exogén feltételek miatt a vállalat profitszerzési lehetőségei

meghatározottak, ezért ekkor a döntések a profitmaximalizálási elv szerint

történnek.

A profitszerzési lehetőségektől és a keletkező profit felhasználási módjától, a

befektetési döntésektől függően az egyes vállalatok növekedési, fejlődési

lehetőségei azonban eltérően alakulhatnak mivel az egyes vállalatok vezetői

eltérően ítélik meg a profitkilátásokat, annak függvényében, hogy milyen a

profitvárakozásuk, milyen információkkal rendelkeznek a piacról, milyenek

múltbeli tapasztalataik. Döntéseiket ezek alapján hozzák meg. A döntések

különbözőek lehetnek, amelyek következményeként innovatív, vagy

imitációs tevékenységet folytatnak, illetve konzervatív magatartást

tanúsítanak. A sikeres innováció, gyors adaptáció a vállalatok

megerősödéséhez vezet.   A vállalati méretek és a működés feltételei mindezek

hatására megváltoznak, velük változnak a piaci feltételek, a piaci árak,

profitjelzések. Ezzel ezek a modell endogén tényezőivé válnak. A változások

következményeként nincs garancia arra, hogy az előző időpontban alkalmazott



döntési szabály most is profitmaximumot eredményez, így a az input- és

outputdöntések sem maradnak változatlanok, a módosult feltételekhez

igazodnak. Amennyiben a vállalatok az alkalmazkodás során sikeresnek

bizonyulnak, akkor várhatóan nem változtatnak döntési szabályaikon,

magatartási rutinjaikon. Amennyiben magatartásuk nem bizonyul sikeresnek,

úgy valószínű, hogy jobbat keresnek.

A piaci környezetben lesznek olyan vállalatok, amelyek az alkalmazkodási

folyamatban megerősödnek, s lesznek olyanok, amelyek összehúzódnak,

tönkremennek, másokba beolvadnak. Ezzel szelekciós folyamat megy végbe a

vállalatok között, amelyek aggregálódása az iparág egészében is dinamikus

változásokat okoz.  A szelekció mellett az adaptációs nyomás önmaga is

környezeti tényezővé válik. A vállalati magatartás tehát hat a környezetre, a

környezet ugyanakkor hat a vállalati döntésekre kiváltva a korábbitól eltérő

vállalati, iparági magatartásokat, cselekvéseket, technológiai változásokat, stb.

Ebben a folyamatban a piaci környezet az, amelyik segít értelmezni a

szereplők számára a sikerességet. Sikeres az a vállalat, amelyik képes

növekedni, túlélni a piaci versenyt. A sikeres vállalatok növekedése, a

sikertelenek kiszelektálódása változást okoz a piaci feltételekben, amely elindít

a piaci versenyen keresztül egy újabb alkalmazkodási, szelekciós folyamatot,

és így tovább. A piaci környezet így állandó változásban van, s a

szereplőknek akarva-akaratlanul az előző alkalmazkodási folyamat

sikerességétől függ jelenbeli lehetősége, alkalmazkodási sikeressége, s ezen

keresztül növekedési lehetősége.

A piaci mechanizmusok elemzésekor tehát a vállalatok közötti kapcsolatokra,

mint komplex kapcsolatokra kell tekintenünk, amelyben minden szereplő a

piaci verseny túlélésére, sikerességre, növekedésre törekszik egymással

versengve. A verseny kiváltja a szereplők innovatív tevékenységét, amely –

ha ideiglenesen is – előnyöket jelent számára profitját, piaci pozícióját,

lehetőségeit tekintve.



A piaci verseny tehát egy dinamikus erő, amely hátterében az innováció,

adaptáció és a szelekció áll. E folyamatok eredményeként a piaci szerkezet

állandóan változik. A szereplők számának, összetételének, az egyes szereplők

monopolhatalmának változásának, profitszerzési, túlélési és fejlődési

lehetőségének folytonos módosulásának lehetünk tanúi.

Az elemzés során azt a módszert, technikát keressük, amellyel leírhatjuk ezeket

a kapcsolatokat, s azután a kívánt aggregálással makroszinten is értelmezhetjük

a változás, növekedés folyamatát.

A fenti elméleti levezetésből már egyértelműen következik, hogy az innováció

a piacon folyamatosan jelen van, hiszen a változó piaci feltételek mellett a

vállalatok nélkülözhetetlen tevékenysége a fennmaradás, a piaci sikeresség

érdekében. Ezáltal az innovációs nyomás a piac kínálati oldalának, a vállalati

magatartásnak fontos jellemzője.  Az innováció maga tehát piaci erővé, a

piaci verseny motorjává válik (Schumpeter). A vállalatok érdekeltsége az

innovációban folyamatos, hiszen a sikeresség lehetővé teszi számukra, hogy

monopolista profitot realizáljanak. Ez azonban csak átmeneti lehet, hiszen piaci

megjelenése generálja a többi vállalaton, vállalati reagáláson keresztül a

gazdaság változását. A többi vállalat látva a sikereket adaptálhatja az

innovációt, amelynek terjedésével maga az adaptáció az újabb és újabb

vállalatok számára egyre könnyebbé válik. Egyre több információ, tapasztalat

áll rendelkezésre, maga az adaptáció egyre kisebb költségekkel, kockázattal jár.

Várható eredményei egyre kiszámíthatóbbá válnak, így a piaci szereplők egyre

közelebb kerülnek egy jól strukturált döntési helyzethez, amelyekben a kevésbé

rugalmas vállalati menedzsment is otthonosan mozog. A vállalati

reagálásokban egyre nagyobb teret nyerhetnek a rutinszerű eljárások. A

kialakult rutinok az adott szervezet jellemzői, a szervezeten belül bizonyos

állandóságot képviselve kiszámolhatóvá teszi a vállalatot alkotó egyének

viselkedését.  (A rutinszerű döntések között helye van az optimalizációs

eljárásnak is, de azoknak csak egyike!) A vállalati rutinok – ugyanúgy, mint a

fogyasztónál – csak lassan változnak, felelősek a vállalatok rugalmatlanságáért,

a szervezeti magatartás tehetetlenségéért. Ugyanakkor a meglévő vállalati



rutinok is evolúciós folyamat terméke, a vállalat az, amely külső és belső

környezetével kölcsönhatásban „kreálja, szelektálja és átalakítja” a

rutinjait.

A piaci versenyben a vállalatok számára az innovációs nyomás mellett az

adaptációs nyomás is környezeti tényezőként jelenik meg, hiszen azok a

vállalatok, amelyek nem valósítanak meg új innovációt, és nem is adaptálják

más, sikeres vállalatokét óhatatlanul lemaradnak, kiszorulnak a piacról.

Összegezve: kínálati oldalról az egész piaci rendszert az újabb és újabb

innovációk megjelenése és terjedése tartja mozgásban folyamatos változást

okozva a piacon megjelenő szereplők magatartásának változatosságában, az

általuk alkotott gyakoriság-megoszlásban, a piaci szerkezetben,

feltételrendszerben, döntési lehetőségekben, korlátokban. Folyamatos

kényszert jelentve ezzel a tanulásra, az ismeretek, tudás bővítésére, ezáltal

újabb és újabb lehetőséget kínálva innovációra.

2.3. Döntési szabályok

-  Nelson-Winter modell (1982)

„A vállalatok azért újítanak, hogy

növekedjenek és azért alkalmazkodnak,

hogy túléljék a versenyt.”

      Nelson - Winter

A piaci folyamatok időbeli változását, a vállalatok piaci változásokra történő

reagálását a következő egyszerű modell felhasználásával szemléltethetjük

Az elemzés során xi-vel jelöljük az i-dik vállalat input-output vektorát, ki-vel a

vállalat tőkeállományát, amelyet rövid távon fixnek tekintünk. A vállalati



döntések következményeként alakul ki egy-egy vállalat tőkeállományra jutó

kibocsátása. Az i-dik vállalat  döntési szabályát az input-output döntésekre

vonatkozóan a következőképpen írhatjuk fel: 
i

i

k
x

= D (P, di),

ahol a P az inputok s az outputok árvektora, di pedig az i-dik vállalat input-

outputokra vonatkozó döntési szabálya. Mint az előbbiekben láttuk, ez függ a

vállalat tapasztalataitól – mintegy „örökség a múltból” -, várakozásaitól és

azoktól a körülményektől, amelyek között a vállalat létezik, működik. Ebből

adódóan a döntési szabályok vállalatonként különbözőek lehetnek az alternatív

lehetőségek megfelelően, s időben változnak.

Az iparág egészére felírva ezt az összefüggést:

∑= idPD
K
X ,( )

K
ki ,

ahol X értelemszerűen az iparág egészének input-output mennyiségei, K az

iparági tőkeállomány (X =∑ ix   és  K=∑ ik ).

A tőkeállományra jutó input-output (X/K) a különböző piaci feltételek mellett

időben változik. A változás elemzéséhez tételezzünk fel két piaci rendszert. Az

egyiket P0, a másikat P1 árvektorral jelöljük.

Mindkét piaci feltételrendszer mellett felírhatjuk az iparág tőkeállományának

alakulását t és T időpont között, ahol T>t.

Az első piaci feltételrendszert 0 indexszel jelölve:
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A másik piaci feltételrendszer (1-es index jelöli) a tőkeállományra jutó

kibocsátás a  T-dik időpontban:
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Tagonként megfigyelve a fenti egyenleteket azt látjuk, hogy

a. az első tag kifejezi a t-dik időpontra vonatkozóan a

tőkeállományra jutó input-output mennyiségeket,

b. a második tag a T - t időszakban a döntési szabályokban
bekövetkező változások hatását mutatja meg a kezdeti
tőkemegoszlás mellett,

c.  míg a harmadik tag a tőkemegoszlás változása iparágon belül a
vizsgált időszakban.

A vizsgált T-t időszak alatt, a piaci feltételrendszer megváltozásának hatására a

tőkeállományra jutó input-output kapcsolat alakulása a következőképpen írható

fel:
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Az iparág egészére felírt összefüggés felbontása eredményeként három jól

megkülönböztethető mechanizmust figyelhetünk meg:



- Az első szumma utáni tag a vállalatoknak az árváltozás (P0-ról P1-re) hatására

bekövetkező elmozdulását, reagálását szemlélteti meglévő, t időpontban

alkalmazott döntési szabályai mentén. („along the rule effects)

A meglévő döntési szabályai mentén történő reagálás azonnali, lehet akár

profitmaximalizálás is.

- A második tag a vállalatok döntési szabályainak változását mutatja a változó

piaci feltételrendszer mellett a vizsgált időszakban. A vállalatok a piaci

környezet változása miatt keresik a jobb alkalmazkodási lehetőségeket (search

effects). A változó döntési szabályok következtében módosuló vállalati input-

output mennyiségek változatlan tőkemegoszlás mellett is változtatják az iparág

egészét. Az innovációk (amelyek megjelenhetnek például a vállalati költségek

különbségeiben, az eltérő piaci behatolási fokokban, piaci részesedésben)

mértéke, jellege, mélysége vállalatonként nagyon eltérő lehet.

- A kifejezés harmadik tagja a szelekciós hatással függ össze (selection

effects), amely a vállalatok innovatív tevékenységének előbb említett

különbségén alapul. A vizsgált időszakban végbemenő szelekció

következményeként módosul az iparágon belüli tőkemegoszlás, aminek

következményeként a piaci részesedés, az egyes vállalatok piaci hatalma.  A

sikeres innováció így piaci erővé válik, lehetővé teszi a vállalat megerősödését,

monopolhatalom és –profit elérését.

A vizsgált időszakban bemutatott hatások különböző sebességgel zajlanak le. A

rutin szerű, meglévő döntési szabályok szerinti vállalati reagálás azonnali,

amelyet az innovációs hatás, majd pedig a szelekciós hatás követ.

A Nelson – Winter modellt összehasonlítva a hagyományos közgazdasági

megközelítésnek megfelelő elemzésekkel a következő megállapításra

juthatunk. Annak ellenére, hogy a kiindulási alap közös (adott technológiai

feltételek, adott input-output piaci árak), s mindkettő elismeri a döntési

szabályok alszabályok együttesére való felbontás lehetőségét, jelentős

különbségek fogalmazhatók meg:



A neoklasszikus értelmezésben a vállalatok tökéletesen informáltak, választási

alternatíváik adottak, jól definiáltak. Ilyen körülmények között jól,

eredményesen alkalmazható az optimalizálási eljárás. A döntési alszabályok

között szoros kapcsolat van (minden információ minden vállalat számára

elérhető). A versenyző vállalatok input- és output-döntéseiket szimultán

módon, meghatározott piaci árak mellett hozzák meg (adott összköltség

melletti kibocsátás maximalizálása, illetve adott kibocsátás melletti

költségminimalizálás). A hangsúly az egyensúlyi helyzetre kerül, hiszen a

vállalatok optimalizálásának eredményeként kialakul az iparági egyensúly.

Mindezek következményeként a fent részletezett hatások közül a neoklasszikus

elmélet csak az első hatással foglalkozik. Ennek megfelelően az innovációs

hatás egyszeri, exogén hatás, amelyet magába olvaszt a piac.

Az evolúciós szemléletű elméleti megközelítésben tehát a hangsúly a

változásokra kerül. Nemcsak az alternatívák, hanem maguk a döntési

szabályok is időben változhatnak. Mindezek következtében az információs

hiány nem szűnik meg. A változásokra való reagálás, az innováció

vállalatonként más és más lehet. Ennek megfelelően az innováció kezelése

ebben a megközelítésben sztochasztikus.

A piaci feltételrendszer időbeli változása mindhárom előzőekben bemutatott

hatástól függ.

A vállalatok meglévő cselekvési készleteik ismeretében, meglevő döntési

szabályaik szerinti reagálnak elsődlegesen a változásokra, majd érzékelve

a változtatás igényét, keresik döntési szabályaik módosításának

lehetőségeit. Ez alapvetően három lényeges vonásban különbözik a rutinszerű

reagálástól:

a. az információszerzés irreverzibilis

b. nagy a bizonytalanság, kockázat a keresési, kutatási folyamatban

c. a vállalatok keresési folyamata speciális társadalmi-történelmi

összefüggésben zajlik, amelyek befolyásolják irányát, módját,

sikerességét, s maga is változik, nem ugyanaz T és t időpontban.



E sajátosságokból következően a vállalatok konkrét választási lehetőségei

között lényeges különbségek alakulhatnak ki, amelyek befolyásolják a

változó piaci feltételekhez történő reagálásokat, választott döntési

szabályoknak megfelelő piaci magatartást.

A harmadik hatás, a szelekciós hatás a vállalatok innovációs tevékenységének

különbségén alapulva szintén sztochasztikus hatásként kerül bemutatásra. A

piaci verseny e hatás következményeként szelekciós eszközként, a piac pedig,

mint szelekciós intézmény értelmezhető. A szelekciós hatás a vállalatok

innovatív tevékenységének különbségén alapul – amely megjelenhet a

vállalatok költségkülönbségeiben, az eltérő piaci behatolási fokokban, piaci

részesedésekben, piaci hatalomban, a termékek minőségében.

Mindezek eredményeként nem feltételezhető, hogy az iparág a hagyományos

értelemben vett – akár rövid távú, akár hosszú távú - egyensúlyi, vagy

egyensúly közeli helyzetben lenne.

Az evolúciós megközelítés vitathatatlan előnyének tartom, hogy a piaci

szereplők magatartásának, a piaci mechanizmus működésének elemzéséhez a

szelekciós és keresési hatás bekapcsolásával új dimenziókat nyit a

közgazdasági elemzésekben, „új” jelenségeket emelve a vizsgálatok előterébe.

2. 4. Iparági kínálati függvény egy adott időpontban

A vállalati magatartásról megfogalmazottakat figyelembe véve lépjünk tovább!

A piac kínálati oldalának, egy-egy vállalat kínálati magatartásának, az iparág

kínálatának elemzésében jól használható eszköz a kínálati függvény. Az iparági

kínálati függvényt meghatározhatjuk a megszokott, neoklasszikus

szemléletmódnak, módszertannak megfelelő módon, de ettől eltérő úton is. A

különféle módon meghatározott iparági kínálati függvények között témánk

szempontjából alapvetően abból a szempontból teszünk különbséget, hogy



melyik alkalmasabb a piac dinamizmusának mérésére, melyik segíti jobban

mondanivalónk – a piac dinamikájának - kifejtését, szemléltetését.

A hagyományos mikroökonómiai megközelítések szerint a tökéletesen

versenyző vállalat kínálati függvénye a profitmaximalizálási döntési szabály

alapján határozható meg mind rövid, mind pedig hosszú távon. A rövid távú

kínálati függvény – mind vállalati, mind iparági szinten – pozitív meredekségű.

Ugyanakkor a hosszú távú iparági kínálati függvény tökéletesen működő piaci

mechanizmus biztosította szabad ki- és belépés mellett – a hosszú távú

egyensúly jellemzőinek megfelelően - vízszintes egyenes. Ennek logikus

következménye, hogy a realizálható gazdasági profit nulla, így a pozitív profit

tipikusan rövid távú jelenség.

Vajon igaz-e ez a megállapítás, ha a vállalati magatartás elemzésekor

alkalmazzuk az evolúciós magyarázatot? Megmagyarázható-e a kínálati

függvény pozitív meredeksége az optimalizációs elv alkalmazása nélkül is?

Vizsgáljuk meg, hogyan határozható meg az iparági kínálati függvény!

2. 4. 1. A mikroökonómia hagyományos értelemben meghatározott

kínálati függvénye

Mikroökonómiai tanulmányainkból ismert, hogy a tökéletesen versenyző

piacon egy vállalat kínálati függvénye a határköltség függvénnyel esik egybe

az átlagos változóköltség – függvény minimuma felett. A piacra vitt termék,

vagy szolgáltatás mennyisége, q nagyága adott technológia mellett a piaci árak

(input – és outputpiaci árak) függvénye. Az outputnagysága optimalizálási

eljárással kerül meghatározásra, amely során az MC=MR szabály érvényesül.

A kínálati függvény mögött tehát a hagyományos értelmezésben a vállalat

profitmaximalizáló motivációja húzódik meg.



Az egyéni kínálati függvények pozitív meredeksége összefügg a csökkenő

hozadék elvének érvényesülésével. (A parciális termelési függvény és a rövid

távú költségfüggvények összefüggését feltárva könnyen bizonyítható ez az

állítás (Kopányi, 1999.). A statikus termelési függvények esetében általában

valamennyi termelési tényező esetében feltételezzük a csökkenő hozadékot.)

Az iparági kínálati függvény aggregálás eredménye, az egyéni kínálati

függvények horizontális összegezése (Q = q1:+q2)

4.sz. ábra: A hagyományos iparági kínálati függvény meghatározása rövid távon, tökéletes
verseny feltételei mellett

Az aggregálás után a továbbiakban már csak átlagban gondolkodhatunk. Az

iparági kínálati függvény ugyanis nem képes megmutatni az egyes vállalatok

arányát az iparági összkínálaton belül, így az iparágban realizálható összprofit,

a termelési módszerek, a technológiai fejlettség eloszlását a vállalatok között.

Erre – hogy igazságosak maradjunk -  a hagyományos megközelítésben nincs

is igény, hiszen a statikus modell alkalmazásából eredően nem kutatjuk a

mozgás, változás okát, a piaci verseny lényegét, motorját. A piaci folyamatok

végeredményeként kialakuló kínálat pedig jól értelmezhető segítségével.

A fenti feltételek – tökéletes verseny, profitmaximalizáló magatartás - mellett

hosszú távon az iparág valamennyi szereplője fedezeti pontban termel, s nulla

gazdasági profitot realizál, az iparági kínálati függvény vízszintes egyenes lesz.



2. 4.2. Barone21-féle kínálati függvény

Az evolúciós közgazdasági szemléletet, módszert alkalmazva gondolataink

kifejtésére a hagyományos kínálati függvény nem nyújt elegendő információt

magáról a piacról, annak szerkezetéről, valamint az ezekből végül is létrejövő

mozgások magyarázatáról. Ezért a továbbiakban bemutatom E.Barone által

megszerkesztett kínálati függvényt, jelezve azon plusz lehetőségeit az

elemzésben, amelyek a piac dinamikus jellemzéséhez felhasználhatók.

Barone hosszú – és rövid távon, tökéletes versenyt feltételezve határozta meg

egy iparág kínálati függvényét, amelynek segítségével jellemezhetjük egy

iparág statikus struktúráját egy t időpontban.

Az iparági kínálati függvény megszerkesztésének kiinduló feltételezései:

- Az iparág vállalatai homogén termékeket állítanak elő.

- Az egyes vállalatokat eltérő költségviszonyok jellemzik, így a

vállalatok termékeiket eltérő átlagköltség mellett képesek előállítani-

- Azok a vállalatok, amelyek átlagköltsége a piaci ár alatt van

kapacitásuk teljes kihasználása mellett működnek.

Ezen feltételezések mellett az iparági kínálati függvényt az egyéni kínálatok

összegezésével kapjuk meg úgy, hogy a legalacsonyabb átlagköltséggel

rendelkező vállalat kínálatából indulunk ki.  Az összegezésként megkapott

kínálati függvény így az iparágban jellemző, az egyes termelési eljárásoknak

(technológiáknak) megfelelő átlagköltségek mennyiséggel súlyozott sorozatát

tükrözi.

Nézzük meg, hogyan határozható meg ezen feltételezések mellett az iparági

kínálati függvény. A szemléletesség érdekében tételezzünk fel három

vállalatot, amelyek átlagköltségük alapján sorba rendezhetők:

AC1 <  AC2  <  AC3

                                                          
21 E. Barone (1859-1924) a Lausann-i iskola képviselője. 1908-ban mutatta be a róla elnevezett



Az alsó index a vállalatok sorszámát mutatják.

Az egyes vállalatok költségviszonyait ábrázolva a következő képet kapjuk:

5.sz. ábra: Barone kínálati függvénye

A vállalatok kapacitásuk kihasználását biztosító termelési mennyiséget visznek

a piacra. Az első vállalat OA, a  második vállalat AB, a harmadik vállalat pedig

BC szakasszal jelölt termelési mennyiséget kínál fel eladásra. A piaci keresleti

függvény és a vállalatok kínálata alapján meghatározott iparági kínálati

függvény alapján kialakuló egyensúlyi ár: Pe. A kialakuló piaci ár mellett –

ahogy azt az ábrán jól látható- az 1. és 2. vállalat kapacitását teljesen

kihasználja. Az általuk realizált profitnagyságokat a besatírozott területek

jelölik. A harmadik vállalat nulla gazdasági profit mellett termel.

Kapacitáskihasználásának mértéke a piaci kereslet nagyságától függ.

A kínálati függvény pozitív meredeksége itt nem a csökkenő hozadék elvével

magyarázható.  Egy-egy vállalat annál alacsonyabb átlagköltséggel képes

ugyanolyan homogén terméket előállítani a többi vállalathoz képeset, minél

fejlettebb termelési eljárással, technológiával rendelkezik.

                                                                                                                                                        
kínálati görbét: „offerta complessiva” a Gazdaságpolitika alapjai című művében



A piaci kereslet kielégítését az iparági kínálat meghatározásakor mindig a

legalacsonyabb átlagköltségű vállalat kínálatától kezdjük. A konkrét piaci árak

ismerete nélkül is meghatározható így egy-egy vállalat piacra vitt

termékmennyisége.

Az ábra segítségével könnyen belátható, hogy az ily módon meghatározott

iparági kínálati görbe alapján információt kapunk az iparágon belül egy-egy

vállalat piaci részesedéséről, a realizálható profittömeg vállalatok közötti

megoszlására. Jól láthatóvá teszi, hogy mely vállalat alkalmaz korszerűbb,

hatékonyabb technológiát (alacsonyabb átlagköltség).

Mindezeknek az információknak a birtokában az iparágban újonnan belépők,

illetve a piacon már bennlevő vállalatok a magasabb profit reményében

igyekeznek az 1. vállalat által alkalmazott technológiát átvenni. Ennek

következményeként az iparági kínálati függvény meredeksége csökkenni fog, s

hosszú távon az FN szakasz lesz. Hosszú távon az egyensúlyi piaci ár

csökkenni fog, mindaddig míg ki nem alakul a piaci egyensúly.

Az iparági kínálati függvény ábrázolásánál természetesen ebben az esetben is

megrajzolható az egyensúlyi pont feletti szakasza is, de azok az eladók,

akiknek a kínálatát e szakasz mutatja ténylegesen nem jelennek meg a piacon

adott keresleti viszonyok mellett.

Érdemes felfigyelni arra, hogy a kínálati függvény a piaci árak ismerete nélkül

is ábrázolható az átlagköltség és az eladásra kínált mennyiség kapcsolataként.

A kapacitáskihasználás maximumához tartozó átlagköltségek sorozata adja a

kínálati függvényt. Mivel a függvény pozitív meredeksége itt nem a csökkenő

hozadék elvének érvényesülését reprezentálja, ezzel mintegy megengedi a

számunkra oly fontos humán tényező szokásostól eltérő kezelését, az

innovációs hatásoknak megfelelő növekvő hozadékok feltételezését.

A függvény pozitív meredeksége mögött az eltérő átlagköltségeket okozó,

adott iparágban éppen alkalmazott, különböző fejlettségi szintet képviselő

technológiai eljárások állnak, amelyek állandóan változnak az innováció és

az imitáció eredményeként.



Amennyiben csak a piacon zajló koordinációs folyamatokat vesszük

figyelembe, akkor a Barone-féle kínálati függvény esetében is a piaci verseny

imitációs hatásának eredményeként egy nulla gazdasági profittal jellemezhető

hosszú távú egyensúlyi állapot jön létre.

A két kínálati görbét összehasonlítva összegezzük tehát a leglényegesebb

megállapításokat:

- Mindkét kínálati függvény esetében azonos, hogy az egyedi

költségekből kiindulva az iparági kínálati függvényhez aggregálás

eredményeként jutunk el.

- A hagyományos kínálatai görbe esetében a vállalati határköltségeket,

míg a Barone-féle kínálati függvénynél az átlagköltségeket vesszük

figyelembe.

- A hagyományos iparági kínálati függvény nem nyújt közvetlen

összehasonlítási lehetőséget a vállalatok technikai fejlettségéről, annak

iparágon belüli megoszlásáról. A piaci szereplők ugyanazt a

határköltséget különböző technikai szinttel érhetik el, így az egyes

szereplőket semmi sem tájékoztatja arról, hogy a piaci versenyben kiket

érdemes utánozniuk, másolniuk a sikeresebb piaci jelenlét, a magasabb

profit reményében.  A koordinációs folyamatok eredményeként

kialakuló iparági kínálati függvény nem hordoz információt az iparágon

belüli profiteloszlásról, az iparágban alkalmazott technológiai eljárások

fejlettségéről, azok megoszlásáról. Így itt nem találunk explicit,

közvetlen okot az iparágon belüli piaci mozgásra, az imitációra. Nem

fér el e keretek között a gazdasági szereplőkre oly jellemző innováció

motivációja, mivel a vállalatok kínálatuk meghatározáskor számukra

optimális helyzetbe kerülnek.

- A Barone-görbe az általunk felhasználni kívánt szempontból – a piac

dinamikus elemzésében - kezelhetőbb, kifejezőbb, mivel segítségével

kevesebb feltétel kikötésével mutatható be az imitáció, ugyanakkor

logikájának nem mond ellent az innováció folyamata sem. Így



felhasználható a schumpeteri verseny két erejének az innovációnak és

az imitációnak a magyarázatánál, hiszen e két erő határozza meg a

mindenkori iparágon belüli profitmegoszlást.

Továbblépve közelebbről vizsgáljuk meg a Barone-görbét! Nézzük meg,

hogyan használható fel elemzésünk szempontjából!

A Barone-görbe schumpeteri megközelítését – az innováció beépítését –

Helmstädter (1986) vezette be azzal, hogy hangsúlyozta: egy iparágon belül

soha nem jön létre hosszú távú egyensúly. Ennek oka az innováció, mivel egy-

egy új innováció belépése megváltoztatja az átlagköltségek, a profitok addigi

eloszlását. A változó költség- és profitfeltételek miatt új imitációs folyamat

indul meg a piacon, amelynek hatására kezd a kínálati függvény kisimulni.

Mielőtt azonban kialakulna a hosszú távú egyensúlynak megfelelő kínálati

függvény újabb innováció következik be, újra átrendezve a piaci feltételeket, s

újabb imitációs hullámot indítva el.

A piac dinamikus változása miatt tehát a kínálati függvény alakja,

meredeksége folyamatosan változik.

Mivel a piacon egyidejűleg innovatív és követő szereplők vannak jelen, a

kínálati görbét egyidejűleg kétféle hatás alakítja. Az adaptációs nyomás

eredményeként bekövetkező imitáció a kínálati görbe meredekségét csökkenti,

csökkentve ezzel az egyes vállalatok gazdasági profitját. A piaci előnyök

csökkenése a vállalatokat innovációra ösztönzi, amelyek eredményeként az

egyes vállalatok közötti átlagköltség különbségek növekednek, növelve ezzel

az iparági kínálati függvény meredekségét.

E kétféle hatást figyelembe véve a függvény meredeksége tehát arról

tájékoztat, hogy a piacon milyen dinamikus erők hatnak, illetve vannak

túlsúlyban. Meredekebb görbe esetében dinamikus innovatív piacról

beszélhetünk, míg laposabb görbe esetén kevésbé dinamikus imitáló

piaccal állunk szemben.

Helmstädter a gazdasági dinamikus erők jelzésén kívül a dinamika mérésére is

megpróbálta felhasználni a Barone-féle kínálati függvényt, vizsgálva az így



meghatározható termelői többlet időbeni változását. Az iparágban realizálható

termelői többlet növekedése jelzi a piac dinamizmusának növekedését.

A termelői többlet dinamikus mérceként történő alkalmazását többen vitatják.

Pédául W.Schultz és F.Thiermann (1989), akik hangsúlyozták, hogy a valós

piaci viszonyok között a termelési többlet változása nemcsak a piaci  dinamika

változásának köszönhető. Nagysága függ például a monopóliumok hatalmától,

a belépési korlátok érvényesülésének intenzitásától. Emiatt a Barone-görbét

csak korlátozott esetekben lehet felhasználni a piaci dinamika mérésére.

Véleményem szerint ezeket a valós korlátokat is figyelembe véve

mondanivalónk elemzéséhez jól hasznosítható eszköz. Alkalmazását az

evolúciós nézetet követők modelljeiben többször megtalálhatjuk.

2.5. A vállalati és iparági szinten ható erők

A piaci mechanizmuson keresztül egyidejűleg érvényesülő koordináció és

dekoordináció tehát a következő piaci folyamatok eredői:

a. innováció

b. immitáció, adaptáció és

c. szelekció

A piaci versenyben a két vezető erő az innováció és az imitáció, amelyek

között dinamikus kölcsönhatás áll fenn, s amelyek hatására a piac mint

szelekciós mechanizmus működik. A továbbiakban ezeket a folyamatokat

vizsgáljuk meg részletesebben.

2.5.1.  Az innováció

A dinamikus piaci elemzésekben az innováció, mint a piaci mechanizmus

egészét mozgásban tartó folyamat kiemelkedő jelentőséggel bír.  Elsőként



Schumpeter (1947) fogalmazta meg az innováció22 jelentőségét. Lényegét

röviden valami újszerű létrehozásaként és a gyakorlatba való bevezetéseként

határozta meg.

Az innováció célját általánosan úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a változó

feltételekhez való kreatív alkalmazkodás olyan módon, hogy az az innováló

gazdasági szereplő versenyképességét növelje.

A piac mechanizmus dinamikus elemzése szempontjából az innováció

következő jellemzőit érdemes kiemelnünk:

2. 5. 1. 1. Az innováció főbb jellemzői

Dinamikus, piacformáló erő

Egy - egy innováció dinamikus piacformáló ereje, szerepe abban ragadható

meg, hogy hatására a régi technológiai eljárások, a régi termékek, termelési és

értékesítési módszerek fokozatosan háttérbe -, illetve kiszorulnak a piacokon.

Ennek oka, hogy azok a piaci szereplők, akik nem innoválnak a sikeresség, a

túlélés érdekében rákényszerülnek az adaptálásra, az innováció átvételére. Az

innováció és terjedése nyomán tehát átrendeződnek a hatalmi viszonyok,

piacszerkezetek, emiatt a szereplők döntési és magatartási szabályai, s ezeken

keresztül maga a piaci feltételrendszer. Az innováció tehát egyszerre

alkalmazkodás a változó környezethez és aktív környezet átalakítás,

amelyhez a piac bevezetéskori feltételrendszerének értékelése nem nyújt

elengedő szempontot jövőjének megítéléséhez. Egy-egy konkrét innovációnak

tényleges piacformáló, változást generáló ereje, dinamizáló hatása széles

skálán mozoghat.

Az innováció hatásainak vizsgálatakor célszerű különbséget tennünk a kisebb

jelentőségű (minor) és a nagyobb jelentőségű (major) innovációk között. A

                                                          
22 Az innováció alatt új termék bevezetését, már meglévő termékek előállításához felhasznált
technológiai eljárások fejlesztését, új piacok, beszerzési források feltárását, új szervezeti
formák kialakítását értjük.



kisebb jelentőségű innovációk jellemzője általában, hogy azok egy meglévő

technikai rendszeren belül mintegy sorozatként alakulnak ki. A nagyobb

innovációk robbanásszerű változásokat okozhatnak, mivel általában meglevő

technikai rendszert változtatnak meg. Az innováció dinamizáló ereje ennek

megfelelő más-más nagysággal, intenzitással bontakozik ki. Természetesen

kiszámíthatósága, kockázata is jelentős eltérést mutat. Mindezek az eltérések

kihatnak az innovációs kérdéskör gazdaságpolitikai, szabályozási területeire is.

Előreláthatatlanság

Az innováció meglévő piaci-, hatalmi viszonyokat felrúgásával,

átrendeződésével jár, az egyidejűleg kibontakozó folyamatok eredményei előre

nem becsülhetők meg pontosan. Hatását, a folyamatok kibontakozásának

gyorsaságát, erejét előre felmérni, megjósolni lehetetlen, mint ahogy azt sem,

hogy mikor, a gazdaság mely pontján jelenik meg, tulajdonosának milyen

időtartamra mekkora piaci hatalmat, hasznot biztosít, milyen hatással lesz majd

az adott vállalat, az iparág struktúrájára, fejlődéséi lehetőségére, illetve a

gazdaság más területeire. A piaci szereplők számára ez az „előreláthatatlanság”

a környezet részévé, elemévé válik, amely befolyásolja döntési stratégiájukat,

döntési szabályaikat, piaci magatartásaikat. Az előreláthatatlanság

következményeként egy-egy innovációt kísérő bizonytalanság és az ebből

adódó kockázat nagy. (Kaotikus – egyensúlyt szétromboló - folyamat

bontakozhat ki az innovációnak, s az azt követő gyors átrendeződési hatásnak

köszönhetően.). A végeredmény előre nem látható. Egy-egy K+F tevékenység

eredménye nemcsak az lehet, amit előre vártunk, akartunk, hanem más is. Egy-

egy terület kutatási eredményei más területeken innovációs sorozatokat

válthatnak ki, amelyek szintén nem becsülhetők előre.

Tudástermelés

Az innováció állandóan zajló interaktív tanulási folyamat eredményeként

értelmezhető. Ebben a tanulási folyamatban az emberi tényező felértékelődik,

amely következményeként egyértelmű, hogy a humán erőforrás kezelése,

elemzése eltérő eszközöket kíván a hagyományos termelési tényezőkkel



szemben. Az interaktív tanulási folyamat olyan képességeket, rutinokat,

tulajdonságokat kíván az emberektől, amelyek kialakítása hagyományos és

eddig sikeresnek tartott oktatási-képzési céljaink, eszközeink gyors változását

igénylik az általános iskoláktól az egyetemekig.

Globalizálódó világunkban az innováció – mint azt az előzőekben láttuk –

folyamatos tevékenység, az újítás szinte „rutinszerűvé” válik. Ennek

következményeként: „A termelést tápláló tudást folyamatos árammá kell

átalakítani. Az eredeti ismereteket előállító öntörvényű tudomány –e

szükségszerűségnek engedelmeskedve – fokozatosan átadja helyét a

tudásiparnak.” (Szabó Katalin: Lágyuló gazdaság 44. oldal)

Paradoxontermelő

Az innováció „paradoxontermelő” (Hronszky 2002.) többféle értelemben is.

Egyrészt paradox helyzetet termet azzal, hogy a vállalatot hosszabb távú

szemléletre, hosszabb táv áttekintésére kényszeríti, ugyanakkor az innovációs

folyamatok előreláthatatlansága (keletkezése, hatása) lehetetlenné teszi a

trendextrapolációs módszerek alkalmazását. Ezzel a vállalatok rákényszerülnek

az előre nem kiszámítható, bizonyos értelemben „ad hoc” jellegű reagálásokra.

Felértékelődnek ezzel azok az adaptációs készségek, amelyek alkalmassá teszi

a vállalatokat az azonnali, „meglepetésekre” történő gyors válaszlépésekre.

Az innováció paradox helyzetet teremt abból a szempontból is, hogy

lényegének megfelelően a piaci szereplők között versenyt szül, amelynek

intenzitása globalizálódó világunkban soha nem látott mértékűvé válik,

ugyanakkor a potenciális és tényleges versenytársakat a kiéleződő verseny

rákényszeríti új stratégiai kooperációs formák kialakítására (például közös

kutatási és fejlesztési tevékenységre).

Az innováció sorra vett főbb sajátosságai alapján egyértelmű, hogy nem

célszerű statikus módon kezelni, hatását statikus allokációs feladatként

értelmezni. A dinamikus piaci mechanizmus elemzése során a hangsúly

mindenképpen arra helyeződik, hogy az innováció folyamat, amely során



folyamatosan hat környezetére, s amely kölcsönhatásban önmaga is

folyamatosan változik. Az innováció a hatékonyság dinamikus értelmezésével

kap megfelelő súlyt a közgazdasági elméletben.23

2.5.1.2. Innováció és invenció

Az innováció folyamatának és hatásának elemzésekor különbséget kell tennünk

az invenció és az innováció között. Az invenció ötlet, találmány. Az új

ismeretek keletkezése, újdonságok felfedezése, feltalálása azonban nem jelent

szükségszerűen innovációt. Az innováció ugyanis egy cselekvéssorozat, amely

eredményeként egy eddig még az adott területen nem alkalmazott termelési,

szervezési, értékesítési stb. eljárás kerül alkalmazásra, bevezetésre. A

találmányok és azok gyakorlati alkalmazása között jelentős időbeli –

nemegyszer több évtizedes – eltérés tapasztalható. Éppen ezért fontos a

megkülönböztetésük, hiszen egy fiókban tartott bármilyen nagyszerű találmány

sem képes dinamikus piaci hatás kifejtésére.

Az innováció és az invenció megkülönböztetésének szükségességét bizonyítja

a következő néhány példa:

Innováció Invenció

Áramfejlesztők 1849 1820

Mágneses indukció 1846 1831

Mélytengeri kábelek 1866 1847

Villamosipari termelés 1800 1708

Szigetelt vezetők 1820 1744

Izzólámpák 1844 1810

Pedálos kerékpárok 1839 1818

Hengerelt vasúti sínek 1835 1773

Nagyolvasztók 1796 1713

                                                          
23 A hatékonyság dinamikus elemzésével a piacszerkezeti, illetve gazdaságpolitikai
fejezetekben foglalkozom majd.



Gőzgépek 1824 1769

Telegraph 1833 1793

Fényképezés 1838 1727
1. sz. táblázat: Innovációk és invenciók
Forrás: Cesare Marchetti: Society as a Learning system  (Technological Forecasting and
Social Change 18/1980) 555. oldal.

Számos olyan találmány, ötlet is születik, amely soha nem kerül be a gazdasági

gyakorlatba, ugyanakkor nem ritka az sem, hogy egy-egy találmány nyomában

az innovációk egész sora indulhat el. Nézzük ezt meg egy konkrét példán!

A gőzmozdony például a következő innovációs sor eredményeként jött létre:

1796. Az első két munkalökettel dolgozó gőzgépet megalkotja Watt

1770. Cougnot megalkotja az első gőzzel hajtott közlekedési eszközt

1790. Read  megalkotja az első országúti gőzgépet

1801. Létrehozza az első gazdaságosan működő  gőzgépet Trevithick

1804. Evans: közúti mozdony terve

1811. Blenkinskop: Az első gőzzel működtetett fogaskerék megalkotása

1813. Hadley: mozdony a síneken

1814. Stephenson elkezd dolgozni

1824. Stephenson felépíti az első gőzmozdonyt

1825. Stephenson megnyitja a Stocton-Darlington vonalat
2.sz. táblázat: Innovációs sor, amely a gőzmozdonyhoz vezetett

Forrás: Cesare Marchetti: Society as a Learning system  (Technological Forecasting and Social
Change 18/1980) 555. oldal és  Felix R. Paturi: A technika krónikája (Officina nova 1991).

A fenti empirikus - ma már történelmi - adatok is bizonyítják, hogy egy-egy

innováció hatása megjelenésekor nem látható, nem mérhető, jelentősége

nehezen, vagy egyáltalán nem ítélhető meg. Nem lehet előre tudni, hogy egy-

egy találmánynak mikor ismerik fel jelentőségét valamilyen aktuális probléma

megoldásánál, mikor jelentkezik iránta konkrét igény, mikor válik a találmány

innovációvá, piacot dinamizáló erővé, s mennyire radikálisan változtatja majd

meg az iparág piaci viszonyait, az iparági struktúrákat.



2.4.3. Az innováció ösztönzői

Kézenfekvő kérdés, hogy vajon milyen tényezők, feltételek kellenek ahhoz,

hogy egy-egy újdonság megszülethessen és piaci erővé váljon? Mi ösztönöz

az innovációra?

Az innováció motivációt keresve a vállalati környezet, a profitkeresés és a piaci

versenyben való sikeresség, a „túlélés” mint vállalati cél lehet az egyik

kiindulópont. Az egyes szereplők termelékenységbeli és profitkülönbségei

biztosan motivációi az újdonság, a jobb lehetőségek keresésének, de

önmagukban nem feltétlenül váltanak ki innovációt.

Az innovációs tevékenység létrejötte ugyanakkor a vállalatok motivációi

mellett az innováció iránt kialakuló pozitív társadalmi preferenciák függvénye

is, amelyek országonként, kultúránként, korszakonként igen eltérőek lehetnek.

Az innováció egyéni és társadalmi ösztönzői között mindenképpen szerepet

játszik az a tény, hogy a gazdaság egyes szereplői a fennálló, jelenleg ismert

lehetőségekkel nincsenek megelégedve, ezért keresik, kutatják a jelenleg még

nem ismert, az eddigieknél jobb lehetőségeket, a piaci versenyben a

korábbiaknál mindenképpen előnyösebb helyzeteket. Ugyanakkor vannak a

piacon olyan szereplők is, akik a már meglévő cselekvési lehetőségek között

keresik a jobb, már mások által sikeresen alkalmazott termelési eljárást,

bevezetett terméket. Az elért sikerek újabb motivációt jelenthetnek, további

újítási lehetőségek keresésére ösztönözhetnek. Ezekkel a gondolatokkal

találkozhatunk Simon (1955), March és Simon (1958) keresési modelljeiben.

Az innováció ösztönzői között ott kell, hogy legyen egy-egy gazdasági

szereplő átlagostól eltérő preferenciarendszere is, amelyben az újdonságok

iránti igény, szükséglet jóval előkelőbb helyen áll, mint a társadalom többi

tagjánál, hozzájárulva ezzel a szereplők sokféleségéhez a kínálati oldalon.

Bizonyos értelemben az ilyen egyének (ill. kisebb csoportok) számára az

tűnhet racionálisnak, ami másoknak – az átlagnak – irracionális, hiszen egy-

egy ötlet megszületése, kivitelezése, gyakorlati alkalmazása nagyon sok

bizonytalansággal jár, amelyek csak siker esetén térülnek meg. Sikertelenség



esetén – amire nagyon sok példa található az emberiség történetében – a

befektetett emberi és anyagi ráfordítás soha nem térül meg, így az a

neoklasszikus közgazdaságtan racionalitásfogalmának megfelelően nem

értelmezhető.

Izgalmas kérdés, hogy vajon miért pont „ott és akkor” keletkezik egy-egy

ötlet? Pontos válasz erre nincs, de mindenképpen vannak olyan külső és belső

tényezők, feltételek – mintegy háttérként – minden országban és minden

időben, amelyek előmozdítják, segítik, vagy éppen gátolják az innovációt és

invenciót.

A belső tényezők közé mindenképpen az emberi kreativitással,

találékonysággal, a szorgalommal, a teljesítménnyel kapcsolatos motivációk

sorolhatók. A külső, környezeti tényezők sora igen széles. Ilyen például az

adott gazdaságban meglévő intézmények, magatartási szabályok, a többi

gazdasági szereplő válasza egy-egy innovációra. Mindezek alapvetően

befolyásolják, hogy mely területen, mikor tűnik fel valami újdonság, hogyan

terjed a gazdaságban. Nagyon fontos környezeti tényező a kutatások,

felfedezések számára biztosított kedvező illetve kedvezőtlen feltételrendszer,

az ezekre a célokra fordítható nagysága, az oktatási háttér.24

Fontos befolyásoló tényező mind makrogazdasági, mind vállalati szinten az a

szemlélet és gyakorlat, amely az emberi képességeket, mint erőforrást kezeli,

gazdasági tényezőnek tekinti.25 Garai László(1995) szerint a fejlődés

eredményeként egyre inkább két ellentétes követelmény összegeződésével

kialakuló „új képességek iránti igényt” kell kielégíteni „amelynek teljesülése

egymást egy bizonyos ponton túl kizárja: az operátornak egyre bonyolultabb

gépi berendezések kezeléséhez egyre több információt kell feldolgoznia,

miközben e berendezések működése egyre gyorsabb – az előbbi feltétel egyre

több időt igényel az adekvát beavatkozáshoz, miközben az utóbbi feltétel egyre

kevesebb időt hagy rá.
                                                          
24 Az innováció szempontjából olyan intézmények létrehozására van szükség egy gazdaságban,
amelyek a nem költségtényezőket is figyelembe tudják venni.



Azok a személyek, akik az egymás ellen ható követelményeket össze tudják

egyeztetni, nem „vadon teremnek” meg a populációban. Ha egy termelési

folyamatnak az emberi feltétele, hogy a szükséges időben és helyen, a

szükséges mennyiségben álljanak rendelkezésre ilyen személyek, akkor ezeket

meg kell termelni, mint ahogy a termelés anyagi feltételeit megtermelik.”.

(Garai (1995): Gazdasági növekedésünk emberi feltételiről és a második

modernizáció 608. oldal)

Ezekkel a gondolataival alapvetően egyetérthetünk, de azt mindenképpen

hangsúlyozni kell, hogy az oktatás rendeltetése az, hogy lehetőséget teremtsen

az emberek számára új ismeretek megszerzésére, a tapasztalati utak

lerövidítésére, ezzel mintegy kedvező feltételeket teremtsen az invenciók és

innovációk számára. Ebben az értelemben az oktatás nem személyeket

„termel”, hanem feltételeket teremt. Ezért az oktatási folyamatban a

kreativitásnak, a kooperációs tanulási, kommunikációs folyamatoknak, a

problémák felismerésének, megértésének és megoldásának nagyobb teret kell

szentelni a lexikális tudáshoz képest.

Ez a szemlélet megjelenik – vagy éppen hiányzik – a kormányzatok

gazdaságpolitikájában, oktatási, kulturális céljaiban, eszközeiben. Vannak

olyan kormányzatok, amelyek kedvező feltételeket teremtenek a kutatási és

fejlesztési tevékenységhez, támogatják az innovációs törekvéseket, míg

ugyanakkor a kormányok egy része hajlik az innovációk kifogásolására, illetve

csak bizonyos területeken helyeslik azt. Ilyen terület lehet például a művészet,

hadviselés, vagy éppen a sport.

A piaci mechanizmus dinamikus elemzése szempontjából a továbbiakban az

innováció terjedését, hatását a gazdasági tevékenységre, döntésekre, a piaci

koordinációs folyamatokra célszerű vizsgálni.

                                                                                                                                                        
25 Például Schultz: Beruházás az emberi tőkébe



2. 5.  Az innováció terjedési folyamata – imitáció, adaptáció

Az innováció dinamizáló, piacot átalakító képessége terjedése során

bontakozik ki. Az innováció terjedése, diffúziója struktúraváltozással jár,

hiszen hatására valamilyen újdonság beintegrálódik egy már meglévő piaci,

gazdasági rendszerbe ezzel a régi viszonyok átrendeződnek. A diffúziós

folyamatok mikro szintről indulnak (egyéni innovációk) marginális

változást generálva, majd részbeni, illetve teljes elterjedése makroszintű

változást, fejlődést és növekedést eredményez. Lényegét tekintve tehát a

diffúziós folyamat a gazdaság mikro és makro szintje között zajlik.

(Metcalfe 1998.)

A  diffúziós folyamat négy alapelemét különböztethetjük meg:

a. maga az innováció

b. potenciális felhasználók

c. a felhasználók döntéshozatali rendszerei

d. az innováció termelői és felhasználói közötti információáramlás

Az alkalmazott elemzéseinkben figyelembe kell vennünk, hogy ezek az elemek

maguk is folyamatosan változnak az innováció terjedése során.

A diffúziós folyamatok által felvetett elméleti kérdések a következők:

- Vajon magát a folyamatot nyitott, vagy zárt folyamatként célszerű

elemezni?

- Kik hozzák meg az adaptációval kapcsolatos döntéseket?

- Befolyásolható-e az innováció terjedési sebessége, ha igen, akkor

milyen eszközökkel, hogyan?

- Egyenlőséget tehetünk-e a termékek, technológia és a tudás

diffúziója közé, stb.?

Zárt folyamatként tekintve az innováció terjedésére „diffúziós ösvényként”

kellene vizsgálnunk, amely természetét tekintve egyensúlyhoz vezető útként

ragadnánk meg.



Evolúciós szemléletű piaci elemzésünkben ugyanakkor egyértelmű, hogy a

diffúziós folyamatot, mint nyitott folyamatot kell kezelnünk, amely állandó

kölcsönhatásban áll piaci környezetével.

A döntéshozatal mikéntjét (ki hozza, milyen befolyásoló tényezőket vesz

figyelembe, gyorsasága, stb.) befolyásolja többek között a vállalat mérete,

belső struktúrája, szociometriája, kommunikációs hálózata, adaptációs

készsége, a döntések időigénye. Ezek nagyrészt a vállalat múltjából örököltek,

illetve várakozásaik által befolyásoltak egyértelművé téve, hogy még

ugyanolyan jelenlegi feltételek mellett sem egyformák, időben változatlanok az

adaptációs döntési szabályok.

A az innováció terjedési sebességének befolyásolhatósága gazdaságpolitikai

kérdéseket vet fel, amelyekkel részletesebben a későbbiekben kívánok

foglalkozni.

Layton (1974) hívta fel a figyelmet arra, hogy nem tehetünk egyenlőségjelet a

tudás diffúziója és a termékek, technológiák diffúziós folyamata között. E

megkülönböztetés következményeként szükségessé válik a tudáspiac és a

termék, technológiák piaci folyamatainak, az egyes piaci szereplők,

szervezetek tanulási, megismerési képességeinek megkülönböztetésére. A

szervezeti tudás és a technológiai tudás különbségeit nem hagyhatjuk

figyelmen kívül. A diffúziós folyamatokkal kapcsolatban tulajdonjogi kérdések

is megjelennek, felvetve azt a kérdést, hogyan védhető a megszerzett tudás,

specifikus ismeretek, s hogyan alakíthatók át versenyelőnnyé.

2. 6.  Logisztikus görbék

 Az elméleti szakirodalomban a diffúziós folyamatot logisztikus görbék

segítségével írják le.



6. ábra: Az innováció terjedésének ábrázolása logisztikus görbe segítségével

Az ábra függőleges tengelyén a potenciális felhasználók, vízszintes tengelyén

az idő szerepel. Az ábráról leolvasható, hogy a potenciális felhasználók az

időben előre haladva egy darabig gyorsuló ütemben – S pontig –majd lassuló

ütemben veszik át az innovációt. Az innováció terjedése mindaddig tart, amíg a

potenciális felhasználók mindegyike át nem veszi azt. A görbe mentén az

innovációról egyre több tapasztalat, információ áll a szereplők rendelkezésére,

amivel arányosan az innováció átvételének, az imitációnak egyre kisebb a

kockázata.

Az innováció terjedési folyamatát leíró logisztikus görbe alapképlete:

( ) ( )ttx
βα −−+

=
exp1

1

A görbe inflexiós pontja abban a „t” időpontban következik be, amikor

β
α

−=t

A görbe meredeksége is α és β értékétől függ. E paraméterek közgazdasági

értelmezése a modellek alkalmazási területétől függ.



A diffuziós görbe alakját empirikus úton is sikerült igazolni például

Grilich(1957), Rogers (1983), Dosi (1988.) munkáiban.26

Az egyes innovációk terjedését leíró görbék meredeksége igen különböző

lehet. A logisztikus görbe meredeksége függ részben az innovációt

felhasználók különböző jellemzőitől (például vállalati méret, az adott iparág

növekedési üteme, a vállalati vezetőség kockázatvállaló készsége, újdonság

iránti fogékonysága stb.), részben pedig az innováció terjedési sebességétől, a

terjedést segítő és gátló tényezőktől.

 Az innovációt segítő tényezők például a következők lehetnek: az innováció

által elérhető előnyök (monopolhelyzet, pozitív skálahozadék, társadalmi

presztízs, stb.) nagysága, a már meglévő értékekhez, fogyasztói és termelői

tapasztalatokhoz, a potenciális adaptálók preferenciáihoz való illeszkedése,

magának az innovációnak az összetettsége, bonyolultsága, észlelhetősége, stb.

A diffúziót gátló tényezők közé tartoznak a találmányok monopolizáltsága,

szabadalmak, licencek, üzleti titkok, a bevezetés költségei, az alkalmazásához

szükséges szakmai ismeretek hiánya, átképzési igények, bevezetésével

kapcsolatos bizonytalanság, kockázat, információhiány stb. Mindezek a

tényezők ugyanis meghatározzák az adott innováció iránti keresletet, a

lehetséges adaptálók számát és az innováció terjedésének sebességét.

Az innováció terjedésével egyidejűleg a realizálható előnyök csökkenése

mellett, a terjedést akadályozó tényezők jelentősége, így a bizonytalanság, a

kockázat, az információhiány is csökken. Ez újabb és újabb szereplőt ösztönöz

adaptálására, mivel az adaptálók számára egyre több információ, példa áll

rendelkezésre. Ugyanakkor az innováció tulajdonosa számára az innováció

védelme költséget jelent, terjedését csak bizonyos ideig érdemes akadályozni,

                                                          
26 Beal és Rogers(1960) például 148 iowai farmer innvációs döntésének hosszát vizsgálták
meg.  (Innovációs döntési folyamaton az első információ megszerzésétől az innováció iránti
attitüd kialakulásán át az innováció alkalmazásáról szól döntésig tartó időszakot.) A döntések
hossza alapján egy S alakú logisztikus görbét kaptak, amely inflexiós pontja 15-20 százalékos
adaptációs aránynál alakult ki.



nehezíteni, mindaddig, amíg a realizálható előnyök nagyobbak a védekezés

költségeinél. (Az alábbi ábrán ezt az időpontot t* jelöli.)

7. ábra: Az innovációval kapcsolatos költségek és az innovávió révén realizálható profit

kapcsolata

Az innováló vállalatok tehát egy bizonyos határon túl lemondanak az újítások

védelméről, s motiválttá válnak újabb innováció megvalósításában.

A gazdasági szereplők az innováció terjedése során annál könnyebben látják át

egy-egy innováció hasznát, annál több információ áll rendelkezésükre minél

ismertebb az innováció, minél többen adaptálták azt. Emiatt a később adaptáló

egyének egyre inkább egy jobban strukturálhatóbb, könnyebben

kiszámíthatóbb döntési helyzetbe kerülnek, amelyben a rutinszerű döntési

szabályok egyre inkább alkalmazhatók.

Az innováció terjedésével az adaptációs kényszer maga is környezeti

tényezővé, döntési feltétellé válik a piaci versenyben a gazdasági szereplők

számára, mivel a lemaradók, a nem alkalmazkodók, rutinszerű döntési

szabályokat alkalmazók kiszelektálódnak az iparágból.

A következőkben a most és a korábban megismert elemzési eszközök: a

logisztikus görbe és a Barone – féle kínálati függvény felhasználásával az



innováció terjedésének hatását egy iparágra, az iparági struktúrára K.Iwai

(1984, 2000., 2001) modelljének segítségével kívánom bemutatni.

2. 6. Hosszú távú iparági kínálati függvény meghatározása

 IWAI- modell

Iwai a korábban már bemutatott Barone kínálati függvény felhasználásával állít

fel egy viszonylag egyszerű evolúciós modellt, amelyben bemutatja az

innováció és az imitáció dinamikus kölcsönhatását, kísérletet téve a

schumpeteri versenytényezők modellbe történő beépítésére. Relatív és

kumulatív gyakorisági függvények segítségével jellemzi egy adott időpontban

az iparágban alkalmazott technológiák- és profit- eloszlását, az egyes

technológiákhoz kapcsolódóan meghatározható piaci részesedést.

 Mivel egy iparág t időpontbeli állapota evolúciós folyamatok, dinamikus

kölcsönhatások (történelmi) eredménye, ezért vizsgálja ezek időbeli változását,

a szelekció, innováció és imitáció hatását, ezzel mintegy kimutatva azt, hogy

az iparági struktúra folyamatos változása, fejlődése belülről fakadó

folyamat. A folyamatok eredményeként hosszú távon kialakuló vállalatok

közötti relatív hatékonyság-eloszlás segítségével vezeti le a hosszú távú

kínálati függvényt, s bizonyítja, hogy hosszú távon egy-egy iparág kínálati

függvénye általában pozitív meredekségű. A pozitív meredekség

következménye pedig az, hogy hosszú távon is realizálható a piaci szerkezettől

függetlenül pozitív gazdasági profit. Így az nem csak rövid távú jelenség.

A kiindulási pont egy adott iparág statikus struktúrája. Mivel a tudást nem

tekinti közjószágnak - ami mindenki számára korlátozás nélkül elérhető -, ezért

feltételezi, hogy az iparágon belül technológiai különbségek találhatók27. A

vállalatok által alkalmazott különböző technológiák meghatározzák az
                                                          
27  A technikai különbségek még abban az esetben is értelmezhetők, ha a tudást közjószágnak
tekintjük, mivel a közjószág hasznosítása is egyéni döntések eredménye. Az egyéni



iparágon belüli pillanatnyi hatékonyság-eloszlást A mikroszinten ható

dinamikus erők eredőjeként megváltozik az iparág technikai állapota,

struktúrája, az iparágon belüli hatékonyság-eloszlás.

A modell feltevései szerint a vizsgált iparágban tökéletes verseny viszonyai

uralkodnak, ahol M számú /konstans/ vállalat működik homogén termékeket

állítva elő. Az adott iparágban t időpontban n számú technológiával, termelési

eljárással folyik a termelés. A technológiát Leontief típusú termelési

függvényekkel írja le ( q = 








b
k

c
l

i

,min , ahol q az output, k és l a felhasznált

tőke és munka mennyisége, ci a munka-, k pedig a tőkekoefficiens).

Minden termelési eljárást egy állandó átlagköltség jellemez. A modell

feltételeinek megfelelően minden vállalat egyetlen technológiai eljárást

alkalmaz, egy technológiai eljárás ugyanakkor több vállalatnál is megjelenik

(M>n).

Ebből következően a vállalatok az általuk alkalmazott technológia és az ennek

megfelelő átlagköltség szerint egy adott időpontban sorbarendezhetők:

cn <  cn-1 < .........<  ci < ......... < c1 ,          ahol

cn-nel a t időpontban leghatékonyabb termelési eljárás mellett egy termék

előállításának költségét jelöljük, míg c1-gyel a legkevésbé hatékony termelési

eljárás esetén kialakuló átlagköltséget.

A különböző technikai fejlettséget képviselő termelési eljárások iparágon belüli

eloszlásának, illetve az iparág pillanatnyi technológiai állapotának

szemléltetésére Iwai relatív gyakorisági függvényt ír fel:

ft (cn) + .... + ft(ci) +..... +  ft (c1) = 1,  ahol:

ft(ci) = 
( )

M
cm it

A felírt összefüggésben mt(ci)  a ci átlagköltséggel termelő vállalatok számát

fejezi ki t időpontban.

                                                                                                                                                        
helyzetértékelések és az ezt követő döntésekbeli különbségek megjelennek az alkalmazott
technika különbségében.



Az ft(ci) függvény pedig a ci átlagköltséggel termelő vállalatok relatív

gyakoriságát mutatja t időpontban a vizsgált iparágban.

A ft(ci) gyakorisági függvény mellett  alkalmazza a kumulatív relatív

gyakorisági függvényt. Ezt azokra a vállalatokra írja fel, amelyek átlagköltsége

egyenlő vagy kisebb t időpontban ci-nél. Ennek megfelelően a kumulatív

relatív gyakorisági függvény:

Ft(c)= ft(ci) + ft(ci+1) + ..... + ft(cn)

ahol:     Ft(c)=0, ha c< cn,

illetve:   Ft(c)=1, ha c≥ c1

A kapott két gyakorisági függvény adott iparág pillanatnyi helyzetéről ad képet

bemutatva az iparágban alkalmazott különböző technológiákat képviselő

termelési módszereket.

Barone kínálati függvényének logikáját alkalmazva a gyakorisági

függvényekkel a következőképpen ábrázolhatjuk egy iparág adott technológiai

állapotát:

8. sz. ábra: Az Ft(c) és ft(c) függvény kapcsolata



A fenti ábrák alapján felrajzolható az iparában kialakuló profiteloszlás is!

9. sz. ábra: A profitok eloszlása az adott iparágban

Azok a vállalatokra, amelyek átlagköltsége ci-nél nagyobb felírható a

következő összefüggés:

ft(ci-1) + ft(ci-2) + ... + ft(c1)= 1- Ft(ci)

A vállalatok a piacon már jelenlévő, mások által már alkalmazott termelési

módszerek közül olyannak az átvételére törekszenek, amely a jelenleginél

alacsonyabb költségszinttel, így nagyobb profittal jár.

A modellben annak valószínűségét, hogy egy ci-vel rendelkező vállalat képes

alkalmazni egy már mások által alkalmazott technológiai eljárást

∆t időintervallum alatt a következőképpen írhatjuk fel:



µ ft(c)∆ t ,    ha c < ci, illetve

0,          ha    c > ci,

ahol µ >0.

Az µ  paraméterben összegezzük a vállalat imitációs tevékenységének

hatékonyságát. Az imitációs paraméter értéke függ az adott vállalat imitációs

politikájától, amely a múltban, a túlélésért folytatott versenyben határozódott

meg.

E problémakör elemzésével, az imitációs tényezők azonosításának kísérletével

a szakirodalomban találkozhatunk például Mansfield (1968), Davies(1979)

munkáiban.

Iwai modelljében az µ  paramétert konstansnak, múltbeli örökségnek tekintjük,

amit sem a jelenlegi, sem a másolni kívánt termelési eljárás átlagköltsége nem

befolyásol. E feltétel mellett a modell segítségével arról a mechanizmusról

kapunk képet, amely hosszú távon zajlik le a vállalatok változatlan imitációs

politikája mellett.

Az iparágat leíró gyakorisági függvények a modellben időben változnak.

Tegyük fel, hogy a kiinduló t időponthoz képest ∆t idő telt el és a piacon

sikeres imitáció zajlik le. A sikeres imitáció hatására megváltozik a kumulatív

gyakorisági függvény.

A sikeres adaptáció valószínűségét figyelembe véve az előzőeknek

megfelelően felírható:

µ ft(ci)∆ t + µ ft(ci+1)∆ t + ... + µ ft(cn)∆ t = µ Ft(cn)∆ t

Ekkor a változást a gyakorisági függvény időbeli változásának segítségével a

következőképpen írhatjuk le:

Ft+∆t(ci) - Ft(ci)= µ Ft(ci) ((1-Ft(ci))∆t

Amennyiben a ∆t tart a nullához, úgy a függvény t szerinti deriváltja felírható:

F
.

t(ci)= µ Ft(ci) (1-Ft(ci))



A differenciálegyenletek sorozatát kapjuk meg ezzel az eljárással

F
.

t(cn)= µ Ft(cn) (1-Ft(cn)),

.

F
.

t(ci)= µ Ft(ci) (1-Ft(ci)),

.

F
.

(c1)= µ Ft(c1)(1-Ft(c1).

A kapott differenciálegyenletek mindegyike egy logisztikus egyenlet, amelyek

a közvetkező formára hozhatók:

F
.

t(ci)= 1/[1+(1/FT(ci) - 1)exp[-µ(t-T)]], 

ahol i=1,2,...,n

és FT(ci) a kumulatív gyakorisági függvényt fejezi ki egy adott múltbeli

időpontban, vagyis T< t.

Az így kapott eredményeket a következőképpen ábrázolhatjuk:

10. sz.. ábra: Az imitációs folyamat



Az imitáció hatására - mint ahogy az ábrák segítségével az jól látható - a piaci

populációban egyre inkább elterjed az innováció (bandwagon effects –

Coleman 1957.), egyre inkább megszokottá válik, az innováció előnyei egyre

inkább szétterülnek, majd általánossá válnak a vállalatok között. E folyamat

eredményeként az iparág egésze egyre inkább egy nyugalmi állapothoz közelít,

az iparági kínálati függvény ezzel egyre laposabbá válik. A valóságban

azonban ez a nyugalmi állapot nem jöhet létre, hiszen egy adott iparágban

szereplő vagy oda belépni kívánkozó új vállalatok lehetősége nem csak a több

profitot biztosító, más vállalat által már sikeresen alkalmazott innováció

imitálása, hanem az is, hogy saját kutatási és fejlesztési tevékenységének

eredményeit átültesse a gyakorlatba, vagyis újabb és újabb innovációval

jelenjen meg a magasabb profit, a piaci „megerősödés” reményében.

Az innováció piaci megjelenése pontszerű. Két innováció között eltelő idő

(Tt+1 – Tt) nem határozható meg előre. Az új innováció megjelenése teret nyit

az imitáció egy újabb hullámának, megindítja a kreatív destrukció folyamatát

„elpusztítva, szétrombolva” az imitációs folyamat által létrehozott nyugalmi

helyzetet, holtpontot, hiszen újra megindul a verseny az imitációért.  Ezt a

folyamatot új logisztikus görbével írhatjuk le.

Az innováció hatásmechanizmusának elemzésekor Iwai két alaphelyzetet

elemez. Az első esetben az innovációt olyan vállalat hajtja végre, amelyik

korábban is a legjobb termelési eljárást alkalmazta, így átlagköltsége az

iparágban a legalacsonyabb volt. Ekkor az innováció eredményeként az

iparágban alkalmazott legjobb termelési eljárás cn+1 átlagköltséggel

jellemezhető, amely értelemszerűen kisebb, mint cn.

Jelöljük T(cn+1)-vel az innováció bevezetésének időpontját. Az új innováció

ebben az időpontban megjelenve a piacon új relatív gyakorisági függvény hoz

létre:

( ) M
F

nct
1

1
=

+



Az imitációs hullám megindul az innováció terjedése, amely a következő

logisztikus görbét adja:

 .

( ) ( ) ( )[ ][ ]
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1 exp11
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Az így kapott új logisztikus görbét – amely 1/M gyakoriságnál a ( )1+ncT

időpontban kezdődik – az  előző ábrába behelyezve a következő ábrát kapjuk:

11. sz. ábra:Az innováció  és imitáció hatására bekövetkező technológiai evolúció

        (legalacsonyabb átlagköltségű vállalat innovációja mellett)

Az innováció terjedésével járó kísérőjelenségek újabb és újabb innovációt

váltanak ki. Ismétlődő folyamat tehát, mivel amint lecsökken egy innovációból

származó piaci előny, azonnal megjelennek a motivációk az újabb innovációra.

A piaci verseny kényszerítő erőként hat a vállalatokra. Így - ahogy az az ábrán

is látható - az idő múlásával újabb és újabb innováció jelenik az a piacon.

Amennyiben az innovációt nem az a vállalat hajtja végre, amelyik korábban is

a legfejlettebb termelési eljárást alkalmazta,  - ez a helyzet a valós piaci

viszonyok között egyáltalán nem ritka -  akkor a kialakuló helyzetet a

következőképpen jellemezhetjük:



Tegyük fel, hogy a cn-2 átlagköltséggel rendelkező vállalat vállalkozik

innovációra. Ekkor Ft(cn-1) lesz az új kummulatív gyakorisági függvén,

amelynek kezdeti gyakorisága 1/M.

Az innováció hatására a korábbi gyakorisági függvények egy részénél az

innováció időpontjában bizonyos törés következi be. Ennek  oka,  hogy az

Ft(cn-1) függvényhez, amely az innováció előtt ft(cn) és ft(cn-1) összegeként

írható fel, az innováció következtében 1/M gyakorisággal hozzáadódik az

ft(cn+1) függvényhez. Ugyanígy Ft(cn)-hez.

Mindkét kummulatív gyakorisági függvény a törés után újrakezdi a logisztikus

növekedési pályát, ahogy az a következő ábrán látható:

12. sz. .ábra: Az innováció és imitáció együttes hatása a technológiai eljárások evolúciójára

            (általános eset)

Az Ft(cn-2), Ft(cn-3) , …… függvényeket az innováció nem változtatja meg, mert

az új gyakorisági függvény - ft(cn+1) – hatását ellensúlyozza az ft(cn-2)

gyakorisági függvény csökkenése, amely ugyanolyan súllyal, 1/M

gyakorisággal következik be.

Az eloszlási függvények alapján ábrázolni tudjuk az iparág kínálati  - Barone-

féle kínálati – függvényét minden t időpontban. A függőleges tengelyen

leolvasható, hogy az egyes technológiával az összpiaci kínálat hányad részét



állítják elő. Különböző időpontra meghatározva ezt szemléletessé válik az

iparági kínálat időbeli változása.

Mindezek alapján belátható, hogy az Iwai modellben az idő függvényében az

iparágra felrajzolt eloszlási függvények lényegében Barone kínálati

függvényének dinamizálását, időbeli változásának ábrázolását jelentik, hiszen

segítségükkel képet kapunk arról, hogy az egyes költségszintet képviselő

termelési eljárások milyen arányban vannak jelen az adott iparágban, ennek

megfelelően az általuk előállított termékmennyiség az összkínálat hányad

részét képviseli, milyen az egyes technológiai eljárást alkalmazó vállalatok

piaci részesedése, profiteloszlása.

 A fentiekben bemutatott logisztikus görbék – így az Iwai által bemutatott

gyakorisági görbék - alkalmazásával több kritikai észrevétel fogalmazható

meg:

- A logisztikus görbét a különböző modellek általában homogén

környezetet feltételezve használják fel. Ebben a homogén

környezetben csak egy-egy tényezőben van különbség a szereplők

között ( például a felhasználók fogékonyságában, az alkalmazott

termelési eljárásokban, ennek következében az átlagköltségekben).

Emiatt a kölcsönhatások elemzése általában elmarad.

- A logisztikus görbe, így Iwai által meghatározott gyakorisági

függvények is annyiban statikusnak tekinthetők, hogy az innováció

terjedése során nem számol a potenciális átvevők számának

lehetséges változásával. Ezt időben konstansnak tekinti.

- A diffúzió során magát az innovációt is változatlannak tekinti,

holott valószínűsíthető, hogy a terjedés során az maga is változik.

Az adaptálás hatására egyre több tapasztalat, információ áll

rendelkezésre, amely hatására az innováció maga továbbfejlődik,

könnyebben és szélesebb körben alkalmazhatóvá válik. Az

innováció valószínűsíthető változásai módosíthatják a realizálható

piaci előnyöket, a potenciális adaptálók számát, a magatartási és



döntési szabályokat. Az innováció és az azt befogadó piaci

környezet kapcsolata kölcsönös, egymásra folyamatosan ható.

- A diffúziós folyamatok leírásakor nem kerül elemzésre az, hogy egy

–egy vállalat imitációs politikája milyen tényezőktől,

tapasztalatoktól, hatásoktól és hogyan függ, hogyan változik mindez

az idő múlásával. Ezek vizsgálata ugyanakkor nagyon érdekesnek

ígérkező téma a döntési- és magatartási szabályok elemzéséhez.

- A kritikai észrevételek egy másik köre azzal kapcsolatos, hogy

elmarad az innováció kínálati oldalának elemzése. Mivel a diffúzió

folyamatát nemcsak a felhasználók igényei, viszonyai határozzák

meg, ezért az innováció keresleti oldala mellett a kínálati oldalának

vizsgálatát sem.

Mindezen észrevételek jogosak, ennek ellenére úgy vélem, hogy az elméleti

összefüggések kutatásakor szükséges egyszerűsítő feltételek alkalmazása az

általam vizsgált témakörbe is szükségszerűek, amelyeket a továbbiakban  majd

fokozatosan célszerű feloldani.

A kínálati összefüggések további elemzéséhez használjuk fel a gyakorisági

függvényeket. Egy-egy technológiát (i-dik technológiát) alkalmazó vállalatok

tőkeállományát, s ezzel kapacitását egy adott időpontban a következőképpen

írhatjuk fel:

kt(ci)

Amennyiben összegezzük a ci, illetve ennél alacsonyabb átlagköltséggel

termelő vállalatok tőkeállományát, kapacitását akkor a következő kummulatív

összefüggést kapjuk:

Kt(ci)  =  kt(cn)+ ……+ kt(ci)

Az iparág egészének tőkeállományát, kapacitását értelemszerűen a következő

formában írhatjuk fel:

Kt(ci)

amelyet a továbbiakban Kt formában használunk.



A fenti összefüggéseket felhasználva a tőkemegoszlást kifejezik a következő

függvények:

st(ci)=
t

it

K
)(ck

és ( ) ( )
t

it
it K

cK
cS =

ahol st(ci) kifejezi a t időpontban ci átlagköltséggel működő vállalatok piaci

részesedését az iparági kínálatból, termelési lehetőségből,

illetve St (ci) a ci, illetve ennél kisebb átlagköltséggel termelő vállalatok piaci

részesedését az iparág termelési lehetőségéből.

A piaci részesedést és a kumulatív gyakorisági függvényt együtt felrajzolva a

következő ábrát kapjuk:



13. sz. ábra: Az innováció, imitáció és szelekció együttes hatása a gyakorisági függvényekre

Feltételezve, hogy az iparágban a vállalatok árelfogadóak és a piacon kialakuló

ár Pt, akkor:

- azok a vállalatok, amelyeknek az átlagköltsége a piaci ár alatt van

kapacitásukat teljesen kihasználják, vagyis

ha Pt>ci , akkor az iparági termelés Y =  
( )
b
cK it

- azok a vállalatok, amelyeknek az átlagköltsége meghaladja a piaci

árat, hosszú távon felhagynak a termeléssel



- azok a vállalatok pedig, melyeknél Pt = ci közömbös, hogy

termelnek-e vagy nem. Ekkor az iparági termelés 
( )
b
cK it 1+ -től

( )
b
cK it -ig bármilyen értéket felvehet.

Mindezeket összegezve az iparági kínálati függvény:

Y (P) = 
( )
b
cK it , ha  ci < P< ci-1

és
( ) ( )





 +

b
cK

b
cK itit ,1ε   ha P=ci

A fenti összefüggéseket elosztva 
b

Kt -vel az iparági kínálati függvény relatív

formáját kapjuk:

Yt(P) = Yt(P) 
tK

b
⋅ = St(ci)    és [ ])(cS),(cS it1it +ε  a vizsgált ártartományban.

A kapott kínálati függvényről belátható, hogy pozitív meredekségű. A pozitív

meredekség itt nem a csökkenő hozadék törvényén alapul, hanem az iparágban

megjelenő különböző átlagköltségeken, s lehetővé teszi hosszú távon is pozitív

profit realizálását.

A két kumulatív gyakorisági függvény -  Ft(ci)  és  St(ci) függvény – időben

változik.  A változások oka schumpeteri versenyt feltételezve:

- a szelekció az innováció (újszerű ötletek gyakorlati alkalmazása)

- az imitáció (tanulás)

- az invenció (feltalálás)

A darwini dinamika, a szelekció az St(ci) függvényre hat. A sikeres vállalatok

növelni tudják profitjaikat, amelyek a tőkefelhalmozás bővülésével járnak,

aminek eredményeként nő a kapacitás, valamint a piaci részesedés.

Iwai a tőkeállomány növekedési ütemét a következőképpen írja fel:

γ  ( ) 0γ−it cr



ahol γ  a vállalat növekedési rátájának profitrugalmassága, amely a vállalati

rutin által meghatározott,  értéke:γ > 0,

illetve 0γ a vállalat értékcsökkenési rátája, amely állandó.

Az r(ci) a ci átlagköltség melletti profitrátát fejezi ki.

A különböző átlagköltséggel rendelkező vállalatok különböző növekedési

rátával rendelkeznek. Azok, akik relatív költségelőnnyel rendelkeznek

gyorsabb növekedésre képesek, így az iparági tőkeeloszlás előnyükre változik

meg. Ez együtt jár az iparági átlagköltség csökkenésével, aminek

eredményeként a csökkenés ütemétől függően csökken a realizálható

költségelőny is. Ez a folyamat mindaddig tart, amíg a legalacsonyabb

átlagköltség ki nem alakul. Látjuk, hogy ebben a folyamatban a versenyt csak a

legjobbak élik túl a gyorsabb növekedés révén. (A természetes szelekció

gazdasági analógiájának lehetünk itt tanúi.)

Az Ft(ci) függvényt nem befolyásolja, hiszen az alkalmazott technológiai

eljárások nem változnak.

Az innováció a meglévő gyakorisági függvényekben töréspontokat okozva

megzavarja a neoklasszikus egyensúlyhoz vezető folyamatokat.

Az imitáció az Ft(ci) függvényre hat, új diffúziós folyamatot indít el az

innováció terjedésével. Az imitáció leírására Iwai a Lamarck-i dinamikát

használja fel, amely szerint a sikeresen alkalmazkodó vállalatok fogják

dominálni az iparágat a diffúzió eredményeként.

A fenti hatásokat végeredményét a következőkben fogalmazhatjuk meg:

- A gazdasági szelekció elvét tisztán – a biológiai evolúció

analógiájára – alkalmazva az a következtetés vonható le, hogy a

versenyt – a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásokért

folytatott harcot - csak a leghatékonyabb vállalat tudja túlélni

hosszú távon. A leghatékonyabb technológiát alkalmazó vállalat,

illetve vállalatcsoport fogja dominálni az egész iparágat, az iparág

termelő kapacitását. Hosszú távon az iparág a tökéletes technológiai

informáltság statikus egyensúlyi állapotába kerül.



- Amennyiben megengedjük az imitációt, akkor a gazdasági

szelekció ereje csökken. A lezajló szelekciós és imitációs

folyamatok eredményeként az iparág egésze ekkor is bekerül

ugyan a statikus egyensúlyi állapotba, de a hosszú távú túlélésre

azoknak a vállalatoknak is esélye van, amelyek sikeres imitációt

hajtanak végre. Az imitáció ugyanis lehetőséget teremt, mindegyik

az iparágban működő vállalat számára, hogy a leghatékonyabban

termelő vállalatok csoportjához csatlakozva túlélje a piaci versenyt

és növekedjen. „A humán tényezők, erőforrások imitációs

folyamata ezzel túltesz gazdasági szelekció „vak” erején, módosítva

a vállalatok esélyeit. (Ezzel a piaci mechanizmusban a Lamarch-i

mechnaizmus és nem tisztán a Darwin-i mechanizmus érvényesül. )

- Az innovációt bekapcsolva az elemzésbe arra a következtetésre

juthatunk, hogy a különböző hatékonyságú vállalatok bármelyike

képes túlélni a versenyt, ha innovációt hajt végre. Csupán a

szelekciós hatással nem magyarázható meg tehát a vállalatok piacon

maradása, fejlődése. A túlélés esélye egy-egy vállalat számára az

innováció, imitáció és szelekció dinamikus kölcsönhatásának

megfelelően alakul. Ezzel az innovációt motiváló tényezők közé

beemeljük a piaci hatalom – és ezzel monopolista extraprofit –

megszerzése mellé a túlélés motivációját.

- Az innováció, imitáció és szelekció evolúviós folyamatának

eredményeként a vállalatok saját növekedési pályája mellett az

iparágat hosszú távon bizonyos statisztikai rendszeresség, stabilitás,

s ilyen értelemben egyensúly jellemzi, amely vetítési alap szerepét

töltheti be a mindenkori állapotok értékelésekor.

Összegezésként tehát kiemelhetjük, hogy a kapott iparági kínálati függvény

pozitív meredekségű, amely a különböző átlagköltségeken alapulva hosszú

távon is jellemzője marad az iparágnak. Ebből következik, hogy mindig lesz

olyan vállalat egy iparágban a piaci szerkezettől függetlenül, amelyik pozitív



profitot képes realizálni. Az iparág a „technológiai egyensúlytalanság

statisztikai egyensúlyában”28 van hosszú távon.

3.  Az iparág növekedése

A piaci folyamatok, a piaci verseny, az innováció hatásának és a

piacszerkezetek kapcsolatának elemzéséhez túl kell lépni a fenti modell azon

feltevésén, hogy az adott iparában konstans számú vállalat szerepel. A

továbbiakban az innovációk sorozatának hatását mutatom be az iparág

egészének növekedésére.

Az evolúciós közgazdaságtan az ilyen típusú elemzésekhez a népesség

növekedésének biológiai analógiáját használja fel (például Batten 1982.),

amely szerint a népesség növekedési rátája a következőképpen határozható

meg:

P
.

 = α P (N - P) - γ P. = αPN - αP2  - γ P       α,γ > 0

ahol: α = születési ráta és γ =  halálozási ráta

N = a jelenlegi körülmények, feltételek mellett a populáció 

lehetséges maximális nagysága egy adott régióban

         P = népesség tényleges száma

Az első tag a természetes szaporodásnak köszönhető népességnövekedést, az

utolsó tag a természetes halálozás miatt bekövetkező létszámcsökkenést fejezi

ki. A középső tag a populáción belüli szelekció hatására bekövetkező

létszámcsökkenés mértékét fejezi ki.

Az adott populáció telítettsége egy stabil, állandó szinten felírható:

P0 = N - ( γ
α

)

                                                          
28 Az egyensúlyt, mint átlagot, legvalószínűbb állapotot értelmezhetjük. Az iparág tényleges
struktúrája ettől mindenkor eltér.



14.sz. ábra: A népesség növekedése - logisztikus görbe segítségével

A populáció változása - ahogy azt a fenti összefüggése értelmezései is mutatják

- a következő folyamatoknak van alárendelve:

- genetikai folyamatok, amelyek minden populáció sajátossága, s

amelyeknek hatására a népesség önmagát reprodukálja. A születéseken és

halálozásokon kívül időről időre mutációk zajlanak le, amelyek előre meg nem

jósolható módon megváltoztatják  a populáció jellemzőit.

- versenyfolyamatok, amelyek mindannyiszor megtalálhatók egy

populáción belül, amikor az erőforrások korlátozottan állnak rendelkezésre, s

az egyes individuumok fejlődését akadályozhatják mások. Az egyedek közötti

közvetlen kapcsolatok eredményeként létrejövő populáción belüli verseny egy

nem lineáris növekedési úttal írható fel.

- szabályozó folyamatok, amelyek biztosítják a populáción belüli

koordinációs folyamatokat térben és időben, lehetőséget nyújtva a populáció

egyedeinek a túlélésre, a kedvező növekedésre.

- kommunikációs folyamatok, amelyek az előző folyamatokkal járnak,

biztosítva az egyedek közötti információáramlást, segítve az alkalmazkodási

folyamatokat.

A piaci mechanizmus rövid leírásakor láthatóvá vált, hogy a piacon végbemenő

változások a piaci szereplők innovációjának, adaptációjának kölcsönhatásaként

létrejövő, a környezethez történő folyamatos alkalmazkodásként írható le, ezért



az előzőekben leírt analógiát felhasználhatjuk az innováció hatásának további

elemzéséhez.29 Ehhez a továbbiakban feltételezzük, hogy az iparág

sokszereplős, a tökéletes verseny feltételei jellemzik, valamint az iparágba

belépő és az onnan kilépő vállalatok aránya hasonlóan értelmezhető, mint a

népességen belül a születési és halálozási ráta.

Ekkor α az iparágban újonnan belépők arányát, míg γ a kilépők arányát fejezik

ki. Az N itt az iparág jelenlegi kapacitásának felső határát jelenti a szűkösen

rendelkezésre álló termelési tényezők mellett, mintegy limitálva az iparágban

lévő vállalatok számát. Ez a felső határ az innováció nélkül állandó, hiszen az

erőforrások mennyisége nem növelhető. Az innováció hatására azonban e határ

kitágul, lehetővé válik változatlan mennyiségű erőforráskorlát mellett a

kapacitások, a termelés növelése.

Az iparág fejlődése tehát az analógiát felhasználva a fenti logisztikus

összefüggéssel jellemezhető. A felírt egyenlet αP2 tagja ekkor a piaci

versenyben elhulló, kiszelektálódó vállalatok számának felel meg.

Az innováció hatásának elemzéséhez a továbbiakban tételezzük fel, hogy egy

adott iparágba eddig még nem alkalmazott technológiai eljárással új vállalatok

lépnek be. Jelöljük ezeknek a vállalatoknak a kapacitását x2-vel. Az új

technológiai eljárást alkalmazó, újonnan belépő vállalatok kapacitásának

növekedése az idő múlásával a következő formában írható fel:

x
.

2= α2 x2 (D - x1- x2) - γ2x2

A kijelölt műveletet elvégezve a következő alakot kapjuk:

x
.

2= α2 x2 (D - x1) -  αx2
2  -  γ2x2

A kapott kifejezés hasonló a népesség növekedési ütemét meghatározó

képlethez. Itt α és γ az iparágba újonnan belépők, illetve kilépők arányát, D

pedig az iparágban előállított termékek iránti teljes keresletet jelenti t

időpontban.

                                                          
29 Ennek során nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni a különbségeket, s mechanikusan
átvenni ezt a módszert, valamint következtetéseit.



A fenti összefüggés alapján is belátható, hogy az innovatív vállalatok piaci

részesedése a be- és kilépő vállalatok kapacitásának arányától, valamint a

köztük lévő piaci verseny következtében kiszelektálódó vállalatok

kapacitásától függ.

Az innováló vállalatok mellett az adott iparágban ugyanakkor ott vannak azok

a vállalatok is, amelyek nem vállalkoznak ugyan innovációra, de saját

tevékenységük eredményéként - tőkefelhalmozás eredményeként -  ők is

képesek bizonyos növekedési pályát bejárni. Kapacitásnövekedésük az

előzőekben alkalmazott logika szerint a következőképpen írható fel:

x
.

1= α1 x1 (D - x2- x1) - γ1x1,        vagyis

x
.

1= α1 x1 (D - x2) -  αx1
2  -  γ2x1

Az iparág innováció előtti állapota a következő egyenletekkel jellemezhető:

x1(0) = D - ( γ1/ α1)    és    x2(0) = 0

x
.

2-t függvényformában felírva az x
.

2 = F(x1,x2)    összefüggést kapjuk.

Feltételezzük, hogy a függvény x2 szerinti parciális deriváltja nagyobb mint

nulla, vagyis:

δ
δ

F
x2

> 0.

Ez azt jelenti, hogy az innovációt végrehajtó vállalatok kapacitásának

növekedésével más, az iparába újonnan belépő vállalatok  iparágon belüli

lehetőségei is javulnak.

Mivel δ
δ

F
x2

= α2D - γ2 > 0 , ebből következően  D >  γ2/ α2.

Az innovatív vállalatok kapacitásnövekedésénél felhasznált összefüggést

figyelembe véve belátható, hogy :

D2 - ( γ2/ α2)   > D1 - ( γ1/ α1)

ahol D1 az innováció előtti keresletet, D2  pedig az innováció utáni keresletet

fejezi ki.



A kapott eredményt a következő ábrával tehetjük szemléletesebbé:

15 sz.. ábra: Az innováló iparágak kapacitásnövekedése

Az innováció hatásának leírására felhasznált összefüggést tanulmányozva egy

érdekes gazdaságpolitikai lehetőségre figyelhetünk fel. Amennyiben

elfogadjuk a fentiekben kifejtetteket, akkor  belátható, hogy egy adott

makrogazdaságban a gazdaságpolitikának lehetősége van befolyásolni α és γ

értékét részben ex ante, részben ex post.  Amennyiben a gazdaságpolitikai

eszközök hatására α értéke magas, vagyis a kormányzat támogatja, ösztönzi a

vállalatok, vállalkozások létrejöttét, kapacitásának növekedését, valamint a

piacralépés intézményi feltételei kedvezőek, akkor a piaci verseny felerősödik.

A felerősödő piaci verseny az innovációnak kedvező feltételt jelent, de

ugyanakkor az αP2 értéke nő, vagyis erősödik  piaci verseny következtében

kiszelektálódó, „kihulló” vállalatok száma is. A piaci verseny túlélése

érdekében ez újabb erős az ösztönzést jelent a vállalatok számára valami új

tevékenységre, amely rásegíti a őket a szokásostól eltérő olyan cselekvési

pályára, amely biztosíthatja számukra a piaci sikereket. A vállalati

törekvéseknek köszönhetően a piacszerkezet, a vállalatok piaci részesedése,

jövedelmezősége állandóan és gyorsan változik, ami újabb és újabb

innovációkra, illetve gyors adaptációra ösztönzi a piac résztvevőit. Az



innovációk sorozataként pedig gyorsabb növekedés érhető el az iparágban, a

makrogazdaság egészében.

Amennyiben az α értéke alacsony - azért például, mert erőteljes belépési

korlátok érvényesülnek -, akkor  a piaci verseny erőssége lanyhul. Ennek

következtében a versenyben kihulló, megszűnő vállalatok száma is csökken

/vagyis αP2 értéke csökken /.  A piacszerkezet átalakulása, változása ekkor

lényegesen lassúbb, az átalakulás motorjaként értelmezhető innovatív

tevékenységre lényegesen kisebb erejű ösztönzők hatnak. Ennek következtében

ugyancsak kisebb a piacon lévő vállalatok késztetése az adaptációra is.

Mindezek miatt a ténylegesen bekövetkező innovációk száma valószínűleg

kisebb lesz, emiatt a várható növekedési ütem is kisebb, mint az előző esetben,

s a végeredmény egy „megcsontosodott” ipari szerkezet lesz.

A tudatos gazdaságpolitikának úgy tűnik lehetősége van arra, hogy a

paraméterek értékének változtatásával befolyásolja a piaci szereplők számát, a

piacon kialakuló verseny erősségét, s ezen keresztül azokat az ösztönző erőket,

amelyek a vállalatok innovatív készségét és az innovációt követő adaptációs

nyomást, valamint ezeken keresztül az elérhető gazdasági növekedést

befolyásolják. Ennek érdekében elsősorban versenypolitikai eszközöket, s nem

direkt szabályozási eszközöket célszerű alkalmazni.

Az eddig kifejtett gondolatmenet ellentmond annak a szakirodalomban

többször és több helyen olvasható véleménynek, hogy a tökéletes verseny

körülményei kedvezőtlen feltételeket teremtenek a kutatási és fejlesztési

tevékenységnek, az innovációnak, míg azt a monopolhelyzet ösztönzi, serkenti,

az iparági koncentráció magas foka és a nagyobb vállalati méret szintén

kedvezőbb a K+F és innováció számára.

Joggal fogalmazódik meg az a kérdés, hogy vajon létezik-e olyan

piacszerkezet, amely a dinamikus megközelítés szempontjából legjobbnak,

leghatékonyabbnak tekinthető?



A következő fejezetben e kérdésre keressük a választ, de mielőtt erre rátérnénk

foglaljuk össze, hogy az előzőek alapján a vállalat, mint piaci szereplő

jellemzőit:

- aktív piaci szereplő

- kreatív

- mint szervezet sajátos, a múltban gyökerező egyéni jellemzőkkel

rendelkezik

- racionális, amely folyamatként értelmezhető. Így racionalitása a keresleti és

kínálati feltételek változásához történő adaptív magatartásában jelenik meg.

Ez a racionalitás szükségszerűen az ismeretei, tanulási képességei által

korlátozott.

- Döntései részben rutin jellegűek, részben pedig innovatívak, újszerű

lehetőségeket kereső.

- A döntéseit korlátozó tényezők között nemcsak a hagyományos

mikroökonómia által tárgyaltak jelennek, mint például az árak, költségek,

hanem az időtényező mellett a tudása, a múltbeli történések által

meghatározott és a szervezeti és egyéni tanulással bővítethető ismeretei

fogyasztókról, technológiáról, versenytársakról, intézményi feltételekről,

stb.



IV.

Innováció – piaci struktúra – vállalati méret

Gazdaságpolitikai következtetések



1. Piacszerkezet és vállalati méret összefüggése az innovációs

tevékenységgel

„A piaci struktúrák a vállalatok
magatartását meghatározó viszonylag
stabil piaci jellemzők”

Jacqemin (1977)

1.1. Piaci struktúra és innováció

Az evolúciós piacszemlélet, a schumpeteri versenytényezők elemzése után

logikusan felvetődő kérdés, hogy vajon van-e olyan piaci szerkezet, vállalati

méret, amely a gazdasági fejlődés, a technikai haladás számára a

legkedvezőbb. Ahhoz, hogy válaszolni tudjunk, érdemes megvizsgálni a

monopolhatalom és az innovációs tevékenység közötti kapcsolatot, azok

jellemzőit, tartósságát, ok-okozati viszonyát, a piaci hatalom és a vállalati

méret azonosságát, különbségét. Mindez számos empirikus és elméleti kutatás

tárgya. Schumpeter (1943) kérdőjelezte meg először a monopolpiac

alacsonyabb hatékonyságáról szóló – addig általános érvényűnek tekintett –

neoklasszikus tételt. Véleménye szerint a monopolhatalom, illetve a vállalati

méret és az innovációs tevékenység között pozitív kapcsolat figyelhető meg. A

schumpeteri hipotézisek vizsgálata különösen a hatvanas évektől került az

érdeklődés középpontjába. A különböző kutatások eredményei, a kérdésekre

megfogalmazott válaszok nemcsak a közgazdasági elemzési eszközök,

módszerek megváltoztatásának igényét erősítik, hanem azok gyakorlati,

elsősorban gazdaságpolitikai következményeinek levonására is ösztönöznek.

Nem mindegy ugyanis, hogy a gazdaságpolitikán belül az ipar- és

versenypolitika mely piacszerkezeteket részesít előnyben, illetve melyek

kialakulását akadályozza különböző jogi és gazdasági eszközökkel.



A felvetett kérdésekre megfogalmazott válasz, az ebből levonható

következtetések függnek az elméleti megközelítéstől. A jól ismert tradicionális

piacszerkezeti modellek alapvető jellemzője, hogy azok adott időpontban, a

rendelkezésre álló adott termelési tényezők optimális allokációjának,

felhasználásának problémájaként értelmezik egy-egy piacszerkezet

hatékonyságát. E szempontnak megfelelően az innováció csak exogén

tényezőként értelmezhető, amelyet a piaci mechanizmus „elnyel” az

alkalmazkodási folyamatok eredményeként. A statikus gazdaságban, adott

termelési erőforrások mellett a tökéletes verseny bizonyul a leghatékonyabb

piaci struktúrának. Az egyes gazdasági szereplők egyéni optimalizációs

döntéseinek eredményeként itt termelnek a legtöbbet, itt jut a fogyasztó a

legalacsonyabb áron a termékekhez, itt a legnagyobb egy-egy iparágban a

realizálható fogyasztói többlet. Monopolhatalom mellett – annak mértékétől

függően – kisebb vagy nagyobb holtteher-veszteség keletkezik, így a nem

tökéletes versennyel jellemezhető piacok kevésbé hatékonynak bizonyulnak a

kompetitív piachoz képest.

De vajon ugyanerre a következtetésre jutunk-e, ha az evolúciós szemléletnek

megfelelően az innováció szempontjából vizsgáljuk a piaci szerkezetek

hatékonyságát?

A tökéletes verseny feltevései (sok szereplő, homogén termék, szabad ki- és

belépés, árelfogadás, tökéletes informáltság, alkalmazkodás, stb.) között elvileg

erős motivációt találunk az innovációra, mivel csak ez lehet az egyetlen

lehetőség, ha ideiglenesen is pillanatnyi előny, többletjövedelem realizálására.

A piaci szereplők azonnal beinduló és végtelenül gyorsan lezajló

alkalmazkodási folyamatának eredményeként azonban ez a pillanatnyi előny

hamar eltűnik, az adaptáció időigénye végtelenül kicsi. Nem tartható meg az

innováció következtében kialakult monopolhelyzet, így nincs idő az innovációs

költségek megtérülésére. Ezt a kedvezőtlen hatást tovább erősíti, hogy a

vállalatok hosszútávon csak nulla gazdasági profitot realizálnak, a piaci ár

megegyezik a határköltséggel, így a K+F tevékenység, az innováció nagy



tőkeigénye nehezen, illetve egyáltalán nem finanszírozható. A homogén

termékek miatt a termelőnek kockázatmegosztásra sincs lehetősége.

A tradicionális piaci struktúrák másik végletét, a tiszta monopóliumot

vizsgálva, a következő jellemzőket kell hangsúlyozni: A monopólium által

kialakított piaci ár a tökéletesen versenyző piac áránál magasabb, ennek

következtében a vállalat ugyanolyan költség és keresleti viszonyok mellett

monopolista profithoz jut. A monopolhelyzeten alapuló profit tartós és a

tökéletesen versenyző modellhez képest jelentősen nagyobb forrást biztosít a

kutatási és fejlesztési tevékenységekhez. Ugyanakkor a versenytársak

hiányában – sikeres be- és kilépési korlátokkal – az innovációra ösztönző

motívum lényegesen gyengébb, mint tökéletes verseny esetén. A

monopolhelyzet ugyanis maga biztosítja a monopoljáradékot, ehhez a

vállalatnak nem szükséges kockázatos innovatív tevékenységbe fognia. Ebben

a feltételrendszerben véleményem szerint olyan innovációk megszületésére van

csak esély, amelyek esetében a K+F és az innováció költségei kisebbek, mint a

bevezetés következtében várható költségcsökkentés mértéke. Kikényszerítheti

ugyan az innovációt a keresleti oldal változása, illetve egy-egy potenciális

versenytárs megjelenésének veszélye, de ez lényegesen kisebb motiváló erőt

jelent a vállalat számára, mint egy kiélezett piaci versenyben való folyamatos

harc a túlélésért.  A tiszta monopólium tehát, mint piacstruktúra kevésbé

változékony piaci környezetet biztosít a vállalatok számára, így nem

kényszeríti azt  a folyamatos innovációra.

A két szélsőséges piacforma között sokféle piacszerkezet található.

Általánosságban a következők fogalmazhatók meg:

- Minél több piaci szereplő van egy-egy iparágban, annál erőteljesebb a

motiváció az innovációra.

- Minél kisebb egy szereplő, annál kiszolgáltatottabb az áralakulás

szempontjából. Az ár egyre inkább olyan piaci jelenség lesz a vállalat



számára, amelyhez igazodnia kell, amely korlátot csak új termék

bevezetésével tud átlépni.

- Minél nagyobb monopolhatalommal rendelkezik egy-egy vállalat, annál

inkább megfontolandó számára, hogy kutatási-fejlesztési célokra

költsön, innovációt hajtson végre (amely ideiglenes hatalmat biztosít)

vagy inkább belépési korlátokat állítson fel, erősítsen meg (tartós

monopolhatalomhoz vezet). A monopóliumok ugyanis innovációk

nélkül is életképesnek bizonyulhatnak a piacon, ezért csak olyan

innovációkban érdekeltek, amelyek növelik monopolista jövedelmüket,

illetve monopolhelyzetüket tartósítják. Ezen innovációk köre

lényegesen szűkebb, mint a tökéletes verseny viszonyai között.

- A megvalósításra érdemes innovációk köre szűkül a monopolhatalom

növekedésével. A monopolhelyzet maga biztosítja a monopolista

járadékot, ehhez a vállalatnak nem szükséges kockázatos innovációs

tevékenységbe kezdenie. Kényszerítő tényező lehet ugyan a keresleti

oldal, ill. egy versenytárs megjelenésének veszélye, de ez lényegesen

kisebb motivációs erőt jelent, mint egy kiélezett piaci versenyben való

folyamatos harc a túlélésért.

- Tökéletlen piacformák esetében a P > MC, amely lehetővé teszi a

kutatási és fejlesztési költségek beépítését a piaci árba. A piaci verseny

erősödése a piaci árat egyre alacsonyabb szintre szorítja, így egyre

kevesebb forrás építhető be az árakba, egyre kisebb az eltérés a piaci ár

és a határköltség között.

- Minél kisebb kapacitással folyik egy-egy vállalat termelése a K+F

befektetések, az innovációs költségek annál hosszabb időtáv alatt

térülnek meg, így annál nagyobb a kockázat a beinduló adaptációs

folyamat és a mások által megvalósítandó, sikeresnek bizonyuló újabb

innovációk miatt.



- A termékdifferenciálás lehetősége csökkenti az innováció kockázat át.

Egy-egy vállalat egyidejűleg több terméket gyártva megoszthatja

közöttük az új termék bevezetésének költségeit, kockázatát.

- Tökéletes verseny esetén a vállalatok kapacitásukat teljesen

kihasználják, míg az ettől eltérő piacszerkezetek esetén

kapacitáskihasználtság jellemző. Ez magasabban tartja az iparági

átlagköltségeket, így fix költségek aránya magasabb lehet, amely

jelentős előnyt jelenthet az innovációs költségek megtérülése

szempontjából.

- Az átmeneti piacstruktúrákban a verseny már nemcsak a

költségcsökkentésben jelenhet meg, hanem sokrétűvé válik (például:

árverseny, technológia és termék fejlesztésében folyó verseny, reklám

és marketing verseny, értékesítési csatornák megszerzéséért folyó

verseny, stb).

- A piaci szereplők száma, egy-egy vállalat mérete, piaci pozíciója,

motivációinak erőssége, döntési szabályai a fentieknek megfelelően

eltérőek a különböző piacszerkezetekben. A monopolista piac kevésbé

változékony piaci környezetet biztosít szereplőinek, ezért a rutin, mint

döntési szabály nagyobb teret kaphat a vállalati magatartás

kialakításában. Ugyanakkor a kompetitív piacon az erős verseny

állandóan változó piaci feltételei mellett a folyamatos alkalmazkodás

kerül előtérbe, így a rutinszerű döntésekre korlátozódó magatartás eleve

kudarcra ítéli a vállalatot a túlélésért folyó harcban.

- Az átmeneti piacszerkezetek – monopolisztikus verseny, oligopólium –

mind motívációjuk, mind forrás tekintetében kedvezőbb helyzetet

teremtenek az innováció számára mintegy egyesítve a két szélsőséges

piaci struktúra előnyeit.



 A tradicionális piacformák és az innováció kapcsolatának elemzésében Arrow

(1962) az árupiac három formáját vizsgálta meg. A tökéletesen versenyző

iparág, a tiszta monopólium és a társadalmilag irányított gazdaság

hatékonyságát hasonlította össze az innovációs tevékenység intenzitása,

motiváltsága alapján.

Elemzésében az innováció előtti átlagköltséget c0 jelöli, amely konstans, így

megegyezik a határköltséggel. A sikeres innováció eredményeként az

átlagköltség csökken, c1 lesz. Lineáris iparági keresleti görbét feltételezve az

alábbi ábra szemlélteti a kialakuló helyzetet:

16.sz. ábra: Az innováció hatására bekövetkező változások

ABC0D terület jelöli tiszta monopólium esetén az innováció előtt realizálható

profitot. Az innováció után kialakuló profittömeget EFGH területtel

jelölhetjük. Az innovációból eredő profittöbbletet így az EFGH és az ABC0D

terület közötti különbség fejezi ki.

Tökéletes verseny esetén  - mivel P = MC = AC - a vállalat által realizálható

profit az innováció előtt nulla. Az innováció következtében csökkenő



átlagköltség és az összpiaci folyamatok eredményeként meghatározódó külső

adottságként megjelenő ár változatlansága mellett a vállalat által realizálható

profitot, egyúttal az innovációból eredő profittöbbletet a C0JKG terület jelöli.

Társadalmilag irányított piacon az innováció eredményeként kialakuló

társadalmi jólét növekedését a GJLC0 terület jelöli.

Összehasonlítva az egyes esetekben az innovációból eredő haszontöbbletet

Arrow megállapítja, hogy tökéletes versenyben nagyobb a motiváció az

innovációra, mint tiszta monopólium esetén. Mindkét piacformában azonban

kisebb, mint a társadalmilag irányított piacon, így mindkét struktúrában

alulfinanszírozott a K+F tevékenység.

E következtetést még tovább erősíti az a tény, hogy a K+F tevékenység

outputja tulajdonképpen a tudás, ami – Arrow szerint - közjószágnak, pozitív

externáliának tekinthető. Így a tradicionális értelmezéseknek megfelelően piaci

elégtelenség lép fel, amely korrigálása állami beavatkozást, szabályozást

igényel. Vajon igaza van-e Arrownak? Elegendő-e az innováció és a piaci

struktúra kapcsolatát statikus módon szemlélni?

Amennyiben az innováció és a piaci szerkezet kapcsolatát a hagyományos

megközelítéstől eltérő módon, mint egy gazdasági rendszer endogén elemeként

kezeljük, akkor a hatékonyság dinamikus értelmezésének megfelelően

értékelhetjük a piaci szerkezetek hatékonyságát. Amíg a statikus

gazdaságban mint láttuk a tökéletes verseny bizonyul a leghatékonyabbnak

és a tiszta monopólium, oligopolisztikus, vagy akár a monopolisztikus verseny

kevésbé, addig a dinamikus hatékonyságot értelmezve megfordul a helyzet.

Ez utóbbi piaci struktúráknak mivel lehetőséget teremtenek új termékek,

technológiák bevezetésére hatékonysága hosszabb távon nagyobb.   Ebben a

vonatkozásban a közöttük lévő kölcsönhatásra célszerű helyezni a hangsúlyt,

mivel nemcsak a az innovációt befolyásolja a meglévő piaci szerkezetet,

hanem az innováció hatására maga a piac is  folyamatosan változik az

innovációt követő tanulási, adaptálási, újrastrukturálódási folyamatok



eredményeként. A piaci struktúrák tehát nem exogén, hanem endogén

tényezők, a megvalósuló innovációk által indított „szerkezeti hullámzások”

eredménye.

A folyamatosan változó piaci szerkezetek ugyanakkor folyamatosan változó

intenzitású motivációt jelent a vállalatok számára. A gazdasági szereplők

innovációs, adaptációs döntései ugyan mindig egy adott piaci struktúrában

születnek, de a megszületett döntések eredményeként maguk a piaci struktúrák

változnak meg újabb innovációkat váltva ki. Az innovációs tevékenység maga

is endogén tényező, amelyet a piaci környezet változása kényszerít ki

(Dasgupta, Stiglitz 1977.) Az ok-okozati kapcsolat tehát nem egyirányú,

hanem kölcsönös.

Az innováció terjedése során az iparági szerkezet változását a

következőképpen szemléltethetjük:

17.sz. ábra: A piaci szerkezet változása az innováció terjedésével a  tiszta monopolhelyzettől a

tökéletes versenyig

Az innováció megjelenésével az innováló vállalat számára monopolhelyzetet

teremt, majd a diffúziós folyamat során fokozatosan csökken a domináns piaci

szerep, egyre több piaci szereplő adoptál, imitál, így a folyamat eredményeként

egyre közelebb kerülünk a tökéletes verseny feltételrendszeréhez. Ezzel

párhuzamosan az újabb innovációra a csökkenő profitszerzési lehetőség miatt

egyre erőteljesebbek a motivációk.



E folyamatban a piaci kapcsolatok két szintje figyelhető meg: a termékpiaci

kapcsolatok és a „tudáspiaci” kapcsolatok. A két szint között kölcsönhatás van.

A „tudáspiacon” létrejövő monopolhelyzet járul hozzá a termékpiaci

monopolhelyzet kialakulásához. Ugyanakkor a termékpiaci verseny erősödése,

a termékpiaci monopolhatalom csökkenésével jár, ami hozzájárul a tudáspiaci

egyeduralom megszűnéséhez, motivál olyan kutatásokra, fejlesztésekre,

amelyek újabb monopolhatalom létrejöttét teszik lehetővé. A két szint közötti

kapcsolatra jellemző, hogy a tudáson, információkon alapuló

monopolhelyzet és a vállalat versenyképessége mintegy szimultán módon

határozódik meg.

Az innováló vállalat monopolhatalma ideiglenes, amelyet úgy tartósíthat, ha a

realizált extraprofitot kapacitásnövelésre, kutatási, fejlesztési tevékenységének

finanszírozására, tudáspiaci monopolhatalom megszerzésére és ennek

következtében újabb innovációk bevezetésére használja fel. A monopolhatalom

tartósításának kulcsa, hogy az innováló vállalat gyorsabban fejlessze

technológiáját, vezessen be új terméket, mint amilyen ütemben a piacon lévő

többi vállat azt tőle átveszi. Addig kell hasznosítania monopolhelyzetét, amíg a

többi szereplő adaptál, s nullára nem csökkenti az innovációból származó

monopoljáradékot. Ehhez a tudáspiacon kell biztosítani folyamatosan a

monopolhelyzetet, csak ez lehet az alapja a termékpiaci tartós

monopolhatalomnak. Mindez jól mutatja az információ, mint termelési

erőforrás értékét.

A monopolhatalom és az innováció kapcsolatát elemezve megfogalmazhatjuk

tehát, hogy a már meglévő monopolhatalom segíti az új innovációt,

ugyanakkor lehetőséget teremt az innováció terjedésének megakadályozására,

illetve lassítására.  A már meglévő extraprofitot biztosító innováció mellett a

vállalat általában nehezen alkalmaz újat. Ezért egy adott iparágba újonnan

belépő szereplőnek mindig erőteljesebb az ösztönzője az innovációra.



1. 2. Egy rövid kitérő: a tudáspiac

1.2.1. A tudás

„ A gazdasági növekedés 70-80 %-a mögött

érhető tetten új és magasabb színvonalú tudás.

A modern világban a hatalom, a presztízs és a

jólét elsődleges forrásává vált a tudás”

         (IPTS 1999.)

A tudás szerepe a piaci monopolhatalom kialakulásában, tartósabbá válásában

mind elméleti, mind pedig empirikus úton bizonyítható. A tudás terjedése

gyorsítja a társadalmi tanulást, s ezáltal a gazdaság növekedési lehetőségét

bővíti, mint ahogy azt láttuk a piac keresleti és kínálati oldalának elemzésénél.

De mi is az a tudás? Vizsgáljuk meg közelebbről !

A tudás nem egyenlő az információval, nem egyszerűen egy

információhalmaz, hiszen ugyanaz az információhalmaz a különböző

embereknél különböző tudást eredményez. Ha a tudást meglévő ismereteink

struktúrájaként definiáljuk (Boulding 1955), valószínűleg még mindig szűken

értelmezzük azt.  A tudás nemcsak ismeretek, hanem „leírható és nem leírható”

képességek struktúrába rendezett összessége, rendszere (OECD 1996.), amely

egy adott időpontra jellemző állapota a felhalmozott intellektuális

erőforrásoknak, cselekvési potenciálnak (Nyíri 2002). A tudás a környezettel

való folytonos kölcsönhatás, a tanulási folyamat eredménye, amely révén

folyamatosan változik, bővül, átalakul. A tanulás folyamán a gazdasági

szereplőket érő különböző információk nem hatnak egyformán. Egy részük

beépül a tudásunkba, az információk már korábban kialakult struktúrájába,

megváltoztatva azt. Más részük azonban csak érintőlegesek, áthaladva a

meglévő struktúrán nem hatnak ránk.

A tudás természetét és szerepét vizsgálva a fejlődésben a következő kérdések

merülnek fel: Mitől függ, hogy melyik információ hogyan hat, mi válik részévé



az egyéni, a szervezeti, illetve a társadalmi tudásnak? Vajon a tudás milyen

értelemben tekinthető árunak? Vajon minden tudás áru a tudásalapú

gazdaságunkban?

A tudáspiacon a kereslet és a kínálat a tudásra, ismeretekre irányul, amely

jellemzői:

- birtoklása monopolhatalommal jár mind a keresleti, mind a kínálati

oldalon, s ezáltal az árupiac szereplőinek plusz előnyöket tulajdonít a

piaci tranzakciók során

- tanulási folyamat eredménye, amely idő- és költségigénye általában

nagy, az eredmény előre pontosan nem meghatározható, s amelyben a

véletlennek nagy jelentősége van.

- felhasználási lehetősége szimultán

- újrafelhasználható

- befolyásolja mind a termelői, mind pedig a  fogyasztói magatartást. A

tudás gyarapodása innovatív magatartást válthat ki az árupiac mindkét

oldalán hozzájárulva a változatosság, gazdasági mutációk

kialakulásához.

Elemzésünk szempontjából (például: tudáspiac és árupiac kapcsolata,

globalizáció és az információs társadalom hatása az árupiacra, gazdasági

szereplők monopolhatalma, gazdaságpolitikai következtetések) érdemes

megkülönböztetnünk a codified (explicit) és a tacit (implicit) tudást (Polányi

1958, 1978., Lundwall l997.). Nézzük melyiknek, mi a jellemzője, s

megkülönböztetésünknek mi a jelentősége!

A codified tudás jellemzője, hogy az könnyen információvá változtatható,

konkrét formában kifejezhető, s mint ilyen átadható. Ugyanakkor könnyű

átvenni, másolni, raktározni (például az iskolarendszerű képzések során

tanítják, könyvekben olvashatók, interneten elérhető, stb). Mindenki által

hozzáférhető. A tudásnak ez a része részben az Arrow-i közjószág



tulajdonságaival bír, terjedését segíti annak alacsony vagy éppen nulla

határköltsége, részben pedig piaci tranzakciók tárgyává válik.

Az implicit, vagy tacit tudás ettől eltérő tulajdonságokkal bír. Általában egy-

egy egyénhez, kisebb-nagyobb közösséghez – például családhoz, vállalathoz –

kötődik, intézményekben, szervezetekben testesül meg.  Nincs explicit

formában kifejezve, ezért átadása, átvétele nem lehet tárgya a piaci

tranzakcióknak.  Ehhez a tudáshoz egyáltalán nem könnyű hozzájutni.

Megtanulható ugyan, de csak más emberekkel való együttműködés, közös

problémamegoldás, magatartásformák imitációja során. A tudásnak ez a

formája tehát csak társadalmi interakcióban adható - és vehető át, ezért

érzékeny a társadalmi kontextusra.

A tudás különböző szinteken értelmezhető. Ezek: az egyén, egy-egy szervezet,

egy-egy iparág, a társadalom. Ezeken a szinteken eltérő a codified és a tacit

tudás aránya. Jellemzően az egyéntől a társadalom felé csökken a tacit tudás

aránya.

A neoklasszikus közgazdasági megközelítés keretei között a tudás csak, mint

a piaci információk felhasználásához szükséges ismeret kap hallgatólagos

szerepet a rendszer keretein belül. Megszerzésének módjával, új tudás

keletkezésével az elemzők nem, vagy csak, mint piaci elégtelenség forrásával

foglalkoznak.

Az evolúciós elemzési keretek között hangsúlyossá válik, hogy a tudás

evolúciós folyamat eredménye, s mint ilyen forrása a gazdasági szereplők

változatosságának, sokszínűségének a különböző magatartásformák

kialakulásának.

A tudáspiac szereplői az egyének mellett a kínálati oldalon az oktatási

intézmények, kutatóintézetek, akadémiai intézetek, a keresleti oldalon pedig a

vállalatok, az állami szektor, felsőoktatási intézmények.



A tudáspiaci befektetésekkel, ezek megtérülésével, a szereplők által

realizálható előnyök gazdasági hasznosításával e jelen keretek között nem

kívánok részletesen foglalkozni.

1.2.2. Tanulás

„Change and learning are two

sides of the same coins.”  (EU

1997)

A tudás piaci hatalom forrása, s így a siker kulcsa lényegében a tanulás. A

tanulás révén történik meg a meglévő egyéni képességek, szakértelmek

„karbantartása”, illetve új kompetenciák kialakítása, felépítése, a humántőke

fejlődése. Tanulás szükséges mind a gyorsan változó  környezeti (piaci,

technológiai, stb) feltételekhez való adaptációhoz, mind pedig  innovációs

folyamatok megvalósításához. Így folyamatos tanulás zajlik a gazdaság

minden szegmensében, minden (egyéni, szervezeti, iparági, szektorok stb.)

szintjén.

A gazdasági szereplők tanulási kapacitása eltérő, az erősödő gazdasági

versenyben így a tanulóképesség kritikus versenytényezővé, sikertényezővé

válik. A tanulóképességekbeli különbségek polarizálódáshoz vezetnek, a

sikeresek szereplőknek az élet különböző területein – így a gazdaságban is -

monopolhatalmat biztosíthatnak, miközben a lemaradók marginalizálódását

eredményezhetik. A tudásról elmondottakkal összhangban a tacit tudás

megszerzésében az interaktív tanulásnak van kiemelkedő szerepe.

 A neoklasszikus elemzések statikus jellege miatt a tanulásnak csak

rendkívül szűk tere marad. A szereplők (preferenciái, magatartási szabályai)

nem változnak, így a tanulás egyszerűen csak adaptációra korlátozódik. Az

alkalmazkodási folyamat az optimalizálás szabályai szerint zajlik.  A kialakuló

statikus egyensúlyi állapotban nincs se szükségség, se motiváció a tanulásra.

A tanulásnak tehát csak azt a fajtáját engedi be, amely nem zavarja meg magát

a rendszert.



Az evolúciós elemzésekben a tanulás révén a gazdasági – társadalmi

rendszerek nyitottá válnak. Az ismeretek bővülésével átértékelődnek már

meglévő ismereteink, korábban egymástól független területek kapcsolódnak

össze, új kombinációk jelennek meg, újabb és újabb kérdések sora irányítja az

érdeklődési területek, az egyes területek értékrendjének megváltozását. Mindez

minőségi ugrásokat válthat ki (szabálytalan időközökben, előre meg nem

határozható időpontokban) a preferenciákban, magatartásformákban, az

alkalmazott erőforrás-kombinációkban, előállított termékekben, nyújtott

szolgáltatásokban, stb.

 Ebben az értelemben a tanulás az evolúció hordozója, mivel a tanulás

eredményei a variációk. A tanulás maga a replikátor, s a tanulás során

innovációk – mutációk - születnek.

A tanulás maga a racionalitás megjelenési formája, amelynek fő terepe a

kognitív tanulás. A gazdasági szereplők asszociatív tanulása során sokszor

lokálisan szembekerülhetünk a racionalitással (például divat).

Hogyan ragadhatjuk meg a tanulás motivációját? Miért tanulunk?

Egyrészt a túlélésért. Ekkor a szereplők racionális viselkedésének eszközeként,

a túlélésnek alárendelten jelenik meg, amely az imitációval kapcsolatos, s

kimenetele a szereplők pályájának leírásával meghatározható. A tanulás ekkor

lokális egyensúlyi helyzet kialakulását eredményezi, amely azonban

pillanatnyi, időleges lehet csak. A tanulás eredménye a fejlődés.

Ugyanakkor tanulunk azért is, hogy változtatni tudjunk meglévő korlátainkon,

gazdagítsuk egyéniségünket. Ekkor a tanulás változatosabb környezetet

produkál, s az evolúció hordozójává válik kapcsolódva a kreativitáshoz,

amelynek révén mutációk alakulnak ki.



1. 3. Melyik piac határozza meg a másikat?

Az eddigieket összegezve megállapíthatjuk, hogy valószínűleg nem a statikus

szemléletű neoklasszikus piaci struktúrák felől célszerű magyarázni a

vállalatok innovációs lehetőségeit. Hasznosabbnak bizonyulhat inkább a

piacszerkezetet az innováció és adaptációs folyamatok következményeként

kezelni, mint annak kiváltójaként. Célszerű az innováció piacformáló és

átalakító szerepét hangsúlyozni, mely megállapítás összhangban áll az eddig

bemutatott gondolatmenettel.

A piacszerkezetek helyett véleményem szerint a monopolhatalom jellege és az

innováció kapcsolata játszik lényeges, meghatározó szerepet a dinamikus

hatékonyság szempontjából. Kapcsolatukban – amely mint láttuk nem

egyirányú - nehéz megkülönböztetni az okot az okozattól. A létező

monopolhatalom kettős hatása, arculata – innovációt segítő, illetve visszatartó

hatása - miatt nem állítható egyértelműen, hogy az innováció számára minél

nagyobb monopolhatalom a kívánatos. Valószínűleg nem elsősorban nagysága,

hanem tartós, illetve ideiglenes jellege fontos a gazdaság dinamikája, fejlődése

érdekében.

Nemcsak a pillanatnyi monopolhatalom, hanem a vállalatok várakozása a

jövőbeli piacmérettel, a kialakítható monopolhatalom és realizálható

monopolista járadék nagyságával kapcsolatban meghatározza az adaptáció

sebességét, az újabb innováció bevezetésének ütemezését, motiváló tényezőit.

A társadalom egésze számára monopolhatalom által keletkező pillanatnyi

hatékonyságveszteség az ára a dinamikus hatékonyságnövekedésnek, a

jövőbeli jóléti többlet növekedésének. Érdemes e megállapítást kellő súllyal

kezelni a versenyszabályozás tekintetében.

1.4. Az empirikus kutatások tükrében

A piacszerkezet és az innováció kapcsolata az empirikus kutatások tárgya. Sok

tanulmány született e témában, például Scherer (1965, 1967, 1989.), Phillips



(1971), Kamien és Schwartz (1982), Scott (1984), Levin és Riss (1984, 1988.),

Levin (1985), Kleinknecht és Verspagen (1989), Geroski (1990), Scherer  és

Huh (1992).

A tanulmányok többek között a piaci részesedés és az innováció kapcsolatát, az

ágazati sajátosságok, koncentrációs ráta és az innovációs tevékenységek

intenzitásának összefüggését, a piaci verseny intenzitása és a koncentrációs ráta

kapcsolatát vizsgálják.

Az elemzések főbb következtetései:

- Vannak olyan ágazatok, ahol igazolható az a schumpeteri hipotézis,

hogy a monopolhatalom segíti a K+F és az innovációs tevékenységeket.

Ugyanakkor más ágazatokban nem mutatható ki egyértelmű, s

egyirányú pozitív kapcsolat a piaci részesedés és az innováció között.

- Az ágazati sajátosságok jelentős mértékben – sokszor erőteljesebben,

mint maga a piaci szerkezet - befolyásolják mind a koncentrációs ráta

értékét, mind pedig az innovációk gyakoriságát, jellegét. Nem

választható szét a monopolhatalom és az iparági sajátosság hatása az

innovációra.

- A tapasztalatok azt mutatják, hogy a monopolhatalom mérésére nem

elegendő csak a koncentrációs ráta. Érdemes más tényezőket is

vizsgálni, mint például a belépési korlátokat, az import alakulását adott

termék piacán, a kisvállalatok relatív számát, magának a koncentrációs

rátának az időbeli változását, stb.

Mind az empirikus tapasztalatok, mind a dinamikus megközelítések

gondolatmenete azt sugallja, hogy elméleti és ökonometriai modelljeinkben a

piacszerkezeteket nem célszerű adottnak (Tirole 1990.) venni. Azok endogén

módon folyamatosan változnak és egyidejűleg több tényezőktől függnek.

Ilyenek például: az iparági keresleti feltételek, a vállalatok kutatási stratégiája,

a K+F technológiák, a tőkepiac természete (például piaci kamatlábak nagysága,

a vállalatok hitelképessége K+F forrásszerzés szempontjából, stb).

Mindezeknek gazdaságpolitikai következményei vannak egy-egy iparág,



vállalat innovatív jellegének meghatározásakor, az állami beavatkozás

szükségességének megítélésekor, az alkalmazott eszközök kialakításakor, stb.

2. Innováció és vállalati méret

A piacszerkezetek és az innováció közötti összefüggések elemzését nagyon

sokszor összekapcsolják a kis- és nagyvállalatok innovatív tevékenységének

elemzésével. Érdemes azonban hangsúlyozni, hogy a vállalati méret és a piaci

hatalom közé nem tehetünk egyenlőségjelet.

Az elméleti elemzéseknél gyakori feltételezés – Schumpeter hipotézise nyomán

-, hogy a nagyobb vállalati méret erőteljesebb innovatív tevékenységet és

gyorsabb adaptációt vált ki. Ilyen feltételezéssel él például Hakanson (1974),

Mansfield (1968), Nabseth (1973), R.J. Smith (1974) kutatásaiban.

Az alábbi ábra például az adaptáció és a vállalati méret között az alábbi

kapcsolatot feltételezi:

                  Az adaptáció időpontja

kicsi nagy vállalati méret

18.sz. ábra:  Az adaptáció és a vállalati méret kapcsolata

Az ábra sugallta kapcsolat véleményem szerint nem ilyen egyértelmű, ugyanis

az innováció, az adaptáció és a vállalati méret kapcsolatában mind a

Késői

 korai



nagyvállalatoknak, mind a kisvállalatoknak meghatározhatók az előnyei,

hátrányai.

Ezek közül a legfontosabbak: A nagyvállalatok képesek a mérethozadék

szempontjából megfelelő üzemméretet kialakítani, így méretgazdaságos

termelést megvalósítani. Ez kedvezően hat átlagköltségeikre. A nagyobb

üzemméret miatt a K+F skálahozadéka nagyobb, mint a kisebb vállalatoké.

Általában megfelelő piaci hatalommal rendelkeznek, amely segíti innovációs

tevékenységüket. Méretüknél fogva kevésbé vannak kiszolgáltatva a piaci

erőknek. Hatalmuk hosszabb távon is pozitív profitrealizálási lehetőséget

biztosít számukra, amelyet a kutatási és fejlesztési tevékenység tőkeigényének

fedezésére, illetve a gyors adaptációra fel tudnak használni.

A nagyvállalatok kockázat megosztási lehetőségei, így kockázatviselésük

általában kedvezőbb, mint a kisvállalatoké.

Hátrányuk a nehézkesebb, bürokratikus szervezeti felépítéssel, bonyolultabb

döntési mechanizmusukkal, kevésbé rugalmas, lassúbb alkalmazkodással, a

menedzsment és a vállalati alkalmazottak gyengébb motiváltságával függ

össze. A nagyvállalatok sikeressége közvetettebben függ az innovációtól.

A vállalatok kisebb mérete több szempontból jelent előnyt. Az első és

legfontosabb szempont rugalmasságuk. A kisebb szervezeti egységek

könnyebben átszervezhetők, átalakíthatók a gazdasági környezeti

változásoknak megfelelően. Közvetlenebbül érzékelik a változásokat, piaci

kihívásokat. Döntéshozatali mechanizmusuk egyszerűbb, így a döntések

gyorsabban születnek, amely gyorsabb reagálást tesz lehetővé. Mivel a

túlélésért folytatott piaci versenyben az eredményes innovációtól és az

adaptációtól függ sikerük, versenyképességük, így a kisvállalatok

stratégiájának középpontjában általában az innovációs tevékenység áll. A

nagyvállalatoknál ez a menedzsment érdekeltségi rendszerétől függ.

A kisebb vállalati méret innovatívabbá teszi a vállalatot azért is, mert benne az

emberi tényező, mint termelési tényező kreatívabbá válhat.



Jól érzékelhető, hogy egyáltalán nem egyértelmű a nagyvállalatok előnye az

innováció és az adaptáció szempontjából.

Empirikus kutatások (például: Freeman 1982, Kamien és Schwartz 1982,

Baldvin és Scott 1987, Pawitt 1987, Cohen és Levill (1989) Cohen 1995,

Scherer 1992, Acs és Andretsch 1991.) vizsgálják a vállalati méret és az

innováció kapcsolatát. Az eredmények részben igazolják a köztük lévő pozitív

kapcsolatot, de részben ellentmondást mutatnak ki a vállalati méret növekedése

és az innovációs tevékenység között.

Nézzük meg például az alábbi táblázatokat, amelyek az innovációk számát

mutatják az Amerikai Egyesült Államok leginnovatívabb iparágaiban 1982-ben

(forrás: Zoltán J.Acs and D.B.Andsretsch: Innovation and Small Firms 12-16.

oldal):

Iparág Az összes
innováció

Nagyvállalatok
innovációinak
száma

Kisvállalatok
innovációinak
száma

Számítógép 395 128 227
Gépek által vezérelt eszközök 165 68 93
Rádió és TV készülék 157 83 72
Gyógyszeripar 133 120 13
Elektromos alkatrészek 128 54 73
Műszaki és tudományos
eszközök

126 43 83

Műanyagok 107 22 82
Fényképészeti eszközök 88 79 9
Irodagépek 77 67 0
Elektromosságot mérő eszközök 77 28 47
Sebészeti berendezések 67 54 36
Sebészeti és orvosi eszközök 66 30 36
Ipari ellenőrző berendezések 61 15 46
Szaniter szerelvények 59 41 18
Vízvezeték szerelvények 54 20 33
Elektromos ventillátorok 53 47 6
Mérő és ellenőrző eszközök 52 3 45
Élelmiszertermelő gépek 50 37 12
Motorok és generátorok 49 39 10
Műanyagok 45 30 15
3.sz. táblázat: Az innovációk számának alakulása a vállalati mérettől függően



A táblázat adatai alapján jól látható, hogy nincs egyértelmű megfelelés a

vállalati méret és az innovációk száma között. A különböző iparágakban eltérő

a helyzet. Van ahol a nagyvállalati innovációk  száma nagyobb (pl. a

gyógyszeriparban, az irodagépek esetében), van ahol ez e helyzet megfordul

(például a számítógépek, műanyagok esetében). Néhány termék esetében szinte

teljesen megegyezik a kis- és nagyvállalati innovációk száma (például rádió és

TV készülékek, sebészeti és orvosi  műszerek esetében).

A következő táblázat az innovációk számának megoszlását mutatja az

innovációk újdonsága szerint a kis és nagyvállalatok között ugyancsak 1982-re

vonatkozóan. (Zárójelben a százalékos megoszlások szerepelnek.)

Innováció újdonsági foka szerint Az innovációk
száma
nagyvállalatoknál

Az innovációk
száma
kisvállalatoknál

1.  Teljesen új kategória   0  (0.00)   0  (0.00)
2. Már létező, de az adott piacon teljesen
új innováció

50  (1,76) 30  (1,43)

3. Jelentős fejlesztés egy már létező
technológiában

360  (12,70) 216 (10.27)

4. Létező termék továbbfejlesztése 2424 (85,53) 1858 (88,31)
Összesen. 2834 (99,99) 2104 (100.00)
4.sz. táblázat: Az innovációk újdonsági foka és a vállalati méret közötti összefüggés

A fenti adatok a vizsgált évben azt mutatják, hogy összességében a

nagyvállalatoknál végrehajtott innovációk száma nagyobb volt, de

megoszlásuk az innováció újdonságfoka szerint nem mutat lényeges eltérést.

Az arányokat tekintve a kisvállalatok a már létező termékek

továbbfejlesztésében vannak viszonylagos, 2,5 %-es előnyben.

A kutatási eredmények felhívják a figyelmet az ágazati sajátosságok mellett

más, az innovációs tevékenységet meghatározó tényezőkre, mint például a

skálahozadék alakulása, pénzügyi korlátok, tulajdonosi feltételek, iparágak

közötti kapcsolatok stb.



Az elméleti és empirikus kutatások eredményeit összegezve megállapítható,

hogy nincs egyértelmű megfelelés a vállalati méret az innováció között. Mind a

vállalati méret, mind az innovációs tevékenység a piacszerkezetekhez

hasonlóan endogén módon meghatározott egy komplex gazdasági rendszeren

belül, ezért a vállalati méret helyett az ágazati sajátosságokat, stratégiai

kapcsolatokat, az ágazati kereslet jellemzőit (például rugalmasságát) célszerű a

kutatások fókuszába állítani.

3. Gazdaságpolitikai következtetések

„…… amikor nagyon nagy sokaságot kell

gondosan elrendezni, akkor ez csak az

egységek spontán, kölcsönös igazodásával

érhető el, nem pedig azzal, hogy a számos

egységnek külön kijelölünk helyeket egy előre

elrendezett térben.”

Polányi (1993)

A piaci szerkezet, vállalati méret, innováció, piaci verseny elméleti

megközelítése, kapcsolatuk értelmezési módja jelentős hangsúlyeltolódást,

eszközrendszer váltást okozhat a mindenkori gazdaságpolitikában.

Mind a vállalatok, mind egy-egy gazdaság nemzetközi versenyképességének,

egy ország gazdaság fejlődése, növekedése ma már elválaszthatatlanul

összefonódott az innovációval. A gazdaságpolitikának ennek érdekében

segítenie és biztosítania kell:

- az innovációk ösztönzését

- finanszírozását

- tudásáramlás biztosítását

- a technológiai diffúzió gyorsítását



- a kutatási és fejlesztési, innovációs tevékenység társadalmi

elismertségét.

 E feladatok ellátása egyértelműen szükségessé teszi, hogy a gazdaságpolitika

kiemelt területeként kezeljük az innovációval kapcsolatos tevékenységeket,

amelyek hatékonysága nemcsak az aktuális gazdaságpolitikai célkitűzésektől,

eszközöktől, hanem a vállalatok érzékenységétől, reagáló képességétől,

kreativitásától, kockázatviselés mértékétől, az innovációs rendszer elemei

között létrejövő tudásáramlás tartalmától, gyorsaságától, stb. függ, amelyek

viszont korábbi évek gazdaságpolitikai súlypontjai által jelentős mértékben

meghatározottak.

A gazdaságpolitika mind makroszinten, mind mikro- és mezzo (ágazati)

szinten segítheti az innovációt. Legáltalánosabban célját a következőképpen

fogalmazhatjuk meg: dinamikusan változó gazdasági környezet biztosítása,

amely erőteljesen motiválja a gazdasági szereplőket innováció végrehajtására.

Hronszky (2002.) a gazdaságpolitikán belül három csoportot különböztet meg:

a. az innovációs nyomást közvetítő (például: versenypolitika,

gazdaságpolitika általában) terület,

b. az innovációt, adaptációt és imitációt befolyásoló (például

innovációs politika, K+F politika, oktatáspolitika) cél- és

eszközrendszer, valamint

c. azok a kompenzáló és kiegyensúlyozó intézkedések, amelyek az

innováció esetleges negatív hatásaival kapcsolatosak

3.1. Gazdaságpolitikai dilemmák

A gazdaságpolitikai célokkal és eszközökkel kapcsolatban különböző

dilemmák fogalmazhatók meg:

- Az innováció egyéni és társadalmi ösztönzői eltérőek. Az egyéni

motivációk alapján nem valósul meg minden olyan innováció, amely

társadalmilag kívánatos lenne. Arrow (1962) bizonyításának

eredményeként jól tudjuk, hogy bármely piaci struktúrában az



innováció alulfinanszírozott, így szükséges az állami szerepvállalás e

területen is. A kérdés az, hogy milyen céllal, mekkora mértékben,

milyen formában, milyen kutatási és fejlesztési tevékenységeket

támogasson az állam.

- A motivációk mellett a diffúziós folyamattal kapcsolatos ellentmondás

a szabad piaci verseny és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelme

között fogalmazható meg.  A szabadalom korlátozza a piaci verseny

szabadságát, mivel védi az innováció eredményeként kialakuló

monopolhatalmat, s ezzel jóléti veszteséget okoz. Ugyanakkor

támogatja a K+F és az innovációs tevékenységet azzal, hogy a

monopolhatalmat védve lehetőséget teremt a K+F befektetések

megtérülésére, az innovációs tevékenység kockázatának csökkentésére,

s ezzel hozzájárul nemcsak a vállalati profitszerzési lehetőség, hanem a

hosszú távú fogyasztói többlet növekedéséhez.

- A harmadik dilemma magával a versennyel kapcsolatos. Hasznos-e

vagy káros? Hasznával már a korábbiakban foglalkoztunk, de a

társadalom szempontjából nem közömbös, hogy a piaci verseny

szelekciós hatásának eredményeként vesztesek is lesznek. Mi legyen a

vesztesekkel? Kell-e, ha igen, akkor hogyan foglalkozni velük? Milyen

kompenzáló intézkedéseket tesz szükségessé?

- A következő megfogalmazódó dilemma az, hogy melyik szektor

végezze a kutatási és fejlesztési tevékenységet, a privát, vagy az állami

szektor? Amennyiben a privát szektor végzi, akkor számolni kell azzal,

hogy a verseny következtében párhuzamos kutatási kapacitások

épülnek ki, túlzott forrásfelhasználás alakul ki. Ez koordinációs

igényeket vet fel. Ha az állami szektor végez K+F tevékenységet, akkor

egyrészt olyan eredmények is megszülethetnek, amelyekben az üzleti

szféra már nem lenne érdekelt, másrészt pedig a tapasztalatok szerint

nem kellő hatékonyságúk, időben elhúzódnak.



- Végül komoly ellentmondások keletkezhetnek a rövid távú és a hosszú

távú érdekek között, különösen olyan időszakokban, amikor az állami

költségvetés deficites.

A felsorolt dilemmák nemcsak gazdasági, hanem erkölcsi, jogi, kulturális

dimenziókat is érintenek. Mindezeket figyelembe véve összehangolt, a

gazdaságpolitika több területét érintő állami szerepvállalás, szabályozás

szükséges.

A K+F és az innovációs tevékenységgel kapcsolatos gazdaságpolitika

mikroszinten a gazdasági szereplők magatartására, motivációira, döntéseire

kíván hatni. A hatás mértéke függ az ágazati sajátosságoktól, az adott

gazdasági szereplő iparágon belüli helyétől, súlyától. Mikroszinten az

iparpolitika elsősorban a kínálati oldalról, a versenypolitika pedig a keresleti

oldalról kívánja korrigálni a piaci mechanizmus működéséből fakadó piaci

elégtelenségeket. Mezzo szinten a regionális politika játszik szerepet (Török Á.

1999.). A gazdaság általános feltételrendszerét, dinamikus gazdasági

környezetet a makroszintű gazdaságpolitika biztosítja, többek között a

technológia politika, az innovációs politika, tudománypolitika, oktatáspolitika,

de szerepet játszanak például adó- és számviteli, munkaerőpiaci szabályozások

is.

3.2. Versenypolitika

A versenypolitika szervesen összefügg a mindenkori gazdaságpolitikával. A

versenyszabályozás jelenlegi gyakorlatának még ma is fő jellemzője, hogy

elsősorban rövid távú szemlélettel bír, a statikus hatékonyságot tartja szem

előtt. Túl kevés figyelmet fordít a piac változására. Nem kezeli megfelelő

súllyal és differenciálva azokat erőket, amelyek a verseny, s azokat, amelyek a

stabil helyzet szempontjából fontosak. Alapvetően az állapotra és nem a

folyamatra koncentrál, így a versenypolitikák célja olyan magatartás

megelőzése, amely a monopolhatalom kiterjesztésére, illetve a verseny

korlátozására irányul. Az antitröszt politika például a tökéletes verseny piaci



szerkezetét tartja kívánatosnak, ezt részesíti előnyben, ezt tekinti viszonyítási

alapnak. Az elméleti háttér – mint azt az előzőekben láttuk – az, hogy a

tökéletesen versenyző iparág azonos költség- és keresleti viszonyok mellett

hatékonyabb erőforrás-felhasználást biztosít. Így ez a piaci szerkezet biztosítja

a társadalmi jólét maximumát. A noha társadalmi jólét maximalizása általában

nem jelenik meg explicit módon a versenypolitikák célkitűzései között, mégis

az tapasztalható, hogy a verseny, a statikus társadalmi jólét túlértékelődik a

dinamikus jóléttel szemben (Andretsch, Baumol, Burke 2001.). Mivel a

verseny így kívánatos, ezért a gyakorlatban a verseny intenzitását mérve

értékelnek egy-egy konkrét piaci struktúrát. Nagyon leegyszerűsítve azt

mondhatjuk, ha a verseny intenzitása nő, akkor a közelebb jutunk a tökéletes

versenyhez, így a társadalmi jólét is nő. Így a következtetés: a verseny jólétet

növel. A társadalmi jólétet a megszokott elméleti értelmezés szerint anyagi

jólétként definiálják, pedig napjainkban egyre világosabbá válik, hogy a jólét

(legalábbis egy meghatározott anyagi szint felett) nemcsak az anyagi javak

függvénye, hanem mindinkább társadalmi – pszichológiai - környezeti

tényezők által is meghatározott kategória.

Az elméleti vizsgálódások során beláttuk, hogy a gazdaság dinamikus fejlődése

szempontjából egyáltalán nem egyértelmű a tökéletes verseny előnye a többi

piacformával szemben, mivel abból éppen maga a verseny, mint folyamat

hiányzik.

A versenyszabályozási gyakorlat tehát az esetek többségében a piaci versenyt

csökkentő struktúrák ellen hat. A regulált piacok szabályozása még ma is

alapvetően árszabályozással történik. Megfogalmazódik a kérdés, hogy milyen

piacszabályozásra van szükség (Katz és Schapio 1981, 1989), ha elismerjük,

hogy a piaci monopolhatalomnak szerepe van a gazdaság fejlődésében.

A váltás igénye egyértelmű! Dinamikus hatékonyságot segítő szabályozásra,

gazdaságpolitikára van szükség, hiszen nem egyszerűen a rendelkezésre álló



erőforrások allokációs kérdéséről van szó, hanem ennél lényegesen többről! A

versenyszabályozás alapvető feladata véleményem szerint a piaci verseny

dinamikus jellegének erősítése. Amennyiben a versenyt nem statikusan, hanem

dinamikusan értelmezzük, akkor belátható, hogy a társadalmi jólét hosszú

távon az innováció hatására nő. Az innovációval nagyobb jóléti növekedés

érhető el, mint az árral (p=MC), hiszen versenyelőny megszerzése a

vállalatokat folyamatos innovációra kényszeríti (Rizner 1973, Schakle 1971).

A sikeres innováció hatására kialakuló monopolhatalomból a vállalatnak  Ez

statikus értelemben ugyan jóléti veszteséget okoz, de ha könnyű a ki és a

belépés a piacra, akkor minden szereplő ex ante csak normálprofitot várhat. A

pozitív profithoz innováci kell.

A versenypolitikában tehát nem elsősorban ex post, hanem ex ante jellegű

szabályozást célszerű alkalmazni, amely során megakadályozzák egy-egy

iparágban a belépési korlátok felállítását. Elméleti modellek (Baumol 1982,

Gilbert és Newberg 1982, Beil 1995) sorozata bizonyítja, hogy megtámadható

piacok esetén a piaci verseny, az innovációs motiváltság felerősödik, s még

monopolhatalom birtokában is intenzívvé válik. A versenypolitikában tehát

nemcsak a különböző vállalati magatartások tiltása és bizonyos piacszerkezetek

ellenzésének kell megjelennie, hanem azoknak az eszközöknek is, amelyek

segítik a belépést, növelik a vállalatok számot, a potenciális belépők

versenyképességét, segítik az újonnan belépőket a fejlődési lehetőségek

biztosításával. A szabályozás középpontjába az innovációt és a flexibilitást

érdemes állítani.  Amennyiben ugyanis a gazdaságpolitika eszközrendszere

támogatja, ösztönzi a vállalkozások létrejöttét, kapacitásának növelését,

kedvező intézményi feltételeket biztosít a piacra lépésnek, akkor az innováció

felerősödik, s ennek következményeként a gazdasági környezet

változékonyabbá válik, ami kedvező talajt biztosít a folyamatos innováció, az

iparág, a gazdaság fejlődése számára. Ha a szabályozásban az innováció és

nem az ár az elsődleges, akkor tudomásul kell venni, hogy a vállalatok közötti

koordináció megelőzése nem feltétlenül kívánatos, mivel az segítheti az

innováció, s hosszabb távon a társadalmi jólét növekedését.



Az állami beavatkozás szükségességének megítélésékor azt mondhatjuk, hogy

az csak akkor célszerű, ha egy vállalat monopolhatalma tartóssá és

tekintélyessé válik, s ugyanakkor innovatív tevékenysége alacsony szintű.

Ezért javasolt a piaci részesedési, koncentrációs ráták helyett az a vállalatok

innovatív tevékenységének, aktivitásának különböző mérőszámainak

alkalmazása.

A versenypolitikai eszközrendszer kidolgozásakor figyelembe kell venni, hogy

a verseny intenzívebbé válásának természetes velejárója a visszafejlődő,

csődhelyzetbe jutó, a piacról „kihulló” vállalatok számának növekedése is. A

szelekciós hatás eredményének elfogadása, az egyéni válsághelyzeteknek a

feldolgozása érdekében segíteni kell a társadalmi értékítélet változását, illetve a

kilábalást, újrakezdést.

A hagyományos versenypolitika szempontjai sérülhetnek a vállalatok stratégiai

szövetségeinek kialakításakor. Ezek a szövetségek kedvezőek a K+F

tevékenység szempontjából, de sérti a versenypolitika összejátszási (kartell)

szabályozását. Ennek az ellentmondásnak teremthet mozgásformát a

csoportmentességi szabályozás, amely 1999-ben Magyarországon is

bevezetésre került.30

A K+F és az innovációs tevékenység nem nélkülözheti az állami

szerepvállalást, amely segítheti és bővítheti a tudás és a technológiai diffúzió

hatókörét, a latens innovációs tartalékok mozgósítását, kihasználását. Az állam

támogatásaival csökkenthető a kockázat a gazdaság egészét magával húzó

kulcstechnológia területén. Nemzetközi keretegyezményekkel segítheti az

                                                          
30 „A csoportmentességi szabályozás arra szolgál, hogy a vállaltok közötti s egyébként joggal
versenykorlátozónak minősíthető megállapodások bizonyos formáit elsősorban a megállapodó
felek szektorális helye (mindenekelőtt szolgáltatási ágazat vagy szakágazat), másodsorban
egyéb, a megállapodások szövege szerint teljesülő feltételek alapján eleve legálissá tegyék. Ez
annyit jelent, hogy az előre meghirdetett csoportmentességi feltételek teljesítése esetén a
kartelltilalom alóli mentesség automatikusan érvénybe lép.” (Török Á: A verseny és a K+F
politika keresztútján, 493. oldal)



innovatív gazdasági környezet kialakulását, a nemzetközi tudásáramlásba való

bekapcsolódást.  Nő az állam koordináló, szervező, finanszírozó, tanácsadó,

tájékoztató, közvéleményt formáló tevékenysége iránti igény (Rába A. 1996.).

Az igények változása megköveteli a gazdaságpolitika egyes területeinek

komplex rendszerben történő kezelését, összehangolását. A szabályozásban az

innovációs folyamat az, amire ezt alapozva a komplexitás megteremthető. Ez

az az alap, amely alapján megfogalmazhatók a technológiai fejlődés

prognózisai, kidolgozhatók a fejlődési trendekhez való alkalmazkodást

biztosító gazdaságpolitikai programok, eszközök figyelembe véve az iparágak,

vállalatok sajátosságait, fogadókészségét. A szabályozásban a szektoriális

támogatás mellett és helyett  hangsúlyt kapnak a „horizontális„ ösztönzők (pl:

K+F, elmaradott körzetek, kisvállalatok támogatása).

A gazdaság dinamizmusa érdekében a szabályzás során Magyarország esetében

például elsősorban a kis- és közepes vállalatok támogatása, az egyetemek és a

kutatóhelyek erőteljesebb szerepvállalása szükséges.

Napjainkban az oktatáspolitikának a korábbiaknál lényegesen nagyobb

hangsúlyt kell kapnia, mivel egy-egy ország nemzetközi versenyképessége az

adott gazdaság teljes innovációs rendszerének hatékonysága, fejlettségének

függvénye. Az innovációs és adaptációs készségek kialakításában,

fejlesztésében nagy a felelőssége az oktatási rendszernek, az

oktatáspolitikának. Az oktatásban kiemelt jelentőséget kell kapnia a szakmai

tudás megszerzése mellett a kreativitásra nevelésnek, ki kell alakítani a

problémák és összefüggések felismerésének, az összefüggések biztos

alkalmazásának, átrendezésének és újraszervezésének képességét (Tóth

Attiláné 2001.).

A tömegoktatás hatékonyságának emelkedése növeli a társadalom és a

gazdaság adaptációs képességét. Vigyázni kell azonban arra, hogy például az

egyetemeken folyó tömegképzés jelentősen csökkentheti a kutatási

kompetenciát (Kerékgyártó Gy. 2001.). A tömegképzés és az elitképzés, a

tudástermelés és a vállalkozó egyetem között megfelelő egyensúlyt kell találni.



V.

Innovációs helyzetkép Magyarországon



1. Az elméleti elemzésekből következő főbb megállapítások

Az előző fejezetek elméleti vizsgálódásainak összegezéseként megállapításra

került, hogy

- egy-egy vállalat, illetve iparág, s ezen keresztül egy ország gazdasági

növekedésében, a gazdaság dinamizálásában az innováció kulcsszerepet

tölt be.  Korunkban az extenzív növekedési tényezők szerepének súlya

csökken, ugyanakkor az innovációé jelentősen nő, a XX.-XXI. században a

fejlődés „fő motorjává” válik (Schumpeter 1949, Thirlwald 1999.).

- Az innovációs, s a nyomában kibontakozó adaptációs folyamatok a humán

termelési tényezők jelentős felértékelődését eredményezték, felhívva a

figyelmet arra, hogy milyen fontos a jól képzett, innovációra kész, kreatív,

a környezeti változásokhoz rugalmasan és gyorsan alkalmazkodni képes, az

adódó lehetőségeket jól kihasználó munkaerő.

- Az innovációk ösztönzése, a diffúziós folyamatok gyorsítása, az

információ- és tudásáramlás segítése jelentősen hozzájárulhat a

gazdaság dinamizálásához, versenyképességének növekedéséhez.

Láttuk, hogy korunkban a globalizáció következtében kiéleződő versenyben, a

tudásalapú gazdaságban az innovációs készség és képesség, a mikro- és makro-

szintű kölcsönhatások nyomán kibontakozó folyamatok eredőjeként az

innováció és az innovációs politika egyre fontosabbá válik. Az innováció

stratégiai szerepe, jelentősége megjelenik a hazai gazdaságpolitikában is. A

kilencvenes évek kiemelt gazdaságpolitikai célkitűzései között folyamatosan

jelen volt és mai is jelen van a versenyképesség növelése, az innováció

ösztönzés, megértve e kettő szoros kölcsönhatását. Sajnos jelentőségük

elismerése mellett a mindennapi gazdaságpolitikai lépések sorozatában nem

mindig kaptak és kapnak jelentőségüknek megfelelő súlyt. A rövid távú

finanszírozási gondok, nemegyszer pillanatnyi politikai érdekek háttérbe

szorítják e csak hosszú távon megvalósítható célkitűzéseket.



Dolgozatom e részében a rendelkezésre álló empirikus felmérések adatai és

tapasztalatai alapján kívánom bemutatni az innovációs és adaptációs

folyamatok legfontosabb magyarországi jellemzőit, az elmúlt másfél

évtizedben kialakult főbb tendenciáit. A tapasztalatokat összegezve kísérletet

teszek azoknak a főbb feladatoknak a megfogalmazására, amelyek

hozzájárulhatnak – ha szerény mértékben is  - ahhoz, hogy a gazdaságpolitika

hatékonyabban segíthesse a hazai innovációs folyamatokat.

2. A hazai K+F31 szféra az empirikus felmérések tükrében

A hazai innovációs rendszer - és ezen belül a K+F - teljesítménye az utóbbi

évtizedben gyakran került a kutatások középpontjába. Az érdeklődés

növekedése érthető, hiszen a rendszerváltás után a gazdaságpolitika

hangsúlyozott célkitűzései között az ország versenyképességének növelése, a

gazdaság fejlődése, az EU csatlakozás feltételeinek való megfelelés

szerepelnek. Mindezen célkitűzések megvalósításában kulcsszerepe van az

innovációknak, a hazai K+F rendszer teljesítőképességének,

versenyképességének. Ez – a nemzetközi tendenciáknak megfelelően -

szükségszerűen együtt kell, hogy járjon a tudomány stratégiai tényezőként

kezelésével, a tudásipar felértékelődésével.

Ebben a témakörben az elmúlt évtizedben végzett szűkebb és tágabb körű

felmérések jelentősen hozzájárultak a nemzeti innovációs rendszerrel

kapcsolatos információbázis kialakításához, az évtizedben kibontakozó

tendenciák meghatározásához, a hazai innovációs helyzetkép feltérképezéséhez

és a tennivalók meghatározásához (például: OMFB 1995,1997, Chikán 1997,

Kiss János 1997, 1999., Dőry 2000, Román Zoltán 2001, BME Heller Farkas

                                                          
31 A K+F tevékenység ugyan jóval szűkebben értelmezhető az innovációnál, de a rendelkezésre
álló statisztikai adatok elsősorban ennek megfigyelését, értékelését teszik lehetővé.  A hazai
K+F statisztikák az OECD ajánlásokat követve készülnek.



Innovációs Kutatócsoport 2002, 2003, GKI rendszeresen végzett felmérései,

stb).32

A vizsgált tanulmányok, teljesítményértékelések által kirajzolódott kép alapján

az elmúlt másfél évtized két markáns szakaszát különíthetjük el.

Az első szakaszban az elvégzett állapotfelmérések a magyar K+F szektor

leépülését jelzik. Annak ellenére, hogy a hazai K+F potenciál az értékelések

szerint erős, minden lényeges statisztikai mutató a kutatóintézetek-, a vállalati

kutatóhelyek-, a kutatólétszám, a K+F ráfordítások drasztikus csökkenését

mutatta. A szektor erózióját erősítette, hogy a vállalatok és intézmények

figyelmének középpontjában nem az innovációs tevékenység, hanem a

napi túlélésért, a meglévő helyzet stabilizálásáért folyó harc állt. Ennek

következményeként a K+F iránti kereslet drasztikusan - szinte nullára -

csökkent.

A K+F szektor versenyképességét tovább rontotta, hogy a K+F felfogás

kutatásorientáltsága mellett a díffúziós kérdések háttérbe szorultak.
A kiemelt folyamatok a nemzeti innovációs rendszer versenyképességének romlását,
rekonstrukciós igényét jelezte.

Az alábbi táblázat adatai jól mutatják az első szakaszban megfigyelhető negatív
tendenciát:

5. sz. táblázat: A kutatás, fejlesztés főbb arányai

A kutató-fejlesztő helyekÉv
Létszáma az
összes
foglalkoztatott
százalékában

Beruházásai a
nemzetgazdasági
beruházások
százalékában

Ráfordításai a bruttó
hazai termék (GDP)
százalékában

1988 0,94 2,21 2,28
1989 0,88 1,50 1,96
1990 0,81 1,27 1,61
1991 0,63 0,45 1,09
1992 0,57 0,72 1,08
1993 0,58 0,67 1,00
1994 0,59 0,65 0,93
1995 0,54 0,56 0,75
1996 0,55 0,50 0,67
1997 0,57 0,48 0,74
1998 0,56 0,53 0,70

                                                          
32 Az 1.sz. mellékletben az általam ismert kutatások, felmérések közül a legfontosabbak
áttekintése található meg időbeli sorrendben.



1999 0,56 0,52 0,68
2000 0,61 0,64 0,82
2001 0,59 0,65 0,94
2002 0,61 0,67 1,1

Forrás: Kutatás és fejlesztés 2000. 2002. KSH

1996-ig mind a három lényeges mutató a K+F szektor drasztikus leépülést

jelzi. Csak a kilencvenes évek második szakaszában, 1996-tól érzékelhetők a

javulás bizonyos jelei, amelyek az előző időszakban kirajzolódó negatív

tendenciákat valamelyest enyhítik.  Ennek egyik leginkább megfogható jele,

hogy megindult a K+F ráfordítások arányának növekedése a GDP-hez

viszonyítva. A vállalatok egyre nagyobb hányadánál kerülnek előtérbe az

innovációs törekvések. A K+F tevékenységek regionális megoszlása

valamelyest javult. Ezeket a tendenciákat igazolják a KSH adatok mellett a

konkrét felmérések eredményei is.

19-20. sz. ábra: A K+F létszám és ráfordítás alakulása

K+F létszám
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Forrás: KSH 2000.

6. sz. táblázat: A K+F ráfordítások források szerint

K+F ráfordítás folyó áron

Mrd. Ft  Megoszlás %

Pénzügyi forrás

1995 1999 2000 1995 1999 2000 2001 2002
Vállalkozások ráfordítása 15,3 30,1 39,8 36,2 38,5 37,8 34,8 29,7
Állami költségvetés 23,3 41,6 52,2 55,1 53,2 49,5 53,6 58,6
Egyéb hazai forrás   1,7 2,1 2,2   4,0   2,7   2,1  2,4   1,4
Külföldi vagy nemzetközi
szerv

2,0 4,4 11,2   4,7  5,6 10,6  9,2 10,3

Összesen 42,3 78,2 105,4 100 100 100 100 100
Forrás: KSH 2000.

A táblázat alapján érzékelhető, hogy az állami költségvetés súlya 2000-ig

csökken. 2001.-től már arányának növekedése figyelhető meg, 2002-ben ez az

arány 58,6 % volt.  A vállalkozások ráfordításai százalékban kifejezve

csökkentek, elmaradnak az EU átlagtól, ami 56 % (USA-ban ugyanez az arány

66 %). Jelentősen nőtt a külföldi források szerepe: 4,7 %-ról 10,4 %-ra nőtt

arányuk.

K+F  ráfordítás milliárd forint
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21. sz. ábra:

Forrás: KSH 2000. Forrás: KSH 2002.

7. sz. táblázat: Kutatott témák száma

Munkában lévő kutatási
témák, fejlesztési feladatok
1995 1999 2000

Változás
1995 =100 %

Összesen
16063 20944 21086 130,3

Ebből: nemzetközi együttműködés keretében 1316 1701 1678 127,5
100 kutatóra, fejlesztőre jutó témák száma 153 166 146 95,4
Forrás: KSH 2000.

A kutatott témák száma örvendetesen, öt év alatt 30 százalékkal, a nemzetközi

együttműködés keretében megvalósuló kutatásoké 27, 5 százalékkal nőtt,

ugyanakkor ez utóbbiak aránya az összes kutatási témához viszonyítva a

vizsgált időszakban lényegében nem változott, 8 % körüli (valamelyest

csökkent: 8,1 %-ról 7,9 %-ra).

Az empirikus kutatások megállapítása, hogy ma már valamennyi nagyobb

hazai szektorban és régióban megtalálhatók az innovatív vállalatok. Ennek

következményeként megélénkülőben van a K+F iránti kereslet, megindult a

mélyponthoz képet a K+F szektor teljesítményének növekedése. A K+F

rendszer rugalmasabbá vált, szemléletében a piacorientáltság és a

nemzetközi orientáció egyre nagyobb teret nyer.

Kiemelendő tendencia, hogy a nemzeti innovációs rendszer hídképző

intézményeinek gyors fejlődése indult meg.

A kutatás, fejlesztés pénzügyi forrásai 1995
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K+F ráfordítások 2002.
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Kedvező változás, hogy a K+F – hez kapcsolódó adatok, információk

áttekinthetőbbé váltak.

Mindezek következtében a hazai innovációs rendszer hatékonyságának,

működésének hanyatlása megállt.

Az időszak eredményei ellenére azonban számos probléma veszélyezteti ma is

a K+F tevékenységbeli nemzetközi versenyképességünket. Még mindig

alacsony például a K+F ráfordítások aránya a GDP-hez viszonyítva, az

innovációk terjedése lassú, szükség lenne a régiók további fejlesztésére a

K+F hálózat megoszlását tekintve, az innovációs motivációk erősítésére, az

innovációk üzleti értékének növelésére, a kockázatok csökkentésére. A

vállalatok többségének sem anyagi, sem személyi feltételei nem kedveznek a

K+F-nek, technikai hátterük még ma sem megfelelő az újításokhoz, innovációk

bevezetéséhez.  Az alapkutatások aránya magas az alkalmazott kutatásokhoz

képest.

8.sz. táblázat: K+F tevékenység típusai

Munkában lévő kutatási témák,
kísérleti fejlesztési feladatok (%)

K+F tevékenység típusai

1999. 2000. 2001.

Alapkutatás 32,4 36,4  34

Alkalmazott kutatás 30,1 32,2  33

Kísérleti fejlesztés 37,5 31,4 36,3

Forrás: Kutatás és fejlesztés KSH 2002.

Az empirikus kutatások kimutatják, hogy a kutatói teljesítmények között

számos olyan alapkutatási eredmény található, amely világszínvonalúnak

tekinthető ugyan, de az alkalmazott kutatások hiánya miatt nem járul hozzá a

GDP, illetve a vállalati szektor versenyképességnek növeléséhez.  Lassú a

tudás áramlása.

A felmérések kimutatják, hogy a kisebb eredmények ellenére folyamatosan

romlik a hazai K+F versenyképességi pozíciója. A hazai kutatási

kapacitások között nem megfelelő az együttműködés, a



versenyképességhez szükséges méretnagyságot csak nagyon kevesen érik

el. Az összehasonlító nemzetközi elemzések szerint az országok közötti

rangsorban egyre lejjebb csúszunk, s ma körülbelül a 35. helyen állunk. (A

különböző elemzések a használt mutatók különbsége miatt eltérő helyezést

mutatnak ki. Például Román Z. szerint 2000-ben a 32. hely jutott nekünk.)33

A hazai adatokat összevetése hasonló nemzetközi adatokkal jelzik, hogy az

eredményeink javulása ellenére elmaradásunk sok területen nem csökken,

hanem még nő is. Például míg a GDP kb. 1 %-át fordítjuk K+F –re, addig

ugyanez az adat az EU tagállamoknál  1,5-2,0 %, az OECD átlag 1,9 %.34 Míg

a GDP növekedés 43 %-a köszönhető nálunk az innovációnak, ugyanez az

arány a fejlett országokban 60-80 %. (Vanicsek 2003., Papanek 2003.). A

versenyszféra részvétele a K+F-re fordított összegekben nálunk 39 % 1999-

ben, míg az EU átlag 55 %. (Balogh 2002.)

22.sz.ábra: Forrás: OECD: Main Science and Technology Indicators Volume 2002/1. 18,39. old.

                                                          
33 Csak az összehasonlítás kedvéért jegyezném meg, hogy ugyanakkor az egy főre jutó GDP
alapján a 45-50.helyet foglaljuk el (Török Á. )
34 A barcelonai EU csúcs 2002. Márciusi határozata alapján a tagállamok K+F ráfordításainak
2010-re el kell érnie a GDP 3 %-át.
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Az OECD statisztikák szerint a felsőoktatási intézmények K+F kiadásai

átlagosan a GDP ,36-0,39 %-át teszik ki, nálunk ez 0,19 %. (A legmagasabb

Japánban 0,51.)

Az alábbi adatok is a viszonylagos elmaradásokat:

9. sz. táblázat: A találmányi bejelentések  fontosabb adatai  1999.
Megnevezés Magyarország EU átlag
Belföldi találmányi bejelentések  24 962  641 639
Hazai illetőségű belföldi találmányi bejelentések       815    97661
Nem-hazai illetőségű belföldi találmányi bejelentések   24147  543 978
Külföldi találmányi bejelentések     5069  682 498
Függőségi arány (nem-hazai/hazai illetőségű
találmányi bejelentések)

        29,63      5,57

A hazai illetőségű bejelentések aránya a teljes belföldi
találmányi bejelentésből

         0,03     0,15

Innovációs koefficiens (hazai illetőségű találmányi
bejelentés
10 000 lakosra)

         0,8     2,6

Diffúziós index (külkföldi/hazai illetőségű találmányi
bejelentés)

        4,56     8,01

Id. mű 301. oldal

A hazai kutatás-fejlesztési szféra és a gazdaságpolitika előtt álló feladatok a

felmérésék tanulságai szerint sokrétűek, megoldásuk a gazdaság dinamikus

növekedése érdekében nem halasztható, megvalósításuk következetes

gazdaságpolitikát igényel.

2.1. A vállalati szektor innovációs tevékenységének főbb jellemzői

A felmérések szerint (GKI által rendszeresen végzett felmérések alapján) a

hazai vállalatoknak körülbelül 20 százaléka tekinthető innovatívnak. A vállalati

kutatóhelyek száma 1995-ről 2000-re 211,5 százalékkal, az itt foglalkoztatottak

száma 16,9 százalékkal nőtt (KSH. 2000). Az egy K+F helyre jutó kutató

(fejlesztő) száma a vállalati szektorban 2000-ben 8,16 fő, 2002-ben 6,48 fő.

(KSH 2003.)  A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a 1990.

után alapított vállalatok között – főleg 1996. után alapult vállalatoknál -

nagyobb az innovatívak aránya. Nézzük meg például a következő táblázatban,

hogy hogyan alakultak az adatok a feldolgozóiparban:



10. sz. táblázat: Innovációt végző vállalatok aránya a feldolgozóiparban, 1997-1999.
(megfigyelt vállalatok=100)

a. A foglalkoztatottak látszám-kategóriái szerint

                50 fő alatt 19,0

                50-249 fő 38,3
             250-449 fő 54,1
            500 fős és nagyobb 75,4
b. A vállalat alapításának ideje szerint
              1990. előtt 36,7
              1991-1996. 43,4
              1996. után 45,8
c. A vállalatok tulajdonosai szerint
     Csak magyar 36,4
     Magyar és külföldi 63,0
     Csak külföldi 43,5
d. Összevont gazdasági ágazatok szerint
Élelmiszeripar, ital, dohánytermék gyártása 48,8
Textilia,textiláru, bőrtermék, lábbeli gyártása 20,5
Feldolgozás, papírgyártás, kiadói, nyomdai
tevékenység

33,3

Vegyipar 58,1
Egyéb nem fém ásványi termék gyártása,
fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek gyártása

46,8

Gépipar 50,8
Máshová nem sorolt feldolgozóipar 23,8

Összesen 42,3

Forrás: A kutatás-fejlesztést és az innovációt segítő módszerek és alkalmazásuk tapasztalatai az
OECD – országokban és Magyarországon OM Bp,. 2001. 303. Oldal

Az adatok alapján kiemelhető, hogy a gazdaság e területén működő vállalatok a

felmérés alapján az átlagnál innovatívabbnak bizonyulnak (42,3 %-ra jellemző

valamilyen innováció). A vállalati méret és az innováció kapcsolatát

vizsgálva az 500 főnél több embert foglalkoztató nagyvállalatok között a

legnagyobb az innovatív vállalatok aránya. Jellemző, hogy a vegyes

tulajdonú vállalatok a leginkább fogékonyak az innovációra. Amennyiben

az ágazati megoszlást nézzük, akkor a felmérés megerősíti, hogy a hazai

innovációk a feldolgozóiparban elsősorban a vegyipari, gépipari tevékenységet

folytató vállalatokhoz köthetők.



Nézzük meg a teljes vállalati szektorra a K+F helyek főbb adatait!
11. táblázat: Kutató-fejlesztő helyek főbb adatainak megoszlása

Létszám-
kategória (fő)

Kutató-fejlesztő
helyek száma
(%)

Összes
ráfordítás (%)

Bejelentett
találmányok száma
belföldön

Bejelentett
találmányok
száma
külföldön

 0-9 33,7 3,1 45  (27)* 30    (9)*
10-19 9,0 2,3 1      (-)* 1      (-)*
20-49 10,9 3,1 1      (5)* 2      (-)*
50-249 21,1 21,2 34  (34)* 5     (24)*
250-499 9,8 4,9 18  (15)* 1      (3)*
500- 15,5 65,4 70  (53)* 122  (77)*
* A megadott találmányok száma

Forrás: Kutatás és fejlesztés KSH 2000.

12. sz. táblázat: 1997-1999. között jelentős fejlesztéseket megvalósító cégek részaránya %
-50 51-300 301- Állami Belföldi

magán
Külföl-
di

Össze-
sen

Fejlesztés típusa

Főt foglalkoztató cégek Tulajdonú cégek
Az országban új termék/szolgáltatás
bevezetése

24 24 37 23 23 42 26

A cégnél új termék/szolgáltatás
piacra vitele

58 55 71 55 59 68 59

Új technológia bevezetése 39 38 59 43 43 44 43
Forrás: GKI 1999. őszi lekérdezése

13. sz. táblázat: A versenyképesség/korszerűség szinten tartása érdekében tervezett
akciók részaránya (%) a vállalatoknál

21-50 51-250 251- ÖsszesenAz akciók típusa

Főt foglalkoztató cégek
Saját kutatás, műszaki fejlesztés

15 6 12 11
Külső K+F

5 4 4 5
Licenc, szabadalom-vásárlás

1 4 4 2
Gép-, műszerberuházás

56 66 68 59
Intenzív piackutatás

49 44 28 43
Értékesítési hálózat fejlesztése

51 57 40 51
Erőteljes reklám, PR tevékenység

31 27 32 31

Forrás: GKI-MISZ 2002. Őszi innovációs felvétele

A táblázatok  adatait elemezve kiemelendő, hogy
- A kutató-fejlesztő helyek száma arányát tekintve a legmagasabb a 10 fő

alatt foglalkoztató vállalatoknál. Méretükből adódóan az összes K+F

ráfordításból való részesedés természetesen itt a legkisebb. Ugyanakkor jól



látható, hogy a ráfordítások hatékonysága mind a belföldön és külföldön

bejelentett és elfogadott találmányok száma alapján a legkedvezőbb. (Az

összes ráfordítás 3,1 %-ból valósítja meg a bejelentett belföldi találmányok

26,6 %-át, a külföldi találmányok 18,6 %-át!)

- Az eredményesség szempontjából érdemes kiemelni az 50-249 főt

alkalmazó vállalatok kategóriáját.  A kutatóhelyek és a ráfordítások

valamivel több, mint egyötöde és a találmányok 20 %-a

koncentrálódik ide.

- A várakozásoknak megfelelően az 500 fő felett foglalkoztató vállalatoknál

található a bejelentett belföldi találmányok 41,4 %-a, a külföldi

találmányoknak pedig közel 76 százaléka. A táblázat jól mutatja, hogy a

K+F eredményessége jelentősen függ a ráfordítások nagyságától, hiszen

ezeknek az eredményeknek az eléréséhez az összes K+F ráfordítás 65,4 %-

át használták fel.

Az elméleti részekkel összecsengő megállapításra juthatunk a vizsgált adatok

alapján: vállalati szektorunkban sem jellemző egyértelmű megfelelés a

vállalati méret és az innováció között. Mind a kis-, mind pedig a

nagyvállalatok előnyei tetten érhetők a hazai gazdaságban is. Az innovatív

vállalatok többsége kis-közepes cég, de az innováció a nagyvállalatoknál

gyakoribb, mint a kisvállalatoknál. Az innovációs készség tekintetében

nincs lényeges különbségség a vállalati méret szerint. Amennyiben az

innovációból származó bevétel arányát vizsgáljuk az összbevételhez képest,

akkor új termékkel kapcsolatban például az átlagos érték 28,2 %, ami körül

erős a szórás. Ez az érték a mikro vállalkozásoknál 40,8 %, a nagyvállalatoknál

19,7 % (Dőry 2000).

A hazai kkv-k innovációs tevékenységének arányát összehasonlítva a

nemzetközi adatokkal megfigyelhető, hogy míg a hazai kkv-k 75 %-a

innovációs szempontjából inaktív, 22-23 % innovatív és csak 2-3 % tekinthető

eredeti ötleteket kidolgozó és megvalósító vállalatnak, addig a nemzetközi

adatok szerint az ipari vállalkozások negyede innovatív és 10-15 %-a vezet be

eredeti, új terméket.



A felmérések további tapasztalata, hogy az innovációk bevezetésének átfutási

ideje – átlagosan 8,2 hónap - a kisvállalatoknál rövidebb (6,5 hó), mint a

nagyobbaknál (11,7 hónap). Az átfutási idő a válaszadók szerint nemcsak a

vállalati méret, hanem a piaci orientáltság, a tulajdoni szerkezet függvénye

is. A külföldi piacon értékesítő vállalatoknál rövidebb, mint a hazai piacra

termelőknek, illetve a hazai tulajdonú vállalatok lassúbbak, mint azok,

amelyek vegyes, illetve külföldi tulajdonban vannak.

2.2. Az innovációt gátló és segítő tényezők

A K+F  kutatások, esettanulmányok mindegyike rámutat arra, hogy a

vállalatok számára  az innovációt gátló tényezők közül legjelentősebbek:

- a forráshiány (a GKI felmérésében szereplő vállalatok 87 %-a jelezte)

- a saját innovációs potenciál alacsony színvonala

- A K+F ráfordítások lassú megtérülése

- az adóztatás (magas adó-. tb terhek) és az innovációt érintő törvények,

előírások jellege, illetve hiánya

- a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok szabályozása, ill. szabályozatlansága,

érvényesítésének nehézségei

- az innovációs menedzsment gyengesége

- vevői igények hiánya

- a külföldi tulajdonban lévő magyarországi vállalatok döntési

autonómiájának hiánya

- a kutatók gyenge anyagi megbecsülése

- szakképzett munkaerő hiánya

- tisztességtelen verseny

- tőkepiac fejletlensége – kockázati tőke gyengesége

A  GKI 2002. őszi innovációs felvétele alapján például a következő kép

rajzolódik ki:



14. sz. táblázat: Az innováció adott gondja által sújtott cégek részaránya (%)
21-50 51-250 251- ÖsszesenGondok

Főt foglalkoztató cégek

Saját fejlesztési kapacitás problémái
39 43 21 38

Külső fejlesztési kapacitás gyengesége
9 16 4 10

Túladóztatás
58 41 13 48

Iparjog és technológiavédelem gyengesége
16 4 4 10

Piaci igények konzervatizmusa
30 37 17 31

Tisztességtelen verseny
44 35 4 37

Forrás: GKI 2002. őszi felmérése

Az innovációt gátló tényezők számbavétele időről-időre jelzi a gondokat,

tennivalókat az innovatív vállalati környezet kialakításában. Érdemes

felfigyelni arra, hogy a különböző csoportba tartozó vállalatok számára az

egyes problémát jelentő tényezők súlya jelentősen eltér. Például a saját

fejlesztési kapacitás, a piaci igények konzervatizmusának problémái a

legerőteljesebben az 21-250 főt foglalkoztató cégek körében jelentkeznek. A

tisztességtelen verseny legjobban a 21-50 főt foglalkoztató vállalatoknál jelent

gondot. Ezeket a jelzéseket érdemes a gazdaságpolitikai eszközrendszer

kialakításánál figyelembe venni. A vállalati szektor által várt főbb intézkedések

az idézett felmérés szerint (GKI. 2002):

15. sz. táblázat:

Adott intézkedést a korszerűsödés szempontjából fontosnak ítélő válaszadó megoszlása
(%)

21-50 51-250 251- ÖsszesenAz elvárt kormányzati intézkedések

Főt foglalkoztató cégek

Adók mérséklése
64 61 51 61

Társadalombiztosítási teher csökkentése
66 62 58 63

Fejlesztési támogatás
49 50 59 51

Jogbiztonság erősítése
31 32 24 30



Előírt adminisztráció ésszerűsítése
34 26 17 28

Jobb információszolgáltatás
14 22 18 17

Nem vár intézkedéseket
30 2 5 3

Forrás: GKI 2002. felmérése

A diffúziós folyamatok empirikus vizsgálatainak egyöntetű megállapítása,

hogy a hazai K+F szféra és a vállalatok közötti tudásáramlás lassú, a

folyamatot segítő hídképző intézmények, közvetítő hálózatok még nem

működnek megfelelő hatékonysággal. Annak ellenére, hogy az elmúlt években

a technológiatranszfer (gyakran a működő tőke importtal összefüggő) jelentősé

vált, a vállalati innovációk alig-alig hasznosítanak a "kerítésen kívül"

rendelkezésre álló információkat. A hazai kutatási eredmények felhasználási

aránya alacsony, a dokumentációs, információs, tanácsadó intézmények pedig

ennél is kisebb arányban tudták  közvetítő szerepüket betölteni.

16. sz. táblázat: A felmérésben résztvevő cégek megoszlása az innovációkhoz kapott
segítség jelentőségének a megítélése szerint (százalék)

Segítséget nyújtó intézmény Gyakori,
jelentős

Esetenké
nti

Nincs Összesen

        s e g í t s é g
Külföldi anyavállalat 16 6 84 100
Más külföldi szervezetek 6 8 86 100
Hazai vállalatok 6 19 75 100
Egyetemek, főiskolák 8 21 71 100
K+F intézmények 4 15 81 100
Hazai dokumentációs, információs,
tanácsadó szervezet

10 26 64 100

Szabadalmi Hivatal 1 5 94 100
Forrás: GKI 2002. felmérése

 A sikeres innováció diffúzióját akadályozza részben (a K+F szférában) a

kutatások alapvetően elméleti, a gyakorlat igényeit figyelmen kívül hagyó

jellege, részben pedig (az alkalmazók körében) a K+F eredmények

fontosságának a lebecsülése, a szaktudás iránti bizalmatlanság, a gyenge

befogadó képesség. (Magyar Innovációs Kamara felmérése 2002.)



Az innovációt segítő tényezők közül a vállalatok nagyon fontosnak tartják a

vevőkkel és a szállítókkal való együttműködést, a belső tényezők közül a felső

vezetés támogatását, megfelelő ösztönzési rendszer meglétét, a

kockázatvállalást és kreativitást biztosító légkör meglétét, informatikai

eszközökkel való ellátottság. Sajnos a vállalatok nem tartják különösebben

fontosnak az egyetemekkel, kutatóintézetekkel való együttműködést, az

információs hálózatokhoz csatlakozást, illetve az állami támogatások szerepét.

(Kiss J. 1997)

3. Az  egyetemek és a vállalati szektor közötti kapcsolat

3.1. Az egyetemek

Az elméleti összefüggéseket vizsgáló előző részek fontos megállapítása, hogy

a gazdaság fejlődése szempontjából kiemelkedő fontosságú termelési

tényező a humántőke. Láttuk, hogy tanulás, a kreativitás mind a keresleti,

mind pedig a kínálati oldalon kulcs a változó külső és belső környezethez való

sikeres adaptációhoz, innovációhoz, a gazdasági szereplők

versenyképességének biztosításához. Ennek felismerése megerősíti és

pontosítja az oktatással és szakképzéssel szemben megfogalmazott igényeket.

Az elvárások egyértelműek, olyan megújulásra folyamatosan kész és képes

oktatási rendszerre van szükség, amely egyidejűleg biztosítja a

legkorszerűbb ismeretek átadását, aktív és életjáró kutatást és fejlesztést,

az eredmények publikálását, hasznosítását.   

Az elmúlt évtizedek jelentős változásokat hoztak a felsőoktatási intézmények

életében, mivel a hagyományos egyetemi modellt szükségszerűen felváltja a

környezeti kihívásokhoz aktívan alkalmazkodni tudó, modern, vállalkozó

egyetem modellje.

A tradicionális elvek szerint működő egyetemek egyik lényeges sajátossága,

hogy az alapkutatásra koncentrálva csak laza kapcsolatuk alakul ki a

gazdasággal, a piaci szükségletekkel, várakozásokkal. A mai követelmények

közepette az egyetemek nem működhetnek „elefántcsont toronyként”, egyre

nyitottabbá válnak a társadalomi-gazdasági problémák iránt, egyre inkább



jellemzővé válik a vállalati szektor és az egyetemek kölcsönös előnyökön

alapuló kapcsolata. Az új modell szerint működő egyetemek jellemző feladatai

a társadalomnak nyújtott – magasan képzett szakemberek – és a vállalatoknak

nyújtott szolgáltatások (tanácsadás, tanulmányok készítése, a vállalati szektor

keresletének megfelelő kutatások, stb.). E kettős feladatnak megfelelően az

oktatás és kutatás egészséges egyensúlyának megteremtése stratégiai

kérdéssé vált a felsőoktatási intézményekben.

A modellváltást kikényszerítő okokat keresve ki kell emelni, hogy a tudásalapú

gazdaságban a globalizációs folyamatok eredményeként:

- az  egyre intenzívebbé váló piaci verseny a vállalati szektort folyamatos

innovációra kényszerítve növeli a tudományos kutatások eredményei iránti

keresletet, (ipari szektor, mint megrendelő)

- nő az igény a tömegoktatás iránt (szemléletváltást igényel – tanulók, mint

fogyasztók)

- magában a felsőoktatásban is erőteljes intézményi verseny alakul ki a

hallgatókért, a kutatási lehetőségekért, kapcsolatokért. Az adott intézmény

aktív piaci szereplőjévé válik gazdasági környezetének, kutatási

tevékenységét áthatja az üzleti szellem.

- A  Nemzeti Innovációs Rendszerben az egyetemek egyre jelentősebb

diffúziós szerepet töltenek be.

- A K+F tevékenység során az egyetemi és a vállalati szektor közötti

együttműködés világszerte egyre fontosabb, amely a vállalati, illetve a

nemzeti versenyképesség egyik meghatározó stratégiai tényezőjévé vált. A

vállalakozói egyetem modellje szükségessé teszi a kormányzati

szerepvállalás átgondolását az egyetemi – vállalati szektor vonatkozásában,

mivel a piaci mechanizmus – „a láthatatlan kéz” – a piaci tökéletlenségek

(a K+F tevékenység pozitív extern hatása, a szereplők információs hiánya,

stb.) miatt nem képes hatékonyan megoldani e tevékenységek

szabályozását. Szükség van a mindenkori kormányzat szerepvállalására

(például prioritások megfogalmazása), a diffúziós folyamatokat

támogatására.



3.2. A vállalati szektor és a felsőoktatás kapcsolata

A kutatások szerint a 19. század végéig a vállalati és egyetemi kutatások között

legtöbbször nem volt számottevő kapcsolat, az egyetemek legfeljebb

alapkutatásokkal, míg a vállalkozások inkább az alkalmazások fejlesztésével

foglalkoztak. A 20. században azonban az egyetemek fokozatosan kezdtek

bekapcsolódni a gazdasági élet vérkeringésébe. Ennek eredményeként az

egyetemek nemcsak „szolgáltató” intézményekként, hanem széles körben

„vállalkozókká” a tudomány gazdaságba állításához szükséges „tudás”

továbbfejlesztőivé is váltak. Ez magyarázza a finanszírozási oldal átalakulását,

így azt is, hogy a világban az egyetemi K+F tevékenység volumene egyre nő,

ugyanakkor a források egyre nagyobb hányada származik az iparból (OECD

1998)

Egyes szerzők szerint a vállalati kutatási feladatok kihelyezését a fokozódó

versenyen túlmenően az alapvető feladatokra való koncentrálás igénye és az

egyre rövidülő termék-életciklusok magyarázzák (Etzkowitz-Leydesdorff

1997.)

Az egyetemi – ipari együttműködés mindkét fél számára előnyös. Az

egyetemek kutatási eredményei az ipari cégekkel való együttműködés

következtében gyorsabban hasznosulnak. Az ilyen együttműködések keretében

egyetemi „inkubátorházak” épülhetnek, tudományos segítséget kaphatnak a

vállalati termékfejlesztések. Az egyetemek jelentős információs feladatot

láthatnak el (tanácsadás, információbázis kiépítése, minőség-ellenőrzés,

tesztelés)

Az együttműködésből fakad mindkét fél számára az az előny is, hogy a

hallgatók még a képzés alatt vállalati környezetben tanulhatnak (OECE 1984)

A vállalatok és kutatóintézetek közötti kapcsolatok lehetséges szervezeti

formái alapján (Link-Tassey 1989), a következő lehetséges egyetemi

részvétellel működő típusokra is következtethetünk:



- Kutatási közös vállalkozás (joint research venture) az egyetem és legalább

egy ipari vállalat formális kutatási megállapodása

- Együttműködési kutatóközpont (collaborative research center) ebben az

esetben a labor lehetőséget nyújt az egyetem munkatársaival való

konzultációra, valamint egyes drága, vagy egyedi berendezések időleges

használatára

- Kutatási konzorcium (research consortia) a szervezet tagjai (ipari vállalatok

) közös alapot hoznak létre alap- vagy alkalmazott kutatások

megvalósítására az egyetemeken. A cégek tagsági díjjal járulnak hozzá a

közös kutatáshoz

- „K+F kft” (R&D limited partnership) a szervezet a K+F-hez szükséges

tőke összegyűjtésére és kihelyezésére alkalmas. A társaság fejlesztési

alapokat kínál főleg a kis- és közepes vállalatok számára. Leggyakrabban a

versenyképes termékeke tervezésének finanszírozását szolgálják

- Alvállalkozás (subcontracting). Az elmúlt években a vállalatok körében

egyre gyakoribb a kutatási feladatok kihelyezése. Ennek során a vállalatok

a saját szakembereikkel nem kivitelezhető kutatásokat más vállalattal,

kutatóintézettel, ill. egyetemmel végeztetik

- Tanácsadó bizottságok (advisori boards) technikai felülvizsgáló bizottságok

(technical review committees) e szervezetek tagjai általában ipari

szakemberek, akik tanácsaikkal nagy segítséget nyújthatnak a

kutatóintézeteknek és egyetemeknek az alapkutatások gyakorlati

alkalmazási lehetőségeinek kutatásában. A tanácsok az ipar igényeit

közvetítik a laboratóriumok számára.

A felsőoktatási intézmények világszerte átlagosan körülbelül 20-25 százalékot

képviselnek a nemzeti K+F-ben (OECD. 2000.20.old). Az átlag körüli szórás

nagy. Az elmúlt években - 1993-99. - között 22-26 százalék volt a felsőoktatási

kutatóhelyek részesedése a GERD-ből.

Nyugati példák alapján elemezték a felsőoktatás és a gazdasági szféra közötti

kapcsolatok (OMFB 1992.) szükségességét, a lehetséges együttműködési



formákat, azok főbb típusait, a kapcsolatokban résztvevő felek feladatait, a

nyugati tapasztalatok hazai adaptálásának lehetőségeit

Az elemzések során követelményként fogalmazódnak meg a következő

igények:

- csökkenteni kell az egyetemek, kutatóintézetek és a gazdálkodó szervek

közötti távolságokat

- segíteni kell az együttműködés különböző formáinak kialakulását

- erősíteni kell a tudástranszfer szerepét

- az egyetemek kutatóegyetemekké válásának szükségessége, s ezzel

párhuzamosan

- az egyetemek gazdaságba való integrálódásának, üzleti tevékenységének

kialakulásának folyamatának gyorsítása

- az egyetemek és a vállalatok közötti információs hálózat kiépítése,

hídképző intézményi rendszer kialakítása, hatékony működtetése

Ezek a feladatok mai is aktuálisak.

A hazai empirikus kutatások többsége – különböző mélységekben – érinti a

kutatási intézmények és a gazdasági szféra kapcsolatát, de célirányosan csak

néhány foglalkozik e témával (2. sz. melléklet). Mindenképpen kiemelendő

előnyük, hogy a hivatalos statisztikai adatokat kiegészítve nemcsak számszerű

információkat nyújtanak e területről. Jelzéseik jó kiindulási alapokat

teremtenek a további vizsgálatokhoz. Problémájuk azonban az, hogy a

felmérések nem hasonlíthatók teljesen össze, hiszen más a minta, más a

kutatási cél, módszer, stb. Ezért a következtetések levonásakor óvatosnak kell

lenni.

Az állapotfelmérések legfontosabb megállapításai:

A hazai K+F rendszer széttagolt és elaprózott, így az egyetemi

kutatóhelyekre is ez a jellemző. A kutatóhelyek általában alacsony kutatói

létszámmal működnek. A kutatások széles területet ölelnek fel, tehát a

rendelkezésre álló kutatási kapacitás nemcsak szervezeti, hanem a felölelt

témák, tudományterületek szempontjából is elaprózott. Nem jelentős az



intézmények közötti együttműködés. Az egyetemi szféra nemzetközi

kapcsolataira jellemző:

-     az irányváltás,

- a hazai kutatók, egyetemi oktatók külföldre utazási, illetve külföldi kutatási

lehetőségei jelentős javulása, bővülése

- a pályázati lehetőségek szintén jelentősen jobbak

- továbbra is többnyire kétoldalú kapcsolatok jellemzőek

- A Világbank által finanszírozott kutatási projektek nyújtanak arra

lehetőséget, hogy multinacionális kutatásba bekapcsolódhassunk.

A nemzetközi kapcsolatokban még mindig jelentős problémát okoznak többek

között a nyelvtudás hiánya, a kutatók elöregedése, a kutatói mobilitás alacsony

szintje.

Az egyetemeken a hallgatói létszám jelentős bővülésével, és az ezzel

párhuzamosan a kilencvenes évek közepén jellemző oktatói létszám

leépítésével, majd lassú emelkedésével az oktatási terhek növekedése

jellemző35, ami szükségszerűen háttérbe szorítja az egyetemeken folyó

kutatási tevékenységeket. Ugyanakkor a meghirdetett gazdaságpolitikai

prioritások egyidejűleg szükségessé tennék a kutatások erősítését, de

hiányoznak az ehhez szükséges feltételek36 biztosítása (például források,

kutatók béremelése, infrastrukturális feltételek, stb)

                                                          
35 Az egy oktatóra jutó hallgatók száma 1992-höz viszonyítva 2001-re  2,076-szorosára (6,6
főről 13,7 főre) nőtt.

36 Ugyanebben az időszakban a költségvetés felsőoktatásra fordított kiadása  1998-ig
folyamatosan csökkent 1,12 %-ról 0,97 %-ra. 1998. után valamelyest nőtt, de még 2001-ben
sem éri el az 1992-es arányt. (2001-ben 1,09 %).



23. sz. ábra: A felsőoktatás főbb adatai  (Forrás: Felsőoktatás és felsőoktatási kutatás KSH. )

24. sz. ábra: A felsőoktatási kutatóhelyek főbb adatai

Forrás: Felsőoktatás és felsőoktatási kutatás KSH.

A statisztikai adatok 1995-től a felsőoktatási intézmények kutatási

tevékenységének jelentős növekedését mutatja –kivéve a szabadalmak,

találmányok száma -, ugyanakkor a viszonylagos szűkebb ráfordításokat jelzi

az a tény, hogy az egy kutatási témára jutó költség alacsonyabb, mint más
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szektorok esetében.  A területi elosztásra a közép-magyarországi túlsúly a

jellemző annak ellenére, hogy megkezdődött egy az ország összes régiójára

kiterjedő kiegyensúlyozottabb felsőoktatási szervezetfejlesztés. A

megfigyelhető pozitívumok mellett ki kell emelni azokat a negatív

tapasztalatokat (BME HFIK 2003), hogy a kutatás-hasznosulás, az innováció

nem igazán érdeke a felsőoktatási intézményeknek, a felsőoktatási reform

folyamatokban nem igazán érzékelhető a nemzeti innovációs rendszer többi

elemével való szerves kapcsolat kialakítása, az együttműködés összhangjának

megteremtése. Gondot jelent az egyetemek K+F menedzselése, a finanszírozási

gyakorlata37. A kockázati tőke szerepe nagyon kicsi, gyakorlatilag nem – vagy

alig - segíti az egyetemi innovációs törekvéseket. Csak kis mértékben vannak

jelen a tudáshasznosításban nemzetközileg bevált formák  (például: spin off

cégek, klaszterek).

A kutatási intézmények és a gazdasági szféra között korábban meglévő

kapcsolati háló a kilencvenes évek elejére szétszakadt, szinte teljesen leépült a

vállalatok kötődése, együttműködése az egyetemi szférával. Mindezek súlyos

következménye az egyetemi szférát illetően, hogy hiányzik az új kutatási

eredmények iránti intenzív vállalati kereslet. A kilencvenes évek első felére

kialakult az a helyzet, hogy a megmaradt vállalati – egyetemi együttműködések

inkább formálisak voltak. A vállalatok külső K+F kapcsolataiban gyakoribbak

az egyéni szakemberekkel kialakított munkakapcsolatok, mint a szervezeti

kapcsolatok. A kialakult helyzetben a professzorok tudás-intenzív

kisvállalkozásokat alapítottak. Még a kilencvenes évek utolsó éveiben, 200-

ben, 2001-ben is azt mutatják a felmérések, hogy a vállalati szektor az

egyetemek, főiskolák által nyújtott K+F szolgáltatásokat csökkenő arányban

veszik igénybe.

17. sz. táblázat: A vállalkozási K+F kiadások és a felsőoktatás K+F megbízási bevételei

Megnevezés 1999. 2000. 2001.
Vállalkozások K+F tevékenységi költségei
(millió forint)

23 457 33 760 42 291

Felsőoktatási intézmények megbízások K+F   1 563   1 792   1 952

                                                          
37 A jól ismert finanszírozási problémák a felsőoktatási intézményekben az oktatás és kutatás
keresztfinanszírozását alakítják ki.



bevételei (millió forint)
A vállalakozások K+F tevékenységi
költségeinek százalékában  (%)

     6,7     5,3     4,6

Forrás: BME HFIK 2003.

A vállalati szektornak csak szűk köre tekinthető az egyetemek tartós

partnerének. A többséggel inkább eseti, rövid távú kapcsolatok kialakítása

jellemző.  A multinacionális cégek elsősorban a kutatási infrastruktúra

fejlesztéséhez járulnak hozzá. Még az innovatívnak minősíthető vállaltokra is

jellemző az egyetemi és a vállalati innovációs kapcsolatok elhanyagolása. A

felmérések azt mutatják, hogy az egyetemek K+F tevékenysége a piacon

alulértékelt, miközben a vállalatok felértékelik saját K+F jelentőségüket és így

általában nem igénylik a közvetítő intézmények segítségét. Ezzel

párhuzamosan elmondható, hogy a kutatói szféra nagy része a kutatási témák

kiválasztásánál nem tájékozódik a piaci igényekről. A K+F eredmények így jó

színvonaluk ellenére gyakran nem kerülnek gyakorlati hasznosításra.

A vállalati és a felsőoktatási szektor közötti együttműködését, a közös

projektek megvalósítását szabályozási problémák is nehezítik.

Az alábbi táblázat adatai azt bizonyítják, hogy a kutatóhelyek eredményei

többségében hasznosulnak, az egyetemi és az akadémiai kutatási eredmények

elsősorban a publikációk, illetve az oktatás során. Kedvezőnek tűnnek az

adatok a tudásáramlás szempontjából.

18. sz. táblázat:

 A kutatási eredményeit adott módon továbbadó kutatóhelyek részaránya %

Egyetemi Akadémiai VállalatiTudás-átadás módja

                                       Kutatóhely

Összesen

Szabadalom, stb. értékesítés 21 11 53 22

Publikáció, konferencia-előadás 86 100 73 88

Tanulmány az állami szférának 47 37 33 44

Tanulmány vállalatoknak 44 37 67 45

Tanulmány nemzetközi szerveknek 24 22 20 23

Új termék, szolgáltatás értékesítése 16 7 53 18



Gép, berendezés értékesítése 8 15 27 11

oktatás 63 37 53 57

Forrás: BME HFIK 2001.

Az előző táblázat tükrözte kedvező képet jelentősen rontja azonban, hogy a

vállalati szektor csak viszonylag kis mértékben tart igényt az egyetemi és

akadémiai K+F tevékenységére bizonyítva a e két szféra még ma is meglévő

távolságát.

19.sz. táblázat: Az adott intézményektől jelentős innovációs támogatást remélő cégek

részaránya (%)

-50 51-300 301-Intézmény
Főt foglalkoztató cégek

Összesen

Egyetem, főiskola
- a régióban
- másutt

12
8

9
10

15
15

11
10

Hazai K+F intézet 10 12 13 11
Hazai információs intézmény 18 20 24 20
Találmányi Hivatal 4 3 4 4
Másik hazai vállalat 27 29 19 26
Külföldi anyavállalat 12 17 19 15
Más külföldi szervezet 8 10 10 9
Forrás: GKI   2001. tavaszi felmérés

Összességében érdemes kiemelni az empirikus kutatásoknak azon

megállapítását, hogy noha a hazai K+F adatok már egy ideje javulást mutatnak,

de ennek ellenére – a nemzetközi trendekkel összehasonlítva – az

elmaradásunk nem csökken, hanem nő. A tendenciák kedvezőtlenek.

4. Az empirikus kutatások alapján megfogalmazható főbb feladatok

Az elméleti és empirikus kutatások  eredményeit, javaslatait összegezve

meghatározhatók azok a főbb  gazdaságpolitikai feladatok, amelyek

megvalósítása növelné gazdaságunk  versenyképességét, hozzájárulna a

gazdasági szereplők innovatív magatartásának kiszélesedéséhez, természetessé

válásához. Mindez pedig segítené a gazdasági fejlődésünket, növelné

felzárkózási esélyeinket.



A következő időszak kiemelt feladatai:

- Korszerű és hatékony információs, tanácsadó szolgálat kiépítése és

működtetése, amely a gazdasági szereplők által hasznosítható

információkat, kutatási igényeket, szabad kutatási kapacitásokat, kutatási és

fejlesztési eredményeket, stb. gyűjt össze, csoportosít és terít szét.

Előrejelzéseket, tanulmányokat készít, interaktív rendszereket fejleszt ki,

tájékoztat a pályázati lehetőségekről, feltételekről, segít a diagnózisok

felállításában, pályázatok elkészítésében, döntések meghozatalában.

Mindez megkívánja a hídképző intézmények fejlesztését,

tevékenységüknek hatékonyabbá tételét.

- Az innovációs folyamatokkal kapcsolatos szemléletváltás segítése a

vállalkozói szférában. Az innovációt felvállaló, igenlő menedzseri réteg

kialakulásának támogatása.

- Kiemelt területként kell kezelni az „innováció motorjává” tehető kkv szféra

támogatását, amelyet differenciált eszközrendszerrel célszerű

megvalósítani. Az innovatívnak tekinthető vállalkozásokat (kb. 20-30 ezer

cég) elsősorban információs, tanácsadói, érdekvédelmi, hálózatépítési

szempontokból érdemes támogatni. Számukra létérdek a jogbiztonság

erősítése, az elvonások mérséklése. Ugyanakkor a szektor 60-70 %-át adó

„lemaradók” azok a vállalkozások, amelyek a támogatások legszélesebb

skáláját igénylik  Alapvető céljuk a túlélés, ezért az innovációs kérdések

stratégiájukban háttérbe szorul. Szükségük van információs, tanácsadó

szolgáltatásokra, érdekvédelemre, a finanszírozásban részt vállaló tőkepiaci

intézményrendszerre, amely segíti a profilváltást, a technológiai transzfert,

az átvett technológiák adaptálását, továbbfejlesztését. A harmadik

csoportba sorolható vállalkozások alapvetően „kényszer” vállalkozások.

Jellemzőjük, hogy se anyagi-, se humán kapacitásuk nem teszi lehetővé

számukra az innovatív magatartás, vállalatvezetés kialakítását. Itt az

alapvető feladat visszavonulásuk, a piacról való kilépésük segítése a

„kényszer” felszámolása révén.

- Szükség van a szellemi tulajdonvédelem színvonalának emelésére.



- Az alkalmazott kutatások arányának emelése érdekében liberalizálással kell

segíteni az állami finanszírozású K+F helyek vállalkozói típusú

tevékenységét, ösztönözni és érdekeltté kell tenni a kutatási eredmények

gyakorlati alkalmazásában a kutatókat (pl. pályázati feltételek

megfogalmazása, adókedvezmények, stb.)

- Támogatni kell a kutatók, a vállalkozók és a finanszírozók egységes

hálózatba való kapcsolódását, együttműködésük erősítését a hatékonyság,

versenyképesség növelése érdekében. Segíteni kell a kutatói mobilitást, a

kutatói utánpótlást.

- Ugyancsak szükség van a regionális intézményrendszer, a határokon

átívelő kapcsolatrendszerek kiépítésére.

- Nem odázható tovább a projektfinanszírozás általánossá tétele, s vele

párhuzamosan az intézményfinanszírozás visszaszorítása, valamint a

célirányos finanszírozási lehetőségek bővítése.

- Az innovációbarát gazdasági környezet iránti igény feltételezi a piaci

versenyegyenlőség, a szabályozó rendszerek stabilitásának,

kiszámíthatóságának biztosítását. Ezek valamennyi piaci szereplő számára

nélkülözhetetlen feltételek.

A gazdaságpolitika helyzete a felsorolt feladatok tükrében nem egyszerű.

Egyidejűleg kell biztosítania a rövid és hosszú távú makro- és mikroszintű

érdekek összehangolását, a gazdaság dinamikus hatékonyság növelésének

feltételrendszerét. Ehhez olyan határozott, összehangolt célirányos,

következetes lépések szükségesek, amelyeket világosan meg tudunk

fogalmazni, a „hogyan”  is körvonalazható, de megtételükben még sok a

bizonytalanság, határozatlanság.



V. Zárógondolatok, összegezés



Disszertációmban a piaccal, mint a gazdaság alapvető intézményével

foglalkoztam, amely annak ellenére, hogy a közgazdasági elemzések alapvető

kategóriája viszonylagos állandósága és folyamatos változása miatt máig

tartogat újat elemzője számára. Különösen aktuálissá teszi a piac lényegének,

működési mechanizmusának elemzését a rendszerváltást követően kiépülő

piacgazdaság, illetve a napjainkban zajló globalizációs folyamatok együttes

hatása a piaci szereplők magatartására, kapcsolataikra, döntési folyamataikra,

magára a piaci versenyre.  Ilyen körülmények között jogosan vetődik fel az

elméleti közgazdász számára az a kérdés, hogy vajon többet tudunk-e ma a

piacról, a piaci szereplőkről, a piaci mechanizmusról, a piaci versenyről, mint

amennyit híre elődeink, például Smith, Ricardo. A válasz természetesen az,

hogy igen is, meg nem is. A dolgozat első részében igyekeztem bebizonyítani,

hogy az elmélet fejlődésével ugyan a neoklasszikus alapokat megőrző

mainstream keretein belül egyre precízebben, egyre formalizáltabban tudjuk

jellemezni a gazdaság egészének egyensúlyi állapotát, de a piac állandó

változásáról, újrastrukturálódásáról, a piac koordinációs és dekoordinációs

folyamatairól ma sem tudunk sokkal többet mondani. Ezek a folyamatok

szétfeszítik a standard elemzési kereteket, megkérdőjelezik az alkalmazott

módszereket.  A neoklasszikus közgazdaságtan piacszemléletének főbb

jellemzőit áttekintve érvelek az evolúciós szemlélet közgazdasági

alkalmazásának szükségessége mellett. Rámutatok arra, hogy az evolúció

értelmezésétől függően maradunk meg, illetve lépünk túl a maistram keretein, s

használunk elemzéseinkben új módszereket, amelyek ígéretes eredményeket

hozva közelebb juttatnak bennünket a piaci folyamatok megértéséhez, az

elméleti összefüggések hatékony gazdaságpolitikai alkalmazásához.

Az evolúciós elmélet alkalmazása során hangsúlyossá válik, hogy:

• A gazdaság nyitott rendszer, amelynek szerves része az ember, a maga

tudásával, értékeivel, elvárásaival, aki nem csupán csak a környezeti

változásokhoz passzívan alkalmazkodó atomizált gazdasági szereplő,

hanem aktív, környezetét magatartásával befolyásoló, átalakító egyén.



A nyitott társadalmi-gazdasági rendszerben az ember gazdasági

szerepkörének jellemzése új ismereteket nyújt.

•  Biológiai analógiák alkalmazása önmagában nem jelenti azt, hogy

módszerünk evolúciós. Az alkalmazott biológiai analógiáktól függően

nagyon különböző következtetésekre juthatunk, s ez meghatározza azt is,

hogy a mainstream keretei között maradunk-e mondandónkkal, vagy éppen

annak kereteit szétfeszítve új módszertani eszközrendszerrel közelítünk a

vizsgálat tárgyához.

• A gazdasági evolúció hordozója az emberi tudás, így a gazdasági

folyamatokban a humántényező jelentősége kiemelkedő.

• A gazdasági szereplők döntési szabályainak értelmezésekor a

haszonszerzés mellett a túlélésre való törekvés jelenik meg. A változó

környezeti feltételekben a döntési szabályok maguk is változnak, amely

változásokban szerepet játszanak a rutinok, az adaptációs és új,

problémamegoldó eljárások.

• A gazdasági folyamatok sztochasztikus jellegűek

•  Gazdasági, piaci egyensúly a gazdaságnak csak, mint egy sajátos,

pillanatnyi „futó” állapota jelenik meg, amely csak a maga történetiségében

– múltjával, amely létrehozta és jövőjével, amely elpusztítja –

értelmezhető.

Az elemzések eredményeként ki kell emelni, hogy

• a piac:

-   önszerveződő, állandó mozgásban lévő, nyitott rendszer

-   szelekciós mechanizmus

-   visszacsatolási mechanizmus



- A piaci szereplők között meglévő különbségeket, egyenlőtlenségeket

átörökítő mechanizmus

-   Koordinációs és dekoordinációs folyamatok egysége

-   Maga az állandóság megtestesítője a gazdaságban abban az értelemben,

hogy a piac adja azt az intézményi keretet, amelyben a koordinációs és

dekoordinációs folyamatok zajlanak.

- Állandósága nem jelenti változatlanságát, maga is változik lényegi

sajátosságait megtartva

-  A visszacsatolások révén megszünteti, de ugyanakkor a különböző

reagálások , várakozások miatt egyidejűleg újratermeli a bizonytalanságot.

Mindezeket figyelembe véve definiálom a piacot, amely maga is a

gazdaságban zajló evolúció terméke, olyan gazdasági intézmény, amely

fejlődése eredményeként további evolúciós folyamatok stabil keretévé

válva biztosítja a gazdasági szereplők számára a viszonylagos

állandóságot.

Mint ilyen történetiséggel bír, így a piac a piaci szereplők egyéni és

szervezeti tudásán (információn) alapuló adaptációs és szelekciós

mechanizmusa, amely intézményesíti a túlélő magatartási szabályokat.

Az állandóan változó, átalakuló piaci feltételrendszer mellet vizsgálva a piaci

szereplők jellemzőit, magatartási szabályait a legfontosabb megállapítások:

• A fogyasztó

- aktív piaci szereplő

- kreatív, képzelőerővel bíró egyén

- sajátos egyéni jellemzőkkel, egyéni preferenciákkal rendelkezik

- racionális, akinek a racionalitása a keresleti és kínálati feltételek

változásához történő adaptív magatartásában jelenik meg. Ez a racionalitás

szükségszerűen az ismeretek, fogyasztói tudás által korlátozott.

- Döntései részben rutin jellegűek, részben pedig innovatívak, újszerű

lehetőségeket kereső.



- A döntéseit korlátozó tényezők között nemcsak az árak, jövedelmek

jelennek meg, hanem az időtényező mellett a tudása, ismeretei, genetikailag

meghatározott és tanulással bővített kognitív kapacitása.

•  A vállalat:

- Aktív piaci szereplő

- Különböző időpontban különböző ismeretekkel, tudással jellemezhető,

amelyek felhalmozott termelési, értékesítési, szervezési, menedzseri

tapasztalatok, sikerek és bukások eredményei. A bennük megjelenő

különbségekben jelentősé szerepet játszik a vállalatok múltja, jelen,

jövőképe.

-  A vállalati jellemzőkben meglévő különbségek okozzák a vállalati

magatartásban megfigyelhető különbségeket, a vállalatok eltérő reagálásait

ugyanazon környezeti változásokra.

-  Racionális. Racionalitása a keresleti és kínálati feltételek változásához

történő adaptív magatartásában jelenik meg. Ez a racionalitás

szükségszerűen korlátozott.

-  A döntéseit korlátozó tényezők között az időtényező mellett tudása,

múltbeli történések által meghatározott és a szervezeti és egyéni tanulással

bővíthető ismeretei fogyasztókról, technológiáról, versenytársakról,

intézményi feltételekről, stb. játszik szerepet.

-  Döntései részben rutin jellegűek, részben pedig adaptív, illetve

innovatívak.

A piaci folyamatokban mind a keresleti, mind a kínálati oldalon kiemelkedő

szerepet játszó tanulásra, s az ezt követő innovációra és adaptációra

koncentrálva kiemelhetjük, hogy nincs egyértelmű megfelelés a vállalati

méret az innováció között. Mind a vállalati méret, mind az innovációs

tevékenység endogén módon meghatározott egy komplex gazdasági

rendszeren belül, ezért a vállalati méret helyett az ágazati sajátosságokat,

stratégiai kapcsolatokat, az ágazati kereslet jellemzőit (például rugalmasságát)

célszerű a kutatások fókuszába állítani A piaci struktúrák nem exogén, hanem



endogén tényezők, a megvalósuló innovációk által indított „szerkezeti

hullámzások” eredménye.  A gazdasági szereplők innovációs, adaptációs

döntési ugyan mindig egy adott piaci struktúrában születnek, de a megszületett

döntések eredményeként maguk a piaci struktúrák változnak meg újabb

innovációkat váltva ki.  Az ok-okozati kapcsolat nem egyirányú.

A piacszerkezetek értékelése a hatékonyság statikus és dinamikus megítélése

esetében eltérő eredményt hoz. A mindenkori gazdaságpolitikának a piac

dinamikus jellegét kell erősíteni, mivel a társadalmi jólét hosszú távon az

innováció hatására nő. Amennyiben a gazdaságpolitika eszközrendszere

támogatja, ösztönzi a vállalkozások létrejöttét, kapacitásának növelését,

kedvező intézményi feltételeket biztosít a piacra lépésnek, akkor az innováció

felerősödik, a gazdasági környezet változékonyabbá válik, s ez kedvező talajt

biztosít a folyamatos innováció, az iparág, és a gazdaság fejlődése számára.

Javasolt a piaci részesedési, koncentrációs ráták helyett a vállalatok innovatív

tevékenységének, aktivitásának különböző mérőszámainak alkalmazása.

A hazai empirikus felmerések eredményeinek összefoglalása is megerősítette a

kapott elméleti megállapításokat. Vállalati szektorunkban az innovatív

vállalatok többsége kis-közepes cég, de az innováció a nagyvállalatoknál

gyakoribb. Az innovációs készség tekintetében nincs lényeges különbség a

vállalati méret szerint. Az innovációk bevezetésének átfutási ideje nemcsak a

vállalati méret, hanem a piaci orientáltság, a tulajdoni szerkezet függvénye is.

A külföldi piacon értékesítővállalatoknál rövidebb, mint a hazai piacra

termelőknek, illetve a hazai tulajdonú vállalatok lassúbbak, mint azok, amelyek

vegyes, illetve külföldi tulajdonban vannak.

A hazai innovációs folyamatok jellemzőit, az innovációs folyamatokat gátló és

segítő  tényezőket számba véve határozhatók meg azok a gazdaságpolitikai

feladatok, amelyek következetes megvalósítsa   rövid- és hosszú távon

biztosíthatja gazdaságunk dinamikus fejlődését.



VI. Melléklet



1. sz. melléklet:

1991-92-ben a hazai K+F intézményrendszerének és teljesítményének átfogó vizsgálata és

értékelése zajlott le. A vizsgálat elsősorban az államilag finanszírozott K+F egységekre terjedt

ki. Ennek egyik jelentős lépése volt a Magyar Tudományos Akadémia intézményi hálózatának

(1986-1991 közötti időszak) értékelése. 1991-ben az intézetek a vizsgált időszakról beszámoló

jelentéseket készítettek. 1992-ben pedig teljesítményértékelés kezdődött két fázisban. Először

az intézmények írásbeli választ adtak 12 kérdésre (társadalmi tudományintézetek 14 kérdésre).

A második fázisban kérdőívek alapján gyűjtötték össze a teljesítményeket jellemző mutatókat.

Mindemellett 1992-ben nemzetközi értékelés folyt három akadémiai kutatóintézetben, illetve

átvilágították az Akadémia kutatásirányító tevékenységét. Az intézmények minősítése

rávilágított arra a tényre, hogy a kilencvenes évek elejére az intézményhálózat jelentős része

finanszírozási problémák és a tudománypolitikai elképzelések bizonytalansága miatt válságba,

a széthullás határára került. A vizsgálatok legfontosabb megállapításai:

- a kutatóintézetekben folyó munka színvonala magas;

- egyoldalúan túlhangsúlyozott hazánkban a tudománymetria alkalmazása;

- a pályázati rendszer szétaprózott; kevés a csoportos kutatás;

- szükség van az egyetemi kapcsolatok fejlesztésére;

- nélkülözhetetlen az intézményi stabilitás; a kiválóságok munkafeltételeinek biztosítása.

A helyzetértékelések következtében konszolidációs program elfogadására került sor.

Az MTA intézményi hálózata után górcső alá kerültek az ipari kutatóintézetek is. Átvilágításuk

során megállapításra került, hogy a csökkenő GDP-n belül 1988-91. között a K+F ráfordítások

aránya felére, a vállalati K+F megrendelések pedig mintegy egyharmadára csökkentek. E

folyamatok erózióhoz vezettek, amelyeket súlyosbított az a helyzet, hogy a K+F forráshoz

jutás bizonytalanná vált, a prioritások megszűntek, aminek következtében kiszámíthatatlanná

vált az intézmények számára a kormányzati célkitűzések. Kiemelésre került, hogy mindezek

ellenére az intézetek által felkínált K+F erőforrások értékesek, ugyanakkor néhány területen

megerősítésük, néhány területen viszont felszámolásuk szükséges.

Az átvilágítás figyelmeztető megállapításai:

- a 23 OECD országot összehasonlítva a fajlagos forrás-felhasználásban csak három

országot: Portugáliát, Görögországot és Törökországot sikerül megelőzni.

- A forráshiány, a létért való küzdelem a szellemi szféra megosztottságát eredményezve

hozzájárul a hazai K+F értékeink alábecsüléséhez.

A helyzetfelmérések, értékelések eredményeit foglalta össze 1992. februárjában Brüsszelben

Dr. Pungor Ernő, az OMFB elnöke. Tájékoztatójában a magyarországi K+F rendszer

állapotáról, átalakulásáról számolt be. Megfogalmazásra kerültek a lehetőségek és a szükséges

tennivalók a hazai versenyképesség növelése érdekében.
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K+F tevékenységgel foglalkozó intézmény teljesítményének értékelése került sor. Az

elemzések eredményeként a vizsgált intézmények közül hat megszüntetését és 4 privatizálását

javasolták.

Magyar Innovációs Kamara 1993-as felmérése a gazdálkodó szervezetek K+F tevékenységét

és innovációs helyzetének jellemzőit vizsgálta. Az elemzés 115 gazdasági szervezet válaszán

alapult. A kapott eredményeket nem tekintették általánosíthatóknak, de azok későbbi kutatások

során felhasználásra és kiegészítésre kerültek.

Az OMFB szervezésében 1993. januárjában szervezett konferencia egyik fontos állomása a

hazai K+F szféra versenyképességének vizsgálatában. A konferencia az egyetemek és a

kutatóintézetek értékelésének, minősítésének kérdéseivel foglalkozott, s javaslatot tett

„folyamatos és átfogó”, valamint „következményekkel járó” értékelési rendszer kiépítésére,

amelynek szükségességét az indokolta, hogy az egyetemek és intézetek fel tudják mérni saját

helyzetüket a nemzetközi mezőnyben, s ennek megfelelően meg tudják határozni alapvető

feladatukat, saját jövőképüket.

1991-ben indult az „Átalakulóban lévő Partnerek” OECD program, amelynek keretében

tanulmány készült az OMFB-vel együttműködve a magyarországi tudomány-, technológia-, és

innovációs politikáról ajánlást téve a „Fehér Könyv” elkészítésére. A tanulmány 1993-ban

jelent meg az OMFB kiadásában, amelynek háttérjelentésében ismertetés készült

Magyarország kutatási és innovációs rendszeréről. Ebben részletesen elemezték a K+F

rendszer működését, erőfeszítéseit és a műszaki teljesítőképességét. A tanulmány készítői

felhívták a figyelmet a K+F rendszert érintő kedvezőtlen – megfogalmazásuk szerint „riasztó”

– tendenciákra. A jelentés tájékoztatott a nemzetközi tudományos és technológiai

együttműködésekről, bemutatta az innováció és a technológiai korszerűsítés gazdasági és

társadalmi környezetét Magyarországon.

A mindmáig legkiterjedtebb vizsgálatot az OMFB 1993/94 telén végezte átfogó empirikus

kutatást keretében. A kutatás célja a magyar innovációs folyamatok jellemzőinek, állapotának a

feltárása, majd a kapott információk segítségével a tennivalók meghatározása. A kutatás

eredményei 4653 értékelhető kérdőív feldolgozásán alapulnak. A mintában szereplő vállalatok

47 százalékánál volt valamilyen K+F tevékenység kimutatható. A felmérés eredményeként

megállapításra került, hogy az iparvállalatok esetében a saját kutatási bázist is felhasználó

fejlesztések fokozatosan háttérbe szorultak, s nőtt az átvett, a transzfercsatornákban beszerzett

„újdonságok” aránya. Önálló K+F részleg csak a vállalat egy kis csoportjánál volt. A vállalatok

menedzsmentje a saját K+F tevékenység leépítését nem ellensúlyozta külső K+F partnerekkel

való együttműködéssel. Nem jellemző erre az időszakra a vállalatok saját műszaki



politikájának meghatározása. Még a K+F tevékenységet folytató vállalatok sem használták fel

jelentősen a hazai K+F hálózatot.

A vizsgálat felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar vállalatok többsége nem tekinthető

innovatívnak, a magyar ipari exportteljesítmény több mint egyharmada olyan vállalatokhoz

kötődik, ahol egyáltalán nincs műszaki fejlesztés, a vállalatok versenyképessége általában

gyenge.

A felmérés szerint a vállalatoknál folytatott K+F tevékenységek aránya az egyes ágazatokban

erősen differenciált, számos tényező függvénye (például: vállalati méret, tulajdonosi szerkezet,

ágazati sajátosság, stb.). Megállapították, hogy saját kutatás-fejlesztést viszonylag nagyobb

számban az ipari, illetve élelmiszeripari vállalatok folytatnak.

A felmérés jelezte azt is, hogy a hazai K+F felfogás ekkor még mindig inkább kutatás, mint

diffúzió orientált.  A diffúziót gátló tényezők vizsgálata azt mutatta, hogy elsősorban

pénzhiány, a vállalatok bizonytalan jövője, egzisztenciája, illetve bizonyos esetekben –

elsősorban az élelmiszeriparban – a képzett munkaerő és az idő hiánya akadályozza a sikeres

hazai és külföldi innovációk terjedését.

Az innovációk megjelenési formáinak arányát vizsgálva egyértelműen több olyan vállalat volt,

amely termék innovációval (a vállalatok 70 %-a) foglalkozott, mint amelyik technológiai

innovációt (43-48 %) folytatott.

Külön kiemelendőnek tartom a megállapítások közül, hogy a jövőbeli kutatási, fejlesztési

tevékenységek tervezésénél a külföldi tőke még a hazai vállalatoknál is kevésbé bizonyultak

jövőorientáltnak.

A kutatás záró ajánlásai között megfogalmazásra került, hogy szükség van:

- a nemzeti innovációs rendszer rekonstrukciójára,

- a meglévő intézményrendszer jobb kihasználására,

- regionális hálózatépítésre,

- korszerűbb információt elosztó hálózatok kialakítására,

- fejlesztési kedvezmények,

- valamint a diffúziót segítő állami eszközök beépítésére gazdasági szabályozó

rendszerünkbe.

Alapvető fontosságú feladatként került megjelölésre a megmaradt vállalati K+F részlegek

megmentése, kisvállalati innovációs programok kidolgozása.

A kutatási eredmények az empirikus felmérés kiterjedtsége miatt általánosíthatók voltak, s jó

viszonyítási alapot jelentettek a későbbi kutatásokhoz.

Külön figyelmet érdemel a hazai K+F versenyképességének alakulása szempontjából az OECD

1995. évi országjelentése, amelyet Dr. Inzelt Annamária (az Innovációs Kutatóközpont

vezetője, az OECD szakértője) készített. A tanulmány a tudományos kutatás és a műszaki



fejlesztés 1991. utáni helyzetét mutatja be. A tanulmány nem támaszkodik önálló empirikus

kutatásra. Meglévő adatok, információk alapján fogalmazza meg az 1991. óta bekövetkezett

főbb folyamatokat hangsúlyozottan kezelve a kedvező és kedvezőtlen változásokat. Kiemeli,

hogy Magyarország erős K+F potenciállal rendelkezi, de a jelenlegi intézményrendszer és a

kormány gazdaságpolitikájának következményeként az erőforrások egy része kihasználatlan

marad annak ellenére, hogy az innováció feltételei a kilencvenes évek elejéhez viszonyítva

sokat javultak. Az elemzés gazdaságpolitikai és intézményrendszeri megközelítésben hívja fel

a figyelmet az állami szerepvállalás változásának, a versenyképes TéT és innovációs rendszer

kiépítésének szükségességére.

 Egy EU tanulmány 1996-1998. között vizsgálta a tudományos és technológiai politikát a

fejlődő és az átalakuló gazdaságokban. Nálunk 1996-ban vizsgáltak meg 24 vállalatot, 13

kutatóintézetet. Az elemzés kiterjedt az OMFB és a MTA értékelésére is. Módszere interjú.

Vizsgálta az állami támogatás szintjét, a jelenlegi problémákat, a nemzeti innovációsrendszer

szereplői közötti együttműködést.

Az OMFB kutatási program keretében a technológia, foglalkoztatás és versenyképesség

alakulását vizsgálta Magyarországon 1994-97 között. Az elemzés kiterjedt a technológiai

diffúzió magyarországi jellemzőinak vizsgálatára, s megállapította, hogy a vizsgált időszakban

a szerzett technológia aránya 74 %-ról 82 %-ra  emelkedett, különösen a high-tech ágazatokban

meghaladva a nemzetközi arányokat, amelyben jelentős szerepe van a multinacionális

vállalatoknak.

BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék vezetésével 1995-1997-ben zajlott a „Versenyben a

világgal. A magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének mikrogazdasági tényezői” című

kutatása.

A kutatás alapvetően hármas célt tűzött ki maga elé. Elméleti és empirikus kutatások alapján

kívánta feltárni a magyar gazdaság azon szegmenseit, amelyek a nemzetközi versenyben

sikereket hozhatnak; azonosítani azokat az okokat, amelyek a versenyképességbeli

különbségeket okozzák. Mindezek alapján pedig meg kívánta határozni azokat a stratégiai

teendőket, feladatokat, amelyek megvalósítása hozzájárul a vállalati versenyképesség

növeléséhez, illetve amelyekhez  állami segítség szükséges.  A kutatás során Porter (1990)

modelljére támaszkodtak. Az empirikus részek esettanulmányokon alapultak.

A kutatás összefoglaló megállapításai közül vizsgálati szempontunkból a következőket

érdemes kiemelni:

A magyar gazdaságban az átmeneti időszak lezárult, a vállalatok magatartásjegyei alapvetően

megegyeznek a piacgazdaságbeli vállalatokéval. A gazdasági teljesítmények a vizsgált

időszakban nagymértékben javultak, de ennek ellenére elmaradásunk a fejlett országokétól

nőtt. A versenyképesség növekedésének két legfőbb közvetlen akadályaként az innováció



hiányát és az oktatás-képzés problémáját jelölték meg, amelyben a tanulmány készítői szerint

súlyos felelősség terheli a gazdaságpolitikát. Mindkét említett terület az elemzések alapján a

kormányzati támogatás diszpreferált területének tűnik. Az elemzések azt mutatták, hogy az

emberi erőforrások és a K+F területén hazánk korábban meglévő előnye csökkent.

Az esettanulmányok tanúsága szerint a vállalatok zöménél a fejlesztési tevékenységek háttérbe

szorulnak, a vállalati K+F mind szervezetileg, mind pedig finanszírozás szempontjából

alulfejlett, annak ellenére, hogy az innovációt a vállalati menedzsment általánosságban a

versenyképesség legfontosabb tényezőjének tekintik. A napi túlélés még mindig nagyobb

súllyal szerepel a vállalati döntésekben, mint a versenyképesség növekedését biztosító

innováció.

Figyelmeztető a zárótanulmány megállapítása: „Önmagában e két szféra szerepe egy

lemaradóban lévő országot vetít elénk.”

Az elvégzett esettanulmányok alapján a gyógyszeripar az egyetlen a vizsgált időszakban,

amely innovatív alapú szektorként sikerrel, versenyképességét növelve globalizálódott.

Megfogalmazódik, hogy a kormányzat koordináló, rásegítő és keretet adó közreműködése

nélkülözhetetlen az előrelépés érdekében.

Az EU 1997-es országjelentésében megfogalmazásra került, hogy a magyar innovációs

kapacitás még mindig jó minőségű, de a diffúziós rendszer számos problémával küzd. Ennek

ellenére a jelentés kiemelte, hogy a K+F szektor állapota, fejlettsége nem okozhat gondot a

magyarországi EU csatlakozáskor.

Az 1996-98. közötti időszakról készített beszámolót az Országgyűlés részére a Magyar

Tudományos Akadémia. A helyzetfelmérés eredményeként megállapították, hogy a hazai

tudomány „labilis állapotban” van, amely hanyatlást jelez. Az értékelés szerint a kutatói

állomány versenyképes, ugyanakkor a kutatások tárgyi feltételei és finanszírozási körülményei

rosszak, amelyek veszélyeztetik a K+F szféra nemzetközi versenyképességét.

Az OMFB kutatási megbízásának eredményeként került megvizsgálásra a külföldi működő

tőke makrogazdasági és innovációs hatása az MTA Kutatásfejlesztési Intézeténél. A kutatási

eredmények viszonylag kisszámú minta (kérdőíves megkérdezés (40) és interjú (36)), valamint

korábbi innovációs vizsgálatok alapján kerültek megfogalmazásra 1996-97-re vonatkozóan. Az

elemzések azt mutatták, hogy a hazai tulajdonban lévő, műszaki fejlesztéssel is foglalkozó

vállalatok innovációs szempontból a vártnál önállóbbak, ugyanakkor a külföldi tulajdonban

lévő vállalatok sokkal inkább a nemzetközi, mintsem a hazai innovációs rendszer részét

képezik, így kisebb szerepet töltenek be a tudás és az új technológia diffúziójában, mint azt

korábban hittük.

A mintába kerülő innovatív vállalatok értékelése azt a nagyon fontos tényt mutatatta, hogy a

vállalatoknál már nem a puszta túlélés az egyetlen stratégiai cél. A napi kérdések mellett



megjelentek a 2-3 évre vonatkozó tervek. Kedvező, hogy az ipari K+F-ben a vizsgált

időszakban már érzékelhető a javulás.

Az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1998-ban a magyar K+F kapacitás regionális

megoszlását és a termelési kapcsolat rendszerét tárta fel. A helyzetelemzés mellett  a kutatás a

kialakult vagy kialakulóban lévő szervezeti és termelési kapcsolatrendszert elemezte abból a

szempontból, hogy az mennyiben felel meg a piacgazdaság, illetve az európai illeszkedés

követelményeinek. Igyekezett feltárni, hogy milyen összehangolt feltételrendszer-változások

segítik a K+F kapacitások termelési kapcsolatainak szélesítését, eredményeinek termelési

hasznosítását, annak hatékonyságát. A tanulmány a hazai és a régiók K+F

versenyképességének érdekében javaslatokat fogalmaz meg az intézményi és a finanszírozási

fejlesztésekkel kapcsolatban.

Az Európai Unió a IV. Keretprogram keretében felmérést készített négy országban

(Törökország, Magyarország, Görögország és Mexikó) a hasonlóságok és a különbségek

feltárására. A tanulmány készítői külön figyelmet fordítottak hazánkban a vállalatok és a K+F

intézmények kapcsolatára. Mélyinterjúkat készítettek 24 iparvállalattal, 13 kutatóintézettel, az

OMFB-vel, és az MTA képviselőivel. Az interjúk kiterjedtek a K+F rendszer problémáinak,

perspektíváinak felmérésére, a nemzeti innovációs rendszer tagjai közötti együttműködés

vizsgálatára, valamint az EU programokban való részvételre. A tanulmány készítői rámutattak

arra, hogy a K+F intézményi hálózatának eróziója elsősorban az ágazati kutatóintézeteket

érintette. Az átalakulás eredményeként kutatóintézetek tevékenysége ma a korábbinál szűkebb

területekre koncentrálódik, ugyanakkor az egyes területeken diverzifikálódik. Az intézetek

rugalmasabbak, piacorientáltabbak. A felmérés kimutatta, hogy az intézményi

finanszírozásában egyre fontosabb szerepet játszanak a csökkenő állami támogatások és

vállalati megrendelések mellett az OTKA, FEFA és EU támogatások.

A vállalatok és a kutatóintézetek kapcsolatát vizsgálva kiemelték, hogy az érzékelhető

problémák ellenére a K+F iránti kereslet élénkülése jellemző.

A gazdaságpolitikai hatásokat elemezve a felmérés rámutat a K+F szféra állami támogatásának

korlátozottsága és a célokban megfogalmazott fontossága közötti ellentmondásra. Felhívja a

figyelmet arra, hogy a K+F szektor átalakulása csak egyik eleme a tudományos és technikai

rendszer egészének átalakulásában.

Szintén 1998-ban jelent meg az az EU-s tanulmány, amely a közép- és kelet-európai tagjelölt

országok tudományos és technikai, innovációs rendszerének teljesítményét, struktúra

politikáját vizsgálta.  Az egyes országokról kialakult értékelést azonos szerkezetben készítették

el az elérhető korábbi országjelentések és helyi interjúk alapján. Magyarország K+F

rendszerének értékelése a korábbi felmérések eredményeivel összecseng.



A magyar innovációs rendszer főbb összefüggéseit elemezte a GKI gazdaságkutató Rt, a

Magyar Vállalatgazdasági Kutatásokért Alapítvány, MTA Szociológiai Kutatóintézet és a

Politikai Tanulmányok Intézet együttműködésben. A kutatást Papanek Gábor koordinálta, s a

kutatás eredményeit az OMFB 1999-ben könyv formájában kiadta.

A kutatás az OECD módszertani ajánlásainak megfelelő empirikus helyzetfelmérésen alapult, a

magyarországi nemzeti innovációs rendszer (NIS) főbb összefüggéseinek feltárására irányult.

A vizsgálat a magyar innovációs folyamatok főbb jellemzőire, eredményeire támaszkodva

mutatta be az innovatív magyar vállalatok körét, a hazai tudásáramlás jellemzőit, a vállalatok

innováció kapcsolatait, s a magyarországi innovációs csomópontokat ismerhettük meg.

 A kutatás eredményeként gazdaságpolitikai ajánlások kerültek megfogalmazásra. Az

empirikus vizsgálatok a GKI Rt 1998. évi tavaszi és őszi vállalati felmérésére – amelyben

külön rákérdeztek a vállalatok innovációs gyakorlatára-, az MTA Szociológiai Intézet 1998.

nyarán végzett személyes megkérdezéseire, s 30 egységes tematika alapján készült

esettanulmány feldolgozásán alapulnak. Az elemzések felhívták a figyelmet arra, hogy a hazai

statisztikák jelentősen alábecsülik a K+F terjedelmét, a nem műszaki jellegű kutatások és

fejlesztések alulértékeltek, az innovációra vonatkozó információszolgáltatások egyre inkább a

K+F-re szűkülnek. A K+F-nek nem minősülő innovációs folyamatokról megbízható

információk a hivatalos statisztikákból nem nyerhetők.

A vizsgált minta alapján megállapítható, hogy a hazai vállalatokat ellentmondásos helyzetkép

jellemzi. Egyes csoportjai jelentős korszerűsödésen mentek keresztül, de ugyanakkor tovább

növekedett a technológiailag lemaradók csoportja. A vállalatok többségénél még egyáltalán

nem általánosak az innovációs törekvések, ugyanakkor valamennyi nagyobb hazai szektorban

és régióban találhatók már innovatív vállalatok.

A magyar K+F ráfordítások nemzetközi összehasonlításban még mindig alacsonyak, túlzottan

kis súlyt kapnak az alkalmazott kutatások.

A K+F szervezeti-, illetve vállalati rendszere erősen piacorientált, elsősorban az exportra

koncentráló, tagjai viszonylag atomizáltak, az innováció többi eleméhez való kapcsolata

többnyire esetleges és törékeny. A kutatás fontos megállapítása, hogy az innovációs rendszer

forrásellátottságának javítása mellett nagy hangsúlyt kell fektetni az emberi tényező

minőségére, kapcsolat- és hálózatteremtő képességére, a hazai és nemzetközi információs és

együttműködési rendszerekbe való beintegrálódására. Egyértelműen megfogalmazódott, hogy

szükség van az innovációs motivációk, a sikeres innovációk üzleti értékeinek erősítésére. A

diffúziós folyamatok vizsgálata felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar gazdaság

versenyképességi gondjainak közvetlen oka az innovációk lassú terjedése. Kiemelésre kerül,

hogy a TéT politika kialakításakor, a cél- és eszközrendszer meghatározásakor figyelembe kell

venni, hogy az innováló hazai cégek túlnyomó része kis- és közepes vállalat.

Egy kérdőíves felmérés zajlott 1999-ben a BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszékén működő

Versenyképességi Kutatóközpont szervezésében. A kutatás kérdőíves megkérdezésen alapult



(300 vállalat küldött vissza értékelhető kérdőívet), s a magyarországi vállalatok főbb

innovációs jellemzőit vizsgálta. A kapott adatokat összehasonlítva az 1995-ben készített

felmérés adataival került sor a változások tendenciájának meghatározására. A mintában

szereplő vállalatokat stratégiai irányultságukat tekintve csoportosították. Az egyes csoportok

innovációs jellemzőit vizsgálva a korábbi felméréseknél differenciáltabb képet kaptak a

vállalati innovációs folyamatokról.

A következő említésre méltó EU tanulmány 1999-ben készült, amely megvizsgálta a tagjelölt

országok főbb tudományos és technológiai indikátorait. Megállapította, hogy Magyarország a

kilencvenes évek második felében a tudásintenzív iparágak irányában mozdult el, magasabb

lett a termelés hozzáadott értéke, gyorsan nőtt a termelékenység. Az iparpolitika elsődleges

célja a versenyképesség növelése, ennek érdekében olyan beruházásokat támogatása, amelyek

az innováció, a technológiai transzfer, az új szervezeti formák terjedését, új piacok

megszerzését segítik. A gazdaságpolitika támogatja az EU kutatási és fejlesztési programokkal

való együttműködést, a humán erőforrások fejlesztését.

A tanulmány megállapította, hogy annak ellenére, hogy kilencvenes években a K+F

ráfordítások GDP-hez viszonyított aránya csökkent a K+F potenciál erős maradt.  Felhívja a

figyelmet arra, hogy fennáll a belső agyelszívás veszélye.

A főbb tennivalóként K+F ráfordítások GDP-hez viszonyított arányának növelését, a nemzeti

innovációs rendszer hatékonyságának növelését, a rendszer főszereplői közötti hatékony

együttműködés kialakítását tekinti. A felmérés jelzi, hogy a kutatás–fejlesztés iránti ipari

kereslet látványosan összeomlásának ellenére 1995 óta már érzékelhető a kereslet növekedése.

Megállapítja, hogy a „hídképző” intézmények fejlődése erőteljes (4 innovációs park és 20 ipari

park létesült). A kutatásfejlesztési rendszer nemzetközi orientáltságú.

A kedvező jelek ellenére az értékelés szerint az innovációs teljesítmény gyenge.

A tanulmány kiemeli, hogy a regionális aspektus erőteljesebb hangsúlyozása szükséges

1999. vége a Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyében) a

gazdasági szervezeteinek innovációs tevékenységét mérték fel kérdőíves megkérdezés útján. A

kutatás célja általános innovációs helyzetelemzés a régióban, amely alapul szolgált a régió

innovációs stratégiájának megfogalmazásához. Az eredmények 218 értékelhető kérdőív

feldolgozása alapján (a régió gazdasági szervezeteinek 0,1 százaléka küldte vissza a kérdőívet)

születtek.  Arányukat tekintve a megállapítások bizonyos fenntartásokkal ugyan, de

általánosíthatók. A legfontosabb megállapítás: a magyar vállalkozások többségének sem

anyagi, sem személyi, vagy technikai háttere nem megfelelő az újításhoz, innovációk

bevezetéséhez. A kutatás feltárta, hogy a gazdasági szervezetek számára a regionális szint

meglehetősen hangsúlytalan, csak kis mértékben jelenik meg a vállalatok közötti

kapcsolatokban.



A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen került sor 2000-ben az egyetemi K+F

tevékenységek innovációs folyamatokban játszott szerepének vizsgálatára. A kutatás  42 darab

esettanulmány alapján vizsgálta a kutatás-fejlesztési tevékenységek gyakorlati hasznosulását  a

BME példáján. Az esettanulmányok feldolgozásának tapasztalatai a kormányzat innovációt

segítő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlásokban és javaslatokban fogalmazódtak meg.

Az OMFB felkérésére készült az a kutatás, amely a kutatásfejlesztést és az innovációt segítő

módszerek és alkalmazásuk tapasztalatait vizsgálta az OECD országokban és Magyarországon.

A kutatás keretében elkészült tanulmányok (OM, Bp.2001.) bemutatják e terület állami

ösztönzésének, a költségvetés szerepvállalásának elfogadott nemzetközi gyakorlatát, az egyes

módszerek, állami intézkedések jellegét, távlati hatásait mintegy utat mutatva a hazai

fejlesztéspolitika s támogatáspolitika vizsgálatához, fő irányainak meghatározásához felhívva a

figyelmet a nemzeti sajátosságokra. Dr. Román Zoltán által készített tanulmány kiemeli, hogy

a hazai K+F statisztika megfelel az OECD ajánlásoknak. A mutatók mind a ráfordítások, mind

pedig a létszám erős nemzetközi lemaradását jelzik. A lemaradást némileg ellensúlyozza a

magyar kreativitás. Ezzel magyarázható, hogy a tudományos életünk nemzetközi megítélése a

statisztikai adatokból nyerhető képnél sokkal jobb. A lemaradás azonban tény, ezt jelzik a

benchmarking-értékelések is.

2. sz. melléklet: A legfontosabb empírikus felmérések és tanulmányok az egyetemek és a

vállalati szektor kapcsolatáról

1991-92.-ben zajló felmérés és elemzés kiterjedt mind az akadémiai intézményhálózatra, mind

pedig az ipari kutatóintézetekre. Az intézmények minősítése rávilágított arra a tényre, hogy a

kilencvenes évek elejére az intézményhálózat jelentős része finanszírozási problémák és a

tudománypolitikai elképzelések bizonytalansága miatt válságba került. A csökkenő GDP-n

belül 1988-91. Között a K+F ráfordítások aránya felére, a vállalati K+F megrendelés pedig

mintegy egyharmadára csökkentek.  Az értékelés egyetemeket is érintő megállapítása: szükség

van az egyetemi kapcsolatok fejlesztésére, az intézményi stabilitásra, a kiválóságok

munkafeltételeinek biztosítására.

OMFB 1992. A tudástranszfer és a hídképző intézmények szerepét a nyugat európai

tapasztalatok tükrében vizsgálta, rámutatott azokra a szervezeti, együttműködési formákra,

amely az egyetemi és a vállalati szféra kapcsolatában működőképesek, sikeresek. Vizsgálta

ezek hazai alkalmazási lehetőségeit. Az elemzés során követelményként fogalmazódott meg:

egyetemek, kutatóintézetek és a gazdálkodó szervezetek közötti távolság csökkentése, az

egyetem kutatóegyetemmé válása. Kiemelésre került, hogy erősödött az egyetemek szerepe a



tudástranszferben. Az egyetemek gazdaságba való integrálódásának folyamatát meghatározó

tényezők összegezve hangsúlyozták:

a. a tudomány hasznosításának  igényét (az erős verseny miatt a stratégiai dimenzió

erősítése)

b. a legfejlettebb technológia tudomány-igényességét

c. a világgazdaságban a recesszió következtében alkalmazott restriktiv költségvetési politika

(az állami források csökkenése) veszélyét.

Megfogalmazódott az „értéket a pénzért cserébe” elv érvényesülése a kutatás és a felsőoktatás

területén, s ezt segítendő javasolták értékelést végző szervezetek létrehozását, amelyek

segítségével a kormány könnyebben tudja legitimálni támogató döntéseit.

A pillanatnyi helyzetkép legfontosabb jellemzői:

a. a K+F rendszer szervezeti széttagoltsága – gondot okoz az elkülönült szervezeti kapacitás

gazdasági hasznosítása, a kutatási eredmények ipari bevezetése

b. az új  kutatási eredmények iránti intenzív kereslet hiánya

c. a hazai egyetemek és intézetek keretei között kialakult üzleti formák spontán

alkalmazkodási folyamat eredményei, amelyek segítették a tudományos potenciál

fenntartását, de ugyanakkor kedvezőtlen tendenciák kialakulását hordozták.

1993-ban az OMFB szervezésében került sor a hazai K+F versenyképességét elemző

konferenciára. A konferencia javaslatot tett az egyetemek és kutatóintézetek „folyamatos és

átfogó”, valamint „következményekkel járó” értékelési rendszerének kiépítésére, amelynek

szükségességét az indokolta, hogy az egyetemek és intézetek fel tudják mérni saját helyzetüket

a nemzetközi mezőnyben, s ennek megfelelően meg tudják határozni alapvető feladatukat, saját

jövőképület.

Az OECD, CCEET (1993.) felmérése és az értékelése alapján megfogalmazódik a K+F

rendszer strukturális átalakításának igénye, amely érdekében a következők javaslatokat

születtek:

a. szorgalmazni kell az akadémiai kutatóintézetek és az egyetemi kutatóhelyek

együttműködését, integrációját

b. minden lehetséges eszközzel bátorítani  kell a vállalatokat az egymással és az

egyetemekkel történő ipari kutatási együttműködéseket

Hangsúlyozták, hogy a felsőoktatási intézmények és az ipar kapcsolatai kívánatosak mind a

képzés, mind a kutatás terültén.

Megállapításra került, hogy az egyetemi K+F tevékenység mutatói szerint a vizsgált

időszakban Magyarországon (19 egyetem, 17 főiskola s 5 teológiai főiskola) összesen 930

kutatóegység működött, amelyek 10 százalékát a Magyar Tudományos Akadémia irányította,

támogatta. A kutatóhelyek száma viszonylag nagy, de jellemzőjük, hogy kevés számú kutatót

foglalkoztatnak. A kutatások széles területet ölelnek fel a műszaki tudományoktól a humán –



és társadalomtudománykig. Az egyetemi K+F tevékenység az adatok tanúsága szerint

elaprózott, a legtöbb egység a kritikus méret alatt van. Mindez komoly hatékonysági

problémákat vet fel. A felmérés adatai szerint a magyar tudósoknak és kutatóknak körülbelül

egyötöde dolgozott ekkor az egyetemi kutatóhelyeken.

Az értékelések eredményeként megfogalmazott elsődleges feladat: a kutatás erősítése az

egyetemeken, amely források odairányítását igényli, főként infrastrukturára és berendezésekre.

Az infrastrukturális fejlesztések mellett az egyetemi oktatók béremelése is nélkülözhetetlen.

Ezzel párhuzamosan a tanulmányok készítői felhívják a figyelmet arra, hogy az egyetemeket és

a főiskolákat érdekeltté kell tenni oktatási és kutatási kapacitásuk értékesítésében a helyi ipar

felé.

Nemzetközi tudományos és technológiai együttműködési lehetőségek elemzésekor kiemelik,

hogy a felsőoktatási reformok során a FEFA-nak elsősorban olyan tevékenységekhez célszerű

támogatást nyújtania, mint az új programok bevezetése, az intézményközi együttműködés

javítása és a kutatás és oktatás integrálása.

A következő nagyon fontos kutatás az OMFB 1995-ben megjelent  Innovációs folyamatok a

magyar gazdaságban című 1994/95-ben kérdőíves megkérdezésen alapuló felmérése, amely

során a vállalati kutatás-fejlesztésre, az új termékek és technológiák születésének, illetve

beállításának körülményeire, az innovációkhoz szükséges külső kapcsolati háló működtetésére,

a vállalati fejlesztésekhez szükséges külső és belső források mozgósíthatóságára, a

privatizációnak és az exportorientáltságnak a vállalati fejlesztési stratégiákra gyakorolt

hatására, az új gép-, információ és technológia-beszerzési irányokra, a vállalati

környezetvédelmi és minőségbiztosítási, ill. euroszabványosítási erőfeszítésekre, az

informatikai eszköz- és rendszerhasználatra, és a vállalatvezetésnek az innovációval

kapcsolatos értékválasztását vizsgálták.

E keretek között az egyetemi-kutatóintézeti szférával fenntartott kapcsolatok elemzése azt

mutatta, hogy:

- a korábban talán részben mesterségesen fenntartott kapcsolati háló nagymértékben

felhasadt, a vállalatok kötődése ehhez a szférához nagymértékben leépült, A vállalati

innovációs folyamat „szellemi magára maradását” plasztikusan jellemzi, hogy a K+ F-fel

foglalkozó vállalatok közül egyetemi, főiskolai eredetű információkkal az iparban 17,4

százalék, az infrastruktúra területén 18 %, az élelmiszeriparban 11 % és a

mezőgazdaságban 42 % dolgozik. Az egyetemi és kutatóintézeti szférával érintkező

vállalatok átlagosan nagyobbak és exportorientáltabbak.

- Az ipari K+F egységek megfogyatkoztak. Ugyanakkor nem jellemző, hogy a saját K+F

leépítését az iparvállalatok külső K+F partnerekkel semlegesítenék. A K+F-t végzőknek



mindössze egynegyede számol be külső szakemberek és egyhetede külső cégek

bevonásáról a fejlesztőmunkába.

- Az infrastruktúra területen a tudományos, fejlesztési tartalmú aktív együttműködési

partnerek (egyetemek, intézetek, adatbankok, külföldi anyavállalatok) a 20 %-os említési

küszöb mögé kerültek. A folyó fejlesztési tevékenység végül  is korszerű külső

információs közeg nélkül folyik.

- A mezőgazdaságban a kutatás hagyományosan a termelési szférával viszonylag szervesen

összeépített (mindenesetre egységes ágazati keretben irányított) állami forrásokra építő

külön intézetek, kísérleti állomások, ill. az agrár-felsőoktatás ügye volt. A vállalati agrár

K+F külső kapcsolatrendszere, a kutatási – felsőoktatási szférához kapcsolódása a magyar

gazdaságban páratlanul magas. A K+F tevékenység információforrásaként a válaszolók 46

%-a említi az agrár-felsőoktatást és 44 %-a valamilyen intézetet. Együttműködő

partnerként az egyetemet, főiskolát 38 %, annak valamilyen tanszékét 30 %, és valamelyik

kutatóintézetet 33 % említette. Ezek az említési gyakoriságok – mind

információforrásként, mind pedig partnerként – a más szektorbeli említések másfél-

kétszeresei.

Az OMFB 1995-ös felmérései azt jelzik, hogy a vállalatok külső K+F kapcsolataiban az egyéni

szakemberekkel kialakított munkakapcsolatok gyakoribbak a külső szervezeti kapcsolatoknál.

A formális egyetemi-vállalati K+F együttműködés nem jelentős, az informális

együttműködések annál gyakoribbak. Az érdekeltségi viszonyok miatt a professzorok általában

jövedelmező tudás-intenzív kisvállalkozásokat alapítanak.

Az OECD által készített: Tanulmány a tudomány és a technológia legutóbbi fejlődéséről

Magyarországon  (OECD, Paris1995., Bp. 1996.) jelentésben már kedvező fordulat jelei is

megjelennek.  A tanulmány megállapításai közül a legfontosabbak:

- Az egyetemek részesedése  megnőtt a K+F-ben.

- A vállalati szektor fedezi a felsőoktatási szektor K+F költségeinek egy részét.  (1993-ban 9

%, 1989-ben 25 %)

- Az új vállalakozások és a külföldi tulajdonosok szerződéses kapcsolatok kialakítását

kezdeményezik a felsőoktatási intézményekkel. Ezek a vállalatok sokat fektetnek be a

képzésbe és az oktatásba, de sok esetben a tanfolyamokat a magyar felsőoktatási

rendszeren kívül szervezik.

- A külföldi források nem jelentősek.

- Az egyetemi és főiskolai kutatóhelyek száma nőtt. Gondot jelent még mindig, hogy az

egyetemeket sem kerülték el az átalakulásból adódó pénzügyi nehézségek. Az

egyetemeken általában véve kevés lehetőség van új K+F egységek létrehozására. A létező

egyetemi kutatóhelyek értékelése is várat magára.



- A magyar egyetemek eszközellátottsága elégtelen.

-  Az oktatóknak egyrészt nincs idejük színvonalas kutatások végzésére, másrészt semmi

sem ösztönzi őket erre.

- Az OECD tagországoktól kapott figyelemre méltó támogatások ellenére a szakkönyvtárak

gyűjteményeiben súlyos hiányosságok vannak és 1995-ben újra csökkenteniük kell a

beszerzéseiket.

- A formális egyetemi-vállalati K+F együttműködés nem jelentős, az informális

együttműködések annál gyakoribbak. Az utóbbiak fő formája az oktatókkal folytatott

konzultáció. A professzorok általában jövedelmező, tudás-intenzív kisvállalkozásokat

alapítanak.

- A technológiapolitika döntéshozói felismerték, hogy egyik feladatuk az egyetemek és az

ipar közötti kapcsolatok javítása.

- Az együttműködés új formái kezdenek kialakulni. Néhány egyetem a tudományos

parkokon kívül a technológiatranszfert támogató irodákat is alapított, a kormány pedig

létrehozott néhány Frauhofer típusú intézetet (Bay Zoltán Alapítvány keretében) az

egyetemek közelében

Az OMFB 1997-ben megjelent kutatása  a vállalatok kutatóintézetei és egyetemi

kapcsolatokról azt állapította meg, hogy egy-két kivétellel a vizsgált körben minden vállalatnak

vannak esetenkénti vagy rendszeres, informális, vagy formalizált kapcsolata hazai

kutatóhelyekkel. (A vizsgált mintában rendszeres, szerződéses kapcsolata 15 cégnek van

egyetemmel, főiskolával vagy kutatóintézettel). A kapcsolatokban általában a rövid távú, éves

szerződések dominálnak. Gyakorlatilag nincsenek K+F keretszerződések. A vizsgált vállalati

körben a kapcsolatok többsége a BME-hez kötődik.

Az elemzések során fő feladatként fogalmazódott meg az egyetemek és a vállalatok közötti

információáramlás kialakítása. Nélkülözhetetlen, hogy az egyetemek és a kutatóintézetek K+F

kapacitását jobban megismerjék, és a jelenleginél jobban hasznosítsák az itt megtelepedő

külföldi cégek. Mindez pozitívan hatna az adott intézmények költségvetésére, képzésére. A

kedvező hatás akkor is megjelenik,  ha az ily módon megerősödött kutatócsoportok egyike-

másika idővel kiválna a jelenlegi szervezetből és vállalati formában hasznosítaná tudását és új

típusú kapcsolatrendszerét.

A magyar innovációs rendszer főbb összefüggéseit  (OMFB Bp. 1999.) elemezve OECD-

indikátorok alakulását vizsgálták GKI Rt vezetésével.

Kérdőíves felmérés (a hagyományos kérdőívet kiegészítve a cég innovációs gyakorlatára

vonatkozó kérdésekkel) során vizsgálták a kutató-és felsőoktatási intézmények

kapcsolatrendszerét is a vállalati szférával.



A válaszok és az esettanulmányok azt tanúsítják, hogy Magyarországon még az innovatív

cégek körében sem kellően intenzívek a kutató- és felsőoktatási intézményekkel kialakított

kapcsolatok. Ritkák a kutató- és felsőfokú intézetek és a kisebb vállalkozások közötti

kapcsolatok. Az együttműködés domináns formája az eseti kooperáció volt, ami vállalatonként

egy-két szerződéses K+F megbízást jelent.  A tapasztalatok azt mutatják, hogy mintegy fele

ekkora gyakoriságú volt az együttműködés két másik, szélsőségesebb formája, a közös

munkáig nem fejlődő, de az információcserét segítő személyes kapcsolat, ill. a rendszeres K+F

megbízásos kapcsolat. A felsőoktatási intézmények vállalatai kapcsolatainak fajtái a válaszok

százalékában: rendszeres szerződéses 30 %, csak személyes 20 %, alkalmai szerződéses 50%

Két felsőoktatási intézmény: BME, ME vállalati kapcsolatrendszere kiterjedt. Mindkét

egyetemnek megvannak a tartós és mély nagyvállalati kapcsolatai is, amelyek a K+F

együttműködésen túl is javítják az egyetemek finanszírozási lehetőségeit.

Érdemes külön megemlíteni, hogy a BME-n a különösen fontos partneri-támogatói kör

szervezeti formában is kapcsolódik az egyetemhez, a különösen fontos nagyvállalatok vezetői

tagjai az egyetem társadalmi szenátusának, amely a rektor tanácsadó testületeként működik.

(pl. Dunaferr FT, MVM Rt, Egis Rt, MATÁV Rt, Westel-900 Rt, Paksi Atomerőmű Rt,

Bábolna RT, West – LB Investment Rt.  A szenátus egy szélesebb körű szerveződésből, a

BME Támogatói Köréből nő ki és ennek kiemelt fontosságú, valójában általában a magasabb

támogatást adó tagjait tömöríti.  Lényegében az egyetem pénzügyi támogatásért szakmai

együttműködést, de az egyetem presztízséből való részesedést és hosszú távon bizonyos PR

jellegű kapcsolatot is felkínál a fő szponzoroknak.

Az egyetemek vállalati kapcsolatrendszere egyébként nemcsak pénzügyi jellegű. A vállalatok

sok esetben előnyben részesítik a finanszírozás nélküli szakmai együttműködést. Például a

mintába bevont mindkét egyetemen a vállalati szakemberek megszervezik egyetemi hallgatók

fogadását szakmai gyakorlatra vagy a diplomamunka megírásához, általában szívesen

vállalakoznak konzulensi vagy bírálói feladatokra.

A zárótanulmány összegezésben megjelenik az az értékítélet, hogy mind a közszolgálati

kutatóintézeteknek, mind a felsőoktatási intézményeknek gyengék az innovatív cégek körével

kiépített kapcsolatai, s így ezen intézményeknek az indokoltnál érdemben kisebb, felszínesebb

szerepük van a hazai innovációs folyamatokban.

Az 1994-1997-ben készült elemzés (OMFB) a tudásáramlás jellemző vonásait vizsgálva

Magyarországon megállapította, hogy a tudásáramlásban igen nagy szerepe van a

felsőoktatásnak. Kedvező jel, hogy az elmúlt két évtizedben a felsőfokú képzettségűek száma



és aránya először jelentősen bővült (az OECD országok átlaga azonban ennek közel a

kétszerese) Az egyetemektől a nemzetközi vállalatok felé irányuló szakemberáramlás intenzív,

a külföldi tőke jelentős keresletet támaszt a műszaki, a közgazdasági és a jogi egyetemek

végzős hallgatói iránt. Mindez jelentős hatást gyakorol – speciális igényeik érvényesítésén

keresztül – az oktatásra (például: új szakok indulhatnak, posztgraduális képzések válhatnak

finanszírozatóvá). Ezzel párhuzamosan a cégeknek viszonylag széles köre, a választ adóknak

mintegy harmada kapcsolja össze innovációs tevékenységét – elsősorban eseti jelleggel –

felsőoktatási intézményekkel. Ugyanakkor a felmérés szerint a kapcsolat- és hálózatteremtő

képesség a minta nagyobb részében gyenge. A megfigyelt vállalatok túlnyomó többsége úgy

véli, hogy a magyarországi „tudáspiacon” az erre szakosodott felsőoktatási, tanácsadó és

továbbképző intézmények nem tudnak a vállalati szféra keresletének megfelelő

szolgáltatásokat nyújtani. Ezzel igazolják a vállalati innovációs folyamatok befele forduló

jellegét.

Az esettanulmányaink szerint a vállalatok többsége lebecsüli a tudás külső, ezen belül

különösen a tudományos jellegű forrásait. A vizsgált cégek részéről általánosnak tekinthető

igény viszont a kormányzat által fenntartott, ill. működtetett információs csatornák bővítése.

Érdekes megfigyelni, hogy ma már a legtöbb innovatív szervezet – a pénzügyi jellegű közvetett

vagy közvetlen K+F támogatás után – információs és képzési szolgáltatásokat igényel a

kormányzattól.

A tanulmány zárásaként a gazdaságpolitika számára megfogalmazott javaslat, hogy minden

lehetséges eszközzel elő kell segíteni a tudásáramlást a vállalati, illetve az oktatási és a

kutatóintézetek között. Ellenkező esetben a tudásáramlás leszűkül a külföldi  érdekeltségű

vállalatokra (amelyek a külföldről jövő tudásáramlás fogadói).

A magyar K+F kapacitás regionális megoszlásának és a termelési kapcsolatok rendszerét

vizsgálta az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft (Bp. 1998.). A felmérési, elemzési

eredmények a felsőoktatási kutatóhelyekkel kapcsolatban rámutattak arra, hogy az

infrastrukturális feltételek általában kedvezőtlenek, kevés forrás áll rendelkezésre a

laboratóriumok, műszerek korszerűsítésére, javítására.

A Budapesti Műszaki Egyetemet vizsgálva azt tapasztalták, hogy alap- és alkalmazott kutatás

egyaránt folyik, főleg a tanszéki tematikához kapcsolódva. Az egyetem sok tekintetben még

mindig monopolhelyzetben van. Igaz ugyan, hogy a rendszerváltás előtti jelentős ipari

kapcsolatai a 90-es évek elején, a nagyvállalatok többségének széthullásával megszűntek. Az

utóbbi években azonban néhány multinacionális vállalat már megjelent megrendelőként és

megbízásokat adott alkalmazott kutatásokra. Jelentős kapcsolatok épültek ki a távközlési és

informatikai területeken, vegyészeti kutatások is folynak a Richter és az Egis cégeknek. A

legtöbb tanszéknek azonban nincs ilyen jellegű kapcsolata. Az egyetem aktív szerepet vállal.



Tudományos Igazgatósága találkozókat szervez az egyetemi tanszékek és a kis és

középvállalkozók számára, melynek célja, hogy a kis- és középvállalatok megismerjék és

igénybe vegyék az egyetemi kutató fejlesztő kapacitásokat. Eddig csekély érdeklődést

könyvelhettek el. Az egyetem az egyéb, saját kisebb kutatásokat-fejlesztéseket azzal segíti,

hogy a kutatóknak ingyen, vagy kevés költség ellenében rendelkezésükre áll az egyetemi

infrastrukturális háttér. Létrehoztak egy egyetemi kft-t (Innotech Kft) azzal a céllal, hogy

inkubátor szerepet töltsön be a kutatások-fejlesztések segítésénél. Jelentős lépés az un. ReseDa

KF információs rendszer létrehozása, amely kötelezővé tette a szervezeti egységek számára,

hogy az egyetemi központi nyilvántartást is érintő projektekről információt szolgáltassanak. Ez

a kiépülő információs rendszer nagymértékben hozzájárulhat a megrendelők tájékoztatásához,

az egyetemi kutatói kapacitásának felméréséhez.

A BME mellett vizsgálták az Eötvös Lóránd Tudományegyetemet. Az ELTE-n szinte kizárólag

alapkutatás zajlik, a fejlesztő kutatások nem jellemzők, emiatt csekélyek a külső, ipari

kapcsolatok Az egyetem hangsúlyosan alapkutatási profilja miatt kapcsolatrendszerében nagy

súlya van a külföldi egyetemekkel kiépített kapcsolatoknak. Más kutatóintézetekkel főként az

akadémiai intézeteken keresztül, ill. a doktori képzés útján kerülnek kapcsolatba.

A harmadik vizsgált egyetem a Miskolci Egyetem, amelynek Gépészmérnöki Karán a

kutatások, fejlesztések a megbízásoktól függően kisérleti/fejlesztési, adaptációs jellegűek.  A

szolgáltatásokkal kapcsolatos K+F-k száma egyre bővülő tendenciát mutat. A kar kb. 60

multinacionális céggel áll kapcsolatban. Megkapja a listákat arról, hogy melyik cégnek milyen

igényei vannak és azokra maga a kar tesz ajánlatokat.  A régióból több nagyvállalattal áll

kapcsolatban, de nemzetközi kapcsolatokat is fenntartnak. A kapcsolatok egy része a volt

hallgatókon keresztül jön létre. Kisvállalatokkal általában nem tartanak fenn kapcsolatot.

Az egyetemek jelenlegi szakember ellátottságának helyzetéről elmondható, hogy:

- hallgatói létszám nagyarányú növekedés negatív hatást gyakorol a kutatás területén

(oktatási óraszám és a kutatás aránya romlik)

- alacsony fizetések miatt, a fiatal kutatók csak pár évet töltenek a tanszéken. Az utánpótlás

egyáltalán nincs biztosítva.

- A tanszékeken a kutatói feladatokat jelentős részben középkorú és idősebb tanárok végzik

Az utóbbi évek finanszírozási rendszerét vizsgálva azt tapasztalták, hogy belső forrásként

állami támogatás, OMFB pályázatok, MTA-AKP, OM AMFK jöhetnek számításba, külföldi

forrásként az EU projektek keretében is lehet támogatáshoz jutni, ill. további bevételek

származnak a közvetlen szerződéses megbízásokból. Kedvezőtlenül hatás, hogy az érvényben

lévő szabályozás szerint nem érdemes „bevinni” az egyetemre a munkát a magas levonások

miatt, mert jobban megéri saját céget alapítva végezni a fejlesztő munkát.

A regionális elhelyezkedést vizsgálva a felsőoktatásban a kutató-fejlesztő helyek statisztikai

számbavételénél a tanszékeket tekintették egységnek, s azt tapasztalták, hogy a felsőoktatási

kutatóhelyek száma lényegesen nagyobb, mint az akadémiaiaké, összesített kutat-kapacitásuk



azonban kisebb azokénál. (A felsőoktatási intézmények által működtetett kutatóhelyek közé

553 kutatóhely tartozik, közülük 126 természettudományi, 166 műszaki tudományi, 168

agrártudomány és 93 társadalomtudományi kutatásokat folytat.) Erős a Közép-magyarországi

koncentrációja, de valamivel kisebb mértékű, mint az akadémiai kutatóhálózaté. A nemzetközi

együttműködésben művelt kutatási témák esetében kisebb a közép-magyarországi régióban a

koncentráció 50 százaléknál.

Az intézeti hálózat és a tanszéki kutatócsoport területi megoszlása csupán néhány esetben

jelent, ill. eredményez az érintett régióra lehatárolható gazdasági-termelési kapcsolatrendszert.

Az intézeti és egyetemi kutatóhelyek tematikai profilja nem területi elhelyezésük

sajátosságaira, a régió K+F igényességére, hanem országos jellegű, a gazdaság és a társadalom

összességéből jelentkező K+F igényekre épülnek.

Glatz Ferenc a Tudománypolitika az ezredforduló Magyarországán (Budapest 1998 MTA)

című tanulmányában a kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények helyzetéről sötét képet

fest. A rendelkezésre álló statisztikai adatok segítségével bemutatott állapotelemzés

eredményeként javaslatokat, feladatokat fogalmaz meg. Véleménye szerint a többségük a

szétesés határán van, leromlott állapotuk már hátráltatja a korszerű kutatást, sok esetben

épületeik is siralmasan néznek ki. Az oktatók, kutatók az értelmiségi létminimum határán

tengődnek. A finanszírozási rendszer is felborult. A privatizáció elvonta a nagy

természettudományos intézetek részére adott vállalati megrendeléseket. Az állami tudományos

könyvkiadás összeomlása megszüntette a megrendeléseket a humán intézetek korábbi nagy

vállalkozásaihoz. A kutatói közösségek felbomlanak.

A hazai állami egyetemi képzésben előreláthatóan a következő évtizedekben is egyazon

műhelyekben kell, hogy érvényre jusson a tömegoktatás, az elitképzés, valamint a kutatás

hármas követelménye.

A feladatok meghatározásakor kiemeli, hogy a pozitív fejlődést segítheti a tanszéki kutatások

indokolatlan párhuzamosságainak felszámolása, a tanszéki kutatások diszciplinaszintű

(vertikális) értékelésének kialakítása. Véleménye szerint biztosítani kell az egyetemi

kutatóhálózatban az országon belüli mobilitást: pl. adott időre szóló oktatócserékkel.

Szükségesnek tartja a tanszéki és kutatóintézeti bázisok együttes, általános felülvizsgálatát, a

feladatállítás és az értékelés eszközeivel késztetni műhelyeinket a nemzetközi,

diszciplinaszintű szakmai integrációra.

Azt javasolja, hogy az intézményektől fokozottan kérjék számon az informatika lehetőséginek

alkalmazását. Az új tematikai fejlesztésekben alakuljanak falak nélküli intézet programorientált

szervezeti formák. A konszolidáció az infrastrukturális ellátottság biztosítása kiemelt figyelmet

kapjon. Nélkülözhetetlennek tartja a piacgazdasághoz és az informatika korának

kutatásszervezési elveihez igazodni képes és a helyi tudománypolitikát alakítani tudó tanszéki

kutatóintézeti menedszmentek kialakulását.



Regionalitás elvét kell érvényesíteni a tudománypolitikában, tudományszervezetben mégpedig

úgy, hogy nem Budapest erejét csökkentve, hanem a fejlesztésekben a vidéki bázisok

lehetőségeit növelve.

Az állami tudománypolitika számára javasol prioritásokat: minőség-, újdonság- és tematikai

prioritások

Kiemeli, hogy a magyarországi állami tudományfinanszírozás szerkezetváltása szükséges. Pl.

A K+F-re fordított GDP arány uniós normájának (1,5%) elérése, meg kell határozni az állami

és a piaci források arányát – 66 % állami (ebből fele közvetlen alapellátás, fele

projektfinanszírozás formájában -, 33 % pedig piaci forrás)

Intervenciós alap létrehozását javasolja annak érdekében, hogy a külföldre távozott tudósainkat

hazahívjuk. (brain regain)

Az OMFB felmérései 1999-ben is azt mutatják az egyetemi –ipari kapcsolatokról, hogy  a

kutatói szféra inkább csak a nagyvállalatokhoz talál utat, s a még innovatív cégek is

elhanyagolják az innovációs kapcsolatok építését Felértékelik a saját K+F jelentőségüket.

Inkább csak a külső szakértői megrendelések jelennek meg. A  kapcsolat- és hálózatteremtő

képesség még mindig gyenge.

A magyar egyetemeken folyó K+F tevékenység jellemezésére került sor a BME-n készített 42

darab esettanulmány alapján. (Dévai Katalin - Kerékgyártó György - Papanek Gábor - Borsi

Balászs: Az egyetemi K+F szerepe az innovációs folyamatokban OM Bp. 2000)

Az esettanulmányok tapasztalatai:

- a vállalati kötődésű innovációk meghatározó része nagyvállalatok kutatás-fejlesztési

tevékenységével kapcsolatosak

- a tanszékek sokszor erősen kötődnek egy-egy ágazathoz

- a műegyetemi tanszékek jelentős hányada túlságosan a hagyományos értelemben vett

iparra koncentrálva építi kapcsolatait, kevés figyelemre méltatva, hogy  - akár a fejlett

országokban   - a magyar GDP több mint felét ma már a szolgáltatások állítják elő, s így a

„tudás” alkalmazására e szektor is számos alkalmat kínál

- az iparorientáltság természetes oka az egyetem profilja, a szakmaspecifikus kötődések

- a hagyományos iparághoz kötődő kutatások nem jelentéktelen rész lényegét tekintve

szolgáltatás, például műszaki szakértés, anyag- vagy szerkezetvizsgálat, mérések stb.

- a mintánkba került K+F tevékenységek zöme alapvetően egyszeri, eseti megbízás, amely

egy konkrét műszaki probléma megoldására, egy adott mérés méretezés elvégzése, ill

szakértői tevékenység végzésére irányul és utána a kutatásnak nincs meghatározott

folytatása, további hasznosítása.

- A mintákban szereplő kutatási témák jelentékeny csoportja jutott el a kísérleti fejlesztésig.

A kísérleti fejlesztésben az a tendencia figyelhető meg, hogy a korábban igen jól felszerelt



egyetemi laboratóriumok nagyobb hányada nem képes olyan eszközfejlesztésre, amely

lehetővé teheti, hogy a kutatás e fázisa az egyetemen maradjon. Ezt a szerepet egyre

inkább a megrendelő, vagy más korszerű laboratóriummal rendelkező kutatóhely,

alvállalkozó veszi át.

- A karok és tanszékek közti együttműködés során probléma, hogy az információ megáll a

„laboratórium ajtajában” és gyakran a véletlenen múlik, hogy egy-egy kutatás-fejlesztési

téma kutatásakor az egyetemen belüli partnerek egymásra találnak-e vagy sem.

- A felmérések tanulsága, hogy a kutatási eredmények „piacosulás” a felsőoktatási

kutatóhelyek esetében legfeljebb a kísérleti fejlesztésig tart, esetenként sor kerül a gyártás

előkészítő tervek elkészítésére. Az egyetemi innovációs tevékenység csak elvétve jut el a

kutatás-fejlesztési eredmények értékesítéséig. Igényként fogalmazódott meg, hogy a

kutatóknak legyenek információi az egyetemről indult, jelentős piaci sikerként

elkönyvelhető innovációk piaci fogadtatásáról is, azaz legyen visszacsatolás, valamint az

elért kutatás-fejlesztési eredmények hasznából az egyetem is részesedjen.

- Tapasztalataink azt mutatják, hogy  - bár a karok és tanszékek szempontjából úgy látszik –

mégsem ágazati sajátosságok rendezik az egyetemi kutatás-fejlesztési megbízásokat,

sokkal inkább a vállalati méret, tulajdonforma, tőkeerő, a technológiai, környezetvédelmi

kényszer, az új technológiák illeszkedési problémája, a működő infrasturktúra megújítási

kényszere

- Tapasztalatok szerint legkönnyebben egy szorító, gyorsan megoldandó műszaki probléma

kapcsán lehet megbízáshoz jutni. A megbízó a rövid távú megtérülésben érdekelt, sok

esetben nem is reagál a problémamegoldáshoz fűzött további kutatandó kérdések

megfogalmazására. Hosszabb távú és nagyobb költségigényű kutatási megbízásokat igen

nehéz elérni.

- Az egyetemi K+F tevékenység középpontjában egy-egy jelentős kutatási tapasztalattal és

magas kvalifikációval, jelentős publikációs tevékenységgel, hazai és nemzetközi

elismertséggel rendelkező kutatásvezető áll. A vezető kutató személyiségének

meghatározó és kiemelkedő szerepe a felsőoktatási kutatóhelyek egyik lényegi

sajátossága.

- A nemzetközi szakirodalom szerint az innovációs tudásáramlás egyik legfontosabb segítő

tényezője a nagyfokú kutatói mobilitás. Sajnos a hazai egyetemek döntő többségében a

mobilitás egyirányú: az egyetemtől a külföld és a vállalati szféra felé irányul.

- A vállalattól az egyetemre került kutatóra van ugyan példa, de az egyáltalán nem jellemző,

hogy az egyetemnek sikerült volna külföldi kutatót vagy oktatót tartósan tanszéki

állományban alkalmazni

- A hazai felsőoktatási együttműködésben a pályázati rendszer az egymást kiegészítő

szakmai tudás, a rendelkezésre álló laboratórium szerepe a döntő. Alapvető motívum a

pályázati kényszer.



- A tanszékek a kutatók felnevelését és megtartását tartják a legfontosabbnak, nem pedig a

tudásáramlást is szavatoló „minőségi” kutatók több relációban történő mobilitásának

ösztönzését.

- Az egyetemi tudás meglehetősen kocentrált

- A hídképző intézmények szerep nem jelentős (OMFB megbízások kivételével)

- A BME esetében az ipari megbízásból végzett versenyképes K+F tevékenység stratégiai

fontosságú. Új stílus honosodott meg az alkalmazott kutatásokban: a tanszékek olyan

témákat kutatnak, amelyek problémamegoldása a vállalatok számára fontos. A

kutatásokban egyértelműen erősödő interdiszciplinaritás és ipaorientáció  figyelhető meg.

- Igen szűk az a vállalti kör, amely rendszeres segítséget, eseti vagy rendszeres kutatási

megbízást ad az egyetemnek

- A Szabadalmi Hivatal nincs benne az egyetemi K+F látókörébe

- Az egyetem innováció hasznosulásában összességében is az egyik legkritikusabb pont a

találmányok, szabadalmak kérdése (az eljárás drága, időigényes s bürokratikus, az

egyetem kivonult a folyamatból, az illetékes karokra, tanszékekre kerül vissza a

szabadalmaztatás és annak finanszírozás)

- Néhány menedzselési jellegű probléma: a tanszékek sokszor nem tudjak jó szerződéseket

kötni, messze nem használják ki lehetőségeiket

- Az egyetemi kutatók úgy érzik, hogy túl sok előlegezett munka és befektetés kell a

jelentős megbízások elnyeréséhez.

- Jellemző, hogy a kutató az egyetemen kívülre viszi a K+F-t, mert az egyetem nem

ösztönzi az ellenkezőjére

- Likvid tanszéki források létrehozására egyszerűen nincs legális lehetőség

- A hídképző szerepet esetenként „tanszék közeli” vállalkozások vállalják jól felfogott

érdekükben. Így a vállalati és az egyetemi szerep gyakran ellentmondásba kerül

- Egyetemi/kari lefölözés rendszere problémát jelent

- Az egyetemi innovációk finanszírozási kérdéseit a kutatók nem, vagy csak nehezen

képesek összekapcsolni a megtérülés kérdéskörével

- Az ipari hasznosulással összefüggésben elmondható hogy a gazdasági recesszió évei után

az egyetem ismét organikus kapcsolatban van a hazai és a külföldi ipar egyes szereplőivel.

Egyes esetekben ez a kapcsolat csúcsszintű kutatást jelent. Mindezen által – bár egyes

esetekben nem kérdőjelezhető meg a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes

tanszéki „tudás” – a világviszonylatban jelentős hatású K+F eredmények kritikus

mennyiségének elérése még várat magára.

- Az általunk vizsgált K+F akciók eredménye legtöbbször az oktatásban jelenik meg.

- Eseteink csaknem 60 százalékában a K+F eredményt belföldönt és/vagy külföldön

publikáltak. Esetenként a megbízó nem járult hozzá a publikáláshoz, vagy késleltette a

kutatási eredmény megjelentetését, nyilvánvaló üzleti okokból. A publikációk kapcsán

emlegetett más jellegű probléma – az örvendetesen nagy publikációs hajlandóság mellett,



hogy a sok munka mellett egy-egy téma publikációformájában történő kifejtésére nem

marad idő.

- A K+F eredmények oktatásának köszönhetően az innovációk közvetlen és közvetett

módon hasznosulnak a vállalati szférában. Az oktatásba való beépüléssel párhuzamosan

igen gyorsan fejlődnek a tanszékek külföldi társegyetemek hasonló műhelyeivel

valókapcsolatai is.

Az esettanulmányok alapján megfogalmazható ajánlások:

- elő kell segíteni a kutatói mobilitást a vállalati szféra és az egyetek, valamint külföld és

Magyarország között (oktatói – kutatói állmony reálkeresetét közelíteni a versenyszféra

magasabb béreihez, a fejlett országok bérszínvonalához)

- a vállalkozási és a bankszféra érdekeltségének változása. A K+F jelenlegi

adókedvezményének mértéke nem alkalmaz a vállalkozások kutatási érdekeltségének

felkeltésére vagy ösztönzésére.

- Csökkenteni kell az általános bérterheket

- Meg kell teremteni a K+F finanszírozási rendszerét

- Érvényesíteni kell a szellemitulajdon-jogokat

- Ki kell jelölni a stratégiai K+F irányokat

- Az egyetemeknek is meg kell tanulnia még hatékonyabban menedzselni a K+F

tevékenységüket

- Létre kell hozni az egyetemi információs adatbázisokat

- Erősíteni kell az egyetemen belüli kutatóhelyek közötti együttműködést

- Az egyetemnek, mint finanszírozónak jobban be kell kapcsolódnia a kutatástámogatásba

- Kutatásokat kell végezni a vállalati megrendelések bővítésének érdekében. Erősíteni kell a

kutatóegyetem-képet

- Egyetemi kapcsolatok nemzetközi feltérképezése, fejlesztése

- Tovább kell építeni a szoros vállalati kapcsolatokat

- A közgazdasági megfontolások hangsúlyosabb elfogadására van szükség a kutatók

részéről

- A kutatóknak a vállalati igének, az egyetemek számára fontos piacok jobb, pontosabb

ismeretét kell elvárni.

A kutatás-fejlesztést és az innovációt segítő módszerek és alkalmazásuk tapasztalatait foglalta

össze egy OECD  vizsgálat  az OECD országokban és Magyarországon (OM  2001). A

vizsgálat Magyarországot érintő főbb megállapításai: az innováció lineáris modellje beépült a

kormányzati támogatási filozófiába, ugyanakkor ez egyre kevésbé felel meg a realitásoknak és

még kevésbé a finanszírozási feltételeknek. A technológiapolitikában irányváltás figyelhető

meg, amely eredményeként az egyetemek, kutatóintézetek és a gazdasági szervezetek közötti

távolság csökkent.



A felsőoktatásban folyó oktatási tevékenység mind a szemléletmódjában, mind tartalmában

szorosabban kötődhet az ipar, az egészségügy, a környezetvédelem igényeihez.

Az OECD – országok kormányai a versenyképesség megőrzésének és javításának központi

jelentőségű részeként kezelik az egyetemek, kutatóintézetek és a kis- és középvállalatok

erőteljes integrálását a nemzetgazdaság innovációs rendszerébe, valamint ezek innovációs

képességeinek, felkészültségének javítását. Mindez markánsan megmutatkozik a fejlesztés-

stratégiai döntésekben, mind pedig a tényleges támogatási programokban. Ugyanez érvényes

magára az EU-ra, annak fejlesztési és támogatási programjaira

Az utóbbi évtizedben minden OECD ország indított és működtetet programokat a felsőoktatási,

kutatóintézet és a gazdaság közötti együttműködés ösztönzésére, támogatására. A

programokban különösen fontos súlypontokat jelentenek a következők:

- segíteni a felsőoktatásban és a kutatóintézetekben folyó K+F eredmények integrálását a

gazdaságban

- javítani a tudományos szférában folyó K+F tevékenységek ipari irányultságát és kötődését

az iparhoz

- preferálni a KKV-k innovációs képességének erősítését

Dőry Tibor a regionális innovációs rendszert, a vállalkozások innovációs aktivitását vizsgálta

Közép-Dunántúlon 1999-ben. A kérdőíves felmérés azt mutatta, hogy a vállalkozások többsége

az innováció legfontosabb megvalósítójaként a saját vállalkozást jelölte meg. A válaszadók

rangsora más vállalkozásokkal közösen végzett kutatás fejlesztési tevékenységgel folytatódott.

Ettől jelentősen leszakadva következett az egyetemekkel kutatóintézetekkel, majd a különféle

tanácsadó szervezetekkel való együttműködés megjelölése.

Az egyetemi K+F szerepének bővítési lehetőségét vizsgálta  az innovációs folyamatokban a

BME példáján  a GTK Innovációs Kutató Csoport 2001-ben.  Az 1990-es évek kutatási

tendenciáit és lehetőségeit elemezve rámutatott arra, hogy 1990-től központi kérdés a kutatás

feltételrendszerének javítása. A kutatásokat érdemben segítette a növekvő  pályázati

lehetőségek (pl. FEFA, PHARE), valamint a különböző alapítványok létrehozása (pl.1991-ben

a GE Foundation 25 ezer dolláros adomány). Külön szervezeti egység alakult meg, amelynek

fő feladata a kutatás-finanszírozási források, pályázati lehetőségek felkutatása. Mindezek

eredményeként rövid időn belül erősödtek a kutatás-fejlesztést támogató ipari kapcsolatok.

Gondként jelentett a szabadalmak hasznosítási díjának fizetése., az a tény, hogy a bejelentett

szabadalmak fenntartási költségeit egyre nehezebben lehetett biztosítani.

Az egyetem nem csupán a pályázati rendszer keretében alakított ki ún. külső kapcsolatokat, de

1997. januárjától új, bemutatkozási lehetőséget biztosító rendezvényt, az Ipari Nyílt Napokat

szervez évente. Ezen a különböző karok, tanszékek ismertetik kutatási, oktatási eredményeiket,



s a párbeszéd keretében zz ipar képviselői egyre nagyobb érdeklődés mellett mondják el

igényeiket a kikerülő mérnökökkel szemben.

Jelentős állomás, hogy információs rendszer készült, amely segíti a K+F források

megszerzését, pályázatok

írását, beszámolók, statisztikák összeállítását. Az informatikai kapcsolatok bővülését,

egyetemközi jellegét, valamint ipari együttműködéseinek bővülését jelzi az Egyetemközi

Távközlési és Informatikai Központ megalakulása, amely a távközlés és informatika területén

az egyetemek és a csatlakozó vállalatok kutató-fejlesztő tevékenységét hangolja össze.

Kerékgyártó György  a műegyetemi K+F tevékenység  néhány tapasztalatát foglalta össze a

Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Füzetében (8.szám 2001. A felmérések azt bizonyítják, hogy

legtöbbször a gyakorlatorientált fejlesztések a sikeresebbek. Ez pénzügyi okokkal is

magyarázható mivel a hazai és nemzetközi vállalati forrásokat elsősorban alkalmazott

kutatásokra, illetve kísérleti fejlesztésekre lehet mozgósítani. Legtöbbször egy-egy szorító,

gyorsan megoldandó műszaki problémára lehet pénzt szerezni. Hosszabb távú kutatási

megbízások igen ritkák. A kutatási együttműködés létrejöttében az ágazati kapcsolatok mellett

a megbízó vállalatok tulajdonformájának, tőkeerejének, technológiai/környezetvédelmi

kényszerének, az új technológiák honosítási problémáinak, a régi és új technológiák

„illesztésének” az infrastruktúra megújítási szükségleteinek legalább ekkora szerepük van. Az

egyetemi K+F sikerének legfontosabb tényezője a tanszéki tudás. A vezető kutatók

személyiségének kiemelkedő szerepe van. Problémát jelent, hogy a tanszékek közötti

tudásáramlás és együttműködés nagyon gyenge.

A kutatási források 40 százaléka költségevetési forrásokból, 38 %-a külföldi forrásokból

származik. Elenyésző az egyetemi keretek szerepe. Fontosak az OTKA, OM programok, ill. az

OMFB pályázatok. Általában bonyolultnak a különböző források elköltésének  a szabályai. Az

egyetemi innovációk hasznosulásának egyik legkritikusabb pontja a találmányok, szabadalmak

kérdése. A szabadalmaztatás költségeit sem az egyetem, sem a kutató nem tudja vállalni, s ha

egy nagyobb tőkeerejű cég segítségét kérik, a feltalálóknak már háttérben kell maradniuk. Az

egyetemi feltalálók általában nem részesülhetnek találmányaik üzleti hasznosításának a

nyereségéből sem.

A kutatási eredmények széles körben hasznosulnak az oktatásban, elsősorban a doktorandusz

képzésben. A kutatási eredmények szinte azonnal átmennek az oktatásba.

Szinte minden kar hangsúlyozta a kutatási kapacitásai szűkös voltából fakadó veszélyeket.

Elsősorban arra hívták fel a figyelmet, hogy a laboratóriumok zöme ma már nem igazán

alkalmas a „high-tech” termékekkel, technológiákkal kapcsolatos mérések elvégzésére. Ritka a

karok és tanszékek közötti együttműködés a laboratóriumok hasznosítása terén.



Az oktatási terhelés jelentős mértékben megnőtt. Lényegesen kevesebb idő jut a kutatásokra,

kísérletekre és mérésekre. Emellett folyamatos az oktatói-kutatói állomány elöregedése.

A vizsgált K+F projektek eredményeit magas arányban publikálják. Olykor egy-egy kutatás

legfontosabb eredményének is a publikáció minősül. Nagyon erős a publikációra való

ösztönzés.

BMGE Heller Farkas Innovációs Kutatócsoport és  a GKI Gazdaságkutatató Rt (2002) által

végzett felmérés és

teljesítményértékelés  során vizsgálta kutatóhelyeink felkészültségét a VI. keretprogramban

való részvételre.

Főbb megállapításai:

- a kutatószféra számos intézménye a kutatási témák kiválasztásánál nem követi a

piacgazdaságban megszokott eljárást. Intézményeinknek csak kisebbik fele (egyetemnél

41 %) törekszik feladatai célkitűzése előtt tájékozódni a piac igényeiről.

- Ugyanakkor pozitív, hogy a keretprogrami részvételre esélyes intézmények csaknem

kétharmada rendszeresen kis- és középvállalati információkat hasznosít.

- Az elért kutatási eredményeket az intézmények többségénél publikálják, s többnyire

felhasználják az oktatásban

- A K+F eredmények az intézmények kevesebb, mint negyedénél kapnak szabadalmi

védettséget, sokhelyütt (kiemelten az akadémiai intézeteknél) csak ritkán kerülnek

ismertetése, s még ritkábban  felhasználásra vállalatoknál. Leggyakoribb értékesítési forma

a tanulmányírás.

Arról, hogy mi magyarázza a K+F szféránkban a tudomány és a gyakorlat közt kialakult

szakadék fennmaradását a politikai váltás után a felmérés sajnos  nem sokat mond. Hátér-

interjúkra, korábbi információkra alapozva  megfogalmazódik, hogy a tudás áramlását a K+F

szféra számos gondja nehezíti. Sok kutatóhely nem is tud – vagy akar a gyakorlati problémák

megoldására vállalkozni. Nem áll rendelkezésére az elengedhetetlen kutatási infrastruktúra,

vagy a vállalkozáshoz nélkülözhetetlen sokoldalú szakértelem. Semmi nem ösztönzi,

esetenként az előírt bürokrácia vagy közteher gátolja is a szükséges többlet teljesítményt. A

szellemi  tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítési nehézségei túlzott kockázatokat jelentenek. A

vállalakozási késztetés – bár sokszor csak adminisztratív okokból – elsősorban az egyetemi

kutatóhelyeken gyenge.

Több szektorban a „gyakorlat” képviselői is csak ritkán törekszenek „külső” kutatási

eredmények átvételére. A kis-közepes vállalatok körében a bürokratikus kötöttségek, a

finanszírozási nehézségek, a túlzott elvonások, a szellemi tulajdon védelmi gondok, stb.

különösen erőteljesen visszafoghatják az adaptációs készséget.  A felmérés azt mutatta, hogy a

vállalati információk csupán a hazai K+F intézményeknek kevesebb, mint a felénél épülnek be

a kutatásokban.



További gondok jelentkeznek a tudás közvetítésére hivatott un. hídképző intézmények

munkájában. Bár ezen szervezetek köre az elmúlt években igen gyorsan bővült, a tapasztalatok

szerint azonban a vállalatok többsége egyenlőre nem sok támogatásra számíthat e hálózattól.

A spin-off cégek gazdaságunkban nagyobb szerepet kaphatnak az innovációs tudás

terjesztésében is, az EU programokban is, mint ezt korábban gondoltuk. (Az intézmény

kutatási eredményeit hasznosító, a kutatók tulajdonát képező kisvállalkozások

A magyar kutatás-fejlesztésben a felhasznált input tényezők hatékonysága gyengébb, mint

maguknak az input tényezőknek a színvonala, mennyisége. A jelenlegi kutatási

infrastruktúráját megfelelőnek minősítő kutatóhelyek száma elenyészőnek mondható. Az

egyetemi kutatóhelyek infrastrukturális elmaradottsága a legnagyobb.

Kutatási kapacitások és a hálózatosodás elégtelen szintje egymást erősíti, az innovációs

folyamatban érdekelt kutatóhelyek, vállalatok együttműködésében nem alakult ki a

versenyképesség kívánt növekedéséhez szükséges kritikus mérték.

A kutatóhelyek kapacitáskorlátja mellett további problémát jelent a saját erő biztosítása, hiszen

a hazai K+F szektorban domináns akadémiai és egyetemi kutatóhelyek többnyire

intézményfinanszírozásban részesülnek.

A piac fegyelmező erejének hiányában a K+F források felhasználása nem felel meg a

társadalmi szintű hatékonyság követelményének.
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