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„ …… Semmi sem keletkezik egyszerűen a semmiből,

anélkül, hogy korábban létezett előzményei ne volnának.

Hasonlóképpen sem tűnik el nyomtalanul abban az

értelemben, valami ne jönne létre belőle, ami később ne

léteznék.”

David Bohm
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I. Témaválasztás, motiváció

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, evolúciós közgazdasági megközelítésben.

A témaválasztást 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).

Különösen aktuálissá teszi az elméleti elemzést a rendszerváltást követően kiépülő

piacgazdaság, illetve a napjainkban zajló globalizációs folyamatok együttes hatása a

piaci szereplők magatartására, kapcsolataikra, döntési folyamataikra, magára a piaci

versenyre.

A piac, mint alapvető gazdasági intézmény egyidejűleg jelen lévő „állandósága és

folyamatos változása”,  ellentmond a standard elemzési kereteknek. 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
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társtudományok eredményeit felhasználó komplexebb, hosszabb távú szemléletet

preferáló, bár nem annyira formalizált elméleti irányzatok megismerését sem.

1. Célkitűzések

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?
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2. A disszertáció felépítése

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.
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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.
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VII. Kutatási és vizsgálati módszerek

A disszertáció elkészítése során a hazai és a nemzetközi elméleti szakirodalom

áttekintése, elemzése után az eredmények szintetizálásával jutottam el a főbb tézisek

megfogalmazásához.

A bemutatott és felhasznált elméleti modellek:

- Nelson – Winter modell, amely segítségével értelmezhetjük a vállalatoknak a

piaci környezetre való reagálásbeli különbségeinek kialakulását, a reagálás

nyomán a döntési szabályokban, rutinokban bekövetkező módosulást.

- Barone – féle kínálati függvény, amely felhasználásával a hagyományos

iparági kínálatai függvénytől eltérően a vállalati átlagköltségekre alapozva

kerül meghatározásra egy adott időpontban egy-egy iparág rövid és hosszú

távú kínálata, lehetőséget nyújtva a technológiai-, költség- és

profiteloszlások tanulmányozására.  Az így meghatározott kínálati függvény

felhasználható a schumpeteri verseny két erejének: az innovációnak és az

imitációnak a magyarázatára.

- Iwai- modell, amely segítségével dinamizálható a Barone – féle iparági

kínálati függvény. A modell az innováció és az imitáció dinamikus

kölcsönhatására építve relatív és kummulatív gyakorisági függvények

segítségével vezeti le a pozitív meredekségű hosszú távú iparági kínálati

függvényt, amely lehetővé teszi a piaci szerkezettől függetlenül, hosszú

távon is realizálható pozitív gazdasági profit igazolását.

- Batten – modell, amely segítségével értelmezhetővé válik az iparági

növekedés .

Az értekezés megírásához felhasználtam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Egyetem Heller Farkas Innovációs Kutatócsoportban végzett empirikus kutatásaimnak

eredményeit.
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VIII. Tézisek. A kutatómunka eredményei

1. tézis:

A hazai és a nemzetközi szakirodalmat áttanulmányozva különböző elméleti iskolák

által megfogalmazott piacképet, részletesen jellemzett piaci mechanizmust összevetve

jutottam arra a megállapításra, hogy szükséges a piac működési mechanizmusát a

mainstreamtől eltérő módszertannal, eszközrendszerrel vizsgálni. Nem kerülhetők meg

a dinamikát eredményező folyamatok, oksági kapcsolatok vizsgálata, annak

magyarázata, hogy mi okozza a piac változását, fejlődését és milyen szerepe lehet

magának a piacnak a társadalom, a gazdaság egészének fejlődésében.

2. tézis:

A neoklasszikus megközelítés sem szemléletében, sem módszertanában nem

alkalmas a fejlődés, változás értelmezésére.

A neoklasszikus piacszemlélet alkalmazásakor problémát okoz:

- a gazdasági szereplők tökéletes racionalitása

- reprezentatív szereplők magatartásának elemzéséből való következtetés az

adott gazdasági szereplőcsoport optimalizáló magatartására

- a piaci mechanizmus koordinációs mechanizmusként való értelmezése

- az egyensúly, mint a rendszert jellemző állapot megjelentetése, amely a

gazdasági szereplők racionális magatartásának eredménye.

- a piaci verseny egyensúlyi állapothoz vezető útként való kezelése, amely

következményeként az elemzések nem terjednek ki az egyensúlyhoz vezető

folyamatokra, e folyamatok tényleges időigényének modellbe történő

beépítésére.

- az egyensúlytól való eltérés rövid távú problémaként történő interpretálása
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3. tézis:

Az elvolúciós szemléletmód általános, független attól, hogy a társadalom-, vagy a

természettudomány mely területén értelmezzük, alkalmazzuk.

A gazdasági evolúció értelmezése 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. A nyitott gazdaság valóságában a változások nem szimultán, hanem

láncszerűen történnek, azokat folyamatokként kell értelmezni.

•  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 valós társadalmi, gazdasági helyzetekben a korlátozott racionalitást kiváltó

tényezők – például az információk komplexitása, a tökéletes informáltság hiánya,

bizonytalanság, a kognitív kapacitások korlátozottsága, stb.  – jelen vannak, ezért 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 nem

kezelhető ezért mechanikusan. Tradíciók, szokások, rutinok, újszerű
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magatartásformák egyaránt szerepet játszanak a gazdasági döntések

meghozatalában.

• 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

• Egy gazdasági struktúra jelenlegi állapotát nem elég megismerni, s kialakulását

azonosítani a szelekcióval, mivel a szelekció nem teremt új lehetőségeket, nem

alakít ki új jellemzőket.

•  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.

4. tézis:

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.

Főbb jellemzői:

- önszerveződő, állandó mozgásban lévő, a piaci szereplők tanulása révén

nyitott rendszer.

- szelekciós mechanizmus, amely több szinten érvényesül. Szelektálja az

egyes szereplők egyéni akcióit, megerősíti, vagy éppen kiszelektálja magán a

szereplőt, a szereplők egy-egy csoportjára jellemző viselkekdési, döntési

szabályt.



10

-   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 piac a piaci szereplők egyéni és szervezeti

tudásán (információn) alapuló adaptációs és szelekciós mechanizmusa, amely

intézményesíti a túlélő magatartási szabályokat.

5. tézis:

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.

Az állandóan változó, átalakuló piaci feltételrendszer körülményei között a fogyasztói

magatartás adaptív magatartás, amely általában nem felel meg a tökéletesen racionális

döntési kritériumának. A fogyasztó magatartása szándékolt, szükségletkielégítésre

irányuló. Egyidejűleg többféle döntési szabály – rutin, innovatív döntés,

hasznonmaximalizálás, stb. – alkalmazási lehetőség közül választva alakul ki az egyéni

fogyasztó konkrét magatartása, amely az egyéni jellemzők adta változatosság miatt igen

sokféle lehet.
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Ennek megfelelően 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

keresőek.

- 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.

6. tézis:

A kínálati oldalról a piaci rendszer az újabb és újabb vállalati innovációk

megjelenése és terjedése tartja mozgásban folyamatos változást okozva a piacon

megjelenő szereplők magatartásának változatosságában, az általuk alkotott

gyakoriság-megoszlásban, a piaci szerkezetben, döntési lehetőségekben,

korlátokban.

A vállalatok - a fogyasztókhoz hasonlóan - egy adott időpontban különböző

ismeretekkel, tudással jellemezhetők, amelyek vállalatonként nagy különbségeket

mutathatnak. A vállalati tudás – codifikált és tacit  - 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
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befolyásolja a vállalat jövőbeni lehetőségeit is, generálja a keresleti oldal változását

is.

Ennek megfelelően a vállalat:

- Aktív piaci szereplő

- Különböző időpontban különböző ismeretekkel, egyéni és szervezeti tudással

jellemezhető.

-  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.

7. tézis:

A piaci szereplők között zajló verseny egy dinamikus erő, amely hátterében az

innováció, adaptáció és a szelekció áll.  Az innováció a piaci verseny motorja, amely

egyszerre jelent alkalmazkodást a változó környezethez és aktív környezet

átalakítást. Az innováció piaci bevezetésekor jellemző feltételrendszer értékelése

nem nyújt elegendő szempontot jövőjének megítéléséhez. Egy-egy konkrét

innovációnak tényleges piacformáló, változást geneneráló ereje, dinamizáló hatása

széles skálán mozoghat.
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8. tézis:

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.

9. tézis:

A tudás piaci hatalom forrása, s így a siker kulcsa lényegében a tanulás.

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 monopolhatalmat

biztosíthatnak, miközben a lemaradók marginalizálódását eredményezhetik.

A tanulás az evolúció hordozója. A tanulás eredményei a variációk. Az evolúciós

folyamatban a tanulás maga a replikátor, s a tanulás során innovációk – mutációk

– születnek.  A tanulás a racionalitás megjelenési formája, fő terepe a kognitív tanulás.

A gazdasági szereplők ugyanis az asszociatív tanulás során sokszor lokálisan szembe

kerülhetnek a racionalitással.

 A neoklasszikus elemzésekben  a tanulásnak csak rendkívül szűk tere marad. A

szereplők (preferenciái, magatartási szabályai) nem változnak, így a tanulás
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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.

10. tézis:

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 közvetíti a vállalati szektor felé az

innovációs nyomást, 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. A szabályozás

középpontjába az innovációt és a flexibilitást érdemes állítani, s jellemzően nem

elsősorban ex post, hanem ex ante jellegét célszerű biztosítani.

Javasolt a hatékony szabályozás érdekében a piaci részesedési, koncentrációs ráták

helyett a vállalatok innovatív tevékenységének, aktivitásának különböző

mérőszámainak alkalmazása.

Ugyanakkor szükség van a gazdaságpolitika azon kompenzáló és kiegyensúlyozó

intézkedéseire, amelyek révén az innováció esetleges negatív hatásai kezelhetők.
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11. tézis:

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 konkrét gazdaságpolitikai feladatok,

amelyek következetes megvalósítsa rövid- és hosszú távon biztosíthatja gazdaságunk

dinamikus fejlődését.
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IV. Alkalmazás lehetőségek

Az elméleti és empirikus kutatások eredményeit felhasználva határozhatjuk meg a

következő időszakban gazdaság dinamizálását biztosító kiemelt feladatokat:

- 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.
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- 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.
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VI. Az értekezés tézisei angol nyelven
Theses. The results of the research

1st thesis:

After the study of the Hungarian and international resources and the comparison of

market models and mechanisms of different theoretical schools, I concluded that it was

necessary to analyse the market processes with non-mainstream methodology and tools.

The analysis of processes leading to dynamism and causal relationships, searching for

the answer to the question what causes the change of the market and its development, as

well as to what role the market plays in the development of society and economy cannot

be avoided.

2nd thesis:

The neoclassical approach with its view and methodology is not suitable to interpret

development and change.

3rd thesis:

The evolutionary approach is general, it can be applied both in sociological and natural

scientific context.

4th thesis:

The market itself is the product of the evolutionary process in economy. It is an

economic institution, and through its development it can be the steady framework of

further evolutionary processes providing relative stability for the economic actors. With

this characteristic the market has its own history.
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My definition about the market is the following: The market is an adaptive and selective

mechanism based on the actors’ personal and organizational knowledge (information),

which institutionalizes the behavioural rules of survival.

5th thesis:

The processes on the demand side have characteristics of the evolutionary processes.

The sligther differences between the conditions of the individuals’ demand and

preferences lead to the production of great number of varieties. Due to the learning

process, preferences and routines are transmitted, while new preferences, decision rules

are also created because of the mutations, which also bring about the change of the

supply side.

6th thesis:

The appearance and the spread of innovations keep the market in flux by causing

constant changes in the diversity of the market actors’ behaviour, in its frequency

distribution, in market structure, in the choices of decisions, as well as in  restrictions.

Suppliers – like consumers – can be characterized by different information and

knowledge at a given time. The supplier’s knowledge – codified or tacit – is the result

of collected information, experience from production, sales, organizing and

management, as well as of success and failure. The suppliers’ past, present and future

contribute to the differences between their knowledge. Consequently, the supplier’s

behaviour and decisions on the supply side cannot be grabbed out of their historical

context. The suppliers’ past behaviour and expectations about the future influence the

present, as well as the reactions to outer and inner environmental changes. It also affects

the supplier’s future possibilities and generates changes on the demand side.
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7th thesis:

The competition between market actors is a dynamic force, and it is innovation,

adaptation and selection that stand in the background. Innovation is the engine of

market competition, which means both adaptation to the changing environment and

active role in forming the environment. The evaluation of conditions at the time of the

introduction of the innovation does not provide an appropriate perspective to study the

future. The market-forming, change generating, and dynamic power of innovations can

be fairly variable.

8th thesis:

A clear relationship between supplier’s size and innovation does not exist. Both size and

innovation are internally determined within a complex economical system.

Consequently, instead of size, the characteristics of the industry and its demand (e.g.

elasticity), strategic relationships are advisable to be in the focus of research. Market

structures are not external but internal factors; they are the results of “structural waving”

induced by innovations.

9th thesis:

Knowledge is the source of market power. There is constant learning in all segments of

economy and at all levels (individual, industrial, sectoral, etc.) The differences between

learning ability lead to polarization: successful actors can ensure monopolistic power,

while those backwards can get to the margin.

Learning is the carrier of evolution. Variations are the result of learning. Learning is the

replicator in the evolutionary process, and during learning innovations – mutations – are

born. Learning is the outward form of rationalization.
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10th thesis:

The evaluation of market structures can lead to different results if efficiency is seen

from a static or a dynamic perspective. The economic policy of all ages must strengthen

the dynamic characteristics of the market, since welfare grows in the long run if there is

innovation. As long as the tools of economic policy practice innovative pressure on

suppliers, they support and encourage the foundation of companies, the growth of their

capacities, they provide good institutional conditions so as to enter the market,

innovation will intensify. Besides, the economic context becomes more changeable,

which is suitable for constant innovation, as well as for the development of the industry

and the economy. It is worth placing innovation and flexibility in the centre of

regulation, and ensuring mostly its ex ante and not ex post nature.

11th thesis:

The summary of Hungarian empirical studies strengthened the theoretical statements. In

the industrial sector the majority of innovative companies are small or medium-sized,

but innovation is more frequent at big companies. Considering innovative skill, there is

not significant difference on the basis of company size. The running time of the

introduction of innovations does not only depend on size but also on market orientation

and structure of ownership.


