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Alapkoncepcióm szerint az innováció helyes értelmezéséhez elengedhetetlen az, 

hogy a technika álljon a fejlődés középpontjában, és hogy ezt társadalmi-gazdasági 

kontextusában elemezzék. Dolgozatomban megkísérlem egy általam kiválasztott 

menedzsment elv, Von Hippel innovációkutató élenjáró fogyasztó (lead user)1 

elméletének az STS (Tudomány-Technika-Társadalom) és az innovációelméleti 

tanulmányok révén megfogalmazható társadalmi-gazdasági-technikai kontextusba 

helyezését. Ehhez kialakítok egy kritériumrendszert is. 

Ismertetem Von Hippel élenjáró fogyasztó koncepcióját, mely szerint van olyan 

fogyasztói csoport, melynek meglévő szükségletei általánossá válnak a piacon, és 

szükségleteik kielégítése számukra jelentős haszonnal jár – ők az élenjáró fogyasztók.  

Az élenjáró fogyasztó koncepció kontextusba helyezéséhez kiindulópontom a 

következő: az innováció alapvető összefüggéseinek a bemutatása az innovációelméleti 

tanulmányok alapján, valamint a technika társadalmi konszenzusos értelmezésén alapuló 

STS-modellek. Érvelek amellett, hogy az innováció önszervező és kontextust szervező 

erő, valamint, hogy az innováció megfelelő gazdasági kontextusát nem a neoklasszikus, 

hanem az evolúciós közgazdaságtan feltételrendszere jelenti.  

Von Hippel kutatásaihoz képest az innováció fenti komplex megközelítéséhez 

tehát szükség van olyan összefüggésekre, amelyek kiemelik az innováció 

rendszerjellegét, tanulás jellegét, az innovációs környezet és a szereplők jelentőségét stb. 

A dolgozat szerint az élenjáró fogyasztó koncepció innovációs kontextusát az alábbi 

kritériumok jelenthetik: az innováció fogalma, az innováció rendszerjellege, az innováció 

és a környezet kapcsolata, az innováció és a piac kapcsolata, a fogyasztói alapállás, 

valamint az élenjáró fogyasztó koncepció előrejelezhetőségének, megbízhatóságának a 

vizsgálata. 

  

  

 

 

 
 
                                                 
1 A lead user fogalmat a marketing szakirodalom élenjáró fogyasztóként fordítja, dolgozatomban én is ezt 
használom. 
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The base principle of this work is that the correct interpretation of innovation 

contains technology-centered development and its socio-economic context. I would try to 

place Lead User management concept developed by Von Hippel into a wider context of 

society-economy-technology based on STS (Science-Technology-Society) and 

innovation studies. I would also establish a system of criteria for this.    

I would introduce Lead User management concept according to which lead users 

are users whose present needs will become general in a marketplace in the future, and the 

satisfaction of their needs brings them significant benefit.   

In order to place this management principle into context, my starting point is the 

following: description of basic connections of innovation based on innovation studies, as 

well as description of STS-models offering the interpretation of technology based on 

social consensus. I would argue for the concept that innovation is a self-organising and 

context organizing force and for the concept that the adequate economic context for 

innovation is the conditions developed by evolutionary economics, instead of 

neoclassical economics.   

Compared to the research performed by Von Hippel, the complex approach to 

innovation described above requires connections that emphasize system feature, learning 

element of innovation, importance of environment and participants of innovation, etc. 

According to my work, the adequate innovation context for the Lead User management 

principle is represented by the following criteria: the notion of innovation, the system 

feature of innovation, the connection between innovation and its environment, the 

connection between innovation and market, the user standpoint and the analysis of 

forecasting ability and reliability of the model.     
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Title of thesis: Critics of Lead User management principle in view of STS and 

innovation studies 

The thesis is based on the following hypothesis: the lead user management principle 

developed by Von Hippel should be placed in the wider context of science-technology-

society and this way the success of (newly developed product, process) innovation can  

be better foresighted. Criteria for placing this management principle into context are the 

following: the notion of innovation, the system feature of innovation, the connection 

between innovation and its environment, the connection between innovation and market, 

the user standpoint and the analysis of forecasting ability and reliability of the model.    

Based on STS (Science-Technology-Society) studies, evolutionary economics and 

innovation systems theories, technology is in the center of development, offering a 

complex system of artefacts and actors, providing a wide range of variations of products 

and technical solutions and institutions serve as selection mechanism.  
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I. Bevezetés 
 

Alapkoncepcióm szerint az innováció helyes értelmezéséhez elengedhetetlen az, 

hogy a technika álljon a fejlődés középpontjában, és hogy ezt társadalmi-gazdasági 

kontextusában elemezzék. Dolgozatomban megkísérlem egy általam kiválasztott 

menedzsment elv, von Hippel innovációkutató élenjáró fogyasztó (lead user)2 

elméletének az STS (Tudomány-Technika-Társadalom) tanulmányok révén 

megfogalmazható társadalmi-gazdasági-technikai kontextusba helyezését. Ehhez 

kialakítok egy kritériumrendszert is, hogy e menedzsment elv értelmezhetővé váljon az 

innovatív társadalmi-gazdasági-technikai rendszerben. Ezáltal sikeresebbé válhat az a 

folyamat, mely az élenjáró fogyasztók megtalálására és a vállalati termékfejlesztésbe való 

bevonásukra irányul. Az innováció koncepciói és az STS modellek bizonyos feltevéseken 

alapulnak, következtetéseket hordoznak magukban, és amennyiben ezen feltevések az 

élenjáró fogyasztó elv esetében is fennállnak, a következtetések erre is 

megfogalmazhatóak. Továbbá az innováció azon sajátosságait keresem, amelyek 

megbízható oksági viszonyokat képviselnek, valamint magyarázatot adnak az innováció 

komplex jelenségére. Olyan összefüggéseket mutatok be, amelyek nélkül napjainkban 

gyakorlatilag nem elemezhető az innováció: többek között az innováció rendszerjellege, 

az innováció és környezetének kapcsolata, a fogyasztók viszonyulása az innovációhoz. 

Ehhez kimutatom, hogy az innováció egyaránt jelent önszerveződést és  kontextust 

szervező erőt is. Továbbá amellett érvelnék, hogy az innováció megfelelő gazdasági 

kontextusát nem a neoklasszikus, hanem az evolúciós közgazdaságtan feltételrendszere 

jelenti.  

 Dolgozatom az alábbi fejezetekre tagolódik: Az élenjáró fogyasztó elméletet 

ismertető 2. fejezetben az a hipotézisem, hogy az élenjáró fogyasztó elmélet gyakorlati 

példák elemzése révén alakult ki és csak bizonyos feltételeknek megfelelő csoportokra 

alkalmazható. Az innováció szélesebb kontextusaként elsőként az STS- modelleket 

mutatom be a 3. fejezetben. Itt az a hipotézisem, hogy ha a technika társadalmi 

konszenzusos értelmezéséből indulok ki, akkor eköré lazábban, illetve szorosabban 

                                                 
2 A lead user fogalmat a marketing szakirodalom élenjáró fogyasztóként fordítja, dolgozatomban én is ezt 
használom. 
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összekapcsolódó, artefaktumokat, műszaki tudást és embereket egyaránt jelentő 

rendszerelemekből álló rendszerek szerveződhetnek. Az alábbi kérdésekre keresem a 

választ: 

• Hogyan alakult a technika és a technológia fogalma?  

• Melyek az STS (Tudomány-Technika-Társadalom) modelljei?  

• Hogyan lehet értelmezni a technikát a társadalommal való viszonyában?  

• Hogyan szerveződhet a technika köré rendszer? 

Az innováció gazdasági értelmezése kapcsán a 4. fejezetben érvelek amellett, hogy a 

neoklasszikus és az evolucionista közgazdaságtani paradigma egymással 

összemérhetetlen, továbbá az innováció fogalma is eltér a két rendszerben. Kutatási 

kérdéseim: 

• Melyek a neoklasszikus közgazdaságtan alapfeltevései?  

• Melyek az evolucionista közgazdaságtan alapfeltevései?  

• Mi az alapvető különbség a két megközelítés között?  

• Hogyan látja az innovációt a két megközelítés?   

Az innováció fogalmának fejlődését ismertető 5. fejezetben bizonyítom azt a hipotézist, 

hogy az innováció a szervezetek számára mindenféle átalakító képességet jelent, és 

magában foglalja az önszerveződési és a kontextust szervező erőt is. Az alábbi 

kérdésekre keresem a választ: 

• Mi az innováció? 

• Hogy néz ki az innováció folyamata? 

• Miben áll az innováció átalakító jellege? 

• Milyen kapcsolatban van az innováció a környezetével? 

• Hogyan szerveződik az innováció? 

• Milyen hatással jár az innovációpolitikára az innováció fogalmának az 

átalakulása? 

Az élenjáró fogyasztó elv kritikája az STS-tanulmányok tükrében című 6. fejezetben 

pedig kidolgozom a kritériumrendszert, melynek révén kontextusba helyezhető e 

menedzsment elv: az innováció fogalma, a rendszerszemlélettel való kapcsolat, a 

környezettel való kapcsolat, a piaccal való kapcsolat, a fogyasztói alapállás, továbbá az 

élenjáró fogyasztó elv előrejelezhetőségének, megbízhatóságának a vizsgálata.  
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Módszertanilag az innovációs elméleteket, az evolúciós közgazdaságtant, az STS 

(Tudomány-Technika-Társadalom, illetve Tudomány-Technika tanulmányok) modelleket 

alkalmazom, illetve ezek fejlődésének összefoglaló áttekintésére vállalkozom. A közös 

elemek kimutatása révén fogalmazom meg a kritériumrendszert, mellyel az élenjáró 

fogyasztó elmélet kontextusba helyezhető. Az elméletek nagyrészt angol nyelven 

férhetők hozzá, ismertetésükkor saját fordításaimat használom. 

Önálló eredménynek tekinthető az STS-tanulmányok magyar nyelvű 

összefoglalása, a neoklasszikus és az evolucionista közgazdaságtan innovációs 

fogalmának az összehasonlítása, valamint a kritériumrendszer kidolgozása, melynek 

révén az élenjáró fogyasztó elmélet behelyezhető a STS- tanulmányok révén 

megfogalmazható társadalmi-gazdasági-technikai kontextusba. 

 Köszönetet szeretnék mondani témavezetőmnek, Hronszky Imre tanár úrnak 

dolgozatom alapkoncepciójának a kialakításáért. Köszönet illeti munkahelyi vitám 

opponenseit, Dr. Szalkai Zsuzsannát és Dr. Molnár Lászlót, akik értékes tanácsaikkal 

segítették dolgozatom végső formájának kialakítását. Szintén nagy segítségemre volt Dr. 

Galántai Zoltán. Megköszönöm továbbá a Graz-i IFF/IFZ intézetnek és munkatársainak, 

hogy vendégkutatóként egy szemesztert teljes mértékben kutatómunkámnak 

szentelhettem. És mindenekelőtt köszönet illeti családomat, akik nélkül nem születhetett 

volna meg dolgozatom. 
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II. Von Hippel élenjáró fogyasztó modellje  

 

1. Hipotézis: az élenjáró fogyasztó elmélet gyakorlati példák elemzése révén alakult ki és 

csak bizonyos feltételeknek megfelelő csoportokra alkalmazható 

 

1. Von Hippel élenjáró fogyasztó koncepciójának az ismertetése 

 
Eric Von Hippel az MIT Sloan School of Management innovációval és 

vállalkozással foglalkozó professzora. Kutatásaiban megkísérli a fejlesztendő termékkel 

kapcsolatos innovációs bizonytalanság egy részének csökkentését, nevezetesen az 

értékesítési siker biztosítását, mégpedig azon a módon, hogy a fejlesztés során olyan 

mikroközeget keres meg, amely feltételezhetően sikerrel fogadja a fejlesztendő terméket. 

Az 1980-as évek második felében dolgozza ki e mikroközeg megnevezésének és 

megkeresésének koncepcióját, a „lead users”, azaz élenjáró fogyasztók elméletét. Von 

Hippel vizsgálódásait kezdetben a tudományos kutatás, majd tudományos eszközök 

innovációinak körében végezte, említhetők az innovációs költség-haszon elemzések, 

elvárások, illetve konkrét termék-, folyamatinnovációk elemzései. Az élenjáró fogyasztók 

elméletét a későbbiekben – az 1990-es, 2000-es években - vállalati kutatások, projektek 

során tökéletesítette (például: Nestlé – élelmiszeripari vállalat, Hilti AG – építőipari 

berendezéseket, alkatrészeket előállító vállalat, 3M - technológiai vállalat). Napjainkban 

tanítványaiból álló tudományos-gyakorlati kutatócsoporttal, illetve vállalati tanácsadást 

végző céggel rendelkezik, melyek szintén innovációval kapcsolatosan végeznek 

kutatásokat, különös tekintettel az élenjáró fogyasztókra. (Know-how adásvétele, 

„learning by using” – használat közbeni tanulás, „learning by doing” cselekvés közbeni 

tanulás, a szervezetek adaptív tanulása, a beruházások vagy az információk 

költségszintjének a csökkentése). 

Innovációs vizsgálata során alapvető koncepciója az, hogy „ha megismerjük, hogy 

az innováció várható haszna hogyan kerül elosztásra, lehet, hogy megjósolhatjuk az 

innováció valószínűsíthető forrását”3. Empirikus vizsgálata alapján mondja ki azt, hogy a 

                                                 
3 Von Hippel, 1988, 93. old. 

 13



„legtöbb területen a szabadalmi védelem kis értékkel bír az innovátorok számára”.4 

További tényezők is befolyásolják az innovációt, például az innováció költsége és 

haszna, az információk tranzakciós költsége, valamint – különösen a tudományos 

területen – olyan nem profitjellegű tényezők, mint a többiek elismerése, továbbá 

meghatározó lehet az iparág szerkezete (a fogyasztói-gyártói-szállítói kapcsolatok), az 

egyes vállalatok számára mekkora innovációs haszon, illetve költség várható stb. Gondos 

empirikus vizsgálatok eredményeképpen jut az alábbi következtetésre:  

„A mintában szereplő technikaorientált folyamatinnovációkat mind a fogyasztók 

fejlesztették ki – ilyen innováció bevezetése nem vezet új berendezéshez, hanem csak a 

meglévő berendezés működtetési módjának a megváltoztatásához, amely maga a 

fejlesztés.”5 „..gyakorlatilag az egész innovációs folyamat középpontja a fogyasztó, a 

gyártó csupán a kereskedelmi terjesztést végzi el.”6 Ez a megállapítás, természetesen, 

ellentmond a hagyományos „gazdasági” gondolkodásnak, „mely szerint a gyártók 

igyekeznek innovációikkal kielégíteni a fogyasztók szükségleteit” 7 – szögezi le. 

Von Hippel szerint az ipari termékek piacára (kisebb részben a fogyasztási 

termékek piacára) kiterjesztett élenjáró fogyasztói modell a következő: A gyorsan változó 

piacokon fejlesztendő új termékek/termékcsoportok legtöbb potenciális fogyasztója nem 

rendelkezik valós tapasztalatokkal a problémamegoldás és a piackutatás pontos 

adatszolgáltatásával kapcsolatosan. Emiatt nem tudják, vagy nehezen tudják újszerű 

módon használni az adott terméket. Továbbá a marketing-kutatásban nincsen olyan 

mechanizmus, melynek révén a fogyasztók meg tudnák határozni az adott 

termékkategóriához kapcsolódó, összes releváns termékjellemzőt (például azokat, 

amelyek még nincsenek jelen).8 Ismert, hogy a fogyasztók problémamegoldási folyamata 

az alábbi lépésekből áll:  

1. A létező termékekhez kapcsoló sokféle termékhasználati minta azonosítása 

(termékek és jellemzőik formájában), amelybe a fejlesztendő új termék is 

beilleszkedik; 

                                                 
4 Von Hippel, 1988, 48. old. 
5 Von Hippel, 1988, 23.old. 
6 Von Hippel, 1988, 23. old. 
7 Von Hippel, 1988, 25. old. 
8 Von Hippel, 1988, 103-105. old.  
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2. A termékhasználati minták közül azoknak a kiválogatása, illetve olyan új 

termékhasználati minták kitalálása-kidolgozása, amelyek a fejlesztendő új 

termékhez kapcsolódnak vagy kapcsolódhatnak; 

3. A termék hasznosságának az értékelése ezen termékhasználati minták alapján;  

4. Annak a felbecsülése, hogy az új termék használati mintái hogyan tudnak 

versenyezni, illetve hogyan viszonyulnak a meglévő termékek használati 

mintáihoz.  

Alaptétele ezért a következő: Meg kell keresni az élenjáró fogyasztók körét, akiknek 

jelenlegi erős szükséglete hónapok vagy évek múltán általánossá válik a szóban forgó 

piacon, és ötleteiket be kell építeni a termékfejlesztés, tervezés folyamatába. Ezzel 

biztosítható az újonnan fejlesztendő termék sikere. 

Az élenjáró fogyasztók definíciója:  

1. Az élenjáró fogyasztók olyan szükségletekkel bírnak, amelyek előbb-utóbb 

általánossá válnak az adott piacon. Fontos, hogy ezek a szükségletek már 

hónapokkal azelőtt léteznek, mielőtt a piacon általánosan elfogadottak lennének.  

2. Az élenjáró fogyasztók olyan helyzetben vannak, hogy szükségleteik kielégítése 

jelentős hasznukra válik – azaz előnyük származik az új, majdani termék 

bevezetéséből.9 

Az élenjáró fogyasztók jellemzői a következők: 

• Azokon a területeken, ahol létezik a szükséglettel kapcsolatos trend, néhányan 

másoknál előbb érzik a szükségletet, ezért a trendhez képest „élenjáróvá” 

válnak10; 

• Az élenjáró fogyasztók mindig léteznek, hiszen adott technológia időbeli és 

térbeli különbségekkel terjed el a társadalomban;  

• Az élenjáró fogyasztók léteznek, mielőtt bármely vállalat az adott új vagy 

módosított termék illetve szolgáltatási koncepció verzióját az adott piacon 

kifejlesztené; 

                                                 
9 Von Hippel, 1986, 6. old. 
10 Von Hippel, 1986, 8. old. 
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• Az élenjáró fogyasztók új termékekkel kapcsolatos koncepciókat és 

terméktervezési, -fejlesztési adatokat is szolgáltathatnak, ezáltal a piackutatás 

számára szükséglet-előrejelző laboratóriumként is működhetnek; 

• Az élenjáró fogyasztók szükségletüket és a potenciális megoldásokat csak a valós 

tapasztalatuk alapján fogalmazhatják meg, a marketing szakemberek hiába 

próbálnak meg olyan új termék iránti szükségleteket meghatározni, amelyek kívül 

esnek e tapasztalatok körén; 

A fentiek miatt elengedhetetlen a fogyasztók bevonása a termékfejlesztés 

folyamatába, hiszen át kell hidalni azt a hiányosságot, miszerint a fogyasztók nem 

ismerik fel az új termék attribútumokat (amelyek esetleg tapasztalataikon kívül esnek).  

Von Hippel szerint a termékek és folyamatok fogyasztói különböző szintű előnyöket 

élveznek használat közben. Minél nagyobb az előny, annál nagyobb a fogyasztónak a 

megoldás érdekében kifejtett erőfeszítése. „Ezért azzal érvelnék, hogy azok a fogyasztók, 

akik egy adott új termék (vagy folyamat vagy szolgáltatás) kifejlesztéséből a lehető 

legnagyobb nettó hasznot nyerik, egyben azok, akik a legtöbb erőfeszítést fejtették ki 

előzőleg annak megismerése érdekében.”11 12    

Von Hippel az alábbiakat javasolja ahhoz, hogy az élenjáró fogyasztókat be lehessen 

vonni a termékfejlesztésbe, illetve az azt megalapozó piackutatásba:  

1. A vállalatnak fontos piaci vagy műszaki-technológiai trendet kell azonosítani; ez 

a vállalati stratégiának gyakori eleme (sokféle módszertant alkalmaznak ezen a 

területen), és erre épülnek a költség/haszon elemzések is. Ehhez érdemes idő- és 

földrajzi korlátokat is rendelni. Von Hippel szerint nincsenek kidolgozva az adott 

termékterületre ható trendek formális meghatározásának megbízható módszerei.  

2. A vállalatnak meg kell kísérelnie azoknak a fogyasztóknak a megtalálását, akik 

szükségleteik intenzitása és fogyasztói tapasztalataik alapján döntően 

meghatározzák az adott trendet. Ők lehetnek a termékkel kapcsolatos 

szükségletek vezetői, az adott termék vásárlói vagy továbbgyártói (a gyártási lánc 

következő szereplői)13.  

                                                 
11 Von Hippel, 1986, 7. old. 
12 Von Hippel cikkeinek nagy része az interneten is megtalálható pdf. formátumban. Az oldalszámok ezt a 
formátumot veszik alapul, nem pedig a nyomtatott folyóiratét.  
13 Von Hippel – Urban, 1988, 4-5. old. 
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Von Hippel szerint az élenjáró fogyasztók keresésekor az alábbi nehézségek 

merülhetnek fel :  

• Az élenjáró fogyasztók nem feltétlenül keresendők a piackutató-gyártó 

hagyományos vevőkörében, hanem lehet, hogy a versenytárs vevői vagy 

teljesen más iparág fogyasztói körében találhatók.14  

• Nem az új termék-, folyamat vagy szolgáltatási koncepció egészére kell 

keresni élenjáró fogyasztókat, hanem csak néhány új attribútumra 

vonatkozóan.  

• Lehet, hogy az élenjáró fogyasztók már megoldották a problémájukat, 

kielégítették a szükségleteiket. Ezért a nagy és kielégítetlen szükségleteket 

kereső piackutatók nem feltétlenül azonosítják őket élenjáró fogyasztókként. 

Ez is fontos veszteség lehet, hiszen azok az élenjáró fogyasztók, akik 

sikeresen megoldottnak vélik a szükségletükre adott választ, nyilvánvalóan 

értékes adatokat szolgáltathatnának a piackutatók számára.   

„Úgy találtam a gyakorlatban, hogy az ipari termékek esetében egy fontos 

(mozgó) trend élén lévő fogyasztóknak folyamatosan kell innoválniuk, hogy 

elérjék a jelenlegi gyakorlathoz kapcsolódó elégedettségi szintet és ezért ritkán 

nyilvánítanak ki alacsony nettó haszonra vonatkozó elvárásokat (a jelenleg 

megszokott színvonaluk javítása kapcsán).”15 – írja Von Hippel. 

A nettó haszon a következő formában mérhető: 

  B= (V)*(R)-(C)-(D), 

Ahol B: haszon (benefit); V: a termékértékesítés vagy feldolgozás dollárban 

kifejezett értéke, amelyet a fogyasztó alkalmaz; R: az alkalmazásra jutó egységnyi 

dollárnövekedés; C: a fogyasztónak a megoldás kifejlesztése vagy alkalmazása 

miatt előrejelzett költségei; D: az a nettó haszon, amit a fogyasztó az új megoldás 

miatt háttérbe szorult régi gyakorlat, termék stb. révén nyert volna16.  

3. Az élenjáró fogyasztók piackutatásba való bevonásához érdemes elemezni a 

potenciális élenjáró fogyasztók szükségleteivel kapcsolatos adatokat. Ugyanakkor 

                                                 
14 Von Hippel- Sonnack,1999, 9. old. 
15 Von Hippel, 1986, 11-12. old. 
16 Von Hippel, 1986, 9-10. old. 
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itt is nehézségként merülhet fel, hogy az élenjáró fogyasztók már pénzzel, idővel 

stb. hozzájárultak a szükségleteiket kielégítő megoldás kidolgozásához. 

4. Továbbá érdemes kivetíteni a potenciális élenjáró fogyasztók adatait a megfelelő 

piacokra (forgatókönyv, tesztelés). Viszont mivel nem ugyanazok napjaink 

élenjáró fogyasztói és a jövőbeni piacok élenjáró fogyasztói, az adatok nem 

vetíthetők előre automatikusan. Akkor nyílik lehetőség pontos élenjáró fogyasztói 

adatokon alapuló prototípus elkészítésére, ha  

a) a termék által biztosított feltételek megegyeznek a jövőbeli feltételekkel,  

b) valamint a fogyasztóknak elég idő áll rendelkezésükre az új termék teljes 

kipróbálásához és megismeréséhez, illetve ahhoz, hogy ehhez illeszkedő 

termékhasználati mintákat fejlesszenek ki. Von Hippel ezt a módszert 

egyébként olyan területen (iparágban) javasolja, ahol más nem változik a 

termék bevezetésével. Ahol viszont további, még nem kifejlesztett termékek is 

befolyásolhatják adott termék fejlesztését, ott ez a módszer nem alkalmazható. 

Von Hippel az élenjáró fogyasztó koncepcióját és megtalálásuk módjait az 1990-es 

évektől számos ponton módosította. Ennek okát nagyrészt a vállalati gyakorlatnak 

tulajdonítom, annak a praktikus szemléletmódnak, mely a problémák gyors, hatékony, 

ugyanakkor végleges megoldására törekszik, amelyet folyamatosan visszacsatolásnak-

ellenőrzésnek vet alá. A tudományos elmélet tehát a folyamatos alkalmazás közben 

kristályosodik ki, iterációs folyamatok és különböző környezetekben zajló kísérleti 

megvalósítások révén. 

Az élenjáró fogyasztó koncepció változását jelen dolgozat szerzője Von Hippel 

1999-ben született esettanulmányával szemlélteti. A 3M innovatív technológiai 

vállalatnál Von Hippel Mary Sonnackkal, a vállalat Kereskedelmi Irodafelszerelések 

Divíziójának tudósával közösen végzett elemzést. Sonnack vállalata innovatív kultúrája 

ellenére nem volt jelen az újonnan kialakuló fogyasztói igények alapján fejlesztett 

termékek piacán. A vegyész képzettségű, számos folyamatinnovációt kifejlesztő Sonnack 

megfelelő módszert keresett a nem megfogalmazott fogyasztói igények meghatározására. 

A marketing módszerek elemzése helyett a technológiai innovációk szakirodalmát 

kutatta. Felkeltett érdeklődését Von Hippel élenjáró fogyasztó koncepciója, amely 

funkcionálisan új igények megfogalmazására irányult. Ez egyenlőnek bizonyult a 3M 
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vállalatnak a nem megfogalmazott fogyasztói igényekre adott definíciójával. Továbbá 

azonosítható volt egy fő piaci trend is: a nyomtatott áramkörök csökkenő mérete. A 

szerzőpáros közös munkáját hosszú felkészülés előzte meg: Sonnack végighallgatott egy 

szemesztert a Von Hippel kutatásainak otthont adó MIT vezető technológiakutató 

intézetben, majd az élenjáró fogyasztókkal kapcsolatos kézikönyv és oktatási anyagok 

készültek a 3M vállalat számára. Nyolc projektterv született, melyeket a Marketing és a 

Kereskedelmi Irodafelszerelések Divízió teljes mértékben támogatott. A kutatás 

megállapította: „az élenjáró fogyasztók több mint 80%-a saját szoftvert fejlesztett ki, a 

normál fogyasztóknak viszont csak 1%-a tette ugyanezt”.17 A kutatás további 

megállapításai a következők: 

• A potenciálisan érdekes ötletekkel rendelkező élenjáró fogyasztók azonosítása 

a feladat.  

• Az élenjáró fogyasztók nemcsak egyéni fogyasztók, hanem vállalatok is 

lehetnek.18  

• Az élenjáró fogyasztók nem azonosak a mostani termékek korai elfogadóival 

és a legjobb ötletekkel rendelkező élenjáró fogyasztók valószínűleg nincsenek 

a vállalat célpiacán.19  

• Azért kell őket megtalálni, mert ez a csoport más fogyasztói csoportokhoz 

képest fókuszáltabban fogalmazza meg a problémáit és igényeit, (ők 

rendelkeznek a legjobb információkkal, és az információ-átvétel hatékonyabb, 

mint más fogyasztók esetében lenne); továbbá többet innoválnak és sokkal 

többet gondolkodnak egy problémáról, mint a gyártók és tesztelik azt.20  

• Az élenjáró fogyasztók létezése „a termék/szolgáltatásjellemzők értékelése 

közötti különbségtétellel magyarázható, nem pedig az észlelési és 

fontosságtevési struktúrák közötti különbséggel”.21  

                                                 
17 Von Hippel – Sonnack, 1999, 9. old. 
18 Von Hippel – Sonnack, 1999, 9. old. 
19 Von Hippel – Sonnack, 1999, 20. old. 
20 Von Hippel – Sonnack, 1999, 12. old. 
21 Von Hippel - Sonnack, 1999, 18.old. 
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• Együtt kell működni a kiválasztott élenjáró fogyasztókkal, hogy ötleteik, 

tapasztalataik beépüljenek a vállalati termék- és szolgáltatásfejlesztési 

folyamatba.22 

Az élenjáró fogyasztók megtalálásának módszertana az alábbiakban változott: 

megtalálásuk a hálózatosodás (networking) módszerén alapul: „Ez a módszer azon a 

puszta tényen alapul, miszerint bármely terület vagy probléma iránt érdeklődők általában 

ismerik azt, aki ezen a téren náluk többet tud; ezek azok a szakemberek, akiktől ők is 

segítséget, tanácsot kérnek, ha elakadnak egy jelentősnek vélt probléma 

megoldásában.”23

Az emberi kapcsolatok ilyen feltérképezése az oknyomozó újságírás kutatási 

technikájával azonos: az újabb kapcsolatot be kell illeszteni az összefüggések hálózatába 

az információk folytonos felülvizsgálata révén.  

Az élenjáró fogyasztóknak a piackutatásba való bevonása Von Hippel későbbi 

kutatásai során több ponton módosult: 

• Fontos piaci vagy műszaki-technológiai trend azonosítása feladat kibővült a) a 

trend azonosítása, vagy b) a nagy hozamú elvárások azonosítása feladattal.  

• Az élenjáró fogyasztók szükségleteivel kapcsolatos adatok elemzése feladat 

konkretizálódott: az élenjáró fogyasztókból választott mintacsoportnak 

csoportos problémamegoldás keretében kell együttműködnie a vállalat 

fejlesztőivel és marketing szakembereivel: 

a. az élenjáró fogyasztók koncepció csoport kialakítása, kiválasztása; 

b. egy termékkoncepciót kialakító három napos megbeszélés;  

c. az eredmények bedolgozása a termékfejlesztési folyamatba.24 

A későbbiekben az élenjáró fogyasztók koncepció mellett megjelenik a 

specializált fogyasztók koncepciója: ők az általában elérhető legjobb rendszer élenjáró 

fogyasztói.   

A koncepció fejlődése során Von Hippel egyértelműen a fogyasztói oldal 

innovatív jellege mellett érvel, később viszont halványan megjelenik az együttfejlődés 

                                                 
22 Von Hippel – Sonnack, 1999, 13. old. 
23 Von Hippel - Sonnack, 1999, 14. old. 
24 Von Hippel – Herstatt, 1992, 9-11. old. 
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gondolata is – a workshop-ok, munkamegbeszélések ilyesmire utalnak, bár ezek főként 

input információt, nem pedig interakciót szolgáltatnak a tervezéshez-fejlesztéshez. 

Von Hippel 2005-ben írta meg összefoglaló jellegű könyvét Democratizing 

Innovation címmel25. Közzétette az élenjáró fogyasztó koncepciójának saját számításai 

alapján meghatározott konkrét hasznát is: 5 év múlva 18 millió éves forgalom helyett 146 

millió (8-szoros növekedés) lesz tapasztalható a 3M vezető informatikai vállalatnál.26 

Emellett alapvetően új szempontokkal egészítette ki az élenjáró fogyasztók koncepciót. A 

10. fejezetet annak szentelte, hogy a vállalatoknak bemutassa, hogyan lehet nyereségre 

szert tenni azáltal, hogy szisztematikusan felkutatják az élenjáró fogyasztók által 

létrehozott innovációkat. Ezek biztos sikert, illetve nyereséget jelentenek, ezért érdemes a 

vállalatoknak erőfeszítéseket tenni az élenjáró fogyasztók megtalálása és szükségleteik 

belső fejlesztéssel való kielégítése érdekében: „ a tapasztalatok szerint a fogyasztók által 

létrehozott innovációk, amelyek a hagyományos gondolkodáshoz képest a 

legradikálisabbak (és ezért profitábilisak,) gyakran ’fejlett hasonló’ területek élenjáró 

fogyasztóitól származnak”.27  

Ez teljesen új perspektívát nyit a vállalatok számára, ugyanis ezek a “fejlett 

hasonló” területek sokkal szélsőségesebb igényeknek és szigorúbb feltételeknek felelnek 

meg. Kézenfekvő példa erre az autógyártó cégek esete, amelyek – hogy minél jobb 

fékberendezéseket gyártsanak – a repülőgépek fékrendszerét kezdték el tanulmányozni, 

és így született az ABS rendszer. Jelen dolgozat szerzője szerint az élenjáró fogyasztó 

elmélet kulcsa az alábbi megállapítás: „A fejlett hasonló területek élenjáró fogyasztóinak 

megtalálása nehéznek is bizonyulhat, mert adott hasonlóság, analógia megtalálása maga 

is kreatív tevékenységet jelent. Hatékony megoldás az, hogy a célpiacok könnyen 

azonosítható élenjáró fogyasztóit kérdezzük fejlett analóg területekre vonatkozó 

elképzeléseikről. Ezek a fogyasztók általában ismerik a hasznos fejlett analógiákat, mert 

egy jó ideje küszködnek a piacvezető problémákkal és valószínűsíthetően a célpiacon 

kívül is kutatnak információk iránt.”28

                                                 
25 Könyvét – korábbi könyvével, a The Sources of Innovation című könyvvel együtt – feltette az internetre, 
a kiadó engedélyével: http://web.mit.edu/evhippel/www/books.htm 
26 Von Hippel, 2005, 139. old.  
27 Von Hippel, 2005, 134. old. 
28 Von Hippel, 2005, 135. old. 
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Von Hippel hangsúlyozza, hogy az élenjáró fogyasztók nem azonosak a vállalat 

fogyasztóival.  Az élenjáró fogyasztók a célpiacok, sőt a fejlett hasonló piacok élén 

járnak.  Megtalálásukhoz kétféle megoldást javasol Von Hippel. Az egyik a már ismert 

megoldás, az élenjáró fogyasztói jellemzők kiszűrése révén. A másik is ismert eljárás (az 

innovátorok felkeresése)29. Ez történhet például on-line oldalak látogatásával, fórumokba, 

beszélgetésekbe való bekapcsolódással, megfigyeléssel, jegyzeteléssel, vállalati 

termékfejlesztési javaslatok gyűjtésével.  

Von Hippel a könyv többi részében a fogyasztói innovációkat világítja meg újabb 

empirikus érvekkel. Magas a korreláció az élenjáró fogyasztókat definiáló két 

tulajdonság30 és annak a valószínűsége között, hogy új vagy módosított terméket 

fejlesztenek ki, sőt, minél nagyobb az innovátor élenjáró fogyasztó jellege, annál 

nagyobb valószínűséggel lesz sikeres a termék (empirikus vizsgálatok alapján)31. A 

gyártók azt az elvet tartják szem előtt, hogy kevés megoldással elégítik ki az összes 

fogyasztó igényét. Ezzel szemben az átlagfogyasztó inkább egyedi megoldást szeretne. A 

kétféle nézőpont összeegyeztetésében nagy szerepet játszhat az élenjáró fogyasztó 

koncepció. A fogyasztóknak is dönteniük kell: innováljanak vagy vásároljanak. (A 

döntést befolyásoló további kérdések ismerős közgazdasági kérdések: az információk 

tranzakciós költsége, valamint a megbízó-ügynök probléma.) Viszont nehéz olyan gyártót 

találni, aki hajlandó a fogyasztóval együttműködve a fogyasztónak szükséges fejlesztést 

megvalósítani, mert a gyártók közismerten csak akkor kezdenek bele a fejlesztésbe, az 

nagy valószínűséggel gazdaságilag megtérül, azaz, ha „sok” fogyasztónak van ilyen 

igénye.  

„Sok termék kapcsán a fogyasztói igények köre valószínűsíthetően heterogén. Bár 

az adatok még nem teljeskörűek, a heterogenitás kézenfekvő magyarázatot ad arra, hogy 

miért alakítják át a fogyasztók olyan sokszor a termékeket a saját maguk igénye szerint. 

Ugyanis sok fogyasztó igényli a „testre szabott” termékeket és szolgáltatásokat.”32   

 

                                                 
29 Von Hippel, 2005, 135. old.  
30 Olyan szükségletekkel bírnak, melyek előbb-utóbb általánossá válnak a piacon, és szükségletkielégítésük 
jelentős hasznukra válik. 
31 Von Hippel, 2005, 4. old.  
32 Von Hippel, 2005, 42. old.   
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A fogyasztók valószínűsíthetően akkor is innoválnak, amikor az új termékből 

várható haszon (profit) viszonylag alacsony. Hogy miért? „Lehet, hogy azért tartják 

nagyra az innováció folyamatát, mert az örömöt vagy tanulást (játszva tanulást – E.É.) 

jelent a számukra.”.33 A „normális” profitelvárásoktól eltérő egyéb jelenségek is 

tapasztalhatók. A nagy cégek például ellehetetlenítik a további innovációkat azzal, ha 

sokféle hasonló témájú szabadalmat, eljárást levédenek (és teszik ezt a saját piacuk 

megvédése, körülbástyázása érdekében). A fogyasztók pedig hajlamosak innovációik 

ingyenes közzétételére. Von Hippel amellett érvel, hogy gyakorlatilag számukra ez a 

legésszerűbb megoldás. Egyrészt azért, mert a vezető területeken minden titkos 

információ előbb-utóbb, de egy év alatt bizonyosan kiszivárog, vagy más is felfedezi azt. 

Másrészt pedig, mert az innovátor a többiektől így megszerezheti a továbbfejlesztéshez, 

alkalmazáshoz stb. szükséges javaslatokat. A közzététel motivációi Von Hippel szerint a 

következők:  

• A hírnév (akár a tudományos életben – hivatkozások (citations)); ez a 

vállalatokra is vonatkozik;  

• Személyes becsvágy vagy esetleges profitnövelő hatás, 

• Állandó előny forrása (pl. a feltalálási versenyben).  

Von Hippel bevezeti az innovációs közösség (innovation community) fogalmát is. 

„Az innovációs közösség olyan csomópontot jelent, amely személyes, elektronikus vagy 

más kommunikációs formában összekapcsolódó egyénekből vagy vállalatokból áll.”34 

Közös jellemzője, hogy fogyasztók és gyártók is tagjai, közösen innoválnak és 

közzéteszik ezzel kapcsolatos információikat, közösségi érzés hatja át őket, illetve, hogy 

meghatározott területekre specializáltak. A közzétett innovációk mindenki hasznát 

szolgálják, és előfordul, hogy versengés alakul ki a közzétevésben.  

 
2. Von Hippel kritikája saját modelljéről  

 
Von Hippel saját kritikáinak tekinthetők a következő gondolatok: 

1. Az élenjáró fogyasztók nem minden esetben tudják pontosan értékelni az új 

termékjellemzőket, amelyek a meglévő fogyasztási mintákba nem tartoznak bele. 
                                                 
33 Von Hippel, 2005, 7. old. 
34 Von Hippel, 2005, 96.old.   
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Ennek következtében a fogyasztók bevonása nem minden esetben jelent 

újdonságot, innováció alapján képező ötletet a termékfejlesztési folyamatban.  

2. Az új termék élenjáró fogyasztói nem minden esetben fogyasztói a meglévő piaci 

termékeknek. Az élenjáró fogyasztóknak az adott helyzet nem tetszik, változtatást 

akarnak – ugyanakkor a jelenlegi szükségletek felmérése nem minden esetben 

azonosítja ezt a speciális fogyasztói csoportot. 

3. Az élenjáró fogyasztók az új termék jellemzőinek csak egy halmazát ismerik fel, 

ismerik el, nem minden jellemzőre reagálnak pozitívan – ezért a bevonás 

sikertelen is lehet. 

4. A pontos trend azonosítása ügyes elemzők megítélésétől függ; „ki kell választani 

számos alternatív dimenziót, amelyek mentén meg kell határozni az élenjáró 

fogyasztókat a haszonmutatók segítségével. Ha a dimenziók mentén ugyanazok az 

élenjáró fogyasztók lettek meghatározva, akkor ötleteik valószínűleg minden 

kiválasztott dimenzió mentén el fognak terjedni. Ha nem, akkor az ötletek 

összegyűjtése mellett arra is energiát kell fordítani, hogy ezen ötletek 

hasznosításához más élenjáró fogyasztói szegmenseket találjunk.”35 

5. Feltételezi, hogy a termék észlelése és a vele kapcsolatos preferenciák azonosak, 

vagy legalábbis hasonlók az élenjáró fogyasztók és a nem élenjáró fogyasztók 

esetében – gyakorlatilag ezen alapul modellje előrejelző jellege. De mi van akkor, 

ha az élenjáró fogyasztóknak tetszik a termék, a „normál” fogyasztóknak viszont 

nem? Ekkor – Hippel szerint – két lehetőség van:  

A, Túlságosan új a koncepció ahhoz, hogy a nem élenjáró fogyasztók is 

értékeljék, de később értékelni fogják, ha a szükségleteik fejlődnek és 

hasonlatosak lesznek a mostani élenjáró fogyasztók szükségleteihez. 

Amennyiben az élenjáró fogyasztók és a nem élenjáró fogyasztók hasonló 

értékelési struktúrákkal rendelkeznek (dimenzió és hasznossági súlyozás 

alapján), akkor az előrevetítés kézenfekvő, hiszen csak a megismerést kell 

elmélyíteni. Az is biztató előjel lehet a fejlesztendő termék elfogadása 

szempontjából, ha az élenjáró fogyasztók és a nem élenjáró fogyasztók az 

alábbi csoportokba sorolhatók: szakértők, tapasztalt fogyasztók, ismerkedő 

                                                 
35 Von Hippel - Sonnack, 1999, 19. old. 
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fogyasztók, nem ismerkedő fogyasztók. Segíthet az is, ha a több 

tapasztalattal rendelkező fogyasztóknál a megismeréssel arányosan pozitív 

válaszok figyelhetők meg.  

B, Túlságosan új a koncepció, és a nem élenjáró fogyasztók szükségletei a 

későbbiekben sem hasonlítanak a mostani élenjáró fogyasztók 

szükségleteihez. A „nem” előjelei a következők lehetnek:  

- az élenjáró fogyasztók válaszai többfélék, ilyenkor lehet, hogy 

érdemes az élenjáró fogyasztókat további osztani alcsoportokra, 

szegmensekre; 

- a tapasztalatok szerint a jellemzők csak az élenjáró fogyasztóknak 

egy szegmensével mutatnak korrelációt; 

- kevés vagy többféle válasz tapasztalható a nem élenjáró 

fogyasztók szakértő csoportjainak többségében. 

6. Rendkívül fontos a résztvevő vállalat együttműködési szándéka, hiszen sok 

esetben hosszútávú szervezeti változásokról is szó lehet – ha például állandósul az 

élenjáró fogyasztók bevonása, akkor állandó munkacsoportot kell kialakítani. 

Áthidaló megoldások a következők:  

A, alkalmazási laboratóriumok: ingyenes vagy alacsony költségű K+F 

terület együttműködhet egy szokványos termék újszerű felhasználása iránt 

érdeklődő fogyasztókkal. Ezen a módon esetleg új termékváltozatok 

hozhatók létre, vagy általános keresletű piacok határozhatók meg.  

B, szokásos termékek csoportjai: ilyen csoportok „speciális” termékeket és 

termékalkalmazásokat hoznak létre fogyasztói kérésre. Olyan 

termékkategóriák esetében, ahol nagy mennyiségben gyártandó termékek 

először speciális termékként kerülnek fejlesztésre, bemutatásra, ezen 

termékcsoportok fontos résztvevői lehetnek a gyártó cég K+F 

tevékenységének.  

C, fogyasztói csoportok: hagyományosan az infokommunikáció területén 

alkalmazottak, és segítségükkel adott típusú vagy márkájú termékek 

fogyasztói összejönnek, és eszmét és információt cserélnek.  
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Von Hippel összegzésképp a következőt említi: „Elképzelhető, hogy az élenjáró 

fogyasztók elemzésén alapuló marketing kutatási módszerek révén a gyártók 

megpillanthatják  jövőbeli fogyasztói szükségleteket a gyorsan változó piacokon. 

Reméljük, hogy mások is csatlakoznak hozzánk e lehetőség további feltérképezésében és 

kiaknázásában.”36

 

 

                                                 
36 Von Hippel - Sonnack, 1999, 21. old. 
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III. Az STS-modellek  

 
2. Hipotézis: Ha a technika társadalmi konszenzusos értelmezéséből indulok ki, akkor 

eköré lazábban, illetve szorosabban összekapcsolódó, artefaktumokat, műszaki tudást és 

embereket egyaránt jelentő rendszerelemekből álló rendszerek szerveződhetnek. 

 
1. A technika fogalma, az STS- modellek definíciója, alapgondolatai  

Jelen dolgozat szerzője az alábbi kutatási kérdésekre keresi a választ:  

• Hogyan alakult a technika és a technológia fogalma?  

• Melyek az STS (Tudomány-Technika-Társadalom) modelljei?  

• Hogyan lehet értelmezni a technikát a társadalommal való viszonyában?  

• Hogyan szerveződhet a technika köré rendszer? 

Napjaink online lexikonai alapján a technika meghatározása jellemzően 

valamilyen eszközök vagy tudás felhasználása, alkalmazása valamilyen cél érdekében 

szerkezetet vesz fel; a termelés, ipari felhasználás céljai, a társadalom (anyagi) 

szükségletei, (könnyebb vagy hatékonyabb) munkavégzés, életszínvonal javítása stb. 

érdekében. A legszélesebb körű felhasználásra a következő meghatározás utal: “A 

technika annak a tanult módja, amelynek a révén az ember a környezetét felhasználja 

saját állati céljai és kulturális vágyai kielégítése érdekében”.37 A legszűkebb körű 

felhasználási definíció viszont a Hogyan? kérdésre szorítkozik: “Valami előállításának az 

ismeretét nevezzük technikának.”38 Annak a bizonyos „valaminek” a vizsgálata is 

többszintű fogalomkört tételez: 

1. Konkrét eszközökről, kézzelfogható artefaktumokról lehet beszélni. Az ipari 

szervezetekkel foglalkozó Joan Woodward 1965-ben úgy vélte, ezek 

„berendezések és készülékek; üzemek, gépek, szerszámok és módszerek, amelyek 

az adott időpontban a termelési feladat végrehajtására rendelkezésre állnak”39. 

Avagy konkrét problémák megoldására szolgálnak:  „A technika a dolgok 

                                                 
37 Man’s Way: A Preface to the Understanding of Human Society, Walter Goldschmidt, Holt, Rinehart & 
Winston, New York (1967), in: http://www.techmotivator.iitm.ac.in/Definitions.htm
38 An Introduction to Management, Joseph A. Litterer, John Wiley & Sons (1978), in: 
http://www.techmotivator.iitm.ac.in/Definitions.htm
39 Woodward (1965) The Management of Technology, Perception and opportunities, Paul Lowe, Chapman 
& Hall, UK (1995). in: http://www.techmotivator.iitm.ac.in/Definitions.htm
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létrehozására vonatkozik. A „technika” kifejezés a görög „techné” szóból ered, 

mely „művészetet” vagy „kézművességet” jelent, de általában a két alábbi 

értelmezésben használatos. Szűkebb értelemben véve, a „technika” a 

kézművességet felváltó ipari folyamatokra vonatkozik. Tágabb értelemben véve 

viszont minden olyan folyamatra utal, mely anyagokkal foglalkozik. A technikát 

folyamatosan kell tanulni, akár kézügyesség, akár pedig alkalmazott tudomány 

formájában.”40 

2. Ezen felül ide értendő az eszközökben hordozott tudás, ami szakszerű 

használatukra, karbantartásukra, továbbfejlesztésükre vonatkozik. A 

technikatörténész Giovanni Dosi szerint ez gyakorlati (azaz konkrét problémákra 

vonatkozó) és elméleti (azaz gyakorlatilag alkalmazható) tudást, módszertant, 

eljárást, átélt sikert és kudarcot, valamint fizikai gépeket, berendezéseket foglal 

magában41. A tudás kapcsán megkerülhetetlen kérdéskör a tudományos tudás 

(alapelvek) és a műszaki tudás (ismeretek) viszonya. A szigorú ok-okozati 

egymásra épülés jegyében a technikatörténet sokáig pusztán a tudományos tudás 

alkalmazásának tekintette a műszaki tudást. Más szóval: „a technika a műszaki és 

alkalmazott tudományok tanulmányozása és felhasználása, főként az iparban”42. 

Megjelenik a rendszerszemlélet, illetve a strukturáltság is:  “Rendszerjellegű tudás 

és cselekvés, jellemzően ipari folyamatokra vonatkozóan, de bármely ismétlődő 

tevékenységre is érvényesen. A technika szorosan kapcsolódik a tudományhoz és 

a mérnöki tanulmányokhoz. A tudomány az embernek az őt körülvevő világgal 

kapcsolatos megismeréséhez kapcsolódik – a tér, anyag, energia sajátos 

tulajdonságaihoz, illetve ezek interakcióihoz. A mérnöki tudás az objektív tudás 

alkalmazása tervek, tervezetek és eszközök létrehozására, melyekkel az ember 

eléri a kívánt célokat. A technológia a tervek kivitelezéséhez szükséges 

eszközökkel és technikákkal foglalkozik.”43 Lazább kapcsolódást tételez fel a 

                                                 
40 Encyclopaedia Americana Vol. 26 Grolier Incorporated (1986) In: 
http://www.techmotivator.iitm.ac.in/Definitions.htm
41 Dosi (1984) The Management of Technology: Perception and opportunities, Paul Lowe, Chapman & 
Hall, UK (1995). in: http://www.techmotivator.iitm.ac.in/Definitions.htm
42 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Fourth Edition, Oxford University Press, 
Oxford (1994). in: http://www.techmotivator.iitm.ac.in/Definitions.htm
43 McGraw-Hill Concise Encyclopaedia of Science and Technology, Second Edition, McGraw-Hill 
Publishing Company (1989). in: http://www.techmotivator.iitm.ac.in/Definitions.htm
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következő meghatározás: “A mesterségbeli tudáshoz és kézművességhez 

kapcsolódó tudáshalmaz. Magában foglalja a termelő mesterségek 

fejlődéstörténetét, a mögöttes tudományos alapelveket és a bennük alkalmazott 

folyamatok részletes leírásait.”44  

3. Lényegében a technika az ember hatalma a természet felett: „A technikát 

meghatározhatjuk úgy, hogy az a természet emberi célokért történő 

manipulálása.”45 A gondolatot továbbvive a technikai fejlődés vívmányait is 

magában foglaló világunkra, manapság már nemcsak a természet legyőzése, 

hanem embertársaink „uralása”, enyhébben szólva „befolyásolása” a cél - 

mégpedig a technikák közötti választás révén. Egy műszaki rendszer bevezetése 

ugyanis számos ember munkavégzését, élet- és lakókörülményeit, mindennapjait 

befolyásolja. Az emberek napjainkban számos komplex rendszerhez 

alkalmazkodnak, azt használják, azt megkerülik, azt elszenvedik vagy annak 

előnyeit élvezik. És ezeket a rendszereket szintén emberek tervezik, hozzák létre, 

fejlesztik és működtetik, illetve döntenek erről. Ezért azt is mondhatnánk: a 

technika az ember hatalma más embertársai felett. 

Jelen dolgozat szerzője magyarul a technika szót az általánosabb jelentésű átalakító 

tevékenység értelemben használja, mint a dolgokhoz való műszaki hozzáállás, valamint a 

környezet egésze. A dolgozat a technológia szót pedig konkrét célra felhasznált, konkrét 

tervek kivitelezéséhez szükséges eszközök és technikák megnevezésére alkalmazza.  

Az angolszász szakirodalom a „technology” szóval jelöli a műszaki tudományokat, az 

alkalmazott tudományokat, valamint a technikát is. Ismeretes még a „technics” fogalma, 

mely a művészetek doktrínáját, illetve a művészetek tanulmányozását jelenti46, valamint a 

„technique” fogalma, mely adott feladat megvalósításához szükséges eljárást és az 

eljáráshoz szükséges tudást foglalja magában47. 

                                                 
44 Everyman’s Encyclopaedia Vol. 11, J. M. Dent & Sons Ltd., London (1967). in: 
http://www.techmotivator.iitm.ac.in/Definitions.htm
45 Strategic Technology Management, Frederick Betz, McGraw – Hill Inc., Singapore (1994).in: 
http://www.techmotivator.iitm.ac.in/Definitions.htm
 
 
46 In: http://www.answers.com/topic/technics
47 In: http://www.linguasphere.org/dictionary/n-72882-technique.html
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A technika/technológia fogalmához szorosan hozzákapcsolódik az átalakító 

tevékenység és a szervezettség is. Az átalakító tevékenység egyszerűnek tűnő 

kritériumok alapján mérettetik meg: Működik-e a recept? Mekkora és milyen az 

output/input arány? A különféle átalakító tevékenységek más- és más térben és 

értékrendek, kritériumok alapján zajlanak. Maguk az átalakítandó dolgok is változnak; a 

korábbi időszakok anyagi, materiális dimenziói mellett újabban az információkezelés is 

elemzési terület. Christopher Freeman ismert innovációkutató szerint a technikának az 

alábbi kritériumai különböztethetők meg, egyre szigorodó feltételekkel: 

1. tudományosan elképzelhető, 

2. technológiailag megvalósítható, 

3. gazdaságilag jövedelmező, 

4. társadalmilag elfogadható48. 

A fenti eszmefuttatás lényegében a technika tudományos fogalmának a változását 

írja le. Az úgynevezett technológiai determinizmus szerint a technika autonóm 

működésű, a társadalom-gazdaság számára exogén módon adott fekete doboz, amit csak 

a műszaki szakemberek nyithatnak ki és értenek. Csupán a hatásait érdemes elemezni. 

Ezzel szemben az interdiszciplinaritás, a dolgok sok szempontú, olykor szociologizált, 

relativizált értelmezésének a hatására, valamint annak a hatására, hogy megjelenik a 

tudás – mint emberi örök változó – és beépül a „tudományos gondolkodásba”, sajátos 

reflexivitást kap a tudomány és a tudományosság. Megjelenik a kontextusfüggés, a 

lokálisan alkalmazható tudás kérdésköre. Ebben az értelemben kerül sajátos fókuszpontba 

a tudomány és a gyakorlati tudás határán mozgó, mindkettőből táplálkozó technika vagy 

műszaki tudás.  

Az 1980-as években megjelenő és a 90-es évekre kiforrott, tapasztalt kutatókat 

maga mögött tudó irányzat, az STS modelljei azon a koncepción nyugszanak, hogy a 

valóság a technika köré formálódó, arra épülő társadalmi-gazdasági konstrukciók, 

rendszerek formájában ábrázolható. E modellek társadalomelméleti és tudományelméleti 

kiindulópontjai a funkcionalista szociológia, fenomenológiai szociológia, 

szociálkonstruktivizmus, demokráciaelméletek, a komplex folyamatok 

tudományelmélete, valamint a rendszerelmélet. A modellek közös eleme a technika 

                                                 
48 Freeman, 1992, 127. old. 
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rendszerformáló jellege, a szereplők különféle meghatározottságú, kapcsolatú 

rendszerelemként való feltüntetése. A fejlődés a rendszerből fakad, hiszen az nyitott, az 

elemek egymáshoz való viszonyai vezetnek bizonyos feszültségekhez, anomáliákhoz, 

amelyek megoldása társadalmi-mérnöki összefogás eredménye, azaz magának a 

technikának, technológiáknak a fejlesztése, miközben ez visszafordíthatatlan egyensúlyi 

állapotokat hoz létre. Mivel a változások végighullámzanak a rendszeren, a fejlődés 

mindig rendelkezik iránnyal, erősséggel, és sajátos állandósággal is. Ezt még kiegészíti a 

mindent átfogó jelleg, a tér és az idő újraértelmezése. Óriási szakirodalma van e 

keretfeltételek modern interpretációjának. Ez a terület nagyszabású kutatásokra ad 

lehetőséget (hálózatelméletek, önszerveződés, projektelméletek stb.). Lényegében számos 

„világ” él egymás mellett, a hálózatok csomópontjaihoz közeliek gyorsabb, intenzívebb 

időfogalommal, az attól távolodók pedig lassulóbb, kevésbé intenzív időfogalommal. A 

hagyományos tér helyett koncepcionális, fogalmi „akadályok” nehezítik az intellektuális 

utazást, melynek fizikailag gyakorlatilag semmi akadálya nincs (illetve „csupán” a pénz). 

Bármi megtörténhet, végtelenül gyorsan, a történés rendszeressége független annak 

hatásaitól. A neves szociológus, Manuel Castells szerint a hálózattársadalom inherens 

jellegzetességei a „sorozatos lökések”: “Az időtlen idő, mely társadalmunk domináns 

ideiglenességét hangsúlyozza, akkor keletkezik, amikor adott kontextus, nevezetesen az 

információs paradigma és a hálózattársadalom jellemzői az abban a kontextusban 

létrejövő jelenség szekvenciális rendjében rendszeres zavarokat keltenek.”49 Ez a szerző 

szerint arra utal, hogy a szervezetek egyre inkább a hálózatoktól és az áramlásoktól 

(erőforrás, információ stb.) függenek, és egyre kevéssé függenek konkrét 

elhelyezkedésük társadalmi közegétől. 

Az STS-modellek különbsége a társadalmi-gazdasági rendszer 

meghatározottságában, az elemek összekapcsolódásának szorosságában, végső soron az 

egymásrautaltság fokában jelentkezik. Eltérő lehet a rendszerbeli szereplők nagysága, 

összekapcsolódásuk formája (a technika definíciója, értelmezése), a szereplők társadalmi-

gazdasági-technikai értékítélete. A rendszermodelleket jelen dolgozat szerzője a 

technológiai koherencia, azaz a technológiai rendszer szigorúsága, zártsága  - véső soron 

a szereplők szabadságfoka - alapján különíti el.   

                                                 
49 Castells, 1996, 464. old. 
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Az innováció- és technikatörténeti szakirodalom manapság már a technológia és a 

tudomány interaktivitására helyezi a hangsúlyt. Emellett a társadalomba ágyazottság is 

fontos szempont. Az interaktív rendszerek vagy hálózatok elméletét számos 

technikatörténész osztja; megjelenik a technológia társadalmi formálása (social shaping 

of technology), illetve egyre szélesebb körben válnak ismertté és használatossá a szocio-

technikai rendszer vagy techno-gazdasági paradigma kifejezések.50

 

2. Hughes technológia rendszere 

A technikatörténész Thomas Hughes az innovációk létrejöttének okait és 

mikéntjét vizsgálva (a korabeli technikatörténet elkülönült, kronologikus elemzésével 

szemben, arra válaszként) kidolgozza a szigorúan összekapcsolt elemekből álló 

technológiai rendszer (technological system) koncepcióját. Eszerint minden része a 

rendszernek, a technológiai artefaktumok, a szervezetek, valamint az emberek, 

mérnökök, feltalálók is (így a műszaki, politikai, gazdasági, társadalmi szempontok is 

benne foglaltatnak). A technológiai artefaktumok tudást is hordoznak magukban, 

melynek az értelmezéséhez (használatához, karbantartásához) egyfajta előismeret, 

valamint tanulás szükséges. “A technológiai rendszerek zavaros, komplex, 

problémamegoldó elemeket is tartalmaznak. Társadalmilag konstruáltak és egyben 

társadalomformáló szerepük is van.”51

Az elemek összekapcsolódásai révén a rendszerben megjelenő változások 

végighullámzanak az egész rendszeren. Bizonyos pontokon innovációs energia 

összpontosul. A fejlődés kulcsát az úgynevezett fordított kiszögellés jelenti. Ez egyenlő 

az elemek egymás közti viszonyának zavarával, amikor egyes elemek „rosszul” 

illeszkednek a többihez. A legkevésbé illeszkedő elem megváltoztatásával újabb 

rendszerjellemzők változnak, ami újabb elem alkalmazkodási zavarához vezet. “ A 

fordított kiszögellések gyakran váratlanul jönnek létre; a kritikus problémák 

meghatározása és megoldása önkéntes cselekedet eredménye.“52 Előfordul, hogy adott 

fordított kiszögellés egyáltalán nem illeszthető be a rendszerbe, ilyenkor új, az előzőtől 

eltérő rendszer épülhet rá.  
                                                 
50 Freeman, 1992, 127-139.old.  
51 Hughes, 1987, 51. old. 
52 Hughes, 1987, 74. old. 
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A rendszer szempontjából Hughes fontos különbséget tesz az emberek szerepe 

között, szerinte vannak: 

1. „rendszerépítők”, a káoszból koherenciát teremtők és a rendszer teljesítményét 

előre meghatározott célok alapján értékelők, illetve  

2. „professzionális innovátorok”, akik távol tartják magukat a nagy szervezetektől, 

és a rendszer problematikus területeire összpontosítva megpróbálnak bizonyos 

fordított kiszögelléseket megoldani – ezáltal lehet, hogy új rendszert hoznak létre.  

A rendszerek sajátos fejlődési cikluson mennek keresztül: feltalálási, fejlesztési és 

innovációs szakaszokat élnek meg (amelyeket a technológia-transzfer erősít), majd pedig 

növekedési, versengési és konszolidációs szakaszokon fejlődnek tovább. Ezeket a 

szakaszokat a szabadságfok alapján lehet megkülönböztetni: az emberek szabad mozgása 

versus a rendszer tartóssága (amely egyre erősebb). 

Hughes szerint a problémamegoldás sikerén túl „a növekedés fő magyarázata, 

amelyet egyébként a technika- és gazdaságtörténészek kevésbé hangsúlyoznak, az, hogy 

óriási az igény a sokféleségre, az input tényezőkre, valamint a gazdasági 

kombinációkra”.53

Jelen dolgozat szerzője szerint Hughes nagy jelentőségű felismerésekkel szolgált 

a technika-technológia megértéséhez azzal, hogy:  

• a technikát problémamegoldásra lehetőséget adó rendszerként ábrázolta; 

• bevezette a fordított kiszögellés koncepcióját;  

• kimutatta, hogy a fordított kiszögellés a rendszer sajátossága, és hogy ez 

jelenti magát a fejlődést. 

 

3. Dosi és Perez techno-gazdasági paradigmája 

A technikatörténész Giovanni Dosi 1982-ben írt cikkében ismertette a 

technológiai paradigma fogalmát54. A technológiakutató Carlota Perez 1983-as 

tanulmányában dolgozta ki a techno-gazdasági paradigma átfogó keret-elméletét, 

melyben megpróbálja összekötni az innovációt magyarázó elméleteket a hosszútávú 

                                                 
53 Hughes, 1987, 72.old. 
54 Dosi, 1982, 147-162. old 
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Kondratyev-ciklusokkal55. A technológiapolitikával foglalkozó René Kemp a 90-es 

években bővítette ezt ki környezetvédelmi szempontokkal56.  

A tudománytörténész Thomas S. Kuhn tudományos paradigmájának57 a mintájára 

a technológiai kutatásban is vannak közös kognitív jellemzők, azonosságok, melyek 

kiválasztott tudományos elméleteken alapulva kijelölik a technológiai problémák körét, a 

technológiai módszertant és az ellenőrzési kritériumokat, kiválasztott anyagi eszközöket 

határoznak meg, és meghatározott technológiai közösség (mérnökök, tudósok) 

részvételével, támogatásával jönnek létre és maradnak fenn. A rendszeren belüli 

változtatások a paradigma elmélyítését jelentik, a változás kulcsa a megoldatlan 

kérdésekben (műszaki anomáliákban) van, melyek – bizonyos esetekben – válsághoz, új 

paradigma kialakulásához is vezethetnek. 

A technológiai paradigma olyan műszaki hagyomány, gyakorlat, amely 

kiválasztott természettudományi elvek alapján kiválasztott technológiai problémákat 

tartalmaz, melyeket kiválasztott technológiai eszközökkel kívánnak megoldani58. A 

technológiai paradigma a műszaki közösség (mérnökök, fejlesztők) közös látásmódja, 

mely meghatározott irányba összpontosítja fejlesztési erőfeszítéseiket. Ez kifejezetten az 

alkalmazott technikán alapul, más technikával szemben érzéketlen. A paradigmán belül 

zajló normál problémamegoldó tevékenység pedig a technológiai trajektórium. Mivel a 

technológiai paradigmában a műszaki gyakorlat mögött a tudományos elmélet is 

rendelkezésre áll, a műszaki gyakorlat korlátai prognosztizálhatók, még azok konkrét 

elérése előtt. Ezért a technológiai paradigmában időbeli és stratégiai jelentősége van a 

technológia határának, melyet a tudományos elmélet jelez előre. 

Bár a múltbeli kumulatív technológiai tudáson épülő trajektórium zárt és 

determinisztikus technikafelfogást sugallhat, a bizonytalan, váratlan technológiai 

felfedezés, illetve technológiai vagy piaci rés feloldja a rendszer zártságát. A 

technológiapolitikával foglalkozó René Kemp szerint jelentős elemzési terület a stratégiai 

niche management, az új technológiáknak teret engedő, önmagának keresletet teremtő, a 

későbbiek új techno-gazdasági paradigmához vezető piaci lehetőségeknek a kihasználása.  

                                                 
55 Perez, 1983, 357-375. old. 
56 Kemp, 1999, 1-36. old 
57 Kuhn, 1984, 24. old. 
58 Dosi, 1982, 148. old. 
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„Maga a piaci rés azért fontos, mert inkubátorként működik az új technológia számára, 

egyrészt biztosítja a piaci szelekciós mechanizmusoktól való védettséget, másrészt új 

változást generál, amellyel új alkalmazási lehetőségeket nyit meg, ’nyerőbb’ pozícióba 

juttatván a vállalatot.”59  

A vállalatok tőkeképzéssel, a fogyasztók mielőbbi tájékoztatásával, bevonásával 

igyekeznek minél kedvezőbb szabályozási feltételeket kiharcolni. Az állam azonban – 

mint szabályozó, termelő, sőt, megrendelő – egyszerre alakíthatja ki a legkedvezőbb 

feltételeket, a fejlesztéssel párhuzamosan. Ennek több formája van, a szakirodalomban a 

legújabb az úgynevezett konstruktív technológiaértékelés60. Arra a kérdésre, hogy mitől 

jön létre egy innováció, és hogyan hasznosítható minél kedvezőbben, az a válasz, hogy 

komplex eszközökkel valószínűsíthető a siker: a fogyasztó-termelő együttfejlődésének 

biztosításával, a szereplőkből álló stabil hálózatok építésével, erőforrások biztosításával 

stb. Ez vezethet újabb kutatásokhoz, „előrejelzésekhez”, végső soron az innovációk 

védelme, támogatása révén bizonyos szinten „befolyásolt” technikai-gazdasági 

növekedéshez. 

A technológiakutató Carlota Perez szerint amennyiben a gazdaság az innovációra 

épül, az innováció következtében fejlődik, és az innováció hosszútávon ciklikus, akkor a 

gazdaságban is megfigyelhetők ilyen ciklusok. A kapitalista rendszert két alrendszerre 

osztja: egy gyorsabb reagálású techno-gazdasági alrendszerre és egy társadalmi-

intézményi alrendszerre. Az első rendszerben a fő motiváció a termelékenység-

növekedés, azaz a profit. A technológiai stílus elmozdulása „az általános legjobb 

gyakorlatok határának sorozatos kijjebb tolódása, amely összefüggő, szigorúan 

technológiai és szervezeti innovációkon alapul, és ezek diffúziójának hátterében a profit-

motiváció áll.”61 A technológiai stílus átfogó, a termelés szervezésének vagy a 

technológiailag legjobb lehetőségnek egyfajta ideáltípusa, amely válaszként születik a 

kialakult relatív költségstruktúrára – adott relatív költségstruktúra mellett a 

leghatékonyabb termelésszervezés (erre ráépül a foglalkoztatási- és jövedelemstruktúra, a 

termelési struktúrát pedig visszacsatolásként befolyásolja a fogyasztási struktúra). A 

mérnökök, menedzserek a próbálkozás-hibázás sorozatával igyekeznek javítani a 

                                                 
59 Kemp, 1999, 15. old. 
60 Schot, 1998, 207-232. old. 
61 Perez, 1983, 358. old. 
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meglévő technológiai rendszeren, annak keretein belül. A „nagy ugrást” egyik 

paradigmából a másikba az teszi lehetővé, hogy megjelenik egy sajátos „kulcsfontosságú 

termelési tényező”, amely kielégíti a következő feltételeket: 

• érzékelhetően alacsony és csökkenő relatív költsége van a többi 

tényezőhöz képest, 

• korlátlan kínálatot jelent a gyakorlati felhasználáshoz, 

• potenciálisan mindenhol jelen tud lenni, 

• képes arra, hogy csökkentse a tőke, munka és termékek költségét, sőt, 

azok minőségét is megváltoztathatja. 

Erre épülve jöhetnek létre új technológiai ösvények (termelési, munkavégzési módok); 

példaként említhető a gőzenergia alapú szállítás, az alacsony költségű acél, az alacsony 

költségű, kőolaj alapú energia, valamint az alacsony költségű mikroelektronika. 

Carlota Perez elméletének továbbfejlesztésében az innovációnak a rendszerre gyakorolt 

változtatási hatását elemzi (a számok egyre magasabb, szélesebb területeket jelentenek):  

1. vállalati, szervezeti legjobb gyakorlat, 

2. új képesség, szakmai tudás, 

3. új termékmix, 

4. megnövekedett inputhasználat, 

5. új beruházási formák, 

6. új infrastrukturális elemek, 

7. új típusú kisvállalkozások, 

8. nagyvállalati koncentráció, 

9. új fogyasztói szokások62. 

 

4. Bijker-Pinch szociálkonstruktivista modellje 

A szociálkonstruktivista szerzőpáros, Wieber E. Bijker és Trevor J. Pinch szerint a 

társadalmilag konstruált és ezért – az eltérő értelmezések miatt - folyamatos vitára, 

tárgyalásra ösztönző technika is szolgálhat modell alapjaként. A technikát teljes 

egészében társadalmi konstrukciónak tartják, azaz a technika a vele kapcsolatos tudásban 

testesül meg. (Ez a felfogás gyökeresen ellentmond a technika determinisztikus 
                                                 
62 Perez, 1988, 38-66. old.  
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irányzatának, amely a technikát „eleve adottnak” és fizikai artefaktumok rendszereként 

ábrázolja. Emellett a korabeli közgazdaságtannak a technika mint „fekete doboz” 

koncepcióját is támadják, mondván, maga a technika is szabadon elemezhető és 

elemzendő – főként szociológiai, társadalmi szempontból. Vitába szállnak a technika 

uralmi koncepciójával is, hiszen társadalmi párbeszéd és konszenzus keretében 

értelmezik a technikát.) Alapmondatuk szerint: „minden tudás és tudásra vonatkozó igény 

társadalmilag konstruáltként kezelendő”63  

A technika szociálkonstruktivista modellje a következőket tartalmazza: 

• értelmezési rugalmasság, mely szerint a tudományos eredményeket 

többféle módon értelmezik;  

• társadalmi mechanizmusok, amelyek az értelmezési rugalmasságot 

behatárolják; 

• lezárási folyamatok, azaz a különböző artefaktumok egyre nagyobb fokú 

stabilizálódása, amikor a probléma újrafogalmazódik.64  

Az értelmezési rugalmasság fázisában a technikai artefaktumok kulturálisan 

konstruáltak és értelmezettek, és számos értéket foglalnak magukban – társadalmi, etikai, 

technológiai stb. értékeket. A folyamatos fejlődés a technikához kapcsolódó értékítéletek 

és az ezek alapján születő műszaki megoldások iterációjából, interakciójából alakul ki. 

Létezik az adott technológia szempontjából meghatározó jelentőségű fogyasztói csoport, 

amelynek valamely problémát meg kell oldania. A résztvevők rugalmasan értelmezik a 

különböző technológiai megoldásokat, és egy adott fázisban közös nevezőre jutnak (ez az 

úgynevezett lezárási folyamat). Gyakorlatilag társadalmi tárgyalásos folyamat alakul ki 

és záródik le. Ekkor a technika értelmezése és megoldásai stabilizálódnak, azaz a 

releváns csoport elfogadja azokat és megoldottnak látja a problémáját. A probléma 

újradefiniálása már a megoldással való kiegyezést jelenti. Jelen dolgozat szerzője szerint 

fontos, hogy a különböző érintett csoportok különbözőképpen látják és értelmezik a 

problémákat és a rájuk adott megoldásokat. Továbbá, hogy a probléma akkor megoldott, 

amikor a meghatározó jelentőségű fogyasztói csoport azt megoldottnak látja – mindenféle 

elmélettől vagy abszolút kategóriától függetlenül.   

                                                 
63 Pinch-Bijker, 1987, 18. old. 
64 Pinch-Bijker, 1987, 41-45. old. 
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5. Callon actor-network modellje 

A szociológus Michel Callon által kidolgozott actor-network (szereplői hálózat) 

modellben a lehető leglazább a kapcsolat a szereplők között. A modell szimmetrikusan 

kezeli a hálózat emberi és nem emberi szereplőit. A tudást áruként és értelmezési 

képességet igénylő, tanulást kiváltó rendszerelemként fogja fel, amely szorosan 

kapcsolódik a technikához, az alkalmazott technológiákhoz. A tudást egyébként 

kumulatív jellegűnek (tapasztaláson alapulónak, lazán meghatározottnak) és részben 

rejtettnek (védhetőnek, piacosíthatónak) fogja fel a modell. A technika/technológia pedig 

nemcsak kézzelfogható artefaktumokból áll, hanem a használatához, működtetéséhez, 

karbantartásához szükséges információkból (tudáselemből) is. A modellben felülről 

irányítva, az állam beavatkozása révén következik be a stabilizálódási – kikristályosodási 

folyamat. A rendszer inherens fejlődésének alapját a trial-and-error (próbálkozás-hibázás) 

folyamat jelenti, azaz a normál kutatások, problémamegoldások technológiai rendszerbe 

illesztése, a tudás továbbfejlesztése, állandó gyakorlati ellenőrzése. Ezen felül fontos 

hátteret jelent, hiszen biztosítja a szereplők erőforrásokkal és információkkal való 

ellátottságát. Az államnak feltétlenül részt kell vennie ezen hálózatok létrehozásában és 

ösztönzésében, hiszen ez az egyetlen szereplő, amely finanszírozni tudja ezt az óriási 

beruházást.  

A modell elméleti kiindulópontja a neoklasszikus közgazdasági szemlélet 

kritikája. A gazdaság költség-haszon és input-output szemléletű, statikus megközelítése 

helyett sokkal valóságosabb a hálózati alapú megközelítés, mely alkalmas a rendszerbeli 

technológiai újdonságok feltárására és diffúziójuk nyomon követésére. Ehhez figyelembe 

kell venni bizonyos tudással és tanulással kapcsolatos elemeket: 

• a tudáselemek heterogenitásának mérését, mérhetőségét, 

• a tudáselemek piaci értékének és termelési költségének a meghatározását,  

• a tudáselemek közötti választás alapjául szolgáló skálát.  

Ezen előfeltevések alapján a következő modell állítható fel:  

1. Az innovációs politika sikerének elengedhetetlen eleme a szervezeti tanulás és a 

szervezeteknek az új technológia-alkalmazási képessége (mindenekelőtt a K+F 
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képesség). Fontos lehet az ezek alapján való különbségtétel, illetve megfordítva, a 

technikák értékelése a szervezetek megváltoztatása szempontjából.  

2. A szervezetek közötti kapcsolatok az innováció stabil láncaként is felfoghatók. 

Túlmutatnak a régi innovációs modellen és állandó visszacsatolási, interakciós 

jelleggel rendelkeznek. Az actor-network modellben tehát az információk 

áramlása, ezek értelmezése, feldolgozása, tárolása, továbbítása kap elsődleges 

jelentőséget. Az információt közvetítő termékek írásos anyagok, kompetenciák, 

pénz, műszaki objektumok stb., a szereplők pedig szervezetek, kutatók, 

mérnökök, vállalatok stb.  

3. A szereplők és a közvetítő termékek jellegzetessége alapján három fő pólust lehet 

meghatározni a modellben:  

a. tudomány (autentikus, igazolt tudást teremt),  

b. technika (bizonyos szolgáltatásokat nyújtó termékeket állít elő)65,  

c. piac (a felhasználók vagy fogyasztók világa, és keresletet fogalmaz meg).  

4. „Az innováció a tudomány, a technika és a piac világa közötti szűk interakciók 

meglététől függ.”66 Ennek következtében elengedhetetlenül fontos a szervezet 

külső kapcsolatainak értékelése és átalakítása  - a tartósság, interakció, 

komplexitás, megbízhatóság szempontjából. A folyamat további fejlesztési 

lehetőségei a learning by doing (cselekvés alapján való tanulás), valamint a 

hálózati externáliák. Ebben az esetben kritikussá válik a szervezet alkalmazkodási 

képessége, melyet a K+F tevékenység „vezet”.  

5. Az állam szerepe is megváltozik a neoklasszikus alapfeltevésekhez képest: elő 

kell segítenie az innovációs hálózathoz szükséges kritikus tömeget. Az állami 

technológia- (vagy innováció)politika sikeressége az állam katalizátor szerepén 

múlik, azon, hogy a szervezetekkel mennyire tud stabil innovációs 

együttműködést kialakíttatni, vagy azokat tanulásra, új technológiák átvételére 

késztetni, valamint, hogy mennyire képes a jövőbeli stratégiai kompetenciák 

meghatározására (például a szervezeti K+F metodológiák meghatározására). 

A modellből az alábbi következtetések vonhatók le:  

                                                 
65 Kiegészíteném továbbá azzal, hogy szintén teremt új tudást, amely az alkalmazott technológiával 
kapcsolatos, továbbá alkalmazási szempontból kiegészíti a tudományos tudást. 
66 Callon –Laredo-Rabeharisoa, 1991, 302. old. 
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• A technológia létrehozása mindenféle technikaelemzést kell, hogy 

tartalmazzon.  

• A technológia diffúziója kiegészíti a technika értelmezését és végleges 

kialakulását.   

• A technológia és az információ áramlása és összetétele egymástól nem 

elválasztható. 

• Mivel a technológiák specifikusak (felhasználási helyre, területre 

jellemzők) és részben rejtettek, alkalmazásuk nagyban függ a fogadó 

szervezet értelmezési képességeitől, készségeitől.  

Michel Callon fontosnak tartja, hogy a hálózati modell új elemzési eszközt jelent 

az állam „meta-koordinációs” szerepének az ábrázolására. Hangsúlyozza, hogy a 

szervezeteket kapcsolataik fényében lehet jobban megítélni. Azt is kiemeli, hogy fontos a 

mozgékonyság: a szövetségek változhatnak, a szerződések rugalmasak is lehetnek, a 

konfigurációk módosíthatók, a koordinációs módszerek pedig sokfélék lehetnek. Kibővíti 

az innováció hagyományos lineáris modelljét67:  “miközben az innováció folyamatosan 

testet ölt, a hálózat is átalakul, majd lassan stabilizálódik: a techno-gazdasági hálózat 

dinamikája hozzáidomul az innováció fejlődési folyamatához”68 A hálózatokat tehát 

fejlettségük, integráltságuk és nagyságuk alapján lehet megítélni.  

Az actor-network modell óriási jelentőséggel bír napjaink 

társadalomtudományában. Az innováció alapján kikristályosodó kapcsolatrendszerek és a 

szereplők tanulási képessége pontosan meghatározza mindennapi életünk kihívásait. Az 

átalakuló szerkezetek, a tér-idő fogalmát megragadó, a piacot mint hagyományos 

elosztási formát lassan felváltó, de legalábbis alternatívát jelentő megoldás gyakorlatilag 

új paradigmaként nyilvánul meg.  

 

6. Rosenberg innovációfelfogása 

Jelen dolgozat szerzője szerint Nathan Rosenberg gazdaságtörténész munkássága 

az STS-modellek előzményének tekinthető. Nathan Rosenberg ugyanis a „technika mint 

fekete doboz” kérdéskört vizsgálja. Gyakorlati megfigyelések és gazdaságstatisztikai 

                                                 
67 Ez a későbbiekben kerül ismertetésre. 
68 Callon –Laredo-Rabeharisoa, 1991, 310. old. 
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adatok alapján bizonyítja be az innovációk létrejöttének, diffúziójának az 

elemezhetőségét, és ezáltal támadja a neoklasszikus közgazdaság technika-képét is. 1976-

ban írt munkájában állítja: „A természeti erőforrásoknak a gazdasági növekedésben 

játszott szerepe láthatóan rendkívül statikus. Nemcsak a technológiai változás és a 

természeti erőforrások közötti kapcsolatot mellőzi, hanem számos további 

alkalmazkodást is figyelmen kívül hagy, amelyek a technológiai változás, újratervezés és 

helyettesítés keverékéből jönnek létre.”69  

Sokat foglalkozik a mérnöki tudással, célja, hogy visszaszerezze annak becsületét 

a tudományos tudás elsődlegessége mellett. Nem kifejezetten a mainstream közgazdászok 

munkásságát elemzi (Babbage, Schumpeter, Marx). Az innovációt összefüggő 

folyamatként tekintve sikerül beépítenie az idő fogalmát az innovációról alkotott képbe. 

Az innováció kapcsán ugyanis különböző időszakaszok merülnek fel, és a legkritikusabb 

az a rövid szakasz, amikor adott probléma kapcsán jelentős tudományos és műszaki tudás 

gyűlik össze és olyan összefüggésben vagy termékben testesül meg, amit „az innováció 

időpontjaként” aposztrofál a technikatörténet. Nathan Rosenberg szerint az innováció 

készségeken és tudáson alapul (trial-and-error, problémamegoldási folyamat), és így 

köthető össze a mikroszintű tudás a makroszintű növekedéssel. Az innováció kihat az 

adott iparág adott időpontbeli termelékenység-növekedésére, valamint végigterjed az 

egész gazdaságon. Az iparágak fejlődésének terén bevezeti a „technológiai 

konvergencia” fogalmát, amely alapján az ugyanolyan készséghalmazzal bíró, különböző 

iparágak (kisebb módosításokkal ugyan, de) átveszik, alkalmazzák a szomszédos 

területeken alkalmazott technológiai megoldásokat. Nathan Rosenberg is úgy véli, hogy a 

technika társadalmi konstrukció, hiszen: „tipikusan kikényszeríti az emberi viselkedés 

egyfajta változását, amely gyakran nehézkes, fájdalmas is lehet”70    

 

Az STS-modellek jelentősége röviden abban áll, hogy a kutatók a technika 

középpontba helyezésével lehetővé tették a technika többféle (társadalmi, gazdasági, 

szociológiai, technikatörténészi) szempontú vizsgálatát. Erre építve gazdasági-társadalmi 

szereplőket is hordozó rendszert dolgoztak ki. A rendszer belülről képes fejlődni, 

                                                 
69 Rosenberg, 1976, 280. old. 
70 Rosenberg, 1976, 281. old.   
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mégpedig azért, mert a meglévő elemek pontatlan illeszkedése, újabb elemek fejlesztése 

vagy akár a meglévő elemek újfajta értelmezése, összekapcsolása révén sajátos 

feszültségpontokat hordoz magában. Az innováció, feltalálás tehát nem tiszta műszaki 

alkotás, hanem gazdasági-társadalmi kérdés is, mivel a technika különféle értékeket 

hordoz. A technikával kapcsolatos társadalmi cselekvések - tárgyalás, tanulás, 

értelmezés, párbeszéd, együttműködés - mindenféleképpen fejlesztő, végső soron 

gazdasági növekedést eredményező képesség. 
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IV. A neoklasszikus közgazdaságtan és az evolúciós 
közgazdaságtan összehasonlítása 
 
3. Hipotézis: a neoklasszikus és az evolucionista közgazdaságtani paradigma egymással 

összemérhetetlen, továbbá az innováció fogalma is eltér a két rendszerben. 

 

1. A neoklasszikus és az evolucionista közgazdaságtan 

Jelen dolgozat szerzője az alábbi kutatási kérdésekre keresi a választ: 

• Melyek a neoklasszikus közgazdaságtan alapfeltevései?  

• Melyek az evolucionista közgazdaságtan alapfeltevései?  

• Mi az alapvető különbség a két megközelítés között?  

• Hogyan látja az innovációt a két megközelítés?   

A szakirodalom széles körben végzett elemzéseket a neoklasszikus 

közgazdaságtan és az evolucionista közgazdaságtan összehasonlítására. Jelen dolgozat 

szerzője a tudománytörténész Thomas S. Kuhn által kidolgozott paradigma-fogalomra 

támaszkodik. Eszerint a tudományos paradigma kijelöli a tudományosnak tekintett 

problémákat és kutatási módszereket, újszerűek és nyitottak, ugyanakkor az alapvető 

elméleteket tekintve zártak, továbbá meghatározott tudományos közösség támogatja 

őket71. Amennyiben adott paradigmabeli tudományos fogalom nem értelmezhető a másik 

paradigmában, akkor a két paradigma Kuhn-i értelemben összemérhetetlen. A fenti 

szempontok alapján azonban mindenkor összehasonlíthatóak. 

A neoklasszikus közgazdasági modell alapfeltevései széles körben ismertek, jelen 

dolgozat szerzője csupán közgazdasági tanulmányai alapján röviden összefoglalná 

azokat, különös tekintettel az összehasonlítás szempontjából lényeges kérdésekre.  

Atomisztikus szereplők (vállalatok, háztartások) egyenlő versenyfeltételeket 

nyújtó helyzetben adott termelési függvény kiválasztásával és alkalmazásával profitjuk 

maximalizálására (költségeik minimalizálására) törekednek a termékek, az erőforrások 

(tőke, munka) piaci árának ismeretében. A legnagyobb összhatékonyságot biztosító 

tökéletes verseny esetén a kereslet-kínálat egyensúlya által meghatározott piaci ár a 

szereplők számára kívülről adott, általuk nem befolyásolható. Rendelkezésükre áll 
                                                 
71 Kuhn, 1980, 24. old. 
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továbbá (a későbbi elméletekben csak korlátozott mértékben) az összes piaci információ. 

Valamely tényező árának változtatása esetén változtatják annak igénybevett mennyiségét, 

amely összességében kialakítja az új egyensúlyi helyzetet.  Egyszerű input-output 

döntésekről van tehát szó, a modell rövid távon kívülről adott (exogén) tényezői a 

munkaerő mennyisége (népesség), a technika és a fogyasztók preferenciája. Minőségi 

változtatás nincsen, hiszen a megfelelő technika „off the shelf”, azaz a polcról levehető, a 

munkaerő szakképzettsége rövid távon állandó, továbbképzésük (minőségi változtatásuk) 

sem szerepel a rendszerben. Csak a technika hatása kerül elemzésre, a technika 

szerkezetének változása, annak létrejötte nem. A modell kibővíthető még a piacot 

szabályozó (a tökéletes versenyhelyzet fenntartását biztosító, a monopolhelyzet ellen 

fellépő) és időnként megrendelőként vagy gyártóként fellépő állammal és 

intézményeivel, a nem állami intézményekkel, valamint korlátozható kevesebb szereplő 

eseteire – akik ilyenkor befolyásolják az árat (oligopólium, duopólium, monopólium). Az 

állam szerepe még magában foglalhatja a piac által nem megoldott problémák orvoslását 

is (externáliák, közjavak). Ebben az idealisztikus világban határozott megoldások 

adhatók határozott problémákra, a gazdasági problémákat külön lehet választani a nem 

gazdasági jellegűektől, a szereplők kiigazítási lépései előre megjósolhatók. Jellemzők 

még a rövid időhatárok, a bizonytalanság hiánya. A kívülről exogén módon adott 

tényezők (népesség, technika, fogyasztói preferenciák) hosszú távon nem kapcsolódnak 

mikroökonómiai tényezőkhöz. A közgazdász feladata a piaci koordinációs és kiigazítási 

folyamatok magas szintű matematikai formájú kifejtése, előrejelzése, illetve a változók 

utólagos vizsgálata ceteris paribus, azaz minden egyéb adott feltétele mellett.    

Az egyéni érdekek aggregációja végső soron a közjót is „automatikusan” 

biztosítja (a Smith-i láthatatlan kéz elmélet). Hosszú távon a piac eléri az egyensúlyi 

helyzetet és statikus lesz.  

Talán kevéssé ismert, hogy a neoklasszikus világkép teljességéhez a mögöttesnek 

mondható fizikai modell, a Newton-i gravitációs rendszer modellje is hozzá tartozik. Zárt 

rendszerben, atomok mozognak, és minimális energiafelhasználásra törekszenek. „Bár az 

atomok általános mozgása nem jósolható meg, az teljes bizonyossággal állítható, hogy 
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bármely elszigetelt vagy állandó környezetben működő makroszkopikus rendszer a 

termodinamikai egyensúlyra törekszik.”72  

Az evolúciós közgazdaságtan napjainkban kialakuló, a neoklasszikus 

közgazdaságtannal versenyző gazdasági elmélethalmaz, melynek közös analitikus 

struktúrái és koncepcionális eszközei jelenleg is formálódnak. Szervezetileg számos 

tudományos testülethez, intézményhez kapcsolódnak (pl. MERIT, SPRU, MIT), 

nemzetközi szervezetük és szaklapjuk van, sőt, az evolúciós politikai gazdaságtannak is 

van szervezete Európában. Fontos elméleti áramlat tehát, amely ugyanakkor kezd 

politikaformáló szakértői-tanácsadói szerepekben is megnyilvánulni. Gerald Silverberg 

ismert evolucionista közgazdász szerint: „Az evolúciós modellek saját jogon szerzik meg 

elméleti jelentőségüket, és most hozzák meg első gyümölcseiket empirikusan tesztelhető 

eredmények formájában”.73

Számos tanulmány foglalkozik azzal, hogyan jelenik meg az evolucionista 

gondolat a közgazdaságtanban. Jelen dolgozat szerzője nem kívánja ezeket felülbírálni, 

csupán néhány kiragadott mozzanat  - a közgazdász Thorstein Veblen, Armen A. Alchian 

és Joseph A. Schumpeter megállapításai - segítségével szeretné ezeket felvázolni. 

Az evolúciós rendszerben érvényesül 3 kritérium: „A sokszorozódás azt jelenti, 

hogy egy egyed kettőt hozhat létre. Az öröklődés feltétele, hogy többféle egyed létezzen: 

A, B, stb. és minden egyed önmagához hasonló utódokat hozzon létre. Végül a 

sokféleséghez arra van szükség, hogy az öröklődés ne legyen tökéletes, például A néha 

C-t is hozzon létre … E három feltétel teljesülése esetén – megfelelő környezetben – az 

evolúció természetes szelekció révén létre fog hozni olyan szervezeteket, amelyek az 

élőlényekre jellemző egyéb sajátságokkal, például anyagcserével is rendelkeznek.”74

A közgazdász Thorsten Veblen az evolúciós gondolat mellett érvel és evolúciós 

gazdasági rendszert vázol fel, melynek főként szelekciós intézményrendszerét dolgozta 

ki. 1898-ban írt cikkében kifejti, hogy sajnos, a modern közgazdaságtan „elszakadt a 

realisztikus vagy evolúciós gondolkodásmódtól, amely a természettudományokban a 

század közepén jelent meg”.75 A klasszikus közgazdaságtan egy normát, normatívát, 

                                                 
72 Peter M. Allen, idézi Clark-Juma, 1997, 4. old.   
73 Silverberg, 1997, 12. old. 
74 Szathmáry – Maynard Smith, 2000, 17. old. 
75 Veblen, 1898, interneten: http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/veblen/econevol.txt
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viselkedésbeli axiómát jelöl ki, amelytől nem illik eltérni. Ez a norma „spirituális tény”. 

Ebből a rendszerből nézve az evolúció folyamatát, bármely oksági sorozat, egymásra 

következés, amely az események összefüggését áthatja, szerinte „zavaró tényező”. 

Állítja, hogy ezt az egymásra következést kellene elemezni, mégpedig nem valamely 

előre meghatározott norma vagy axióma szempontjából, hanem az oksági változás 

folyamatában. Hiszen nem mondható meg előre egy fejlődési folyamat eredménye. Ez a 

kumulatív változás egyébként azért fontos, elemzendő valami, mert az emberek anyagi 

eszközökkel való bánásmódjának, azok használatának a mikéntjében rejlik. Vagyis 

egyfajta minőségi elemet foglal magában, és implicit módon az emberek változására 

(tanulására, tudására) is utal.76

A társadalmi-gazdasági viszonyok elemzésében érvényesül a természetes 

szelekció elve sajátosságaiban változni, alkalmazkodni képes egyedekre. Ez 

összességében kumulatív fejlődést eredményez. Az egyedek lehetnek például  

intézmények is (a régi értékek megtestesülései), amelyeknek előbb-utóbb óhatatlanul el 

kell tűnniük, átadva helyüket az újabb értékeknek. A változás-fejlődés oka a gazdasági 

viszonyokban, a vagyoni helyzetek megváltoztatásában van, azaz a minél jobb életmód 

megvalósításában. 

Mint látható, az emberi természet változása, a gondolkodás-cselekvés egymásra 

hatása, pontosabban a tanulás fogalma nem szerepel a klasszikus közgazdaságtan 

alapfeltevései között – és mint napjainkban tapasztalható, óriási erőfeszítésekkel lehet 

csak összeegyeztetni annak modelljével. Kimarad továbbá az életmód-változás (a jólét, a 

minőségi életforma megteremtése) mint egyéni szintű motiváció, érték és cél.  

Armen A. Alchian a neoklasszikus profit-maximalizációs premisszát támadó, 

1950-ben írt cikkében az alábbiakat fejti ki. A neoklasszikus közgazdaságtan normáját, 

viselkedésbeli axiómáját a bizonytalansággal helyettesíti be, és a szereplőknek ehhez való 

                                                 
76 „A közgazdászok elfogadták az emberi természet és cselekvés hedonisztikus előfeltevéseit, és a 
gazdasági érdek koncepciója, mely e hedonisztikus pszichológiából származik, nem ad teret az emberi 
természet fejlődéselméletének. A hedonizmus értelmében a gazdasági érdek nem fejezhető ki a cselekvés 
fogalmával. Ezért nem teljesen érthető vagy értelmezhető a gondolkodásmód kumulatív növekedésének a 
fogalmaival, és nem eredményezi az evolúciós módszer alkalmazását, bár igazán megpróbálja azt. 
Ugyanakkor az emberi természet józan észen alapuló megközelítésében használt antropológiai 
előfeltevések, melyekhez a közgazdászok gyakorta folyamodnak, nem eredményezik az emberi természet 
megfogalmazását az életmód kumulatív növekedésének a szempontjából.” Veblen, 1898, 
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/veblen/econevol.txt
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alkalmazkodását vizsgálja (csakúgy, mint az a valós világban történik). Ekkor a 

bizonytalanság mint alapvető elem nem profit-maximalizációhoz vezet, hanem profit-

optimalizációhoz, valamint a próbálkozás-hibázás (trial and error) iterációs folyamatához. 

A „szerencse alapú” modell ugyanis, amely bizonytalanságot, azaz nem tökéletes 

információ-ellátottságot foglal magában, „megengedi a céloknak ellentmondó variációk 

kialakulását, alkalmazkodó-utánzó viselkedést eredményez, illetve racionalizál”77. A 

szereplők ezen viselkedés hatására viszonylagos előnyre tesznek szert, amelyet siker, más 

szóval túlélés kísér. A siker nem feltétlenül a szereplők önkéntes motivációjából fakad, 

hanem inkább az esetleges, váratlan körülményekből. Másképpen fogalmazva: „A 

versenyben résztvevők közül azok kerülnek kiválasztásra, akiknek a körülményei a 

leginkább megfelelnek a gazdasági rendszer által megmérettetésre és alkalmazkodásra 

felkínált körülményeknek.”78  

Ehhez az egész rendszerhez logikailag egyetlen dologra van szükség: arra, hogy a 

szereplők (vállalatok, háztartások) „kissé különbözőek” legyenek. Látható, hogy a 

tökéletes információ-ellátottság feltételének részbeni enyhülése révén a szereplők nem az 

előzetes idealista posztulátumoknak felelnek meg, hanem a gyakorlati életben is 

tapasztalható bizonytalansághoz alkalmazkodnak. Alchian cikke így nemcsak a 

neoklasszikus közgazdaságtan alapfeltevéseinek a „lazításához”, és így a rendszer 

továbbfejlesztéséhez, kiegészítéséhez járult hozzá, hanem az evolúciós gondolat 

közgazdasági megjelenésének a megalapozásához is. Hiszen lényegében a nem tökéletes 

alkalmazkodás (amely a neoklasszikus közgazdaságtan szemében „hiba”) jelenti az 

intézményi változás, a szereplők változásának, sőt, magának a növekedésnek az alapjait 

is. Ha másképpen cselekszenek, mint mások (azaz egyediek), és keresletre találnak, akkor 

tesznek szert jelentős profitra. Ezt végiggondolva, a másoktól eltérő elvárások vagy az 

eltérő próbálkozások, a piaci lehetőségek különböző felfogása, az időzítés stb. jelentik a 

variációt létrehozó folyamatok alapjait. Emellett a próbálkozáson alapuló tanulás 

körkörös folyamata is „beépül” a modellbe. Innen kezdve szerteágazó, policentrikus 

fejlődésről beszélhetünk, amely számos párhuzamosságot is tartalmaz, illetve 

tartalmazhat.  

                                                 
77 Alchian, 1950, 221. old. 
78 Alchian, 1950, 213-214. old. 
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Ulrich Witt evolúciós közgazdász szerint is a Darwin-i alapokon nyugvó 

gazdasági paradigma verseng a Newton-i világképpel. Hangsúlyozza, hogy az evolúciós 

közgazdaságtan fő elemzési területe: az újdonság létrejöttének feltételei, valamint az 

újdonság sorsát befolyásoló tényezők. Kiemeli a környezeti tényezők, elsősorban a 

történeti és földrajzi körülmények jelentőségét. A motiváció a kíváncsiság, illetve az 

elégedetlenség, a félelem.79 Evolúciós szempontból támasztja alá Veblen érvét, a 

neoklasszikus közgazdaságtan szubjektivizmusát támadva: „Lényegében az a 

megkülönböztetés, amely az egyéni preferenciák örökölt része és a kulturálisan 

determinált és potenciálisan egyéni sajátossággal bíró, tanult része között van, 

aggodalmakat kelthet a tekintetben, hogy egyáltalán szükség van- e a hedonizmus 

szubjektivista interpretációjára. A genetikai adottság és a kulturálisan kondicionált 

tanulás interakciójának Darwin-i világnézeten alapuló megismerése valószínűleg 

objektívebb értékelési kritériumot eredményezhet a szükségletek megítélésére, amelyeket 

a gazdasági evolúció kiszolgál, illetve arra, hogy miért (milyen értelemben) kellene 

ennek kívánatosnak lennie.”80

Ezen a ponton érdemes azon elgondolkodni, hogy a tanulás és a kreativitás milyen 

óriási szerepet jelenthet a szükségletek kielégítésében, sőt, azok megfogalmazásában és 

fejlesztésében. 

Az evolúciós közgazdaságtan elméleti előzményei közé sorolhatók továbbá a 

biológiai evolúció modern elméletei, a kémia, fizika kutatásai a nem egyensúlyi dinamika 

területén, a komplex rendszerek elmélete, és kisebb részben a tranzakciós költségek 

elmélete. Ide sorolható a fizikus Ilya Prigogine munkássága81 az irreverzílibis 

termodinamika és a komplex rendszerek terén, továbbá a matematikus Nicolas 

Georgescu-Roegen82 entrópiatörvénnyel kapcsolatos munkái, valamint a szintén 

matematikus Peter M. Allen83 komplex rendszerekkel kapcsolatos elemzései. A 

rendszerdinamikai modellek nemlineáris differenciális egyenletrendszerek keretében 

ábrázolnak strukturális, nem-egyensúlyi, magatartási modelleket. A neoklasszikus 

                                                 
79 Witt, é.n. 1-28. old. 
80 Witt, é.n. 19-20. old. 
81 idézi: Hronszky, 2005, 2-4. old. 
82 Georgescu-Roegen, 1986, 3-25. old. 
83 Allen, 1989, 3-21 old. 
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közgazdasági elméletekkel szemben itt fontos elem a visszacsatolás, a készletek és 

áramlások (stock, flow) ábrázolása, valamint a nem-egyensúlyi helyzetek tartós jelenléte.  

Az innovációkutató Norman Clark – Calestous Juma szerzőpáros szerint a 

komplex, bizonytalan, nem előrejelezhető, gyorsan változó, kölcsönös függésen alapuló 

világ a legjobban a komplex dinamikájú rendszerekkel írható le, ahol a technológiák 

fejlődése komplex és instabil rendszerekként ábrázolható, mely információk áramlásán 

alapul és amelyet társadalmilag elfogadott paradigmák foglalnak keretbe; az új 

intézmények is a gazdasági változás szükségszerű közvetítői, nem pedig a szabad piaci 

erők mozgását akadályozó tényezők.84  

Az evolucionista közgazdasági modell, mely a közgazdász szerzőpáros, Richard R. 

Nelson és Sidney G. Winter nevéhez fűződik, három alapvető koncepción nyugszik: 

1. a vállalatok szervezeti rutinok készleteivel rendelkeznek, amelyek azt írják le, 

mit, hogyan tegyenek (eljárások) – ez tudásalapú, a tapasztalat alapján változik; a 

túléléshez, versenyhez szükséges alkalmazkodási információt hordozza magában, 

2. a vállalatok szelektálódnak – „kívülről” értékelődnek,a rutinok megváltozása 

vagy kicserélődése révén, 

3. szelekciós környezetnek tekinthető minden olyan tényező, amely a vállalat jólétét 

befolyásolja (ideértve a társadalmi-gazdasági folyamatokat). 85 

A ’géneknek’ megfelelő gazdasági egységek a vállalati rutinok. „E kifejezés olyan 

vállalati jellemzőkre vonatkozik, melyek jól definiált technológiai, munkaerő-felvételi, 

termelési, beruházási vagy kutatás-fejlesztési folyamatokat jelentenek.” 86

A szerzőpáros gondolatmenete szerint a vállalatok egyszerűen a megváltozott 

körülményekhez alkalmazkodnak, nem csupán profitmaximalizálásra törekednek az 

időnként egyensúlytalanná váló piaci környezetben. Mivel az információk beszerzésének 

is költségei vannak, nem törekednek az összes információ megszerzésére. Ehelyett 

nagyrészt saját tapasztalataikra, eszközeikre, azok működtetésének ismereteire, illetve 

múltbeli döntési sikerekre, kudarcokra „emlékezve” hozzák meg döntéseiket. A 

rutinokban megtestesülő változtatási lehetőségeknek 4 szintje van:  

1. nincsen megfelelő előzetes tervük a reagálásra,  

                                                 
84 Clark-Juma, 1987, 3-23. old.  
85 Nelson – Winter, 1982, 206-207. old. 
86 Nelson-Winter, 1982, 14.old. 
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2. meghatározott tervük van, amely meghatározott körülmények között vezet 

eredményre,  

3. a tudatos választás szét van tagolva a szervezeti hatáskör és felelősségi körök 

tekintetében,  

4. van lehetőség a célok meghatározására és kidolgozására. 

Fontos elem a tudás, amely kumulatív (tehát múltbeli tapasztalatokra épül), és 

részben rejtett (azaz nem dokumentálható, használat közben „alakul ki”, a szereplők nem 

tudják megfogalmazni tevékenységük minden részletét). A technológiához is kötődik 

tudás, hiszen nem lehet tudás nélkül a technológiai leírásokat (blueprint-eket) értelmezni, 

azok nem szabadon adhatók-vehetők, hanem a vállalat ismeretei alapján hasznosíthatók. 

A tudást tanulással, tapasztalással bővíthetik, amely értelemszerűen erősen függ a 

megszerzett tudástól és technikától. A döntési rutinok a vállalat múltjából, 

tapasztalataiból erednek és a vállalat aktuális helyzetére alkalmazhatók. Ha a szokatlan, 

váratlan helyzetekben nem megbízhatóak, ekkor merül fel a változtatás igénye. 

Kiemelkedő jelentőségűek a kutatási rutinok, ezek indukálják a változtatást (nemcsak a 

rutinok, hanem esetlegesen a vállalati egységek szintjén is). Az innováció a rutinok 

változtatásában, az új termékek kifejlesztésében van. A vállalati reakciók nagy 

valószínűséggel megjósolhatók. 

A szelekciós környezet elemei: 

• a hasznok és költségek eredete, amely alapján a vállalat mérlegeli, hogy 

megvalósítsa-e az adott innovációt, vagy sem; 

• a fogyasztói preferenciák és a szabályozás, amely befolyásolja a profitabilitás 

fogalmát; 

• a profit és az egyes vállalat vagy egység közötti kapcsolat; 

• azoknak a mechanizmusoknak a természete, amelyek révén a vállalat más 

szervezetek innovációjáról értesül, illetve azok a tényezők, melyek elősegítik 

vagy gátolják ezen információ-áramlást. 87 

A szelekciós környezet tehát az alábbi két feladatot látja el:  

1. meghatározza, hogy a különböző technológiák használata hogyan változik az idők 

folyamán,  
                                                 
87 Nelson-Winter, 1982, 263. old. 
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2. visszajelzést ad, amely alapján változik a vállalati K+F és vele együtt a 

profitábilisnak ítélt fejlesztések fogalma is. 

A Nelson-Winter modell négy terület vizsgálatára ad kellő elemzési fókuszt, a 

vállalatok viselkedésére, az innovációra és a technológiai haladásra, a vállalati szervezet 

és a versenyképesség kapcsolatára, valamint a gazdasági növekedésre. Ennek révén 

összekapcsolható a korábban élesen elválasztott mikro- és makroökonómia. 

A Nelson-Winter modell óriási jelentősséggel bír napjaink közgazdasági 

gondolkodásában. Elsősorban azért, mert elsőként adott evolúciós keretet a közgazdasági 

jelenségeknek. Másodsorban azért, mert ezzel új kutatási lehetőségeket indított el – 

hiszen a piacok, vállalati szereplők, beruházási magatartások, intézmények változásainak 

evolúciós alapon (tanulás vagy értékek öröklődése, variációk, mutációk) értékelhetőek, 

elemezhetőek lettek. A biológiai analógia korlátainak, lehetőségeinek elemzése is számos 

tudományos vitát, elemzést indított el. A nemlinearitás modelljeivel és a káosz-elmélettel 

kiegészülve szolgálhat a gazdasági jelenségeknek impozáns elemzési keretül.      

 

2. A neoklasszikus közgazdaságtan és az evolucionista közgazdaságtan különbsége 

Alapvető különbség az, hogy az evolucionista közgazdaságtanban egyedi 

viselkedések változásának hullámzásai populációs megközelítésnek tekinthetők, szemben 

a neoklasszikus közgazdaságtan ideáltípusokban való gondolkodásával, a tipológiai 

megközelítéssel. Az innovációkutató Stanley Metcalfe szerint: “Eszerint az eszencialista 

gondolkodásmód szerint az ideáltípus körül fellépő variációk véletlenek, és ideiglenes 

hatóerők okozta következetlen eltéréseket jelentenek. Ezért figyelmen kívül kell őket 

hagyni.” 88 Így állítható fel az általános, uniformizált piaci szereplőről szóló premissza. 

Ezzel szemben a populista megközelítés szerint a variáció nem a valóságot elfedő valami, 

hanem maga az elemzendő változás. Lényegében a nem tökéletes alkalmazkodás (amely 

a neoklasszikus közgazdaságtan szemében „hiba”) jelenti az intézményi változás, a 

szereplők változásának alapjait!  

Jelen dolgozat a két rendszer feltevéseinek különbségeit az alábbi táblázattal 

szemlélteti. 

 
                                                 
88 Metcalfe, 2001, 15. old. 

 51



1. táblázat A neoklasszikus közgazdaságtan és az evolúciós közgazdaságtan különbsége 
 Neoklasszikus közgazdaságtan Evolúciós közgazdaságtan 

Cél Az előzetesen feltételezett egyensúlyi 
helyzettől való eltérés vizsgálata 

(Az előzetesen feltételezett 
bizonytalanságtól való eltérés), azaz 
a változás vizsgálata 

Racionalitás, később korlátozott 
racionalitás 

Korlátozott racionalitás, amely 
tanuláson alapul (kumulatív), illetve 
fejleszthető 

Homogén, atomisztikus vállalatok 
vagy háztartások az elmélet 
reprezentatív szereplői 

A szereplők komplex, önmagukban 
is variálódó rendszerek, sokan 
vannak és folyamatosan 
diverzifikálódnak  

Passzív alkalmazkodás a külső 
változásokhoz 

új innovációk létrehozása; aktív, új 
innovációkat és tudást eredményező 
alkalmazkodás a külső 
változásokhoz (ez gyakorlatilag 
valamilyen szintű együttfejlődést 
jelent) 

Piac mint a kereslet-kínálat 
összegzője 

Piac mint szelekciós mechanizmus 

Piaci ár mint információ Piaci ár mint információ 
Racionalitások közötti választás, a 
historikus elemzés korlátozott (pénz- 
és tőkepiacok) 

Ösvényfüggés (path-dependence) 

A piaci szereplők célja a 
profitmaximalizálás, 
költségcsökkentés 

A piaci szereplők célja a lokális 
optimalizáció 

A piaci szereplők között verseny 
zajlik, stratégiai szövetségeket 
hoznak létre, melyet az államnak 
szabályoznia kell 

A piaci szereplők között verseny, 
kooperáció, koordináció egyaránt 
zajlik, melyet az államnak 
koordinálnia kell 

A verseny célja a szereplők 
szemszögéből a piaci árhoz való 
minél gyorsabb, hatékonyabb 
alkalmazkodás 

A verseny célja a szereplők 
szemszögéből a minél gyorsabb, 
eredetibb variációk (innovációk, 
ezáltal monopolhelyzetek) 
kialakítása és kiaknázása 

A tudás kodifikált, megtermelését 
tekintve magánjószágnak tekinthető 
(költséges), terjesztését tekintve 
viszont közjószág (ingyen, sokak 
által egyszerre fogyasztható) 

A tudás részben rejtett, amely 
interakciókból, gyakorlati 
alkalmazásból, múltbeli 
tapasztalatokból áll össze, 
kumulatív, technológiához kötött 

Posztulá-
tumok 

Az állam szerepe a szabad piaci 
verseny biztosításában van, valamint 
a piac által figyelmen kívül hagyott 
jelenségek megoldásában van 

Az állam szerepe a minél 
hatékonyabb variációk 
kiválasztásában, támogatásában van 
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Fejlődés A fejlődés a munka, tőke 
kumulációjában rejlik, illetve egy 
kevéssé ismert reziduumban (újabban 
humán tőke és tudásbázis), exogén 
tényezők okozta fejlődés 

Nem equilibrium interakciókból 
aggregált szabályosságok, sajátos 
struktúrák jönnek létre, melyek 
általánossá válnak (innováció 
alapon), tudásbázis fejlődik, 
inherens fejlődés 

A 
közgazdász 
feladata 

Biztos alapokon nyugvó előrejelzés 
vagy normatív elemzés néhány 
változós modellek vizsgálatával 

Előrejelzés vagy a kialakult helyzet 
utólagos elemzése a szereplők 
tanulási lehetőségeinek, variációs 
lehetőségeinek és a szelekciós 
feltételeknek az ismeretében 

 

Jelen táblázat saját összeállítás, alábbiakban a táblázat tartalmi kifejtése következik: 

1. Míg a szereplők az egyik modellben atomisztikusak, homogének, a másik 

modellben viszont komplex, tanuló szervezetek. Az osztrák közgazdasági áramlat 

alapítója, Friedrich A. Von Hayek többek között „A tudás látszata” című cikkében 

illeti kritikával ezt a nézőpontot. Gondolatmenete szerint a neoklasszikus 

közgazdászoknak a fizikai tudományok átvételének gyakorlata „kifejezetten 

tudománytalan a szó igazi értelmében, mivel mechanikusan és kritikátlanul 

alkalmaz gondolkodási sémákat az eredeti kialakulási helyüktől teljesen eltérő 

területekre”89. És mivel a közgazdaságtanban „a vizsgálandó jelenségeknek nem 

minden összefüggéséről tudunk kvantitatív adatokat gyűjteni, sokszor épp a 

leglényegesebbekről nem”90, gyakran az válik fontossá, ami mérhető, sőt, „az 

elmélettől megkívánják, hogy kizárólag mérhető mennyiségekre legyen 

alapozva”91. Ennek következtében válik kvantitatív szemléletűvé a 

közgazdaságtan – a fejlődésképe pedig végső soron a termékek, termelési 

tényezők mennyiségének a felhalmozása lesz. Mivel a felhalmozás sajátos 

logikája lineáris növekedéshez vezet, a fejlődés kontinuus és időben előrehaladva 

egyre nagyobb a létrehozott javak mennyisége. Sztochasztikus elmozdulások és 

kontingencia tapasztalható. Von Hayek szerint ennek a gondolkodásmódnak a fő 

oka az, hogy nem veszi figyelembe a társadalomtudományok jellegzetességeit: „a 

társadalomtudományokban a biológiához hasonlóan, de a többi 

                                                 
89 Von Hayek, 1995b, 312. old.  
90 Von Hayek, 1995b, 313. old. 
91 lásd: Scientism and the study of society. Economica, IX: köt. 35. sz. 1942. aug. újranyomva a The 
Counter-Revolution of Science-ben, Chicago, 1952., In: Von Hayek, 1995b, 313. old. 
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természettudománytól eltérően, lényegi komplexitást felmutató struktúrákkal van 

dolgunk, vagyis olyan struktúrákkal, amelyeket csak viszonylag nagy számú 

változót tartalmazó modellekkel lehet kielégítően jellemezni.”92 Az evolúciós 

modellben viszont komplexek a szereplők – hiszen variációkat képeznek (ami 

állandó és változó részből tevődik össze), valamint tanulhatnak, 

összekapcsolódhatnak, interakciókat hozhatnak létre, számos formában, 

különböző szinteken, és ez az önszerveződés jelenti a (nem lineáris) fejlődés 

alapját. Sokak szerint a változás elemzésére alkalmasabb az evolúciós 

közgazdaságtan, mivel különbséget tesz a folyamatos, illetve a radikális (hirtelen, 

nagy ugrást jelentő) változások között. A hosszú távú fejlődés kvalitatív és 

kvantitatív változásokat is magában foglal (kontinuus fejlődési szakaszok, 

átmenetek, majd diszkontinuus ugrások). Ezzel összhangban a változásnak 

nemcsak nagysága, hanem iránya, erőssége, kihatása van, valamint a változás 

nemcsak mennyiségi, hanem minőségi is lehet (állandó újdonság, folytonos 

alkalmazkodás, egyensúlyt felborító dinamika). 

2. Az egyensúlyi helyzet szemléletmódja „pontosan ellentétes”. Míg az egyik modell 

a statikus állapotra koncentrál, addig a másik modell a fejlődésre.93 Az egyikben 

az idealisztikus feltételek ismerete és a hozzájuk való alkalmazkodás az érték, a 

másikban viszont az egyensúly felborítása, az ideiglenes eltérés (monopólium, 

vállalkozói profit) a cél. Fontos megállapítást tesz a technológiakutató Hronszky 

Imre a neoklasszikus szempontú nem egyensúlyi helyzetre: „A zavart kívülről 

okozottként kezeli, s úgy veszi figyelembe, mint amelyek önmaguktól 

fokozatosan elhalnak, és ezért újból egyensúly jön létre. Ezzel szemben az 

evolúciós szemlélet hátterét a magukban a vizsgált rendszerekben alapvetőnek 

tekintett irreverzibilis evolúciós lehetőségek elfogadása jelenti.”94 Ide kapcsolható 

a rendszerelméletek alapvető gondolata a nyílt és a zárt rendszerek különbségéről. 

A nyílt rendszerben jellemzőek a stabil állapotok, de a magára hagyott rendszer 

külső energia nélkül nem képes a korábbi egyensúlyi szintre visszajutni. Jellemző 

                                                 
92 Von Hayek, 1995b, 314-315. old. 
93 Hronszky, 2005, 24. old. 
94 Hronszky, 2005, 21. old. 

 54



rá tehát a visszafordíthatatlanság. A zárt rendszer viszont egyensúlyra 

(equilibriumra) törekszik, és ahhoz mindig visszatér. 

3. Az idő fogalma is eltérő. A neoklasszikus közgazdaságtanban rövid távon 

mellőzhető az idő (mivel megjósolható, mi történik a végén), sőt, hosszú távon is 

elhanyagolhatóvá válik (hiszen az egyensúlyi állapothoz mindig visszatér a 

rendszer, a felhalmozás is valamilyen szinten előre jelezhető, kiszámítható). Ezzel 

igazolható az innovációkutató szerzőpáros, Norman Clark és Calestous Juma 

megállapítása, miszerint a neoklasszikus közgazdaságtan rövidtávú allokációs 

kérdések megválaszolására kiváló, ezzel szemben hosszútávú, stratégiai döntések 

támogatásához már korlátozottak az eszközei.95 Az evolúciós közgazdaságtanban 

viszont nem nélkülözhető az idő. Minden történés adott kontextusban zajlik, 

visszafordíthatatlanul és újabb fejlődési-elágazási pontokat kijelölve. A tudás, 

tapasztalatok kumulációja is egyfajta minőséggel ruházza fel az adott szereplő 

„életkorát”. A szereplők számára is létezik az idő fogalma – minden döntés 

egyben időzítési kérdés is, és nemcsak a már ismertek alapján hoznak 

optimalizációs döntéseket, hanem annak alapján is, amit nem ismerhetnek, de 

amire a múltbeli tapasztalataik alapján felkészülhetnek (pl. időjárás kilengései, 

jellegzetes piaci fluktuációk, válsághelyzetek stb).  

4. A bizonytalanság kérdését a neoklasszikus közgazdaságtan egyszerűen 

kiküszöböli. Feltételezi, hogy a szereplők racionálisak, azaz minden szükséges 

piaci információval rendelkeznek, és ezek ismeretében hozzák meg döntéseiket. A 

döntés (maximalizáció) kimenetele előre ismert, éppen csak a hogyan és a mikor 

változik. Kellően rövid távon, kellően szigorú feltételek között azonban az 

időhatár is megjósolható. A közgazdászok is kellően leegyszerűsítik modelljeiket, 

hogy a Mi lesz, ha az egyik változó változik? kérdésre (ceteris paribus- minden 

egyéb változatlan feltétel mellett) kellő bizonyossággal jelezhessenek előre. A 

szereplők számára fő cél a profitok maximalizálása. Az evolúciós modellben 

viszont inherens jellemző a bizonytalanság. Itt szűkebb időkorláton belül, 

kevesebb rendelkezésre álló információ alapján kell optimalizálni, sőt „a kutatás 

és szelekció decentralizált folyamatai egyáltalán nem biztosítják az 

                                                 
95 Clark-Juma, 1987, 4. old. 
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optimalizációt” – írja a technikatörténész Giovanni Dosi96.  Ezt a későbbiekben 

csak megváltozott helyzetben lehet felülbírálni. 

5. A piaci verseny fogalma is mást takar a két modellben. A neoklasszikus „szabad 

verseny” egyenlő feltételek között, a szereplők számára kívülről adott piaci ár 

ismerete alapján zajlik. „A verseny racionális igazolása mindig azon alapszik, 

hogy előre nem ismerjük a verseny szereplőinek cselekedetét meghatározó 

tényeket.” – írja Von Hayek.97 Az elméletileg egyenlő feltételek között zajló, 

kiigazítási lépéseken alapuló versenynek a célja a profitmaximalizáció, amelyet 

viszont a minél gyorsabb és hatékonyabb alkalmazkodással lehet elérni. A 

leginkább alkalmazkodni képes vállalat a győztes. Hosszú távon a profitok 

felhalmozásával a piac felosztására irányuló szövetségek, illetve 

monopolhelyzetek alakulhatnak ki – ezt kell az államnak idejében észrevennie és 

intézkedéseivel megakadályoznia. A monopolhelyzet kialakulásának és a 

szereplők ennek ellensúlyozása érdekében tett koordinációs, kooperációs 

lépéseinek egyetlen igazolható oka van: a kényszer. (Jelen dolgozat szerzője 

szerint a kényszer a kreatív destrukció a vesztesek szemszögéből.) „A versennyel 

szembeni ellenérzések egyik fő oka természetesen az, hogy nemcsak azt mutatja 

meg, miként lehet a dolgokat hatékonyabban csinálni, hanem mindazokat, akik 

jövedelmüket a piacról szerzik, rákényszeríti a választásra, hogy vagy utánozzák a 

sikeresebbeket, vagy pedig részben vagy egészben elveszítik jövedelmüket. A 

verseny ily módon egyfajta szemérmetlen kényszert teremt, s ez sok egyént 

életmódjának olyan megváltoztatására késztet, amit semmilyen tudatos utasítás 

sem tudna elérni.”98 

6. A szereplők közötti kapcsolatokat is eltérően ítéli meg a két modell. A 

neoklasszikus modellben a nem verseny jellegű kapcsolatok – együttműködések, 

szövetségek – állami szabályozást igényelnek, azaz mivel ebben a modellben a 

piac nem látja el kellően a feladatát, az állam kénytelen beavatkozni a közjó 

érdekében. A monopolhelyzet tehát valamilyen szinten elítélendő. Az evolúciós 

modellben is van szó állami szabályozásról (amikor adott innováció fejlődésének 

                                                 
96 Dosi, 1991, 360. old. 
97 Von Hayek, 1995a, 302. old. 
98 Von Hayek, 1995a, 311.old. 
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elősegítéséhez mesterséges, „védett” környezetet alakít ki az állam), de a 

szereplők együttműködése (interakciója) határozottan kívánatos, hiszen elősegíti 

az innovációt (tanulás, együttfejlődés). 

7. A múltbeli tapasztalás szerepe is eltérő. Míg a neoklasszikus modellben a 

szereplők választási lehetőségei általában mindig adottak, az evolúciós modellben 

viszont a váratlan helyzetekhez való alkalmazkodás minél több, hasonló gyökerű 

variációt, vállalati technológiát hoz létre, egyfajta ösvényfüggés (path-

dependence) alakul ki. Ez már implicit módon magában foglal egyfajta tanulást. 

A vállalat adott pillanatbeli reakciói tehát függenek a meglévő technológiától, 

ismereteitől – rövid távon azok keretein belül képes csak reagálni a külső 

változásokra. Giovanni Dosi99 szerint az evolúciós modell a következőképpen 

kell, hogy elemezze az adott jelenséget: a szervezet és az egyének magatartásának 

a változási szintjén adjon választ arra, mennyire magyarázhatók meg ezek a 

változások az interakciók struktúrájával, a lehetőségekkel, a beágyazott 

intézményekkel és az adott szervezetek, egyének tanulási történetével. 

  

3. Az innováció a neoklasszikus közgazdaságtanban és az evolucionista 

közgazdaságtanban 

Jelen dolgozat elemzése szempontjából fontos kérdés az innováció és a technika 

definíciója, valamint a tudás meghatározása.100 Az innovációt, más szóval technológiai 

haladást a neoklasszikus közgazdaságtan egyrészt Schumpeterhez kapcsolva, 

mikroökonómiai szintű esetként kezeli, másrészt pedig a gazdasági növekedés egyik 

összetevőjeként (kevésbé vizsgált, exogén tényezőként) említi, amely jobbra tolja a 

termelési lehetőségek határgörbéjét. A neoklasszikus modell feltételezése szerint a 

vállalat csak meglévő befektetési lehetőségekkel foglalkozik, emiatt az innovációt 

teljesen figyelmen kívül hagyja (hiszen nem foglalkozik az időértékkel). Az innováció 

gyakorlatilag a termelési függvény jobbra tolódása, a termelési lehetőségek bővülése.  

A termelési szerkezetet szigorúan a tényezőárak határozzák meg, nem például az 

alkalmazott technológia, annak ismerete, a technológiai tudás. Míg a technika „off the 
                                                 
99 Dosi, 1991, 357. old. 
100 A neoklasszikus közgazdaságtan innovációval kapcsolatos idézeteit jelen dolgozat szerzője Samuelson-
Nordhaus Közgazdaságtan című tankönyvének 2000-es kiadásából veszi. 
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shelf”, azaz polcról levehető, addig a tudás semleges, mindenki által ismert, hozzáférhető 

és alkalmazható. Az új termékek esetében egyedüli mérce a piaci siker vagy kudarc. A 

mikroökonómiai szinten vizsgált innovációnak kétféle fajtája van: a termék- és a 

folyamatinnováció. „Különbséget teszünk a termelési folyamat innovációja és a 

termékinnováció között. Az első esetben a mérnöki felkészültség már létező termékek 

termelési technikáját javítja, a második esetben pedig új vagy továbbfejlesztett terméket 

vezetnek be a piacra.”101

Ezzel párhuzamosan „innovátornak vagy vállalkozónak nevezzük azt a személyt, 

aki új terméket vagy eljárást visz a piacra”102. Ő ideiglenesen felborítja a piaci 

egyensúlyt, azaz monopolhelyzetet teremt (azaz ellentmond a tökéletes versenynek, és 

befolyásolja a piaci árat is). Rövid ideig innovációs profitra tesz szert. 

Az innováció másik fontos aspektusa a gazdasági növekedésben játszott szerepe 

(az emberi erőforrások, a természeti erőforrások, valamint a tőkefelhalmozás mellett). 

Jelentősége abban áll, hogy a tőke és a munka mellett hozzájárul az egységnyi inputra 

jutó kibocsátás-növekedéshez, végső soron pedig növeli az életszínvonalat. A technológia 

és vállalkozó szellem néven említett növekedési összetevő az alábbiakat foglalja 

magában: a tudomány és mérnöki ismeretek minősége, vezetési ismeretek, az újítások 

hozama.103 (Ezt a neoklasszikus elemzés nem nagyon hozza összhangba a fenti ideiglenes 

profitokkal.) „Egyre világosabb a felismerés, hogy a technológiai változás nem 

mechanikus eljárás, messze nem merül ki a jobb termelési módszerek és termékek 

egyszerű kiötlésében. A gyors innováció ugyanis a vállalkozói szellem erősítését is 

szükségessé teszi.” 104

Az innováció komplex megértésével a neoklasszikus közgazdaságtan adós marad, 

a Samuelson-Nordhaus tankönyv is csak nagy vonalakban utal az ezirányú kutatásokra: 

„A gazdasági növekedéssel foglalkozó kutatás újabban a technológiai változások 

forrásaira összpontosít. Ezt az irányzatot olyakor új növekedési elméletnek, vagy az 

endogén technológiai változás elméletének is nevezik. Ez az elmélet azt próbálja meg 

feltárni, hogyan függnek össze a technológiai változások különféle irányai a 

                                                 
101 Samuelson- Nordhaus, 2000, 105.old. 
102 Samuelson- Nordhaus, 2000, 249.old. 
103 Samuelson – Nordhaus, 2000, 505. old. 
104 Samuelson – Nordhaus, 2000, 505. old. 
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magánszektor piaci erőfeszítéseivel, az állami politikai döntésekkel és a nonprofit 

intézmények tevékenységével.”105

A szerzőpáros az alábbiakban foglalja össze a technológiai változás fogalmát: „A 

technológiai változás, amely növeli az adott ráfordítással elérhető kibocsátást, döntő 

tényezője a nemzetek fejlődésének. Az új növekedéselmélet azon folyamatok feltárására 

törekszik, amelyek technológiai változást idéznek elő. Ez a szemléletmód hangsúlyozza, 

hogy a technológiai változás a termelési folyamat kibocsátása, amely súlyos piaci 

kudarcokkal küszködik, hiszen a technológia költségesen előállítható, viszont olcsón 

lemásolható közjószág. A kormányzatok mind erőteljesebben törekednek arra, hogy 

megvédjék az új technológiákat kifejlesztők szellemi tulajdonjogait.”106

Jelen dolgozat szerzője két dolgot emelne ki ennek kapcsán:  

1. A technológia olyan áru, amely egyrészt drágán előállítható, másrészt 

olcsón lemásolható, mindenki által hozzáférhető közjószág (nagyon sokan 

használhatják egyidejűleg anélkül, hogy elhasználódnának). Ezt az 

anomáliát a neoklasszikus közgazdaságtani tankönyv nem magyarázza 

tovább.  

2. Mivel a kormányzatok fő feladata az új technológiákat kifejlesztők 

szellemi tulajdonjogainak a védelme, és mivel az innováció maga is 

monopolhelyzetet teremt, a kormányzat sok esetben fenntartja a piaci nem 

egyensúlyi helyzetet, a monopolhelyzetet – ez ellentmond a hagyományos 

állami szerepvállalásnak, mely a tökéletes verseny fenntartását célozza. 

Jelen dolgozat szerzője szerint szembeszökő ellentmondás az, hogy monopolhelyzet is 

szükséges (a legnagyobb hatékonyságot biztosító tökéletes piaci verseny mellett) ahhoz, 

hogy a gazdaság növekedjék. Hiszen monopolhelyzetben jön létre az innováció, amely 

megteremti a gazdasági növekedés forrását. Hosszú távon tehát szükség van 

monopolhelyzetekre is. Valószínűsíthető, hogy a továbbiakban a neoklasszikus 

közgazdasági kutatások egyre nagyobb része irányul majd a monopolhelyzetek 

vizsgálatára, kialakulásuk és fennmaradásuk elemzésére – pusztán az innováció minél 

jobb megismerése érdekében.    

                                                 
105 Samuelson – Nordhaus, 2000, 511. old. 
106 Samuelson – Nordhaus, 2000, 512. old. 
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A Nelson-Winter modellben az innováció a vállalati rutinok megváltoztatása. A 

létező (és nem a lehetséges) vállalati képességek, készségek figyelembe vételével a 

vállalat rutinokat hoz létre. Ha statikus szelekciós egyensúlyi modellről van szó, akkor 

csak nyereséges rutinokat kutat fel a vállalat. Alaphelyzetben kétféle rutint alkalmaz a 

vállalat: a termelésben használt technológiára vonatkozó rutinokat és a kapacitás-

kihasználtságra, végső soron a kibocsátás szintjére kiható döntési rutinokat. (Ez utóbbiak 

szétválnak beruházási, illetve kutatási rutinokra).107  Ezek mellett szintén adott a 

rendelkezésre álló gépek száma. A termelési tényezők és termékek árainak ismeretében e 

három tényező határozza meg a vállalat rövidtávú termelését. “Amennyiben az adott 

vállalat gépeinek száma elenyésző az iparág kibocsátásához képest, úgy ‘majdnem’ 

fennáll a neoklasszikus piaci egyensúlyi helyzet”108. Amennyiben viszont nyereséges a 

vállalat, akkor növeli a gépeinek a számát (beruház). (Illetve, ha veszteséges, nem növeli 

a gépeinek a számát.) A közgazdász szerzőpáros, Richard R. Nelson és Sidney G. Winter 

szerint a szelekciós mechanizmus nem felel meg a hagyományos piaci egyensúlynak.109 

Az egyensúlyi helyzetből való elmozdulást tehát a vállalatok nyereségessége – minél 

több gép vásárlása - biztosítja. Emellett számos kutatási rutin kerülhet megvalósításra, 

azaz újabb, hatékonyabb technológiák alkalmazhatók, amelyek folyamatosan 

monopolhelyzeteket biztosítanak – igaz, csak időleges jelleggel.  

Látható, hogy míg bizonyos alapfogalmak (verseny, piac, piaci szereplők, állam, 

innováció) első megközelítésben megegyeznek, a mögöttes összefüggések viszont 

teljesen eltérőek. Ezek fényében megváltoznak a fogalmak, hiszen az 

összekapcsolódásuk is egyfajta minőséget hordoz, amely kihat magukra a fogalmakra is, 

és pusztán a funkciók (elem vagy szereplő, cselekvés, interakció, külső környezet, 

szabályozás stb.) maradnak összehasonlíthatók.  

 

 

 

                                                 
107 Nelson-Winter 1982, 139-233. old.  
108 Nelson-Winter, 1982, 148. old. 
109 Nelson-Winter, 1982, 153. old. 
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V. Az innovációs elméletek  

 
4. Hipotézis: Az innováció a szervezetek számára mindenféle átalakító képességet jelent, 

és magában foglalja az önszerveződési és a kontextust szervező erőt is. 

 
1. Az innováció közgazdasági jelentősége 

Jelen dolgozat szerzője az alábbi kutatási kérdésekre keresi a választ: 

• Mi az innováció? 

• Hogy néz ki az innováció folyamata? 

• Miben áll az innováció átalakító jellege? 

• Milyen kapcsolatban van az innováció a környezetével? 

• Hogyan szerveződik az innováció? 

• Milyen hatással jár az innovációpolitikára az innováció fogalmának az 

átalakulása? 

A dolgozat alaptétele az, hogy az innováció igenis létrehozza az „ingyen” ebédet, 

a növekedés forrásait. Ismert, hogy a közgazdaságtan szerint a „nincsen ingyen ebéd” 

elmélet érvényesül, azaz a kibocsátás növekedése arányos a termelési tényezők 

növelésével. A közgazdász Joseph A. Schumpeter szerint viszont az innováció révén a 

kibocsátás a termelési tényezők növekedését meghaladó mértékben nő.  

Hangsúlyozandó, hogy az 50-es 70-es években a közgazdasági gondolkodásban a 

tervezés, a mérnöki tevékenységek kerültek előtérbe. Ez a termelés és a kínálat 

„keresletirányító” szerepét emelte ki. A vállalatok irányításában pedig élesen 

elkülönültek a funkciók és a felelősségi körök. A tervtől való eltérés nem volt 

megengedett. A szemléletmód-váltás a 80-as, 90-es években jelentkezett a régi gazdaság-

új gazdaság dichotómia formájában, elsősorban a „jövőhöz alkalmazkodó” 

vállalkozó/nagyvállalat, majd pedig a „jövőt formáló” team vagy projekt formájában. A 

cél a versenyelőny fenntartása, illetve továbbiak „teremtése” volt. Fontossá vált a 

visszajelzések állandó feldolgozása és hasznosítása, ez a vállalatok önmegújító 

képessége, valamint az érintett szereplők folyamatba való bevonása (szervezési, 

tárgyalási, levezető – facilitátor képesség). Ez a közgazdaságtanban a marketing funkciók 
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erősödését, majd pedig a K+F funkció kiterjesztését jelenti, valamint a vállalat innovációs 

képességének minden szinten való megjelenését.  

 

2. Az innováció mint folyamat  

Az innováció folyamatelmélete kezdetben az innováció szakaszos, elhatárolható 

jellegére és a szakaszok megismerésére, az innováció jellegének és motivációinak a 

feltárására összpontosít, a későbbiekben viszont a modell visszajelzései, visszacsatolásai 

kerülnek előtérbe. Ezzel párhuzamosan alakul ki az innováció kettős (folyamat, illetve 

végeredmény) jellege: 

1. Az innováció egyrészt folyamat, „magában foglalja egy ötletnek az 

értékesíthető termékig való végigvitelét, új vagy kifejlesztett termelési vagy 

elosztási folyamat, vagy pedig új módszerű társadalmi szolgáltatás”110  

2. …„amikor az ’innováció’ fogalma a piacon sikeres, új vagy kifejlesztett 

termékre, berendezésre, szolgáltatásra utal, akkor a hangsúly a folyamat 

eredményén van.”111   

Az innováció alapfolyamatát Schumpeter dolgozta ki innovációs modelljeiben: 

tudományos kutatás (és vállalati K+F) – alkalmazott kutatás – feltalálás, innováció – 

értékesítés. Az innováció nem egyetlen esemény, hanem folytonos folyamat. Az exogén 

tudomány és feltalálás mögött a tudományos kutatás, tudományos tudás fogalmai is 

megtalálhatók. Ezt az elemet hangsúlyozza Vannevar Bush tudományos tanácsadó 

modellje, mely egyenes ok-okozati kapcsolatot tételez fel az elméleti fizika, a nagy 

laboratóriumokban végrehajtott nagy volumenű fejlesztések, valamint ezek katonai vagy 

polgári alkalmazásai és az innovációk között, más szóval: az alapkutatások és az 

alkalmazott kutatások eredményei között.112 Lényegében a Bush-modell jelenti az 

innováció lineáris modelljét. Minél több az input (tudományos eredmény), annál nagyobb 

lesz az output (innováció). Ez a háború utáni Amerika gazdasági termelésének logikája, 

ez lett számos (amerikai és nem amerikai) nagyvállalat elméleti alapfeltevése113.  

                                                 
110 Green Paper on Innovation, 1995, 4. old. 
111 Green Paper on Innovation, 1995, 4. old. 
112 Bush, 1945, interneten: http://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm, 
113 Napjainkban is ez a logika látszik tükröződni az európai innovációs paradoxonja mögött: hiába vezet a 
kontinens a tudományos kutatás területén, annak képességekké, készségekké, technológiákká alakítása és 
innovációs haszna rendkívül gyengén sikerül. 
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1. ábra Az innováció láncmodellje

 

 

Az innováció láncmodellje114 viszont már számos visszacsatolást tartalmaz. Az ábra a 

jelölések magyarításával látható. Itt többszintű az innovációk áramlása:  

1. Az innováció központi lánca, a termeléstől a marketingig,  

2. az egyes lépések közötti visszacsatolásos körök,  

3. az innováció és a kutatás közötti kapcsolat, amely mellesleg komoly tudásbázist 

állít elő,  

4. a tudományos kutatás változásai, melyek új, radikális innovációhoz vezetnek,  

5. a tudományos tudás bővüléséhez vezető innovációk.  

Ebből következnek az alábbi megállapítások:  

                                                 
114 Kline és Rosenberg modellje, 1986, idézi: Muller, 2001, 10. old. 
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• Az innováció lényegileg interaktív természetű;  

• Az innovációval kapcsolatos tudás központi szerepet játszik a gazdasági-

technikai-társadalmi modellekben;  

• Hiányoznak a koncepcionális megkötöttségek, emiatt a modell nemcsak termelő 

vállalatokra vonatkozhat – hanem például más vállalatokra, kutatóintézetekre is 

alkalmazható.  

 

Látható, hogy folyamatosan válik egyre bonyolultabbá a folyamat folytonos 

visszacsatolási körök és értelmezések sűrű láncolatává. Eltűnik a hagyományos 

értelemben vett kézzelfogható szakaszokra bontás (azaz mindegy, hogy a folyamatban 

hol vagyunk), és inkább a kapcsolatok minősége válik fontossá (a hogyan kérdésére kell 

minél jobb választ adni). Az időigény is értelemszerűen megnő, hiszen sokkal több 

résztvevőt kell koordinálni, de eközben olyan „valami” jön létre, amely korábban 

egyáltalán nem létezett, a résztvevők közös alkotása. Ez már minőségi változást jelent. 

Fontos az is, hogy a fogyasztók is visszajeleznek, információforrást jelentenek. Továbbá 

az eleddig többé-kevésbé autonómiával rendelkező tudományos kutatásnak is bele kell 

integrálódnia egy komplex problémamegoldási folyamatba, mely új területeket tár fel, és 

eközben folyamatos tanulást, készségfejlesztést igényel. A folyamatok 

visszafordíthatatlansága is új szempont, hiszen ez azt jelenti, a múltbeli döntések 

kihatnak a jelenbeli döntésekre, sőt állapotokra. Ugyanez érvényes a jelen-jövő 

viszonyában is. 

 

3. Az innováció mint interdiszciplináris fogalom 

A közgazdaságtan az innováció létrejöttét az innováció tolásos, illetve szívásos 

modelljével magyarázta. A tolásos modell szerint, mely a kínálatot, a termelőket tekinti 

az innováció fő forrásának, a kereslet „passzívan” elfogadja a mérnökök áldozatos 

fejlesztő munkájának eredményét. A későbbiekben viszont a szívásos modell nyert teret, 

amely szerint a fogyasztói igények „vezetik” a technológiai fejlesztéseket, ezért inkább a 

vállalati marketingnek van nagy szerepe ezen igények formálásában, termékekké és 

szolgáltatássá való alakításában. 
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Az innovációkutatásban kezdetben az innovációt a Schumpeter-i új termék, 

termelési eljárás értelmében használták. A techno-gazdasági paradigma az új piacok 

teremtését, új lehetőségek felkutatását tartja innovációnak. Ez Richard R. Nelson és 

Nathan Rosenberg technológiakutatók szerint azt a folyamatot jelenti „melynek révén a 

vállalatok megismerik és átültetik a gyakorlatba a számukra (esetleg a világ vagy a 

nemzetgazdaság számára) új termék design-t és gyártási folyamatokat”115. Az OECD 

1999-ben megfogalmazott innovációs összefoglaló anyagában már kifejezetten a kreatív 

jelleget hangsúlyozza: „Az innováció a tudás különböző formáinak kreatív felhasználását 

jelenti, amelynek eredményeképpen válaszok születnek a piac által megfogalmazott 

keresletre és egyéb társadalmi igényekre.”116 Jelen dolgozat szerzője ide sorolná a 

szervezetek önmegújító, ön-újrafogalmazó képességét is, amellyel teljes profilváltást 

képesek végrehajtani, mégpedig a kulcsfontosságú kompetenciák (képességek, 

tudásforrások) folytonos értékelését is magában foglaló keresés mellett, a stratégiai 

alapok megtartásával, a vállalati struktúra, munkaerő és technológia ennek alá 

rendelésével, a múltbeli tapasztalatok (beleértve a kudarcokat is) felhasználásával, a 

partnerekkel való kapcsolatok lehetséges megtartása, arra való építés mellett. Az EU 

kifejezetten társadalmi jelenséget ért innováció alatt, nem pusztán gazdasági vagy 

műszaki folyamatot, amelynek révén megfogalmazódik az egyéni kreativitás, 

szükségletek és vágyak. Az innováció nem független az azt létrehozó társadalmi 

környezettől, a jelen kritikus problémáira ad választ. Kollektív folyamat, mely egyre 

nagyobb számú, egyre nagyobb fokon elkötelezett partner munkájának folyamata, 

eredménye. Növeli az életszínvonalat, a munkavégzés feltételeit és biztonságát, új 

munkaformákat hoz létre, segít a hátrányos helyzetűek társadalmi beilleszkedésében117.      

 

4. Az innováció mint tudás és tanulás  

A közgazdász Joseph A. Schumpeter szerint az új tudás a rendszerből jön, a 

rendszerhez való viszonyulás alapján. Itt rejlik magának az innovációnak az örök 

megújító-megújuló képessége. Ha az innováció rendszerét az aköré épített intézmények, 

interakciók, szereplők képessége, egyáltalán, a viszonyulás szemszögéből nézzük, 
                                                 
115 Nelson - Rosenberg, 1993, 4. old. 
116 OECD, 1999, 15.old.   
117 Green Paper on Innovation, 1995, 11. old. 
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azonnal megállapíthatók az innováció szempontjából fogadóképes és kevésbé 

fogadóképes tulajdonságok, elemek. A kulcs a változás, az átvétel és annak a helyi 

sajátosságokra való alkalmazása118.  

Ismert, hogy mennyire áthatják mindennapjainkat az infokommunikációs 

technológiák (ICT). Segítségükkel óriási mennyiségű adat- vagy információhalmaz 

feldolgozására nyílik lehetőség. Ezen információ-feldolgozási képesség jelenti az újféle 

tudást, hiszen ez magában foglalja: az információk közötti válogatást, azok értelmezését, 

kontextusba helyezését (akár pl. internetes keresést az adott linkre való kattintás nélkül), 

kontextus és információ összeegyeztetését119. Röviden: fontossá válik a Ki mondta? 

Miért mondta? Mikor mondta? Hogyan mondta? mielőtt a Mit mondott? kérdés 

egyáltalán felmerülne120.  

A Jacques De Bandt - Dominique Foray innovációkutatók által 1991-ben 

szerkesztett tanulmánygyűjtemény az elsők között vizsgálta a neoklasszikus termelési 

függvény és a hálózati paradigma egymás mellett élését. Előszavukban kiemelik az 

információ alkalmazott jellegét: „Egy technológia diffúziós-átvételi folyamata 

összeegyeztethetetlen az információ duplikációjának a logikájával. A technológia 

rendelkezésre állása nem jelenti azt, hogy a vállalatok egyszerre fel tudják azt használni. 

Szükség van ugyanis a vállalat képességeire is, hogy a kodifikált általános elvből a 

helyhez és sajátos felhasználási szempontokhoz alkalmazkodó, specifikus technológia 

jöjjön létre, melynek működési szabályai a munkacsoportok gyakorlatába is 

beépülnek.”121  

Az innováció fogalmát ezen a pontot kell kiegészíteni a tudás, illetve a tanulás 

jellegzetességeivel. A szociológus Michael Gibbons szerint a tudás fajtái a következők: 

Know-what (Tudni, mit) – tényismeretek. 

Know-why (Tudni, miért) – természeti, társadalmi törvények ismerete. 

                                                 
118 Kicsit ilyennek minősíthető a “japán csoda is” – lényegében a külső (amerikai) minták Japánban történő 
alkalmazása zajlott a II. világháborútól a 70-es, 80-as évekig.  
119 Jelen dolgozat szerzője itt említené meg az információs paradoxon fogalmát: az információs társadalom 
megszünteti ugyan az információhoz való hozzájutás monopóliumát, de az információk kezelésének, 
felhasználásának, értékelésének síkján már a kiindulási feltételekben is jelentős egyenlőtlenségek 
termelődnek. 
120 Ezt példázzák az interneten folytatott keresések, hiszen mielőtt az ember az adott link-re kattintana, 
megnézi annak kontextusfüggő információit, és eldönti, hogy egyáltalán megnyissa-e azt, azaz mennyire 
hiteles az adott dokumentum. 
121 De Bandt-Foray, 1991, 24. old. 
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Know-how (Tudni, hogyan) –képesség, hogy csináljon valamit, komplexitással 

megbirkózni a bonyolultsággal. 

Know-who (Tudni, kicsoda) – jelzi az információt, hogy valaki ismer valakit, és tudja, 

hogy az mivel foglalkozik, valamint van együttműködési és kommunikációs képesség is a 

fogalomban. 

A Michael Gibbons által „Mode 1”-nek nevezett első két tudásfajta a hagyományos, ún. 

tudományos tudás fogalmának felel meg. Emellett viszont új típusú tudásfajtákról, a 

harmadik-negyedik fajta, összefoglaló néven „Mode 2”-nek nevezett tudásról is lehet 

beszélni. Ez az előzőnél jóval szélesebb, transzdiszciplináris és kontextuális tudásfajta, 

amely kiegészíti azt. Míg „Mode 1” típusú ismeretek hagyományosan egyetemi 

tanulmányok, specializáció, tudományos munka révén sajátíthatók el, addig a „Mode 2” 

típusú tudás a szervezet rugalmas formái között állandóan megújuló, újraszerveződő 

emberi erőforrás folyamatában való részvétellel ismerhető meg. Nem a tudományos 

társaságok által meghatározott tartalom és határ jellemzi, hanem a sokszereplős, 

sokintézményes változások kontextusa által meghatározott tartalom és határ. A 

méretgazdaságosság szempontjai helyett a célgazdaságosság szempontjai kerülnek 

előtérbe a vállalati gondolkodásban.122 Az emberi erőforrást sajátos kreativitás jellemzi: 

„Az innovációs képesség újradefiniálva azt a képességet jelenti, mellyel az ember 

kiválasztja a megfelelő adatokat és készségeket és megfelelően szervezi, alkalmazza őket 

az adott problémák megoldásában.”123 Az új gazdasági környezetben azonban a tudás 

különböző szakterületeken, tudományos területeken és különböző formájú vállalatokban 

szerzett tapasztalat útján alakul és kombinálódik, folyamatosan megújuló, ismétlődő 

jelleggel. 

Polányi Mihály tudományfilozófus megismerési modelljét124 alapul véve, a tudás 

egyfajta gondolkodási sémából áll, amely a megfigyelés során kiegészül, újra értékelődik 

a megfigyelt sajátosságokkal (ez a folyamat maga a tanulás). Ezen felül bizonyos 

mértékig mindig rejtett125. (A kodifikált tudás hivatalos, rendszeres formában könnyen 

továbbítható, például szavak, ábrák formájában, a nem kodifikált, más szóval 

                                                 
122 Idézi: Lam, 2001, 5-12.old. 
123 Idézi: Lam, 2001, 6. old. 
124 Polányi, 1992, 48-51. old. 
125 Polányi, 1994, II. 115. old. 
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hallgatólagos, néma, rejtett vagy tacit tudás pedig implicit vagy egyénre szabott jelleggel 

bír (tehát a személyes tapasztalatokon alapul), amely miatt a formalizálás és annak 

cseréje rendkívül nehézzé válik126). Magában foglalja az információszerzést; az ismeretek 

bővítését, elmélyítését, a látásmód, gondolkodási struktúra átrendezését; valamint a 

korábban rejtett tudás megfogalmazását, leírását, dokumentálását.  A tisztán tudományos 

tudás elméleti szabályosságok, modellek megismerésére, valamint adathalmazok 

elsajátítására helyezi a hangsúlyt az „igazság kutatása” nevében, és a következő 

folyamaton alapul: hipotézisek felállítása -> tudományos elmélet kidolgozása -> a 

tudományos elméletnek tudományos kísérlettel való alátámasztása vagy megcáfolása.  Ez 

a tudás konfrontálódik az intuíción, helyzetfelismerésen, interpretáción alapuló, az 

elméletet a gyakorlatban alkalmazó, a helyi viszonyokhoz igazító, sokszor rejtett 

tudással. Az objektív, elvonatkoztatott valóság helyébe tehát a szubjektív elemekkel is 

átitatott, relativizált (kontextusba helyezett), objektívnek vélt tudás lép. Bengt- Åke 

Lundvall vezető innovációkutató szerint az innováció még egy sajátossággal bővül: a 

tanulás felborítja a hagyományos, eszközorientált racionalitást, és helyette 

kommunikációorientált racionalitást eredményez: „Ha az egyetemi tanárok és diákok, a 

mesterek és tanítványaik, illetve a különböző vállalatok kutatólaboratóriumaiban dolgozó 

mérnökök teljesen az eszközorientált racionalitás alapján dolgoznának, alig történne 

tanulás. Hosszútávon sokkal jobban járnának az olyan innovációs rendszerekben 

dolgozók, akik másféle, úgynevezett kommunikációorientált racionalitás alapján végzik 

munkájukat, mint a klasszikus cseregazdaság szereplői.”127

Így értelmezve a tudást, a tudástermelés új dimenziói válnak jelentőssé: 

interdiszciplinaritás, a folyamatok átlátásának szükségessége, növekvő komplexitás és 

bizonytalanság, kontextusfüggés, alkalmazási kontextus stb. A tudásalapú gazdaságban 

sokszor maga a tudás az áru, és megszerzésének, alkalmazásának, esetlegesen 

megteremtésének a képessége pedig a stratégiai előny. Hiszen azonnal közjószággá válik 

a monopóliumjellegű tudás, amint valaki képes azt értelmezni, felhasználni. A tudás 

megszerzésének, továbbításának, felhasználásának, röviden: kiaknázásának a fontossága 

tehát mint új, stratégiai képesség jelenik meg. Ennek oka az, hogy a tudományos 

                                                 
126 Nonaka elmélete, idézi Muller, 2001, 18-19.old. 
127 Lundvall, 1998, 410. old. 
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tevékenység és a technikai változás nagy mértékben interdependens tevékenységekké 

váltak: új innovációs kontextusban (környezetben) élünk, ahol döntő fontosságúvá lépett 

elő a vállalatok kutatás-fejlesztési, oktatási, információs, együttműködési képessége és az 

ebbe való beruházás. Ez a tudástermelés és –feldolgozás, továbbítás, transzfer fogalmaira 

vonatkozik. 

A tudás többek között tanulással bővíthető128. A szakirodalom ismeri a 

tudományos tudás, a K+F erőfeszítések révén szerzett explicit, illetve rejtett tudás 

fogalmát, a „learning by doing”129 (a cselekvés révén szerzett tudás), a „learning by 

using”130 (a használat révén szerzett tudás), a „learning by interacting”131 (az interakció, 

kapcsolat révén szerzett tudás), valamint újabban a „learning by comparison”132 (az 

összehasonlítás révén szerzett tudás) fogalmait. Ez utóbbinak kiindulópontja a „learning 

by benchmarking”, azaz a hasonló iparágbeli legjobb gyakorlatok megismerése és lokális 

alkalmazása. Ez egyben tudásgeneráló, együttműködési, marketing és hálózatépítő 

eszköz is. 

Tanulási szempontból a vállalatok változó tudástáraknak, információs 

rendszereknek133 foghatók fel. Különböző tanulási modellekre építenek, különböző 

tudásbázisokat építenek ki (pl. problémamegoldó eljárások, szervezeti rutinok, szaknyelv 

stb.), és ezeket a külvilággal való kapcsolat hatására folyamatosan felülvizsgálják, 

változtatják (ellenőrzési és új információ-előállítási szerep). Az, hogy milyen szinten és 

milyen mértékben változtatnak e rutinokon, folyamatokon, jelenti a vállalat önmegújítási 

képességének a fokát. A legfejlettebb szinten újabb piaci pozíciót hoz létre a vállalat egy 

teljesen új piacon. Ismert a piacok magra és héjra való felosztásának elmélete134, mely 

alapján a nagyobb vállalatok három-négy alaptevékenységre (core competencies) 

szakosodnak, a kisebb cégek viszont egy-két területen igyekeznek kihasználni a piaci rést 

(héj). A mag feladata a diverzifikáció, a héj feladata a túlélés. Jelentősen eltér e két 

                                                 
128 Dosi-Marengo-Fagiolo szerint a tanulás “mentális modellek és viselkedési minták létrehozásának és 
módosításának kognitív tevékenysége” 1996, 2. old. 
129 Arrow, 1962, 153-173. old. 
130 Rosenberg, 1982.  
131 Lundvall, 1992. 
132 Lundvall-Tomlinson, 2000. 120-136. old. 
133 Davis és Le Moigne elmélete, idézi Muller, 2001, 16-17. old. 
134 Edquist, 1998: interneten: http://www.tema.liu.se/tema-t/sirp/pdf/33_1.pdf
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csoport piaci belépési-kilépési feltétele, a válságok idején adott válaszai, illetve a 

növekedési-terjeszkedési stratégiájuk.   

Napjainkra stratégiai elemmé vált a tudásmenedzsment is. Ez azon vállalati 

képességek feltárásában és kiaknázásában nyilvánul meg, amelyek  a vállalati tudásbázist 

mennyiségileg és minőségileg a leghatékonyabban bővítik, és a vállalat önmegújítását, 

egyedi arculatát, fennmaradását a lehető legjobban segítik. Ide tartozik például: 

• a vállalati memória megőrzése (a meglévő és távozó alkalmazottak tudásának 

valamilyen szintű dokumentálása); 

• a benchmarking gyakorlata (mely az adott iparág vagy másféle szempontból 

hasonló vállalatok hasonló jellegű statisztikai adatainak az összegyűjtését jelenti); 

• a vállalatok munkaerő-felvételi politikája is, mely bizonyos munkakörökhöz az 

adott területen meghatározott éves munkatapasztalatot ír elő feltételként, illetve 

meghatározott vezetői, pszichológiai felméréssel, munkaköri esetek 

szimulációjával igyekszik kiválasztani a megfelelő jelöltet.   

• A vállalati szabadalmazási politika is, hiszen a vállalati termékek, eljárások, 

módszerek, védjegyek stb. jogi védettsége egyértelműen piacnak feleltethető 

meg.135  

A tudományos kutatás funkcionális bővüléséhez hasonlóan a vállalati kutatás 

szerepe is kiterjed, hiszen ha a vállalatot rendszerek és alrendszerek moduljaiból álló 

fizikai ellátó és tudásellátó rendszerként tételezzük fel, akkor óriási munkát jelent az 

elemek folytonos változása miatt azoknak a rendszerhez való illesztése. Az 

innovációkutató Keith Pavitt szerint ezt a koordinációs feladatot kell nagyrészt átvennie a 

vállalati K+F részlegnek. Adottnak tekinti azt a tapasztalati tényt, miszerint az új 

technológiák átvételével a vállalat sok esetben a saját meglévő termékeit, 

termékcsoportjait, és az ezekre épülő egységeket szünteti meg, illetve értékeli le a 

munkatársak ezirányú tapasztalatait, készségeit. Szerinte ha folyamatosan ismétlődik az 

új technológiák átvétele, az alábbi innovációs rutinok maradnak változatlanok: „a belső 

tudás-források és funkciók koordinálása és integrációja, a technológia-alapú 

                                                 
135 Imert például a kis gyógyszercég esete, mely feltalált egy gyógyszer-alapanyagot, de nem volt tőkéje a 
kutatás végigviteléhez, a nagy, tőkeerős gyógyszervállalat pedig a kérdéses alapanyag birtoklása és a hozzá 
tartozó piac kiaknázása céljából vásárolta meg a kiscég szabadalmát. 
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termékdiverzifikáció, az elemzés és cselekvés alapján történő tanulás”136. A 

tudástermelés specializációja miatt változnak viszont a következők: „a külső és belső 

tudás-források koordinációja és integrációja, a kreatív destrukció veszélyének a kezelése 

a vállalati szervezeti gyakorlatban (és kevésbé a műszaki gyakorlatban)”137. A jövőben 

fontos és kényes feladat lesz annak a változásnak - átállásnak a menedzselése, melynek 

során a szervezet (felépítése, teljesítménymérése, kompetenciái stb. révén) alkalmazkodik 

az új technológiai lehetőségekhez. Ez indokolja egyébként a projektek (mint 

meghatározott céllal, meghatározott időtávra létrejött szervezet) és a projektmenedzsment 

létjogosultságát.     

Jelen dolgozat szerzője szerint a tanulás fenti sajátosságai az alábbi hatással 

vannak a gazdasági növekedésre:  

• A tanulás alapja az együttműködés, együttfejlődés, következőképpen a 

versenyszemlélet is jelentősen átalakul az együttműködő versenyzés 

szempontjai alapján.  

• Mivel a tanulás, információ-előállítás maga is nyílt végű folyamat, az ezen 

alapuló gazdasági átalakulás is az, tehát nem jelezhető előre a gazdasági 

rendszerek jövője.  

• A tanulás körkörös jellege alapján maga a gazdasági fejlődés is pozitív 

visszacsatolási folyamatként fogható fel, ahol a siker igazolja a tanulást. 

 

5. Az innováció fajtái 

Harvey Brooks innovációkutató szerint a találmányok és innovációk az innováció 

jellege, fogyasztói és környezete alapján lehetnek tisztán társadalmiak, szociotechnikaiak, 

és tisztán technikaiak. A társadalmi innovációk esetében a technikának esetleges szerepe 

van, az innováció először szervezeti szinten jelentkezik, majd ezt fejlesztik tovább a 

technikai innovációk (pl. a szupermarket, környezetihatás-elemzések, 

egészségmegőrzéssel foglalkozó szervezetek, kormányzati kutatási programok). A 

szociotechnikai innovációk általában egy központi artefaktum körül születnek, amelynek 

önmagukban - a társadalmi kontextus és a korábbi technikai innovációk rendszere nélkül 

                                                 
136 Pavitt, 2000. 17. old. 
137 Pavitt, 2000. 17. old. 
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- kevés társadalmi értékük van. Rendszerbe helyezve azonban társadalmi szükségletek 

kielégítésére is szolgálnak (pl. az autó, a televízió, a repülőgép, a mobiltelefon). És bár 

számos innováció tűnik először tisztán technikainak, a későbbiekben társadalmi 

kontextus épül köré. A tisztán technikai innovációk a termelés köztes javai, az 

anyaggyártás területén jelentkeznek. A társadalmi innovációk tovább oszthatók piaci, 

menedzsment, politikai és intézményi találmányokra és innovációkra. A piaci innovációk 

a termékek és szolgáltatások piacra juttatásának olyan új módjai, amelyek vagy a 

meglévő technológia piaci bővülését, vagy pedig egy új technológia piaci elterjedését 

teszik lehetővé (például reklámozás a tévében). Menedzsment innovációkról akkor 

beszélünk, ha a termelékenységet, a termék minőségi színvonalát növelő vagy a 

munkahelyi körülményeket javító munkaszervezési változások történnek a vállalatokban 

vagy a hivatalokban. A politikai innovációk körébe olyan új kormányzati politikák vagy 

törvényhozási lépések tartoznak, amelyek új társadalmi célokat kívánnak teljesíteni. Az 

intézményi innovációk pedig olyan új típusú intézmények, amelyek új szolgáltatásokat 

nyújtanak vagy társadalmi funkciók ellátását biztosítják. 

 

6. Az innováció környezete és a társadalmi elfogadhatóság 

A társadalmi elfogadhatóság merőben új értékként jelentkezik a tisztán 

profitmaximalizáló vállalatok értékrendszeréhez képest. A környezetvédelmi szempontok 

előtérbe kerülésével vált hangsúlyozottá a fenntartható fejlődés fogalma, majd pedig 

újabb társadalmi értékek (esélyegyenlőség, életminőség stb.) merültek fel, amelyeket 

összességében a társadalmi elfogadhatóság megnevezés takar. Emögött a nagyrészt a 

technika értékelésének vállalati gyakorlata, illetve a technika kapcsán kialakult társadalmi 

párbeszéd áll. Elméleti szinten ehhez köthető például a szociálkonstruktivisták 

megjelenése is, akik a technikát szociológiai szempontból közelítik meg. 

Függetlenül attól, hogy az innovációt evolucionista vagy nem evolucionista 

nézőpontból vizsgáljuk, nem tagadhatjuk a társadalomnak mint szelekciós környezetnek, 

más szóval az innováció elfogadásáról vagy elvetéséről döntő fórumnak a jelentőségét. 

És az sem vitatható, hogy a társadalmi beavatkozás révén (például állami szabadalmi 

politika, fogyasztók részvétele a fejlesztésben, beruházásokkal kapcsolatos lakossági 

döntések) egyes innovációk előnyben részesülnek, mások viszont behozhatatlan hátrányt 
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szenvednek, nem találnak piacra. Újabban sokan138 foglalkoznak a társadalom ezirányú 

aktivitásának az elemzésével, hiszen a vállalati mozgásterek is ezen értékek mentén 

formálódnak (például munkahelyteremtő innovációk, társadalmilag elfogadható 

munkavégzési feltételek, munkakapcsolatok, szervezeti, menedzsment problémák). A 

technológia és a szocio-gazdasági környezet egymást feltételező, egymást kölcsönösen 

meghatározó fejlődését alapul véve, sajátos alkalmazkodás és kölcsönös kiigazítás 

figyelhető meg a teljesen új, átható technológiák, valamint az azokat körülölelő, 

kézzelfogható környezet és szervezeti/intézményi keret között.  

 

7. Az innováció típusai – a rendszer szempontjából 

Az innovációkutató Christopher Freeman szerint az innovációt a techno-gazdasági 

rendszerhez képest, a rá gyakorolt hatása alapján is meg lehet határozni: 

1, Inkrementális innovációk: A létező termékekre, folyamatokra, szervezetekre és 

termelési rendszerekre összpontosítanak. Ezért nagymértékben kapcsolódnak a piaci 

kereslet és a fogyasztók tapasztalatának a változásaihoz. Ezért ilyen típusú innovációkban 

elengedhetetlenek a cselekvés útján való tanulás (learning-by-doing) és a fogyasztó-

termelő közötti kapcsolatok. Az inkrementális innováció a szabadalmakban és a vállalati 

kitüntetésekben képeződik le. Bár az összegzett hatásuk rendkívül nagy szerepet játszik a 

termelékenység-növekedésben, egyenként nem járnak komoly hatással a gazdaság 

egészére, illetve nem eredményeznek gazdasági szerkezetváltozást. 

2,  Radikális innovációk: diszkontinuus események és a legtöbb diffúzióval foglalkozó 

tanulmány rájuk irányul. Nem eredhetnek létező termék, folyamat vagy rendszer 

inkrementális innovációjából. Mind szervezeti, mind pedig technikai változást 

előfeltételeznek, és éppen azért, mert a gazdaság szerkezetének a megváltozásához 

vezetnek, nem tökéletesen illeszkednek bele a létező épített és intézményes környezetbe. 

3, Az új technológiai rendszerek technikailag és gazdaságilag egymással összefüggő 

innovációk összességét jelentik. Az evolucionista közgazdász szerzőpáros Richard R. 

Nelson és Sidney G. Winter természetes trajektórium fogalma magyarázattal szolgál a 

radikális és inkrementális innovációk technikailag összekapcsolódó halmazához (cluster). 

                                                 
138 Például a korábban említett Freeman, 1992 
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Eköré épülhetnek a szervezeti innovációk. A folyamatok kikristályosodnak, és kisebb, 

inkrementális innovációknak adnak teret.   

4, A techno-gazdasági paradigma változásai: ezek lényegében megfelelnek Schumpeter 

kreatív destrukció elméletének. Ilyen volumenű változás számos radikális és 

inkrementális innováció halmazát hordozza és új technológiai rendszereket is magában 

foglalhat. Ez az egész gazdaságot áthatja, azaz nemcsak újféle termékek, folyamatok, 

szolgáltatások, rendszerek és iparágak létrejöttéhez vezet, hanem a gazdaság többi részére 

is kihat (például a tömegtermelés meghonosodása számos iparágban). A techno-

gazdasági kifejezés a technológiai helyett arra utal, hogy ezek a változások interaktívak, 

és az egyes termék- vagy folyamattechnológiákon túllépve nemcsak műszaki/technikai, 

hanem szervezeti változásokat is magukban foglalnak. Sőt, megváltoztatják az 

inputtényezők költségstruktúráját és az egész rendszer termelési és elosztási feltételeit. A 

természetes trajektórium kikristályosodik és évtizedekre domináns technológiai rezsim 

lesz. 139      

Nyilvánvaló, hogy az innováció elemzésekor elkerülhetetlen a rendszerszerűség 

vizsgálata. Ez az egyes jelenségek, szereplők, artefaktumok kontextusfüggő 

megközelítését jelenti.  

 

8. Az innováció mint hálózat 

Callon-Laredo-Rabeharisoa tanulmánya szerint a hálózati paradigma alapvető 

szereplője a hálózati vállalat, amely több vállalattal működik együtt tartós stratégiai 

szövetségek formájában. A stratégiai előnyt a vállalati innovációs képesség és tudásbázis 

jelenti. Innováció létrehozásakor a vállalat az alábbi dilemma előtt áll: belső fejlesztés 

vagy külső vásárlás révén finanszírozza-e az innovációt. A döntést meghatározza a 

költségek és hasznok felmérése, a vállalat piaci helyzete, valamint az időfaktor; ezen felül 

vannak nem számszerűsíthető tényezők is. Az innováció keresése, kutatása költséggel jár 

(tranzakciós költségek elmélete), továbbá a vállalatok kénytelenek szerződésekhez 

folyamodni és biztosítani azok betartatását; vannak a szerződések módosítása miatt 

többletköltségek. 

                                                 
139 Freeman, 1992, 133-134.old.  
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A tartós stratégiai szövetségek indokolják a hálózatok kialakulását. A hálózatok a 

tagok szempontjából közös célért jönnek létre, miközben erőforrásukat (tudás, termékek, 

közvetítők stb.) megosztják és integrációs-koordinációs mechanizmusokat 

működtetnek.140 A hálózatokkal foglalkozó Hakan Håkansson megállapítja: az ipari 

hálózat olyan módon összekapcsolódó vállalatokat tartalmaz, amelyek komplementer 

vagy versenyző termékeket gyártanak vagy használnak. Ennek következtében a hálózat 

mindig tartalmaz kooperációs és konfliktusos elemeket is.141 A hálózatnak mindig vannak 

szereplői (vállalatok, nonprofit vállalatok, egyének, közvetítők stb.), tevékenységei 

(erőforrások összevonása, felhasználása, cseréje, előállítása stb.), valamint erőforrásai. 

Ebből következően négy hálózati jellemzőt mindig meg lehet határozni:   

• funkcionális interdependencia (kölcsönös függőség),  

• erődimenzió,  

• a tudás megosztása,  

• az idődimenzió.  

A hálózatok többek között azért jelentősek, mert erőforrás-allokációt tekintve a 

piac és a vállalat között helyezkednek el. A szereplők döntéseit sem a piaci ár, sem pedig 

a vállalati hierarchia nem határozza meg egyértelműen. Ehelyett a belső erőviszonyok, a 

napi tárgyalási helyzetek, a hosszútávú stratégiai szerződések, azok lokális értelmezése, 

valamint a külső piaci viszonyok befolyásolják őket. A hálózat a tudás szempontjából is 

értelmezhető; az erőforrások a tudást is magukban foglalják, a kooperáció az együttes 

tanulásra is utalhat, a verseny pedig jelentheti az egyéni tanulást.   

Emmanuel Muller innovációkutató szerint a hálózat előnye a piaccal szemben az, 

hogy csökkenti a tranzakciós költséget, hiszen decentralizálja a döntéshozatalt és 

menedzsmentet, belső partnerkapcsolatokat hoz létre (vélhetően az innovációs döntések 

elősegítése érdekében), segíti a tanulást a hálózaton belül, és így felgyorsítja az 

innovációs folyamatot142. A hálózatok hagyományos piaci struktúrával szembeni 

térnyerését Jean-Luc Gaffard innovációkutató azzal támasztja alá, hogy a technológia-

                                                 
140 Callon-Laredo-Rabeharisoa , 1991, 301.old. 
141 Idézi: Muller, 2001, 30.old. 
142 Muller, 2001, 30-33. old. 
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transzfer jelentőségével a kutatás egyre inkább szervezeti, semmint piaci kérdéssé válik, 

hiszen a szereplők hosszú távú kapcsolatok kialakítására törekednek.143

A hálózatok gyakorlati és elméleti középpontba kerülése hihetetlen lendületet 

adott a technológiák és az innováció rendszerjellegével, illetve a vállalatok-szervezetek 

együttműködésével kapcsolatos kutatásoknak. 

 

9. A nemzeti innovációs rendszer 

A téma szakirodalmának vizsgálata alapján kitűnik, hogy míg kezdetben az 

innováció hatásainak, disszeminációnak a jellemzőit vizsgálták, később nagyobb szerepet 

kapott az innovációnak a társadalmi-gazdasági rendszerrel való kapcsolata, majd pedig 

szektorális, illetve technológiai vizsgálatok következtek. A nemzeti innovációs rendszer 

elméletének az alapgondolata az, hogy az innovációk nemzeti jelleggel (azaz bizonyos 

szintű lokális és kontextuális meghatározottsággal, strukturális-szervezeti sajátossággal) 

bírhatnak  - a technológia, a képességek, az innovációt támogató intézmények terén. Ezt a 

keretrendszert az innovációkutató Christopher Freeman dolgozta ki a második 

világháború utáni Japán gazdasági fejlődésének az elemzése során144. A szektorok 

(iparágak) és technológiák sajátos dinamikával és szerkezettel rendelkeznek, melyek 

nagyban meghatározzák az adott nemzetgazdaság termelő képességét, a nemzeti 

intézmények ugyanakkor a működési feltételeket jelölik ki. Ezeket a jellegzetességeket 

vizsgálva jutott Christopher Freeman az alábbi gondolatra: a nemzeti innovációs rendszer 

„a magán és állami szektorban lévő intézmények olyan hálózata, melynek tevékenysége 

és interakciói új technológiákat hoznak létre, vesznek át, módosítanak, valamint adnak 

tovább”145. Bengt- Åke Lundvall az innovációs rendszert szűkebb és tágabb fogalomként 

is használja. Szűkebb értelemben „a kutatást- fejlesztést végző szervezetek és 

intézmények, például a K+F egységek, műszaki intézmények és egyetemek”. 146 Tágabb 

                                                 
143 Gaffard, 1991, 399-412. old.  
144 Szerinte elméleti előzmény Friedrich List A politikai gazdaságtan nemzeti rendszere munkája, mely 
1841-ben született. Úgy véli, List nemcsak napjaink nemzeti innovációs rendszerrel foglalkozó munkáinak 
alapjait elemezte (oktatási, képzési intézmények, tudomány, szakképzési intézmények, felhasználó-termelő 
interaktív tanulása, a tudás felhalmozása, importált technológia átvétele, stratégiai iparágak fejlesztése stb.), 
hanem nagy jelentőséget tulajdonított az államnak is, mely az ipar és a gazdaság kapcsán koordináló és 
politikaformáló szerepet tölt be. in: Freeman, 1995, 7.old.  
145 Freeman, 1978, 1. old. 
146 Lundvall, 1992, 12. old.  
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értelemben véve pedig magában foglalja „a gazdasági struktúra és intézményi keret 

összes elemét és aspektusát, amelyek befolyásolják a tanulást, a kutatást és a fejlesztést; a 

termelési rendszer, a marketing rendszer és a pénzügyi rendszer viszont a tanulásnak 

helyet adó alrendszerként jelenik meg.”147 Az innovációs rendszer magját a tudás és 

technológia létrehozására, terjesztésére (diffusion) és használatára vonatkozó 

szervezetközi és intézményközi megállapodások, együttműködések képezik. Szerinte a 

nemzeti innovációs rendszer olyan szereplők rendszere, akik egymással interaktív 

kapcsolatba lépnek, így befolyásolják a nemzetgazdaság innovatív teljesítményét – az 

összekötő és megkötő elem a tanulás. Alaphelyzetben tehát olyan kapcsolatok hálózatáról 

van szó, mely elengedhetetlen a vállalatok innovációs tevékenységéhez; ezt erősíti a 

nemzeti oktatási rendszer, az ipari kapcsolatok, a műszaki és tudományos intézmények, 

kormányzati politikák, kulturális hagyományok és sok más alapvető nemzeti intézmény.  

 Az innovációs rendszer sajátosságait Charles Edquist innovációkutató kilencféle 

jellemzőben állapítja meg:  

• az innováció és a tanulás központi szerepe,  

• holisztikus és interdisziciplináris jelleg, 

• a történeti perspektíva természetes beemelése,  

• különbségek a rendszerek és a nem optimális helyzetek között, 

• az interdependencia és a nem linearitás jelentősége, 

• a terméktechnológiák és a szervezeti innovációk beépülése,  

• az intézmények döntő szerepe,  

• az intézmények koncepcionálisan diffúz jellege,  

• az innovációs rendszerekkel foglalkozó irodalom koncepcionális konstrukciókon 

nyugszik, nem pedig mélyen gyökerező elméleti keretrendszeren. 148  

Az innovációk akkor erősödnek fel, illetve válnak meghatározóvá, ha azok 

tömegesen kapcsolódó innovációk formájában, hasonló jellegű iparágakban jelennek meg 

(cluster). Christopher Freeman úgy véli: „A lényeg itt az, hogy az egymással szoros 

kapcsolatban lévő technikai, szervezeti és társadalmi innováció-családok kiegészítői és 

kihatásai szembehelyezkednek a kiépített és intézményes környezettel és a már 

                                                 
147 Lundvall, 1992, 12. old.  
148 Edquist, 1997, 16-29. old.  
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meghonosodott technológiai rendszerekkel.”149  A konfrontáció eredményeképpen az 

intézmények szelekciós jellege domborodik ki, amelyek terelik, változtatják az 

innovációkat, de közben maguk is folyamatosan változnak az interakció eredményeképp.   

 

10. Az innováció mint stratégiai tényező – az idő fogalma 

Az innovációalapú gazdasági fejlődés elágazó, irreverzíbilis, komplex 

folyamataiból kiindulva könnyen megérthető, miért van időértéke az adott választásnak: 

mert utána nem lehet visszalépni a kiinduló helyzetbe, hiszen a környezet, a szereplők, a 

szereplők közötti kapcsolatok jelentősen megváltoztak. Ezért minden döntés sajátos 

időértéket hordoz magában:  

• Mennyit lehet nyerni, ha egy adott innovációs döntést az ember meghoz?  

• Mennyit lehet veszíteni, ha egy adott innovációs döntést nem most hoz 

meg az ember?  

A döntés ugyanis az alábbiak függvényében ítélhető meg: 

• az adott piaci szereplő jelenlegi pozíciója és kívánatos jövőbeli pozíciója, 

• az adott piaci szereplő jelenlegi pozíciója és a most meghozott döntés által 

biztosított jövőbeli pozíció, 

• az adott piaci szereplő jelenlegi és a most nem meghozott döntés által 

biztosított jövőbeli pozíció, 

• az adott piaci szereplő jelenlegi és a később meghozott döntés által 

biztosított jövőbeli pozíció; 

• a szövetségesek várható döntései; 

• a versenytársak várható döntései. 

Közben a versenytársak vagy a szövetségesek is fejlődhetnek, az általuk betöltött 

pozíciók halmaza pedig új működési teret vázol fel az adott piaci szereplő számára. 

Hiszen már nem a piaci előny megszerzése és fenntartása a cél, hanem az, hogy az adott 

piaci pozíció milyen jövőbeli pozíciókat nyit meg. A kissé a közgazdaságtanban használt 

nettó jelenérték-számításhoz hasonló helyzetértékelés másik oldala pedig az „ígérvények” 

diszkontálása. A határtalan lehetőségek mögötti megvalósulásokat gyakran jó előre 

                                                 
149 Freeman, 1992, 132. old.  
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érdemes alaposan vizsgálni; vajon mi biztosítja a teljesülésüket. Általában az ígérettevő 

szakmai ismeretei, múltja, kapcsolatrendszerei (melyik hálózathoz, vállalatcsoporthoz 

vagy érdekkörhöz tartozik), eddig teljesítménye alapján születik meg az értékelés (ez 

magában foglalja a tanulási, alkalmazkodási képességet is). Vállalatok esetében a piaci 

érték, a piaci részesedés, a termékei, a hitelhelyzet, a kapcsolatok stb. számítanak.  

Az időfogalom átértékelődéséhez hozzátartozik még a vállalatok sajátosan 

átalakult tudása, mely a tudásbázisokhoz való hozzáférés gyors biztosításán túl azok 

alkalmazási képességét is jelenti, az erőforrások allokációs feladata helyett az erőforrások 

adott időpontra történő allokációja (amely a sajátosságoktól függően időben-térben 

párhuzamos feldolgozást is lehetővé tesz), valamint az adott időtávon belüli cselekvések 

optimalizációja, mely egyaránt tartalmaz tapasztalaton alapuló és improvizatív elemeket 

is. Itt kaphat szerepet a kockázatelmélet, amely többek között gyakoriság és súlyosság 

alapján rangsorolja az esetlegesen bekövetkező veszélyeket. Említendő még a korábban 

említett „sorozatos lökések” koncepció, mely Manuel Castells szerint a hálózatok sajátos 

belső idejét és terét hivatott közvetíteni.  

 

11. Az innovációpolitika átalakulása  

A kutatási programok értékelésében egyre nagyobb szerepet játszik az a tény, 

hogy azok innovációkat foglalnak magukban, sőt, lassan erre az alapra helyeződik a 

programok megítélése is: mennyi, milyen sikeres, mennyire mélyreható innovációkat 

„képes” egy program létrehozni a működése során – hangoztatja az európai integrációs és 

az európai innovációkat vizsgáló ISE projekt összegző150 jelentése.  

A jelenlegi – neoklasszikus közgazdaságtan által befolyásolt - K+F politikák azon 

az előzetes feltételen alapulnak, miszerint a piaci elégtelenségek következtében nem jön 

létre megfelelő tudáshalmaz. A technológiai, azaz termelő tudás a vállalatok között 

széleskörben hozzáférhető, átadható, (a tudás tehát kodifikált és könnyen átadható)  és 

mégis nehezen használható ki, ennek fő oka, hogy a tudást a vállalatok nehezen 

használják ki, nevezetesen nem motiváltak a tudás létrehozására. Így tehát a piac 

elégtelen működése az oka a rossz vállalati teljesítménynek, az innovációs politika fő 

feladata pedig ezen ösztönzők megteremtése. 
                                                 
150 Edquist, 1998, interneten: http://www.tema.liu.se/tema-t/sirp/pdf/33_1.pdf  
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Az innovációs elméletek szerint azért nem szabad az államnak a gazdasági 

rendszert magára hagynia, mert az nyílt rendszer, emiatt tartóssá válhat nem egyensúlyi 

helyzete. Ez külső „segítség” nélkül nem szűnik meg. Háromféle piaci kudarc fordulhat 

elő:  

• az infrastrukturális ellátottság és befektetések, az energiai és kommunikációs 

rendszerek, valamint a tudományos-technológiai infrastruktúrák (egyetemek, 

közintézmények) kudarca; 

• az átjárhatósági és lock-in (bezáródási) kudarcok151; ezek azonosítása és a vállalatok, 

gazdaságok támogatása, (ezek létrejöttével), különösen, ha az általános tudásbázis is 

ilyen diszkontinuus átmeneti fázisban van;  

• az intézményi kudarcok, amikor az intézményi és szabályozási keretek az innovációt 

támogatják vagy akadályozzák.  

Az evolúciós közgazdaságtani elmélet szerint szintén szükség van állami 

beavatkozásra a piaci kudarcok kiküszöbölésére. Ide sorolhatók a következő esetek:  

• tanulási kudarcok; amikor a tanulás nem elég hatékonyan, nem elég gyorsan történik,  

• lock-in (bezáródási) csapdák,  

• a felfedezés-kihasználás közötti rossz választás, azaz az új technológiára való átváltás 

nem megfelelő időzítése,  

• a variáció és a szelekció közötti rossz választás, azaz az innovációs erőforrások rossz 

súlyozása; 

• a kihasználhatósági csapda; ha ugyanis túl magasak egy új technológia 

kihasználásának, hasznosításának a korlátai, lehet hogy az nem tud elterjedni; 

• a komplementaritási probléma, hiszen nem mindig lehet az adott iparágbeli 

innovációhoz kiegészítő innovációkat találni; 

• az állami elégtelenség, amikor az államnak nincsen meg a megfelelő beavatkozási 

képessége, nem jól méri fel a környezetet, nincsen az iparágra vonatkozó hosszútávú 

koncepciója, nincsen meg a megfelelő koordinációs képessége például a 

komplementaritási probléma kiküszöböléséhez. 

                                                 
151 Az adott vállalat, vállalatok, sőt, egész iparágak nem tudnak kilépni az elavult technológiából, nem 
tudnak újabb technológiára áttérni. 
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Az állami beavatkozás tehát szükségszerű és folyamatos e két elmélet szerint. Sőt, 

elkerülhetetlen, hogy az állam is kialakítsa az alábbi új típusú tudást e megváltozott 

gazdasági-társadalmi-technológiai környezetben. Meg kell ismernie a tudás 

kialakulásának a helyét, és az alábbi területeken megfelelően kell közbeavatkoznia a 

tudás bővítéséhez, a tanulás elősegítéséhez: 

• a rendszerspecifikumok feltérképezése – a tudományos, technikai és szervezeti 

jellegzetességek jobb megismerése; 

• a releváns tudásbázisok megismerése, különös tekintettel a beáramló és a kiáramló 

tudásra; 

• a rendszerdinamikák megismerése, különös tekintettel a technológiai paradigmák 

közötti váltásra; 

• a gazdaságpolitika területén belüli koordináció, például a makrogazdasági és 

pénzügyi politika között. 

Az innovációs elméletek szerint az innovációs politikának öt típusa van152:  

• a tudásinfrastruktúra fejlesztésére, erősítésére irányuló politika,  

• az interaktív tanulást erősítő formális és informális intézmények létrehozása, 

• az innovációt támogató intézmények létrehozása, 

• a tudomány-technika fejlődését közvetlenül és szelektíven támogató politika (K+F 

politika); 

• a műszaki közbeszerzési politika. 

Érdemes szem előtt tartani az innovációpolitikával foglalkozó politikusoknak, 

szakértőknek, hogy nem létezik semleges innovációs politika – azaz mindig lesznek az 

innovációnak győztesei és vesztesei is! Az állam felelőssége tehát ebből a szempontból is 

meghatározó.  

 

Jelen dolgozat szerzője az alábbi, saját összeállítású táblázattal foglalja össze az 

innováció fogalmi, elméleti fejlődésével és a kapcsolódó innovációs politika fejlődésével 

kapcsolatosan leírtakat. 

                                                 
152 Megjegyzendő, hogy az innovációs rendszerekhez nemcsak az innovációs politikák járulnak hozzá, 
hanem például az oktatási és a társadalombiztosítási politika is. Az innováció nem monetáris befolyásolói 
között említhetők például a viselkedési normák, szokásjog, közösségi ösztönzők. 
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2. táblázat Az innováció fogalmi és elméleti változása 
 
Az innováció fogalmai Az innováció 

modellje 

Az innováció 

elméletei, elvei 

Az állami 

beavatkozás 

szintjei 

Új eljárás, új termék 

létrehozása 

(Schumpeteri) 

Schumpeter I. és 

II. modell,  

az innováció 

lineáris modellje

Linearitás, az előny 

megszerzése, 

verseny 

K+F 

finanszírozása, 

tervezése, a 

beavatkozás 

minimális, 

elkülönült 

technológia- és 

innovációpolitika 

Új piac, új fejlesztési 

lehetőségek létrehozása 

(tág dimenziójú 

innováció): 

piaci, nem piaci;  

mikro-mezo-

makroszintű; 

nemzetgazdasági szintű 

és vállalaton belüli; 

társadalmi-gazdasági 

intézményekkel 

kapcsolatban lévő; 

területileg is értelmezhető 

Az innováció 

láncmodellje 

Kölcsönhatások, 

interakciók, 

társadalmi 

elfogadhatóság, 

fenntarthatóság, az 

előny fenntartása, 

verseny és 

együttműködés 

Tervezés és 

kölcsönhatások 

erősítése, a 

beavatkozás = 

előny, más 

politikákkal 

összefüggő 

technológia- és 

innovációpolitika  

Mindenféle átalakító 

képesség 

Az innováció 

hálómodellje,  

A minőségi 

megújulási 

Koordinációs, 

ösztönző szerep, 
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a nemzeti 

innovációs 

rendszer 

modellje 

képesség elve, 

hálózati alapelvek, 

önszerveződés, ön-

újramegfogalmazás, 

fenntarthatóság, 

folyamatosság, az 

előny folyamatos 

megteremtése és 

kihasználása, 

együttműködés 

önfinanszírozás 

erősítése, a 

beavatkozás = 

szükségszerűség, 

más területeket is 

átható technológia- 

és 

innovációpolitika 

 

Számos szerző kísérelte meg az innovációs rendszerek evolucionista keretbe való 

foglalását. Daniele Archibugi - Jeremy Howells - Jonathan Mitchie innovációkutatók 

szerint ennek célja kettős: egyrészt a nemzeti innovációs rendszer modelljének az 

elméleti megalapozása, másrészt pedig annak a bizonyítása, hogy az evolúciós rendszerek 

alkalmazhatók a nemzeti innovációs rendszer fejlődésének a leírására. Úgy vélik, az 

evolúciós keret továbbra sem tud meggyőző előrejelzéssel szolgálni az innovációs 

folyamatok fejlődése tekintetében. Mivel ez a bizonyos előrejelző elem hiányzik, az 

innovációs rendszerek modellje nem válhatott átfogó formális elméletrendszerré.153   

Jelen dolgozat szerzője e hiányosság ellenére egyetért Hronszky Imrével, aki 

2005-ös tanulmányában amellett érvel, hogy szükségessé vált az innováció politikának, 

innovációs folyamatoknak az instabil rendszerek dinamikájából kiinduló evolucionista 

szemléletbe való helyezése. Álláspontját a következőkkel támasztja alá:  

• „e megközelítésnek az uralkodó neoklasszikus gondolkodással szemben kell 

magát igazolnia”;154 

• a „dinamikus komplexitás” adekvát tárgyalása adott esetekben teljesebb 

evolúciós megközelítést igényel;155 

• versengő alternatívák alakulnak, szüntelen a variációképzés, sokféle 

kölcsönhatású szereplő működik a gazdasági-tudományos térben, megfigyelhető 
                                                 
153 Archibugi – Howells – Mitchie, 1998, 535. old.  
154 Hronszky, 2005, 13. old. 
155 Hronszky, 2005, 15. old. 
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az „integratív differenciálódás”, a „szétválasztott meghatározások egymást 

tartalmazóakká alakulnak át”;156 

• az alkalmazkodást a szereplők tanulása jelenti, valamint önszerveződésük, a piaci 

versenyben való sikeres helytállásuk fokozottan az ország (régió, cég) 

tudásbázisán és tanulóképességén múlik; 

• a (kodifikált) tudás termelésének elsőrendűsége és a disszemináció 

másodlagossága helyett az válik fontossá, hogy a tudás az alkalmazás révén 

újratermeli magát (rejtett, néma tudás); 

• mindez az innováción alapul, amely bizonytalan, ugyanakkor kumulatív jellegű; 

„az innováció bizonytalanság spontán létrejötte vagy tudatos teremtése, és 

menedzselése bizonyos irányban, „ígéretes szörny” létrehozásának és sokszor 

„szép tündérré” fejlesztésének interaktív evolúciós folyamatában”;157 

• ebben a környezetben  a bizonytalanság csökkentésére irányulnak az 

erőfeszítések, ez például a hálózatosodásban nyilvánul meg; a hálózat „eszköz a 

bizonytalanság csökkentésére, információ- és termelés-csatornásító 

mechanizmus, egyben a kizárás hatékony mechanizmusa is”158, fontos még a 

„védett tér” képzése, mely igyekszik megőrizni az ígéretesnek indult 

innovációkat, elkerülni az evolúciós veszteségeket; 

• az állam, a politikusok szerepe is megváltozik: a tervezhetőség helyébe a 

koordinálhatóság lép. 

Alapos elemzését és jól felépített logikáját csak néhány megjegyzéssel egészíteném ki: 

1. A tervezhetőség versus koordinálhatóság állami szerephez tartozik az, hogy a 

neoklasszikus gondolkodásmód eredményorientált felfogása helyébe a 

folyamatorientáltság lép; az állam például nem az előírt tervnek megfelelőséget 

kell, hogy ellenőrizze és számon kérje, hanem pusztán erőforrásokat 

(infrastruktúrát, szakképzést), tudásbázishoz való hozzáférést, valamint mintának 

szolgáló együttműködési formákat, lehetőségeket (struktúrákat) kell, hogy a 

szereplők rendelkezésére bocsásson – és a szereplőkre kell, hogy bízza az 

                                                 
156 Hronszky, 2005, 28.old. 
157 Hronszky, 2005, 23. old. 
158 Hronszky, 2005, 28. old. 
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innovatív megoldásokat – esetleges ellenőrző, beszámoltató jelleggel, de akkor is 

nagyrészt a folyamat „megfelelősége” biztosíthatja a hitelességet. 

2. Az állam nemcsak mint szelekciós környezet jelenik meg, hanem döntő szerepe 

lehet a szelekciós környezet szereplők általi formálásában is – éppenséggel azzal, 

hogy erőforrással látja el a fejlesztési területeket, biztosítja a szereplők minél 

szélesebb körű együttműködését stb. 

3. A tanulás sajátos kettős jellege (rejtett, ugyanakkor kodifikálható) az 

innovációban is tükröződik, és ez teljes mértékben érvényesül az evolúciós 

közgazdasági keretek között: specifikus, ugyanakkor a „védett” változatok 

intézményesítettek. 

Számos kritika érte, éri az innovációelméleteket és az evolucionista elméleteket. A 

legfőbb hiányosságuk az, hogy nem ismertetik részletesen, hogy az innovációból hogyan 

lesz gazdasági növekedés. Ráadásul a hagyományos Darwin-i ellenérv is alkalmazható 

rájuk: szép ugyan a modell, de nem használható előrejelzésre. 
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VI. Az élenjáró fogyasztó koncepció kritikája az STS tükrében 

 

 Jelen dolgozat szerzője ebben a részben összegzi a fentiekben leírtakat, az STS-

modellek, evolucionista közgazdaságtan és innovációelméletek fényében vizsgálja Von 

Hippel élenjáró fogyasztó modelljét. A szintézis lényege, hogy olyan kritériumrendszer 

jöjjön létre, amely révén kontextusba helyezhető az élenjáró fogyasztó menedzsment elv. 

Az alcímek egyben a kritériumrendszer elemeit jelentik. 

 

1. Az innováció fogalmának értelmezése  

A szerző szerint a technikaalapú fejlődés az alábbi modellel ábrázolható:  

1. a technika társadalmi konszenzusos értelmezése, interpretációja159, az 

innováció fogalmának meghatározása (újdonság/szükségletkielégítés 

fényében) (amely nem mindig esik egybe a feltalálással),  

2. minél szélesebb körű kiterjesztése,  

3. folyamatos visszacsatolás 1, - 2, között újabb és újabb csoportok belépésével, 

a csoportok együttműködés közbeni tanulása,  

4. a technika/ innováció fogalmának kikristályosítása160, a résztvevők közötti 

párbeszéd konszenzusra irányul,  

5. a konszenzus eredményeképpen át-, vagy kialakuló szervezet, vagy létrejövő 

intézmény (mely a technikában hordozott értékeket testesíti meg),  

6. bizonyos szinten a résztvevők körének kibővülése is egyfajta szelekciót jelent, 

hiszen a résztvevők között nemcsak társadalmi csoportok lehetnek, hanem az 

állam (mint szabályozási környezet) képviselői is, de további szelekció is 

történhet/történik,  

7. számos szelekción kell átesnie az innovációnak, így a vállalati szelekción, 

piaci szelekción, szabályozási szelekción, nemzetközi szintű szelekción, 

fogyasztói szelekción, környezetvédelmi szelekción stb.  

                                                 
159 Bijker – Pinch szociálkonstruktivista modelljében az értelmezési rugalmasság fogalma. 
160 Callon actor-network modelljének kikristályosodási fázisa vagy Bijker – Pinch szociálkonstruktivista 
modelljének lezárási folyamata. 
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Ha az innováció sikerrel jár, akkor egyrészt nyereséget hoz – nem feltétlenül az 

eredeti feltaláló(k)nak, hanem az innováció hasznosításkori „tulajdonosának”; másrészt 

pedig (különböző szintű) imitációs folyamatokat indíthat el, amely az eredeti innováció 

nyereségének a csökkentéséhez, végső soron a monopolhelyzet megszűnéséhez vezet. Ha 

az innováció nem jár sikerrel, elképzelhető, hogy valamely variációja mégis átjut a 

szűrőn. Ha nem, akkor is komoly tanulással jár a résztvevők számára, hiszen megmutatja, 

hogy legközelebb mit lesz érdemes elkerülni. Evolúciós rendszerkörnyezetben a fenti 

példa sokszorozódása figyelhető meg. Továbbá a szereplők és az innovációk révén 

egyrészt felerősödik a folyamat, másrészt komoly szinergia, azaz minőségi változások is 

tapasztalhatók. Összeadódhatnak erőforrások, gyorsabban és komplexebb módon jönnek 

létre az innovációk, amelyek maguk is komplexebbek vagy éppen piaci rést pontosabban 

megcélzók lesznek. (Nő a jog – például a szerzői jog, szabadalmi jog – jelentősége, 

valamint egyre nehezebbé válik a piaci belépés az új szereplőknek.)    

A fentiekhez képest Von Hippel szigorúan termék vagy folyamatinnovációról 

beszél, illetve ezek összekapcsolódásának gerjesztő hatásáról. Nem elemzi szélesebb 

körben szervezeti innovációkat valamint az innovációba bekapcsolódó szereplőket. 

Modelljének az a lényege, hogy viszonylag kis létszámú fogyasztó vagy felhasználó is 

képes innovatív megoldásokra. Az innovációt koncentráció jellemzi, azaz az adott 

problémakörben születő megoldások összefüggenek, hasonlóak vagy kiegészítik 

egymást. Ezért tehát hiányoznak az élenjáró fogyasztó koncepcióból az innováció 

szereplőkkel kapcsolatos dimenziói, illetve az innováció értékfogalmai. Pedig az 

innováció bizonytalan természetéből fakadóan gyakorlatilag bármikor létrejöhet 

bármilyen szintű innováció. Akár egyedi termékjellemzők változtatása révén is, ugyanis a 

fogyasztók – értékítéletük alapján – fogyasztói mintákba helyezik azokat, és az újszerű 

felhasználás is jelenthet új terméket vagy új technológiai rendszert.   

Von Hippel nem követi végig a visszacsatolásos, tanulással járó fejlesztési 

köröket sem. Nem vizsgálja például azt, hogy mikor kezdődik az innováció 

kikristályosodása – azaz körülbelül mikortól nevezhető innovációnak egy feltalálás, 

fejlesztés. Arra sem tér ki, hogy például elég-e egy hosszú workshop a fejlesztési 

folyamatokhoz, vagy hogy változtatható-e a vállalatok által a fejlesztési folyamathoz 

meghatározott időhatár.   
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Továbbá sem az innovációkban – technológiákban rejlő értékfogalom, sem pedig 

a társadalmi elfogadhatóság névvel illetett kritériumrendszer sem kerül mélyebb szinten 

bemutatásra. Pedig fontos lenne annak a vizsgálata, hogy az élenjáró fogyasztók például 

hogyan teremtenek sajátos divatot magatartásukkal, reagálásukkal, aktivitásukkal. Vagy 

hogy a vállalatok milyen esetben tekintik „nem hasznosíthatónak” az élenjáró fogyasztók 

ötleteit. Vagy hogy a vállalatok milyen esetben kénytelenek belső vállalati 

ötletgazdákhoz folyamodni, mert az élenjáró fogyasztók nem tudnak megfelelő választ, 

megoldást adni a kérdéseikre (érdektelenség, ismeretek hiánya, megvalósíthatósági 

aggodalmak stb. miatt).    

  

2. A rendszerszemlélettel való kapcsolat  

Jelen dolgozat szerzője szerint napjainkban az innováció nem elemezhető annak 

rendszerjellege és környezete, más szóval kontextusa nélkül. Von Hippel nem tisztázza 

pontosan, milyen innovációs lehetőségek származnak a modelljéből. Az innovációs 

rendszer fogalma is csak következtetéssel vázolható fel, hiszen nem tér ki annak konkrét 

meghatározására. Ismerteti a többféle, azonos vagy hasonló termékekre, folyamatokra 

vonatkozó innovációk összekapcsolhatóságának előnyeit, illetve a bizonyos sajátosságok 

alapján hasonló szerkezetű innovációkat. Az innovációs lehetőségek megismerése is 

elsősorban a „nagyobb szaktekintélytől” függ. De az, hogy vajon ezek az innovációk 

milyen rendszert hozhatnak létre, vagy egyáltalán vezetnek-e új szemléletmód 

kialakulásához, nagyrészt tisztázatlan marad. Végig lehetne követni például azt, hogy az 

elemzett innovációk mekkora része marad változatlan (sikeres) néhány év múlva is, vagy 

hogy melyikből származik kimutathatóan további innováció. Jelen dolgozat szerzője 

szerint ezen sajátosságok felderítése segíthet az innovációk természetének a 

megismerésében és egyfajta előrejelzés elkészítésében. Von Hippel megközelítésében 

csupán az anyagi előnyök, illetve a hasonló szerkezetek, sajátosságok elméleti 

kutatásának a lehetősége adott.    

Mint ismert, az innováció rendszert változtató szempontjából létezik 

inkrementális innováció, radikális innováció, technológiai rendszert változtató, valamint 

technológiai rezsimet változtató innováció. Értelemszerűen minél nagyobb volumenű a 

változás, társadalmi-gazdasági szempontból annál jelentősebb innovációról beszélhetünk. 
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Von Hippel kezdeti kutatásaiban az innovációs szempontból stabilabbnak bizonyuló, 

inkrementális innovációkat elemzi alaposabban – a tudományos innovációk területéről 

kiindulva. A későbbiekben viszont folyamatosan tér át a vállalati- ipari felhasználói- 

végül pedig a fogyasztói felhasználói területekre - itt hangsúlyozza az állami 

szerepvállalás jelentőségét. Von Hippel megközelítésében mindvégig az innovációk 

alapos, részletes leírása, az inkrementális jelleg szem előtt tartása dominál. A nagyobb 

ugrást jelentő innovációk feltárása éppen a fenti elemzések eredményeképpen történhetne 

meg. Ebből következően nem ismerteti részletesebben az innovációk fejlődésének az 

irányait, elágazási lehetőségeit, a bezáródást (lock-in) vagy éppen a niche (piaci rés) 

megtalálásának az eredményességét. Elemzési szintje szigorúan a következő: olyan 

csoportosan előforduló és összefüggő innovációk rendszerét vizsgálja, melyek jelentős 

megtakarítással vagy nyereséggel járnak adott vállalat vagy fogyasztói kör részére. Ez 

vélhetően rövid távon történik, hiszen az innovációk információtartalma egy-két éven 

belül elavul, és sok esetben csak a folyamatos innoválás jelent presztízst. A fogyasztói 

közösségek esetleges egymásra hatása, a fejlődési irányok továbbvitele (vállalati 

környezetben, szabályozási környezetben stb.) nem kerül mezo- vagy makroszintű 

bemutatásra. 

 
3. A környezettel való kapcsolat 

 Von Hippel kifejezetten a high-tech szektor innovációiról beszél. Jelen dolgozat 

szerzője viszont úgy véli, hogy – az infokommunikációs rendszerek összekapcsolhatósági 

(kompatibilitási) elvének jelentősége fényében – éppenséggel a rendszerjellegű 

megoldások jellemzik ezt a szektort. Egészen pontosan a következők: a gyors változások, 

átfogó megoldáskeresés egyrészt óriási tőkeigénnyel jár, másrészt pedig a vállalatok 

igenis törekednek arra, hogy részt vegyenek mindenféle termék- és 

folyamatfejlesztésben, illetve hogy valamilyen módon érdekeltté tegyék a fogyasztókat a 

velük együtt való közös innovációra. A mennyiségi szempontok mellett pedig 

kifejezetten folyamatos rendszerépítés és új rendszer(ek) keresése jellemzi a szektort. 

Hiszen az összekapcsolható rendszerek kínálta lehetőségeket közös értékek (nyelv, 

közösségek) építése, a rendszerből kivezető innovációk folyamatos keresése, a 

versenytárs-figyelés napi gyakorlatából kiinduló gyors imitáció, a rendszeren belüli 
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megoldások minél egyedibbé tétele jellemzi. Ehhez sajátos időzítés is társul – az imitáció 

viszonylag rövid időn belül szükségszerű, az újdonság/innováció keresése is az, de 

például az újdonság/innováció megvalósítása már stratégiai döntés függvénye (nem 

mindegy, hogy mivel társul, valamint hogy a vállalat innovációinak a sorában mikor, 

milyen hangsúllyal jelenik meg). 

A szelekciós környezet jelentősége – azaz a gazdasági-társadalmi értékek mentén 

való kiválasztódás – nem kap különösebb hangsúlyt Von Hippel munkáiban. Ennek oka 

lehet az, hogy az innováció nagyon korai szakaszára összpontosít, az általánossá válás 

(disszemináció) előtti szakaszra. Jelen dolgozat szerzője szerint viszont a környezet 

jellege is fontos kérdés: vajon az mennyire alakítható, befolyásolható, viszonylag zárt 

vagy háló jellegű. Ismert, hogy egyes piacokon monopol- vagy oligopolhelyzet alakul ki, 

amely eleve kizár vagy későbbre időzít bizonyos fejlesztési megoldásokat. Elemezhető 

lenne az, hogy például a fogyasztók interneten elemzett megoldásaiból hány és milyen 

szabadalom vagy termék születik – és a sikertelenség okait is érdemes lenne kutatni. 

Vagy az is érdekes kérdés lehet, hogy hol és miért kapcsolódnak bele a vállalatok a 

fogyasztók innovációs folyamataiba. Vagy hogy milyen versenytársai vannak az élenjáró 

fogyasztói csoportnak, és hogy kikkel tud együttműködni.  

 

4. A piaccal való kapcsolat  

A stabil, illetve a dinamikus rendszer kapcsán érdemes azt is megemlíteni, hogy a 

piaci struktúrák, azok dinamikája (a szereplők közötti kapcsolatok, a környezet szelektív 

mechanizmusai) is befolyásolja a termék sikerét – még ha az élenjáró fogyasztók 

meghatározása a vállalat szempontjai alapján sikeresen is történt. Dinamikusan változó 

környezetben rendkívül szűk az időkorlát, csak a gyors, összehangolt termékbevezetés 

érhet el célt (különben „elterjesztik mások”). Az új termék diffúzióját – értelemszerűen – 

felgyorsíthatják a dinamikus piaci mozgások, míg a stabil környezet (hosszú távú 

szerződések, szigorú partnerkapcsolatok, háttéralkuk) hatására a termék lassan terjed, 

nem biztos, hogy általánossá válik.   

A piacok szerkezete – egészen pontosan a szervezettségük – alapján is 

másféleképpen terjed az új termék. Szervezett beszállítói – termelői – értékesítői piacon, 

ahol szerződéses megegyezések és hosszútávú kapcsolatok dominálnak, alapvető 

 90



költségvetési korlátokat és bizalmi jellegű falakat kell átlépni, megdönteni. Ilyenkor tehát 

tovább tart az innováció diffúziója. De az innováció megjelenését is befolyásolhatja ez a 

tény. 

A piacon túlnyúló szerveződési formát ismertet Von Hippel az innovációs 

közösség fogalmában161. Az információ megosztása itt nem nyereségességi alapokon 

szerveződik, hanem bizonyos szinten szubjektívnek mondott elemek (presztízs, 

ismeretség) alapján. A közösségen belüli szerveződés, együttműködés és alá- fölé 

rendeltségi viszonyok, verseny is fontos terület lehet a további kutatások számára. 

Valószínűnek tartom, hogy a közösségi értékek mentén szerveződő piac – vagy 

éppenséggel hálózat fontos kutatási területté válik. Egyrészt azért, mert a szigorú 

profitszempontok mint piaci értékek mellé új értékek kerülnek be (a közösséghez tartozás 

értékei), amelyek „felpuhítják” ezeket, és jelentősen módosíthatják a fogyasztók 

választásait. Másrészt éppen itt válnak fontossá a neoklasszikus közgazdasági modellből 

eddig kimaradt, oda nehezen illeszthető fogyasztói vizsgálat, szociológia, pszichológia, 

marketing kutatási területek. 

 

5. A fogyasztói alapállás 

Az élenjáró fogyasztó nem szokványos szereplő, olyan valaki, aki a többi 

fogyasztóhoz képest a jövőben értékesebb tudással, ismeretekkel rendelkezik, aki aktív 

szerepet vállal a szükségletei kielégítése érdekében, és akinek a megtalálása és 

megkérdezése a vállalat számára jelentős hasznot hoz. A Von Hippel-i modell kezdetben 

egyértelműen az élenjáró fogyasztótól a vállalat felé irányuló információ-áramlást vázolta 

fel, amikor a vállalatnak kellett „formába öntenie” az élenjáró fogyasztó ötleteit. Ez a 

modell a későbbiekben viszont kiegészült az együttműködésen alapuló tanulás 

gondolatával. Sőt, maga a kutató is „tanul” az élenjáró fogyasztók felkutatása, 

viselkedésüknek, tevékenységüknek a feltérképezése során. Erősödik tehát a 

relativizálódás, azaz a kontextusba helyezés és határozottan nagy szerepet kap a Gibbons-

i Mode 2 jellegű tudás. Talán érdekes kutatási kérdés lehet az is, hogy hogyan vonzzák a 

vállalatok az élenjáró fogyasztókat, azaz hogyan építenek olyan hálózatokat, alakítanak ki 

tudást és szerveznek közösséget, melyek részvételre ösztönzik a fogyasztókat.   
                                                 
161 Von Hippel, 2005, 96. old. 
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Von Hippel azt javasolja, hogy a meglévő piaci vagy technológiai trendek 

azonosítása alapján találják meg az élenjáró fogyasztókat. Ez stabil vagy stabilizálódó 

piaci környezetben, viszonylag rövid időtávon lehetséges – például a technológiai 

paradigma kialakulása esetén, melyben egy sikeres mintát követve alakulnak ki 

technológiai kutatási irányok, módszertanok, valamint ráépülő struktúrák, illetve a 

technológiai rendszer, a szociálkonstruktivista rendszer vagy az actor-network rendszer 

stabilizációs fázisaiban. Hosszabb időtávon vagy dinamikusan változó piaci környezetben 

azonban (és az említett high-tech szektor inkább ide tartozik) nem a meglévő piaci vagy 

technológiai trendek, hanem a meglévőkből fejleszthető új trendek, új technológiák – új 

piacok – a lényegesek. Itt érdemesebb a kitörési pontokat keresni, az új technológiákhoz 

vezető termékeket, az újonnan kialakítható fogyasztói mintákat megfogalmazni, új 

termékek formájában. Ezt a stratégiai niche menedzsment – azaz a stratégiai piaci rés 

megteremtésének és menedzselésének a koncepciója fejezi ki a leginkább: az a lehetőség, 

hogy az adott vállalat innovál legelőször.  

Ehhez kapcsolódik a szükségletek kérdése is. Stabil vagy stabilizálódó piaci 

helyzetben elegendő lehet a felderítetlen, kielégítetlen szükségleteket megtalálni, illetve 

megcélozni. Ezzel szemben érdemesebb folyamatosan új szükségleteket, igényeket 

létrehozni, mert azok biztosítják az új piacokat és a folyamatos versenyelőnyt. Hiszen a 

potenciális szükségletek majdnem végtelenek, és nehéz megmagyarázni, hogy miért jön 

létre az adott időben az a meghatározott innováció vagy feltalálás.  

Az élenjáró fogyasztó bevonása a termékfejlesztésbe azért kulcsfontosságú ötlet a 

termék sikere szempontjából, mert ekkor van lehetőség a leggyorsabb, legpontosabb 

interakcióra a fogyasztók és a fejlesztők között – ez a piacon sokkal lassabb módon, 

számos egyéb tényező torzító hatásával együtt jöhetne létre. Mód van arra, hogy a 

fogyasztók „együtt fejlődjenek”, „közösen tanuljanak” a fejlesztőkkel – ami egyben az 

innovációs háló működésének a felgyorsításához is vezet. 

Jelen dolgozat szerzője szerint fontos kutatási kérdés a fogyasztók és a vállalatok 

innovatív tevékenységének összehasonlítása. A motivációk különbözőségét (presztízs 

versus nyereségesség/ piacszerzés) Von Hippel is hangsúlyozza, a fogyasztók és a 

vállalatok együttműködési lehetőségeit azonban csak a vállalatok oldaláról elemzi  - 

kimerítő részletességgel. A fogyasztóknak viszont szintén nyereségességi 
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(álláslehetőséget biztosító, a kutatási tevékenységüket finanszírozó stb.) szempontjaik is 

lehetnek a vállalatokkal való innovációs együttműködésben.  

Von Hippel szerint a fejlesztő-fogyasztói alapállás a következő: egyvalaki 

„ismeri” a megoldást, ez a többiek ismereteivel összeadódik, kvantitatív módon, s végül 

kvalitatívvá válhat, hiszen a piacon követendő lehet. A tudás maga attól lesz kvalitatív, 

hogy folyamatosan változik, alkalmazkodik a befogadó környezethez, átalakul, a 

fogyasztói referenciapontok is átalakulhatnak, változhat a fogyasztók látásmódja. Jelen 

dolgozat szerzője szerint éppenséggel kimarad a potenciálisan élenjáró fogyasztók 

körének meghatározása, bevonása: azoké a fogyasztóké, akik még nem élenjáró 

fogyasztók, de a jövőben azok lehetnek, akik „lendületet kapva” folyamatos innovációba 

kezdenek. Kiemelendő viszont az, amit Von Hippel egyfajta művészetnek nevez: az adott 

problémára adandó innovatív megoldás keresése hasonló területeken, iparágakban, 

szegmenseken. A szerző úgy gondolja, olyan hasonló szerkezetű elvárásokról van szó, 

amelyek magasabb követelményeket támasztanak a meglévő adott piacon, mint az 

alkalmazandó termék, folyamat piacán. A szerkezeti sajátosságok elemzése vélhetően 

egyre nagyobb szerepet játszik mind a kutatásokban, mind pedig a szakirodalomban, 

hiszen ez vezethet a termékfejlesztés megalapozásához, az innováció sikeréhez.   

 

6. Az élenjáró fogyasztó koncepció előrejelezhetőségének, megbízhatóságának a 

vizsgálata 

 Ez szorosan összefügg a környezetbe illesztés, a szerkezeti sajátosságok, a 

motiváció, valamint az időfogalom kérdésével. Korábban már említésre került a 

környezet kellő mélységű ismertetésének a hiánya, a szerkezeti sajátosságok 

„megsejtése”, valamint a motiváció kérdésköre. Az időfogalom itt konkrétan az élenjáró 

fogyasztók - azaz a múltbeli tapasztalatok alapján a jövőben élenjáró fogyasztóként 

viselkedő fogyasztói csoport - megfelelő meghatározásában és megtalálásában rejlik. Ez 

– a Von Hippel-i definíción túl - főként a fogyasztók feltalálói aktivitásának a 

történetéből szűrhető le. A jellemzően sokat innováló, gyors reakcióképességű, a 

változásokra érzékeny fogyasztók akkor az adott területhez is kell, hogy értsenek, 

amelyet legalább a követelmények ismerete, megértése biztosít.  
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Magas kockázatú, dinamikusan változó környezetben kisebb a valószínűsége a 

legsikeresebb élenjáró fogyasztói csoport megtalálásának, mint stabil környezetben. 

Mindez a piaci trendek, technológiák változékonyságán alapszik. Ha kellően stabil az 

adott piaci trend, amelyhez képest megfogalmazódik az élenjáró fogyasztói csoport, csak 

akkor vonhatók le előrejelző jellegű következtetések a csoport elemzése során. 

Folyamatosan változó környezetben viszont a fogyasztói igények gyorsan változhatnak és 

ezek mögött más-más fogyasztói csoportok létezhetnek. Ilyenkor előtérbe kerül a vállalati 

alkalmazkodás (technológiai és szervezeti szinten), a gyors reakcióképesség, a vállalat 

tudásbázisának az értékelése. Kiemelendő, hogy a tanulási, illetve a gyors reagálási 

képesség fontosabbá válhat, mint a szereplők adott pillanatbeli tudása, ismerete, 

informáltsága.  

A megbízhatósági vizsgálathoz minden esetben hozzá kell venni az ellenállást, 

akár a szervezeten belül, akár azon kívül. Elképzelhető, hogy az eddig legjobb pozícióban 

lévő fogyasztók – helyzetük előnytelenné válását felismerve – ellenlépéseket tesznek az 

új termék bevezetésének, sikerének a megakadályozására. Létezhetnek olyan szabályozó 

intézmények, amelyek szintén ellenérdekeltté válnak az új termék megjelenésében. 

Ismert a vállalati forgatókönyv-készítés gyakorlata, és érdekes kérdés, hogy vajon hogyan 

szerepelnek az élenjáró fogyasztók (felkutatásuk, az általuk adott ötletek) e vállalati 

forgatókönyvekben. 

 

 94



VII. Összefoglalás 
 

Nehéz az innovációról általánosan elfogadhatót és egyúttal hiteleset írni. Jelen 

dolgozat szerzője az STS-modellek és az innovációs elméletek alapján mégis megkísérli 

ezt, hiszen az innovációnak vannak elengedhetetlen összefüggései.  

Az első hipotézis szerint Von Hippel élenjáró fogyasztó menedzsment elve 

gyakorlati példák elemzése révén alakult ki, és csak bizonyos feltételeknek megfelelő 

csoportokra alkalmazható. Von Hippel a tudományos kutatók, majd pedig a vezető 

termékgyártó és informatikai vállalatok vizsgálata során jutott arra a következtetésre, 

hogy van olyan fogyasztói csoport, melynek meglévő szükségletei általánossá válnak a 

piacon, és szükségleteik kielégítése számukra jelentős haszonnal jár – ők az élenjáró 

fogyasztók. Csak egy adott, viszonylag stabil piaci trendhez képest nevezhetők 

élenjárónak, a gyorsan változó igények közepette más csoportok jelenhetnek meg mint 

élenjáró fogyasztók.  

Az innováció kapcsán első megközelítésben a technika értelmezése a 

kiindulópont: a technika nemcsak tárgyak és a rájuk vonatkozó tudás összessége, hanem 

magában hordozza a fejlesztők – fogyasztók értelmezését, együttfejlődését, a közös 

tanulást is. Von Hippelnél szintén szerepel ez a gondolat, de elmélete nem erre 

hegyeződik ki. Szerinte alapvetően inkább az élenjáró fogyasztók információinak a 

megszerzése a cél, ők „vezetik” az innovációkat. A vállalatok tudásátadó szerepe 

többnyire csak a fogyasztói igények megfogalmazásában jelentkezik. Látható tehát, hogy 

Von Hippel elmélete továbbgondolható a közös tanulás koncepciója mentén.  

Az innováció mint rendszerszervező elem, illetve az innováció rendszerjellege 

csak alapvetésként jelenik meg Von Hippel munkáiban. Elemzésének középpontjában a 

következők állnak: az innovációk meghatározott köre (összefüggő, inkrementális termék- 

és folyamatinnovációk), az innováció behatárolt szakasza (amíg a piacon ismertté válik), 

az innováló fogyasztók állandó újdonság-keresése. Von Hippel szerint az újdonság 

keresése analógiákon alapul. Ebből az feltételezhető, hogy hasonló körülmények között, 

hasonló elvárásoknak megfelelő innovációkat vizsgál, más szóval az innovációk 

környezete és jellege is valamilyen szinten hasonló. Az a hipotézis, mely szerint az 

innováció önszervező és kontextust szervező erőt képvisel, Von Hippelnél is igazolást 
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nyer; az innovációs közösségek éppen az innovációk köré szerveződő innovátorok, 

érdeklődők, gyártók és kutatók hálózatát jelentik. Az innovációk viszont szigorúan 

inkrementális termék- vagy folyamatinnovációk; a szervezeti kihatásukat, és a 

kapcsolódó értékek változását Von Hippel nem vizsgálja.  

Az innováció gazdaságtana Von Hippel szerint nem indokolható kizárólag a 

neoklasszikus közgazdaságtan alapfeltevéseivel. Kiemeli például az innovációk 

közzétételének ingyenességét, mely szerinte nem gazdasági okokkal (például presztízzsel, 

előnyszerzéssel stb.) magyarázható. Az evolucionista megközelítés távol áll tőle. Jelen 

dolgozat szerzője viszont úgy véli, a sikeres innovációk elemzéséhez elengedhetetlen a 

szelekció (vagy valamely társadalmi vagy értékrendbeli szűrő) figyelembe vétele. A kép 

teljességéhez hozzá tartozik a sikeres innovációk jövőbeli alakulásának figyelemmel 

kísérése, valamint a sikertelen innovációk elemzése.  

 Jelen dolgozat szerzője szerint az élenjáró fogyasztó menedzsment elv az alábbi 

kritériumokkal bővíthető ki az STS és az innovációelméleti tanulmányok alapján: 

• Az innováció fogalma a technika konszenzusos értelmezésén, közön tanuláson, 

visszacsatoláson és szelekción alapuló modellel ábrázolható. 

• Az innováció rendszerjellege kapcsán kiemelendő, hogy nemcsak 

inkrementális, hanem radikális, valamint technológiai rendszert és rezsimet 

változtató innováció is létezik. 

• Az innováció környezettel való kapcsolatában fontos kérdés a szelekció, amely 

lehet technológiai, gazdasági, társadalmi jellegű, és amely kritikus jellemzője 

az innováció korai szakaszának. 

• Az innováció piaccal való kapcsolata a hálózat megjelenését követően 

átértékelődik: hangsúlyt kapnak a nem piaci ösztönzők, a verseny helyett 

kooperáció tapasztalható és felerősödik a szereplők közötti kommunikáció és 

erőforrás-megosztás. 

• A fogyasztói alapállás kapcsán vizsgálandó a közös tanulás gondolata és a 

szükségletek változásának a mikéntje. Ezáltal az élenjáró fogyasztói csoport 

köre kibővíthető a potenciálisan élenjáró fogyasztók csoportjával. 

• Az élenjáró fogyasztó koncepció előrejelezhetőségének, megbízhatóságának a 

vizsgálata magában kell, hogy foglalja az élenjáró fogyasztói csoport 
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összetételének, motivációinak, szükségleteinek a vizsgálatát, csakúgy, mint a 

környezet és a piaci változások elemzését az alábbi szempontok alapján: 

reakcióképesség, tanulás, a környezethez való alkalmazkodás, valamint a 

környezet alakítása.   
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