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Tézisek

 

A Von Hippel által kidolgozott élenjáró fogyasztó menedzsment elv az alábbi kritériumokkal

bővíthető ki az STS és az innováció-elméleti tanulmányok alapján:

1.

·       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 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.

Külön hangsúlyozom az átalakult időfogalmat, mely sajátos stratégiai jelentőséggel ruházhat fel

bizonyos döntéseket, és amely miatt az innovációs lehetőségek értelmezése (mint kontextusfüggő

tudás) hatalmas jelentőséggel bír. Emiatt az innováció a nettó jelenérték-számításhoz hasonlóan

jelenbeli és jövőbeli esélyeket is magában foglal többek között pl. az újdonság gazdasági előnyre

váltása során. Az esélyek pontos meghatározásában szigorú történeti (múltbeli tapasztalatokat

feltáró) és kontextus-elemzés segíthet.

2.

Amellett érvelek, hogy az innovációs rendszert érdemesebb evolucionista keretben meghatározni, a

jelenlegi neoklasszikus közgazdaságtani megközelítés helyett. A számos mutáció, variáció

létrehozásán és örökítésén alapuló modell ugyanis az innováció lineáris modelljét alkalmazó

neoklasszikus közgazdaságtannal szemben alaposabb magyarázatot kínál az innováció olyan

sajátosságaira, mint a véletlenszerűség, az innovációk koncentrálódása, összekapcsolódása, a

rendszerhez viszonyított helyük, a fejlődés policentrikussága.     

3.

 


