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Bevezetõ

A technológiai és az Internet-szektor rész-
vényeit (mintegy ötezer vállalatét) tömörítõ 
Nasdaq-index 2000. áprilisi visszaesését kö-
vetõen – a márciusi csúcshoz képest az ápri-
lisi mélypont 37 %-kal (!) volt alacsonyabb 

– új hívekkel gyarapodott az új gazdaság-
szkeptikusok tábora. 

A tõzsdei korrekciót nem sokkal késõbb 
enyhe recesszió követte, vagyis kiderült, hogy 
a konjunktúraciklus halálát sugalló euforikus 
következtetések elsietettek voltak. A vissza-
esést magyarázó elemzések szerint a tõzsde 
mûködési mechanizmusából logikusan leve-
zethetõ volt a buborék kipukkadása. Bemu-
tatták, hogy szemben a „régi gazdaság” meg-
állapodott cégeivel, az új gazdaság-papírok 
egy részvényre jutó nyeresége minimális, 
esetenként negatív (!) volt (Sornette, 2003), a 
papírok irracionálisan felülértékeltek voltak, 
és a befektetõk további gyors részvényárfo-
lyam-emelkedésre spekuláló, nyájszerû visel-
kedése nem tarthatott a végtelenségig.

A magyarázatok másik része az intézmé-
nyi gazdaságtan megközelítését alkalmazza: 
az infokommunikációs szektor válságát piaci 
és kormányzati hibákra vezeti vissza. (Major, 
2003; Cheng et al., 2003) A távközlési szektor 
deregulációja, nagyszámú új piacra megjele-
nése óriási beruházási boomot indított el. Az 
új piacra elkezdték kiépíteni, a piacon benn-
lévõk pedig felújítani, modernizálni infra-
struktúrájukat. Az e- és i-kereskedelem gyors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kiépülése, a cégek tömeges áttérése inter-
netalapú beszerzésekre, az informatikai 
alapú szolgáltatások kihelyezése, specializált 
web-szolgáltatók megjelenése, a mobilszol-
gáltatások páratlanul gyors elterjedése 
kínálati sokkot eredményezett. A felpörgõ 
versenyben, a gyorsan rövidülõ technológiai 
ciklusok korában helytállni, új és új techno-
lógiai megoldásokkal elsõként a piacra lépni 
kívánó vállalatok nem csupán a roppant 
beruházások következtében, hanem amiatt 
is vészesen eladósodtak, hogy kínálati palet-
tájuk bõvítése érdekében nagyszámú, már a 
felvásárlási ajánlatot megelõzõen is jócskán 
felülértékelt vállalat felvásárlásával próbálták 
stabilizálni piaci pozíciójukat.1  

A növekedés csapdájába került vállalatok 
rendre elõremeneküléssel próbáltak meg-
szabadulni feszítõ likviditási gondjaiktól: az 
infokommunikációs berendezések gyártói 
és az infrastruktúra szállítói, kiépítõi nem 
csupán saját roppant beruházásaikat finanszí-
rozták, de kedvezményes fizetési feltételeket 
szabtak vevõiknek, sõt legtöbbször meg is 
finanszírozták azokat.2 

Az eladósodási folyamat attól vált tartha-
tatlanná és vezetett a befektetõk bizalmának 
megingásához (ne felejtsük el, hogy tõzsdei 
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 1 1998 és 2000 között a Cisco Systems mintegy ötven, 
új fejlesztéssel megjelent céget vásárolt fel. (Forrás: 
Acquisition Summary. http://www.cisco.com/warp/
public/750/acquisition/summarylist.html) 
 2 A vevõk megfinanszírozása a Cisco mérlegében 475 
millió dollárral szerepelt, a Nortel Networks-éban 1,6 
milliárd dollárral. (Cheng et al., 2003, 75. ) 
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finanszírozású cégekrõl van szó,3  amelyek 
esetében a befektetõi bizalom szó szerint 
létkérdés), hogy a versengõ szolgáltatók csil-
lagászati licencdíjakat fizettek a harmadik 
generációs (szélessávú) multimédiás mobil-
szolgáltatások szolgáltatói engedélyeiért.4 

A csõdbe jutott vagy csupán a csõd szélére 
került, és ezért a készleteiktõl megszabadulni kí-
vánó vállalatok elárasztották a már amúgy is lany-
huló keresletû piacot nagy árengedménnyel 
kínált új vagy „újszerû, alig használt” beren-
dezésekkel. Megkezdõdött a reményeket be 
nem váltott felvásárlások leírása, ami tovább 
mélyítette a pénzügyi válságot.

Major Iván (2003) tanulmánya bemutatja 
azokat az egymást követõ kormányzati, 
szabályozási- és piachibákat, amelyek a 
csapdahelyzetek fenti sorozatát és a válságot 
elõidézték. E dolgozat más nézõpontból járul 
hozzá az új gazdaság intézményi megköze-
lítéséhez: a piac talán idõ elõttinek mondható 
konszolidációját elõidézõ, kétségtelen intéz-
ményi hibákat nem tagadva, a hangsúlyt arra 
helyezi, hogy az amerikai gazdaság számos 

„intézményi erénnyel” rendelkezik, amelyek 
hozzásegítették, hogy az új gazdaság epi-
centrumává váljon. Az intézményi erények 
bemutatásával a tanulmány azt igyekszik 
bizonyítani, hogy az amerikai gazdaság a sornette-i 
értelemben vett új gazdaságok fõ motorja, és 
haszonélvezõje. Sornette (2003) megállapít-
ja, hogy az új gazdaság kifejezés nem a 
kilencvenes években született: már a húszas 
évek végén, az 1929-es válságot megelõzõ 
idõszakban, továbbá a hatvanas években is 
gyakori kifejezés volt a befektetõk körében. 

Sõt, ha úgy tetszik, már az 1600-as évek 

tulipánmániája idején is (1637-ben a 
tulipánhagymák „árfolyam-összeomlása” 
volt az elsõ nevezetes tõzsdekrach). Az 
új gazdaság kifejezést akkoriban az 
új és új gyarmatosítási lehetõségek és a 
gyors növekedés tette indokolttá. Mindez 
a gazdaság „új” mûködésére utalt. A 
húszas években az elektronika és tele-
kommunikáció térhódítása, a General 
Electric és az AT&T voltak a gazdaság 
mûködését forradalmasító, új technoló-
giát képviselõ új vállalatok. A hatva-
nas évek elején az elektronikai cégek 
villámgyors áremelkedése (Texas Inst-
ruments, Varian Associates, Transitron, 
Circuitronics – az 1962-es krach után 
számos elektronikai vállalat részvénye 
a csúcspont árfolyamának 10 %-át érte 
csupán), az ún. tronics boom volt az „új 
korszak” motorja.

Hipotézisem szerint ugyanakkor, az infor-
mációs technológiai forradalom kiváltotta új 
gazdaság következõ fejlõdési fázisának nem 
az Egyesült Államok lesz a fõ motorja. 

A látványos felíveléseket (és egyúttal a 
jelentõs divergencia idõszakait) követõ kor-
rekciók utáni, azoknál hosszabb ideig tartó 
fokozatos technológiai és gazdasági fejlõdési 
idõszakokban – amikor már nincs szó új 
gazdaságról, csupán business as usual – már 
nem feltétlenül a technológiai ciklus elindító-
ja a fokozatos fejlõdés fõ motorja. A business 
as usual idõszakában ismét felerõsödik a 
fejlett országok gazdasági konvergenciája. 
A fejlõdést és a termelékenységjavulást a 
sikeres felzárkózók hajtják elõre.5  Az USA 
a következõ új gazdaság-idõszakban válik 
majd ismét a fejlõdés motorjává.

 3 A tõkepiaci finanszírozás tette lehetõvé, hogy a 
Cisco kapitalizációja (a forgalomban lévõ értékpapí-
rok számának és árfolyamának összege) 435 milliárd 
dollár volt 2000-ben, míg a Fordé 63 milliárd. (www. 
cisco.com)
 4 A licencért folyó verseny aukciókon dõlt el: Nagy-
Britanniában például a költségvetés 35,4 milliárd 
USD-nek megfelelõ összegû bevételt könyvelt el az 
engedélyekért. (Cheng et al., 2003, 73.) 

 5 A sikeres felzárkózók körét a már bizonyos fejlettségi 
küszöb feletti országok alkotják, amelyek gazdasági 
teljesítménye ebben a fázisban közelíteni kezdi a 
technológiai ciklus elsõ fázisában kiugró teljesítményt 
mutató gazdaság(ok)ét, hozzájárulva ezzel a diver-
gencia lassulásához, megfordulásához.
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Intézményi erények

Könyvtárak eldugott polcain porosodó tech-
nológiatörténeti kézikönyvek bizonyára 
megemlékeznek arról, hogy az Internet nem 
egy magányos, amerikai lángelme találmánya, 
hanem több fejlett ország (Nagy-Britannia, 
USA, Franciaország, Norvégia, Svájc) kuta-
tócsoportjainak számos, részben egymásra 
épülõ találmányai nyomán jött létre, és közel 
három évtizedes (!) technológiafejlõdést 
követõen robbant be – mint „Amerikából 
származó fejlesztés” – a nemzetközi köztu-
datba. (l.: Mowery – Simcoe, 2002)

Az amerikai gazdasági intézményrendszert 
tanulmányozva, különös tekintettel az in-
novációs rendszer intézményeire (Mowery 

– Rosenberg, 1993; Gordon, 2003), világossá 
válik, hogy miért az Egyesült Államokban 
terjedt el a leggyorsabban az új technológia, 
és hatotta át a gazdaság valamennyi szeg-
mensét. A híres amerikai kommercializációs 
kultúra (Kenney, 2003) létrejöttének egyik 
kulcseleme a tõzsdei finanszírozás intézmé-
nye. David Mowery és Timothy Simcoe 
(2002) érzékletesen írják le, hogy a Netscape 
tõzsdére bocsátásának sikere nyomán 
drámai gyorsasággal futottak fel a terjeszke-
désükhöz szintén a tõzsdérõl forrásokat te-
remtõ Internet-alapú vállalkozások, amelyek 
mind a technológia kommercializálásához 
járultak hozzá. A sikeres kommercializálás-
ban talán még a rugalmasságot és a versenyt 
erõsítõ tõzsdei finanszírozási rendszernél 
is nagyobb szerepet játszottak az amerikai 
innovációs rendszer motorját képezõ kocká-
zati tõketársaságok.6  Ne feledkezzünk meg 
arról sem, hogy a kommercializálás nem 

csupán a találmányból fakadó lehetséges 
üzleti haszon kiaknázása szempontjából 
kulcskérdés – hiszen az üzleti sikerrel lehet 
a további K+F-ráfordításokat megindokolni 

–, a kommercializálás a technológia gyors és 
a gazdaság minden szegmensére kiterjedõ 
diffúziójának is elõfeltétele! A gyors diffúzió 
szempontjából hasonlóan fontos az ame-
rikai munkaerõpiac páratlan rugalmassága 
is: az USA-ban nem probléma néhány ezer 
kvalifikált munkaerõ biztosítása egy felívelõ 
ágazatban, hiszen a munkaerõ kész több 
ezer mérföldrõl áttelepülni a jó állásokért.

A technológia gyors elterjedését szol-
gálta a fejlett szellemi tulajdonjog-védelem 
és a szabadalmi rendszer, továbbá a ver-
seny erõteljes ösztönzése, a trösztellenes 
törvényhozás, az új piacra lépõk támogatása 
és a vállalkozásösztönzés is. Számos ország 
technológiapolitikájának szerves része (kü-
lönösen a Távol-Keleten és a délkelet-ázsiai 
országokban), hogy az ún. csúcstechnológiát 
képviselõ, az innovációkban élenjáró „nagy 
nemzeti vállalatot” támogatják. Ez utóbbi 
rendszer nem ösztönzi, hogy új piacra lépõk 
támadják a kiválasztott cég piacvezetõ pozí-
cióját. Az amerikai intézményrendszer nem 
így mûködik: a nagyok pozíciója, mint azt a 
gazdaságtörténet számtalanszor bizonyítot-
ta, támadható. Az állandó piaci támadások 
következtében az iparágak vezetõ szereplõi-
nek fejlesztési erõfeszítései, ráfordításai az 
Egyesült Államokban sokszorosát képezik 
más országok „innovációra kiválasztott” játé-
kosaiénak. 

Az intézményi erények közé tarto-
zik a kiváló egyetemi és vállalati kutató 
laboratóriumok sûrû hálózata7  és a szoros 
ipar-egyetemi kapcsolatok hagyománya. 
Fontos intézményi erény, hogy a katonai 
és polgári kutatás-fejlesztés nem különül el 

 6 Néhány összehasonlító adat (Forrás: www.nvca.org): 
1990-ben az összes kockázati tõkeberuházás 2862,5 millió 
dollárt tett ki az Egyesült Államokban (1471 ügylet; egy 
ügylet átlagos értéke 1,95 M USD volt.) 
1995: 7682,96 M USD, 1901 ügylet, 4,04 M USD/ügylet; 
1998: 21472,96 M USD, 4203 ügylet, 5,11 M USD/
ügylet; 2000: 106391,24 M USD, 8208 ügylet, 12,96 
M USD/ügylet. 

 7 Mind az állami, mind a magán-kutatóintézetek 
számtalan meghirdetett szövetségi és tagállami 
K+F-projektre pályázhatnak, amelyeket elnyerve 
bõkezû, hosszú távra tervezhetõ finanszírozásban 
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mereven (gondoljunk Dwight Eisenhower 
híressé vált megfogalmazására a katonai ipari 
komplexumról!) – ami lehetõvé teszi, hogy a 
hadiipari fejlesztések rövid idõ alatt a polgári 
szférában is hasznosuljanak.

A fentiek fényében nem tekinthetõ vé-
letlennek, hogy míg a nagy találmányok gaz-
daságtörténetében az amerikai elõny nem 
mindig a találmányi fázisban jelentkezett, a 
találmányok kommercializációs fázisában 
már mindig az Egyesült Államok járt élen.

Új gazdaság vagy új gazdaságok

Ebben a tanulmányban az új gazdaság kife-
jezést két értelemben használjuk. A többes 
számmal jelzett evolúciós értelmezés a gaz-
dasági fejlõdést technológiai forradalmakra, 
új technológiát képviselõ, új iparágak meg-
jelenésére és fejlõdésének dinamikájára 
visszavezetõ evolúciós elméletekhez áll 
közel. Az információs technológiai forrada-
lom kiváltotta változásokat történetiségében 
szemléli és – bár nem tagadja a legújabb 
új gazdaság mélyreható, minõségi, ha úgy 
tetszik, revolutív voltát, megközelítésmódja 
evolutív: az információs technológiai forra-
dalmat az általános célú, forradalmian új 
technológiák megjelenésének sorozatában 
az egyik állomásnak tekinti. 

E dinamikus szemlélettel szemben az új 
gazdaság kifejezést egyes számban használó 
elméletek szóhasználata egyetlen konkrét, bár 
tartalmilag és idõben azóta sem egyértelmûen 
meghatározott gazdaságtörténeti idõszakot 
jelöl: a kilencvenes évtized második felének 
új gazdaságát, az információs technológiai 
forradalom kiváltotta változásokat.

Kíséreljük meg idõben behatárolni az új 
gazdaságot, ami hozzásegíthet bennünket 
az evolutív és a revolutív elemek szétszálazá-
sához, továbbá ahhoz, hogy számba vegyük, 
melyek az új gazdaság tartósan fennmaradó, 
minõségi elemei, és mely vonásai indokolják 
az evolúciós megközelítésû, dinamikus 
értelmezést.

Makroközgazdászok a kilencvenes évek 
közepétõl számítják az új gazdaság idõsza-
kát, amikor a termelékenység-emelkedés 
üteme látványosan felgyorsult, az infláció 
és a munkanélküliség közötti Philips-görbe 
összefüggés nem érvényesült.8  A tõzsde 
szárnyalt (a Wall Street ugyanúgy, mint a 
NASDAQ)9, és úgy tûnt, a régi közgazdasági 
törvényszerûségek (a szûkösség és a csök-
kenõ hozadék törvénye) új közgazdaságtan-
nak fogják átadják a helyüket. 

Az Internet drámai elterjedése is erre az 
idõszakra esik, a mikroprocesszorok, a számí-
tógépek és perifériáik árcsökkenése is ebben 
a fél évtizedben a legmeredekebb (IMF, 
2001). A számítógépes berendezésekbe, 
szoftverekbe és telekommunikációs beren-
dezésekbe irányuló beruházások szintén 
az évtized második felében tetõztek, és az 
évtized végétõl csökkenni kezdtek.

A nemzetközi menedzsment-irodalom, 
továbbá a vállalatszervezetet és piaci szer-
kezetet vizsgáló irodalom az új gazdasá-
got az üzleti környezet megváltozásaként 
értelmezi.10  A vállalati versenyképességet 
és az üzleti sikert új versenyfeltételek, a ko-
rábbiaktól eltérõ tényezõk határozzák meg. 
(Granstrand, 2000) A vállalatok és a keres-

8 Folyamatos csökkenés után, 2000-
ben a munkanélküliségi ráta 3,9 %-ra, 
harmincéves mélypontra esett. A 4 %-os 
munkanélküliségi rátát az elemzõk kb. 
két százalékkal alacsonyabbnak tartot-
ták a munkanélküliség azon természetes 
rátájánál, amely még nem váltja ki az inf-
láció meredek emelkedését. A „különleges 
makrogazdasági körülményekre” utalt az 
a tény, hogy ezzel egyidõben az infláció is 
stabilan mérsékelt maradt. A kilencvenes 
évtizedben mért fogyasztói áremelkedés 
átlagos értéke alig 2,5 % volt, szemben a 
nyolcvanas évek 5 %-os, vagy a hetvenes 
évek 6 %-ot meghaladó átlagértékével. 
(Temple, 2002, 244.)



167

kedelembe kerülõ javak értékének egyre 
nagyobb része immateriális tényezõktõl11  
függ. A tudás a fizikai tõkénél fontosabb ter-
melési inputtá, a hosszú távú növekedés és 
hosszú távon fenntartott versenyképesség 
legfontosabb erõforrásává vált. Az új üzleti 
modell további alapvetõ jellemvonása a gaz-
daság hálózati szervezõdése. Verseny nem 
csupán termékek és cégek dimenziójában 
mutatkozik, hanem hálózati szinten is. Az 
egyéni stratégia, egyéni hatékonyság háttér-
be szorult a versenyképességet magyarázó 
tényezõk sorában, a versenyképességet egy-
re inkább a kollektív hatékonyság, a hálózati 
hatékonyság határozza meg.

A tudásgazdaság kiteljesedése, a tudás 
versenyképességet meghatározó szerepének 
kialakulása, vagyis az a folyamat, ahogyan 
az intellektuális tõke jelentõsége megelõzte 
az egyéb termelési inputokét, még annyira 
sem köthetõ kezdõ dátumhoz, mint a mak-
rogazdasági mutatók javulása.12  Az új üzleti 
modellként értelmezett új gazdaság hosszú, 
evolutív folyamat eredményeként jött létre.

Az elemzõ óhatatlanul a globalizáció 
irodalmára asszociál: tanulmányok soro-
zata mutatta be, hogy a globalizáció nem 
ezredvégi jelenség, eredete a középkorig, 
a nagy felfedezésekig nyúlik vissza, mind-
azonáltal az utóbbi tizenöt évben került 

– immár szükségszerûen közhelyként – a 
köztudatba.

A globalizációnak az új gazdasággal ana-
lóg képlékeny idõbeli behatárolhatóságát jól 
érzékelteti John Dunning meghatározása. A 

globális kapitalizmus egyedi, különleges 
vonásait Dunning az alábbiakkal definiálja: 

„1. A határokon átívelõ tranzakciók mé-
lyebbek és kiterjedtebbek, mint valaha. 2. 
A nyersanyagok, képességek, árucikkek 
és szolgáltatások földrajzi áramlása 
könnyebb és gyorsabb, mint valaha. 3. 
A multinacionális vállalatok szerepe a 
jólét megteremtésében és diffúziójában 
jelentõsebb, mint valaha, továbbá a 
multik székhelyei és termelõ bázisai több 
országban találhatók meg, mint valaha. 
4. A nemzetközi tõke- és devizapiacok 
volatilitása nagyobb, mint valaha …” 
(Dunning, 2002, 25. kiemelés tõlem 
[Sz. A.])

Úgy tûnik, az új gazdaság, csakúgy, mint a 
globalizáció az engelsi „mennyiségi változá-
sok átcsapása minõségi átalakulásba” formu-
lával írható le, ami  evolúciós, dinamikus ér-
telmezést indokol. A „legújabb új gazdaság” 
mindezek ellenére tagadhatatlanul új, a ko-
rábbiaktól minõségileg elkülönülõ  korszakot 
jelöl. Mérföldkõ a gazdaságtörténet számos 
mérföldköve között. E mérföldkõ paradoxo-
na abban mutatkozik meg, hogy revolutív 
elemeit, a mélyreható, minõségi változáso-
kat, amelyek miatt a buborék kipukkadása 
ellenére új korszakról kell beszélnünk, a 
dunningi evolutív szemlélettel lehet legin-
kább meghatározni. Az új gazdaság egyedi, 
különleges vonásait Dunningot parafrazálva a 
következõkben foglalhatjuk össze:

(1) Az új gazdaságban az információs 
technológia minden korábbinál mélyebben 
és kiterjedtebben (a gazdaságok minden 
szegmensét áthatva) hatolt be a gazdaságok-
ba és határozta meg azok mûködését. (2) 
Az új gazdaságban az információs techno-
lógiai forradalom lehetõvé tette a gazdasági 
tevékenységek példátlan, minden korábbit 
meghaladó mértékû feldarabolódását (Arndt 

– Kierzkowski, 2001; Feenstra, 1998), ennek 
következtében a globalizáció erõteljesebb 
és a világgazdaság játékosainak szélesebb 

  11 A legfontosabb immateriális tényezõk közé tar-
toznak a K+F-bázis minõsége, a licencek, márkanevek, 
vevõkapcsolatok, disztribútori hálózat, innovatív 
humán erõforrások, különleges vállalatszervezeti- és 
menedzsment-megoldások stb.
 12 Visszatekintve tudjuk, a makromutatók ilyen mérté-
kû javulása epizód volt a gazdaságtörténet végtelen 
folyamatában, amivel természetesen nem tagadjuk, 
hogy számos makromutató a tõzsdei korrekciót 
követõen is jóval kedvezõbben alakul, mint például a 
hetvenes években vagy a nyolcvanas évek elején.
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körét és mélyebben érinti, mint valaha.13  (3) 
Az új gazdaságban a tudás, mint termelési 
input jelentõsége minden korábbinál erõtel-
jesebben határozza meg a vállalati verseny-
képességet. A technológia fejlõdése minden 
korábbinál jobban felgyorsul, a termék-élet-
ciklusok minden korábbinál rövidebbé 
váltak. (4) Az új gazdaságban a gazdasági 
szereplõk (hierarchikusból alapvetõen 
horizontálissá vált) hálózati szervezõdése 
minden korábbinál komplexebb, ennek 
következtében a feldolgozóipar és szolgál-
tatások minden korábbinál erõteljesebben 
összefonódtak, a vállalati és iparági határok 
minden korábbinál képlékenyebbé váltak, a 
feldolgozóipar tercierizálódott.

A business as usual idõszaka

Michael Tushman és Philip Anderson (1990) 
tanulmánya sokatmondó kifejezéspárral 
különböztette meg a radikális technológiai 
változások és a business as usual idõszakát: 
az elõbbit kompetenciarombolónak, az utób-
bit képességfokozónak nevezte. Radikális 
technológiai változás idején – állapította meg 
a szerzõpáros – a bejáratott, hagyományos 
képességek értéke hirtelen devalválódik. A 
piaci részesedésért folytatott küzdelem ter-
mékinnováció-alapú versengésnek adja át 
a helyét. A küzdelem ilyen körülmények kö-
zött azért folyik, hogy melyik termékalterna-
tívát fogadja el a piac. A vezetõ design 
kikristályosodását követõen, az új techno-
lógia bázisán a versengés immár ismét a 
hagyományos célokért, a piaci részesedésért 
és profitért folyik. A ciklusnak ebben a sza-
kaszában a termékinnovációk gyakorisága 
gyorsan csökken, az innovációs tevékenység 
egyrészt a fokozatos fejlesztést, a termékpara-
méterek jobbítását célozza, másrészt haté-
konyságjavító és költségcsökkentõ eljárás-

innovációknak adja át a helyét. Képesség-
fokozónak egyrészt abban az értelemben 
nevezhetjük a technológiai ciklusnak ezt a 
szakaszát, hogy a fokozatos, kis lépésekben 
haladó innovációk gyakorisága értelemsze-
rûen magasan meghaladja a radikálisan új 
technológiát létrehozó innovációkét, más-
részt az új technológia meggyökeresedését 
követõen sokágúvá és intenzívvé válnak az 
új és a meglévõ technológiák, illetve az új 
iparágak és a már korábban is létezett ipar-
ágak közötti kapcsolatok, ami nagyszámú 
további innováció létrejöttének alapjául szol-
gál. (Munir, 2003; Munir – Phillips, 2002)

Szemben az amerikai innovációs intéz-
ményrendszerrel, amely a gazdasági szerep-
lõket az új technológiák felbukkanásakor 
megnyilvánuló technológiai bizonytalanság  
kompetenciaromboló idõszakaiban való 
helytálláshoz segíti hozzá, a japán (és a dél-
kelet-ázsiai országokra jellemzõ) innovációs 
intézményrendszer a technológiai ciklusok 
késõbbi, képességfokozó idõszakaiban 
bizonyult igazán hatékonynak. Ez utóbbi 
fázisban a nemzeti innovációs rendszerek 
utánzást, rugalmasságot és az azonos stra-
tégiát, de jobban elvének megvalósítását 
segítõ elemei képesek hatékonyan hozzá-
járulni a sikerhez.

Hadászati példával élve, ha két hadsereg a 
nyílt terepen összecsap (azonos stratégia), 
az erõsebb, vagyis a számosabb vagy 
jobb fegyverekkel rendelkezõ fog gyõzni. 
Ha azonban az egyik eltérõ stratégiát 
választ (például a házak fedezékébõl 
ki-kicsap az ellenségre, vagy taktikai 
visszavonulás közben hátulról bekeríti 
azt stb.), a jobb stratégiát követõ fél fog 
gyõzelmet aratni. Eszerint a technológiai 
ciklusok elsõ, képlékeny fázisában a jobb 
stratégiát alkalmazó, innovatívabb, a 
vezetõ, vagyis a piac által is elfogadott 
designt kialakító és a gyorsabb kommer-
cializálásra képes játékosok „kerekednek 
felül”. A ciklus második, business as 

 13 Matti Pohjola (2002) „új gazdaság” definíciójának 
a gazdasági tevékenység globalizációjának pé-
ldátlan elõrehaladása az egyik eleme (a másik az 
információs technológiai forradalom).
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usual fázisában a szereplõk azonos 
stratégiát követnek. Ekkor a hatékonyab-
ban, költségtakarékosabban termelõk, a 
piacot – egyebek mellett állandó foko-
zatos innovációk segítségével – jobban 
megdolgozók törnek az élre.

A feldolgozóipari termelés feldarabolódása 
és az egyes termelési fázisok földrajzi de-
centralizálódása következtében a radikális 
innovációk földrajzilag másutt jelennek 
meg, mint ahol a fokozatos fejlesztési és 
adaptációs tevékenységek folytatódnak. Bár 
a szakirodalomban szinte konszenzus ural-
kodik abban a tekintetben, hogy a termelési 
eljárások és a termékek folyamatos jobbítását 
célzó fokozatos innovációs tevékenységet, 
csakúgy, mint az azonos stratégiát, de jobban 
elv megvalósítását leginkább a japán inno-
vációs rendszer intézményei segítik elõ14  – a 
valóságban a feldolgozóipari mûködõtõke-
befektetéseket fogadó, termelésre és a glo-
bális termelési hálózatokban a hierarchia 
felsõbb szintjein álló megrendelõknek tör-

ténõ beszállításokra szakosodó, és ennek 
segítségével felzárkózásukat, szerkezeti 
modernizációjukat felgyorsítani kívánó orszá-
gok mind több szereplõje válik erre képessé. 
Olyannyira, hogy Eduardo Viotti (2002) 
tanulmányában már síkra száll a nemzeti 
innovációs rendszer és a nemzeti tanulási 
rendszer intézményeinek megkülönbözte-
tése érdekében, hiszen a fejlõdõ, felzárkó-
zó országok esetében nem az innováció, 
hanem a külsõ technológia abszorpciója és 
fokozatos továbbfejlesztése a technológia 
fejlõdésének fõ mozgatórugója.

A technológiai ciklus második fázisába 
történõ átlépés nem áll ok-okozati összefüg-
gésben a 2000. évi tõzsdei visszaeséssel. A 
technológiai bizonytalanság már évekkel 
korábban véget ért. A piac konszolidációját a 
vállalati felvásárlási és fúziós hullám felerõsödése 
mutatja. Évtizedek távlatából visz-szatekintve 
mindazonáltal valószínûleg ehhez az ese-
ményhez köti a ciklus második fázisának 
kezdetét a történelmi emlékezet. A busi-
ness as usual idõszakában mindenesetre 
a termelés költséghatékonyságát fokozó 
eljárás-innovációkra és a fokozatos termékfej-
lesztésre képes országok válnak a fejlõdés és 
termelékenységjavulás fõ mozgatóivá.

Kulcsszavak: információtechnológiai forra-
dalom, új gazdaság, evolúciós elmélet, tech-
nológiai ciklusok
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