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Előadás háttere
•

•

•

•

Az evolúciós közgazdaságtan jelentős
hatást gyakorolt az innováció
közgazdaságtanára.
Az evolúciós gazdaságföldrajz (EEG)
formálódó irányzata a technológiai
változás térbeliségével kezdett
foglalkozni.

Nemzetközi szinten egyre
intenzívebben kutatott téma.
A hazai szakirodalomban kevéssé
képviselt terület.
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Előadás felépítése
1. Evolúciós gazdaságföldrajzi elméletek
2. Továbblépés lehetőségei
(Kutatási) kérdés: Az elvégzett szakirodalom áttekintés alapjain
milyen problémafelvetés köré szervezzem az empirikus kutatást?
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Komplex adaptív rendszerek
Rendszer-szintű tulajdonságok
• Nem-lineáris.
• Nem-determinisztikus.
• „Elágazási pontok”.
• Irreverzibilitás.
• Adaptációs képesség.
Szerepe az EEG-ben:
• változás

Forrás: Ramlogan–Metcalfe (2006) alapján
saját szerkesztés

Saját közvetlen kutatási előzmény:
Elekes Z. – Bajmócy Z. (2012): Regionális
innovációs rendszerek a komplex rendszerek
elméletének szemszögéből. Innovációs rendszerek
konferencia. 2012. 11. 29-30. Szeged.
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Útfüggőség
“Usually lying behind the notion of
path-dependence is a series of
factors that together add up to a
directional bias.” (Glasmeier 2000,
pp. 269–270.)

Útfüggőség szakaszai
• Elő-formálódási szakasz.
• Útteremtési szakasz.
• Bezáródási szakasz.
• Útfeloldási szakasz.

„Erős” és „gyenge” interpretáció
• Döntés korlátozza a jövőbeli
választási lehetőségek körét.
• A keresési rutinok korlátozottak a
múltbéli tapasztalatok által .
Szerepe az EEG-ben:
• állandóság, irreverzibilitás
Saját közvetlen kutatási előzmény:
Elekes Z. (2013): Path-Dependency,
Externalities and Related Variety in Regional
Innovation Systems. PhD workshop. 2013. 04
24-26. Szeged.
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Általánosított darwinizmus
Evolúciós analógiára épülő elmélet
• Variációképzés.
• Szelekciót biztosító mechanizmus.
• Állandóságot biztosító
mechanizmus.
•

•

Változócsoport időbeni alakulása
érdekli.
Nem teljesen determinisztikus és
nem teljesen sztochasztikus.

Populációban bekövetkező relatív súly
változások
• rutinok

Szerepe az EEG-ben:
• variáció és szelekció környezete

Saját közvetlen kutatási előzmény
(előkészületben):
Elekes Z. (2013): Általánosított darwinizmus és
változatosság a regionális gazdaságban. VII.
Fiatal Regionalista Konferencia. 2013. 06. 1822. Szeged.
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Továbblépés lehetőségei
1. Milyen kapcsolat van egy régió gazdaságában
megfigyelhető változatosság (variety) és a regionális
gazdaság változásának útfüggősége között?

2. Hogyan lehet egy közös elemzési keretben kezelni egy
régió gazdaságának és intézményeinek változását
(koevolúció)?
3. Milyen mechanizmusokon keresztül alakulnak ki a
regionális innovációs rendszer emergens tulajdonságai a
mikroszereplők „mindennapi” tevékenységeiből?
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Köszönöm a figyelmet!
e-mail: elekes.zoltan@eco.u-szeged.hu
Jelen kutatási eredmények megjelenését „Az SZTE Kutatóegyetemi
Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai
fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás
biztosításával” című, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 azonosítószámú
projekt támogatja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

