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A technológiai forradalmak hatása a 
a jövő fejlődésére

Az előadás Carlotta Perez könyve alapján 
készült:

Technological Revolution and Financial Capital

The dynamics ang Bubbles and Golden Ages
Bakonyi Péter 

c. docens

A technológiai forradalmak hatása a jöv ő 
fejlődésére

• Technológiai forradalom-pénzügyi összeomlás-aranykor-
fél évszázadonként

• Ez a mechanizmus több tényező hatására jön létre , 
amelyek egymással interakcióban vannak

• A radikális innováció hatására bekövetkező tényszerű 
technológiai változás-forradalom modernizálja a teljes 
termelési szektort

• A technikai forradalom hatására létrejövő társadalmi 
változásoknak sokkal nagyobb a tehetetlensége

• Öt technológiai forradalom 200 év alatt

Legyen elgondolásunk a jöv őről

• A vállalatok – országok - régiók 
növekedési lehetőségei mozgó célpontok

• A ma sikerei a tegnap helyesen 
megtervezett stratégiájának 
következményei
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Korszak Fejlődés
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forrás: Carlota Perez, Technological Revolution
and Financial Capital (2002) 

Történelmi távlatok

Technológiai és gazdasági paradigmák
(Techno-economic paradigm)

• Ipari forradalom: gyári termelés, termelékenység mérése
• Gőzgép-vasút : Ipari városok, energia központok, 

szabványos alkatrészek
• Acél, elektromosság: tudomány mint termelő erő, 

szabványosítás, világmeretű 
hálózatok,elosztott energia 
rendszerek, 

• Olaj, autó tömegtermelés: tömeges piac, 
költséghatkonyság, szintetikus anyagok, termék 
szabványosítás, világméretű egyezmények és 
konfrontáció 

Technológiai és gazdasági paradigmák
(Techno-economic paradigm)

• Információs korszak:      Mikroelktronika, 
decentralizált 
hálózati struktúrák,
tudás mint tőke, 
piaci szegmentáció, 
globalizáció, piaci rések ( niche 
markets ),
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Az öt periódus leírása-Installation

1. Fázis: Irruption: áttörés 
• Technológiai forradalom: big bang, ellentétben az 

adott időszak stagnálásával. Példa: USA 1970-71- Bob 
Noyce-Gordon Moore nevéhez fűződik az Intel első 
mikroproceszor kibocsájtása

• Az új termék és profit lehetőség felkelti a fiatal 
vállalkozók érdeklődését, míg a hagyományos 
iparágak piaca telített és új lehetőségeket keresnek

• Új befektetők és új termékek jelennek meg, míg a régi 
iparágak visszaszorulnak

• Ezt a periódust jellemzi a növekvő munkanélküliség, 
és sok feszültség a társadalomban

Az öt periódus leírása-Installation

2. Fázis: A finanszirozás ideje: ( Frenzy phase- mám or )

• A pénzügyi töke veszi át a vezet ő szerepet
• A technológiai lehet őségek kihasználásának periódusa
• Új infrastruktúrák épülnek ki
• A szabadverseny id őszaka
• Individualizmus virágzik
• Hatalmas vagyonok koncentrálódnak kevesek kezében
• Ennek a pénznek nagy része a technológia továbbfejl esztésére, 

infrastruktúra építésre fordítódik
• Ez a folyamat egyre több embert vonz hogy pénzét be fektesse, 

amely az el őfutára a pénzügyi összeomlásnak

Az öt periódus leírása

3.fázis: Forduló pont ( turning point )
• Alapvető változások a megalapozott termelés 

növekedéshez
• Időtartama változó-néhány hónaptól- néhány évig terjed
• Az egyéni és társadalmi érdekek harmonizálása
• Szabályozás a piac kiterjesztésére és nagyobb 

társadalmi kohézióra
• Lehetővé teszi az aranykor felé történő átmenetet

Az öt periódus leírása-Deployment

4.fázis: A szinergia fázisa- Time for production
• A kibontakozás ( deployment ) fázis első része a 

szinergia, amely a valódi aranykor lehet
• Az infrastruktúra és az alapvető befektetések 

megtörténtek, amelyek a növekedés motorjai
• Termelékenység a kulcsszó
• Szociális kérdések kezelve
• A technológia pozitív tényezőként szerepel
• A jövő fényesnek látszik

Az öt periódus leírása-Deployment

5.fázis: Teljes kifejlődés ( Maturity )
• Az aranykor leáldozóban
• Az igéretek nem mind teljesülnek-társdalmi békétlenség 

kezdődik
• A profit növekedés mérséklődik, majd leáll
• A befektetések nem hoznak profitot
• A szintér már a visszaesést jelzi és helyet csinál a 

következő technológiai forradalomra
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