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IRÁNYVÁLTÓ INNOVÁCIÓ
Az innovációkat sokféleképpen osztályozhatjuk, számomra a legmeggyőzőbb az a felosztás, amit Satell alkalmaz. Satell alapkutatásról
(basic research), áttörő (breakthrough innovation), fenntartó (sustaining innovation) és bomlasztó (disruptive innovation) innovációkról tesz
említést. Sokat kínlódtam az angol szöveg magyarításával. Két kifejezésre sem sikerült igazán szép magyar megfelelőt találnom. Az egyik a
disruptive, a másik az incumbent. Végül a diszruptívat zavarónak vagy
bomlasztónak fordítottam, az inkumbenst pedig két szóval próbáltam
leírni és „piacon lévőnek” neveztem.
A magyar fordítást olvasva sajnos a bomlasztó is és a zavaró is valami
negatívat, vagy kedvezőtlent jelent, pedig azt szeretném, ha erről a „bomlasztóról” mindenkinek valami kedvező és kreatív dolog jutna eszébe.
A fenntartó innováció az, amelynél mind a terület, mind pedig a probléma jól
meghatározott. Ebből az is világos, hogy a fenntartó innováció nem eredményez áttörést, vagy igazán új ismeretet, csak arra jó, hogy mintegy evolúciós úton gyarapodjanak ismereteink, tökéletesítsük azt, amit már eddig
is tudtunk. Christensen szerint a bomlasztó innováció általában azért születik, mert a már meglévő termék vagy szolgáltatás olyan szintre fejlődött,
ami meghaladja a fogyasztók minőségi igényeit. Ezért sok olyan tulajdonsággal rendelkezik, amire a fogyasztók nagy része nem tartana igényt, és
ráadásul drágább is, mint kellene. Az okos telefonunk például számos „szolgáltatását” nem vesszük igénybe, sokszor nem is tudjuk, hogy mire lenne
képes, de kénytelenek vagyunk kifizetni a magasabb árat, ha telefonálni
akarunk. Mindig vannak olyan gyártók, amelyek piacra dobnak valamit, ami
hasonlít a csúcstechnológiát jelentő termékhez, de kevésbé szofisztikált
és természetesen sokkal olcsóbb. Az „inkumbens” gyártó nem örül ennek,
általában lopásról beszél, és gyakran a szellemi tulajdon megsértése miatt

pert is indít. A fogyasztók nagy része pedig örül, hogy kap valamit olcsón,
ami megfelel az igényeinek. Ezt is bomlasztó innovációnak tekinthetjük. De
bomlasztó innovációról beszélhetünk akkor is, amikor a „versenytárs” nem
másolja a piacon lévő terméket vagy szolgáltatást, hanem valamilyen egészen új üzleti modellel lép a piacra. Amit nyújt, az nem feltétlenül csúcsminőség, de valós szükségletet elégít ki, és általában olcsóbb. Az Airbnb vagy
az Uber mindenekelőtt abban különbözik a szállodától vagy a taxi vállalattól,
hogy a cégeknek egy-egy szoftvere van és nem szállodája vagy autója.
A szállodát felépíteni sok pénzbe kerül, hatalmas a tőkelekötés. Ehhez
képest a szoftver olcsó, az eladott vendégéjszakák száma pedig jól összemérhető, az Airbnb már nagyobb sok világhírű szállodaláncnál az eladott
vendégéjszakák számát illetően. Aki teheti, az Airbnb-nél foglal szállást,
nem azért, mert a szálloda minőségével nem volna elégedett, hanem azért,
mert az ár-érték arányt jobbnak tartja az Airbnb-nél.
Az Uber-rel és az Airbnb-vel vannak gondjaink. Az Uber a szabályozás
következtében jobbnak látta, ha elhagyja hazánkat, de elhagyta Csehországot, Barcelonát is. Ma már az Airbnb-ről is tudjuk, hogy nő azoknak a
bérbeadóknak a száma, akik nem azt a lakást adják ki, amiben ők is laknak,
hanem olyan „szállodát” üzemeltetnek, amelyik sok különálló lakásból áll.
Londonban van olyan tulajdonos, aki nyolcszáznál több kiadható lakást birtokol. A negatív tapasztalatok ellenére is azt gondolom, hogy a bomlasztó
innovációk azok, amelyektől azt remélhetjük, megváltoztatják a világot és a
változásra igen nagy szüksége volna az emberiségnek.
Az írástudók felelőssége volna, hogy áttörő és bomlasztó művekkel termékenyítsék meg a közgondolkodást, mert a világ rossz irányba halad, a
javítás nem elég, a fejlődés irányát kellene megváltoztatni.
Prof. dr. Kerekes Sándor
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