Előszó

Az SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei sorozat kötetei mindig a megelőző
évben, a Kar által rendezett tudománynapi konferenciához kötődnek. A sorozat a
legjobb előadások lektorált, átírt változatát adja közre tanulmánykötetként.
Az idei kötet e tekintetben kissé rendhagyó. Ugyanis a 2012 novemberében
rendezett „Innovációs rendszerek: elmélet, politkák és mikroszereplők” konferencia
előadásaiból két kötet készül. Ennek oka az innováció jelenségrendszeréhez kapcsolódó kutatások bőséges és szerteágazó volta. Az innováció közgazdaságtana élénken
kutatott témává vált, amelynek saját fogalomrendszere és irányzatai formálódtak.
Ezek közül az egyik legfontosabb az innovációs rendszerek elmélete, amely éppen
tavaly ünnepelte 25 éves évfordulóját. A kifejezetten e témához kapcsolódó műveket
külön kötetben adjuk közre.
Ugyanakkor az innováció jelenségrendszere a szűken vett innováció közgazdaságtanán kívül is jelentős érdeklődésre tart számot. Számos területen, úgymint az
üzleti tudományok legkülönbözőbb szegmenseiben, a vállalkozástanban, a pénzügyekben, a térségfejlesztésben, vagy a jogtudományban bír kiemelkedő jelentőséggel.
Jelen kötet tanulmányait tehát az innováció, mint központi téma kapcsolja
össze. A pénzügyektől és ezen belül is a válság elmezésétől kezdve, az iparági és
térségi fejlesztési stratégiákon át, a vállalati belső folyamatok és külső kapcsolatok
vizsgálatáig a szerzők az innovációk jelentőségére reflektálnak (sokszor kritikai
szemszögből).
Ám az innovációkutatás egyes eredményeinek különböző tématerületeken történő puszta alkalmazásán e tanulmányok jóval túlmutatnak. Saját vizsgálati területük
mellett az innovációkutatás számára is releváns mondandót fogalmaznak meg. Ilyen
értelemben egy valódi „innovációs-kötetet” tart kezében az olvasó.
A kötet a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt és az MTA Bolyai János
Kutatói Ösztöndíj (Bajmócy Zoltán) támogatásával készült. A szerkesztők munkáját
többen segítették, ezúton mondunk köszönetet érte. Elsősorban az előadóknak, akik
a tanulmánykötet részére átdolgozták előadásaikat, és a lektoroknak, akik az igen
szoros határidő ellenére elfogadták felkérésünket. Köszönettel tartozunk a Közgazdaságtani Doktori Iskolának, és vezetőjének, Lengyel Imrének, a konferencia megszervezése és a kötet kiadása során nyújtott segítségért. Hálásak vagyunk továbbá
Dombovári Doloresnek a szerkesztésben nyújtott értékes közreműködéséért, és Szőnyi Etelkának a JATEPress főszerkesztőjének.
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