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A közgazdaságtani evolúciós modellek annak a ténynek tudományos körökben
egyre szélesebb elfogadásával kerültek előtérbe, amely, elvetve a számtalan elvi
problémát felvető ,,kényszerformalizmus-mechanizmusokat”, elfogadja a gaz-
daság társadalmi rendszerbe való komplex beágyazottságát, és ezzel a társadalmi
jelenségek soksźınű megjelenését. Ez a természetesnek tűnő megközeĺıtés azon-
ban élét veszthetné azáltal, hogy a komplexitás megfelelő adaptálása helyett a
léıró tudományosság felé igyekezne. Éppen a formalizált evolúciós modellstruk-
túrák fejlesztésével tudunk talán legalkalmasabban rámutatni a modellezett
rendszer viselkedésének mélyebb sajátságaira, ezáltal felfedezni bizonyos jelen-
ségek valódi eredetét.

Ahogy egy komplex rendszerek modellezésében jártas kutató számára nem
kérdés, hogy a rendszert alkotó részek az ezeket egy rendszerré összeolvasztó
kölcsönhatások által új, sajátos viselkedésformákat, jelenségeket hordozhatnak
magukban, úgy a komplex rendszerekben jártas jövőkutató számára sem lehet
kérdéses, hogy a lehetséges jövőalternat́ıvák feldeŕıtése csak a rendszer kom-
plexitása révén megjelenő új struktúrák feldeŕıtése révén lehetséges.

A komplex rendszer szemléletű evolúciós modellezés álláspontja szerint a
modelléṕıtési szintnek nem a részstruktúrák minél részletesebb (mikroszintű)
megértésében kell meghatározni, hiszen nem tudhatjuk, hogy ezeknek a struk-
túráknak a rendszer egészének fejlődése szempontjából is jelentőséget kell-e
tulajdońıtanunk. De a túlzott mértékű makromodellezés is célt téveszthet,
mert a rendszer fejlődése szempontjából értékes információk elvesznek, egybe-
mosódnak. A formalizált evolúciós modellek seǵıthetnek megállaṕıtani azt a
modellezési szintet, amely még biztośıtja a megfelelő soksźınűséget (diverzitást),
hogy a modellek jól tükrözzék vissza a rendszer megváltozásának megfelelő
képességét, ugyanakkor megfelelő egyszerűśıtésekkel is élnek, csak a lényeges
tulajdonságokat kiemelve a részstruktúrákból.

A formalizált evolúciós modellek seǵıtségével, a vizsgálandó kérdéshez vá-
laszthatunk jobb modellezési szintet, mint amit a mikro vagy a makro szint
jelentene számunkra. Ennek ellenére mégse álĺıthatjuk, hogy lenne általános
optimális modellezési szint. Az előrejelző modellek számára az optimális mod-
ellezési szint ugyanis elsősorban információs probléma. Az evolúciós modellezés
ugyanis nemcsak komplex, hanem dinamikai modellezés is – egy részletesebb
struktúra nemcsak az adatok, hanem a dinamikai struktúra bizonytalanságát
is felveti. A bizonytalanságok ugyanakkor a változás lehetőségét hordozzák
magukban, ezek megfelelően formalizált adaptálásával az előrejelzési modell
megb́ızhatósága, információigénye vagy az előrejelzési időhorizontja vizsgálható.
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