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Bevezetés 

 

A tudás gazdasági és társadalmi fejlődésben való megnövekedett szerepe, a tudás-intenzív 

szolgáltatások meghatározó aránya, a szellemi termékek és tulajdonjogok fontossága új 

megvilágításban tárják elénk a régiók gazdasági fejlődésének tényezőit. Az egyetemek humán 

erőforrást képző funkciója mellett egyre fontosabb az új tudás létrehozását célzó kutatási 

szerepkör, ugyanakkor egyre növekszik a súlyuk a helyi gazdaságfejlesztés alakításában is. A 

’90-es évek közepétől, de főleg az ezredforduló után szintén változott a kormányzati 

gazdaságfejlesztés iránya is. Egyre nagyobb súly helyeződik a tudás-alapú gazdaságfejlesztés 

eszközeire: a kutatás-fejlesztés támogatására, a termelés hozzáadott értékének növelésére, a 

technológiai színvonal felemelésére, a humán erőforrások általános és speciális fejlesztésére 

stb., a fejlett országok válságból való kilábalását a kormányzat ezek erősítésével igyekszik 

elérni. Leginkább az új tudást felhasználó iparágak fejlődtek, a termékek életciklusa 

megrövidült, felerősödött a verseny a kutatás-fejlesztés terén, a képzett munkaerőért és az új 

fejlődési utak meghatározásáért, a multinacionális vállalatok kutatóhálózata globális szinten 

szerveződik.  

A tudás-alapú gazdaság kérdéskörével számos irányzat foglalkozik a gazdasági 

növekedés és fejlődés makroökonómiai elméleteitől a technológiai változás iparági 

elemzésein keresztül a vállalatok alkalmazkodóképességének mikroökonómiai 

megközelítéséig. Jelen értekezés főként a regionális gazdaságtan és gazdaságföldrajz elméleti 

irányzataira támaszkodik. A fő elméleti keretet a regionális innovációs rendszerek jelentik, 

melyek alatt a kulturális-, gazdasági- és gazdaságpolitikai intézmények területileg 

lehatárolható és összekapcsolódó rendszere értendő, ezek együttesen határozzák meg a régió 

innovációs és növekedési képességét. A dolgozat a regionális innovációs rendszerek két 

szűkebb aspektusára koncentrál; egyrészt a munkaerő által meghatározott tudásbázis lokális 

összefüggéseinek kimutatására tesz kísérletet; másrészt a regionális innovációs rendszert 

alkotó funkciók összhangját, másképpen fogalmazva a regionális tudásbázis kialakulását az 

alulról szerveződés versus kívülről vezéreltség szempontjából vizsgálja. Mindkét tekintetben 

a fejlett országok regionális trendjeitől alapvetően eltérő jellemzőket találunk 

Magyarországon, bár bizonyos eredmények azonosak a fejlett régiókban tapasztaltakkal. 

A kutatás problémakörét a magyar átmenet ellentmondásai képezik. Hazánkban a 

rendszerváltozást követően a vállalati szférában megvalósuló kutatás-fejlesztés a nagy állami 

vállalatok csődjeinek következtében visszaesett, és csak a ’90-es évek közepétől, a külföldi 

tulajdonban lévő vállalatok K+F beruházásait követően indult ismét növekedésnek. A 
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felsőoktatás szintén átalakult: a hallgatók száma robbanásszerűen megnőtt a ’90-es évek 

második felében, gombamód szaporodásnak indultak a főiskolák, azonban az oktatók 

létszáma, valamint az egyetemek kutatási kapacitásai és eredményei ezt a növekedést nem 

követték. A területi különbségek nőttek a rendszerváltást követően: a budapesti agglomeráció 

szerepe tovább erősödött, a magas hozzáadott értékű termelés a fővárosban koncentrálódik, a 

vidéki egyetemeken végzett fiatalok is itt találnak maguknak munkát stb. A regionális 

különbségeket a hazánkba érkező külföldi vállalatok tovább erősítették, mélyítve ezzel a 

nyugati- és keleti-, valamint az északi- és déli területek között húzódó szakadékot.  

Az emberi erőforrás szerepe kulcsfontosságú a regionális fejlődésben, a tudás-alapú 

gazdaságban a munkaerő képzettsége és tudásának jellege felértékelődik. Ezáltal az 

egyetemek erősödő szereppel bírnak a munkaerő kínálatának alakításában, míg a munkaerő 

keresletét egyre inkább a globális szinten versenyképes vállalatok adják. A magyar gazdaság 

duális szerkezetét, a külföldi vállalatok vezető szerepe, a hazai kis- és középvállalatok (KKV) 

alacsony innovációs hajlandósága és a fejletlen vállalkozói szellem együttesen magyarázza. A 

humán erőforrás tudás-alapú gazdaságra gyakorolt területi hatását elsősorban az egyetemek és 

multinacionális vállalatok kölcsönhatása határozza meg. Ugyanakkor a vezető vállalatok a 

munkaerőpiacot megelőzve, közvetlen oktatási kapcsolatokat építettek ki az egyetemekkel, és 

a tehetséges fiatalokat akár már az egyetemi évek alatt kiválasztják. Véleményünk szerint a 

gyenge vidéki keresleti oldalra vezethető vissza a felsőfokú végzettség munkaerő növekvő 

fővárosi koncentrációja. A munkaerőpiacra belépő diplomások lakóhelyválasztására 

alapvetően két vonzóerő hat: a fővárosi agglomeráció és a vidéken lévő külföldi vállalatok. 

Valószínűnek tartjuk, hogy az egyetemek a nemzeti munkaerőpiacon betöltött növekvő 

szerepük mellett a helyi tudás-alapú gazdaság kialakulására csak kis mértékben hatnak, hiszen 

az nagyrészt a jelen lévő transz- és multinacionális vállalatok függvénye. 

A magyar átmenetre jellemző, hogy a privatizáció és zöld mezős beruházás révén 

megjelenő új szereplők meghatározóvá váltak a hozzáadott érték és exportra kerülő javak 

termelésében. Ezek a vezető vállalatok alacsony közvetlen hatást gyakorolnak a telephelyük 

térségére: beszállító hálózataikba a hazai KKV-k alig tudnak bekerülni. A külföldi vállalatok 

globális szintű döntéshozatala, illetve más országokban székelő központ stratégiája kívülről 

vezéreltté tette a magyar gazdaságot, a hazai szereplők lokális szerveződése erre csak kis 

mértékben fejt ki ellenhatást. Azaz egyre csökkenő mértékben számolhatunk például azzal, 

hogy a hazai kutatás-fejlesztési (K+F) eredmények és a szabadalmak itthon fejtik ki gazdasági 

hatásukat, ezek valószínűleg inkább globális szinten vagy a meghatározó nagyvárosi 

agglomerációkban érvényesülnek. Ugyanakkor feltételezhető, hogy a múlt rendszerből való 
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átmenet lassabban megy végbe azokban a térségekben és szektorokban, ahol a külföldi 

érdekeltségű vállalatok kisebb arányban jelentek meg vagy az állami intézmények szerepe 

meghatározó maradt. Ezekben a régiókban valószínűleg régi mechanizmusok meghatározók 

maradtak. A gazdasági versenytől egészen eltérő verseny érvényesül pédául az oktatásban, 

egészségügyben és a kormányzati szektorban. Ily módon az állami intézmények valószínűleg 

lassították a multinacionális vállalatok vezető szerepének kialakulását bizonyos térségekben, 

mégha nem is sikerült megteremteni az alulról építkező tudás-alapú gazdaságot. 

A fent kifejtett kutatási problémára alapozva az elméleti és empirikus kutatás olyan 

kérdésekre keresi a választ, melyek egyik része új a nemzetközi irodalmat is tekintve, illetve 

másik részük pedig hazánkban még nem volt kellő mélységben kutatva. A kutatás a 

következő kérdések megválaszollását tűzi ki célul: 

1. Mi a kapcsolat a felsőfokú végzettségűek és az önálló döntési körrel rendelkező 

foglalkoztatottak és a régiók fejlettsége között Magyarországon? 

2. Mi a szerepe az egyetemeknek a helyi tudásbázis kialakulásában? 

3. Milyen regionális és iparági különbségek fedezhetők fel Magyarországon az egyetem-

vállalat kapcsolatokban? 

4. Felfedezhetők-e területi különbségek abban a tekintetben, hogy az innovációs 

rendszerek alulról szerveződnek-e vagy kívülről vezéreltek? 

 

A kutatási kérdésekhez kapcsolódóan a következő hipotéziseket fogalmaztuk meg az 

elméleti és empirikus kutatás számára. A hipotézisek egy részét a közgazdasági és 

gazdaságföldrajzi elméletre, másik részét a nemzetközi eredményekre, harmadik részét pedig 

a magyar gazdaság fentiekben kifejtett jellegére (egyközpontú, kívülről vezérelt gazdaság) 

alapoztuk. A hipotézisek kivétel nélkül a magyar gazdaságra vonatkoznak, átfogó elméleti 

hipotézist a dolgozat nem vizsgál. 

 

H1: Az önálló döntéseket igénylő foglalkozásokban tevékeny munkaerő nagyobb hatással van 

a regionális fejlődésre Magyarországon, mint a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkaerő. 

Feltételezzük, hogy az egyetemek helyi gazdaságra gyakorolt hatása elsősorban a 

munkaerő képzettségi színvonalán keresztül, illetve a képzett munkaerő volumenén keresztül 

érvényesül. Ugyanakkor a fejlett régiókban tapasztaltak szerint azt várjuk, hogy fontosabb az, 

hogy a diplomások közül hányan tudnak elhelyezkedni önálló döntéseket igénylő 

munkakörökben; azaz fontosabb az elvégzett munka jellege, mint az, hogy rendelkeznek-e 

munkavállalók felsőfokú végzettséggel vagy sem. 
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H2: A tudás létrehozását végző munkavállalók aránya jobban magyarázza a régiók fejlettségi 

különbségeit, mint a tudást alkalmazó munkavállalók és a vezetők aránya. 

A régiók versenyképességében meghatározó tényező, hogy a régióban milyen 

kapacitások halmozódnak fel az új tudás teremtésére, a tudás alkalmazására és a 

munkafolyamatok koordinálására. Hipotézisünket az alapján állítottuk fel, hogy a fejlett 

régiókban az új és globális piacon megjelenő tudás jelenti a régiók fejlődésének motorját. 

 

H3: Az egyetemek régiók tudásbázisára gyakorolt hatása a mobil tudást nyújtó képzések 

esetén kisebb, mint a lokális tudást nyújtó képzések esetén. 

A természet-, élet- és műszaki tudományi képzésben részt vevők tudása nem a helyi 

viszonyokhoz, hanem a tudomány és technológia globális viszonyaihoz kötődik. Ezért az 

ilyen végzettséggel rendelkezők és a mérnökök, természettudósok és orvosok bárhol tudnak 

munkát találni. Viszont a közgazdászok, jogászok és társadalomtudományi végzettségűek 

tudása jórészt a helyi társadalom és gazdaság berendezkedéséhez igazodik, számukra 

kevesebb lehetőség adódik külföldön. Ezért feltételezzük, hogy az egyetemek regionális 

tudásbázisra gyakorolt hatása gyengébb azokban a képzésekben, amelyek tudása mobilabb, és 

erősebb azokban a képzésekben, melyek jobban helyhez kötöttek. 

 

H4: A tudás-intenzív iparági szektorok különbözőek a tekintetben, hogy kötődnek-e az 

innovációs rendszer lokális szintjéhez.  

Egyes szolgáltatások földrajzi távolságtól függetlenül elvégezhetővé váltak az 

infokommunikációs eszközök révén, ez különösen igaz a tudás-intenzív szolgáltatásokra. 

Ugyanakkor a high-tech és medium-tech feldolgozóipari vállalatok beszállítói hálózatai 

ezeket az iparágakat jobban helyhez kötik. 

 

H5: A régiók innovációs rendszerei nem alkotnak egységes nemzeti innovációs rendszert 

Magyarországon. 

Az eltérő regionális fejlődés és főleg annak különböző háttere miatt feltételezhetjük, 

hogy a régiók szintjén kialakult folyamatok nem alkotnak nemzeti szinten egységes 

innovációs rendszert. A főváros más nagyvárosi térségekkel versenyez, Nyugat- és Közép-

Dunántúl innovációs rendszerét a külföldi tulajdonban lévő vállalatok erősen összekötik 

fejlettebb, külföldi innovációs rendszerekkel, a keleti és déli megyékben pedig lassabban 

megy végbe a múlt rendszerből való átmenet, és lassabban alkalmazkodnak a globális 

kihívásokhoz. 
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H6: A külföldi tulajdonban lévő vállalatok újra-struktúrálták a regionális innovációs 

rendszerek belső viszonyait; a K+F bázis egyedül néhány nagy egyetemi városban járul hozzá 

a helyi rendszer alulról építkezéséhez. 

A magyar innovációs rendszernek egyszerre kellett szembenéznie a globalizáció és az 

átmenet kihívásaival. A nagyvállalatok és a vállalati K+F részlegek javarészt külföldi 

tulajdonba kerültek. Ezek vezérlik az innovációs rendszerek belső szerveződését, amit a 

kormányzati és egyetemi szféra szinte nem segít, egyedül néhány nagy egyetemi központban 

figyelhető meg ez utóbbiak hozzájárulása az innovációs rendszer alulról építkezéséhez.  

A hipotéziseket a dolgozat empirikus részeiben vizsgáljuk. Ezt megelőzően az első 

fejezetben áttekintjük a tudás megközelítéseit a közgazdasági és gazdaságföldrajzi 

irányzatokban, bemutatjuk az evolúciós és intézményi irányzatok közös vizsgálódási pontjait. 

Ezután áttekintjük az intézményi és evolúciós gazdaságföldrajzi iskolákat, külön alfejezetben 

írunk az innovációs rendszerek nemzeti és regionális szintjeiről, és érintjük az egyetemek, 

kreatív munkavállalók és multinacionális vállalatok szerepét a regionális fejlődési 

elméletekben. A fejezet végén az innovációs rendszerek, és általában az evolúciós 

gazdaságföldrajz komplex megközelítését vezetjük fel. 

A második fejezet empirikus vizsgálatai elsősorban a növekedés-elméletekre épülnek. 

Itt bemutatjuk, miként változott 1996-tól 2005-ig az önálló döntési felelősséggel rendelkező 

munkavállalók területi megoszlása. Ezt követően térünk rá az első, második és harmadik 

hipotézisünk vizsgálatára (H1, H2, H3). A foglalkozásokat saját kategóriákba soroljuk 

aszerint, hogyan hatnak az innovációs rendszerek tudásbázisára. Ezt követően az így kapott 

kistérségi adatokat alkalmazva útmodell segítségével vizsgáljuk az innovációs rendszerek 

technológiai színvonalának, foglalkozási összetételének, az egyetemi képzés összetételének, a 

térség tolerancia szintjének és az ott elérhető szolgáltatások sokszínűségének hatását a 

regionális fejlettségre. Az útmodellünket, Svédországban és az USA-ban már használt 

módszert itthon először alkalmazva, három lineáris regressziós egyenletből állítottuk össze. A 

vizsgálati módszert továbbfejlesztve összekapcsoljuk a kistérségek foglalkozási és képzési 

tudásbázisát, ezek kapcsolatát elemezzük. A második fejezet teljes egészében Ságvári 

Bencével közös munkák során keletkezett, melyben egyenrangú partnerként vettünk részt. Az 

adatok beszerzése és a területi eloszlás változását leíró elemzés a „Tehetség, tolerancia, 

technológia” című Jedlik Ányos kutatás keretében valósultak meg 2007-2008-ban, a kutatást 

Ságvári Bence vezette. Az elemzés kreatív kategóriáit közösen állítottuk fel. A dolgozatban 

szereplő területi elemzés, a hipotézisek felállítása és tesztelése az én munkám eredményei. Az 

elemzéseket közös tanulmányokban publikáljuk 2010-ben. 
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A harmadik fejezetben bemutatott analízisben a regionális innovációs rendszerek 

komplex megközelítését alkalmazzuk. Bemutatjuk a vizsgálat alapjául szolgáló 

fogalomrendszert, hiszen az innovációs rendszerek komplex megközelítése viszonylag új, az 

általunk alkalmazott több-dimenziós entrópia módszere pedig szerzőtársam, Prof. Loet 

Leydesdorff nevéhez fűződik. A hipotézisek alátámasztására bemutatjuk az eddig még nem 

publikált területi K+F adatokat, az állami K+F támogatások területi adatait az általunk 

készített interjúk és esettanulmányok tapasztalatait is. Az interjúk Budapesten a 

gyógyszeripari és telekommunikációs szektorban, illetve Győrött, Miskolcon és Szegeden a 

vállalati K+F vezetőkkel és egyetemi tanszékvezetőkkel készültek. Az interjúkat az MTA 

RKK-nál 2006-tól 2008-ig végzett kutatásaim során készítettem, az adatokat Barta Györgyi 

által vezetett „A külföldi vállalatok kihelyezett K+F tevékenysége Magyarországon” című 

68745 számú OTKA projektünk során használjuk fel. További interjúk készültek a 6. 

keretprogram LocoMotive projektje során, illetve a Lukács Eszterrel és Solymári Gáborral 

közösen készített tanulmányunk számára, mely utóbbi munka irányítását én láttam el. 

A komplex módszer alkalmazása során a hazai high-tech, medium-tech és tudás-

intenzív vállalatokat osztályoztuk székhelyük kistérsége, fő tevékenységük kétjegyű TEAOR 

kódja és alkalmazottaik száma szerint. Az így kapott három-dimenziós mátrix eloszlásaiból 

egy-, két- és háromdimenziós entrópiát számoltunk, majd ezek összegét területi és ágazati 

összetevőkre bontottuk. Az így kapott mutatókat használtuk a negyedik, ötödik és hetedik 

hipotézisünk tesztelésére (H4, H5, H6). Az elemzés szerzőtársam elméleti modelljére és 

korábbi vizsgálataira alapul, melyeket a magyar vizsgálat során tovább finomítottunk. Az 

elméleti modell és az empiria jobb összehangolását, az új, magyar hipotézisek felállítását, az 

eredmények elemzését és a közös tanulmány szövegezését én végeztem el. 

Nagyon sokan támogatnak bizalommal a kutatói pályán. Köszönettel tartozom 

témavezetőmnek, Papanek Gábornak, aki gondosan emlékeztet arra, hogy a vizsgálatok 

mögött milyen valóság rejlik. A kutatói pályán való elindulást főnökeimnek, Barta 

Györgyinek, Imre Józsefnek, Inotai Andrásnak és Veress Józsefnek köszönhetem. Vladislav 

Cadil, Kukely György, Lukács Eszter, Ságvári Bence és Solymári Gábor voltak még 

szerzőtársaim, akikkel együtt gondolkodhattam. Hronszky Imre, Inzelt Annamária, Szalavetz 

Andrea és Varga Attila szakmai tanácsai végigkísértek a dolgozat írása során. Rajtuk kívül 

sokat köszönhetek az SZTE GTK, a BME GTK, az Aalborgi Egyetem, a DIMETIC PhD 

képzés, az Utrechti Gazdaságföldrajzi PhD képzés oktatóinak, az NKTH, az MTA RKK és az 

MTA VKI kollégáinak. Loet Leydesdorff segítsége nélkül most nem tarthatnék itt. Legfőbb 

tanárom édesapám, Lengyel Imre, köszönöm neki az odaadó figyelmet, amit érdeklődésem 
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kezdetétől kapok tőle. Családom és kedvesem mindvégig támogatott a munka évei alatt, egy 

élet kell, hogy szeretetüket megháláljam. 

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a dolgozat előbírálatát készítő Romvári 

Editnek és Varga Attilának erőfeszítéseikért és alapos bírálatukért. Köszönöm az írásos 

hozzászólást küldő Bajmócy Zoltán és Hronszky Imre észrevételeit és tanácsait, valamint a 

munkahelyi vitán felszólaló Farkas Péter, Németh József, Papanek Gábor és Veress József 

kritikai megjegyzéseit és támogatását. Az értekezés végleges változatának elkészítésekor 

tanácsaikat igyekeztem figyelembe venni. 



 8 

1. Regionális gazdasági fejlődés: a tudás és tudásteremtés térbelisége 

 

A tudásról való gondolkodás jóval régebb óta van jelen az emberiség önismeretében, mint a 

tudományos érdeklődés, illetve a tudományosan megalapozott munka. Mégis, a felismerés, 

hogy az emberi tudás minősége és mennyisége döntő szerepet játszik a gazdasági és 

társadalmi fejlődésben, több közgazdasági és gazdaságföldrajzi irányzat kialakulásához 

vezetett. A tudás-alapú gazdaság kérdésköre a növekedés és gazdasági fejlődés 

makroökonómiai irányzataitól a technológiai változás iparági elemzésein keresztül a 

vállalatok alkalmazkodóképességének mikro megközelítéséig egyaránt nagy érdeklődésre tart 

számot. Ezek az irányzatok általában elvetik a mainsteam közgazdaságtan feltevéseit a 

tökéletesen informált szereplők és a költségmentes információ-szerzést illetően. Mindezek 

mellett a gazdaságföldrajzi irányzatok számára is megkülönböztető ismérv az a mód, ahogy a 

tudás és tanulás jelenségét kezelni tudják.  

A dolgozat fő elméleti keretét az innovációs rendszerek, és ezen belül is a regionális 

innovációs rendszerek alkotják, melyre az empirikus fejezetek vizsgálatai épülnek. Az 

innovációs rendszer elterjedt fogalom, gyakran találkozhatunk velük innováció-politikai 

anyagokban. Ebben a kontextusban az innováció-politika intézményrendszerét szokás érteni 

alatta. A dolgozat azonban az eredeti, elméleti irányzat felfogását erősíti, ahol az intézmények 

között társadalmi szokások, normák stb. szintén szerepelnek. Emellett elengedhetetlennek 

tartjuk, hogy az intézmények folytonos megújulását szem előtt tartsuk, és fejlődésüket a 

technológiai-, üzleti-, társadalmi környezetükkel való változásuk viszonylatában vizsgáljuk. 

Ekkor adódik lehetőség arra, hogy a regionális innovációs rendszerek égisze alatt ötvözzük a 

közgazdaságtan és gazdaságföldrajz intézményi és evolúciós megközelítéseit, mely a dolgozat 

keretein túlmutató, hosszú távú kutatói cél. Az értekezésben tehát a regionális innovációs 

rendszer kifejezés alatt a kulturális-, gazdasági- és gazdaságpolitikai intézmények területileg 

lehatárolható és összekapcsolódó rendszerét értjük, melyek együttesen határozzák meg a 

régió innovációs és növekedési képességét. Emellett az innováció fogalma a dolgozatban a 

termék- illetve techológiai megközelítések mellett a szervezeti innovációt is igyekszik felölelni. 

Ezért a dolgozatban a tudás regionális rendszereket alakító szerepét nem a hagyományos 

közgazdasági megközelítéssel vizsgáljuk, igyekszünk a technológiai értelmezéstől 

elvonatkoztatni; a tudást a szervezeti tanulás irodalmát felhasználva cselekvésre való 

képességként definiáljuk.   

A fejezetben áttekintjük a dolgozat alapjául szolgáló irodalmat, melyet a tudás 

értelmezései köré csoportosítunk. Először az általános jellemzőket mutatjuk be a 
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neoklasszikus és evolúciós iskolák megközelítésében, majd a főbb gazdaságföldrajzi 

irányzatokban. Ezt követően rátérünk az evolúciós alapokkal bíró, viszont főként intézményi 

megközelítést alkalmazó innovációs rendszerek fogalmaira. Áttekintjük a tudásbázis 

kategóriákat, a regionális növekedés-elméleteket, az innovációs rendszerek komplex 

megközelítését. 

 

1.1 A tudás és innováció szerepe a közgazdaságtanban: növekedés és koordináció 

 

Ha úgy tetszik a közgazdaságtan, mint diszciplína, kialakulásához a tudományos 

tudásteremtés összefüggéseinek problémaköre adta a kezdő lökést (Loasby, 2001). Adam 

Smith ihlete a munkamegosztás termelékenységre való pozitív hatására vonatkozóan saját 

korábbi munkáiból származott, melyekben a tudományos klasszifikáló rendszerek 

megjelenésével és a köztük lévő kapcsolatokkal foglalkozott. A tudományos specializáció 

analógiájára Smith később a gazdaságban megvalósuló munkamegosztást vizsgálta, amely 

dinamikus közgazdasági modelljének alapja lett (Kuhn, 1980). A közgazdasági gondolkodók 

azóta – akár önkéntelenül – is a tudás fogalma és értelmezése köré csoportosulnak 

(Tamborini, 1997). Az egyensúlyi modellek feltevése, hogy az egyének közös tudást tudnak 

kialakítani azáltal, hogy cselekedeteikkel kommunikálnak. A racionális gazdasági szereplő 

teljes tudatában van cselekvése következményeivel, különösképpen az őt körülvevő anyagi 

környezetére és a többi szereplő viselkedésére gyakorolt hatással. Az ilyen gazdasági rendszer 

csak valamilyen induktív, objektív szabályrendszer alapján működhet, illetve a racionális 

szereplőknek már a cselekedetük előtt is szükségük van egyfajta közös tudásra. 

Keynes az ortodox közgazdasági gondolkodással szembehelyezkedve a piaci ko-

ordinációs hibákat elsősorban az információs elégtelenségekre vezette vissza, az egyének 

tudására a valószínűségi entrópia (probabilistic entropy) elvei szerint tekintett (Dow, 1995). 

Ezzel szemben Hayek világában a gazdasági szereplők előrejelzési képességei korlátosak, a 

szereplők heterogének a várakozásaikat, adottságaikat illetően (Hayek, 1978). Smith-hez 

hasonlóan a „láthatatlan kéz” mechanizmusával magyarázta a tudás gazdaságban való 

szerveződését. Szerinte a piaci ön-szerveződés teszi lehetővé, hogy a szereplők korlátozott, 

lokális és egyéni tudást halmozzanak fel. A szereplők önérdek-követése vezet a munkában 

való specializációhoz, ami egyben a tudás specializációját és a piac ön-szerveződését is 

jelenti. A tudás piaci koordinációja akkor működik, ha a szereplők tudása limitált és speciális, 

a tudás teremtését és kiaknázását ez segíti leginkább (Tamborini, 1997). 
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Az evolúciós közgazdaságtan értelmezésében a cselekvésre vonatkozó tudás 

kezdetben ösztönszerű volt, ami a tudatosság növekedésével a rutinszerű cselekvések szintjén 

maradt meg (Dosi, 1982, 1988, Nelson és Winter, 1982). Az intézményesült cselekvési 

módok tették lehetővé, hogy a szereplők a másik tudására alapozhassák cselekvésüket, és ne 

kelljen újra megteremteni a tudást (Loasby, 2001). Az intézményekben és szervezetekben 

közös cselekvési módok csökkentik a piaci ko-ordináció bizonytalanságát, ugyanakkor „ad 

hoc” szigetek vagy monopóliumok alakulnak a tudás elosztásában. Véleményünk szerint a 

tudás-alapú gazdaság területi vizsgálatához az evolúciós irányzat szolgál a legmegfelelőbb 

alapul (Boschma és Lambooy, 1999, Boschma és Frenken, 2006, Boschma és Martin, 2007). 

Ez az iskola a területi fejlődést elsősorban a tudás területi felhalmozódására vezeti vissza. 

A tudás szerepét szerteágazóan tárgyalják a közgazdaságtanban. Ebben az alfejezetben 

a gazdasági növekedés, és a javak termelésének koordinációja az a két kérdéskör, melyek köré 

szervezzük a tudással kapcsolatos közgazdasági irodalom áttekintését. Mindeközben rövid 

kitekintést teszünk a szervezeti tanulás irodalmára, és ezen belül a tudás és tudásteremtés 

megközelítésére és az evolúciós közgazdaságtannal való párhuzamára is. Bár a neoklasszikus 

közgazdaságtan fogalmaiból indulunk ki és érintjük az intézményi iskolát is, külön kiemeljük 

az evolúciós irányzatok hatását az értekezés gondolatvezetésére. 

 

1.1.1 Tudás és gazdasági növekedés 

A tudás növekedés-elméletekben való megjelenése Robert Solow (1956) 

munkásságával kezdődött, modelljében a tudás előállításával foglalkozó kutatók száma 

határozza meg az országok növekedését. A tudás természetét és tulajdonságait figyelembe 

vevő endogén növekedés-elméletek abból a feltevéséből indulnak ki, miszerint a tudás nulla 

határköltséggel „átragad” másokra (Arrow, 1962). Ez a „spill-over” hatás annak köszönhető, 

hogy a tudás közjószág-szerűen viselkedik (non-rival, non-excludable), a tudás teremtése 

növekvő határtermelékenységgel jár, ami a gazdasági növekedést eredményezi. Azonban a 

hallgatólagos tudás elméleteinek (Polányi, 1994) közgazdasági értelmezései arra világítanak 

rá, hogy a tudás nem minden esetben viselkedik közjószág-szerűen. A technológiai tudás 

nagyrészt nem artikulált, hallgatólagos, nehezen átadható, inkább magán-jószágként 

viselkedik (Romer, 1986), és az Arrow-i értelemben nem tekinthető a gazdasági növekedés 

alapjának (Metcalfe, 2002). 

Az endogén növekedés-elméleteknek alternatívát állító közgazdászok, így az 

evolúciós irányzat képviselői is a tudást struktúraként, a „készenlét feltételes állapotaként” 

értelmezik. Az egyéni tudás különbözőképpen szelektálja az ingereket és jeleket, ezekből saját 
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új kategóriákat hoz létre (Polányi, 1994, 1997). A tudás struktúrája a már meglévő személyes 

tapasztalatokra épül: „amit tudásnak nevezünk, az főképpen cselekvési szabályok rendszere, 

amit az ingerek különféle kombinációinak egyezőségét és különbözőségét jelző szabályok 

támogatnak és módosítanak” (Hayek, 1978, 41.o.). Evolúciós kifejezések szerint az egyéni-, 

szervezeti és intézményesült rutinok meghatározzák a gazdasági cselekvést és a „tudás-

struktúra” inger-kiválasztását (Nelson és Winter, 1982). Mindezek miatt a tudás és a 

növekedés kapcsolatának feltárásához a cselekvési szabályrendszerek evolúcióját kell 

megértenünk, melyek az evolúciós irányzat szerteágazóan vizsgál: a szervezeti rutinok, 

iparági dinamika, technológia és intézményrendszer ko-evolúciója, nagy történelmi 

változások stb. (Coriat és Dosi, 1998).1 

A tudás gazdasági növekedésben való szerepe elsősorban attól függ, hogy azt más 

szituációkban lehet-e használni, vagy azokhoz a körülményekhez kötődik, amikben létrejött. 

Minél absztraktabb (kevés jellé alakítható) és általánosabb (alkalmazása könnyen 

kiterjeszthető) a tudás, annál inkább használható más konkrét helyzetekben (Arora és 

Gambardella, 1994), így a tudás újrahasznosításával a költségek csökkennek, ami növekvő 

skálahozadékhoz vezet. A tudás újrahasznosítása a keresleti oldalról közelíthető meg, nem a 

növekvő skálahozadékhoz, hanem a választékgazdaságossághoz (economies of scope) 

kötődik (Langois, 2001), a tudás teremtése akkor gazdaságos, ha többféle módon 

hasznosítják. A tudás különböző hasznosítása, a specializáció és munkamegosztás, azonban a 

sztenderdizálás bizonyos szintjét igényli. A növekvő határhaszon a tudásteremtés jellemzői 

miatt elsősorban technológiákhoz kötődik és szervezetekbe ágyazott, ahol a cselekvések 

sztenderdizáltak (Dosi 1988, Loasby, 2001). 

 

1.1.2 Szervezeti rutinok és tudásteremtés 

Polányi Mihály (1994) munkássága egyaránt nagy hatással bír napjaink 

közgazdaságtani- és szervezeti tanulás elméleteire, észleléselmélete és a személyes tudás 

hallgatólagos dimenziója jelenti a hallgatólagos (rejtett, implicit, tacit, néma, szótlan stb.) 

tudás fogalmának alapját. Polányi szerint észleleteink korábban meglévő tapasztalatainkba 

ágyazódnak be, illetve „többet tudhatunk annál, mint amit el tudunk mondani” (Polányi 1997, 

170.o.). A tudás hallgatólagos jellemzője azt jelenti, hogy tudásunk nagy része nehezen 

transzferálható, személyes kontextusoktól függ, gyakorláson, hosszú évek alatti 

                                                 
1 Egyetértünk a munkahelyi vita anyagához hozzászólást író Bajmócy Zoltánnal és Hronszky Imrével abban a 
tekintetben, hogy az evolúciós közgazdászok a tudás akkumulációját egyoldalúan kezelik, ahol a felejtés, a 
negatív externáliák, a rendszert érő sokkok romboló ereje stb. nem kerülnek említésre. A harmadik fejezet 
komplex vizsgálata a hozzászólások szellemében készült.     
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beágyazódáson alapul. Ha pedig a tudáselemet nem tudjuk elmondani (telefonon, e-mailben 

stb.), akkor csak személyesen, közvetlen fizikai kapcsolatokban fejezhető ki, azaz lokálisan 

adható át. Mindezek miatt került a hallgatólagos tudás az evolúciós közgazdaságtan (Foray, 

2004, Langlois, 2001) és szervezeti vizsgálatok (Boutellier et al, 2000, Davenport és Prusak, 

2001, Farkas et al, 2002, Lengyel B, 2006, Nonaka és Takeuchi, 1998, Sveiby, 2001, Zack, 

1999) előterébe, közvetetten pedig megjelenik a regionális tudományban is (Dőry és Ponácz 

2003, Krémer és Matiscsák, 2008, Lam 1998, Lengyel B, 2004, 2005, Malecki, 1997, 1999). 

Az evolúciós közgazdaságtanban a gazdasági cselekvést rutinszerűnek feltételezik, a 

tudás a hallgatólagos jellege miatt szervezetekben koncentrálódik, a szervezeti tudást 

javarészt szervezeti rutinok tárolják (Becker, 2004, Becker et al, 2005). A szervezeti rutinok 

kollektív cselekvési, viselkedési és interakciós minták, melyeket az egyén és más szervezeti 

szereplők ismételnek, azok a szervezeti koordináció és megoldás-keresés költségeit, valamint 

a döntéshozatal bizonytalanságát is csökkentik. A rutinszerű cselekvés a szervezetek út-függő 

fejlődésének egyik meghatározó tényezője, hiszen a már bevált cselekvési minták alakítják az 

egyének döntéseit és cselekvéseit (Pentland és Rueter, 1994). A rutinok az egyének 

különböző tudásának közös metszete, kollektív jellegüknél fogva ezek határozzák meg a 

szervezet szelekciós mechanizmusait is. Például, ha új munkatárs kerül egy céghez, akkor az 

ő cselekvései és döntései a szervezet rutinszerű mechanizmusaihoz fognak illeszkedni, azokat 

a szervezeti rutinok alapján ítélik majd meg. Ugyanakkor a szervezeti tanulás eredményeként 

változnak a szervezeti rutinok, a rutinokban megmutatkozó változás teheti a legmélyebb 

szinten mérhetővé a szervezeti változást és a tanulási folyamatot (Becker et al, 2005).  

 

1.1 Ábra: A szervezeti tudásteremtés SECI modellje 

 

Forrás: Nonaka- Reinmoller- Senoo (2000, 90.o.) alapján saját szerkesztés 

Megjegyzés: E: Egyén, Cs: Csoport, Sz: Szervezet 
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A szervezeti tudásteremtés legelfogadottabb, ún. „SECI” modellje (socialization-

externalization-co-ordination-internalization) (Nonaka és Takeuchi, 1998, Nonaka et al, 1998, 

Nonaka et al, 2000) könnyen hozzáilleszthető a szervezeti rutinok irodalmához (1.1. ábra). A 

tudás teremtése négy egymásra épülő folyamatból áll, ezekben az egyének hallgatólagos és 

explicit tudása egymással kölcsönhatásba lépve kerül egyre magasabb szervezeti szintre 

(Lengyel B, 2004, 2005). A Szocializáció során az egyének hallgatólagos tudásukat osztják 

meg egymással közvetlen, bizalomra épülő személyes kapcsolaton keresztül; az 

Externalizáció során formalizált eljárások és szabályok segítségével csoportok alakítják a 

hallgatólagos tudásukat explicit tudássá; a Kombináció folyamatában az explicit tudáselemek 

az információs csatornákon keresztül más egységekhez is elkerülnek; az explicit tudás az 

Internalizáció alatt, személyes és szervezeti munka során válik ismét hallgatólagos tudássá. A 

hallgatólagos és explicit tudás megosztását egyaránt a szervezeti rutinok alakítják, azok 

egyaránt megnyilvánulnak az egyének személyes kapcsolataiban, szabályokban, 

kommunikációs folyamatokban és egyéni munkában. 

Mindezek mellett a szervezeti rutinok a szervezeti változás és tudásteremtés 

kiindulópontját is jelenthetik. Feldman és Pentland (2003) ennek illusztrálásához a szervezeti 

rutinok osztenzív és performatív jellemzőit választotta ketté. Az osztenzív aspektus a rutinok 

struktúráját jelenti (szabályok, normák), ez a struktúra foglalja magában a cselekvési 

szabályokat, melyek a megoldandó problémáknál a szereplők döntéseit segítik a mozgásteret 

pedig szűkítik. Ugyanakkor a szereplők cselekvése sosem ismétlődik tökéletesen, azok a 

konkrét szituációban „improvizatív” módon valósulnak meg, ez jelenti a rutinok performatív 

aspektusát. A cselekvésben megnyilvánuló önreflexióban az egyén a többi cselekvőhöz 

viszonyítja magát, és a cselekvés egyes elemeit megváltoztatja. A szervezeti rutinok szerkezete 

tehát megadja az egyéni cselekvés keretét, de a konkrét szituációk visszacsatolása változtatja 

a szervezeti rutinokat is. 

A rutin-struktúra és az egyéni cselekvés kölcsönhatását figyelembe véve a szervezeti 

tanulás és tudásteremtés kumulatív jellegű (Tushman és Anderson, 1986). A szervezetek 

egymást követő tanulási és tudásteremtési folyamatai egymásra épülnek, útfüggő módon 

írható le a szervezeti változás. A szervezet tevékenységére ugyanakkor a piac és a környezete 

pozitív vagy negatív visszacsatolással egyaránt reagálhat. A folytonos tanulásban és 

tudásteremtésben akkor mutatkozik törés, amikor a piacon vagy a szervezet környezetében 

mély, törés-szerű változás következik be (Cantwell és Fai, 1999). Például az info-

kommunikációs technológiai elterjedésével jelentős változás következett be, és krízis-szerűen 

kellett megújítani a szervezetek tanulási folyamatait. Ugyanígy tekinthetünk a szociális-, 
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politikai kontextusok törés-szerű változásaira, hiszen például a rendszerváltás hazánkban 

átrajzolta azokat a környezeti feltételeket, amikhez a szervezeteknek alkalmazkodniuk kellett. 

Ez a problémakör azonban már felveti az intézmények koordinációs szerepét a tudás-alapú 

gazdaság fejlődésében. 

 

1.1.3 A tudás koordinációs szerepe: intézmények, szervezetek és ko-evolúció 

Az Arrow-t követő hagyományos mikroökonómiai felfogásban a tudás deduktív 

tudományos eljárások eredménye, a technológiai információt pedig a cégek használják saját 

tevékenységükben. A tudás közjószág: nem lehet másokat kizárni a használatából, nem folyik 

a használatáért verseny, termelésében és fogyasztásában az oszthatatlansága érvényesül, 

könnyen és olcsón lehet transzferálni és megtanulni. A tudás áramlása a gazdasági rendszerek 

spontán eleme, ebben a szellemi tulajdonjogok növelik a gazdaságosságot vagy 

kisajátíthatóságot (appropriability) egyrészről, ugyanakkor csökkentik az innovációk 

terjedésének társadalmi hasznát (Antonelli, 1999). 

Az evolúciós nézetek különbséget tesznek a tudás és az információ között: az 

információ itt inputként szerepel a tudásteremtés folyamatához. A technológiai tudást az 

evolúciós irányzatban kvázi-közjószágnak tekintik: a gazdaságosság és kizárhatóság magasabb 

szintjével jellemzik, a tudás kumulatív, a tanulás pedig út-függő, a korábbi folyamatok által 

meghatározott. Amennyiben a tudás lokális tanulási folyamatokhoz kötődik, a kizárhatósága 

magasabb lesz, illetve részben rivalizálás is indulhat érte (Antonelli, 1999). A neo-

schumpeter-i irányzat szerint az új tudás létrehozása elsősorban az innováló személy 

tanulásának és erőfeszítésének eredménye, ami nagymértékben lokális és az egyéni 

tapasztalatoktól és történettől függ. A cégek tanulását így nagymértékben a helyi viszonyok, a 

hallgatólagos tudáselemek határozzák meg, mindez pedig azoknak az innovációs 

rendszereknek a fontosságát emeli ki, amelyekbe a cégek be vannak ágyazva. A cégek belső 

hallgatólagos tudása learning by doing és learning by using módokon termelődik, a külső 

hallgatólagos tudáselemekhez pedig informális csere és szocializáció útján jutnak.  

Az evolúciós elmélet dinamikus szemléletben tekint a gazdasági-társadalmi 

kérdésekre (Coriat és Dosi, 1998, Meyer, 2003). A gazdasági szereplők nem képesek 

tökéletesen megérteni környezetüket, s főként nem rendelkeznek tökéletes előrejelzésekkel a 

jövőt illetően, heterogének a tökéletlen megértésüket és az útfüggő tanulásukat illetően, még 

akkor is, ha azonos információval és lehetőséggel rendelkeznek2. Az evolúciós 

                                                 
2 Az evolúciós közgazdaságtan kulcsfogalmai közül a rutinokat érintettük a tudásteremtés kapcsán, a növekedés 
út-függő jellegét pedig a gazdaságföldrajzi irányzatok áttekintésekor mutatjuk majd be. 
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közgazdaságtan három alapvető mechanizmusra vezeti vissza a gazdaság dinamikus 

fejlődését: variáció-képzés, szelekció és adaptáció. 

A cégek és termékek számos variációja versenyez a piacon, új cégek jönnek létre, új 

technológiát alkalmaznak és új termékeket dobnak a piacra. A variáció-képzés sikerességét, az 

innováció létrejöttét a cégben felhalmozott rutinok határozzák meg. A piaci verseny során 

végbemenő kollektív interakciók biztosítják a sikeres cégek és termékek életben maradását és 

az életképteleneket piacról való szelekcióját. Az egyes vállalatok - tökéletlen - adaptáció 

során alkalmazkodnak a környezeti és versenyfeltételekhez, ezek a különböző egységek 

(rutinok, stratégiák, technológiák) eltérő fejlődéséhez vezetnek. A folyamatok eredményeként 

az egyensúlytól távoli interakciók és heterogén tanulás jellemzik a rendszert. 

A ko-evolúció fogalma arra mutat rá, hogy ami a rendszerek egymástól elkülönült, 

részben önálló területein történik, az hatással van a többi terület folyamataira is (Coriat és 

Dosi, 1998). Ilyen kapcsolatok állnak fenn például a gazdasági szerveződés formája, a 

társadalmi és politikai intézmények és a technológiai változás között (Nelson, 1995). Más 

szóval: az egyik alrendszerben történő folyamatok részben a másik alrendszerben végbemenő 

folyamatok következményei, miközben az alrendszerek egymás feltételeivé válnak. Az iparágak 

kiemelkedése és fejlődése szintén a technológiák, vállalatok és támogató intézmények ko-

evolúciójának eredménye.  

 

1.1 Táblázat. Gyenge és erős intézményi szemlélet 

 Gyenge intézményi szemlélet Erős intézményi szemlélet 
Az intézmények 
Szerepe 

Paramétereket alkot a rendszer 
változóinak; a cselekvés menüjét 
vázolja 

Beágyazza a kognitív és viselkedési 
mintákat; a szereplők személyiségét is 
alakítja 

Az elmélet  
kiindulópontja 

(Tökéletesen, korlátozottan) 
Racionális, önérdek-követő 
szereplő;  
az intézmények derivált elemek 

Intézmények; 
A racionalitás formája, az önérdek 
követése derivált elemek 

Az intézmény-
formálás 
mechanizmusai 

Főként szándékos, „alkotmányozó” 
folyamatok 

Főként szándék-mentes, „ön-szerveződő” 
folyamatok 

Hatékonyság-
jellemzők 

Intézmények hasznos ko-ordinációs 
és vezénylő szerepkörökkel; 
egyensúly elképzelhető néhány 
szelekciós környezetben 

Intézmények történelmi keretek között; út-
függő módon termelődnek újra, nem a 
hatékony feladat megosztás szerint 

Forrás: Coriat és Dosi, 1998, 352.o. 

 

A tudás gazdaságban betöltött szerepéhez elengedhetetlenül hozzá tartoznak az 

intézmények, intézményrendszerek melyek alatt formális szervezetek, közös magatartási 
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minták és negatív normák, illetve szabályok egyaránt értendők (Coriat és Dosi, 1998). A 

gyenge intézményi szemléletben az intézményekre, mint a személyi cselekvés számára menüt 

szolgáló keretre tekintenek (1.1. táblázat). Az egyének racionálisak, az intézmények 

formálása alkotmányozó folyamatok mentén történik. Az intézmények ko-ordinációs 

szerepkörének segítségével képzelhető csak el a „nem általános” egyensúly. Az erős 

intézményi szemlélet szerint az intézmények a szereplők kognitív mechanizmusait is 

alakítják, így azok nem önérdeküket követik. Az intézmények kialakulása ön-szerveződő 

folyamatok eredménye, melyben a történelmi dimenzió kulcsfontosságú. Egyensúly nem jöhet 

létre ebben a szemléletben, hiszen az intézmények újratermelik magukat, és ebben a 

hatékonyságnak kevés a szerepe.  

Az ipari forradalmat követően a tudás-teremtés szerveződése archetípusokba 

sorolható, melyek gazdaságtörténeti szempontból sorrendbe állíthatók (Etzkowitz, 2002). Bár 

ezek a módok eltérő helyszíneken és időpontokban keletkeztek, így eltérően hatottak a 

közgazdasági irodalomra, mégis felfedezhetjük bennük azoknak a vizsgálatoknak az elemeit 

is, amelyek napjaink tudás-alapú gazdaságát kutatják. Antonelli (1999) négy archetípust 

különböztet meg: vállalkozó, intézményi változatosság, vertikális integráció, technológiai ko-

operáció. 

Schumpeter (1961) hagyományos nézete szerint az új tudás létrehozásának alapvető 

módja az új cégek piacra lépése. A tudás teremtése így a Vállalkozó tanulásának és 

kreativitásának eredménye, ami az új termékek létrehozásában, új termelési módok 

bevezetésében, új piacok feltárásában stb. kristályosul ki. A piac szelekciós mechanizmusa az 

alapján működik, hogy az új tudás mennyire releváns, a sikeres innovációk ez alapján  

választódnak ki. A piac itt hayek-i értelemben információ-továbbító berendezésként működik, 

biztosítva az új tudás relevanciájának tesztelését a szelekciós mechanizmusban. A vállalkozó 

alatt új szereplő értendő, aki egyéni tanulási folyamatokon keresztül tett szert a tudásra vagy 

vállalati ill. akadémiai tapasztalatokra alapozva lépett be az iparágba. A tudományos és 

technológiai tudás használata az egyéni erőfeszítések eredménye. 

Az Intézményi változatosság szakaszának kialakulására a tudás piaci cseréjére 

hatással volt annak kvázi-közjószág jellege, az egyetemek és cégek közötti munkamegosztás 

meghatározó ebben a modellben. A tudás keresletének és kínálatának piaci ko-ordinációja 

kockázatos: nem érdemes azt kodifikálni, hiszen a vásárlók a már közjószágként megtalálható 

tudásért nem fizetnek. Ebben a kontextusban a közfinanszírozású egyetemek feladata a tudás 

teremtése: azt a gazdasági rendszertől függetlenül teremtik, tudományos folyóiratokban 
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publikálják. Az ő tudásteremtésük (publikáció, tehetségek) pozitív technológiai externáliákat 

teremt a gazdasági rendszerben, ahol a cégek transzformálják azt gazdasági értékké. 

A Vertikális integráció modellje szerint a cégek kialakítják saját K+F részlegeiket, és 

a vállalat határain belül teremtik az új tudást, az új tudományos eredményeknek új gazdasági 

értékhez kell vezetniük. A vertikális integrációhoz a piaci hibák változatossága vezetett: a 

tranzakciós költségek nem tették lehetővé a tudás hatékony átadását; a K+F tevékenység 

magas kockázata miatt csak a nagy cégek engedhetik meg maguknak, hogy K+F-be 

fektessenek és ezen keresztül tegyenek szert extra-profitra. A Technológiai ko-operáció 

archetípusában a cégek a technológiai együttműködés különböző módjait alkalmazzák. Erre a 

változatosság- (több K+F program indulhat) és méretgazdaságosság (együtt tudnak 

laboratóriumot működtetni) készteti őket, meg tudják osztani az erőforrásokat, feladatokat; 

meg tudnak szabadulni a piaci tranzakciós költségektől stb. 

A tudományos vállalkozók az ipari forradalom korszakára vezethetők vissza, amikor a 

szabadalmi bejelentések meghatározó része egyéni feltalálóktól származott. A 19. század 

végén több országban az intézményesült formák felé mozdult a tudásteremtés, az egyetemek 

nagyobb szerephez jutottak (Hrubos, 2004), a tudás teremtése és kiaknázása intézményi 

szinten vált el egymástól. Az USA-ban és Nagy-Britanniában úttörő módon fordult a tudás 

teremtése a vertikális integráció felé a 20. század elején, amit a francia, olasz és német 

rendszerekben csak a II. világháború után tapasztaltak. Napjainkban a technológiai 

kooperáció tekinthető a domináns szerveződésnek a tudásteremtésben, főként azokban az 

iparágakban, ahol a technológia összetettsége szerteágazó szakértelmet kíván. 

 

1.2 A helyi tudás externáliák és tudástranszfer a gazdaságföldrajzi irányzatokban  

 

Az innováció területiségének szerteágazó vizsgálatai a közgazdasági és egyéb 

társadalomtudományi elméletek széles skálájára hivatkoznak: evolúciós közgazdaságtan, 

technológiai változás, az endogén fejlődés, szabályozás-elmélet, szociális hálózatok, 

tranzakciós költségek, rugalmas termelési rendszerek stb. Ezek alapján megkülönböztetik az 

innovációs miliő, iparági körzet, helyi termelési rendszer, új iparági terek, innovációs 

klaszterek, regionális innovációs rendszerek és tanuló régiók irányzatait az innováció 

területiségével foglalkozó irodalomban (Moulaert és Sekia, 2003). A tudásteremtés és -

transzfer területiségének megértése kulcsfontosságú a térségek gazdasági teljesítménye és az 

innovációs folyamatok vizsgálatában (Maillat és Kabir, 2001, Morgan, 1997). Az alfejezetben 
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a tudásteremtés és tudásáramlás területi jellemzőit a három legfontosabb gazdaságföldrajzi 

iskola áttekintésével mutatjuk be. 

A neoklasszikus alapokon nyugvó Új Gazdaságföldrajz (ÚGF) (Krugman, 2000) 

ökonometriai elemzései a tudáshoz való hozzáférés pozitív externália-jellegére hívták fel a 

figyelmet (Varga, 2004). A tudás áramlását ez az irányzat automatikusnak tartja, amely egy 

adott lokális környezetben a vállalatok között „tudás-túlcsordulási” (knowledge-spillover) 

hatásként érvényesül. Az Intézményi Gazdaságföldrajz (IGF) az intézményi struktúrák, a 

helyi kultúra, személyközi hálózatok stb. szerepét emeli ki a tudás áramlásában (Martin, 

2002). Az Evolúciós Gazdaságföldrajz (EGF) követői szerint a vállalatok rutinjai, szervezeti 

tudása történelmileg formálódó tényezők alapján koncentrálódik a térben, a tudás 

túlcsordulása nem automatikus, hanem a tudás transzferéhez kötődik, amelyben a lokális és 

globális tényezők egyaránt szerepet játszanak (Boschma és Frenken, 2006, Breschi és Lissoni, 

2001). 

 

1.2.1 Az Új Gazdaságföldrajz  eredményei és az agglomerációs előnyök  

Az ÚGF innovációval és telephelyelmélettel kapcsolatos empirikus vizsgálataiban az 

egyik fő hagyományos látásmód szerint a területi egységekben megvalósuló tudás-

túlcsordulás pozitív externália jellegű (Acs et al, 2002, Feldman, 2000, Krugman, 2000). Ez 

azt jelenti, ha két cég egyazon területi egységben végez kutatásokat, akkor egymás 

tevékenységéből profitálni képesek. A tudás lokális teremtése a termelési függvény logikája 

szerint formalizálható. Az innováció mérése több módon is megjelent az empirikus 

vizsgálatokban, a K+F alkalmazottak munkájára, a K+F ráfordításokra általában inputként, 

míg a szabadalmakra, az új termékekre, cégekre és befektetésekre, a foglalkoztatás és a 

munkabér növekményére az innováció outputjaként tekintenek: 

− A területi egységek tudás- vagy innováció-termelési függvényei (Varga, 2004, 2007) a 

magánszféra és az egyetemek területi K+F jellemzőit is a független változók közé 

veszik, míg a függvény függő változója a területi egységben bejegyzett szabadalmak 

száma, vagy az ott piacra bevezetett új termékek száma (Audretsch és Feldman, 1996). 

A modellek alapvető eredménye, hogy azokban a területi egységekben, ahol nagyobb 

volumenűek a tudás-teremtő inputok, az innováció magasabb szintje valósul meg. 

− A tudásáramlás területiségének kimutatásában a ’90-es évek elején jelentek meg azok 

az úttörő munkák, amelyek az amerikai szabadalmak egymásra való hivatkozásait 

vették vizsgálat alá (Jaffe et al, 1993). A szabadalmakban kodifikált tudás elvileg 

minden nehézség nélkül transzferálható nagy távolságokba, azonban az eredeti és a 
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hivatkozó szabadalmak közötti hivatkozások lokálisnak bizonyultak, ami a 

tudásáramlás lokális voltára utal. 

− A sztár tudósok és az intellektuális tőke szerepét több szempontból is vizsgálták. A 

kiemelkedő tudósok földrajzi közelségében alapított kis biotechnológiai cégek 

sikeresebbnek bizonyultak, mint a távolabbi telephellyel bírók (Zucker és Brewer, 

1998); a szabadalmakkal rendelkező tudósok szintén területi egységeken belül 

váltanak céget a félvezető iparágban (Almeida és Kogut, 1997). A kulcsszereplők 

szerepén túl szintén egyre nagyobb hangsúly helyeződik a humán tőke általános 

intellektuális szintjére: a magasabb szintű humán tőkével bíró amerikai metropoliszok 

gyorsabb növekedést mutatnak (Glaeser et al, 1992, Florida, 2002). 

 

Az ÚGF második irányelve szerint a szereplők innovációs teljesítménye a telephelyük 

elhelyezkedésének agglomerációs előnyeiből ered és az innováció, a tudás-túlcsordulás 

kumulatív módon hat a térségek gazdasági növekedésére (Feldman, 2000). Az agglomerációs 

előnyöket illetően elkülönítendők a lokalizációs és az urbanizációs előnyök, és ebből 

következően a tudás-túlcsordulás más externális hatásai érvényesülnek (Lengyel I, 2003, 

Lengyel és Rechnitzer, 2004). 

A lokalizációs előnyök a cég számára külső, a térségben vagy városban koncentrálódó 

iparágnak viszont belső tényezői. Ezek az előnyök a klasszikus marshall-i és arrow-i 

externália-, és tudás-felfogáson alapulnak: a tudás áramlása nulla határköltséggel jár. A 

lokális iparági agglomeráció azáltal növeli az innováció valószínűségét, hogy az iparág-

specifikus kiegészítő javak és tevékenységek közelsége csökkenti a cégek beszerzési 

költségeit, illetve a termelés magasabb szintű specializációját teszi lehetővé (Marshall, 1920). 

Az ilyen agglomerációkban a tudás-túlcsordulás azonos iparágban lévő vállalatok között 

valósul meg, a marshall-i tudás externáliák érvényesülnek. 

Az urbanizációs előnyök ezzel szemben a nagyvárosokhoz kötődnek, a vállalatok és az 

iparágak számára is exogén tényezők. Ebben a felfogásban a tudás megszerzésének vannak 

tranzakciós költségei (Jacobs, 1969). Az előnyök azáltal teremtődnek, hogy a nagyvárosok 

„tömege” csökkenti a vállalatok költségeit, ami a problémáikra való megoldások kereséséből 

adódik, illetve növekszik a véletlen találkozások, ezáltal az innováció létrehozásának esélye. 

Feltételezik, hogy a növekvő határhaszon a különböző termékek között is létrejön: valamely 

tevékenység egyszerűen a földrajzi közelségből adódóan növelheti egy másik tevékenység 

határtermékét, a jacobs-i externáliák a városi sokszínűségből adódnak. 
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Glaeser és munkatársai (1992) indították el a napjainkban is zajló vitát azt illetően, 

hogy egy iparág régióban létrejövő koncentrációja és az így specializálódó régió, vagy egy 

régióban található sokszínű iparági paletta biztosít jobb terepet a pozitív tudás-externáliák 

számára. Az Evolúciós Gazdaságföldrajzban e vita hatására dolgozták ki az összefüggő és 

nem-összefüggő változatosság fogalmait (related variety, non-related variety) (Boschma és 

Frenken, 2006, Boschma és Iammarino, 2007), melyeket később mutatunk be. 

 

1.2.2 Az Intézményi Gazdaságföldrajz megközelítései 

Az IGF megközelítésében a gazdasági cselekvéseket nem atomisztikus szereplők 

végzik racionális döntések alapján, hanem a cselekvésre a társadalmi és intézményi környezet 

is hatással van (Martin, 2002). Az intézményi szemlélet fő kérdése, hogy a területi egységek 

gazdasági fejlődése milyen mértékben köszönhető a formális és informális szabályrendszerek, 

egyezmények, ügymenetek, és egyéb intézményi struktúrák jellegének. Felfogásunk szerint az 

intézményi környezet és az intézményrendszer tartós tényezők, inercia-rendszer szerűen, 

önmagukba záródva, önmagukat újratermelve működnek. Ezáltal az intézmények a gazdasági 

fejlődés szerves részei, csak az intézmények kontextusában beszélhetünk növekvő 

skálahozadékról és pozitív externáliákról.  

 

1.2 Táblázat. Az intézményi szemléletek a gazdaságföldrajzban 

Látásmód Vizsgálat tárgya Intézmények Földrajzi jellemzők Változás 

Racionális 

Intézményiség 

Szervezetek 

kialakulása a 

társadalmi 

intézmények bázisán 

Az egyéni cselekvést 

strukturálják az 

információ-megosztás, 

vagy kényszer útján. 

A helyi agglomeráció 

által létrehozott 

intézmények csökkentik a 

tranzakciós költségeket. 

Folyamatos, a 

piaci 

mechanizmusoktól 

függ 

Társadalmi 

intézményiség 

A gazdaság a 

társadalmi-

intézmények 

rendszerébe van 

ágyazva 

Speciális társadalmi 

hálózatok, ahol a 

bizalom, reflexív 

együttműködés alakítja 

a cselekvéseket. 

A bizalom, 

együttműködés és 

tudástranszfer hálózatai a 

cégek lokális 

beágyazódását segítik. 

Változás az új 

társadalmi 

legitimitás és 

kognitív térképek 

köré szerveződve. 

Evolúciós 

intézményiség 

Az intézmények 

evolúciója a 

gazdaság történeti 

szemléletében. 

Társadalmi-, 

gazdasági- és politikai 

hatalom rendszere, 

koordináló és 

szabályozó szerep 

A helyi intézményi 

rezsimek ko-evolúciója és 

szerepe a helyi gazdaság 

szabályozásában és 

kormányzásában. 

Változásuk lassú, 

útfüggő és 

bezáródó, a 

gazdasági fejlődés 

epizódszerű 

Forrás: Martin, 2002, 83.o. alapján saját szerkesztés 
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Az intézmények a gazdasági tevékenység agglomerációjára többféle módon hatnak 

(1.2. táblázat).  A racionális szemlélet szerint a tranzakciós költségek csökkennek, ha egyazon 

intézményi környezethez tartozó szereplők lépnek interakcióba, a költségcsökkenés adja a 

telephelyválasztás motivációját, ezért az intézmények hely-függőek. A társadalmi intézményi 

szemlélet ellentétes logika alapján mutatja be az intézmények szerepét: az erőforrások 

mobilizálása társadalmi hálózatokon keresztül történik, az intézmények ezeken a hálózatokon 

alapulnak. A gazdasági tevékenység is a helyi társadalmi intézményekbe ágyazott, a 

tranzakciókhoz szükséges bizalom a közös intézményi környezet és berendezkedés eredménye. 

Az intézményi megközelítések evolúciós szemlélete szerint az intézmények által biztosított 

társadalmi kapcsolatok a technológiai- és gazdasági változás bizonytalanságát csökkentik a 

lokális gazdasági szereplők között. 

Az intézmények változása történhet folyamatos, járulékos (incremental) módon, ami 

az intézményi működés eredménye, illetve epizodikus módon történhet külső gazdasági (ill. 

társadalmi- vagy politikai) hatásra. Szemléletünkben az intézményi változás folyamatos, lassú, 

rutin-követő és útfüggő, az intézményi rezsimek átalakulását időnként a fő gazdasági 

változások felborítják és felgyorsítják. Ebben a változásban az intézményi hatalommegosztás 

is fő szereppel bír, ez a változások iránya ellen hathat. Ahhoz, hogy a gazdasági és politikai 

szereplők új intézményi fix pont kialakítására legyenek hajlandóak, és a rezsim ténylegesen új 

irányba mozduljon el, a gazdasági és technológiai átmenet határértékét kell meghaladni 

(Leydesdorff és Meyer, 2006). 

  

1.2.3 Új irányzat: az Evolúciós Gazdaságföldrajz  

Az evolúciós közgazdaságtan fogalmaira épülő Evolúciós Gazdaságföldrajz az 

innovációs folyamatok területiségének új elméleti keretét jelenti (Boschma és Martin, 2007). 

A kezdeményezés a gazdaságföldrajzi kérdéseket a szelekciós mechanizmusok, a 

valószínűség és növekvő skálahozadék területi problémái köré csoportosítja, az evolúciós 

szemlélet szerint a területi fejlődés útfüggő (Boschma és Lambooy, 1999). Az Evolúciós 

Gazdaságföldrajz (EGF) nézeteinek rövid áttekintését az Új Gazdaságföldrajzzal (ÚGF) és 

Intézményi Gazdaságföldrajzzal (IGF) való összevetéssel kezdjük (1.3. táblázat). 

Az EGF egyaránt törekszik a formális modellek és a megértő elméletalkotás, így a 

dedukció és az indukció módszereit alkalmazni (Boschma és Frenken, 2006). A modell 

gazdasági szereplője önérdek-vezérelt, azonban a mikro-kontextusok korlátozzák 

racionalitását, befolyásolják döntéseit. A szemlélet dinamikus időfelfogást takar, a gazdasági 

folyamatok nem vezetnek általános egyensúlyhoz, így a területi vizsgálatokhoz az egyensúlytól 
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távoli elemzések szükségesek. A területi fejlődés útfüggő, történelmi tényezők által 

meghatározott, így a fejlődés általános területi modelljeit mindig a konkrét helyekre külön 

kell értelmezni. 

 

1.3 Táblázat. A Gazdaságföldrajzi irányzatok összehasonlítása 

Fő jellemzők Új gazdaságföldrajz Intézményi gazdaságföldrajz Evolúciós gazdaságföldrajz 

Módszertan Dedukció 

Formális modellek 

Indukció 

Megértő elméletalkotás 

Mindkettő 

Mindkettő 

Fő feltevések Optimalizáló szereplő 

Kontextus-mentesség 

Szabály-követő szereplő 

Kontextus-függés (makro) 

Kielégülést kereső szereplő 

Kontextus-függés (mikro) 

Idő-fogalmak Egyensúly- elemzés 

Mikro → makro 

Statikus elemzés 

Makro → mikro 

Egyensúlytól távoli elemzés  

Rekurzív 

Földrajz Semleges hely 

Szállítási költség 

Valódi hely 

Hely-függés 

Semleges hely → valódi hely 

Útfüggőség 

Forrás: Boschma és Frenken, 2006, 291.o. alapján saját szerkesztés 

 

Az evolúciós elmélet szerint a szelekciós mechanizmusok vezérlik a gazdasági 

szereplők telephelyválasztását és alakítják a térségben létrejövő cégek sikerességét (Boschma 

és Lambooy, 1999). A cégek különböznek a külső tudáselemek becsatornázásának 

sikerességét tekintve, ezért egyes cégek nagyobb valószínűséggel választanak olyan 

telephelyet, ahol részesülhetnek a tudás externáliák hatásaiból. A heterogén szereplők 

telephelyválasztásai véletlenszerűek (a vállalkozó legtöbbször a szülővárosában hozza létre 

cégét), a helyi szelekciós mechanizmusok pedig meghatározóak a szereplők – legalábbis 

kezdeti – túlélésében és kiemelkedésében. Ezért a termelékenység területi alakulására az 

evolúciós szemléletben inkább valószínűségi (probabilistic), mint determinisztikus 

rendszerben tekintünk. 

A térségek útfüggő fejlődése a tudás és tanulás lokális jellege miatt következik be, és 

gyakran területi inercia-rendszerek kialakulásához, a térségek negatív bezáródásához 

(negative lock-in) vezet. Ebben a kontextusban a területi közelség a „kollektív tanulás” 

feltétele, ami csökkenti a tranzakciós- és keresési költségeket, és a szereplők közötti tudás-

áramlás szerveződését segíti. A helyi kollektív tanulás a humán tőke mobilitásával, a 

hálózatok információ-továbbításával és a közös helyi gyakorlatok, szabályok és bizalom 

alapján valósul meg. A térségben bekövetkező humán tőke, tudás, hálózati externáliák 

akkumulációja és a támogató intézmények együttese térség-specifikus, a térség előnyei 
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egyediek, nem másolhatóak le. Ugyanakkor a gazdasági és technológiai fejlődés előre ki nem 

számítható, bizonytalan. Ezért a gazdasági és technológiai körülményekben bekövetkező 

szakításszerű váltás során a helyi hálózatokban megvalósuló lokális tanulás előnyei a lassú 

alkalmazkodás miatt hátránnyá válhatnak. 

A térségek útfüggő fejlődése is a bizonytalanság és szükségszerűség fogalmaival 

írható le. Véletlenszerű kiindulópontot követően kicsi, tetszőleges események hosszú során 

múlik, hogy mely tevékenységek agglomerálódnak a térségben, amelyek egymás 

közelségének pozitív externáliáit kihasználva a növekvő skálahozadék törvénye szerint 

működnek. A kumulatív ok-okozat (cumulative causation) miatt a térségek múltbeli fejlődése 

határozza meg az agglomeráció jelenlegi lokalizációs előnyeit, így annak valószínűségét is, 

hogy választják-e új cégek telephelyeiket az adott térségben.  

A területi evolúcióban a kreatív munkavégzés kulcsfontosságú (Boschma és Lambooy, 

1999). A helyi szelekciós mechanizmusok önmagukban nem tennék lehetővé, hogy új 

iparágak jelenhessenek meg az adott térségben, az iparágak is jelentős hatással vannak a helyi 

tudás és készségek alakulására. A kreativitás területisége arra utal, hogy a munkavégzés, ami 

az általános tudást speciális tudássá alakítja, területileg különbözik. A munkavégzésben 

különböző régiók speciális technológiai- és iparági koncentráltság felé haladnak, így a kreatív 

munkavégzés evolúciós szemlélete elsősorban a lokalizációs előnyökön keresztül alakítja az 

iparági növekvő skálahozadékot. 

Az EGF megközelítésében egy térségben azok között az iparágak között valósulnak 

meg a pozitív tudás-externáliák, amelyek egymás technológiáit illetve az alkalmazott tudást 

kis erőfeszítéssel képesek alkalmazni. Az összefüggő változatosság (related variety) érvényre 

jutásával így a lokális tudás-externáliák nem kizárólag egy iparágon belül zajlanak, 

ugyanakkor a földrajzi közelség nem elegendő ahhoz, hogy ezek megvalósulhassanak.   

 

1.3 Innovációs rendszerek: konstruált előnyök és tudásbázis 

 

Az innovációs rendszerek iskolájának eredete a tudás értelmezését tekintve az 

evolúciós közgazdaságtanra vezethető vissza (Lundvall, 1992, Nelson, 1993, Malerba, 2002), 

viszont a nemzeti és regionális innovációs rendszerek vizsgálataira sokkal inkább jellemző az 

intézményi közgazdaságtan eszköztára (Acs és Varga, 2000, Boschma és Frenken, 2006). A 

regionális kutatók többsége a régiók intézmény-rendszerét adottnak tekintve, és azokat 

összehasonlítva méri a regionális innovációs rendszerek teljesítményét. Így elsősorban az 

innováció input- és output indikátorainak régiók közötti összehasonlítása, mintsem a 
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regionális rendszereken belüli kölcsönhatások számszerűsítése szerepel eszközeik között. Az 

innovációs rendszerek iskolája megfelelő terep lehet az evolúciós és intézményi irányzat 

ötvözéséhez (Boschma és Frenken, 2006), ehhez azonban az innovációnak az intézményi 

kereteket megújító, újra-strukturáló jellegét, a tudás-alapú rendszerek belső dinamikáját, az 

al-rendszerek egymást alakító (ko-evolúciós) kölcsönhatását kell vizsgálnunk. 

 

1.3.1 A nemzeti termelő- és innovációs rendszerek 

Az innovációs rendszerek irodalma több diszciplína hagyományaihoz nyúlik vissza: a 

gazdaságpolitika, a kölcsönös gazdasági függés és a gazdasági változás irányzatainak 

kombinálása (Nelson, 1993). Az iskola gyökerei Smith munkamegosztás-elméletéhez és List 

nemzeti termelő-rendszeréhez vezetnek vissza, s az evolúciós közgazdaságtan mikro-

feltevései alapján állítja ezeket összhangba a tudás- és kompetencia- teremtés nemzeti 

rendszereivel (Lundvall et al, 2002). A NIS modell megalkotásánál a termelőrendszerek 

vertikális kapcsolódásait vizsgálták, és a nemzetgazdaságok teljesítményét export-import 

adatok alapján hasonlították össze.  

A rendszerek változása nem a tranzakciók, hanem az inter-aktív tanulás (learning by 

doing és learning by searching) és az innováció új kombinációinak eredménye, ami a termelő 

tevékenységekre és a köztük lévő vertikális kapcsolatokra is átalakító módon hat (Lundvall, 

1992). Az innováció sikere egy vállalat számára hosszú-távú, szoros, cégen kívüli 

szereplőkkel való együttműködések függvénye, amelyeknek vannak pénzben nem mérhető 

elemeik (Edquist, 1997). A társadalmi normák, szokások és szabályok mélyen beágyazódva, a 

szervezett piac (organised market) pedig a hatalom-megosztás, a bizalom segítése és a 

lojalitás kiépítése által határozza meg az emberek egymáshoz való viszonyát, az egymástól 

való tanulás mikéntjét és a másik tudásának használatát. A különböző nemzeti kontextusok 

különféle módon hatnak a szervezett piacra, ezért az irányzat a nemzeti növekedési ráták 

különbségeit az intézményi különbségekre vezeti vissza (Nelson, 1993).  

A nemzeti innovációs rendszerek irányzatában feltett fő kérdések arra vonatkoznak, 

miként termeli a rendszer a kompetenciákat, az intézményháló hogyan segíti az innovációt és 

a termelést? Hogyan fejlődik együtt ez a két szféra, a termelési szerkezet alakítja az 

intézményhálót vagy fordítva? Az értekezés szempontjából izgalmas a felvetés, miként hat a 

globalizáció a kompetencia- és tudásteremtés nemzeti és lokális szintjeire. A „de-learning” 

fogalma szerint ugyanis a lokális tudás könnyen elfelejtődik, amikor a lokális gazdaság 

nemzetközi dimenziója is erősödik (Lundvall et al, 2002). A verseny ezután nemzetközi 

szinten zajlik, ami társadalmi átalakulást szintén a nemzetköziesedés irányába mozdítja. A 
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folyamat során a helyi gyakorlatok háttérbe szorulnak. Mindezek ellenére a NIS irányzata 

szerint a nemzeti szint fontos marad az innovációban; a nyelvi korlátok, illetve a döntések 

koordinációja miatt például a multinacionális cégek nemzeti jellege is fontos marad 

(Cantwell, 1995). Néhány szektorban (pl. informatika, nanotechnológia) inkább indokolt a 

globális rendszerben való gondolkodás, de itt is lényeges marad a nemzeti és a lokális szint. 

A technológiai innováció előre ki nem számítható jellegét gyakran a bizonytalanság 

(uncertainty) fogalmával jelölik (Dosi et al, 2005). Az innovációs rendszerek szemléletében 

az evolúciós közgazdászokat követve az innovációt a termelés elemeinek újfajta 

kombinációjaként értelmezik (Dosi, 1988, Lundvall et al, 2002). Az innováció lehet 

folyamatos (incremental) kumulatív események sora, amely jellemzően egy technológiai 

paradigma határain belül marad (Dosi, 1982), általában a nagyvállalatok hatékonyság-növelő 

törekvéseinek eredménye. Illetve az innovációs folyamatok során a termékek, termelési 

folyamatok teljesen új, áttörő (break-through) variációi jöhetnek létre. A technológiai 

innováció „út-kreáló” aspektusa arra világít rá, hogy az előre nem látható következményekkel 

jár: hatással van a gazdasági és társadalmi környezetére is. A folyamatosan megújuló 

gazdaságban a bizonytalanság tekinthető az alapállapotnak (Hronszky, 2002), ugyanakkor a 

társadalmi intézmények hatása döntő a gazdasági szereplők egymáshoz való viszonyára, az 

egymástól való tanulás mikéntjére stb., jelentősen lecsökkentve így az innovációs 

rendszerekben az innováció bizonytalanságának szintjét (Hronszky, 2005, Lundvall et al, 

2002). Az innovációs rendszerek intézményei a rendszer bizonytalanságát azáltal csökkentik, 

hogy fix pontot biztosítanak a rendszer szereplőinek, rendszerezik azok egymással szembeni 

elvárásait (Lengyel B. és Leydesdorff, 2008, 2009). 

 

1.3.2 Regionális- és lokális innovációs rendszerek 

A regionális innovációs rendszerek (RIS) irányzata a nemzeti innovációs rendszerek 

irányzatához hasonlóan az intézményi és az evolúciós szemléletek ötvözésével teremt keretet 

az innováció területi vizsgálatához (Acs, 2000, Cooke et al, 2004). A szemlélet azonban 

regionális szintű, regionális és lokális szinten alakul ki a szereplők közötti bizalom, ezen a 

szinten a piaci verseny új aspektusai nyílnak meg, ahol az intézmények sokszintű 

koordinációs szerepe a régiók közötti versenyben is megnyilvánul. 

A nemzetállamok mérhető, komparatív versenyelőnyei és a vállalatok input-, és 

keresleti feltételeit, azok környezetének, valamint stratégiájának jellemzőit tömörítő 

kompetitív versenyelőnyei (Porter, 2001, Lengyel I, 2003) mellett Cooke (2002, 2004) 

kiemelt jelentőséget tulajdonít a régiók posztfordi átmenetére jellemző konstruált 
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(constructed) versenyelőnyének (Cooke és Leydesdorff, 2006). A régión belüli „untraded” 

viszonyrendszer (Boschma, 2004, Budd és Hirmis, 2004), a formális vagy informális 

együttműködések, informális hálózatok, kognitív, kulturális, intézményi tényezők 

koordinációja meghatározó a régiók teljesítményében és egymás közti versenyében. 

A konstruált versenyelőny dinamikus jellemzői három szinten jeleníthetők meg 

(Cooke, 2004): 

1. Gazdasági szféra: a gazdasági fejlődés regionális viszonyok közt valósul meg, ahol a 

cégek interaktív kapcsolatban vannak egymással. A termelés tudás-intenzívvé vált, 

lokális- és globális kapcsolathálók, illetve informatikai infrastruktúra függvénye. 

2. Kormányzat: a kormányzás többszintű, az innováció támogatására nagy erőfeszítések 

történnek, a kutatási ráfordítások erőteljesen növekednek, vízió-vezérelt policy 

dokumentumok készülnek, a helyi erőforrásokat globális piacokon pozícionálják. 

3. Társadalom: a kozmopolita életmód egyre elterjedtebbé válik, nagy hangsúly kerül a 

fenntarthatóságra, a társadalmi tolerancia növekszik, a tehetséges munkaerő vonzása 

és a teljesítményre ösztönző kulturális környezet megteremtése egyre fontosabb lesz. 

 

A régiók tudásteremtésen alapuló előnyei konstruált előnyök, a spontán piaci 

automatizmusok nem, vagy csak lassan hozzák létre őket. A konstruált előnyök alakulásában a 

kormányzat és egyéb intézmények kulcspozíciót töltenek be (Horváth, 1998, Illés, 2002, 

Szanyi, 2008, Török et al, 2005). Az intézményrendszer tevékenysége a pozitív externáliák, a 

tanulási képesség és innovációs kultúra erősítését célozza (Varga, 2005). A regionális 

tudásteremtés nagymértékben függ az intézményi szerkezettől, amely strukturálja a szereplők 

közötti tudástranszfert és közös tudásteremtést (Lengyel B, 2005a, 2005b). Mindezek miatt a 

régió intézményrendszere, az intézmények közötti munkamegosztás, az intézmények közötti 

tudástranszfer és közös lokális tudásteremtés erőteljesen befolyásolja a régió versenyelőnyeit. 

A RIS irodalma jellemzően a helyi normák, szabályok alapján együttműködő helyi 

intézmények közötti kapcsolatok feltárását tartalmazza (Csizmadia, 2009, Dőry, 2005, 

Fornahl és Brenner, 2003). Az evolúciós szemléletből eredően megkülönböztetik a tudás 

teremtését és alkalmazását, s ennek megfelelően különválasztják az eltérő mechanizmusok 

alapján működő tudás-teremtő és alkalmazó alrendszereket (Tödtling és Trippl, 2005). Az 

előbbibe az oktatási intézmények, kutatóintézetek, munkaerő- és technológia-közvetítő 

szervezetek, az utóbbiba a vállalatok, azok hálózatai és iparági klaszterei tartoznak (1.2. ábra).   
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1.2 Ábra. A regionális innovációs rendszer és alrendszerei 

 

Forrás: Tödling és Trippl, 2005 

 

Az innovációs alrendszerek között a tudás áramlása, az erőforrás és humán tőke 

interakciói teremtenek kapcsolatot a gazdaságpolitika szabályai és kezdeményezései által 

irányítva és befolyásolva (Warrian és Mulher, 2005). A regionális rendszerek közvetlenül 

kapcsolódnak az innováció nemzeti szintű intézményeihez, közvetettebb módon a többi 

regionális rendszerhez és az innováció nemzetközi intézményeihez. Véleményünk szerint a 

tudást teremtő és tudást felhasználó illetve kormányzati alrendszerek egymással ko-evolúciós 

kapcsolatban állnak. Ezek az alrendszerek eltérő normák és rutinok alapján működnek, a 

rendszeren belül eltérőek a szelekciós mechanizmusok (Lengyel B, 2008). A szervezeti 

tudásteremtés SECI modelljét felhasználva az alrendszerek tudásteremtésének 

különbözőségeit és összekapcsolódását szemléltetjük (1.4. táblázat). 

Az alrendszerek közötti ko-evolúció egyik alapfeltevése, hogy a kutatóközösségek, a 

köztisztviselői kar és a vállalatok hallgatólagos tudása különböző (Lengyel B, 2008, 2009).  A 

három szféra különböző a szelekciós mechanizmusai, illetve az egyéni és szervezeti 
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hallgatólagos tudás elszigeteltsége három egymástól független tudásteremtési folyamatot 

eredményez. A közös tudásteremtést, azaz konstuált előnyöket csak lokális szinten lehet 

értelmezni, ahol lehetőség van személyes ismeretségek, bizalom kialakulására és a szférák 

közötti hallgatólagos tudás megosztására. Az innovációs rendszerek három tudásfunkciója 

érhető tetten a modell externalizáció lépésénél, a tudáselemek kikristályosításában: az 

egyetemi szféra a tudás teremtésében, a vállalatok a tudás kiaknázásában, a kormányzati 

szervek pedig a rendszer kontrolljában főszereplők. A kombináció lépése során az egyetemi 

és gazdasági szervezetek saját szabályszerűségük alapján rendszerezik újra a létrehozott 

tudást, mely részben igényel lokális kapcsolatokat, részben globális szinten érvényesül. A 

tudományos publikációk általában nem kötődnek a lokális viszonyokhoz, csakúgy, mint a 

szellemi tulajdonjogok, melyeket nemzetközi szinten kell rendezni. Mindhárom alrendszer a 

ko-evolúciós kapcsolatok eredményeként új elemekkel lesz gazdagabb az internalizáció során. 

Az új kutatási eredményeket az egyetemek oktatási anyagaikba, a vállalatok termelésükbe, 

szolgáltatások nyújtásába építik be, a gazdaságfejlesztési projektek értékelése alapozza meg 

az új fejlesztési célokat, melyek általában új politikai üzeneteket is hordoznak. 

 

1.4 Táblázat. A tudásteremtés lépései az egyetem-kormányzat-gazdaság ko-evolúciójában  
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Forrás: Lengyel B, 2008  

 

A regionális innovációs rendszerek alrendszerei közötti kapcsolat mellett három 

archetípus különíthető el tekintettel a helyi szereplők közötti kapcsolatokra és azok régión 

túlnyúló kapcsolataira (Asheim- Isaksen, 2002, Asheim és Coenen, 2006): 

1. Területi együttműködésekbe ágyazott innovációs rendszer: a vállalkozások (döntően 

KKV-k) K+F intézményekkel, egyetemekkel gyenge kapcsolatot tartanak fent, a 
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személyközi hálózatok fontossága miatt azonban az innovációs folyamatok erősen 

beágyazódtak a területi, szociális és kulturális kontextusokba.  

2. Régió szintjén hálózatosodott innovációs rendszer: a decentralizáció elve alapján egyre 

nagyobb szerepet kapnak az egyetemi szféra és lokális gazdasági szféra közötti 

kapcsolatok erősítésében.  

3. Nemzeti-, nemzetközi innovációs rendszerek regionális vetülete: a regionális szereplők 

régión kívüli, nemzetközi partnerekkel együttműködve vesznek részt nemzetközi szinten 

is meghatározó projektekben. Az egyetemek, K+F intézmények szerepe döntő a 

nemzetközi együttműködésben. Jellemző, hogy azonos típusú háttérintézménnyel, 

háttértudással rendelkező szakértők dolgoznak együtt. 

 

Az intézmények közötti kapcsolatok túlmutatnak a régió határain, ezek a kapcsolatok 

adják az alulról építkező tudásteremtési folyamatokhoz az új inspirációt, új piacok globális 

szinten mutatkoznak. A tudásteremtés elsődlegesen a helyi környezet által vezérelt, ennek 

szelekciós mechanizmusai határozzák meg, hogy a létrehozott tudás képes-e a globális 

színtérre kijutni, sőt egyáltalán fennmarad-e. Ugyanakkor a létrejövő termékek, 

szolgáltatások, szellemi tulajdonjogok globális szinten versenyeznek egymással, a globális 

szinten érvényesülő versenyelőnyök éreztetik később regionális szintű multiplikátor 

hatásaikat (Visser és Boschma, 2004). A globális értéklánchoz sikeresen kapcsolódó 

szereplők saját mozgásterüket megnövelve, és mások bizalmához könnyebben hozzáférve 

indítják a tudásteremtés új spirálját, ami pozitív visszacsatolásként hat a lokális térségre is. Ha 

egy régió kitermel bizonyos sikeres vállalkozásokat, termékeket, azok tovagyűrűzve 

visszahatnak a régió fejlődésére. A versenyelőny kialakításában az egyetemek, vállalatok és a 

kormányzati szféra egyaránt részt vesz: az egyetemek a kiművelt emberfők és új tudományos 

eredmények teremtésében, a vállalatok a tudás hasznosításában és a globális igények 

felmérésében, a kormányzat a közérdek figyelembe vételével és a közösségi kommunikáció 

megteremtésével. Amennyiben a tudásteremtés szféránként elkülönül egymástól, úgy a belső 

szelekciós mechanizmusok bezáródóvá teszik a rendszert, és a globális versenyelőnyök 

elérhetetlenné válnak (Nooteboom, 2000).  

A regionális innovációs rendszerek irodalmának egyik fő csapásiránya annak a 

körülírása, hogy a tudás teremtése és alkalmazása miként kötődik a földrajzi helyhez. 

Elfogadott, hogy egyes tudáselemek könnyebben, mások nehezebben továbbíthatók nagy 

távolságra, amiből következik az is, hogy a tudás helyhez kötöttsége a tudás típusától függ.  

Asheim és kollégái tipizálták elsőként a regionális innovációs rendszereket tudásbázisuk 
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szerint (Asheim és Gertler, 2005, Asheim és Coenen, 2006, Asheim és Isaksen, 2002). 

Munkájuk azon alapszik, hogy az iparágak különböznek a bennük létrehozott és alkalmazott 

tudás tekintetében (Pavitt, 1984). Emellett azt állítják, hogy a földrajzi közelséget és a 

személyes kapcsolatokat együttesen kezelve lehet a tudásteremtés lokális és globális 

jellemzőit megragadni. 

 

1.5 Táblázat: Az analitikus-, szintetikus- és szimbolikus tudásbázis jellemzői 
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dizájn, marketing 

Forrás: Björn Asheim és Meric Gertler előadása az International PhD Course on Economic Geography 

rendezvényén, 2008 szeptember 9-én, Utrechtben 

 

Megkülönböztetik az innovációs rendszerek analitikus-, szintetikus- és szimbolikus 

tudásbázisát (Asheim és Gertler, 2005). Az analitikus tudás formális modellek, tudományos 

elvek, racionális eljárások segítségével jön létre, főleg az alapkutatás projektjei révén. A 

szintetikus tudás a már meglévő ismeretek újszerű kombinációját jelenti, főleg alkalmazott 

kutatás, kísérleti fejlesztés, induktív eljárások (tesztek, szimulációk) eredménye. A 

szimbolikus tudás a művészeti és egyéb kreatív tevékenységek eredménye, ahol az esztétikai 

tartalom és a létrejövő szimbólumok a tudásunk érzelmi-, státusz jellegét ragadják meg. 

Az analitikus-szintetikus-szimbolikus tudás típusai illetve a hallgatólagos-explicit 

tudás kategóriák között egyértelmű párhuzam nem állítható fel (1.5. táblázat). Az analitikus-

szintetikus kategóriák a tudásteremtés célzottsága és jellege alapján osztályozzák azt, míg a 

hallgatólagos-explicit kategóriák jóval általánosabban vonatkoznak a tudásteremtésre. 

Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy az analitikus tudás átadásánál az explicit tudás 
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erőteljesebben jelenik meg, a szintetikus tudás az explicit és hallgatólagos tudáselemek 

alkalmazás-orientált keveredése, a szimbolikus tudásnál pedig a hallgatólagos tudás a 

meghatározóak. Ezért az analitikus tudás viszonylag könnyen továbbítható nagy távolságokra, 

annak lefordítása a tudományos szabályok szerint működik. A szintetikus tudás kodifikált 

tartalma könnyen „utazik” el nagyobb távolságokra, viszont a helyi kontextusokba való 

ágyazódása miatt a tudás alkalmazása hely-függő. A szimbolikus tudás sokkal szűkebb 

közösségek értelmezésében létezik, ezért meghatározó részben helyfüggő. Véleményünk 

szerint a szimbolikus tudás globális rendeződésében erős a piacok által diktált kulturális 

hierarchia, ami a szimbolikus tudás áramlásában fő irányokat és ezeket részben kiegyenlítő 

visszahatást sejtet. 

 

1.4. A regionális fejlődés tényezői a tudás-alapú gazdaságban 

 

A neoklasszikus regionális növekedési elmélet szerint a régiók növekedésének 

különbségei a tőke, a munka és a technológia eltérő régiók közötti megoszlásából adódik 

(Lengyel és Rechnitzer, 2004, Meyer, 2005). A tőkeállomány növekedése a régióban élők 

megtakarításaiból és a régióba kívülről áramló befektetésekből származik; a munkaerő-forrás 

növekménye a munkaképes lakosság növekedésével és a régióba irányuló migrációval 

történik; a technikai fejlődés pedig a fejlettebb régiókból történő átáramlás a helyben történő 

K+F- és oktatási beruházások által valósul meg (Armstrong és Taylor, 2000; Rechnitzer, 

2008; Pike et al, 2006). Az irányzat szerint a piaci folyamatok a munkaerő-költség és a tőke-

hatékonyság mechanizmusain keresztül az általános egyensúly felé visznek, az eltérő 

fejlettségű régiók között kiegyenlítődés figyelhető meg. Az alacsonyabban fejlett régiókba az 

alacsony bérek és a kedvezőbb megtérülési ráta vonzza a befektetéseket, amik fellendítik a 

térséget. Ezzel szemben az endogén regionális növekedési elmélet szerint a régiók közötti 

fejlettségi különbségek a piaci mechanizmusok által nem csökkennek, inkább nőnek a 

különbségek (Lengyel I, 2003). Egy régió technológiai fejlettsége ugyanis jelentős mértékben 

meghatározza a régióban tapasztalható munkaerő-termelékenységet. A fejlett technológiájú 

iparágak a magasan fejlett régiók agglomerációiban koncentrálódnak, ezek a régiók vonzzák a 

magasan képzett munkaerőt, a növekvő skálahozadékú termelést. 

Ebben az alfejezetben röviden áttekintjük a regionális növekedés és fejlődés fő 

irányzatait, bemutatjuk a humán tőke regionális fejlődésre gyakorolt hatásának irányzatait, a 

kutatás-fejlesztés hatását a regionális növekedésre, az egyetemek lokális multiplikátor 

hatásait, és kitérünk az egyetemek szerepére a kevésbé fejlett régiókban. 
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1.4.1 A humán tőke és kreatív munkaerő szerepe a regionális növekedésben 

Elfogadott álláspont, hogy a technológiai fejlettség (Solow, 1956) és a humán tőke 

(Ullman, 1958) pozitív hatással van a gazdasági fejlődésre. Mindez kimagaslóan igaz a 

városokra, ahol (Jacobs, 1969) lehetőség van a gazdasági szereplők közötti kapcsolatok 

bővítésére, így az innovációk, új ötletek gyorsabban valósulhatnak meg. A fentiekben már 

részben kitértünk rá, hogy a humán tőke koncentrációja és minőségi jellemzői a tudás 

externális hatásaiban kulcsfontosságú mind a sztár-tudósok vonzására (Zucker és Brewer, 

1998), mind a humán tőke általános színvonalára (Glaeser et al, 1992, Glaeser, 2000). A 

fejezetben a humán tőke általános színvonala mellett a kreatív munkavégzés fontosságát 

emeljük ki (Florida, 2002). Andersson (1985) a kreativitás szerepét nagyvárosi régiók 

példáján keresztül fejtette ki: Athén, Róma, Firenze prosperitását a tudás, kultúra, 

kommunikáció és kreativitás tényezőivel írta le. Azt is megállapította, hogy a városokban 

tapasztalt tolerancia a régiók kreativitásának alakulásában jelentős szerepet játszanak.  

A kreativitás az utóbbi időszakban ismét az érdeklődés középpontjába került a 

gazdaságföldrajzban, s ez javarészt Richard Florida (2002, 2004, 2005, 2008) munkáinak 

köszönhető. A tudás-alapú gazdaság előtérbe kerülésével a munkakörülmények megváltoztak, 

a hierarchikus alá-fölé rendeltséget a lapos szervezetek, a formális szabályokat a puha-

ellenőrzés (soft-control), az önmenedzselés, egymás kölcsönös elismerése és motiválása váltja 

fel. A kreatív foglalkozásokban a munkavégzés saját ritmus alapján történik, a fő jellemzői 

pedig a tanulás és fejlődés, a munka tartalmának szabad alakítása, az identitás kifejezése. A 

Florida féle koncepció szerint a kreatív osztályba azok az emberek tartoznak, akiknek 

tevékenysége alapvetően új minőségek, új kombinációk létrehozásán alapul. Ilyenek a 

tudományok művelői, mérnökök, építészek, dizájnerek, az oktatás, művészetek és 

szórakoztatóipar területén foglalkoztatottak, de ide sorolhatjuk – bár nem a „belső körbe” 

tartoznak – az üzleti élet, pénzügyek, jog és egészségügy területén dolgozó képzett 

szakembereket is. Röviden, a kreatív osztály tagjait az alkotás és önálló döntéshozatal 

jellemzi, ebből következően nagyobb fokú autonómia és rugalmasság jellemzi őket. 

A Florida 3T modellje Jacobs munkásságához csatlakozott, miszerint a városok 

sokszínűsége, a gazdasági tevékenység diverzitása az innovációk feltételéül szolgál. A 

nagyvárosokban a tehetség (képzett munkaerő), tolerancia (a másság elfogadása) és 

technológia (helyi iparági szektorok technológiai szintje) eredményezik a gazdasági fejlődést. 

A modell szerint a kreatív osztály tehetséges emberei annak alapján választanak maguknak 

lakóhelyet, hogy az adott város milyen lehetőségeket kínál a szórakozásra, kikapcsolódásra, 

milyen lehetőségek vannak az önkifejezésre kulturális életre. Ezek a munkaerőpiacon 
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kitüntetett pozíciókkal rendelkező képzett emberek könnyen lakóhelyet változtatnak annak 

érdekében, hogy javítsák életkörülményeiket, vagy jobb állást töltsenek be. Az amerikai 

városok versenyeznek a tehetségekért, hogy minél pezsgőbb legyen a szellemi élet, minél 

vonzóbbá váljanak a „kreatívok” és a dinamikusan fejlődő vállalatok számára. Ebben az 

elméleti keretben különösen fontos tényező egy város lokális munkaerőpiacának nyitottsága: 

az újonnan érkező emberek gyors beilleszkedése könnyebben megy végbe olyan 

környezetben, ahol a másság elismerése alapérték, ahol a helyi társadalom nyitott a 

sokszínűségre. 

 

1.4.2 A vállalati kutatás-fejlesztés szerepe: globális hálózatok és lokális hatások 

A regionális növekedés egyik legfontosabb magyarázó tényezője az innováció alapjául 

szolgáló, helyben végzett kutatás-fejlesztés (Capello és Nijkamp, 2009). Ennek legfontosabb 

mérőszáma a magán és közszféra kutatás-fejlesztési ráfordítása, ezek helyi hatása a pozitív 

agglomerációs externáliákon keresztül érvényesül. Ugyanakkor, eltérő regionális fejlődésre 

gyakorolt hatás várható a vállalati kutatóegységektől mind iparági, mind K+F feladatai 

szempontjából. 

A vállalkozások kulcskompetenciáit feltáró szakirodalom szerint a kutatás-fejlesztés 

az utolsó tevékenység, amit a vállalkozások kiszerveznek saját szervezetükön kívülre. A 

piacvezető cégek kulcs-kompetenciája (core competence) az marad, hogy ezeket a kiszervezett 

K+F tevékenységeket képesek legyenek összehangolni, a globális hálózatuk segítségével rá 

tudjanak találni az ígéretes új eredményekre (Prahalad és Hamel, 1990). Ahhoz azonban, 

hogy az új kutatási eredményeket a vállalat működésébe integrálni tudják, jelentős vállalaton 

belüli K+F potenciált kell működtetniük (Archibugi és Michie, 1995, Cantwell, 1995, Florida, 

1997). A K+F nemzetközi dimenziója a 1980-as és 1990-es évek során folyamatosan 

növekedett, ugyanakkor a nemzetközi K+F tevékenységek koordinációs költségei és a 

méretgazdaságosság hiánya a költségek jelentős növekedését eredményezte. Az 1990-es évek 

végén ismét a divíziók leépítését, azaz „vissza-központosítást” lehetett tapasztalni (Reger, 

1997, Gassmann és von Zedtwitz, 1998, 1999, von Zedtwitz és Gassmann, 2002). E trenddel 

egyidőben szintén megindult az „integrált K+F hálózatok” terjedése, azaz a vállalatok K+F 

tevékenységüket tovább egyszerűsítették, speciális részlegeiket az alacsony költségű 

telephelyeikre helyezték ki (Cantwell, 1995, Havas, 2000, Inzelt, 2003, Kuemmerle, 1997, 

Szalavetz, 2006). 

Gazdasági szektoronként eltérő, hogy a vállalatok milyen széles technológiai 

portfólióval, mennyire szerteágazó beszállítói hálózattal rendelkeznek (Brusoni et al, 2001, 
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Grandstand et al, 1997). A gyógyszeripari cégekre elsősorban az jellemző, hogy 

erőforrásaikat és szabadalmi tevékenységüket azokra a technológiáikra összpontosítják, 

melyekben meghatározó a globális piaci részesedésük, így a K+F jelentős része itt erősen 

specializált. Az elektronikai cégek azon „háttér-technológiái” (background technologies) 

területén is nagy összegeket költenek K+F-re, amelyekben a piaci részesedésük alacsony. Egy 

sikeres elektronikai vállalatnak a K+F jóval szélesebb spektrumát kell áttekintenie ahhoz, 

hogy rugalmasan tudjon reagálni a gyorsan változó környezeti feltételekre. Az autóipari 

cégeknél például csökkenő mértékben költenek azokra a technológiákra, amelyekben 

meghatározó a globális részesedésük (pl. hajtóművek fejlesztése), ugyanakkor egyre inkább 

meghatározóvá válnak a különböző háttértechnológiák. Jó példa erre a járműelektronika, 

hiszen az egyes modelleknek egyre inkább az válik megkülönböztető jegyévé, hogy milyen 

„extrákkal” (jármű-irányítás, biztonsági rendszer stb.) vannak felszerelve.  

Az iparágakra jellemző különböző munkamegosztás eltérő globális-lokális viszonyokat 

eredményez. A gyógyszeriparban a nagyvállalatok specializált, magas kockázatú K+F 

tevékenysége miatt például kevés az esély arra, hogy a multinacionális nagyvállalatok K+F 

tevékenységébe a hazai beszállítók sikeresen integrálódjanak, viszont a nagyvállalatok 

egyetemekkel való kapcsolatainak sokrétű hatásai lehetnek. A számítástechnikai ágazatokban 

és az autóiparban azonban a hazai KKV-k sikeres beszállítóivá válhatnak a nagy 

multinacionális vállalatoknak. Lehetőségük van arra, hogy bizonyos K+F tevékenységek 

kiszervezésével bekapcsolódhassanak a globális K+F hálózatok vérkeringésébe. 

Az iparági szektorok különbségei mellett a multinacionális vállalatok belső K+F 

munkamegosztásának tipizálása (Nobel és Birkinshaw, 1998) a vállalatonként eltérő helyi 

viszonyok kialakulására mutat rá. A K+F nemzetköziesedésének új trendjeivel a kutatás-

fejlesztési egységek részvétele a K+F hálózatban eltérő jellegű és mértékű lehet, ezek 

alakulása különböző nemzetközi K+F szerkezetekre utal. A leányvállalatok és egyéb K+F 

helyek eltérő funkciókkal rendelkeznek: a legkisebb hozzáadott értéket teremtő „lokális 

alkalmazók” a külföldön előállított új technológiákat adaptálják az adott piacon. A 

„nemzetközi alkalmazó” típusba tartozó egységek már kreatív tevékenységet is végeznek, 

ezzel párhuzamosan korlátozott autonómiával is rendelkeznek. A „globális kreáló” egységek 

az integráció egészen más szintjén helyezkednek el: ők a technológiák kialakításában vesznek 

részt, elsősorban kutatással és kevésbé fejlesztéssel foglalkoznak, közvetlenül részesei a 

vállalat globális K+F munkamegosztásának (azaz nem a helyi termeléshez kapcsolódnak). 

A lokális alkalmazó kisebb hatással van a helyi gazdaságra, hiszen önálló jogkörrel 

nem bír, nem kezdhet például közös projektet helyi egyetemekkel. A részben önálló 
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nemzetközi alkalmazó K+F egységek azonban jelentősebb multiplikátor hatásokat válthatnak 

ki. A globális kreáló K+F helyek már meglévő telephelyeken jönnek létre, így jelentős hatást 

gyakorolnak a környező egyetemekre, kutatóhelyekre. Ugyanakkor az ilyen globális szinten 

megjelenő K+F tevékenység kialakítására komplex intézkedések szükségesek, ezekre számos 

próbálkozás történt közösségi kezdeményezések útján is. 

 

1.4.3 Az egyetemek multiplikátor hatásai 

Varga Attila (2009) a térszerkezet makrogazdasági növekedésre való hatásának 

modellezését az ÚGF, az innovációs rendszerek és az endogén növekedéselmélet ötvözésével 

valósította meg. Az egyetemek elsősorban a publikált kutatási eredmények, szabadalmi 

dokumentumok; az egyetemi és vállalati szakértők formális vagy informális kapcsolatai és 

formalizált üzleti kapcsolatok, az egyetem létesítményeinek vállalatok felé nyitottsága révén 

hatnak a térség fejlődésére (Varga, 2004). Lengyel Imre (2003) a régiók versenyképességét 

vizsgálta az alaptényezők és alapkategóriák, sikerességi faktorok segítségével, melyekben az 

egyetemek több funkciója is (innovációs kultúra, K+F, humán tőke) közvetve a 

foglalkoztatáson és munkatermelékenységen keresztül hat a térségi jövedelemszintre. 

A régió növekedésében meg kell különböztetni a traded jellegű és az untraded jellegű 

tevékenységeket (Budd és Hirmis, 2004). Míg az untraded jellegű tevékenység a régió belső 

keresletét elégíti ki, a traded jellegű termelés és szolgáltatás külső piacokat céloz meg. A 

régióba áramló bevételek két szinten eredményeznek belső multiplikátor hatásokat: a 

megerősödő export-orientált iparágak a helyi beszállítókat is erősíti (elsődleges multiplikátor 

hatás), és a foglalkoztatottság javításán keresztül hat a helyi keresletre (másodlagos 

multiplikátor hatás), ami új vállalkozásokat vonzz a térségbe. 

Az egyetemek helyi gazdasági hatásaival számos tanulmány foglalkozik az ÚGF és a 

regionális innovációs rendszerek keretein belül (Varga, 2004, Goldstein és Renault, 2004). 

Evidencia, hogy az egyetemek által a helyi gazdaságra gyakorolt hatás területileg 

koncentrált, az agglomerációs externhatások és tudás spillover hatások az egyetemi városokra 

és azok munkaerő-vonzáskörzetére korlátozódnak. Az egyetemek helyi gazdaságra kifejtett 

multiplikátor-hatásai a kínálati és a keresleti oldalon jelentkezhetnek (Armstrong és Taylor, 

2000, Lengyel I, 2006) (1.3. ábra). A kínálati (input) oldalon azok a hatások jelennek meg, 

amelyeket az egyetemi kiadások és a diákok pénzköltései váltanak ki. A kínálati oldal 

tényezőit passzív visszahatásoknak tekinthetjük, mivel ezek a hatások minden egyetemi 

városban megfigyelhetők, bármilyen képzést is folytat az egyetem. A keresleti (output) 

oldalon a fiatal kvalifikált munkaerő, az egyetemen dolgozók és oktatók K+F tevékenysége és 
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az eredmények gazdasági hasznosítása, illetve a térségen kívülről betelepülő vállalkozások 

vonatkozásában érvényesülnek hatások. A keresleti oldal tényezői aktív hatások, mivel nem 

jelennek meg automatikusan, ezek a konstruált előnyöket jelentik, azaz tudatos egyetemi 

stratégia és helyi gazdaságfejlesztés eredménye. 

 

1.3 Ábra: Az egyetemek helyi gazdasági hatásai 

 
Forrás: Armstrong-Taylor (2000, 19.o.), Lengyel I. (2006); Lengyel B. et al (2006) 

 

A regionális innovációs rendszerek irodalmában az egyetemekre főként 

gazdaságpolitikai szempontból tekintenek: ezek a tudás teremtésének fő intézményei, 

amelyek történelmi folyamatok során a tudás átadása és az új tudás keresése mellett a helyi 

gazdaságfejlesztésben is fő szerepet vállalnak. Az innovációs rendszerek vizsgálatai az 

egyetemekről származó és a gazdaságban hasznosuló tudásáramlásra koncentrálnak: 

leggyakrabban az egyetemekről kipördülő spin-off vállalkozások, a végzett diákok 

vállalatoknál való elhelyezkedése, egyetemek és vállalatok kutatási együttműködése, az 

egyetemi kutatók tudományos publikációi és szabadalmi bejegyzései az elemzések tárgya.  

A regionális fejlődés szakaszainak általános jellemzői többféleképpen is 

megkülönböztethetők: beszélhetünk költség-, beruházás-, innováció- és jövedelem-vezérelt 

szakaszokról (Porter, 2001); illetve neo-fordista, tudásalkalmazó és tudásteremtő régiókról 

(Lengyel I, 2003). A tudásteremtő, fejlett régiókban a vállalati központok kutatási 

projektjeihez az egyetemek könnyebben tudnak csatlakozni, specifikus képzéseket tudnak 

nyújtani. A tudásalkalmazó régiók egyetemei az alkalmazott kutatások terén szerezhetnek 

elsősorban versenyelőnyöket, a helyi munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzéseikkel 
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lehetnek hatással a régió fejlődésére. A neo-fordista régiókban lévő vállalati telephelyek 

elsősorban a költség-előnyök miatt telepedtek le, az egyetemekkel nagyon kis mértékben 

kötnek csak K+F együttműködéseket. Ezekben a régiókban az egyetemeken javarészt állami 

finanszírozású alapkutatások történnek, a képzéseik nem illeszkednek a helyi munkaerő-

kereslethez.  

Az egyetem-gazdaság-kormányzat kapcsolatokat megjelenítő Triple Helix modell a 

három szféra hármas kapcsolatán keresztül alkot komplex innovációs egységet. E három 

szféra folyamatos kommunikációja, határvonalaik elmosódása biztosítja mindhárom szektor 

fejlődését (Etzkowitz és Leydesdorff, 1997, 2000). Az egyes szektorok céljai más szempontok 

alapján meghatározottak, azonban a tudás-alapú gazdaságban és társadalomban szerepük 

megváltozik, feladatkörük bővülhet, szűkülhet. A három szektor egymásra utaltsága és 

intenzív ko-evolúciója, a konstruált versenyelőnyök közös létrehozása a fejlett régiók válasza 

az erőteljes globális versenyre (Cooke és Leydesdorff, 2006). 

Etzkowitz (2003) szerint a három szféra összefonódása történelmi tényezők által 

meghatározott, ezáltal az együttműködések különböző fázisai figyelhetők meg az eltérő 

fejlettségű régiókban. A kapitalista hagyományokkal bíró országokban a második 

világháborút követően alakult ki, hogy az ipari megrendelések által dominált „laissez-faire” 

egyetemi kutatásokban a kormányzati iránymutatások is jelentős tényezővé váltak. Ezzel 

szemben a szocialista berendezkedés alatt a termelés és az egyetemi kutatási is központosítva 

volt. Véleményünk szerint hazánkban a rendszerváltást követően a központosított, „etatista” 

rendszer és a multinacionális vállalatok által dominált fejlődési pálya közötti átmenet 

figyelhető meg, mely valószínűleg szintén igaz a többi poszt-szocialista, átmeneti gazdaságra 

is. Ennek a jelenségnek a többoldalú bemutatását kíséreljük meg a dolgozat empirikus 

részeiben. 

A fejlett, tudásteremtő régiók között is találhatók különbségek aszerint, hogy milyen a 

régióban tapasztalható gazdaságfejlesztési filozófia, milyen szerepet tölt be a kormányzat 

(Gulbrandsen, 1997).  Cambridge-i és Grenoble-i logika szerint elegendő egy régióban a 

kompetitív versenyelőny input feltételeit megteremteni; ezzel szemben Aarhus, Bergen, 

Linköping és Oulu esetében a konstruált versenyelőnyökre koncentráltak: a társadalmi 

összefogás által vezérelt közös regionális tudásteremtésre. 

Az elmaradott régiókban az egyetemek lehetőségei korlátozottak a gazdaságfejlesztés 

terén (Bajmócy, 2007). A tudásalkalmazó és neofordista régiókban a Triple Helix 

megközelítés több problémával is jár. Egyrészt nincsenek meg az egyetemi tudásteremtés 

vállalati keresleti feltételei, másrészt az egyetemi tudásteremtés sem a piacról beérkező 
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igények alapján zajlik, illetve számos olyan gondolkodásbeli- vagy érdekellentét feszülhet a 

lokális gazdasági szereplők között, amelyek lehetetlenné teszik a Triple Helix kialakítását 

(Jensen és Trägårdh, 2002). Nincsenek meg vagy funkcióikat nem látják el azok a regionális 

intézmények, melyek feladat és hatáskörük alapján a lokális szereplők közötti tudástranszfert 

koordinálják, ezzel a régió tudásteremtése korlátozott. A Triple Helix együttműködések 

nagyban függnek a kulturális közegtől. Brazíliában az intézményi korlátok, az eltérő 

tudománypolitikai értelmezések jelentősen visszafogják a szférák közötti együttműködést 

(Etzkowitz és Brisolla, 1999). Algériában az inkubátorházak alapításánál a legnagyobb 

nehézséget az állami és üzleti szféra centralizáltsága jelenti (Saad, 2004).  

 

1.5 Az innovációs rendszerek komplex szemlélete 

 

Az Evolúciós Gazdaságföldrajz napjainkban terjeszkedésnek indult irányzata három 

egymással összefüggő, mégis különböző alapokkal bíró irányt jelöl ki a gazdaság evolúciója 

és a területi fejlődés összefüggéseinek kutatásában. A régiók útfüggő fejlődése, a regionális 

hálózatok evolúciója és a komplex regionális rendszerek témakörei merítik ki az evolúciós 

megközelítést (Boschma és Martin, 2007, Frenken, 2007). A komplexitás szemléletének 

használata a természet- és társadalomtudományok széles körében elterjedt. A fizikában és más 

természettudományokban a ’40-es évektől kezdve szentelnek nagy figyelmet a nem-lineráis és 

egyensúlytól távol eső rendszerek vizsgálatainak. A társadalomtudományokban is nagyon 

nagy hatása volt a komplex szemléletnek az önszerveződő rendszere, az „ön-regeneráló” és 

autopoetikus rendszerek (Luhmann, 1986) vizsgálatában. A közgazdaságtani diszciplínán 

belül a komplex adaptív rendszerek (Foster és Metcalfe, 2001, Metcalfe és Foster, 2004) és 

komplex evolúciós rendszerek vizsgálataiban kristályosodik ki a komplex szemlélet (Martin 

és Sunley, 2007).  

Az útfüggő fejlődés jellemzőit röviden érintettük az 1.2 alfejezetben. Ebben az 

alfejezetben áttekintjük a komplex szemlélet irányadó gondolatait, a közgazdasági főáramtól 

való különbségeit annak érdekében, hogy a 3. fejezet modelljét és empirikus vizsgálatát erre a 

keretre alapozhassuk.  

 

1.5.1 Komplex rendszerek és önszerveződés 

A komplex rendszerek szemlélete neoklasszikus közgazdaságtan elméleti keretére is 

hatással van (1.6. táblázat). Míg azonban a hagyományos közgazdaságtan egyensúly fogalma 

egy mechanikus világ kiegyensúlyozottságára utal, a komplexitás fogalma egy olyan világban 
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megvalósuló egyensúlyt jelent, ahol különböző rendszerek állnak egymással dinamikus 

interakcióban (Martin és Sunley, 2007). A komplex rendszerek szemléletében az evolúció a 

rendszerek komplexitása felé hat, egyre több dimenzió jelenik meg egy rendszeren belül a 

differenciálódás és szelekció mechanizmusaiból következően (Metcalfe és Foster, 2004). A 

szemlélet szerint a gazdasági szerveződés elveit nem a biológiai analógiákra épített evolúciós 

mechanizmusokkal kell vizsgálni, hanem sokkal inkább az ön-szerveződő rendszerek spontán 

koordinációja szerint (Potts, 2001).  

 

1.6 Táblázat. A komplex szemléletű közgazdaságtan és a főáramú közgazdaságtan 

 Komplexitás közgazdaságtana Főáramú közgazdaságtan 
Dinamika Nyitott, dinamikus, nem-lineáris 

rendszer, egyensúlytól távoli vizsgálata. 
Zárt, statikus, lineáris rendszer 
egyensúlyban lévő vizsgálata. 

Szereplők 
döntései 

Személyes modellek alapján, induktív 
hüvelykujjszabály szerint. 
Nem teljes informáltság, tévedés, 
tanulás és alkalmazkodás jellemző. 

Kollektív modellek alapján, teljes 
deduktív eljárás szerint. 
Teljes informáltság, tévedés-mentesség, 
nincs szükség a tanulásra. 

Hálózatok Explicit modellek a személyek 
interakcióira, ezek változására. 

A szereplők csak indirekt módon, a piaci 
interakciókon keresztül érintkeznek. 

Kiemelkedés Mikro- és makroökonómia közt nincs 
megkülönböztetés, a makro minták a 
mikro-szintű interakciók eredménye. 

Mikro- és makroökonómia szétválasztása. 

Evolúció Differenciálódás, szelekció és kibővülés 
mechanizmusokból ered az innováció, 
rend és komplexitás növekedése. 

Az endogén újdonság-teremtésnek, a rend 
és komplexitás növekedésének nincsenek 
mechanizmusai. 

Forrás: Martin és Sunley, 2007, 580.o. 

 

A komplex rendszerek önszerveződése a szereplői közötti kapcsolatok függvénye, és a 

tudás kulcstényező a rendszerek evolúciójában: a gazdasági ön-szerveződés az energia és 

tudás alkalmazását foglalja magában, amelyek kreatív módon kombinálva vezetnek a 

gazdasági evolúcióhoz (Foster, 2005). Az irányzat tudás-felfogása szerint a tudás struktúrája 

kapcsolódások struktúrája és a tudás megjelenési formái, a technológia, rutinok, szokások, 

kompetenciák bizonyos kapcsolódásokra utalnak, amelyek a környezetük kontextusában 

működnek (Metcalfe, 2002; Loasby, 2001; Potts, 2001). Ebben a szemléletben a gazdasági 

evolúció a „végtelen” kapcsolódások, és hálózatok kiemelkedése. 

A komplex rendszerek egymásra épülő szintjei különíthetők el a szerint, hogy mi a 

tudás szerepe a visszacsatolásban, ami a rendszer szereplőit éri a történések és cselekvések 

során (Foster, 2005). Az első-rendű komplexitás a kémiai rendszerek elemeinek energia-

mezők szerinti rendeződésére vonatkozik, a másod-rendű komplexitás már a biológiai 

rendszerek sajátja, mikor az egyed a beérkező információkat tudássá képes struktúrálni, így 

növelni az energiához való hozzáférését. A harmad-rendű rendszerekben az egyének 
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környezetüket a szerint módosítják, hogy növeljék az energiához és erőforrásokhoz való 

hozzáférésüket, csökkentsék erőfeszítéseiket vagy tudásuk fejlesztése érdekében információt 

szerezzenek. A negyed-rendű komplex rendszerekben a szereplők a mások elvárásairól és 

hitéről alkotott saját hitüket és elvárásaikat formálják. Más szavakkal: a szereplők mások 

hitéről és tudásáról való információkat keresnek, hogy formálni tudják a kooperációjukat, és 

együtt alakítsák át környezetüket. Ez a tudás-alapú gazdaság elsődleges ismérve, ami 

megkülönbözteti a gazdasági berendezkedés előző formáitól (Leydesdorff, 2006b). 

A komplex rendszerek gazdaságföldrajzi megjelenése a nemzetállamok, régiók, 

klaszterek és egyéb földrajzi egységek nem-lineráis és útfüggő változására vonatkoznak 

(Martin és Sunley, 2007). A természeti jelenségek önszerveződésének példáját, azaz a 

komplex szemléletet a gazdaságföldrajzban a ’90-es években kezdték használni: például 

Arthur és Krugman a városi és ipari telephely-választási mintákat, a földrajzi üzleti ciklusok 

leírását erre a sztochasztikus, nem-lineáris elméletre alapozta (Krugman, 2000). A területi 

rendszerek akkor komplexek, ha nem-lineáris interakciók valósulnak meg a részei között, 

ezért a rendszert nem lehet megérteni annak egyszerű elemekre bontásával. A komplex 

rendszer elemei egymással ko-evolúciós kölcsönhatásban állnak és saját adaptív kapacitásuk 

teszi lehetővé, hogy a változások nyomán spontán módon újraszervezzék belső szerkezetüket 

(Luhman, 1986, Martin-Sunley, 2007).  

A regionális innovációs rendszerek alrendszerekből épülnek fel, amelyek a komplex 

szemlélet szerint saját belső mechanizmusokkal rendelkeznek, ezekkel tartják fenn belső 

szerkezetüket (Lengyel B. és Leydesdorff, 2009, Martin és Sunley, 2007). Szerveződésük 

saját belső működésük eredménye, miközben a környezetükkel folyamatosan cserélik a 

termékeket, szolgáltatást, tudást, tőkét és humán erőforrást. Az ön-szerveződés azt a módot 

jelenti, ahogy az innovációs rendszer elemei külső kontroll vagy központi vezetés nélkül 

alakítják ki és tartják fenn belő struktúrájukat és rendezik egyes elemeiket, hogy azok 

speciális funkciót lássanak el. A rendszerek önszerveződése a túl nagy rend és a káosz közti 

egyensúlyt teremti meg. Az önszerveződő rendszerekben a belső szelekciós mechanizmusok 

kapcsolódások kiemelkedéséhez vezetnek, ezek hálózatai visszahatnak a további 

kapcsolódások kiemelkedésére. Regionális bezáródás akkor keletkezik, amikor a rendszerben 

túl sok kapcsolódás keletkezett, így a külső környezet (pl. világgazdasági- és környezeti 

folyamatok) nem tud érvényesülni. Ekkor a régióban történő gazdasági cselekvéseket csak a 

rendszeren belüli visszacsatolások szelektálják, amik az inercia-szerűen bezárult rendszerből 

adódnak. 
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1.5.2 A komplex rendszer indikátora a bizonytalanság 

Két egymással ko-evolúciós kapcsolatban lévő szelekciós mechanizmus trajektória 

kialakulásához vezet (Dosi, 1982, Nelson, 1995), három egymást átfedő szelekciós 

mechanizmus új rezsimet hoz létre (Leydesdorff és Meyer, 2006). A komplex rendszerekben 

végtelen számú szelekciós mechanizmus átfedése lehetséges. Mi azonban azt állítjuk, hogy 

legalább három, egymással kapcsolatban álló mechanizmus vizsgálata képet adhat az 

innovációs rendszerek alulról építkezéséről, illetve kívülről vezérelt voltáról. 

A harmadik fejezet empirikus vizsgálatát megalapozó modellünket az evolúciós 

irányzat következő kategóriáira építettük: megkülönböztetik a tudásteremtés (knowledge 

exploration) és a tudás alkalmazás (knowledge exploitation) funkcióit (Nelson és Winter, 

1982). A tudás teremtésén az alap- és alkalmazott kutatások által történő újdonság-teremtést 

szokás érteni, míg a tudás alkalmazása a vállalkozó vagy vállalat által történő előny-teremtés. 

Az intézményi közgazdaságtan az újdonságteremtés és a csere mechanizmusai mellett a 

szervezeti kontroll szerepét is kiemeli (Lorenzen és Foss, 2003). A nemzeti és regionális 

innovációs rendszerek különböznek a tekintetben, miképpen kombinálják a tudás teremtését 

és alkalmazását (Nelson és Winter, 1982), amelynek a felépítésében az intézmények speciális 

feladatokkal bírnak (Lundvall, 1992, Nelson, 1993, Lundvall et al, 2002).  

Érvelésünk szerint a fent kifejtett tudásfunkciók közötti szinergia csökkenti a 

rendszerben lévő bizonytalanságot. A folyamatosan megújuló gazdaságban a bizonytalanság 

tekinthető az alapállapotnak, ugyanakkor a társadalmi intézmények hatása döntő a gazdasági 

szereplők egymáshoz való viszonyára, az egymástól való tanulás mikéntjére.  Az intézmények 

és szervezetek jelentősen csökkentik az innovációs rendszerek bizonytalanságát (Hronszky, 

2005, Lundvall et al, 2002). Más szavakkal, a szervezetek szoros együttműködése és az 

intézmények széleskörű elismerése vezet a rendszer ön-szerveződéséhez. Mivel az 

önszerveződés itt azt jelenti, hogy hayek-i értelemben azonos tudást osztanak meg egymással 

a szereplők, ezért együttműködésük és a rendszer önszerveződése során a szereplők egymással 

szembeni várakozásaik csiszolódnak. Ez jelenti a rendszer bizonytalanságának csökkenését. 

Az innovációs rendszerben hasonló folyamatok zajlanak a tudományos tudásteremtés, a tudás 

kiaknázása és a szervezeti normák között (Leydesdorff et al, 2006, Fritsch, 2004). Ha a három 

szelekciós folyamat átfedésben van egymással, a rendszerben ön-szerveződő módon kialakul 

a várakozások átfedése is, azaz a rendszer bizonytalansága csökken (Etzkowitz és 

Leydesdorff, 2000). 

A harmadik fejezet empirikus vizsgálatában a bizonytalanság kulcsfogalom, annak 

csökkenését mérjük az innovációs rendszerekben, modellünk három dimenzióból áll (lásd a 
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3.1. ábrán). A rendszer bizonytalanságának csökkenésében az intézmények vezető szereppel 

bírnak, az intézményi és evolúciós közgazdaságtani szemléletek ezért a modellben 

összekapcsolódnak. A két szemlélet innovációs rendszerekben való ötvözéséhez két dolgot 

kell végiggondolnunk. Először is, annak ellenére, hogy az innovációs rendszerekben lévő 

hálózatokban a szervezett tudásteremtés, a tudás transzfer és a kontroll feladatait más 

szereplők látják el, nem rendelhetünk hozzájuk egy-egy intézményt. Nem mondhatjuk például, 

hogy az egyetemek felelnek a tudás teremtéséért, a vállalatok pedig a tudás kiaknázásáért, 

hiszen a tudástranszfer a vállalatok és az egyetemek között kétirányú (Etzkowitz és 

Leydesdorff, 2000). Így nem a szereplők hálózatban való jelenléte a fontos, hanem 

kapcsolataik minősége, s még inkább a kapcsolatok átalakulására ható erők jelenléte. 

Másodszor, az innovációs rendszerek koherenciája nem igényel feltétlenül közvetlen 

kapcsolatokat, az természetéből adódóan lehet más piaci erők vagy externáliák (pl. tudás-

túlcsordulás) által vezérelt (Varga, 2004). Az innovációs rendszeren belül a hálózatok 

elemzése szükséges, de nem elégséges a tudás-alapú szerveződés megértéséhez. Az 

innovációs rendszerek funkciói – a hálózatokon belül – egymással ko-evolúciós kapcsolatban 

állnak, a köztük lévő szinergikus kölcsönhatások erősségét (Fritsch, 2004) kell a 

vizsgálatoknak megmutatnia. 

 

1.6 Összegzés 

 

A fejezetben áttekintettük a tudás-alapú gazdaság közgazdasági és gazdaságföldrajzi 

megközelítéseit. Véleményünk szerint az evolúciós megközelítés visz minket legközelebb 

ahhoz, hogy megértsük a tudás és a gazdasági fejlődés közötti összefüggéseket. Ugyanakkor a 

neoklasszikus és intézményi iskolák eredményei közül is számos elemet felhasználunk a 

dolgozat ívének felrajzolásakor.  

A fejezetben bemutatott elméleti iskolák közül az innovációs rendszer megközelítést 

alkalmazzuk a dolgozat empirikus elemzéseiben. A második fejezetben a kreatív munkaerő és 

regionális tudásbázis szintézisére teszünk kísérletet. Ebben a vizsgálatban az adatszerzés 

nehézségei miatt az empirikus vizsgálatot nem tudtuk evolúciós szemléletben elvégezni, 

mégis igyekszünk az eredményeket történeti szempontból értelmezni. A harmadik fejezet két 

megközelítést tartalmaz, mindkettővel a hazai innovációs rendszerek alulról épülő vagy 

kívülről vezérelt módját igyekszünk feltárni. Esettanulmányok segítségével mutatjuk be a 

hazánkban K+F tevékenységet végző multinacionális vállalatok és hazai egyetemek 

kapcsolatait, itt az egyetemek lokális multiplikátor hatásai között keresünk összefüggéseket. 
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A fejezet empirikus részét esettanulmányokra építjük, a vizsgálat az innovációs rendszerek 

komplex megközelítését alkalmazza. 
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2 Kreatív foglalkozások és regionális tudásbázis Magyarországon: időbeli trendek és 

területi összefüggések 

 

A kreatív munkavégzést vizsgáló tanulmányok az önkifejezésen, önálló döntéshozatalon 

alapuló foglalkozások értékteremtésére fókuszálnak (Rimler, 2000). Ebben az értelemben a 

kreativitás szoros kapcsolatban áll az innovációval és tudással, hiszen a kreatív munka során 

jön létre az új tudás, amely a gazdasági cseremechanizmusok során hasznosul. Ugyanakkor a 

tanulás és tudáselemek széles köre vélhetően pozitívan hat az egyének innovációs 

képességére. A gazdaságföldrajzi szemlélet egyik központi kérdése, hogy a kreatív 

foglalkoztatottak milyen mértékben járulnak hozzá egy város vagy régió gazdasági 

teljesítményéhez. Amennyiben a kreatív munka írásban nehezen kommunikálható, 

hallgatólagos tudáson alapul, akkor a gazdaság tudás-alapú szerveződését inkább lokális 

módon vezérli, ez a tudás a helyi környezetre vonatkozik. Ha a kreatív munka könnyen 

leírható, explicit tudáson alapul, és szigorú szabályok korlátozzák a létrehozását, úgy a tudás-

alapú szerveződés globális szinten megy végbe, ez a tudás megérthető a Föld másik felén is. 

A fejezetben két kutatási kérdésünkre keressük a választ: hogyan hatnak a felsőfokú 

végzettségűek és az önálló döntési körrel rendelkező foglalkoztatottak a regionális 

fejlettségre; mi a szerepe az egyetemeknek a helyi gazdasági tudásbázis kialakulásában? A 

területi vizsgálat módszeréül Richard Florida és szerzőtársainak (2008) 3T modelljét 

választottuk. A hazai kistérségek fejlettségét a kreatív munkaerő volumenével, gazdaságának 

technológiai színvonalával, tolerancia-szintjével, az egyetemi képzés volumenével és az 

igénybe vehető szolgáltatások sokszínűségével magyarázzuk. A 3T modellt sok bírálat érte az 

utóbbi időben, mégis azt tapasztaljuk, hogy a legnevesebb kutatók sem kerülik meg a 

témakört és sorra jelennek meg a jobb adatokkal dolgozó, pontosabb becslések. Nekünk nem 

célunk a módszertani finomhangolás, főleg Florida gondolatainak hazai adaptációját 

kíséreljük meg, mégis bizonyos mértékben továbbfejlesztettük a modellt.  

A fejezetben bevezetjük a kreatív foglalkozások általunk értelmezett új kategóriáit, 

melyek célja, hogy kapcsolatot teremtsünk a kreativitás földrajza és a regionális innovációs 

rendszerek tudásbázisa között. Ezután áttekintjük a kreatív munkavégzés területi 

megoszlásának időbeli alakulását az 1996-2005 közötti időszakban. Ezek alapján Florida 

modelljét tovább fejlesztettük, megkülönböztettük benne a globális szinten hasznosulni 

analitikus tudásbázist, a lokális környezetbe ágyazódó szintetikus tudásbázist, valamint a 

művészeti és kulturális munkavégzéshez kapcsolódó szimbolikus tudásbázist. 
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Az értekezés vonatkozó hipotéziseit (H1, H2, H3) egy Magyarországon először 

alkalmazott, és továbbfejlesztett modellel teszteljük. 

 

2.1 A kreatív munkavégzés területi fogalmai és kategóriái 

 

A kreatív munkavégzés és területi fejlődés összefüggéseit a kreatív osztály és a 

regionális innovációs rendszerek tudásbázisa segítségével közelítjük meg. Ebben az al-

fejezetben a két irányzat főbb fogalmait vesszük sorra. Ezt követően az irányzatok 

ötvözésének céljával részletesen bemutatjuk a foglalkozások újszerű tipizálására tett 

kísérletünket. 

A kreativitás fogalmának közgazdasági gyökerei egészen Schumpeterig (1961) 

nyúlnak vissza. A kreatív rombolás (creative destruction) azt a folyamatot jelenti, amikor egy 

már létező termék, munkavégzési forma, szervezeti vagy intézményi berendezkedés kiszorul 

az új megjelenésével; sőt, akár egy új termék egészen más utakat nyithat a verseny számára, 

így rombolva a korábbi berendezkedés struktúráit. A kreatív munkavégzés tehát elsősorban az 

innovációhoz, az új értékek, új minőségek, új tudás létrehozásához kötődik. A kreatív 

munkaerő területi fejlődésre való hatását legfőképpen az urbanizációs előnyökre vezetik 

vissza (Jacobs, 1969). A kreatív iparágak jellemzően nagyvárosokban jelentek meg, ahol a 

tudásáramlás és tudás-túlcsordulás a személyközi hálózatok sűrűsége miatt könnyen 

megvalósul iparágak között is. A nagyvárosi sokszínűség a közege a kreatív munkavégzésnek, 

hiszen ezekben a másoktól való megkülönböztetés az értékteremtés fő jellemzője (Scott, 

2007).  

Florida (2002) arra mutatott rá, hogy az amerikai metropolita régiók fejlődése 

elsősorban a kreatív osztály jelenlététől, nem pedig a munkaerő képzettségétől függ. Ebben a 

fejezetben a kreatív munkának azt a tevékenységet tekintjük, amely felsőfokú végzettséget 

igénylő foglalkozásokban valósul meg, viszonylag magas önálló döntéshozatalt és felelősségi 

kört követel, illetve valamilyen új minőség, új tudás teremtésére irányul. A kreatív munka és a 

regionális innovációs rendszerek tudásbázisa között szintén a foglalkoztatási kategóriák 

segítségével teremtünk kapcsolatot. Ehhez Asheim és kollégái által kifejlesztett analitikus-, 

szintetikus- és szimbolikus tudásbázis fogalmait használjuk (Asheim és Isaksen, 2002, 

Asheim és Gertler, 2005, Asheim és Coenen, 2006).  

Az innovációs rendszerek tudásbázisának iparági megközelítsét az első fejezetben 

áttekintettük, ki kell emeljük azonban, hogy a fenti szerzők esettanulmányok segítségével arra 

világítanak rá, hogy az egyetemek a szintetikus tudásbázis terén nagyobb hatást gyakorolnak 
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a lokális innovációs rendszerre, mint az analitikus tudásbázis terén. Egy vállalat szintetikus, 

mérnöki tevékenysége ugyanis magasabb szinten hasznosítja egy térség hallgatólagos tudását 

(helyi kultúra, gyakorlati tapasztalatok), mint a természettudósok szabályozott tudásteremtése. 

Ugyanakkor nem található az irodalomban az állítások számszerűsített bizonyítása, amire a 

fejezetben kísérletet teszünk. Ehhez azonban le kell szűkítenünk a vizsgálat tárgyát a 

foglalkozási kategóriák és az egyetemi képzés lokális kapcsolatára, amit a következőkben 

mutatunk be. 

A kreatív osztályt Florida kategóriáit továbbontva három alosztályra bontottuk: 

kreatív irányítókra, a kreatív magra és a kreatív szakemberekre. A hármas tagolással új 

szempontokat kívántunk bevezetni a kreatív vizsgálatokba. Kísérletünkkel arra kívánjuk 

felhívni a figyelmet, hogy a hozzáadott érték teremtése lényegesen különbözik például a 

vezető pozíciókat betöltő foglalkozások és a tudományos-, műszaki-, művészi tevékenység 

között. Florida ugyanakkor megelégedett azzal, hogy a kreatív osztályt szuperkreatívokra 

(ami nálunk a kreatív mag) és kreatív szakemberekre bontsa (Florida, 2002, Mellander és 

Florida, 2007, Florida et al, 2008), az eddigi hazai vizsgálatok pedig vagy nem bontották 

részekre a kreatív osztályt vagy együtt kezelték a vezető beosztású és a valóban kreatív 

munkát végző kreatív munkaerőt (Ságvári és Dessewffy, 2006). Amellett érvelünk, hogy 

teljesen más feladata van a kreatív irányítóknak és a kreatív magba tartozó munkaerőnek, és 

más a kreatív szakembereknek, másképpen hatnak egy térség innovációs teljesítményére (2.1. 

táblázat). 

 
2.1 Táblázat. A kreatív osztály felépítése 

Kreatív 
alosztályok 

Foglalkozások Tudás-bázis FEOR kódok 

Kreatív 
irányítók 

Törvényhozók, képviselők és 
felsővezetők 

Politikus tudás 111-113; 121-123; 
131 

Középvezetők Menedzsment v. 
Szcenikus tudás 

132-134 

Kreatív mag Élet-, természet- és mérnöki 
tudományokkal foglalkozók 

Analitikus tudás 211-214; 219; 221-222; 224 

Jogászok, közgazdászok, 
társadalomtudósok 

Szintetikus tudás 231; 251-254 

Művészek, sportolók, vallási- és 
kulturális foglalkozásúak 

Szimbolikus tudás 261-264; 371-373 

Egyetemi oktatók Integrált tudás v. 
Esszenciális tudás 

241 

Kreatív 
szakemberek 

Termelésirányítók, kisszervezeti 
vezetők, technikusok, pedagógusok 
stb. 

Alkalmazó v. adaptív v. 
Operacionális tudás 

135; 141-142; 223; 232-233; 
243-244; 249; 291; 311-364; 
391; 534 

Forrás: saját szerkesztés Ságvári és Lengyel B, 2008 alapján 
Megjegyzés: A szcenikus színházi műszaki vezető, akinek feladata az intézmény műszaki ügyeinek 
intézése, a teljes műszaki személyzet és a gondnokság dolgozóinak irányítása, valamint a hozzá 
tartozó létesítmény vagy létesítmények biztonságos üzemeltetése.  
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A kreatív irányítók képviselői és felsővezetői közé tartoznak a törvényhozók, országos 

igazgatási- és érdekképviseleti vezetők, önkormányzati képviselők, közigazgatási vezetők és a 

gazdasági, költségvetési szervek vezetői. Bár egészen más motivációk hajtják a kormányzati 

képviselőket, a költségvetési és gazdasági szervek vezetőit, célszerű őket együtt kezelni a 

tudásbázis modellezésénél. Ezek a szereplők az innováció és innovációs rendszer fejlődésének 

fő irányait adják meg, az alájuk tartozók érdekképviseletét látják el, egyformán véleményt 

nyilvánítanak gazdaságpolitikai kérdésekben stb. (Ezen túl a foglalkozások 3-as FEOR kódú 

besorolása nem teszi lehetővé, hogy a 131-es osztályon belül megkülönböztessük a 

költségvetési és a gazdasági szervek vezetőit. Az 1311-es gazdasági szervezetek vezetőinek és 

a 1312-es költségvetési szervek vezetőinek száma megközelítőleg azonos.) Az ő kreativitásuk 

legfőképpen arra irányul, hogy a városok, régiók, országok innovációs rendszereinek 

erőviszonyait átlássák, és a fő célokat kijelöljék. A képviselők és felsővezetők körei zártak, a 

kreatív irányítók tudásukat ezekben a hálózatokban osztják meg egymással. Jellemzően erős 

elkötelezettség szükséges ahhoz, hogy ezekbe a hálózatokba be lehessen kerülni.  

A kreatív irányítók középvezetői közé tartoznak a gazdasági és költségvetési szervek 

szakmai részegységeinek és funkcionális tevékenységet folytató részegységeinek vezetői. 

Nekik nem a célok kijelölésében, hanem azok elérésében kell kreatívnak lenniük. Azt kell 

elérniük, hogy az egységük hatékonyan működjön, tudásuk tehát az egységek vezetésében, a 

menedzsmentjében nyilvánul meg.  

A kreatív mag teremti egy város, régió, ország tudásbázisát, az innováció 

folyamatához ez a csoport adja a fő inputot. Kreativitásuk abban testesül meg, hogy új 

összefüggéseket, ismereteket tárjanak fel, az új ismereteket másokkal megosszák, s ezzel új 

társadalmi és gazdasági viszonyokat teremtsenek. Az új tudás teremtése a szervezetek és 

szervezeti kultúra határterületein intenzívebben valósul meg, mint egy zárt rendszerben 

(March, 1991). Ezért a kreatív mag tudásteremtését komplex rendszerként képzeljük el, ahol a 

tudásáramlás hálózatai dinamikus evolúciós folyamat során gyorsan változnak. A kreatív 

mag összetett felépítése és működése miatt a későbbiekben részletesebben is foglalkozunk 

velük. 

A kreatív szakemberek a saját elvégzett munkájukért felelnek, ezért kreativitásuk a 

konkrét munkavégzésben, a feladatok ellátásában kristályosodik ki. A kreatív szakembereket 

az különbözteti meg a szolgáltatásokban, az iparban és mezőgazdaságban dolgozó többi 

munkavállalótól, hogy magasabb képzettséget igényelnek. (Florida az amerikai nagyvárosok 

kreatív osztályának vizsgálatánál a jogászokat és közgazdászokat is a kreatív szakemberek 

közé sorolta.) A kreatív szakemberek a munkavégzésre vonatkozó operacionális tudásukat 
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feltételezésünk szerint a szervezeten belül osztják meg egymással, tudásáramlásukban a 

szervezeti hierarchia érvényesül. 

Az innovációs rendszerek tudásbázisát a foglalkoztatottak statisztikai besorolása 

alapján jellemezzük; a kreatív mag további elemzéséhez négy kategóriát különítettünk el: 

analitikus tudást, szintetikus tudást, szimbolikus tudást és esszenciális tudást. Az analitikus 

tudásbázisba mi a természettudósokat, orvosokat és mérnököket értjük, bár az eredeti 

definíció szerint a mérnökök a szintetikus tudásbázist alakítják. Viszont ők azok, akik 

tudásukat leginkább képesek globális szinten hasznosítani, azt más országokban is tudják 

kamatoztatni. A szintetikus tudásbázis helyhez kötött, arra véleményünk szerint a jogászok, 

közgazdászok és társadalomtudósok is alkotó módon hatnak. A szimbolikus tudásbázist a 

művészek és sportolók teremtik, a kulturális szervezők és könyvtárosok pedig munkájukkal az 

e tudáshoz való helyi hozzáférést segítik. Az esszenciális tudás az egyetemekhez köthető, az 

egyetemi oktatók speciális helyet töltenek be az innovációs rendszerben és a kreatív mag 

tudásteremtésében: kutatómunkájukkal új tudást állítanak elő, ugyanakkor az egész kreatív 

osztály számára a felsőfokú képzés során átadják az esszenciává sűrített tudást. A kategóriák 

egymást kölcsönösen nem zárják ki, szerencsésebb azokat átfedő Venn-diagrammal ábrázolni 

(2.1. ábra). 

 

2. 1 Ábra. A kreatív mag tudásbázisai 
 

 
Forrás: Ságvári és Lengyel B, 2008 
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Számos probléma felvetődik a foglalkozások fenti kategóriákba való besorolásánál, 

ezekre itt nem térünk ki.3 Lehetséges, hogy a későbbiekben nehézségekbe ütközünk a mobil 

és kevésbé mobil tudásbázis kategóriáit illetően. Úgy véljük azonban, hogy érdemes a 

tudásbázis fenti kategóriáival kísérletezni annak érdekében, hogy megragadjuk az innováció 

helyi és globális jellegét akár az egyközpontú magyar gazdaságban is. Magyarországon 

ugyanis központi kérdés, miképpen van esély arra, hogy a frissen végzett fiatalok vidéki 

centrumokban maradjanak, tudásuk innovációs lehetőségei és mobilitása hogyan hat erre. 

Bízunk abban, hogy e téren ezek az egyszerű kategóriák új kutatási irányokat nyithatnak.  

A magyar területi vizsgálatban a fent kifejtett foglalkozási kategóriákat az egyetemi 

képzési szerkezettel együtt elemezzük. A foglalkozási osztályok az innovációs rendszer 

tudásbázisát, az egyetemi kategóriák a rendszer tudásbázis-teremtő képességét mérik. A két 

indikátort hasonló szerkezetben vettük számba: a 2001-2002-es tanév felsőoktatási 

alapszakjainak tudományterületi besorolásait alkalmaztuk (OKM, 2002, 2003). 

Gondolatmenetünk alapján a természettudományi szakok analitikus, az élettudományi szakok 

egyaránt analitikus- és szintetikus, a műszaki tudományi és agrártudományi szakok 

szintetikus, a társadalomtudományi szakok kvázi-szintetikus, a bölcsészettudományi-, 

hittudományi és művészeti szakok szimbolikus tudásbázis létrehozásában bírnak vezető 

szereppel. A későbbiekben részletesen bemutatjuk az egyetemi képzési szerkezet területi 

jellemzőit is, a következő alfejezetben azonban a hazai regionális innovációs rendszerek 1996 

és 2005 közötti fejlődését összegezzük a foglalkozási kategóriák alapján. 

 

2.2 A kreatív munkavégzés és tudásbázis változása és területi jellemzői Magyarországon 

 

A kreatív munkavégzés elmúlt évtizedben végbement területi koncentráció-

változásának elemzéséhez megyei adatok álltak rendelkezésünkre. Az 1996-os és 2005-ös 

mikrocenzus adatfelvételei csak ezen a területi szinten reprezentatívak, ugyanakkor a 2001-es 

népszámlálás adatait a kistérségek szintjén is fel tudtuk dolgozni. A kistérségi adatokat 

használtuk a később kifejtett regressziós modellünkben, a modell eredményeit pedig a megyei 

szintű, évtizednyi változást követő adatokkal magyarázzuk.  

Magyarországon Budapest súlya a kreatív osztály koncentrációjában kiemelkedően 

magas, 1996-ban a kreatívok 31, 2001-ben és 2005-ben 29 százaléka élt a fővárosban, Pest 

                                                 
3 Romvári Edit és Varga Attila, az értekezés-tervezet opponensei kiemelték, hogy a fenti kategóriák részletesebb 
kidolgozást igényelnek. Bajmócy Zoltán írásos hozzászólásában kifejtette, hogy szerinte ezek inkább tudásbázis 
mobilitását nem régiók között, inkább nemzeti szinten képesek leírni.  
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megyében 9, 11 és 12 százaléka. A kreatív osztály növekedése 1996 és 2005 között területileg 

differenciáltan zajlott. Borsod-Abaúj-Zemplén megye növekedési rátája a legmagasabb, itt 

majd megduplázódott a kreatív munkaerő, Budapesten 72 százalékkal nőtt. Szabolcs-Szatmár-

Bereg, Komárom-Esztergom és Fejér megye növekedése emelkedik ki az országban. A 

növekedés Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön és Közép-Dunántúlon dinamikusabb, a 

Dél-Alföldön, Nyugat- és Dél-Dunántúlon lassabb volt (2.2. táblázat). 

 

2.2 Táblázat. A kreatív osztály megyei mérete, összes foglalkoztatotthoz mért aránya, 1996, 
2001, 2005 

Megyék 1996 2001 2005 
Kreatív Összes % Kreatív Összes % Kreatív Összes % 

Budapest 333045 708893 47 383123 746018 51 415359 754957 55 
Baranya 42589 131894 32 47276 136390 35 51936 143957 36 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 

38248 150406 25 73051 209307 35 74763 220316 34 

Bács-Kiskun 47486 188138 25 51419 191550 27 58413 199218 29 
Békés 33801 125570 27 36770 125151 29 42266 129863 33 
Csongrád 44288 152961 29 50545 154174 33 55883 156735 36 
Fejér 41678 155791 27 52633 175433 30 60053 177024 34 
Győr-Moson-Sopron 50472 170064 30 56433 184389 31 61115 184494 33 
Hajdú-Bihar 51376 165925 31 58018 174794 33 66074 190490 35 
Heves 31101 105975 29 34548 110041 31 41081 115026 36 
Jász-Nagykun-
Szolnok 

36556 131926 28 40945 133519 31 47380 141249 34 

Komárom-Esztergom 29536 107422 27 37230 123971 30 41735 131162 32 
Nógrád 18483 65215 28 21153 72672 29 23492 76067 31 
Pest 99489 357917 28 141208 416624 34 171458 471669 36 
Somogy 29491 108758 27 34457 112498 31 33725 112066 30 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

40248 151302 27 49544 157445 31 58349 173576 34 

Tolna 24179 84723 29 26039 87908 30 28801 90044 32 
Vas 28090 110377 25 32103 114846 28 34684 109097 32 
Veszprém 36745 137245 27 42654 145925 29 48068 147671 33 
Zala 31043 115754 27 34623 117614 29 38034 121705 31 

Ország összesen 1087944 3426256 32 1303772 3690269 35 1452669 3846386 38 

Forrás: Ságvári és Lengyel B, 2008 
 

A kreatív osztálynak az egyes megyék teljes munkaerőn belüli arányait tekintve az 

1996-tól 2005-ig tartó időszakban az egész országban általános volt a növekedés: Budapesten 

például ez az arány 47-ről 55 százalékra nőtt (miközben az országos érték is 32-ről 38 

százalékra nőtt). A növekedő tendenciákból csak néhányat emelünk ki: Borsod-Abaúj-

Zemplénben (Miskolc szerepének köszönhetően) az 1996-2001 időszakban közel 10 

százalékponttal nőtt a kreatívok aránya, a foglalkoztatottak száma pedig mintegy 70 ezerrel, s 

ezen belül a kreatív osztály tagjainak száma 36,5 ezerrel. Az 1996-tól 2005-ig terjedő 

időszakban, szinte az összes megyében átlépte a kreatív osztályban foglalkoztatottak aránya 

az egyharmadot, és Borsod-Abaúj-Zemplén mellett jó néhány megyében (pl. Csongrád, Fejér, 

Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg) szintén igen magas, akár 7 százalékpontos is volt a kreatív 

osztály arányának növekedése a vizsgált évtized alatt.  
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A kreatív osztály időbeli változásával kapcsolatban sajátos észak-dél megosztottságot 

láthatunk az ország területén. A kreatív osztály domináns fővárosi koncentrációja és 

dinamikus növekedése mellett a kreatív osztály egy képzeletbeli észak-keleti tengely mellett 

nőtt: Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kiugró mértékben nőtt, amely dinamikát csak a 

komáromi és székesfehérvári fejlődés közelíti meg (2.2. ábra). A kreatív osztály fő kategóriái 

ugyanakkor hasonló megoszlásokat mutatnak a megyékben: a kreatív szakértők alkotják a 

megyei kreatív munkaerő kétharmadát, a maradék egyharmadot a kreatív irányítók és kreatív 

mag fele-fele arányban teszi ki az összes megyében.  

 

2. 2 Ábra. A kreatív osztály összetétele 2005-ben és növekedése 1996-tól 2005-ig 

 
Forrás: Ságvári és Lengyel B, 2008 

 

A kreatív mag önálló tudásteremtő képessége miatt az innovációs rendszer megújuló-

képességének bázisát jelenti. A kreatív mag analitikus-, szintetikus-, szimbolikus és integrált 

tudásbázisainak megoszlása és változásuk tendenciái, térség-specifikusak. A mag Budapesten 

és agglomerációjában koncentrálódik, és feltűnő, hogy az ország keleti megyéiben nagyobb 

méretben van jelen, mint a gazdaságilag fejlettebb nyugati megyékben (2.3. ábra). Az 

analitikus tudásbázis a kreatív mag 40–50 százaléka, a szintetikus tudásbázis ennél kisebb 

arányú, mintegy 25–30 százalék, a szimbolikus tudásbázis a kreatív mag 10–15 százaléka, az 

integrált tudásbázis pedig érdemben csak a nagyobb egyetemmel, főiskolával rendelkező 

térségekben jelenik meg, a kreatív magnak értelemszerűen csak kisebb részét adja. A 

fentiekhez képest Budapest és Pest megye értékei más megoszlást mutatnak: az 

agglomerációban a szintetikus tudásbázis nagyon erős, az analitikus tudásbázissal hasonló 

méretű, a szimbolikus tudásbázis pedig jóval nagyobb arányú, mint az ország többi részében. 
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2. 3 Ábra. A kreatív mag összetétele és kreatív osztályon belüli aránya, 2005 

 
Forrás: Ságvári és Lengyel B., 2008 

 

A kreatív mag összetétele mellett az analitikus és szintetikus tudásbázis 

növekedésének eltérő irányai figyelhetők meg az országban, melyeket alább részleteiben is 

bemutatunk. 

 

2.2.1 Analitikus tudásbázis 

Az analitikus tudásbázisba a mérnökök, orvosok és a természettudományokkal 

foglalkozók tartoznak. Az ő tudásuk kevéssé kötődik a helyi viszonyokhoz, könnyen 

használható az egész világon, ezért bárhol tudnak munkát vállalni. Így a magyar orvosok, 

mérnökök, kémikusok, biológusok stb. tudásukat akár nemzetközi szinten is képesek 

mobilizálni, erre az analitikus tudásbázis fejlesztésekor figyelemmel kell lenni. Az analitikus 

tudásbázis képezi a leginkább mobil, környezeti feltételekre legérzékenyebb munkaerőt. Nem 

véletlen, hogy az innovációs politika és tudás-alapú gazdaságfejlesztés elsősorban erre a 

tudásbázisra koncentrál. 

Az analitikus tudásbázis csökkenő mértékben, persze így is meghatározó módon 

koncentrálódik Budapesten, az agglomeráció szerepe egyre nő. Meg kell azonban említenünk, 

hogy csalóka az itt kapott kép: a népszámlálás és a mikrocenzusok adatfelvételei a lakóhelyre 

vonatkoztak, így valószínűleg jóval többen dolgoznak az analitikusok közül Budapesten, 

akiknek lakhelye másik település. A megyék analitikus tudásbázisa többféle módon változott 

a vizsgálatunk 10 éves időtartama alatt, a növekedés korántsem általános tendencia. 
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2. 3 Táblázat. Az analitikus tudásbázis területi értékei 

Megye A tudásbázist alkotók száma 
(fő) 

A helyi bázis aránya az 
országban (%) 

Az analitikus bázis helyi 
kreatív magon belüli 

aránya (%) 
 1996 2001 2005 1996 2001 2005 1996 2001 2005 
Budapest 42549 50318 47657 38 37 35 40 41 37 
Baranya 4151 4759 4109 4 4 3 46 46 43 
Borsod-Abaúj-Zemplén 2378 6472 5776 2 5 4 52 51 45 
Bács-Kiskun 3205 4355 4756 3 3 4 44 48 47 
Békés 2169 2895 3051 2 2 2 40 49 51 
Csongrád 4522 5514 6060 4 4 4 44 47 51 
Fejér 4591 4999 5681 4 4 4 59 54 56 
Győr-Moson-Sopron 5122 5598 5189 5 4 4 55 51 49 
Hajdú-Bihar 6159 5806 5450 5 4 4 51 48 45 
Heves 2733 2997 3904 2 2 3 50 49 57 
Jász-Nagykun-Szolnok 3146 3397 2808 3 3 2 54 49 47 
Komárom-Esztergom 2347 3262 4466 2 2 3 45 51 65 
Nógrád 1114 1551 949 1 1 1 42 49 40 
Pest 10905 13674 15388 10 10 11 54 46 43 
Somogy 2190 2836 3349 2 2 2 35 48 51 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3803 3947 3487 3 3 3 52 49 42 
Tolna 2753 2427 2793 2 2 2 67 57 52 
Vas 2349 2721 3674 2 2 3 58 50 55 
Veszprém 3527 3860 3375 3 3 2 55 51 47 
Zala 2750 3194 3240 2 2 2 57 52 51 
Ország összesen 112463 134582 135162 100 100 100 46 46 44 

Forrás: Ságvári és Lengyel B., 2008 
 

Az analitikus tudásbázis növekedése a tudásbázis helyi, kreatív magon belüli arányát 

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Komárom-Esztergom és Somogy megyékben növelte. Az 

analitikus tudásbázis abszolút értékű növekedése lassabb volt a többi tudásbázis helyi 

növekedésénél Budapesten, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Pest, 

Vas és Zala megyékben (2.3. táblázat). Ezekben a megyékben az analitikus tudásbázis szerepe 

gyengült a helyi innovációs rendszer belső viszonyait tekintve. Még rosszabb a helyzet 

Hajdú-Bihar-, Jász-Nagykun-Szolnok-, Nógrád-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Tolna- és 

Veszprém megyékben, ahol az analitikus tudásbázis abszolút értékben is csökkent. 

Az analitikus tudásbázis csökkenése esetén kisebb annak a valószínűsége, hogy a 

térségből olyan innovációk kerüljenek ki, amelyek a globális piac értékláncába tudnának 

illeszkedni. Amennyiben a térségben az analitikus tudásbázis arányai csökkennek, akkor a 

tudásbázis helyi érdekérvényesítő képessége is csökken, így a fejlesztési célok és források 

valószínűleg más tudásbázisokat erősítenek. Az analitikus tudásbázis méretének és arányainak 

egyidejű növekedésével ugyanakkor az innovációk megjelenésének valószínűsége növekszik, 

amit a helyi innovációs rendszer is növekvő mértékben támogat. 
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2.2.2 Szintetikus tudásbázis 

A szintetikus tudásbázis fundamentumát azok a jogászok, közgazdászok és 

társadalomtudósok alkotják, akik tudása főleg helyi, lokális viszonyok között értelmezhető. 

Az ő tudásuk az innovációk gazdasági és társadalmi hasznosítására irányul, 

nélkülözhetetlenek abban, hogy akár a helyi, akár a globális szinten előállított javakat és a 

szolgáltatásokat piacra lehessen juttatni. Ők az innovációs rendszert nem műszaki és 

tudományos újítások létrehozásán keresztül alakítják, hanem elsősorban a gazdasági 

cserefolyamatok lebonyolításán, a jogi-szabályozási környezet működtetésén és a társadalmi 

valóság, a jelen és a múlt, az emberi viszonyok megismerésén keresztül. Ezért 

koncentrációjuk változása többnyire arról ad információt, hogy az adott térségek erősödnek 

vagy gyengülnek a nemzeti innovációs rendszer gazdasági és társadalmi alrendszereiben. 

Másrészt helyi arányuk növekedéséből arra is következtethetünk, hogy a térségben a tudás 

gazdasági hasznosítása gyorsabban fejlődik, mint a klasszikus értelemben vett tudományos és 

műszaki tudás- és értékteremtés. 

 

2.4 Táblázat. A szintetikus tudásbázis megyei értékei 

 A tudásbázist alkotó 
foglalkoztatottak száma (fő) 

A helyi bázis aránya 
az országban (%) 

A szintetikus bázis aránya 
a helyi magban (%) 

Megye 1996 2001 2005 1996 2001 2005 1996 2001 2005 
Budapest 31388 41043 47454 43 45 45 30 33 37 
Baranya 2812 2980 3044 4 3 3 31 29 31 
Borsod-Abaúj-Zemplén 1539 3622 3786 2 4 4 34 28 30 
Bács-Kiskun 2623 2851 3460 4 3 3 36 31 34 
Bekes 2200 1813 1926 3 2 2 41 31 32 
Csongrád 3244 3174 3556 4 3 3 32 27 30 
Fejér 1956 2494 2458 3 3 2 25 27 24 
Győr-Moson-Sopron 2404 3081 3403 3 3 3 26 28 32 
Hajdu-Bihar 2946 3234 3918 4 4 4 24 27 32 
Heves 1646 1853 1654 2 2 2 30 30 24 
Jász-Nagykun-Szolnok 1468 2251 2204 2 2 2 25 32 37 
Komárom-Esztergom 1848 2078 1886 3 2 2 35 33 27 
Nógrád 956 1031 850 1 1 1 36 33 36 
Pest 6014 9460 12685 8 10 12 30 32 36 
Somogy 2388 1651 2199 3 2 2 38 28 34 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1976 2327 2738 3 3 3 27 29 33 
Tolna 922 1073 1689 1 1 2 22 25 31 
Vas 886 1437 1867 1 2 2 22 27 28 
Veszprém 1920 2130 2201 3 2 2 30 28 31 
Zala 1456 1733 1578 2 2 2 30 28 25 
Ország összesen 72592 91316 104556 100 100 100 30 31 34 

Forrás: Ságvári és Lengyel B., 2008 
 

A szintetikus tudásbázis egyre növekvő mértékben koncentrálódik Budapesten és az 

agglomerációjában (2.4. táblázat). 1996-tól 2005-ig minden megyében növekedett az ebben a 

tudásbázisban foglalkoztatottak száma, azonban a fővárosi agglomeráció dinamikája mögött 

ezek a változások messze elmaradnak. Érdemes még megemlíteni, hogy Békés, Nógrád és 
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Somogy megyékben ugyanakkor csökkent a szintetikus tudásbázis koncentrációja. A 

szintetikus tudásbázis helyi arányai Budapesten és Pest megyében, illetve Győr-Moson-

Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Vas 

megyékben nőttek. Ezekben a megyékben egyértelmű igazán, hogy a tudás gazdasági 

hasznosítása gyorsabban fejlődött, mint az a tudásteremtés, amely az újdonságokat szállítja. 

Értelmezésünkben a budapesti szintetikus tudásbázis kiugró erősödése összefüggésben 

áll a nagyvárosi agglomeráció nemzetközi szerepének növekedésével. A külföldi 

nagyvállalatok megjelenése és a nemzetközi tranzakciók felerősödése serkentően hatott a 

sokszínű fővárosi agglomerációra. Budapest, mint az „ország kapuja” kinyílt, része lett a 

globális hálózatoknak, így a főváros innovációs rendszerében organikus folyamatként ment 

végbe a helyi beágyazottságot növelő, lokális gazdasági és társadalmi tudást integráló 

szintetikus tudásbázis növekedése.  

A fejezetben tesztelt hipotéziseket az elméleti várakozások és a nemzetközi 

tapasztalatok alapján állítottuk fel. Feltételezzük, hogy az egyetemek helyi gazdaságra való 

hatása elsősorban a munkaerő képzettségi színvonalán keresztül, és fontosabb a 

foglalkoztatottak által elvégzett munka jellege, mint az, hogy rendelkeznek-e munkavállalók 

egyetemi végzettséggel vagy sem (Florida, 2002, Mellander és Florida, 2007, Florida et al, 

2008). A régiók versenyképességében meghatározó tényező, hogy milyen kapacitásokat 

halmoz fel az új tudás teremtésére, az új és globális piacon megjelenő tudás jelenti a régiók 

fejlődésének motorját, mely regionális multiplikátor hatásokat válthat ki. A regionális 

innovációs rendszerek tudásbázisa arra enged következtetni, hogy az egyetemek regionális 

foglalkozási bázisra gyakorolt hatása gyengébb azokban a képzésekben, amelyek tudása 

mobilabb, és erősebb azokban a képzésekben, melyek jobban helyhez kötöttek (Asheim és 

Coenen, 2006, Asheim és Gertler, 2005, Asheim és Isaksen, 2002). A hipotéziseink tehát: 

H1: Az önálló döntéseket igénylő foglalkozásokban tevékeny munkaerő nagyobb 

hatással van a regionális fejlődésre Magyarországon, mint a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező munkaerő. 

H2: A tudás létrehozását végző munkavállalók aránya jobban magyarázza a régiók 

fejlettségi különbségeit, mint a tudást alkalmazó munkavállalók és a vezetők aránya. 

H3: Az egyetemek régiók tudásbázisára gyakorolt hatása a mobil tudást nyújtó 

képzések esetén kisebb, mint a lokális tudást nyújtó képzések esetén. 
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2.3 A 3T regressziós modell: a tehetség, technológia és tolerancia hatása a regionális 

fejlődésre 

 

Richard Florida az USA nagyvárosaira vonatkozó 3T modelljét – Tehetség, 

Technológia, Tolerancia – módszertanát nehezen lehet alkalmazni Európában. Egészen más a 

kreatív munkaerő városok közötti mobilitása az Európai Unió szintjén, a 

nemzetgazdaságokon belül pedig általában néhány centrum, növekedési pólus vonza a kreatív 

embereket. Több tanulmány is született, amelyben a kreatív osztályt nemzeti szinten 

vizsgálták (Florida és Tanglini, 2004, Ságvári és Dessewffy, 2006). Ahhoz azonban, hogy 

területi összefüggéseket tudjunk kimutatni, a munkaerő-vonzáskörzetek szintjén kell a kreatív 

munkavégzés jellemzőit megragadnunk. Munkaerő-vonzáskörzetnek az a területi egység 

tekinthető, amelyen belül a munkavállaló munkahelyet tud cserélni anélkül, hogy el kelljen 

költöznie lakhelyéről (Lengyel I. és Rechnitzer, 2004). 

 

2.3.1 Nemzetközi tapasztalatok és a hazai alkalmazás nehézségei 

Mellander és Florida (2007) a svéd munkaerő-vonzáskörzetek szintjén (81 svéd régió) 

vizsgálták a térségek tolerancia-szintje, a térségekben dolgozó kreatívok aránya, a térség 

gazdaságának technológiai fejlettsége, és a térség általános fejlettsége közötti kapcsolatot. 

Modelljük érdekessége, hogy figyelembe vették azt is, hogy van-e a vonzáskörzetben 

egyetem, illetve a szolgáltatások milyen széles körét tudja a térség biztosítani a polgárai 

számára. A szerzők legújabb, amerikai nagyvárosokra alkalmazott modelljében a munkaerő-

vonzáskörzetek tolerancia-szintjére és a régióban megtalálható szolgáltatások sokszínűségére 

vezetik vissza a térség kreatív osztályt és magas technológiájú iparágakat vonzó képességét 

(Florida et al, 2008). A tanulmányban amellett érvelnek, hogy a regionális növekedést a 

tolerancia-szint, a képzett munkaerő és a térségben található iparágak technológiai 

színvonala határozza meg. A modell szerint az egyetemeknek nincs közvetlen hatásuk a térség 

életszínvonalára és az iparágak technológiai szintjére, csak a humán tőke képzésén keresztül 

hatnak a regionális növekedésre.  

Mindkét modell alapján elvégeztük a vizsgálatot, és azt találtuk, hogy az egyetemek 

jelenléte a legtöbb esetben nem magyarázza a kistérségek közötti jövedelem-különbségeket. 

Ezért itt azokat az eredményeket mutatjuk be, ahol a kistérség tolerancia-szintje a közvetlenül 

magyarázza a kreatív munkaerő, a technológia színvonal és a regionális fejlettség változóit. 

Az általunk vizsgált modell három regressziós egyenlet segítségével rajzolható fel, e szerint 
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az egyetemek a kistérség kreatív munkaerején keresztül hatnak a régió gazdaságának 

technológiai színvonalára és a terület lakosságánál mért életszínvonalra (Florida et al, 2008): 

Tehetség = β11 Egyetem + β12 Tolerancia + β13 Kulturális Szolgáltatások + Є1 

Technológia = β21 Tolerancia + β22 Tehetség + Kulturális Szolgáltatások + Є2 

Regionális Fejlődés = β31 Tolerancia + β32 Tehetség + β33 Technológia + Є3 

 
2.4 Ábra. A regionális fejlődés 3T modellje 

 
Forrás: Florida et al 2008, 622. o. 

 

A három regressziós egyenletből felrajzolt modell a régiók fejlődésének általános 

keretét alkotja (2.4. ábra). A modell függő változója a régióban mért életszínvonal szintje, 

melyet az egy főre eső jövedelemmel, illetve az egy főre eső bértömeggel mértek. A gondolati 

vezérelv szerint minél nyitottabb, toleránsabb egy térség, annál jobban vonzza a tehetségeket, 

amely összességében pozitívan hat a magas technológiai szintet képviselő vállalatok 

letelepedésére, így magasabb jövedelemszintet várhatunk. A technológiai szint becslésére a 

high-tech iparágak lokációs hányadosát használták. A tehetségek számbavétele kétféleképpen 

történt: egyrészt a felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosok arányát számolták, másrészt a 

kreatív osztályt alkotó foglalkoztatottak arányát mérték. A tolerancia-szint becslése a svéd 

modellben egy homoszexuális szervezet városokra vonatkozó rangsora alapján történt. 

A modellben külön vizsgálták az egyetemek jelenlétének, és a térségben igénybe 

vehető szolgáltatásoknak a kreatív osztályra gyakorolt hatását. A szolgáltatások 

változatossága a modell szerint hat a térség toleranciájára, a tehetséges munkavállalók 

letelepedésére, illetve technológiai színvonalára is. A vonzáskörzetekben elérhető 

szolgáltatások változatosságát a térségben bejegyzett személyi szolgáltatások ágazati 

kódjainak számával mérték. Az egyetem változót az ezer főre eső egyetemi karok száma 

jelentette. A vizsgálat igazi érdekessége a tehetség mutató elemeire bontásában rejlik. 

Egyrészt össze lehet hasonlítani a kreatívok regionális fejlettségre való hatását az oktatási és 

Tolerancia 

 

Egyetem 

 

Szolgáltatások 
változatossága 

Tehetség / 
kreatív osztály 

Technológia Regionális 
fejlettség 
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a foglalkoztatási oldalról közelítve. A foglalkoztatási adatokon belül a szűken értelmezett 

„szuperkreatívok” (super-creatives) és a tágabban értelmezett „kreatív szakértők” (creative 

professionals) csoportjait különítették el (Florida et al, 2008). A „szuperkreatív” csoportot 

tovább bontották művészekre, természet- és társadalomtudósokra, informatikusokra, 

mérnökökre. Úgy véljük azonban, hogy a modell hazai adaptálása során többre van szükség a 

fenti osztályozás egyszerű követésénél, ezért a fejezet előző részeiben kifejtett kategóriákra is 

alkalmaztuk a gondolatmenetet. 

Florida modelljének gondolatmenetét is, a vizsgálatok módszertanát is érték kritikák 

(Scott és Storper, 2009). A legnagyobb visszhangot talán a Bohém Index és a Gay Index 

váltotta ki, melyek az amerikai városok tolerancia-szintjének voltak indikátorai. A modell 

hazai alkalmazásával kapcsolatban több probléma is felmerül. Az amerikai vizsgálatban a 

legalább 700 ezer lakosú nagyvárosok adatait hasonlították össze. Ez Magyarországon, és a 

legtöbb európai országban lehetetlenné teszi a módszer egyszerű lemásolását. Hazánkban el 

kell egymástól választanunk a fővárost, amely egyedüliként haladja meg az amerikai 

vizsgálatban alkalmazott mérethatárt, és a vidéki városainkat, illetve azokat a kistérségeket, 

amelyekben csupán egy néhány tízezer fős város a meghatározó település.  

Nem feltételezhetjük az USA-hoz hasonlóan a városok közötti migráció magas szintjét 

Magyarországon. Sokkal inkább tapasztaljuk a fővárosi agglomeráció óriási vonzerejét a 

kreatív osztályba tartozó, képzett munkaerőre. A belső munkaerőpiac Magyarországon 

különösen zárt és immobil. Szintén elképzelhető, hogy a high-tech és egyéb magas hozzáadott 

értéket előállító vállalatok gyakorolnak vonzó hatást a képzett munkaerőre. 

Problémásnak tekinthető, hogy a városok, térségek tolerancia-szintjét a bohémok, 

vagy a homoszexuálisok arányával mérjük. Részben mert ezekkel kapcsolatban nem állnak 

rendelkezésre magyarországi adatok, részben pedig azért, mert magunk sem vagyunk 

meggyőződve ezek tudományos alkalmazhatóságáról. Továbbá azt is érdemes 

megjegyeznünk, hogy a homoszexualitás problémája hazánkban alig van jelen a 

közbeszédben, ez továbbra is olyan tabutémának számít, amely így csak kevésbé lehet 

indikátora a társadalmi attitűdöknek. 

 

2.3.2 A magyarországi vizsgálat és eredményei 

Az általunk elvégzett magyar vizsgálat a KSH-tól egyéni adatkérés során szerzett 

adatokon alapul. Elemzésünket megpróbáltuk a lehető legkisebb területi szinten végrehajtani, 

ami szükségképpen számos kompromisszum megkötését is jelentette. Kistérségi szinten 

voltunk kíváncsiak a lakosság foglalkoztatási összetételére, ezért a 2001-es népszámlálás 
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adatait tudtuk csak felhasználni. Az adatokból általunk számított mutatóink a kistérségek 

fejlettségére, technológiai színvonalára, a kreatív foglalkozásúakra, a munkaerőpiac 

nyitottságára, a felsőfokú oktatási intézmények jelenlétére, és az elérhető szolgáltatások 

sokszínűségére vonatkoznak. 

A térségek fejlettségének általánosan elfogadott indikátora a lakosság 

jövedelemszerző-képessége, az egy főre eső jövedelem. Az összesített személyi 

jövedelemadó-alap összegét osztottuk az adófizetők számával; az aktív népesség 

jövedelemszerző képességét becsültük ezzel. A kistérségek technikai fejlettségét az ott 

koncentrálódó high-tech és medium-tech ágazatokkal közelítettük meg, az ezen ágazatokban 

foglalkoztatottak számát viszonyítottuk a teljes gazdasághoz (ipar + agrárium + tercier 

szektor). Az egyetem mutatónál az adott kistérségben foglalkoztatottak számához 

viszonyítottuk az ottani felsőoktatási intézményekben nappali tanulmányokat végzők számát. 

A szolgáltatások sokszínűségét a szerint határoztuk meg, hogy a 92-es szolgáltatási TEÁOR 

ág 14 osztályából számszerűen mennyiből jegyeztek be legalább egy céget a kistérségben.  

A kreatív munkaerő megragadása két módon lehetséges: képzési adatok, illetve 

foglalkoztatási adatok által. A képzettség oldaláról a felsőfokú végzettséggel rendelkező 

munkavállalókat vettük figyelembe. A foglalkoztatási oldalról a szervezeten belüli 

érvényesülést kereső-, az érdeklődését, önkifejezését követő és az önálló döntéshozatalában 

korlátozott munkaerő archetípusait különböztettük meg. A kreatív irányítók, kreatív mag és 

kreatív alkalmazók csoportjainak megkülönböztetése erre a logikára épül.  

A városok kreatív munkaerőt vonzó atmoszférája igen nehezen számszerűsíthető. 

Richard Florida (2002) a városokban élő homoszexuálisok arányát számolta ki, majd 

használta annak illusztrálására, hogy mennyire be- és elfogadó egy település, hogyan 

jellemezhető a mássághoz való általános hozzáállás, az ezzel kapcsolatos tolerancia. Más 

vizsgálatokban több példát találunk arra, hogy a toleranciával kapcsolatos mutatókhoz a 

bevándorlók, a külföldi munkavállalók arányát vizsgálják. Ennek alkalmazása szintén 

problémás Magyarország esetében, hiszen az amerikai, vagy akár a svéd munkaerőpiaccal 

összehasonlítva is igen alacsony a külföldi munkavállalók aránya, vagy éppen igazi kihívás 

elé állítja a statisztikusokat számbavételük (pl. a Magyarországon élő kínaiak esetében). A 

magyar városok, térségek munkaerőpiacát jellemző nyitottság mérésére mégis ezt a 

megközelítést alkalmaztuk. A 2001-es népszámlálás adataiból a külföldi állampolgárságú 

foglalkoztatottak lokációs hányadosát számoltuk ki a hazai kistérségekben. Ez a 

koncentrációs mutató a munkavállalók lakóhelyére vonatkozik. A speciális magyar helyzetből 

adódóan (pl. határon túli magyarok munkavállalása) nem állíthatjuk, hogy a mutató 
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tökéletesen be tudja tölteni a tolerancia mérésének szerepét. Úgy véljük azonban, hogy az 

indikátor legalább részleges képet nyújt a munkaerő-piac nyitottságáról.  

A regionális fejlettség és a modell független változói közötti kapcsolatokból a 

legérdekesebbeket emeljük ki (2.5. táblázat). A legerősebb kapcsolat a humán tőke (0,728), a 

kreatív mag (0,786), illetve a teljes kreatív osztály (0,748) esetében figyelhető meg. Egy 

kistérség gazdasági fejlettségét jobban magyarázza a kreatív mag csoportjának nagyarányú 

jelenléte, mint a felsőfokú végzettségűek vagy a kreatív alkalmazók jelenléte. A felsőfokú 

végzettségűek természetesen nagy részben fedik a kreatív osztály csoportjait, hiszen a kreatív 

foglalkozások döntő részben felsőfokú végzettséget igényelnek (lásd pl. humán tőke és 

kreatív csoportok közötti korreláció). Érdemes kiemelni, hogy a területileg koncentrált 

felsőoktatás (akár az oktatók, akár a nappali tagozatos hallgatók számát tekintve) igen 

jelentősen együtt mozog a felsőfokú végzettséggel rendelkező foglalkoztatottak és a kreatív 

mag nagyságával. Más szóval, a képzett és önmegvalósításra törekvő munkaerő nagyrészt a 

felsőoktatási intézménnyel rendelkező kistérségekben koncentrálódik. 

 

2.5 Táblázat. A 3T modell változói közötti korrelációk mértéke 
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Jövedelem 1            

Humán tőke ,728 1           

Kreatív irányítók ,575 ,781 1          

Kreatív mag ,786 ,951 ,780 1         

Kreatív alkalmazók ,713 ,826 ,799 ,824 1        

Kreatív osztály ,748 ,925 ,880 ,933 ,962 1       

Egyetemi oktatók ,537 ,794 ,542 ,827 ,579 ,708 1      

Hallgatók ,443 ,729 ,462 ,734 ,537 ,641 ,912 1     

Technológia ,272  -,193*      1    

Állampolgárság ,382 ,350 ,245 ,425 ,310 ,351 ,345 ,274  1   

Születési hely ,562 ,466 ,376 ,562 ,481 ,509 ,419 ,322  ,854 1  

Szolgáltatás ,637 ,729 ,562 ,740 ,642 ,707 ,571 ,544  ,346 ,448 1 

Megjegyzés: a korrelációs együtthatók 1%-os szinten szignifikánsak, a *-al jelölt érték 5%-os szinten 
szignifikáns 
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Egy kistérség gazdaságának technológiai színvonala és a regionális fejlettség közötti 

kapcsolat mérése a vizsgált mutatók közül az egyik leggyengébb. Ez nagyrészt annak tudható 

be, hogy a high- és medium-tech iparágak foglalkoztatottainak aránya Budapesten, illetve az 

agglomerációban a tercier szektor túlsúlya miatt viszonylag alacsony. A térségek tolerancia 

szintjének becslésére az állampolgárság és a születési hely mutatóit használtuk. Ezek hatása 

valószínűleg gyengébb Magyarország kistérségeinek gazdasági fejlettségére, azonban 

szignifikáns pozitív kapcsolat mutatható ki köztük. 

A továbbiakban táblázatos formában mutatjuk be 168 kistérségre alkalmazott és a 36 

felsőfokú intézménnyel bíró kistérségre szűkített modelljeinket. A magyarországi eredmények 

sok szempontból eltérnek mind a svéd, mind pedig az amerikai eredményektől. Előre kell 

bocsátanunk, hogy a hipotézisek tesztelésekor a modellek paramétereit hasonlítottuk össze, a 

különbségek szignifikancia-szintjének vizsgálatával azonban egyelőre adósak maradunk4.  

A fejezetre vonatkozó első kutatási kérdésünk arra irányul, hogy a foglalkoztatottak 

képzettségi szintje vagy a foglalkozások jellege magyarázza-e jobban a régiók fejlettségét. Az 

eredményeink szerint a 168 kistérség esetén a humán tőke és annak képzettségi színvonala 

jobban magyarázza a kistérségek közötti jövedelem-különbséget, mint a kreatív foglalkozások 

jelenléte (2.6. táblázat). Ugyanakkor a modell magasabb R négyzettel, nagyobb 

magyarázóerővel bír a kreatív osztály esetén, mint a humán tőke modellben. Ezen túlmenően 

a felsőoktatási intézménnyel bíró 36 kistérségben a kreatív osztály jobban magyarázza a 

fejlettséget mint a humán tőke. A svéd (Mellander – Florida 2007) és amerikai (Florida et al 

2008) vizsgálatokban egyértelműen a kreatív osztály döntő szerepét mutatták meg, azonban 

az itt talált eredmények az átmeneti országok regionális fejlődésére utalhatnak. Ezek szerint a 

kreatív foglalkozások az egyetemi központokban magyarázzák eredményesen a regionális 

fejlődést, ahol a foglalkoztatottak képzettségi szintje magasabb az átlagnál. Azonban ez nem 

igaz a teljes 168 kistérségre, ahol ellentétes trendek érvényesülnek, és a foglalkoztatottak 

képzettségi szintje gyakorol nagyobb hatást a jövedelem-különbségekre. Ez azt jelenti, hogy a 

kistérségek nagy részében magas azoknak a felsőfokú alkalmazottaknak a száma, akik nem 

tudnak elhelyezkedni felsőfokú végzettséget igénylő, kreatív foglalkozásokban. 

A kutatásunk első hipotézisét (H1) a vizsgálat nem igazolta, ezért azt el kell vetnünk. 

 

                                                 
4 Varga Attila opponensi véleményében megjegyezte, hogy a paraméterek körültekintő összehasonlításának 
megalapozására Chao-tesztet kellene lefuttatni. Ez a teszt sajnos nem szerepel az általunk használt SPSS 17-es 
verziójának eszköztárában. Így a tesztet a térbeli autokorrelációs modellekkel együtt a vizsgálat későbbi fázisára 
kell halasztanunk. A dolgozatban ezzel együtt is a Journal of Economic Geography folyóiratban megjelent 
tanulmány módszertanát követjük. 
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2.6 Táblázat. A 3T út-modell eredményei a humán tőke és a kreatív osztály adataival 

 Humán tőke – 168 kistérség Kreatív osztály –  168 kistérség 

Változók Tehets. Techn. RegFejl. Tehets. Techn. RegFejl. 

Konstans 4,396 0,116 636.803 17,228 0,121 430.045 

Tolerancia ,066 -,110 ,168∗∗ ,086 -,111 ,159∗∗ 

Egyetem ,465∗∗  (-,192∗∗) ,355∗∗   

Kult.Sz. ,453∗∗ ,069 (,183∗∗) ,484∗∗ ,058 (,191∗∗) 

Tehetség  -,106 ,714∗∗  -,075 ,652∗∗ 

Techn.   ,363∗∗   ,359∗∗ 

R2 ,692 ,023 ,714 ,774 ,022 ,727 

Durbin-Watson 1,626 1,488 1,269 1,482 1,504 1,193 

F -stat 123,072 0,964 80,839 81,835 0,915 86,484 

 Humán tőke –  36 kistérség Kreatív osztály –  36 kistérség 

 Tehets. Techn. RegFejl. Tehets. Techn. RegFejl. 

Konstans 0,985  0,151 548.814 12,375 0,180 262.035 

Tolerancia ,338∗∗  -,063 ,261∗ ,299∗∗ -,056 ,273∗ 

Egyetem ,306∗∗    ,302∗∗   

Kult.Sz. ,476∗∗  ,037  ,496∗∗ ,070  

Tehetség   -,255 ,673∗∗  -,310 ,729∗∗ 

Techn.    ,285∗∗   ,306∗∗ 

R2 ,778  ,140 ,777 ,752 ,150 ,806 

F-stat 37,308  1,264 20,949 32,358 1,364 25,003 

Megjegyzés: ∗∗1%-os szignifikancia szintet, ∗ 5%-os szignifikancia-szintet jelöl 
 

A vizsgálat második lépéseként a kreatív al-osztályaink regionális fejlettségre való 

hatását vizsgáltuk. Eredményeink szerint a kreatív irányítók csak kis mértékben, a kreatív 

alkalmazók közepes erősséggel magyarázzák a kistérségek fejlettségét, a kreatív mag jelenléte 

ugyanakkor rendkívül erős magyarázóerővel bír a régiók közötti jövedelem-különbségekben 

(2.7. táblázat). A 168 kistérségre és a 36 egyetemi kistérségre kiterjedő eredmények e 

tekintetben azonosak voltak.  

A kutatás második hipotézisét (H2) a vizsgálat igazolta, ezért H2-t elfogadjuk. 
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2.7 Táblázat. Az út-modell eredményei a kreatív irányítók, mag és szakértők alosztályokkal 
 Kreatív irányítók – 168 kistérség Kreatív irányítók –  36 kistérség 

Változók Tehets. Techn. RegFejl. Tehets. Techn. RegFejl. 

Konstans 2,458 0,143 606.428 2,237 0,182 323.706 

Tolerancia ,037 -,109 ,205∗∗ ,237 ,084 ,386∗∗ 

Egyetem ,218∗∗   ,140   

Kult.Sz. ,430∗∗ ,118 (,342∗∗) ,384∗∗ ,021 (,368∗∗) 

Tehetség  -,225∗ ,382∗∗  -,275 ,463∗∗ 

Techn.   ,396∗∗   ,333∗∗ 

R2 ,351 ,052 ,649 ,371 ,173 ,806 

Durbin-Watson 1,263 1,499 1,220 1,954 1,943  

F-stat 29,613 2,255 59,910 6,297 1,624 24,885 

 Kreatív mag – 168 kistérség Kreatív mag – 36 kistérség 

 Tehets. Techn. RegFejl. Tehets. Techn. RegFejl. 

Konstans 0,469 0,107 784.726 -2,233 0,140 739.452 

Tolerancia ,148∗∗ -,121 ,081 ,432∗∗ -,062 ,103 

Egyetem ,452∗∗  (-,262∗∗) ,295∗∗  (-238∗) 

Kult.Sz. ,443∗∗ ,012 (,116∗) ,417∗∗ ,000  

Tehetség  ,022 ,883∗∗  -,201 ,891∗∗ 

Techn.   ,333∗∗   ,281∗∗ 

R2 ,723 ,020 ,774 ,809 ,134 ,828 

Durbin-Watson 1,478 1,490 1,329 2,110 1,749 1,198 

F-stat 142,673 0,824 110,805 45,138 1,194 28,984 

 Kreatív szakértők – 168 kistérség Kreatív szakértők – 36 kistérség 

 Tehets. Techn. RegFejl. Tehets. Techn. RegFejl. 

Konstans 13,723 0,106 334.187 11,247 0,191 136.163 

Tolerancia ,075 -,118 ,175∗∗ ,187 -,112 ,392∗∗ 

Egyetem ,257∗∗   ,280∗   

Kult.Sz. ,476∗∗ ,019 (,270∗∗) ,577∗∗ ,028  

Tehetség  ,006 ,498∗∗  -,195 ,508∗∗ 

Techn.   ,337∗∗   ,273∗∗ 

R2 ,467 0,020 ,690 ,717 ,137 ,750 

Durbin-Watson 1,564 1,491 1,208 1,995 1,773 1,410 

F-stat 47,890 0,819 72,156 26,992 1,226 18,036 

Megjegyzés: ∗∗1%-os szignifikancia szintet, ∗ 5%-os szignifikancia-szintet jelöl 
 

A modell technológia változója és az egyéb változók között nincs korrelációs 

kapcsolat, nem vagy alig magyarázható a tolerancia, tehetség vagy kulturális szolgáltatások 
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változóival. Ezek ellenére az eddig felvázolt modellek mindegyikében a kistérségek 

technológiai színvonala mérsékelten erősnek bizonyultak. Mindebből arra következtethetünk, 

hogy a magyar kistérségek technológiai színvonala fontos magyarázó-erő az átmenet 

regionális fejlődésében, ugyanakkor a fejlett országokban alkalmazott módszer nem képes 

megragadni azokat a külső tényezőket, melyek a technológiai fejlődést itthon meghatározzák. 

Korábbi tanulmányok széles körűen rámutattak a külföldi beruházások és a külföldi 

tulajdonban lévő vállalatok szerepére a technológiai fejlődésben (Inzelt, 2003, Kállay és 

Lengyel I, 2007, Lengyel B. és Leydesdorff, 2008, Papanek, 2006, Radosevic, 2002). Sajnos a 

foglalkoztatási adatbázis korlátai miatt nem tudtunk a tulajdonviszonyokra vonatkozó 

mutatókat bevonni a vizsgálatba. 

A tolerancia mutató a külföldön született foglalkoztatottak aránya a kistérségben, 

tehát leginkább a kistérségekbe irányuló nemzetközi mobilitást méri. Természetesen ez a 

mutató nagyon nagymértékben függ a kistérségek foglalkoztatottainak létszámától. Ennek 

megfelelően a tolerancia sztenderdizált koefficiensei jóval magasabbak az egyetemi 

kistérségekben, mint a teljes mintában (lásd 2.6, 2.7. és 2.8. táblázat). Ez különösen erősen 

nyilvánul meg a tolerancia mutató regionális fejlettségre való hatásában, ugyanakkor a 

tolerancia a kistérségek technológiai színvonalát nem magyarázza. 

A kulturális szolgáltatások változója a kreatív munka regionális eloszlására még 

nagyobb hatással bír. Az útmodell módszertanából következően a Kulturális Szolgáltatások 

néhány alkalommal közvetlen hatásúnak bizonyultak a regionális jövedelemkülönbségekre. 

Ezeket a hatásokat zárójelben jeleztük az eredmények között, ugyanis nem várhatunk 

közvetlen kapcsolatot. Sokkal inkább veti fel ez a jelenség a kauzalitás problémáját, hiszen 

inkább ellentétes a hatás, azaz a lakosság magasabb jövedelme miatt várható a szolgáltatások 

sokszínűségének kialakulása. 

Az egyetemek a kreatív osztály regionális eloszlását közvetlenül és azon keresztüli, a 

fejlettséget közvetetten magyarázó szerepe meglehetősen csekély. Nem feltételezett közvetlen 

hatást a regionális fejlettségre több esetben is találtunk, azonban ez a hatás mindig negatívnak 

bizonyult. Azaz, minél nagyobb a nappali tagozatos hallgatók aránya a foglalkoztatottakhoz 

képest, annál alacsonyabb regionális jövedelemre számíthatunk. Ennek a magyarázata az 

lehet, hogy a legnagyobb egyetemeink az ország kevésbé fejlett régióiban találhatók (Lengyel 

I, 2009, Lengyel B. és Leydesdorff, 2008). Ennek megfelelően az egyetem változó jóval 

nagyobb hatással van a tehetség képzettségi oldalú, humán tőke változójára, mint a kreatív 

foglalkozásokra.  
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2.3.3 A foglalkozások és egyetemi képzések tudásbázisa a 3T modellben 

Az egyetemi képzések és foglalkozások tudásbázisai az innovációs rendszerek két 

külön alrendszerének részei, melyeket itt igyekszünk közös nevezőre hozni. Az előző 

vizsgálatok által feltárt összefüggések további részletezése érdekében a hazai felsőoktatási 

intézményeken nappali képzésben részt vevők számát analitikus, szintetikus és szimbolikus 

összetevőkre bontottuk. A képzési adatok felbontásakor jelen esetben a foglalkozási 

tudásbázis analógiáját használtuk, az analitikus szakok közé soroltuk a természettudományi-, 

műszaki tudományi- és élettudományi képzéseket; a szintetikus szakok a 

társadalomtudományi képzéseket ölelik fel; a szimbolikus tudásbázis gyarapítása pedig a 

bölcsészettudományi-, művészeti- és hittudományi képzéseken alapszik. 

Módszerünk és kategóriáink elsősorban azt a célt szolgálják, hogy egységesen tudjuk 

kezelni a képzési és foglalkozási szerkezetet. Ezért itt lemondunk az analitikus-szintetikus 

tudásbázis összehasonlításának eredeti céljáról, nem tudjuk azokat megkülönböztetni az 

explicit-hallgatólagos tudás kettőse szerint. Nem tudjuk tehát megmondani, hogy az inkább 

explicit tudásátadásra épülő, így globális szinten művelt természettudományi- vagy a jobban 

gyakorlat-orientált, ezáltal helyhez kötődő műszaki- és élettudományi képzések felelősek-e a 

lokális gazdasági fejlődésért. Ehelyett a kérdésfeltevésünk arra vonatkozik, hogy milyen 

tényezők határozzák meg a kreatív munkavállalók lakóhely-választási döntéseit a szerint, 

hogy tudásukat földrajzi helytől függetlenül vagy ahhoz kötődve képesek kamatoztatni. Azt 

feltételezzük, hogy az analitikus foglalkoztatottak a legmobilabbak, tudásukat akár külföldön 

is könnyen tudják használni. Ezzel szemben a szintetikus alkalmazottak tudása a helyi 

társadalmi-, gazdasági rendszerre specializált. Ebből adódóan az analitikus egyetemi képzések 

és az analitikus foglalkozások között alacsonyabb kapcsolatot feltételezünk, mint a szintetikus 

képzések és szintetikus foglalkozások között. Az útmodell harmadik lépéseként a fenti 

gondolatmenetet teszteljük (2.8. táblázat).   
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2.8 Táblázat. Útmodell eredmények az analitikus-, szintetikus- és szimbolikus tudásbázis 
alapján 

 Analitikus tudásbázis – 168 kistérség Analitikus tudásbázis –  36 kistérség 

Változók Tehets. Techn. RegFejl. Tehets. Techn. RegFejl. 

Konstans 0,245 0,106 782.306 -0,368 0,153 693.682 

Tolerancia ,143∗∗ -,149 ,096∗∗ ,477∗∗ -,288 ,086 

Egyetem ,334∗∗  (-,163∗∗) ,243∗  (-,217∗) 

Kult.Sz. ,536∗∗ -,103  ,417∗∗ -,189  

Tehetség  ,207 ,790∗∗  ,183 ,827∗∗ 

Techn.   ,279∗∗   ,203∗ 

R2 ,657 ,033 ,764 ,794 ,105 ,818 

Durbin-Watson 1,723 1,486 1,303 2,157 1,550 1,155 

F-stat 104,770 1,397 104,904 41,186 0,913 26,919 

 Szintetikus tudásbázis – 168 kistérség Szintetikus tudásbázis – 36 kistérség 

 Tehets. Techn. RegFejl. Tehets. Techn. RegFejl. 

Konstans -0,375 0,117 910.227 -1,335 0,156 806.859 

Tolerancia ,177∗∗ -,142 ,086 ,489∗∗ -,176 ,186 

Egyetem ,305∗∗  (-,109∗∗) ,096   

Kult.Sz. ,533∗∗ -,070  ,510∗∗ -,140  

Tehetség  ,101 ,739∗∗  -,096 ,621∗∗ 

Techn.   ,307∗∗   ,252∗∗ 

R2 ,671 ,020 ,733 ,791 ,100 ,758 

Durbin-Watson 1,563 1,481 1,272 1,793 1,597 1,340 

F-stat 111,523 0,831 89,033 40,312 0,865 18,833 

 Szimbolikus tudásbázis – 168 kistérség Szimbolikus tudásbázis – 36 kistérség 

 Tehets. Techn. RegFejl. Tehets. Techn. RegFejl. 

Konstans 0,027 0,110 792.268 -0,683 0,133 733.249 

Tolerancia ,203∗∗ -,108 ,120∗ ,534∗∗ -,018 ,166 

Egyetem ,309∗∗   ,094   

Kult.Sz. ,390∗∗ ,027 (,355∗∗) ,391∗∗ -,003 (,307∗∗) 

Tehetség  -,054 ,485∗∗  -,313 ,646∗∗ 

Techn.   ,349∗   ,308∗∗ 

R2 ,481 ,020 ,672 ,672 ,137 ,812 

Durbin-Watson 1,475 1,490 1,314 1,885 1,728 1,392 

F-stat 50,670 0,821 66,315 21,823 1,227 25,843 

Megjegyzés: ∗∗1%-os szignifikancia szintet, ∗ 5%-os szignifikancia-szintet jelöl 
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Az előző eredményekkel összhangban egyik egyetemi specializáció esetében sem 

találtunk közvetlen hatást a regionális fejlettségre. Ezen kívül a technológia indikátor csak kis 

mértékben magyarázza a jövedelemkülönbségeket. A kreatív foglalkozások valószínűleg nem 

a high-tech és medium-tech szektorokon keresztül fejtik ki hatásukat a jövedelem-

különbségekre, sokkal inkább a szolgáltatásokban koncentrálódnak.  

A regionális jövedelemszintet legnagyobb mértékben az analitikus foglalkozások 

tudásbázisa magyarázza, melyet erősségében majdnem utolér a szintetikus tudásbázis, ettől 

viszont a szimbolikus már elmarad. Az egyetemeknek a foglalkozási szerkezetre való lokális 

hatása mérsékelt mindhárom tudásbázis esetében. Azonban várakozásainkkal ellentétben 

éppen a tudását tekintve legmobilabb analitikus foglalkozások körében a legerősebb a 

kapcsolat a helyi egyetemi képzéssel. A szintetikus és szimbolikus képzések esetében még 

gyengébb a kapcsolat, ami valószínűleg azt mutatja, hogy ezek a foglalkozások a nagyvárosi 

és egyetemi központokban koncentrálódnak. A 36 felsőoktatási kistérség eredményei szintén 

ezt a következtetést támasztják alá: a hatás szignifikáns maradt az analitikus tudásbázis 

esetében, ugyanakkor az egyetemi központokban a szintetikus és szimbolikus képzés aránya 

nem magyarázza a megfelelő foglalkozások arányát. 

Kutatásunk harmadik hipotézisét (H3) a vizsgálat nem igazolta, ezért azt el kell 

vetnünk. 

Egyértelmű következtetéseket azonban nem vonhatunk le rendelkezésre álló adataink 

alapján, hiszen a hazai nyilvános adatok sajnos nem engedik követni az egyetemen végzettek 

pályáját. Ugyanakkor azt sem felejthetjük el, hogy az egyetemi képzések helyi tudásbázist 

teremtő hatása valószínűleg még gyengébb, hiszen lehetséges, hogy maguk az egyetemi-, 

főiskolai oktatók is a tudásbázis foglalkoztatottjai közé sorolták magukat a népszámlálás 

során.  

 

2.4 Összegzés 

 

A fejezetben bemutattuk a regionális innovációs rendszerek tudásbázisának 

foglalkozási oldalú megközelítését és az erre irányuló hazai kutatásunkat. Nemzetközi 

viszonylatban is új kísérletnek tekinthető a foglalkozási adatok teljes körű értelmezése a 

foglalkozások regionális innovációs rendszerek tudásbázisára való hatását tekintve. Szintén 

újszerű, ahogy az egyetemi képzések és a foglalkozások tudásbázisának területi 

összefüggéseit kimutattuk.  
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Az 1995 utáni átmenetben a tudásbázisok eltérő növekedése volt tapasztalható a hazai 

megyékben. Míg az analitikus tudásbázis (természettudósok, orvosok és mérnökök) területi 

megoszlásának alakulása a kiegyenlítődés irányába mutat, addig a szintetikus tudásbázis 

(közgazdászok, jogászok) egyre inkább a fővárosban koncentrálódik. A regionális fejlettséget 

a felsőfőfokú végzettséggel rendelkező foglalkoztatottak erősebben magyarázzák, mint a 

kreatív foglalkozásokban dolgozók, így az értekezés első hipotézisét (H1) el kell vetnünk. Ez 

az eredményünk ellentmond a szakirodalom tapasztalatainak (Florida et al, 2008, Mellander 

és Florida, 2007), ami arra utal, hogy a nemzeti innovációs rendszerek valószínűleg 

különböznek e tekintetben, nem vonhatók le általános érvényű megállapítások a kreatív 

osztály lokális szerepét illetően. 

A regionális fejlettséget a kreatív mag magyarázza a legerősebben, ezt a kreatív 

alkalmazottak követik, a kreatív vezetők pedig csekélyebb mértékben magyarázzák azt. Azt a 

következtetést vonjuk le ebből, hogy a kreatív mag alkalmazottai nagyobb hatással vannak a 

regionális fejlődésre, mint a kreatív vezetők, az értekezés második hipotézisét (H2) tehát 

elfogadtuk. A vizsgálat megmutatta, hogy a regionális jövedelmek különbségét a 

vonzáskörzetek technológia szintje magyarázza, ugyanakkor ez a mutató nincsen 

kapcsolatban a modell többi változójával, a gazdaság technológiai színvonalának területi 

megoszlását a modelltől független változók (pl. külföldi befektetések) magyarázzák. A 

térségek tolerancia szintje és a kulturális szolgáltatások sokszínűsége hatással van a kreatív 

munkaerő lakóhelyválasztására és a regionális jövedelemkülönbségeket is magyarázza. Az 

egyetemek hatása a kreatív munkavégzés területiségére csak néhány esetben mutatkozott meg.  

Az egyetemek hatása a lokális tudásbázisra az analitikus képzések és foglalkozások 

kapcsolatában erősebb, mint a szintetikus párnál. Ez az eredményünk szintén ellentmond az 

irodalom tapasztalatainak, így az értekezés harmadik hipotézisét (H3) szintén el kell vetnünk. 

Ezek szerint azt várnánk, hogy a szintetikus tudásbázis a hallgatólagos tudáselemek nagyobb 

aránya miatt jobban helyhez kötődik, mint az explicit módon könnyebben elmondható tudásra 

épülő analitikus tudásbázis. Mivel hasonló vizsgálatot nem végeztek eddig, nemzetközi 

összehasonlításra itt nem tudunk támaszkodni. Azonban élünk azzal a megállapítással, hogy 

Magyarországon a globális nyitás és az átmenet egyidejű kiteljesedése valószínűleg az EU 15-

ök országaitól eltérő területi folyamatok mentek végbe. A gazdasági tevékenység 

koncentrálódásának következtében a szintetikus foglalkozások egyre erőteljesebben 

koncentrálódnak a fővárosban, ami azt jelenti, hogy a vidéki egyetemek szintetikus képzései 

csak kis hatással tudnak lenni a lokális szintetikus tudásbázisra. 
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Számos további problémával szembesülünk azonban, melyek a módszerhez és a 

modellhez kapcsolódnak, s melyeket a jövőben igyekszünk megoldani. Mindenekelőtt 

kiemelendő, hogy az egy főre személyi jövedelemadó nem méri tökéletesen a kistérségek 

fejlettségét, hiszen a feketemunka jobban jellemző az alulfejlett régiókra. Adatfelvételi 

probléma például, hogy a bejelentett lakcím és a tényleges tartózkodási hely gyakran eltér, 

főleg a fiatal munkavállalók esetében.  A saját kategóriáinkból adódó definíciós problémák 

szintén további elméleti munkát igényelnek. Tovább kell pontosítani a kreatív vezetők, 

kreatív mag és a kreatív alkalmazók munkavégzése közti különbségeket. Például nem 

feltétlenül igaz, hogy aki egyetemi szinten végez, az a nagyobb önállósággal bíró 

munkakörökben fog dolgozni, mint aki főiskolai szintű végzettséggel rendelkezik. Sőt, az 

gyakran előfordul, hogy egyetemi diplomával rendelkezők azonos tudásbázisban 

helyezkednek el a kreatív alkalmazók körén belül (lásd: középiskolai tanárok), vagy a 

bölcsész diplomával rendelkezők töredéke tud csak elhelyezkedni szakmájában. Szintén 

problémát okoz a felsőoktatási intézmények közötti különbségek megragadása a tudásbázis-

teremtést illetően: itt például egy osztályba kerültek a műszaki főiskolák és a magasabb 

színvonalú egyetemek. Elméleti problémáink közé tartozik az is, hogy az egyetemek humán 

tőkében érvényesülő hatásai nem feltétlenül lokálisak. Főleg igaz ez hazánkra, ahol a városok 

közötti távolságok kicsit, és egy központ vonzza magához az egyetemi végzetteket. 

Véleményünk szerint Magyarország esetében érdekes kérdés például az, hogy a vidéki 

egyetemeken végzők milyen kondíciókkal tudnak vidéken maradni, mi vezérli más 

térségekben, illetve a fővárosban való letelepedésüket.  

Szintén további kutatásokat igényelnek az FDI által vezérelt kreatív munkavégzés és a 

regionális növekedés lokális összefüggései (Fazekas, 2000, 2005; Inzelt, 2008). Korábbi 

munkáinkban megmutattuk, hogy az állami intézményeknél és a külföldi tulajdonú 

vállalatokban foglalkoztatottak aránya a kreatív foglalkoztatottakon belül nagyon eltérő 

területi képet mutatott 2005-ben, az ország két részre osztható e tekintetben (Ságvári és 

Lengyel B, 2008). Az állami alkalmazottak aránya az ország keleti (főleg észak-keleti) és déli 

megyéiben átlagon felüli, a külföldi tulajdonban lévő cégeknél dolgozó kreatívok az 

átlagosnál jóval nagyobb arányban vannak jelen az észak-nyugati megyékben. Ennek 

problematikáját nem tudtuk kifejteni a regressziós elemzés során, hiszen a 2005. évi 

mikrocenzus adatai csak megyei szinten reprezentatívak. Reméljük, hogy a következő 

népszámlálás adatainak segítségével a foglalkoztatók tulajdonviszonyait is be tudjuk vonni a 

területi elemzésbe. A következő fejezetben a külföldi tulajdonban lévő vállalatok és állami 

intézmények regionális innovációs rendszerekre gyakorolt hatását vizsgáljuk. 
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3 A regionális tudásbázis fejlődése Magyarországon: egyetem- vállalat kapcsolatok és a 

komplex innovációs rendszerek 

 

Az evolúciós közgazdaságtanban gyökerező nemzeti innovációs rendszerek irányzatának 

egyik alapgondolata, hogy az innováció egyaránt létrejöhet a cégek berkein belül, és azok 

együttműködésében. Egyéb intézményi szereplőkkel (egyetemek, kutatóintézetek, 

kormányzati szervek és iparágak) való hálózati együttműködésben szintén az újtások 

megjelenésének valószínűsége nő. A regionális innovációs rendszerek különböznek az 

alrendszereik dinamikáját, azokat meghatározó tényezők és az alrendszerek közötti 

kölcsönhatásokat tekintetve is.  

A fejezetben széles körűen tárgyaljuk a regionális innovációs rendszereken belüli 

kölcsönhatásokat. Összefoglaljuk a regionális innovációs rendszerek komplex 

megközelítésénél alkalmazott modellt. A vizsgálat módszertanában két korábbi nyugat-

európai tanulmányt követtünk, ezek hipotéziseit itt átvettük. A kutatás további hipotéziseit 

azonban a hazai adatelemzés és interjúzás tapasztalataira építettük. Ezért eddig még be nem 

mutatott adatok alapján jellemezzük a K+F és a kormányzati innováció-ösztönzés területi 

szerkezetét. Szintén leíró jelleggel, általunk készített interjúkra hivatkozva mutatjuk be a 

hazai egyetemeknek külföldi vállalatok K+F részlegeivel kialakított kapcsolatok iparági és 

területi jellemzőit. A komplex szemléletű vizsgálat hazai hipotéziseit ezek alapján allítottuk 

fel (a 3.2. alfejezetben). 

Az értekezés negyedik, ötödik és hatodik hipotéziseit (H4, H5 és H6) vizsgáljuk a 

fejezetben. A negyedik és hatodik hipotéziseket két-két al-hipotézisre bontjuk (H4a, H4b, 

H6a, H6b), ezek indoklására a fejezet vonatkozó részében kerül sor. A negyedik hipotézist a 

3.1. alfejezetben mutatjuk be, az ötödik és hatodik hipotézist a 3.2. alfejezetben indokoljuk. A 

módszertan logikája miatt viszont először az ötödik, majd a negyedik és hatodik hipotézist 

teszteljük a 3.4. alfejezetben.  

 

 3.1 A tudásfunkciók és szinergiájuk 

 

A regionális innovációs rendszerek komplex megközelítésénél abból indulunk ki, 

hogy a régióban található tudásteremtő-, tudásalkalmazó és koordináló alrendszerek 

egymással ko-evolúciós kapcsolatban állnak (Lengyel B, 2008, 2009). A regionális 

gazdaságtan egyik, evolúciós elemeket tartalmazó irányzata szerint három tényező, mint 

három dimenzió között kell keresnünk a szinergiákat: a tudás generálása, a tudást kiaknázó 
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szervezetek és a tudás földrajzi terjedése között (Lengyel I. 2003, Storper, 1997). Az 

egymástól viszonylag független mechanizmusok „összehangoltsága” az innovációs rendszer 

erősségét jelzi (Fritsch, 2004). A három mechanizmus közötti kapcsolat feltárása arra segít 

választ adni, hogy az innovációs rendszerek „tudás-alapon” azaz alulról szerveződnek-e, vagy 

kívülről vezéreltek a régiók közötti csere és munkamegosztás által. 

Az 1.5.2 fejezetben felvezetett modellünk alapjául az evolúciós irányzat következő 

kategóriái szolgálnak: megkülönböztetik a tudásteremtés (knowledge exploration) és a 

tudásalkalmazás (knowledge exploitation) funkcióit (Nelson és Winter, 1982). A tudás 

teremtésén az alap- és alkalmazott kutatások által történő újdonság-teremtést szokás érteni, 

míg a tudás alkalmazása a vállalkozó vagy vállalat által történő előny-teremtés. Az 

intézményi közgazdaságtan az újdonságteremtés és a csere mechanizmusai mellett a 

szervezeti kontroll szerepét is kiemeli (Lorenzen és Foss, 2003). A nemzeti és regionális 

innovációs rendszerek különböznek a tekintetben, miképpen kombinálják a tudás teremtését 

és alkalmazását (Nelson és Winter, 1982), amelynek a felépítésében az intézmények speciális 

feladatokkal bírnak (Lundvall, 1992, Nelson, 1993, Lundvall et al, 2002).  

 

3.1 Ábra. A gazdaság tudás-alapú szerveződésének dimenziói 

 

Forrás: Leydesdorff, 2006a, 196. o. alapján saját szerkesztés 
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A fejezetben a bizonytalanság kulcsfogalom, annak csökkenését mérjük az innovációs 

rendszerekben, modellünk három dimenzióból áll (3.1. ábra): a magyar társas vállalkozásokat 

kategorizáltuk iparági szektor, kistérség és a foglalkoztatottak száma szerint. Az iparági 

szektorok a technológiai dimenzió becslésére használhatók (Pavitt, 1984). A piacok 

tranzakciós költségei, mintsem a vállalaton belüli költségek határozzák meg a vállalatok 

méretét és határait (Coase, 1937, Kapás, 1999). A tudástranszfer magas tranzakciós költségei 

mellett az abszorpciós képesség (Cohen és Levinthal, 1989) határozza meg a vertikális 

integráció szintjét (Eliasson, 1990). A vállalatok méretét használjuk a modellben arra, hogy 

becsüljük a gazdasági csere absztrakt fogalmát. A földrajzi dimenziót a magyar kistérségekkel 

operacionalizáljuk, amelyekben a vállalatok székhellyel rendelkeznek. 

Egy szervezetben a tudás kiaknázása (exploitation) a már létező kompetenciák 

finomítása és kiterjesztése, miközben a tudásteremtés (exploration) új alternatívák 

kikísérletezését jelenti (March, 1991). A rendszer szintjén érvényesülő tudás kiaknázó funkció 

a gazdasági előnyt és technológiai tudást teremtő mechanizmusok interface jellegű 

kapcsolatát jelenti (Gibbons et al, 1994), míg a tudásteremtő funkció inkább a földrajzi 

helyekhez kötődik, mintsem a piaci folyamatoktól függ. A szervezeti kontroll funkció (pl. 

gazdaságpolitika) főként területi egységekre koncentrál, a gazdasági cserekapcsolatokra 

közvetlen, a tudásteremtésre és tudás kiaknázásra csak közvetett hatással van. Az innovációs 

rendszerek tudásfunkciói a modell tengelyei között teremtik meg a kapcsolatot (3.1. ábra). 

Mivel a komplex rendszerek nem foghatók meg determinisztikus úton, ezért csak 

valószínűségi fogalmakkal lehet leírni őket (Martin és Sunley, 2007). A fenti modell alapján 

kapott eloszlásokból egy-, két- és háromdimenziós entrópiát számolunk. Ezt követően a 

háromdimenziós entrópia közös információját használjuk az innovációs rendszeren belüli 

bizonytalanság-csökkenés mérésének érdekében. 

A tudásteremtés és tudástranszfer területiségével foglalkozó irodalom egyik 

alapkérdése, hogy a lokális vagy a globális viszonyok a meghatározóak (Acs és Varga, 2000; 

Breschi és Lissoni, 2001). A gazdasági tevékenység földrajzi eloszlása, az iparági szektorok 

technológiai szintjében és a vállalatok méretében megnyilvánuló különbségek miatt azt 

várhatjuk, hogy a földrajzi feltételek különbözően hatnak a különböző gazdasági szektorokra. 

A tudás-intenzív üzleti szolgáltatások egy része például elvégezhető távolságtól függetlenül 

is, az ipari beszállítói kapcsolatok viszont jobban függnek a földrajzi távolságból adódó 

szállítási költségektől. A vizsgálat két hipotézise (H4a, H4b) két korábbi hasonló tanulmány 

eredményeire épül (Leydesdorff et al, 2006; Leydesdorff és Fritsch, 2006):  
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H4a. A high- és medium-tech iparágak az innovációs rendszerek szinergiáit a földrajzi 

helyhez kötik. 

H4b. A tudás-intenzív szolgáltatások elszakítják az innovációs rendszer szinergiáját a 

földrajzi helytől.  

 

3.2 A hazai kormányzati K+F+I ösztönzés és az egyetem-vállalat kapcsolatok térbelisége 

 

Széles körűen ismert, hogy a magyar átmenet és a globalizáció felerősödése egyidőre 

esett (Enyedi, 2000, Veress, 2000). Ebből kifolyólag kettős hatás érvényesült a hazai K+F 

tevékenység finanszírozását illetően. Míg az egyetemek és közfinanszírozású kutatóintézetek 

K+F ráfordítása és K+F alkalmazottainak száma többé-kevésbé változatlan maradt, a vállalati 

szféra K+F ráfordításai teljesen átrendeződtek. A jellemzően nagyszámú KKV szektor nem 

végez K+F tevékenységet, az kimagasló arányban valósul meg a nagyvállalatokban (Eurostat, 

2005, Szerb, 2005). A rendszerváltás előtt állami tulajdonban lévő nagyvállalatok javarészt 

tönkrementek vagy privatizálták őket, a nagyvállalati K+F portfoliók teljesen átalakultak 

(Barta et al, 2007), a nagy K+F hagyományokkal rendelkező hazai iparágakban 

multinacionális vállalatok jelentek meg (pl. gyógyszeripar, gépjármű-ipar). Ezek mellett az új 

iparágakban szereplő multinacionális vállalatok is telephelyeket létesítettek Magyarországon 

javarészt a hazai egyetemi képzések színvonalára alapozva (pl. info- és telekommunikáció).  

 

3.2 Ábra. A külföldi tulajdonban lévő vállalatok aránya a teljes vállalati K+F ráfordításban 

néhány OECD országban, 1993-2003 
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Forrás: OECD MSTI adatbázis, 2007 május 
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A nagyvállalati K+F átalakulásának köszönhető, hogy hazánkban a külföldi tulajdonú 

cégek részvétele az üzleti K+F-ben nemzetközi szinten is kimagasló (3.2. ábra). A folyamat 

meghatározó tényezője volt a magyar kutatók nemzetközi szinten magas képzettsége, relatív 

alacsony személyi költsége. Magyarországot az OECD tagállamok közül egyedül Írország 

előzi meg a tekintetben, hogy a vállalati K+F ráfordításokat mekkora arányban adják a 

külföldi tulajdonban lévő vállalatok. A külföldi vállalatok részesedése a ’90-es évek közepén 

ugrásszerűen megnőtt, az ezredforduló óta pedig a ráfordítások 60-70 százalékát a külföldi 

vállalatok adják. 

 

3.2.1 A K+F és innováció-ösztönzés területi szerkezete 

A multinacionális vállalatok K+F tevékenységéről keveset tudunk, a területi és időbeli 

elemzések során különösen nagy nehézséggel állunk szemben. Nem tudjuk például 

megmondani, hogy a vállalatok telephelyei milyen tevékenységet végeznek, hiszen általában 

csak a székhelyek adataival rendelkezünk. Szintén probléma, hogy ezekben a vállalatokban 

nagyon könnyű gyors tőkeátcsoportosítást végrehajtani, a K+F tevékenységet más telephelyen 

könyvelni, ami a következtetéseket rendkívüli mértékben elbizonytalaníthatja. A KSH 

adataiban is csak 2004 óta különböztetik meg a hazai és a külföldi tulajdonban lévő 

vállalatokat5, az adatok területi elemzése a megyék szintjén lehetséges (3.3. ábra).  

  

3.3 Ábra. K+F ráfordítások tulajdonforma szerint a magyar megyékben, 2006 

 

Forrás: saját szerkesztés a KSH adatai alapján 

 

                                                 
5 Külföldi tulajdonban lévő vállalatok közé soroljuk a legalább 10 százalékban külföldi kézben lévő cégeket. 
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Az állami ráfordítások minden jelentősebb K+F potenciállal bíró magyar megyében 

meghatározóak, csak Bács-Kiskun és Veszprém megyékben maradnak az 50 százalékos 

részesedés szintje alatt. A vállalati K+F ráfordítások szerkezetében azonban jelentős 

különbségeket találhatunk: Baranya, Csongrád és Hajdú-Bihar megyékben a külföldi 

vállalatok nem végeztek kimutatható K+F tevékenységet 2006-ban; Győr-Moson-Sopron, 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és Fejér megyékben a külföldi vállalatok jelenléte a K+F 

részesedésben is megmutatkozott, Budapesten pedig a vállalati K+F ráfordítások majd 75 

százalékát a külföldi vállalatok adták. Hazánk kiugró helyzete a 3.1. ábrán elsősorban a 

Budapesten és a fent említett megyékben székelő külföldi vállalatok K+F tevékenységére 

vezethető vissza. 

Az egyetemek és vállalatok K+F kapcsolatát közvetlenül segítő programok alapvetően 

két csoportra oszthatók: a KTIA-ból finanszírozott programok és a Strukturális Alapokból 

finanszírozott programok csoportjára, amelyek a tágabb területfejlesztési eszközökbe, pl. a 

Fejlesztési Pólusok céljai közé is beépültek (Barta és Lengyel B, 2007). A dolgozatban az 

egyetemek és vállalatok kapcsolatának vizsgálatát a külföldi tulajdonban lévő vállalatokra 

koncentráljuk. Az EU Strukturális Alapok a 2004-2006-os időszakban elsősorban a hazai 

KKV-k innovációs tevékenységének támogatását célozták. Ezért a fejezetben azoknak a 

nagyobb NKTH programok keretében eszközölt K+F ráfordítások a területi eloszlását 

mutatjuk itt be, amelyek fontos szereppel bírnak a két szféra együttműködésében: 

− A Csúcstechnológiai Eszközök Program 1999-ben, 2000-ben és 2002-ben indult, célja 

a külföldi K+F és innováció célú beruházások ösztönzése volt. 18 vállalat részesült 

(General Electric, Denso, AUDI, W.E.T. Automotive Systems, Samsung, Zenon 

Visteon stb.), átlagosan mintegy 444.000 euró támogatásban (KPMG, 2007). 

− Az Asbóth Oszkár Program 2005-ben indult és azokra a szektorokra fókuszál, 

amelyekben a hazai K+F hálózatok nemzetközi szinten is versenyképesek. 

− Regionális Egyetemi Tudásközpontok (RET) alakultak 2005 óta a Pázmány Péter 

Program keretében. Az egyetemek által vezetett pályázati konzorciumokba jórészt a 

transznacionális társaságok hazai kirendeltségei és K+F laboratóriumai léptek be. Új 

intézmények jöttek ezáltal létre a fővárosban és regionális központokban. 

− A RET filozófiája a Ko-operációs Kutatóközpontok céljaiból származott, ez a 

támogatási struktúra 1999-től 2004-ig volt életben. 

− A Jedlik Ányos Program keretében az alapkutatások széles körét finanszírozzák, az 

egyetemek és vállalatok kapcsolatai azonban itt is prioritással bírnak. 
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Ezek a programok egyaránt támogatták az egyetemeken és állami kutatóintézetekben 

megvalósuló és a vállalatok K+F tevékenységét. A pályázatokban az egyes konzorciumi tagok 

külön szerepelnek a saját forrás és a megítélt és kifizetett támogatásokat tekintve. A 

következőkben csak a konzorciumokban részt vevő vállalatoknak megítélt és/vagy kifizetett 

támogatások területi megoszlását mutatjuk be, a vállalatok támogatásának és saját tőkéjének 

megyei összegét a székhelyük települése szerinti besorolás alapján kaptuk (3.1. táblázat). 

 

3.1 Táblázat. A KTIA vállalati forráskihelyezésének területi bontása az 5 legnagyobb 

programot tekintve, 1999-2006 

Megye Támogatott 

szervezetek 

száma (db) 

Saját forrás 

összege 

(e Ft) 

Támogatás 

összege (Ft) 

Saját forrás 

átlaga (Ft) 

Támogatás 

átlaga (Ft) 

Támogatás 

koncentrá-

ció (%) 

Budapest 243 13.955.430 10.364.020.066 
57.429.753 42.650.288 

xxx 

Baranya 20 718.830 562.648.654 
35.941.500 28.132.432 

83 

Bács-Kiskun 26 1.089.225 800.297.400 
41.893.269 30.780.669 

72 

Békés 12 176.339 115.523.815 
14.694.917 9.626.984 

7 

Borsod-AZ 21 383.631 320.392.216 
18.268.143 15.256.772 

37 

Csongrád 29 1.909.770 1.447.776.860 
65.854.138 49.923.340 

73 

Fejér 25 1.045.723 720.392.000 
41.828.920 28.815.680 

56 

Győr-MS 15 1.010.189 538.981.276 
67.345.933 35.932.085 

63 

Hajdú-Bihar 30 1.097.892 777.486.235 
36.596.400 25.916.207 

64 

Heves 22 768.995 440.374.276 
34.954.318 20.017.012 

35 

Komárom-E 11 603.159 268.837.206 
54.832.636 24.439.746 

0 

Nógrád 2 33.642 21.070.000 
16.821.000 10.535.000 

84 

Pest 45 2.446.734 2.782.958.411 
54.371.867 61.843.520 

xxx 

Somogy 9 207.721 116.627.000 
23.080.111 12.958.555 

18 

Szabolcs-SzB 16 669.798 480.721.982 
41.862.375 30.045.124 

17 

Jász-NSz 4 121.992 71.000.000 
30.498.000 17.750.000 

0 

Tolna 4 117.170 73.036.781 
29.292.500 18.259.195 

44 

Vas 5 80.300 56.970.000 
16.060.000 11.394.000 

67 

Veszprém 14 327.806 263.399.289 
23.414.714 18.814.235 

8 

Zala 7 190.500 126.015.778 
27.214.286 18.002.254 

36 

Forrás: saját szerkesztés az NKTH-tól kapott adatok alapján 

Megjegyzés: a megyeszékhelyre kifizetett támogatások a megyei összeghez mért aránya jelenti a 

táblázatban a támogatás területi koncentrációját 

 

Az egyetemek és vállalatok együttműködését ösztönző nagyszabású programok 

támogatásai Budapesten és agglomerációjában koncentrálódtak az 1999-2006-os időszakot 
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tekintve. A KTI Alap a fővárosban 10 milliárd forint összegben, Pest megyében pedig további 

2,8 milliárd forinttal támogatta a K+F-et végző vállalatokat a fent felsorolt programok 

keretében. A nagy egyetemekkel rendelkező megyék közül Csongrád megyében mintegy 1,5 

milliárd forintot ítéltek meg, ez az összeg Hajdú-Bihar megyében 800 millió Ft, Baranya és 

Győr-Moson-Sopron megyékben 500 és 600 millió Ft közötti, Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében 320 millió Ft, Veszprém megyében pedig 263 millió Ft volt. A Bács-Kiskun és 

Fejér megyékbe kihelyezett 800 és 720 millió Ft tehát jelentős mértékben meghaladja a 

legtöbb vidéki egyetem vonzáskörzetében kifizetésre került összeget.  

Az egyetemi városokkal bíró megyékben a támogatások koncentrációja szintén 

változó. A Baranya megyébe érkezett támogatások 83 százaléka pécsi székhelyű vállalatoknak 

lett kifizetve, ez az arány Szeged és Csongrád megye viszonylatában 73 százalék, a győri és 

debreceni vállalatok a megyei támogatás 64 illetve 63 százalékát kapták. A koncentráció 

ugyanakkor viszonylag alacsony Miskolc esetében, a veszprémi vállalatok pedig kis arányban 

részesültek csak a közvetlen K+F és innováció-ösztönzés ezen formájából a megyei 

összeghez képest. 

Arra következtetünk az adatokból, hogy a nagy vidéki egyetemek közül a Szegedi 

Tudományegyetem kiemelkedik a térségében működő vállalatok K+F konzorciumokba való 

vonzását tekintve. A Debreceni Tudományegyetem vonzáskörzetéből több vállalat vett részt 

konzorciumban, azonban ezek átlagos önrésze kevéssel haladta meg a szegediek önrészének a 

felét. A Pécsi Tudományegyetem környezetéből 20 vállalat vett részt konzorciumban, 

átlagosnak mondható önrésszel; a Miskolci Egyetem és Veszprémi Egyetem közelében 

székelő vállalatok az átlagosnál alacsonyabb önrésszel képviselték magukat a K+F 

projektekben. A Széchenyi István Egyetem térségében lévő vállalatok pályázatokban vállalt 

saját része kiemelkedik az országban, a támogatások átlagos mérete azonban alacsonyabb a 

szegedi értéknél, a vállalatok száma a szegedi fele. 

Az előzőekben áttekintettük a hazai K+F ráfordítások és az állami közvetlen K+F 

ösztönzés területi szerkezetét. Budapest mindkét téren kiemelkedik az országban. A külföldi 

vállalatok K+F tevékenységének szerepe illetve az egyetem-gazdaság kapcsolatokat erősítő 

állami eszközök azonban a két szféra kapcsolatának eltérő területi fejlődését sejtetik. Az 

alfejezet további részében esettanulmányok segítségével mutatjuk be a külföldi vállalatok és 

egyetemek kapcsolatának különbségeit az iparági szektorok tekintetében Budapesten és a 

fejlődés területi különbségeit Győr, Miskolc és Szeged példáján. 
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3.2.2 Egyetemek kapcsolatai a külföldi tulajdonban lévő vállalatok K+F részlegeivel 

Az elmúlt években interjúkat készítettünk a budapesti székhelyű gyógyszeripari és 

ICT szektorban lévő multinacionális vállalatok K+F részleg-vezetőivel, illetve a Győrött, 

Miskolcon és Szegeden telephellyel bíró multinacionális K+F részlegek vezetőivel és az 

egyetemek képviselőivel. A következő vállalatok képviselőivel készültek interjúk: EGIS, 

Sanofi-Aventis, GE Lightning, Ericsson, Nokia-Siemens Networks, AUDI, Bosch. Interjú 

készült a Győri Széchenyi István Egyetem Audi Tanszékének vezetőjével, a Szegedi 

Tudományegyetem Szoftverfejlesztési Tanszék vezetőjével és a Miskolci Egyetem Robert 

Bosch Tanszékének vezetőjével. 

A budapesti interjúk tapasztalatainak összegzésével az iparági különbségekre 

mutatunk rá az egyetem-vállalat kapcsolatok alakulásában. A vidéken készült interjúk 

segítségével pedig a kapcsolatok fejlődésének területi különbségeit érintjük. A budapesti 

vállalatok K+F vezetőivel készített interjúk a gyógyszeripar és telekommunikációs szektor 

néhány eltérő jellemzőjére világítottak rá a K+F globális szerveződése és annak lokális 

hatását illetően.  

A gyógyszeriparban a külföldi stratégiai befektetők által privatizált vállalatok K+F 

portfóliójában jelentős tisztítást végzett az anyavállalat az EGIS és Sanofi-Aventis esetében 

is. A cégek integrálódtak a globális K+F munkamegosztásba, speciális részfeladatot lát el a 

K+F részlegük, ezek az egységek a lokális alkalmazó és a nemzetközi alkalmazó kategóriáiba 

tartoznak. A stratégiai befektető nélkül privatizált gyógyszeripari vállalattal összehasonlítva 

jóval kisebb méretű intézményesült egyetemi kapcsolatokkal rendelkeznek. A vállalatok 

kutatói hosszú időre visszanyúló egyetemi kapcsolatokkal bírnak, a fiatal tehetségek vonzását 

valószínűleg ezek a személyes kapcsolatok erősítik.  

A telekommunikációs szektor ’90-es években növekedett ugrásszerűen, a hazánkban 

létrejövő zöldmezős beruházásokat a rendelkezésre álló képzett és viszonylag olcsó munkaerő 

motiválta. A budapesti K+F egységek az iparág jellegzetességeit követve inkább a globális 

kreáló kategóriába tartoznak: bár nagyobb projektek rész-feladatain dolgoznak, a saját 

területüknek a magyar kutatók a nemzetközi tekintélyek; az Ericsson és Nokia-Siemens 

Networks budapesti részlegeinek nevéhez fűződik szabványok és egész telekommunikációs 

rendszerek kidolgozása. Intézményesült K+F kapcsolataik nemcsak a budapesti, hanem más 

vidéki egyetemekkel is kiépültek. A tehetségek vonzására külön erőfeszítéseket tesznek. 

A három régióközpontban való kutatás célja az volt, hogy bemutassuk a vidéki 

egyetemek és a külföldi érdekeltségű vállalatok együttműködésének példáit, valamint 

összefüggéseket keressünk az egyetemek kereslet oldali hatásai: a humán erőforrás 
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kibocsátása, K+F munka és vállalkozások vonzása között (Lengyel B. et al, 2006). Jól 

követhető, hogy a három egyetemi városban a ’90-es évek végéig lezárult a külföldi 

vállalatok letelepedésének első szakasza, új periódus kezdődött 2000 után. Erre elsősorban az 

a jellemző, hogy a termelési költségek csökkentésére irányuló törekvések és piacfoglalás 

mellett a multinacionális vállalatok egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek hazánkban is az új 

megoldások keresésére, a hosszú távú stratégiai előnyök megtartására. A stratégiai előnyök 

keresése új típusú verseny elé állítja a hazai egyetemeket, egyre inkább felismerik, hogy 

érdekük a multinacionális vállalatokkal való hosszú távú együttműködés. 

Az együttműködések különböző formái alakultak ki az oktatás, K+F tevékenység 

terén, és szembeötlő, hogy a három városban eltérő forgatókönyvek alapján fejlődtek a 

kapcsolatok. Győrött az oktatási kapcsolatok megelőzték a kutatásban levő 

együttműködéseket. Az olcsó munkaerőt igénylő vállalatok és az egyetem számára a 

betelepülés után a jó személyes kapcsolatok kialakulására jóval több idő állt rendelkezésre, az 

intézményes kutatási kapcsolatok az ezredforduló után mélyültek el. Szegeden, éppen 

ellenkezőleg, a kutatási kapcsolatok előzték meg az oktatási kapcsolatokat: Szegeden a 

szoftverfejlesztésben sikerült elérni, hogy a jó kutatási kapcsolatok a Siemens jóvoltából az 

oktatás terén is érvényesüljenek. A GE Szegedre települése szintén kutatási együttműködések 

alapján történt, az oktatási együttműködések még terv szinten vannak. Ugyanakkor számos 

tudományterületen még a professzorok elszigetelt kutatási kapcsolatai jellemzőek a távoli 

kontinenseken levő vállalatokkal. Miskolcon nagyjából egyidőben jelentkezett a vállalatok 

igénye az egyetemet végzett, a nyugat-, és közép-magyarországinál olcsóbb munkaerő iránt és 

a kutatási együttműködésre. A kilencvenes években Miskolcon és környékén létrehozott 

külföldi tulajdonú cégek még nem igényeltek nagyobb létszámban diplomás munkaerőt, ill. a 

rendelkezésre álló szabad munkaerőtartalékot használták fel. Mivel az ezredfordulót követő 

évekre kibővült a korábban letelepedett cégek termelési kapacitása és a Bosch-vállalatok is 

megkezdték működésüket, megnőtt a diplomás, elsősorban műszaki végzettségű munkaerő 

iránti kereslet, valamint az egyetem kutatási szolgáltatásai iránti igény is. 

Az egyetemek helyi gazdasági hatásainak egységes modellje alapján elmondható, 

hogy a kereslet oldali hatások közül a humán tőke hat jobban a külföldi tulajdonú 

vállalkozások vonzására. Az egyetemi tudásteremtés hatása gyengébb, jórészt a kormányzati 

ösztönzésnek köszönhető, hogy mégis erősödik az egyetemek K+F-vonzereje. 

A komplex vizsgálat hazai hipotéziseinek megfogalmazásakor fontos tehát kiemelni, 

hogy a magyar gazdaság tervgazdaságból piacgazdaságba történő átmenetének kezdete és a 

globalizációs folyamatok erősödése egy időre esett, így a kihívásokkal egyszerre kellett 
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megbirkózni (Enyedi, 1995, 2000). Mindkét folyamatot figyelembe kell vennünk a magyar 

szinergiák elemzésekor: a múlt rendszerben kialakult mechanizmusok valószínűleg 

meghatározóak maradtak az állam által ellenőrzött szektorokban (Hámori et al, 2007, 

Papanek, 2006). Az átmenet sokkal gyorsabban ment végbe azokban az ágazatokban, ahol a 

külföldi tulajdonú vállalatok érdekeltséget szereztek (Barta, 2000, Lengyel B. és Cadil, 2009, 

Szabó és Kocsis, 2003). A transzformáció dinamikája jelentősen különbözik a gazdasági 

szektorokban és az egyetemi szférában (Inzelt, 2003). A hazai gazdaság megújuló képessége 

és a külföldi piacokra való kijutás szoros összefüggésben van egymással (Török és Petz, 

1999), a gazdasági átmenet az Európai Unióhoz való csatlakozásban csúcsosodott ki. Az 

átmenet a megyék versenyképességében (Lengyel I., 2003), a városhálózat megújuló 

képességében (Rechnitzer, Csizmadia és Grosz, 2004) és a térségek innovációs 

teljesítményében (Varga, 2007) megmutatkozó különbségek miatt területileg differenciáltan 

ment végbe. A fentiek miatt a hazai viszonyokra tekintettel három további hipotézist 

állítottunk fel, amelyek valószínűleg más poszt-szocialista átmeneti gazdaságra is érvényesek:  

H5. A regionális innovációs rendszerek nem alkotnak egységes nemzeti innovációs 

rendszert. 

H6a. A külföldi tulajdonban levő vállalatok és a külföldi tőkeberuházások újra-

stuktúrálták az innovációs rendszer szinergiáit. 

H6b. A regionális innovációs rendszerek jelentősen különböznek a tekintetben, hogy a 

kutatás-fejlesztés miként hat a tudásfunkcióik szinergiáira.  

 

3.3 A háromdimenziós entrópia alkalmazása 

 

Adatbázisunk a magyarországi high-tech, medium-tech és tudás-intenzív szolgáltató 

cégeket tartalmazza, az adatok 2005. december 31-ére vonatkoznak. A KSH adatbázisa 

alapján a cégeket három dimenzió szerint vizsgálatuk: 

A földrajzi dimenziót a 168 magyar kistérség jelenti, minden céget a székhelye szerinti 

kistérséghez soroltuk. A kistérségi adatgyűjtés az információk megyei szintű aggregálását, a 

megyén belüli entrópia (bizonytalanság) mérését tette lehetővé, így a szinergiákat megyei 

szinten tudjuk kimutatni. Egyedül Budapest és a Közép Magyarországi régió (KMR) okoz 

nehézséget, hiszen Budapest kiemelkedik a térségből, egyidejűleg megye és kistérség. 

A technológiai dimenzió becslése a gazdasági ágazatok TEÁOR kategóriája szerint 

történt az OECD, Eurostat (2006) és egyéb kutatások (Havas, 2006) gyakorlata szerint, az 

alapul vett holland és német vizsgálatok módszerét követve. Mivel a gazdaság különböző 



 81 

szektorai várhatóan különböző technológiai fejlettségűek, más-más technológiákat 

használnak, ezért az iparági osztályozás egyféle becslésként használható a technológia 

dimenziónál. Az OECD (2001, 137. o.) a szektorokat tudás-intenzivitásuk szerint definiálta 

(3.2. táblázat). Mindegyik céget a főtevékenysége alapján soroltuk a két-számjegyű 

kategóriák valamelyikébe.  

 

3. 2 Táblázat. High-tech-, medium-tech vállalkozások és tudás-intenzív szolgáltatások 

High-tech feldolgozóipar 
 
30 Iroda-, számítógépgyártás 
32 Híradás-technikai termék, készülék gyártása 
33 Műszergyártás 
  
Medium-high-tech feldolgozóipar  
 
24 Vegyianyag, termék gyártása 
29 Gép, berendezés gyártása.  
31 Máshova nem sorolt villamos gép gyártása 
34 Közúti jármű gyártása 
35 Egyéb jármű gyártása 

Tudás-intenzív szolgáltatások  
 
61 Vízi szállítás 
62 Légi szállítás 
64 Posta, távközlés 
65 Pénzügyi közvetítés 
66 Biztosítás, nyugdíjalap 
67 Pénzügyi kiegészítő tevékenység 
70 Ingatlanügyletek 
71 Kölcsönzés 
72 Számítástechnikai tevékenység 
73 Kutatás-fejlesztés 
74 Egyéb gazdasági szolgáltatás 
80 Oktatás 
85 Egészségügyi, szociális ellátás 
92 Szórakoztatás, kultúra, sport 
 
A 64-es, 72-es és 73-as szektorok high-tech tudás-
intenzív szolgáltatásoknak minősülnek.  

Forrás: OECD, 2001 

 

A szervezeti dimenzióban a vállalkozásokat méretük szerint osztályoztuk, és az 

alkalmazottak száma volt az osztályozási ismérv. A holland vizsgálathoz hasonlóan a magyar 

adatbázis is tartalmazza az alkalmazottal nem rendelkező vagy ön-alkalmazó cégeket, egyéni 

vállalkozásokat. Ez a kategória tartalmazza, többek között a spin-off vállalkozásokat is, 

amelyek már a piacon vannak, de a tulajdonosuk még máshol áll alkalmazásban, részben ezért 

vontuk be vizsgálatunkba ezt a létszámkategóriát (3.3. táblázat). 

 

3.3 Táblázat. A high-tech-, medium-tech- és tudás-intenzív vállalkozások eloszlása 
létszám-kategóriák szerint 

Létszámkategória A vizsgálatba bevont 
vállalkozások száma 

Regisztrált 
vállalkozások száma 

A vizsgálatban szereplő 
vállalkozások aránya (%) 

0 vagy ismeretlen 275 202 365 861 75 
1-9 369 280 805 209 46 

10-19 5 976 20 870 29 
20-49 4 921 11 046 45 
50-249 3 733 4 860 77 

250 vagy több 589 944 62 
Összesen 659 701 1 228 999 54 

Forrás: KSH, Statisztikai évkönyv 2005 
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A holland, német és magyar vizsgálatok közötti legnagyobb különbség az adatgyűjtés 

során merült fel: mi csak a high-tech, medium-tech és tudás-intenzív vállalkozásokat 

vizsgáljuk, míg a holland és német esetben az összes vállalkozás vizsgálatából indultak ki. 

Érdekes, hogy a magyar cégek nagyon nagy aránya esik ezekbe a várhatón magas hozzáadott 

értéket jelentő kategóriákba (53.7%). Az adatfelvétel különbségei miatt a nemzetközi 

vizsgálatok több eredményét nem tudjuk összevetni a hazaiakkal. 

A magyar kutatás során a holland és német vizsgálat módszertanát követve, a hazai 

cégek eloszlásában mért háromdimenziós entrópia „közös információját” mértük 

(Leydesdorff et al, 2006, Leydesdorff és Fritsch, 2006). Az eloszlás entrópiája a minimális 

értékét (H=0) akkor veszi fel, amikor az összes elem azonos értékű, az entrópia maximális 

értéke pedig az összes elem értékének különbözőségével jelentkezik. A háromdimenziós 

eloszlás entrópiájának értéke általában kisebb, mint az eloszlások külön-külön számított 

entrópiáinak összege (nagyobb is lehet, erre később kitérünk), a két érték közötti különbség a 

három eloszlás közös információja (mutual information). A három dimenzió közös 

információja a tudás-alapon való szerveződés indikátora, hiszen a bizonytalanság csökkenését 

mérjük vele az innovációs rendszer tudásfunkcióinak ismeretében. A módszer számos előnye 

mellett kiemelendő, hogy lehetőség van a közös információt elemekre bontani 

(dekompozíció), így az eloszlás három elemének entrópiára való hatását külön vizsgálni. 

Az entrópia módszertani használata két diszciplínára vezethető vissza: termodinamikai 

és információ-elméleti gyökerei vannak. A mutató hagyományosan a termodinamikából ered, 

egy rendszer rendezetlenségét, ezáltal a rendszer energiaszintjét méri (Georgescu-Roegen, 

2002). A közgazdaságtanban való használatára az ökológiai közgazdaságtanban (Pataki, 

2002) vagy akár a jövedelemegyenlőtlenségek számszerűsítésében (Tóth, 2003) egyaránt 

találunk példákat. Az entrópia területi jellegű mutatóként is gyakran megjelenik: az evolúciós 

gazdaságföldrajzban egy területi egység export-tevékenységének diverzitását mérik vele 

(Boschma és Iammarino, 2007), sőt, az entrópia a területi egyenlőtlenségek egyik alapvető 

mutatója (Nemes-Nagy, 2005). Tanulmányunkban a mutató másik alap-értelmezését 

használjuk: az információ-elméletben az entrópia egy rendszerből kinyerhető információ-

mennyiség matematikai megragadását teszi lehetővé, „egy valószínűségi eloszlás vagy egy 

rendszer bizonytalanságának mérőszáma” (Johnston et al, 2000). 

Az entrópia informatikai értelmezése Shannon (1948) alapvető munkájára vezethető 

vissza. A Shannon-formula szerint a valószínűségi entrópia az x esemény eloszlásának 

bizonytalansága (Hx jelöli a várt információmennyiséget, ami az esemény teljes valószínűségi 

eloszlásából kinyerhető), amit a Hx = − ∑x px log2 px formulával fejezhetünk ki (px jelöli az x 



 83 

esemény bekövetkezésének valószínűségét). Hasonlóképpen Hxy az x és y események két-

dimenziós valószínűség-eloszlásának közös bizonytalanságát jelenti (Hxy = − ∑x ∑y pxy log2 

pxy, ahol pxy jelöli a két esemény feltételes valószínűségét). Két esemény, x és y esetén a 

bizonytalanság csökken, hiszen azt a két egymással kapcsolatban lévő dimenzió közös 

bizonytalansága csökkenti, s így a két dimenzióból összesen kinyerhető közös információ, 

amit Txy-ként jelölünk:  

 

Txy = (Hx + Hy) – Hxy         (3.1)  

 

Abban az esetben, amikor x és y eloszlása teljesen független egymástól, Txy = 0 és 

Hxy= Hx + Hy. Minden más esetben Txy > 0, ezért Hxy < Hx + Hy (Theil, 1972, 59. o.). Két 

kapcsolódó rendszer entrópiájuk közös részével (Hxy) határozza meg egymást, illetve a 

fennmaradó bizonytalanság mértéke (Hx|y és Hy|x) a két rendszer eltérő mechanizmusaiból 

adódik (Leydesdorff, 2007). Három egymással koevolúciós kapcsolatban lévő rendszer vagy 

folyamat összekapcsolódásától azonban már nem várhatjuk, hogy minden esetben találunk 

benne olyan metszetet, amely mindhárom rendszer része6. Abramson (1963, 129. o.) a 

Shannon formulából levezette a három dimenzióban megjelenő közös információt, amit Txyz-

ként jelölünk:  

 

Txyz = Hx + Hy + Hz – Hxy – Hxz – Hyz + Hxyz      (3.2)  

 

A háromdimenziós eloszlásban lévő kétoldalú kapcsolatok csökkentik a 

bizonytalanságot, a háromoldalú tag (Hxyz) viszont ellenétesen hat erre a csökkenésre, és 

növeli a bizonytalanságot (Leydesdorff, 2007). Azt mondhatjuk, hogy a rendszert az al-

folyamatok közötti háromoldalú kapcsolatok teljes átfedésének hiánya dinamizálja. 

Az adataink a magyarországi high- és medium tech- iparágak és tudás-intenzív 

szolgáltató cégek háromdimenziós eloszlására vonatkoznak. A vizsgált három dimenzió a 

földrajzi, technológiai és szervezeti dimenziók (entrópiájuk jelölése sorban: Hg, Ht és Ho), míg 

a három dimenzió közös információját Tgto-val jelöljük (Leydesdorff, 2006a; 2006b):  

 

Tgto = Hg + Ht + Ho – Hgt – Hgo – Hto + Hgto       (3.3)  

 

                                                 
6 Leydesdorff (2007, 59.o.) három ko-evolúciós kapcsolatban lévő rendszer egymásra való hatását, 
közös információját Venn-diagrammal ábrázolja. 
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A Tgto értéke azt mutatja, hogy a három dimenzió összekapcsolódásával csökken-e a 

rendszer bizonytalansága. Ha a formulát egy hálózatra próbáljuk értelmezni, azt látjuk, hogy 

a bizonytalanság csökkenése nem csak a hálózati elemeknek és kétoldalú kapcsolódásoknak 

tudható be (Leydesdorff, 2006a). A három- vagy többoldalú kapcsolatok szintén 

meghatározóak a hálózatban, a „rendszer felépítése” a közös információ alakulásában döntő 

lehet. Minél nagyobb abszolút értékű negatív szám a Tgto értéke, annál erősebben határozza 

meg egymást a három dimenzió: nagyobb mértékben csökken a rendszer bizonytalansága, 

illetve annál erősebbek a tudásfunkciók szinergiái. A Tgto negatív értéke esetén a (3.3) 

képletben a kétdimenziós entrópiák bizonytalanságot csökkentő hatása felülmúlja az 

egydimenziós eloszlások és a háromoldalú kapcsolatok bizonytalanság-növelő hatását. Az 

indikátor nem méri a rendszer innovációs aktivitását vagy a gazdasági teljesítményt, hanem 

az innovációs teljesítmény feltételéül szolgáló szerkezeti körülményeket mutatja, és 

várakozásokat, valószínűséget fejez ki. 

Az entrópia pozitív tulajdonságainak egyike, hogy az eredmények teljesen 

szétbonthatóak az információs-tagokra (dekompozíció, lásd 3.4. képlet), amely alapján 

feltárható a magyar gazdaság tudásalapon való szerveződésének néhány fontos összefüggése. 

Mivel kettes-alapú logaritmussal számoltunk, az értékeink információs bit-ekben vannak 

kifejezve. Fontos megjegyeznünk, hogy eredményeink formalizált (valószínűségi) értékek, így 

függetlenek számos empirikus vizsgálat méret és egyéb problémáitól. 

 

3.4 A tudásfunkciók elemzése és a hipotézisek tesztelése 

 

Adataink kistérségi szintűek, megyei szintű elemzésre volt lehetőség. Elkülönítettük a 

high-tech és medium tech iparágak és tudás-intenzív szolgáltatások tudásbázisra gyakorolt 

hatását, valamint kiszámoltuk a három dimenzió (földrajzi, technológiai és szervezeti) 

valószínűségi entrópiáit Magyarország egészére és megyéire lebontva (3.4. táblázat). A 

megyék természetesen különböznek a vizsgálatban szereplő cégek számában és kistérségeik 

száma is eltérő. Míg Nógrád megyében 8722 cég volt high-tech, medium tech vagy tudás-

intenzív, addig Budapesten 229 165 ilyen céget találtunk, Pest megyében pedig 67 342-t. A 

megyékben található átlagos cégszám (Budapest kivételével) 22 690.  

A könnyebb áttekintés végett röviden kitérünk az egyes entrópia értékek 

kiszámolásának módjára. Adatbázisunkban a vállalatok három dimenzióban való eloszlását 

páronként kétdimenziós mátrixokba rendeztük, amelynek elemeit az adatfelvétel kategóriáiba 
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eső vállalatok száma alkotta. A mátrix soraira és oszlopaira is alkalmaztuk az entrópia Hx = − 

∑x px log2 px formuláját. Például a  

3    4 

2    1 

mátrixból az egydimenziós entrópia értékek 

H(x) =   - 0.7 log(0.7) - 0.3 log(0.3) 

H(y) =  - 0.5 log(0.5) - 0.5 log(0.5)  

a kétdimenziós entrópia értékek pedig a Hxy = − ∑x ∑y pxy log2 pxy alapján 

H(xy) = - 0.3 log (0.3) - 0.4 log (0.4) - 0.2 log(0.2) - 0.1 log(0.1). 

 

A teljes mátrixunk a hazai vállalatok eloszlásának megfelelően az előző alfejezetben 

leírtak szerint a földrajzi dimenzióban 168, a technológiai dimenzióban 22, a szervezeti 

dimenzióban pedig 6 sort illetve oszlopot tartalmazott. 

Mivel az adatok kistérségi szinten álltak rendelkezésre, a 3.4. táblázat első oszlopa 

(Hg) a megyéken belüli területi eloszlás bizonytalanságát jelöli, más szóval a gazdasági 

tevékenységek megyén belüli koncentrációját. Budapest speciális helyzetben van, kerületi 

szintű adataink nincsenek, így nem tudunk Budapesten belüli bizonytalanságot kimutatni. A 

15 kistérséget tartalmazó Pest megyében mérhető a legnagyobb értéke ennek az indikátornak, 

a 3,54 bit a maximális entrópia 90,7%-át teszi ki (maximális entrópia log2 15 = 3.91). Ezt a 

magas értéket a tudásintenzív gazdasági aktivitás budapesti agglomerációban szétszórt 

jellegének tudhatjuk be. A viszonylag sok kistérséggel bíró megyékben magasabb a 

koncentráció foka. Például Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a cégek eloszlásának 

bizonytalansága a maximális entrópia 62,7%-a. Az erős egyetemekkel rendelkező megyék 

szintén centralizáltak, ezekben az esetekben a valószínűségi entrópia a maximális entrópia 

alacsonyabb értékét teszi ki: Győr-Moson-Sopron 66,2%, Csongrád 62,5%, Hajdú-Bihar 59%, 

Baranya 54,2%. 

A technológiai és szervezeti dimenziókban a várható entrópia (Ht és Ho) a nemzeti 

rendszer szintjén 61,1% és 44,9%. Mindkét érték nagyon szűk eloszlásra utal7. A megyei 

szintű entrópia-értékek viszonylag alacsony változatosságot mutatnak, a megyék nem 

különböznek a szervezeti és technológiai diverzitásukat tekintve. A két dimenzióban mért H 

értékek az ország szintjén a megyei értékek átlagos szórásába esnek: Ht = 2.744 ± 0.071 és 
                                                 
7 A magyar vizsgálatban csak a vizsgált 22 iparági szektorból gyűjtöttünk adatokat (a holland és német 
vizsgálatnál minden ágazatot figyelembe vettek). Így ebben a tanulmányban a valószínűségi entrópia 
csak a high-tech, medium-tech és tudás-intenzív szolgáltatások eloszlását jelöli, a maximum entrópia a 
technológiai dimenzióban log2(22) = 4.459, a szervezeti dimenzióban log2(6) = 2.584. 
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Ho = 1.145 ± 0.035. A várható entrópia alacsony értéke aszimmetrikus eloszlást mutat a 

szervezeti dimenzióban. Ennek lehetséges magyarázata az alkalmazott nélküli vagy 

önfoglalkoztató cégek nagy aránya az adatbázisunkban.  

 

3.4 Táblázat. A három dimenzió eloszlásának és azok kombinációinak 

várható információ-tartalma (bit) 

Megyék Hg Ht Ho Hgt Hgo H to H gto N 
Kistérségek 

száma 
Magyarország 5.189 2.722 1.159 7.875 6.334 3.712 8.823 659,701 168 

Budapest 0.000 2.598 1.169 2.598 1.169 3.644 3.616 229,165 1 

Baranya 1.717 2.790 1.139 4.483 2.853 3.742 5.402 25,308 9 

Bács-Kiskun 2.574 2.769 1.174 5.329 3.745 3.742 6.258 25,158 10 

Békés 2.678 2.574 1.067 5.189 3.733 3.537 6.096 19,003 8 

Borsod-A.-Z. 2.449 2.809 1.138 5.238 3.584 3.769 6.142 30,174 15 

Csongrád 1.755 2.767 1.067 4.506 2.819 3.686 5.397 26,122 7 

Fejér 2.345 2.715 1.152 5.043 3.493 3.701 5.984 24,075 10 

Győr-M.-S. 1.858 2.658 1.130 4.500 2.985 3.577 5.380 28,177 7 

Hajdú-Bihar 1.871 2.743 1.130 4.596 2.998 3.687 5.505 26,624 9 

Heves 2.174 2.832 1.195 4.991 3.366 3.788 5.901 15,095 7 

Komárom-E. 2.496 2.747 1.185 5.229 3.679 3.700 6.131 17,760 7 

Nógrád 2.225 2.771 1.186 4.982 3.405 3.687 5.841 8,722 6 

Pest 3.544 2.786 1.120 6.311 4.662 3.755 7.245 67,342 15 

Somogy 2.445 2.804 1.160 5.218 3.601 3.767 6.135 15,680 10 

Szabolcs-Sz.-B. 2.435 2.842 1.116 5.251 3.548 3.792 6.158 20,422 11 

Jász-N.-Sz. 2.215 2.801 1.181 4.996 3.392 3.772 5.920 16,513 7 

Tolna 2.084 2.699 1.122 4.761 3.203 3.652 5.677 12,344 5 

Vas 2.061 2.711 1.172 4.750 3.225 3.674 5.655 14,490 9 

Veszprém 2.739 2.756 1.144 5.474 3.880 3.671 6.342 20,533 9 

Zala 1.978 2.717 1.155 4.679 3.132 3.663 5.595 16,538 6 
Megjegyzés: N a vizsgált cégek száma 

 

Érdekes, hogy a magyar alkalmazott nélküli cégek 75 %-a a high- és medium-tech, 

illetve a tudás-intenzív iparágakba tartozik. Az eloszlás nagyon egyenlőtlen, például az 

alkalmazott nélküli ingatlan-szektorban (TEÁOR 70) működő 140 078 cég az összes 

vizsgálatban szereplő cég 21,2%-a. Az egyéb üzleti szolgáltatást (TEÁOR 74) végző mikro 

vállalkozások hasonló súlyúak: 156 807 cég (23,7%). 

A kétdimenziós entrópia értékei csökkentik a dimenziók együttes bizonytalanságát. 

Amint azt az első fejezetben feltételeztük, ezek az értékek az innovációs rendszer 

tudásfunkcióinak becslésére szolgálhatnak: a földrajzi és technológiai eloszlások között a 

tudásteremtés infrastruktúrája; a technológiai és szervezeti dimenziók között a tudástranszfer 

és az innovációk terjedése; a szervezeti és földrajzi dimenziók között az innovációs rendszer 

gazdaságpolitikai kontrollja csökkenti a bizonytalanságot (Leydesdorff, 2006b).  Azt láthatjuk 
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azonban, hogy például a földrajzi és technológiai (Hgt) dimenziók kombinálásával a 

kétdimenziós eloszlások entrópiája viszonylag alacsony a nagy egyetemekkel rendelkező 

megyékben (Baranya, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar). Tehát ezekben a 

megyékben kisebb mértékben függ egymástól a tudásintenzív gazdasági tevékenység területi 

és technológiai szóródása. Pest megyében pedig, ahol azt várnánk, hogy a tudás-intenzív 

gazdasági tevékenység jobban szóródik (több a felsőoktatási intézmény, jobban szerteágazó a 

gazdaság) magasabb értéket kapunk a kétdimenziós entrópiára, azaz jobban összefügg a két 

eloszlás. Mindezekből arra következtethetnénk, hogy az egyetemi városokban az innovációs 

rendszer tudásteremtő funkciója gyengébb, míg Pest megyében jobban érvényesül a 

tudásteremtő funkció. Az ilyen állítások alátámasztása azonban további kutatásokat igényel, a 

dolgozat szűk keretei miatt nem áll módunkban kifejteni a problémákat, amik a tudás-

funkciók kétdimenziós entrópia-becslésével járnak. A továbbiakban a főbb anomáliákat a 

teljes rendszer bizonytalanság-csökkenése kapcsán elemezzük. 

 

3.5 Táblázat. A háromdimenziós eloszlások entrópiájának közös információja a megyékre 

lebontva (millibit) 

 Tgto (mbit) ∆T (mbit) Cégek száma (db) 
Magyarország -23.55  660,290 
Budapest -27.75 -9.63 229,165 
Baranya -29.59 -1.13 25,308 
Bács-Kiskun -41.28 -1.57 25,158 
Békés -41.85 -1.20 19,003 
Borsod-Abaúj-Zemplén -52.32 -2.39 30,174 
Csongrád -25.26 -1.00 26,122 
Fejér -39.93 -1.46 24,075 
Győr-Moson-Sopron -34.13 -1.46 28,177 
Hajdú-Bihar -31.93 -1.29 26,624 
Heves -42.19 -0.96 15,095 
Komárom-Esztergom -49.70 -1.34 17,760 
Nógrád -50.37 -0.67 8,722 
Pest -33.22 -3.39 67,342 
Somogy -41.87 -0.99 15,680 
Szabolcs-Szatmár-Bereg -38.53 -1.19 20,422 
Jász-Nagykun-Szolnok -42.04 -1.05 16,513 
Tolna -33.95 -0.63 12,344 
Vas -48.89 -1.07 14,490 
Veszprém -43.45 -1.35 20,533 
Zala -27.78 -0.70 16,538 
 Össz  -34.48  
T0  10.94  

Megjegyzés: A millibit (mbit) mértékegységet a könnyebb áttekintés végett a bit, az 

információ alapegységének az ezredrészeként használjuk. 
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Amint korábban említettük, két dimenzió között a kétdimenziós entrópia magas értéke 

jelöli a dimenziók, összekapcsolódásának erősségét, három egymástól függő dimenzió közös 

információja azonban negatív és pozitív is lehet. A közös információ értéke attól függ, hogy 

három eloszlás entrópiája, a kétdimenziós eloszlások és a háromdimenziós eloszlás entrópiája 

miként viszonyul egymáshoz (lásd 3.3 képlet). Jelen esetben a kérdés egyrészt az, hogy a 

cégek földrajzi-, technológiai- és szervezeti eloszlásának bizonytalanságát csökkentik-e az 

innovációs rendszer tudás-funkciói. Illetve milyen szorosan köti össze a tudás-alapú 

szerveződés az innovációs rendszer három tudásfunkcióját. A holland és német vizsgálat 

eredményei alapján azt várhatjuk, hogy a három dimenzió közös információja (Tgto) negatív 

lesz, azaz a rendszerben csökken a bizonytalanság: a tudásfunkciók csökkentik azt, s a 

funkciók közötti szinergia miatt alacsony a háromdimenziós tag értéke. Mindegyik magyar 

megyében negatívak az értékek, azaz feltételezhetően a megyék az innovációs rendszer 

releváns szintjei, a megyékben érvényesülő szinergiák elősegítik a tudás-alapon való 

szerveződést (3.5. táblázat). 

A Tgto értékei mutatják a földrajzi eloszlást. Mivel a kistérségek száma eltér a 

megyékben, ezért nem lehet az értékeket közvetlenül összehasonlítani. Mindenesetre 

említésre méltó, hogy Magyarország egészére mért Tgto (abszolút-) érték kisebb, mint 

bármelyik megyében. A 3.5 táblázat második oszlopában szereplő ∆T számok8 a 

háromdimenziós entrópia közös információjának normalizált értékeit mutatják. Az oszlopot 

úgy értelmezhetjük, hogy a nagyobb abszolút értékű negatív érték a tudás-funkciók 

magasabb-rendű szinergiájára utal. Másképpen: a közös információ negatív értéke azt jelzi, 

hogy tudás-funkciók csökkentik a rendszer bizonytalanságát, miközben szinergiájuk erős. 

Az entrópia módszerének tulajdonsága, hogy a teljes eloszlás szétbontható 

részeloszlásokra, ezek entrópiája és a részeloszlások közötti entrópia összege a teljes eloszlás 

entrópiáját teszi ki (Theil, 1972): 

 

T = T0 +∑i  ni/N × Ti ;        (3.4) 

ahol T0 a megyék közötti entrópia, 

Ti az i-edik megye entrópiája, 

ni az i-edik megyében lévő cégek száma, 

N a teljes mintában szereplő cégek száma. 

 

                                                 
8 ∆T jelöli a közös információ Tgto értékeinek a vizsgálatban szereplő cégek számával súlyozott értékét. 
A súlyozást a megyék összehasonlítása érdekében végeztük el.  



 89 

A csoportok közötti entrópia (T0) a teljes eloszláson belül kijelölt csoportok 

entrópiájának és a teljes minta entrópiájának különbsége (Leydesdorff et al, 2006). Ebben az 

esetben a T0 azt fejezi ki, hogy a teljes eloszlás entrópiája milyen mértékben csökken vagy 

növekszik, ha a megyei eloszlásokat országos szinten is aggregáljuk. A T0 negatív értéke azt 

jelentené, hogy a megyék közötti eloszlás entrópiája csökken, ha nemzeti szinten aggregáljuk 

a cégek háromdimenziós eloszlását. Azaz a nemzeti szint a rendszer szinergiáját segíti elő. 

Míg a pozitív érték azt jelenti, hogy a gazdaság tudás-alapú szerveződése inkább regionális, 

mint nemzeti szintű szinergiák eredménye.  

A T0 magas pozitív értéke azt mutatja, hogy Magyarország nemzeti szinten nem alkot 

szinergikus innovációs rendszert, így a dolgozat ötödik hipotézisét (H5) a vizsgálat igazolta. 

A korábbi hasonló tanulmányok szerint T0 értékei negatívak voltak Hollandiában és a német 

tartományok szintjén, de pozitív értéket láttunk Németország egészére. Németországban nem 

várhatunk nemzeti szintű szinergiákat, hiszen az nagy területi különbségekkel rendelkező 

föderális állam, ahol a keleti területek szintén átmenetet éltek meg. A magyar eredmények 

ugyanakkor nemcsak az indikátor előjelét tekintve lepnek meg minket, a T0 pozitív értéke 

kiemeli a gazdaság átmeneti jellegét. Azt láthatjuk ugyanis, hogy a megyék közti 

bizonytalansághoz való hozzájárulás (T0 = +10.94 mbit) sokkal magasabb, mint a megyei 

szinten megjelenő bizonytalanság-csökkenés bármelyik értéke. 

 

3.4 Ábra. A háromdimenziós közös információ a magyar megyékben 

 

A magyar gazdaság tudás-alapú szerveződésének szinergiái Budapesten a 

legerősebbek (∆T =−9.63 mbit), továbbá Pest megyében (−3.39 mbit) és Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében (−2.39 mbit) mért kölcsönhatások kiemelkedők. Az eredményeink azt 

∆ T (millibit)  
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sugallják, hogy a régiók közti nagy különbségek a tudás-alapú gazdaság funkcióinak 

szinergiáját tekintve is megmutatkoznak: a budapesti agglomeráció az ország gazdaságának 

kimagasló tudás-alapú központja, amit számos más vizsgálat is egyértelműen alátámaszt. 

A Közép-magyarországi régió erős pozíciója mellett az is látható, hogy a közös 

információ mutatói a Dunántúlon erős Észak-Dél törést mutatnak (3.4. ábra). Ez összhangban 

van azzal a képpel, ami a gazdaság fejlettségének területi egyenlőtlenségeiről kialakult a 

magyar regionalista szakirodalomban (Lengyel I, 2003, Rechnitzer et al, 2004). Az ország 

keleti felén kapott eredményeinket tekintve már nem tapasztalunk ilyen összecsengést. 

Például Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nem várnánk a tudás-funkciók ilyen magas 

integrációs szintjét. Szintén meglepő, hogy Csongrád megye közös információja alacsonyabb, 

mint a Békés megyei mutató stb. 

Hazai vizsgálati eredményeink további értelmezésénél figyelembe vettük olyan 

korábbi munkák tapasztalatait, melyek egyrészt a külföldi működőtőke szerepét vizsgálták a 

hazai gazdaság technológiai fejlettségének alakításában, másrészt a hazai egyetemek és 

közfinanszírozású kutatóhelyek K+F szektoron belüli súlyát és gazdaságra gyakorolt hatását 

elemezték. A multinacionális cégek főként Budapesten és az észak-nyugati megyékben hozták 

létre telephelyeiket, ezek alapján az eddigi vizsgálatok azt sugallják, hogy ezeken a 

területeken a rendszerváltás óta erős endogén tudásbázis fejlődött ki (Antalóczy és Sass, 2005, 

Inzelt, 2003, Szalavetz, 2004, Török és Petz, 1999). A mi vizsgálatunk a megállapítástól 

eltérő felfogásban készült: a külföldi-tulajdonban lévő vállalatok valószínűleg 

megváltoztatták az egyetem- gazdaság- kormányzat kapcsolatok mintázatát, amiben a helyi 

medium-tech vállalatok bírnának vezető szereppel a rendszer integrálásában.  

Úgy értelmezzük vizsgálati eredményeinket, hogy a budapesti metropolisz kivételével a 

külföldi tőke elszakította a tudás-alapú szerveződést annak földrajzi gyökereitől. Így 

Magyarországon egészen más trendek érvényesülnek, mint Hollandiában vagy Németország 

nyugati tartományaiban, amely rendszerek nem estek át a magyar átmenethez hasonló 

időszakon. Jelentheti ez a földrajzi elszakítás azt, hogy Magyarország nyugati területei jobban 

integrálódtak az EU-ba vagy a szomszédos országok rendszereibe, mint a nemzeti 

rendszerünkbe? Korábbi empirikus kutatások tapasztalataiból hasonló következtetésekre 

juthatunk: Inzelt (2003, 256. o.) megmutatta, hogy az Ausztriából érkező külföldi 

tőkeberuházások az észak-nyugati megyékben koncentrálódnak, Borsi és társai (2007) pedig 

rámutattak, hogy ezekkel a területekkel Bécs regionális innovációs stratégiájában is 

számolnak. Magyarország keleti és déli területeit és azok tudás-alapú szerveződését kevésbé 

érintette a külföldi cégek letelepedése, így ott a folyamatok jobban helyhez kötöttek. 
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Az eredmények high-tech, medium-tech és tudás-intenzív szolgáltatások szerinti 

szektorális bontásával relatív hatásokat mérhetünk. Azt tudjuk megmutatni, hogy a 

kiválasztott szektorok milyen módon (növelik vagy csökkentik) és milyen arányban hatnak a 

három dimenzió közös információjára. A magasabb abszolút-értékű negatív eredmény azt 

mutatja, hogy az al-kategória entrópiája csökkent, ami a gazdaság erősebb tudás-alapú 

szerveződésének tudható be. A tanulmány első fejezetében felállított hipotéziseket az 

empirikus vizsgálat logikájához igazodva a megadott sorrendben teszteljük. 

A H4a és H4b hipotézisek tesztelése az eredményeink ágazatok szerinti 

dekompozícióját igényli. A gazdaság tudás-alapon való szerveződését, az innovációs 

rendszerek szinergiáit meghatározó mértékben alakítják a high-tech és medium-tech 

vállalatok. A high- és medium tech iparágakban a cégek száma szinte elenyésző a teljes 

mintánkhoz képest, viszont a két szektor hatása az innovációs rendszerek szinergiájára 

erőteljes (3.6. táblázat). Ez a kis csoport néhány megyében a high- és medium-tech 

szektorokban mért entrópia-csökkenést több mint 10-szeres mértékben magyarázza. A high- 

és medium-tech szektorokban mért háromdimenziós közös információ értékei, az entrópiára 

való hatás is erős térbeliséggel bír. E szektorokban a szinergiák erősségét tekintve Budapest 

és Pest megye kiemelkedő, a fővárosi agglomerációt Fejér, Komárom-Esztergom, Borsod-

Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun megyék követik (lásd 3.6. táblázat 4. 

oszlopa). Az innovációs rendszerek high- és medium-tech szektorokban való szinergiái a Dél-

Dunántúlon és a Dél-Alföldön a leggyengébbek.  

A háromdimenziós entrópia elemekre bontását kihasználva meg tudjuk határozni a 

high- és medium-tech szektorok egész rendszerre való bizonytalanság-csökkentő hatását (3.6. 

táblázat 5. oszlopa). Hogy ezt meghatározzuk, a high- és medium-tech közös információnak a 

teljes készlet közös információjában való részarányát kell kiszámolni: 

 

Entrópiára való hatás = (High-medium-tech ∆T – Teljes ∆T) / Teljes ∆T ∗ 100 (3.5) 

 

Azt láthatjuk, hogy a high- és medium-tech vállalatok minden megyében és országos 

szinten is pozitívan hatottak a bizonytalanság-csökkenésre. Ezekben a szektorokban a 

tudásteremtés, tudástranszfer és szervezeti kontroll funkciói szinergikus hatással vannak 

egymásra. 

A fentiek alapján a H4a hipotézisünket a vizsgálat megerősítette, azaz a tudás-alapú 

szerveződés a high-tech és medium-tech iparágakban erősen kötődik a földrajzi dimenzióhoz. 
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3.6 Táblázat. A high- és medium-high tech feldolgozóipar vs. tudás-intenzív szolgáltatások és 

hatásaik a három dimenzió közös információjára 

 

Tudás-
intenzív 
szolgáltatás 
(millibit) 

Tudás-
intenzív 
arány 
(%) 

High- és 
medium-high 
tech  
(millibit) 

Entrópiára  
való hatás 
(%)  

High- és 
medium-
tech 
elemszám 
(db) 

High- és 
medium-tech 
arány 
(%) 

Magyarország -19.28 97.1 -3.08 351.7 19,147 2.9 
Budapest -2.64 97.5 -1.30 366.6 5,840 2.5 
Baranya -0.04 97.5 -0.14 329.3 624 2.5 
Bács-Kiskun -0.03 96.6 -0.45 886.5 845 3.4 
Békés -0.03 97.7 -0.16 351.0 440 2.3 
Borsod-A.-Z. -0.07 97.2 -0.51 633.8 847 2.8 
Csongrád -0.03 96.8 -0.09 206.4 823 3.2 
Fejér -0.02 96.8 -0.54 1172.0 776 3.2 
Győr-M.-S. -0.03 97.0 -0.46 980.4 850 3.0 
Hajdú-Bihar -0.03 97.4 -0.30 712.4 696 2.6 
Heves -0.01 96.7 -0.29 948.5 498 3.3 
Komárom-E. -0.01 95.8 -0.53 1257.2 741 4.2 
Nógrád 0.00 97.4 -0.21 969.3 227 2.6 
Pest -0.16 96.2 -1.26 1179.0 2,551 3.8 
Somogy -0.02 97.5 -0.11 298.5 394 2.5 
Szabolcs-Sz.-B. -0.03 96.9 -0.23 551.7 629 3.1 
Jász-N.-Sz. -0.01 96.6 -0.37 1102.3 557 3.4 
Tolna -0.01 97.2 -0.13 632.8 349 2.8 
Vas -0.01 97.8 -0.36 1064.9 321 2.2 
Veszprém -0.02 96.9 -0.41 957.4 645 3.1 
Zala -0.01 97.2 -0.15 636.0 464 2.8 

 

A hazai tudás-intenzív üzleti szolgáltatások közös információra való hatását vizsgálva 

a holland és német eredményekhez hasonlókat kaptunk. A magyar tudás-intenzív szektor is 

negatív hatással van a regionális innovációs rendszerek belső szinergiáira. Ezek a 

szolgáltatások nem a regionális rendszerek határain belül szervezik a tudás-alapú gazdaság 

funkcióit, hanem azokon gyakran túllépnek, mivel ezek a szolgáltatások akár nagy távolságról 

is könnyen nyújthatók. A negatív hatás hazánkban kevésbé erőteljes, ez valószínűleg a teljes 

mintában betöltött nagy aránynak köszönhető: a cégek 97,1%-a ebben a kategóriában 

található (3.6. táblázat). 

A H4b hipotézisünket a vizsgálat szintén igazolta, a tudás-intenzív szolgáltató-szektor 

tudás-funkcióinak szinergiája nem kötődik a földrajzi dimenzióhoz, mivel az egyszerre 

globális és lokális is. 

A H6a hipotézis tesztelésekor a high- és medium-tech szektorok közös 

információjának területi ábrázolása kicsit változtat csak a teljes mintánkból kapott képen (3.5. 

ábra). Jobban kirajzolódik a közép- és nyugat-dunántúli területek fejlettsége, a budapesti 
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agglomeráció hatása. Felfedezhetjük, hogy az ország keleti részén is Észak-Dél tengely 

kialakulását mutatják a közös információ megyei értékei. A high- és medium-tech vállalatok 

azonban nem Budapesten, hanem Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, 

és Vas megyékben fejtik ki a legerősebb hatást az innovációs rendszer szinergiáira (3.6. 

táblázat 5. oszlopa). Ezekről a megyékről mondhatjuk el, hogy tudás-alapú gazdaságuk 

szerveződését a javarészt külföldi tulajdonban lévő high-tech és medium-tech vállalatok 

vezérlik. 

A külföldi tulajdonban lévő vállalatok telephely-választási motivációi között a ’90-es 

években főleg az alacsony munkabérek, a jó elérhetőség, a privatizáció nyújtotta lehetőségek 

szerepeltek (főként az energia-, bank- és feldolgozóipari szektorokban) (Barta, 2002). 

Ugyanakkor Budapest és agglomerációja egyre vonzóbbnak bizonyul a multinacionális 

vállalatok K+F tevékenysége számára (Barta et al, 2007, Inzelt, 2003); a külföldi 

vállalkozások által K+F-re fordított összegek 1995 és 2003 között Magyarországon nőttek a 

legnagyobb mértékben (UNCTAD, 2005, p. 127). A nagy külföldi vállalatok feldolgozóipari 

K+F-je a teljes összeg 40 százalékát (Eurostat, 2005), a külföldi vállalatok K+F ráfordítása a 

teljes üzleti K+F ráfordítások 80 százalékát adták Magyarországon (EC, 2005). 

 

3.5 Ábra. A high- and medium-tech iparágakban mért közös információ a magyar megyékben 

 

 

A külföldi-tulajdonban lévő vállalatok meghatározó szerepét figyelembe véve azt 

várhatjuk, hogy a magyar innovációs rendszer tudás-funkcióinak szinergiáit igen 

nagymértékben befolyásolja a külföldön teremtett tudás. Hazánkban a Nyugat-európai 

rendszerekhez képest jobban előtérbe kerülnek a tudás-teremtés és tudás-alkalmazás közötti 

különbségek (Lengyel I, 2003), amelyek a high- és medium-tech iparágakat elválasztják a 
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tudás-intenzív szolgáltatásoktól. Míg a high- és medium-tech iparágakat inkább 

tudásteremtőnek tartják, addig a tudás-intenzív szolgáltatásokat inkább tudásalkalmazónak 

(OECD, 2001). Magyarország, mint átmeneti ország a külföldön teremtett tudástól és 

technikától függ, valószínűleg több az országba befelé irányuló, mint az országból kifelé 

történő tudástranszfer (Szalavetz, 2004).  

A magyar gazdaságban a jegyzett tőke több mint fele külföldi tulajdonban lévő 

cégekben és társaságokban jelenik meg (Kállay és Lengyel I, 2007). A nemzetközi tőkével 

bíró cégek aránya a kisvállalatok között kevésbé jelentős (legalább 27-28 %), míg a közép- és 

nagyvállalatoknál az összes cég több mint fele. Sajnos nem állt módunkban külön 

dimenzióban kezelni a vállalatok tulajdonosi formáit, s így nem tudtuk a külföldi tulajdonban 

lévő cégek közös információra gyakorolt hatását a modellünk alapján számolni. Szintén nem 

tudtuk hosszútávon elemezni a háromdimenziós közös információ és a külföldi 

tőkebefektetések közötti kapcsolatot. Területi jellegű összehasonlításokra azonban lehetőséget 

biztosított az adatbázisunk, néhány érdekes összefüggést meg tudtunk világítani. 

 

3.6 Ábra. A külföldi vállalatokban jegyzett külföldi tőke és a high- és medium-tech szektorok 

hatása a tudás-alapú szerveződésre 

 

Forrás: saját szerkesztés a KSH (2005) adatai és a kutatás eredményei alapján 

 

Összekapcsoltuk a high- és medium-tech szektorok entrópia-csökkentő hatásának 

mérőszámait a külföldi tulajdonban lévő vállalatokban jegyzett külföldi tőke megyei 

értékeivel. A külföldi jegyzett tőke és a közös információra való hatás közötti korreláció -
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0,126, az eredmény Budapest mintából való kivételével 0,53-ra módosul, tehát egészen más 

tendenciák érvényesülnek a fővárosban, mint vidéken. Azt láthatjuk, hogy közepesen erős 

pozitív kapcsolat van a külföldi tőke és a high-medium-tech szektorok szinergiákat alakító 

szerepe között. Valószínű, hogy a külföldi vállalatok növekedésével nő a high-tech és 

medium-tech vállalatok tudás-alapú szervező ereje (3.6. ábra). Négy megyében jegyeztek 400 

milliárd Ft-nál több külföldi tőkét 2005-ben, s ezekben a megyékben– Pest, Komárom-

Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Fejér megyék – egyaránt kiemelkedő a high-medium-tech 

szektorok szerepe a tudás-alapú szerveződésben. Érdekes megfigyelni, hogy a többi 

megyében mért alacsony külföldi jegyzett tőke egészen eltérő mértékű szinergikus hatásokhoz 

kapcsolódik. 

A külföldi tulajdonban lévő vállalatok tudásintenzitásáról kevés ismerettel bírunk. 

Csak valószínűsíteni tudjuk, hogy a multinacionális vállalatok telephelyeinek köszönhető a 

high- és medium-tech szektorok tudás-alapú szerveződésre gyakorolt Fejér, Komárom-

Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Pest megyében tapasztalt erős hatása. Ezen térségekben a 

külföldi vállalatok K+F ráfordításai 1995 és 2003 között nagymértékben nőttek. Azt 

gondolhatjuk, hogy a hozzáadott érték növekedése és a beszállítói hálózatok fejlődése okozza 

ezt a pozitív hatást. Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy kevés számú, kis döntési 

önállósággal bíró, külföldről befolyásolt nagyvállalatról, pontosabban nagyvállalati 

telephelyről van szó, amelyek székhelyüket gyorsan tudják változtatni, csakúgy a jegyzett 

tőkéjük gyorsan módosulhat.  

A H6a hipotézisünket feltételesen tudjuk igazolni: a külföldi tőke pozitív hatással van a 

tudás-alapú szerveződésre, területileg azonban differenciált a külföldi vállalatok szerepe a 

tudás-funkciók szinergiáinak alakításában. 

A H6b hipotézis tesztelésében főszerephez jutó high-tech tudás-intenzív szolgáltatások 

csak kis szeletét alkotják a tudás-intenzív szolgáltatások teljes körének (3.7. táblázat). A 

kutatás-fejlesztés, számítástechnikai szolgáltatások valamint a posta- és távközlés tartoznak 

ide. Feltételezhetjük a high-tech szolgáltatások tudásteremtő jellegét, míg a többi 

szolgáltatásnál a technológiához kapcsolódó tudást inkább csak alkalmazzák. Ugyanakkor a 

közös információ viszonylagos csökkenését tapasztaljuk a teljes szolgáltatások esetében a 

high-tech készletre leszűkítve. 

Felmerülhet a kérdés, mennyiben tekinthető például a hazai posta és távközlés high-

tech szolgáltatásnak. A vizsgálat adatai szerint a posta és telekommunikáció, illetve a 

számítástechnikai szolgátatások területileg jóval elterjedtebbek Magyarországon, mint a K+F 

tevékenység, amely természetszerűleg nagyon koncentrált. Például a hét 250 főnél többet 
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foglalkoztató K+F szervezetből öt található Budapesten, kettő Szegeden. Ebben az értelemben 

a posta és távközlés, a számítástechnikai szolgáltatások, illetve a K+F a tudás-alapú gazdaság 

funkcióira másként hatnak. Az előbbiek inkább elszakítják azokat a lokális környezettől, az 

utóbbiak a pedig erősen kötik a K+F helyeket a lokális rendszerekhez. 

 

3.7 Táblázat. A high-tech szolgáltatások tudás-alapú szerveződésre gyakorolt hatása 

 

Tudás-intenzív 
szolgáltatások 

(mbit) 

Entrópiára  
való hatás 

(%) 

Tudás-
intenzív 

elemszáma 

High-tech 
szolgáltatások 

(mbit) 

Entrópiára  
való hatás 

(%) 

 
High-tech 

szolgáltatások 
elemszáma 

Magyarország -19.28 -15.7 641,143 -12.02 -49.0 39,415 
Budapest -2.64 -18.9 223,325 -13.05 35.5 18,491 
Baranya -0.04 -16.9 24,684 -0.14 -88.1 1,325 
Bács-Kiskun -0.03 -42.0 24,313 -0.91 -42.0 1,075 
Békés -0.03 -19.7 18,563 -0.39 -67.8 571 
Borsod-A.-Z. -0.07 -31.2 29,327 -0.81 -66.0 1,387 
Csongrád -0.03 -11.6 25,299 -1.82 82.0 1,383 
Fejér -0.02 -55.8 23,299 -0.67 -54.1 1,211 
Győr-M.-S. -0.03 -47.9 27,327 -0.25 -83.1 1,195 
Hajdú-Bihar -0.03 -37.8 25,928 -0.38 -70.4 1,225 
Heves -0.01 -45.3 14,597 -0.21 -78.1 668 
Komárom-E. -0.01 -58.4 17,019 -0.31 -76.5 794 
Nógrád 0.00 -49.6 8,495 -0.19 -71.3 332 
Pest -0.16 -51.7 64,791 -2.75 -18.7 5,019 
Somogy -0.02 -21.1 15,286 -0.58 -41.9 638 
Szabolcs-Sz.-B. -0.03 -27.8 19,793 -0.49 -58.9 811 
Jász-N.-Sz. -0.01 -52.1 15,956 -0.38 -64.1 709 
Tolna -0.01 -29.6 11,995 -0.32 -49.7 517 
Vas -0.01 -57.0 14,169 -0.39 -63.3 640 
Veszprém -0.02 -46.3 19,888 -0.35 -74.4 836 
Zala -0.01 -35.2 16,074 -0.24 -65.2 586 

 

A high-tech tudás-intenzív szolgáltatások egyedül Budapesten és Csongrád megyében, 

Szegeden erősítik a regionális szinergiákat (3.7. ábra). Ez azt jelenti, hogy a high-tech 

szolgáltatások csak a fővárosban és Szegeden lokális jellegűek, a többi megyében a 

szolgáltatásokat megyén kívüli erők szervezik. A két eset pozitív hatása eltérő okból 

következik be: Budapest pozíciója javul a tudásintenzív üzleti szolgáltatásokban, jelenleg a 

high-tech szolgáltatásokban foglalkoztatottak a teljes foglalkoztatott népesség 4,5 százalékát 

teszik ki (Eurostat, 2007, 5. o.). Csongrád megyében az alapkutatás viszonylag erős, a 

Szegedi Tudományegyetem több világ-rangsorban is a vezető magyar egyetem, viszont a 

térség gazdasága gyenge (Lengyel I., 2006). Mindkét esetben a K+F helyek hatása erős a 

gazdaság tudás-alapú szerveződésére. Azt látjuk tehát, hogy Budapest szervezőereje 

valószínűleg minden high-tech szolgáltatásban megnyilvánul, míg Csongrád megyében a K+F 
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kötőereje erősebb a többi high-tech szolgáltatás elszakító erejénél. Budapesten a high-tech 

szolgáltatások urbanizációs agglimerációs előnyei, Szegeden a szolgáltatások lokalizációs 

agglomerációs előnyei érvényesülnek (Lengyel és Rechnitzer, 2004). A korábbi kelet-német 

régiókban is a szegedi jelenséghez hasonlót tapasztaltak (Leydesdorff és Fritsch, 2006). 

 

3.7 Ábra. A high-tech szolgáltatások a három dimenziós közös információban  

(a normált mbit-ek százaléka ) 

 

 

Kapcsolatot kerestünk a high-tech tudás-intenzív szolgáltatások szinergiákra való 

hatása és a K+F általános mutatói, a K+F alkalmazottak száma (fő) és a K+F ráfordítások 

(millió Ft) között. Azt találtuk azonban, ha kivesszük a mintából a két pozitív értékű megyét – 

Budapest és Csongrád – akkor nincs kapcsolat a K+F és a közös információ indikátorai 

között. 

Bizonyítottuk a H6b hipotézis állítását, a kutatás-fejlesztés hatása a tudás-alapú 

szerveződésre erősen különbözik a magyar megyékben. 

Több korábbi tanulmány is kiemelte, hogy az egyetem-gazdaság kapcsolatok gyengék 

Magyarországon (Borsi et al, 2002, Dévai et al, 2001, Inzelt, 2004, Papanek, 2000, 2003,), az 

egyetemek szerepe nem tisztázott (Török, 2006a, 2006b). Mivel a régió-központokban zajló 

kutatás-fejlesztés nagy része közösségileg finanszírozott (Észak Alföldön és Dél Alföldön), 

arra következtethetünk, hogy itt az egyetem- gazdaság- kormányzat kapcsolatok torzítottak. 

Alig létezik ugyanis helyi üzleti igény a K+F iránt, és a kutatók közti növekvő nemzetközi 

együttműködés csak közvetett hatással van a helyi gazdaságfejlesztésre, a fő forrás a központi 

finanszírozás maradt. Más szavakkal, a három szféra (kutatás-fejlesztés, állami apparátus és 

gazdasági ágazatok) valószínűleg eltérő sebességgel integrálódtak az európai színtérbe. 

 

a ∆∆∆∆T %-
a 
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3.5 Összegzés 

 

A fejezetben bemutattuk, hogy a multinacionális vállalatok meghatározó szerepet 

játszanak a hazai K+F tevékenységben, azonban ennek területi eloszlása jelentős 

különbségeket mutat, amelyből a főváros és agglomerációja kiemelkedik. Az innováció-

politika nagy erőforrásokat csoportosított a regionális központokban az egyetem-vállalat 

kapcsolatok erősítésére, ez méretarányosan azonban csak kis különbségeket mutat. Az 

egyetem-vállalat kapcsolatok fejlődése útfüggő, és a vállalatok humán-erőforrás igénye 

meghatározónak bizonyul, akár a későbbi K+F kapcsolatok kialakulásában is. 

A high-tech és medium-tech iparágak a tudás-alapú szerveződés területi jellegét 

erősítik. Eltérő mértékben ugyan, de minden esetben csökkentették a megyei szintű 

rendszerek bizonytalanságát, pozitív hatással voltak az innovációs rendszerek szinergiáira. A 

tudás-intenzív üzleti szolgáltatások viszont elszakítják a gazdaság szerveződését a földrajzi 

környezetétől. A fejezetben a dolgozat negyedik hipotézisét (H4) két részre bontottuk (H4a, 

H4b), s mivel mindkettőt igazolta a vizsgálat, a H4 hipotézist elfogadjuk. 

A komplex rendszerekre épülő vizsgálat főbb új eredményeit összefoglalva, a 

regionális innovációs rendszerek szinergiái szerint Magyarországon három térbeli fejlődési 

pálya mutatkozik: Budapest, mint metropolisz; az ország Észak-nyugati része, amely 

partnerként integrálódott az Európai Unióba; illetve az ország déli és keleti fele, ahol a régi 

szerkezet jellemzői még megtalálhatóak. Amikor Magyarország a tervgazdaságból a 

piacgazdaságba vezető útra lépett, már több szempontból túl késő volt ahhoz, hogy 

szinergikus Nemzeti Innovációs Rendszer épüljön ki. A dolgozat ötödik hipotézisét (H5) tehát 

a vizsgálat megerősítette.  

Az iparági bontás megmutatta, hogy a high- és medium-tech iparágakban mért 

bizonytalanság-csökkenés azokban a régiókban hangsúlyosabb, ahol a külföldi-tulajdonú 

vállalatok nagyobb arányban vannak jelen. Figyelembe kell vennünk, hogy a külföldi 

tőkebefektetéseket kezdetben a termelés alacsony bérköltségei motiválták. Ezek a trendek 10-

15 év akklimatizációt követően kissé megváltoztak, már jelentős az itteni fejlesztői 

kapacitások motiváló ereje is. Ez történt például az Audi esetében Győrött, ahol a vállalat 

egyre nagyobb mértékben válik a nyugat-magyarországi autóipari klaszter vezető 

szereplőjévé, saját intézetet hozott létre a győri Széchenyi István Egyetemen stb. Több 

korábbi vizsgálatból is azt látjuk, hogy az egyetem- gazdaság- kormányzat kapcsolatokban a 

multinacionális vállalatok telephelyei meghatározóak. Ugyanakkor egyes kiemelkedő K+F 

központokban a high-tech tudás-intenzív szolgáltatások a helyi innovációs rendszerhez 
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kötődnek. Ez azt jelenti, hogy az ottani kutatás-fejlesztés jelentős mértékben hozzájárul az 

innovációs rendszer szinergiájához. A fejezetben a dolgozat hatodik hipotézisét (H6) két 

részre bontottuk (H6a, H6b), s mivel mindkettőt igazoltuk, a H6 hipotézist elfogadjuk. 

Magyarország egyszerre szembesült az átmeneti időszak és a globalizáció 

kihívásaival. Véleményünk szerint a külföldi tulajdonban lévő vállalatok megzavarták a 

magyar gazdaság tudás-alapú szerveződését, a medium-tech vállalatok valószínűleg 

kiszakadtak földrajzi környezetükből. Ebben az értelemben a külföldi tulajdonú vállalatok 

által végzett „teremtő rombolásnak” meghatározó hatása van az egyetem- gazdaság- 

kormányzat kapcsolatokban is. Ez alól egyedül Budapest jelenthet kivételt, ahol az 

urbanizációs agglomerációs előnyök miatt az integráció jóval magasabb fokot ért el. 

A magyar gazdaság központilag tervezett rendszeréből a piacgazdaságig tartó átmenet 

során a globalizáció és az EU-hoz való csatlakozás nyomása nemcsak a termelési rendszerben 

lévő kapcsolatokat strukturálta át, hanem annak tágabb környezetéhez való viszonyát is. Ez 

idő alatt az országon belüli kapcsolatok gyengültek, míg a külső kapcsolatok aszinkron 

módon erősödtek. Budapest és az ország észak-nyugati része könnyebben meg tudta találni az 

európai piacokhoz vezető utat, mint a keleti területek. Az egyetemek tovább mélyítették 

nemzetközi kapcsolataikat, melyek sosem szűntek meg teljesen. A közvetlen külföldi 

tőkebefektetések és multinacionális telephelyek pedig vezető szerephez jutottak az egyetem- 

gazdaság- kormányzat kapcsolataiban. Így a magyar rendszer valószínűleg egy 

nagyságrenddel nagyobb arányban vesztett kontrolljából a nemzetgazdaság szervezését 

illetően, mint a Hollandiához hasonló országok, melyek jóval korábban kezdték a nemzeti 

innovációs rendszerük kialakítását, s lépésről lépésre tudták azt fejleszteni. 

Mindezen túl sok probléma vár még megoldásra az innovációs rendszerek komplex 

megközelítését illetően. Mindenek előtt nem szabad elfeledkeznünk róla, hogy a szinergiák 

mérése itt a gazdasági tevékenységek koncentrációs mutatóján alapszik. Ezért a jövőben 

szükséges személyközi és intézményesült kapcsolathálózatok területi vizsgálatával 

kiegészíteni a komplex megközelítést. További kutatások kellenek a tudásfunkciók pontos 

meghatározásához és a köztük lévő kapcsolatokat részletesebben ki kell dolgozni. 



 100 

4. Az eredmények összefoglalása 

 

A dolgozat három fejezetben tárgyalta a tudás-alapú gazdaság területi vizsgálatának elméleti 

és empirikus kérdéseit. Az első fejezetben áttekintettük a tudás közgazdasági és 

gazdaságföldrajzi értelmezéseit, az innovációs rendszerek irodalmát, a regionális fejlődés és 

növekedés kérdéskörét valamint az innovációs rendszerek komplex értelmezését. A második 

fejezetben a kreatív foglalkoztatottak és a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók 

regionális fejlettségre gyakorolt hatását, valamint az egyetemeknek az innovációs rendszer 

tudásbázisára való lokális hatását vizsgáltuk. A harmadik fejezetben esettanulmányok 

segítségével vizsgáltuk az egyetemek és külföldi tulajdonban lévő vállalatok kapcsolatainak 

fejlődését, ezek regionális és iparági különbségeit, majd az innovációs rendszerek komplex 

megközelítését alkalmazva mértük a regionális innovációs rendszerek belső szinergiáit és az 

azokat alakító külső tényezők kapcsolatát. 

A dolgozat zárásaként értékeljük a bevezetésben felvezetett hipotéziseket, és 

megválaszoljuk az ott felvázolt kutatási kérdéseket. Ezt követően bemutatjuk, hogy a dolgozat 

tudományos eredményei közül melyek számítanak újnak, melyek újszerűek. 

 

4.1 Hipotézisek értékelése 

 

H1: Az önálló döntéseket igénylő foglalkozásokban tevékeny munkaerő nagyobb hatással van 

a regionális fejlődésre Magyarországon, mint a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkaerő. 

A második fejezet útmodelljében a regionális fejlettséget a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező foglalkoztatottak erősebben magyarázzák, mint a kreatív foglalkozásokban 

dolgozók. Ez az eredményünk ellentmond az irodalom tapasztalatainak. A dolgozat első 

hipotézisét (H1) el kell vetnünk.  

 

H2: A tudás létrehozását végző munkavállalók aránya jobban magyarázza a régiók fejlettségi 

különbségeit, mint a tudást alkalmazó munkavállalók és a vezetők aránya. 

A második fejezet útmodelljében a kreatív vezetők, kreatív mag és kreatív 

szakemberek kategóriáival magyaráztuk a régiók közötti jövedelemkülönbségeket. 

Várakozásunknak megfelelően a tudás teremtésében leginkább aktív kreatív mag magyarázza 

legjobban a régiók fejlettségét. Kutatásunk második hipotézisét (H2) a vizsgálat igazolta. 
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H3: Az egyetemek régiók tudásbázisára gyakorolt hatása a mobil tudást nyújtó képzések 

esetén kisebb, mint a lokális tudást nyújtó képzések esetén. 

A második fejezet útmodelljében az egyetemek hatása a lokális tudásbázisra az 

analitikus képzések és foglalkozások kapcsolatában erősebb, mint a szintetikus párnál. Ez az 

eredményünk ellentmond az irodalom tapasztalatainak. A dolgozat elméleti hátterű harmadik 

hipotézisét (H3) el kell vetnünk.  

 

H4: A tudás-intenzív iparági szektorok különbözőek a tekintetben, hogy kötődnek-e az 

innovációs rendszer lokális szintjéhez.  

A high-tech és medium-tech iparágak a tudás-alapú szerveződés területi jellegét 

erősítik. Eltérő mértékben ugyan, de minden esetben csökkentették a megyei szintű 

rendszerek bizonytalanságát, pozitív hatással voltak az innovációs rendszerek szinergiáira. A 

tudás-intenzív üzleti szolgáltatások viszont elszakítják a gazdaság szerveződését a földrajzi 

környezetétől, nem járulnak hozzá a lokális innovációs rendszer szinergiáihoz. A harmadik 

fejezetben a dolgozat negyedik hipotézisét (H4) két részre bontottuk (H4a, H4b), s mivel 

mindkettőt igazolta a vizsgálat, a H4 hipotézist elfogadjuk. 

 

H5: A régiók innovációs rendszerei nem alkotnak egységes nemzeti innovációs rendszert 

Magyarországon. 

A harmadik fejezet komplex rendszerekre épülő vizsgálata főbb eredményeit 

összefoglalva, a regionális innovációs rendszerek szinergiái szerint Magyarországon három 

térbeli fejlődési pálya mutatkozik: Budapest, mint metropolisz; az ország Észak-nyugati része, 

amely partnerként integrálódott az Európai Unióba; illetve az ország déli és keleti fele, ahol a 

régi szerkezet jellemzői még megtalálhatóak. Amikor Magyarország a tervgazdaságból a 

piacgazdaságba vezető útra lépett, már több szempontból túl késő volt ahhoz, hogy 

szinergikus Nemzeti Innovációs Rendszer épüljön ki. A dolgozat ötödik hipotézisét (H5) a 

vizsgálat megerősítette.  

 

H6: A külföldi tulajdonban lévő vállalatok újra-struktúrálták a regionális innovációs 

rendszerek belső viszonyait; a K+F bázis egyedül néhány nagy egyetemi városban járul hozzá 

a helyi rendszer alulról építkezéséhez. 

Az iparági bontás megmutatta, hogy a high- és medium-tech iparágakban mért 

bizonytalanság-csökkenés azokban a régiókban hangsúlyosabb, ahol a külföldi-tulajdonú 

vállalatok nagyobb arányban vannak jelen. Ugyanakkor egyes kiemelkedő K+F központokban 
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a high-tech tudás-intenzív szolgáltatások a helyi innovációs rendszerhez kötődnek. Ez azt 

jelenti, hogy az ottani kutatás-fejlesztés jelentős mértékben hozzájárul az innovációs rendszer 

szinergiájához. A harmadik fejezetben a dolgozat hatodik hipotézisét (H6) két részre bontottuk 

(H6a, H6b), s mivel mindkettőt igazoltuk, a H6 hipotézist elfogadjuk. 

 

4.2 Válasz a kutatási kérdésekre 

 

Hogyan hatnak a felsőfokú végzettségűek és az önálló döntési körrel rendelkező 

foglalkoztatottak a regionális fejlettségre? 

Az 1995 utáni átmenetben a tudásbázisok eltérő növekedése volt tapasztalható a hazai 

megyékben. Míg a természettudósok, orvosok és mérnökök területi megoszlásának alakulása 

a kiegyenlítődés irányába mutat, addig a közgazdászok, jogászok és társadalomtudósok egyre 

inkább a fővárosban koncentrálódnak. A felsőfokú végzettségűek és az önálló döntéshozatali 

feladatokkal rendelkező foglalkoztatottak regionális fejlettségre való hatása ellentmond a 

szakirodalomban tapasztalataknak. Az egyetemi végzettség Magyarországon fontosabb, mint 

a foglalkozás jellege. Ez az eredmény arra utal, hogy a nemzeti innovációs rendszerek 

valószínűleg különböznek e tekintetben, nem vonhatók le általános érvényű megállapítások a 

kreatív osztály lokális szerepét illetően. A tudásbázisok regionális fejlettséget a kreatív mag 

magyarázza a legerősebben, ezt a kreatív alkalmazottak követik, a kreatív vezetők pedig 

csekélyebb mértékben magyarázzák azt. Azt a következtetést vonjuk le ebből, hogy a kreatív 

mag alkalmazottai nagyobb hatással vannak a regionális növekedésre és fejlődésre, mint a 

kreatív vezetők. 

 

Mi a szerepe az egyetemeknek a helyi gazdasági tudásbázis kialakulásában? 

Az egyetemek helyi tudásbázisra való hatásában azt vártuk, hogy a közgazdászok, 

jogászok tudásbázisa a hallgatólagos tudáselemek nagyobb aránya miatt jobban helyhez 

kötődik, mint az explicit módon könnyebben elmondható tudásra épülő természettudományos, 

mérnöki tudásbázis. Mivel hasonló vizsgálatot nem végeztek eddig, nemzetközi 

összehasonlításra itt nem tudunk támaszkodni. Azonban élünk azzal a megállapítással, hogy 

Magyarországon a globális nyitás és az átmenet egyidejű kiteljesedése valószínűleg az EU 15-

ök országaitól eltérő területi folyamatok mentek végbe. A gazdasági tevékenység 

koncentrálódásának következtében a szintetikus foglalkozások egyre erőteljesebben 

koncentrálódnak a fővárosban, ami azt jelenti, hogy a vidéki egyetemek szintetikus képzései 

csak kis hatással vannak a lokális szintetikus tudásbázisra. 
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Milyen regionális és iparági különbségek fedezhetők fel Magyarországon az egyetem-vállalat 

kapcsolatokban? 

A harmadik fejezetben bemutattuk, hogy Magyarországon a külföldi vállalatok eltérő 

arányban vannak jelen a hazai régiókban, viszont ezek a vállalatok K+F részesedése 

meghatározó. A felsőoktatás munkaerő-kibocsátása és kutatási tevékenysége szintén 

területenként változik. A hazánkban K+F-et végző külföldi vállalatok elsősorban a 

privatizáció és a viszonylag olcsó de képzett munkaerő miatt telepedtek le. Azokban a 

térségekben, ahol a megjelentek a multinacionális vállalatok K+F telephelyei, a vállalatok 

egyetemi kapcsolataikban elsősorban a helyi egyetemek oktatási tevékenységét használták ki. 

A kapcsolatok erősödésével nőtt az egyetemek kutatási és fejlesztési tevékenysége iránti 

érdeklődés is, ezek a kapcsolatok intézményi jellegűek. Azokban a térségekben, amelyek erős 

egyetemekkel rendelkeznek, a külföldi vállalatok K+F részlegei viszont nem jelentek meg, a 

professzorok személyes kapcsolatai dominálják az egyetem-vállalat kutatási kapcsolatokat. 

 

Felfedezhetők-e területi különbségek abban a tekintetben, hogy az innovációs rendszerek 

alulról szerveződnek-e vagy kívülről vezéreltek? 

Az innovációs rendszerek kompex megközelítését alkalmaztuk, amelyben a külföldi 

tőkebefektetések az innovációs rendszerre kívülről ható erőként, a kutatás-fejlesztést pedig 

belső szervező erőként vettük figyelembe. Ennek megfelelően az eredményeink azt jelzik, 

hogy a Nyugat- és Közép-Dunántúlon a high-tech és medium-tech iparágak külföldi vállalatai 

vezérlik az egyetem-gazdaság kapcsolatokat, ezek az innovációs rendszerek kívülről 

vezéreltek. Ennek ellentéte tapasztalható néhány nagy egyetemi központban, ahol a 

közfinanszírozású K+F maradt az innovációs rendszer központi szervező eleme. Ezek a 

rendszerek alulról szerveződőek maradtak, így lassabban megy végbe bennük az átmenet.  

 

4.3 A kutatás új tudományos eredményei és tézisei 

 

A dolgozatban több új és újszerű elem található. Az elméleti áttekintésben érintettük a 

saját modellünket az innovációs rendszerek ko-evolúciójáról. A modell új tudományos 

eredménynek tekinthető, mely párhuzamot von a három eltérő tudásteremtési mechanizmus és 

azok kapcsolódásával megvalósuló ko-evolúció között. A modellt a későbbiekben a tanuló 

régiók irodalmába kívánjuk bevezetni (Lengyel B, 2008, 2009). 

A második fejezet területi folyamatokat bemutató része újdonságnak számít, hiszen 

egyéni kategóriákat alakítottunk ki a foglalkozási besorolásokból (Ságvári és Lengyel, 2008, 
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Lengyel és Ságvári, 2009a, 2009b). Az alkalmazott útmodell alapján először vizsgáltuk a 

regionális fejlődés összetevőinek hatását hazánkban, az eredmények ezért újszerűek. Az 

egyetemek lokális tudásbázisra való hatását előttünk senki sem mérte hasonló módon, ezek új 

eredmények. 

A harmadik fejezetben számos eddig még nem publikált területi statisztikai adat 

található. Az esettanulmányok tapasztalata korábbi tanulmányok eredményeinek megfelelő, 

ezért ezek újdonságtartalmát nem emeljük itt ki. A harmadik fejezet empirikus vizsgálata két 

korábbi hasonló vizsgálat tapasztalataira épült. Itt tovább finomítottuk az innovációs 

rendszerek komplex megközelítését és az empirikus területi vizsgálat kapcsolódását. Szintén 

új az, hogy területi különbségeket kerestünk a rendszerre ható külső erők és a rendszer belső 

mechanizmusainak szervező erejének hatásaiban. Mindezek mellett a vizsgálat újszerűnek 

számít Magyarországon. 

Hipotéziseink vizsgálatával az alábbi téziseket állítottuk fel: 

 

Tézis 1: Az önálló döntéseket igénylő szakmák kisebb hatással vannak a regionális fejlődésre 

Magyarországon, mint a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkaerő (Lengyel és Ságvári, 

2009b). 

A kutatás szerint a hazai régiókban nem találhatjuk meg az USA-ra és Svédországra 

jellemző összefüggéseket a munkavégzés és a regionális fejlettség között. Magyarországon 

egy régióban az átlagos személyi jövedelem és a felsőfokú végzettségű munkavállalók erős 

kapcsolatban állnak egymással. Ennek magyarázata sok tényezőre vezethető vissza, a kevésbé 

fejlett régiókban a külföldi vállalatok által kiszervezett munka nagy aránya, a közszféra 

meghatározó jelenléte véleményünk szerint eltorzítja a munkavégzés hatását a regionális 

fejlődésre és túlhangsúlyozza a végzettség szerepét a kreativitással szemben. 

 

Tézis 2: A tudás létrehozását végző munkavállalók aránya jobban magyarázza a régiók 

fejlettségi különbségeit, mint a tudást alkalmazó munkavállalók és a vezetők aránya (Lengyel 

és Ságvári, 2009b). 

A regionális fejlettségbeli különbségek ellenére Magyarországon is a kreatív mag 

aránya áll a legerősebb kapcsolatban a régiók fejlettségével. Ez az eredmény megerősíti 

általános elméleti várakozásainkat, hogy a tudásteremtés erősebb hatást gyakorol a regionális 

fejlődésre, mint a tudás alkalmazása. A hazai, kevésbé fejlett régiókban ez meglepő, hiszen 

ezekben a neofordista vagy tudás-alkalmazó régiókban a gazdaságfejlesztés logikája azt 

diktálja, hogy a tudás alkalmazása fejtheti ki multiplikátor hatását a régió gazdaságára. 
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Ugyanakkor az eredményeink alapján valószínűsíthetjük, hogy a tudásteremtés jelenléte 

erősebb hatást gyakorol a régióra, mint a tudásalkalmazás vagy a tudás koordinációját 

vezetők.   

 

Tézis 3: Az egyetemek régiók tudásbázisára gyakorolt hatása a mobil tudást nyújtó képzések 

esetén nagyobb, mint a lokális tudást nyújtó képzések esetén (Lengyel és Ságvári, 2009b). 

Az analitikus tudásbázis nagyobb volumenben kötődik azokhoz a kistérségekhez 

Magyarországon, ahol az egyetemen a tudás létrejött, mint ahogy ezt láttuk a szintetikus 

tudásbázis esetén. Az eredmény a várakozásainkkal ellentétes, hiszen az analitikus tudás a 

jellemzői miatt jóval mobilabb a szintetikus tudásnál, amit a magyar gazdaság 

egyközpontúságával magyarázunk. A magyar szintetikus tudásbázis ugyanis a ’90-es évek 

közepétől kezdve egyre nagyobb mértékben koncentrálódott Budapesten, azaz a vidéki 

egyetemeken közgazdász, jogász, társadalomtudományi, üzleti diplomát szerzők nagy 

arányban költöztek a fővárosba. A jelenség, miszerint a hazai piac és a globális szinten 

tevékeny vállalatok közötti kapcsolattartás, amit a szintetikus tudással rendelkezők látnak el, 

hazánk egyetlen nagyvárosi térségében zajlik, a tudásteremtés térbeliségét korrigálja. 

 

Tézis 4: A tudás-intenzív iparági szektorok különbözőek a tekintetben, hogy kötődnek-e az 

innovációs rendszer lokális szintjéhez (Lengyel és Leydesdorff, 2008).  

Egyes szolgáltatások az infokommunikációs lehetőségek miatt nem igényelnek 

közvetlen fizikai közelséget. Ugyanakkor a medium-tech és high-tech feldolgozóipar a 

beszállítói láncok fontossága miatt jobban a lokális gazdaság rendszerébe ágyazott. A hazai 

vizsgálat eredményei összhangban állnak a holland és német eredményekkel. Mindez azt jelzi, 

hogy az itt kifejtett jelenség valószínűleg általános tendencia, ami a régiók fejlettségétől 

függetlenül érvényesül.   

 

Tézis 5: A régiók innovációs rendszerei nem alkotnak egységes nemzeti innovációs rendszert 

Magyarországon (Lengyel és Leydesdorff, 2009). 

A hazai vizsgálat eredményei azt igazolták, hogy a magyar gazdaság tudás-alapú 

szerveződése nem kötődik az országhatárokhoz. Budapest alapvetően kiemelkedik, mint az 

egyetlen nagyvárosi térség, ahol az urbanizációs előnyök érvényesülnek. Hazánk észak-

nyugati régiói csatlakoztak domináns európai országok regionális innovációs rendszereihez és 

azok perifériája lettek. Magyarország déli és keleti régiói egyelőre keresik a helyüket az új, 
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tudás-alapú munkamegosztásban, a tervgazdaságból való átmenet és a globális gazdaságba 

történő intgráció itt jóval lassabban érvényesült. 

 

Tézis 6: A külföldi tulajdonban lévő vállalatok újra-struktúrálták a regionális innovációs 

rendszerek belső viszonyait; a K+F bázis egyedül néhány nagy egyetemi városban járul hozzá 

a helyi rendszer alulról építkezéséhez (Lengyel és Cadil, 2009, Lengyel és Leydesdorff, 2009). 

A komplex vizsgálat feltételezése szerint az innovációs rendszerek szinergiái alulról 

épülő folyamatok, amik a helyi szereplők egymással való kapcsolataira épülnek. Ha a 

szereplők egymás bizalmát élvezve tudnak számolni a jövőbeli lehetőségekkel és 

kockázatokkal, az innovációs rendszer erősnek mondható. Ezekbe a helyi folyamatokba 

természetesen nagyon sok külső tényező is beavatkozik. Eredményeink szerint 

Magyarországon a külföldi vállalatok megzavarták az innovációs rendszerek alulról 

építkezését, és kívülről vezéreltté tették azt. Ez a tendencia csak néhány olyan egyetemi 

központban bontakozott ki kevésbé, ahol az állami jelenlét és a közfinanszírozás meghatározó 

maradt. Itt valószínűleg a múlt rendszerből örökölt rutinok lassítják az átmenetet, mivel az 

átmenet éveiben nem jött létre a nemzetközileg is versenyképes KKV szektor.   

A kreatív munkavégzés vizsgálata és az innovációs rendszerek komplex analízise 

mindezeken túl arra mutat rá, hogy szükséges a tudásteremtés és tanulás jellemzőit a 

gazdaságföldrajzi vizsgálatokba jobban bevonni. Ez Magyarország esetében különösen 

gyümölcsöző lehet, hiszen érdekes tanulságokkal szolgálhat a kelet-európai átmenet és a 

tudás-alapú gazdaság kialakulásának témakörében. 

 

Az értekezés kutatási problémájának kifejtésekor érzékeltettük, hogy a magyar 

gazdaság duális jellege és az erősödő regionális különbségek meghatározóak a tudás-alapú 

gazdaság kialakulásának lehetőségeit tekintve. A tudás gazdasági és társadalmi alkalmazását 

végző közgazdászok, jogászok stb. egyre növekvő mértékben koncentrálódnak Budapesten. 

Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a fővárosban székellnek a globális és nemzeti 

szinteket összekötő vállalatok. A természet-, élet- és műszakitudományos végzettségű 

foglalkoztatottak tudásteremtése nagyobb valószínűséggel járulnak hozzá a lokális gazdaság 

növekedéséhez. Egyre nő azonban a külföldi vállalatok egyetemekkel kialakított szoros 

együttműködése, melyet legfőképp a tehetséges hallgatók toborzása motivál. Az egyetemek 

hatása a lokális gazdaság tudás-alapú fejlődésére marginális, az főként a transz- és 

multinacionális vállalatok jelenlétének függvénye. 
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Az innovációs rendszerek alulról szerveződésének segítése részben a központi 

kormányzat feladata. Magyarországon e tekintetben nem sikerült elérni, hogy kialakuljon egy 

globális szinten is versenyképes vállalkozói réteg. A globális szinten optimalizáló vagy más 

országok hazai bázisához igazodó vállalatok bírnak meghatározó szereppel a térségek 

növekedésében, a helyi együttműködések színvonala alacsony. A hazai központi kormányzat 

ugyanakkor részben konzerválta a tudás-alapú gazdaság kialakulásának intézményrendszerét, 

és ezzel maradtak tartalékok az alulról szerveződés megteremtésére. Azt tapasztaltuk például, 

hogy Csehországhoz képest itthon a K+F és innovációs politika jobban kötődött az oktatással 

foglalkozó szakpolitikai intézményekhez. Ebből fakadóan megmaradt a felsőoktatási és 

akadémiai szféra lobbi-ereje a K+F és innovációs politika alakításában, így a K+F 

támogatások még néhány egyetemi központban az alulról szerveződést segítik. A központi 

kormányzat valószínűleg akkor tudná a helyi innovációs rendszereket ismét alulról 

szervezővé tenni, ha (például finn mintára) ugrásszerűen növelné a K+F és oktatási 

ráfordításokat, és javítaná a helyi szereplők hozzáférését úgy, hogy azok gazdasági 

multiplikátor-hatásukat itthon fejtsék ki. Ezért a dolgozattal azokhoz a szakértőkhöz kívánunk 

csatlakozni, akik a KKV szektor terheinek csökkentését és a közfinanszírozású K+F és 

oktatási bázishoz való hozzáférésének erősítését sürgetik. 
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