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Felvezetés 

Klaszter / azonos vagy kapcsolódó iparágak gazdasági tevékenységeinek földrajzi 
koncentrációja (Gordon – McCann 2000) 

 
a felismerése, hogy a tudás ‘nincs a levegőben’ a társadalmi hálózatokat a klaszterekhez kapcsolódó 
kutatások középpontjába helyezte 
 
Tudáshálózat / hálózat, ami az innovációhoz kapcsolódó tudás átadása révén köti 
össze a cégeket, komplex technológiai problémák közös megoldása által (Giuliani 2010) 

 
segítségükkel jobban megérthetjük a klaszteren belüli tanulási folyamatokat 
 
 

Hogyan magyarázhatjuk ezen hálózatok időbeli változását? 
 

Kapcsolatok kialakulásának /és/ fennmaradásának vizsgálata 
 

 

 



Elméleti keret 

Evolúciós keret a térbeli hálózatok változásának vizsgálatához (Glückler 2007) 

 Szelekció – a cégek szintjén 

 Visszatartó hatás – fenntartják és tovább erősítik a jelenlegi hálózati struktúrát  

 Variáció – a fennálló struktúra ellen ható, eltérő kapcsolatok kialakítása 

 

Korábbi tanulmányok alapján a klaszter evolúciója összefügg a hálózat változásával 
(Giuliani 2013, Balland et al. 2016)  

 Endogén hálózati hatások – visszatartó erők 

 Kognitív közelség szerepe a kapcsolatok formálódásában – technológiai bezáródás 

 

Kapcsolatok kialakulását és fennmaradását külön kell vizsgálni 

 Jobban megérthetjük az evolúciós folyamatokat 

 Korábbi kutatások hipotézisei alapján propozíciók 



Javaslatok 

A triadikus bezáródás – mint endogén hálózati hatás – segítheti az új kapcsolatok létrehozását (csökkenő költségek, 
bizonytalanságok okán) vagy kohézió révén növelheti a hajlandóságot a komplex tudás megosztására 

 

Javaslat 1A/B: pozitívan korrellál a kapcsolatok kialakulásának / fennmaradásának valószínűségével 
 
 
A földrajzi közelség elősegíti a találkozás lehetőségét és így az új kapcsolatok kialakítását, valamint azok fenntartását 
 

Javaslat 2A/B: pozitívan korrelál a kapcsolatok kialakulásának / fennmaradásának valószínűségével 
 
 
A cégek kognitív közelsége csökkentheti az új partnerhez kapcsolódó bizonytalanságokat valamint a kapcsolatok 

kialakításához és az interakció ismétléséhez kötődő költségeket 
 

Javaslat 3A/B: pozitívan korrellál a kapcsolatok kialakulásának / fennmaradásának valószínűségével 
 
 
A triadikus bezáródás és a kognitív közelség, azaz az endogén hálózati hatások és a közelségi hatások nem 

függetlenek egymástól – a variáció evolúciós mechanizmusa csak akkor érvényesülhet, ha az endogén hálózati 
hatások és a hasonlóságból eredő hatások gyengítik egymást 

 

Javaslat 4A/B: interakciós hatás negatívan korrelál a kapcsolatok kialakulásának / fennmaradásának valószínűségével 



Vizsgálat kontextusa 

Kecskeméti papírtermék gyártás és nyomdaipar 
 

 
 

 

Iparág helyi jellemzői 

- tradíció 

- KKV-k kritikus tömege 

- külföldi vállalatok 

- relatív magas koncentráció 

- intenzív verseny 

- rugalmas specializáció 

Adatgyűjtés 

- személyes kérdőívezés 2012-ben és 2015-ben 

- listás lekérdezés (tanácsadási hálózat) 

- résztvevők kiválasztása 
- székhelyük a Kecskeméti nagyvárosi 

településegyüttesen belül 

- legalább 2 fő foglalkoztatott 

- fő tevékenységi terület 

TEÁOR 17 (Papír és papírtermékek gyártása) 

TEÁOR 18 (Nyomtatás és nyomtatott termékekhez 

kapcsolódó tevékenységek) 





Módszertan 

Sztochasztikus aktor-orientált modellek [RSiena] 

[Röviden..] segít azonosítani a kapcsolatok változását befolyásoló 

szerkezeti, diadikus és aktor szintű tényezőket 





 
 

 



Következtetések 

Korábbi kutatásokban azonosított hálózati mechanizmusok eltérő befolyással vannak a kapcsolatok 
kialakulására és fennmaradására 
 
Triadikus bezáródás / földrajzi közelség 
A térbeli és a hálózatbeli közelség lehetőségeket teremt a személyes találkozásokra, csökkenti az új 
kapcsolatok kereséséhez kötődő költségeket és bizonytalanságokat 
 
Kognitív közelség 
a kognitív közelséggel nő a tudás alkalmazhatósága és ezen kapcsolatok értékesebbé válnak a cégek 
számára – vagy másként – a hasonló technológiai profil csökkenti a tudásáramlás költségét 

 
Az interakciós változó negatív és szignifikáns hatása 

az útföggőség két forrása – a hálózati visszatartó erők és a technológiai bezáródás ellentétes hatást 
gyakorolnak 
a cégek elkerülik azokat a kapcsolatokat melyek a kohézió irányába mutatnak mind hálózati mind 
technológiai értelemben és új, változatos tudást keresnek a klaszteren belül 

 
A visszatartó hatás és a variáció szimultán jelen vannak a helyi tudáshálózatban 
 
Kutatásunk felfedező jellegű – számos korláttal és nyitott kutatási kérdéssel 



Köszönöm a figyelmet! 
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