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Tudásbázisok és regionális innovációs rendszerek: 
skandináviai klaszterek összehasonlítása

A különböző típusú regionális innovációs rendszerek fontosságát a különbö-
ző gazdasági iparágak tényleges tudásbázisának kontextusában kell elemezni, 
mivel a vállalatok innovációs folyamatait jelentékenyen befolyásolja sajátságos 
tudásbázisuk. Ebben a tanulmányban a szerzők különbséget tesznek a tudásbá-
zisok analitikus és szintetikus típusai között. E két típus a hallgatólagos vagy tacit 
tudás és a rögzített vagy kodifikált tudás különböző keverékeit foglalja magában, 
amelyek különböző kodifikálási lehetőségekkel és korlátokkal járnak, más-más 
képzettséget és eltérő szakismereteket igényelnek, és ápolásukhoz különböző 
szervezetekre, illetve intézményekre van szükség. A globalizálódó gazdaság 
versenykihívásai különféleképpen érintik az ipar egyes szektorait, és azokban 
az innováció támogatásának más-más fajtáit teszik szükségessé. Az innovációt 
támogató szervezetekkel mint regionális innovációs rendszerrel körülvett ipari 
klaszterek konstellációja hagyományosan majdnem mindig a szintetikus tudás-
bázissal rendelkező ipar (például a műszaki tudományokon alapuló iparágak) 
kontextusában alakul ki, míg az egyes klaszterekbe szervesen beépülő regioná-
lis innovációs rendszerek általában az analitikus tudásbázisra épülő iparágak-
ban (például a természettudományos felismeréseken alapuló biotechnológia 
és az információs technológia területén) jönnek létre. A regionális innovációs 
rendszerek különböző típusainak tárgyalásához a szerzők a kis- és középmére-
tű vállalkozásokkal, valamint a regionális innovációs rendszerekkel foglalkozó 
skandináviai összehasonlító kutatási program keretében empirikusan vizsgált 
alábbi öt klasztert használják fel illusztrációként: a bútoripart a dániai Salling-
ban; a vezeték nélküli kommunikációs iparágat Észak-Jütlandban, Dániában; az 
alap-”egészségesélelmiszereket” előállító ipari klasztert a svédországi Scaniá-
ban; az élelmiszeripart a norvégiai Rogalandban, valamint az elektronikai ipart 
a norvégiai Hortenben. Kimutatják, hogy az innovációs stratégiák tekintetében 
a regionális szint gyakran jó alapot nyújt az ipar tudásbázisának fontosságát fel-
ismerő szemlélet kialakulásához az érintett szereplők hálózataiban.
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