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A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA 

Jelen disszertáció egy multidiszciplináris dolgozat, hiszen a regionális gazdaságtan, a 

menedzsment és a vállalati pénzügy területeit kapcsolja össze. Egy széles körben kutatott, de 

mindig aktuális témakört, a versenyképességet helyezi újszerű megközelítésbe. Az értekezés a 

szakirodalomnak megfelelően alapvetően két szemszögből vizsgálja a versenyképességet a 

városok szempontjából: 

- területi versenyképesség városi vonatkozásai 

- a vállalati versenyképesség városi aspektusai 

A dolgozat fő célja, hogy ezen két megközelítés közös metszetét térképezze fel, feltárja, 

létezik-e összefüggés a területi versenyképesség és a vállalatok versenyképessége, 

teljesítménye között. Éppen ezért az elméleti fejezetek elsődleges célkitűzése nem a területi 

vagy a vállalati versenyképesség részletes elemzése, hanem a két terület „metszéspontján”, 

határán található szakirodalom bemutatása és az empirikus kutatás elméleti megalapozása.  

A területi versenyképesség, mint fogalom az 1990-es évektől került a köztudatba, értelmezését 

számos kutatásból, szakirodalmi összefoglalóból alaposan megismerhetjük, akár hazai (Benko 

1999, Farkas - Lengyel 2000, Horváth 2001, Lengyel 2003, Lengyel – Rechnitzer 2004, 

Lukovics 2008), akár külföldi szerzőktől (Krugman 1995, Camagni 2002, Chesire 2003, 

Capello – Nijkamp, 2009, Nijkamp – Abreu 2009). A területi verseny közvetetten azonban 

már a korai, regionális gazdaságtannal foglalkozó szerzők műveiben is előkerül (Weber, 

Marshall, Isard 1956, Pred 1967). A vállalati versenyképességet pedig a menedzsmenttel, 

vállalat-gazdaságtannal foglalkozó magyar (Chikán 2005, 2006, Chikán – Czakó 2005, Szerb 

et. al. 2014) vagy nemzetközi elemzések (Barney 1991, Porter 2000) vizsgálják. A verseny és 

a versenyképesség fogalma, a kérdéskörrel való foglalkozás pedig a közgazdaságtan egyik 

fontos alappillére. Azért, hogy a disszertáció elméleti hátterét és koncepcióját meglapozzuk, a 

dolgozat elsőként bemutatja a verseny és a versenyképesség fogalmát, valamint legfontosabb 

modelljeit. A területi versenyképesség elemzésekor röviden kitérünk az országok, a régiók 

versenyképességére, majd legnagyobb hangsúllyal a városok versenyképességét elemezzük. A 

dolgozat újdonságaként egy, az utóbbi években népszerűvé vált témakörrel, a területi tőkével, 

annak versenyképességgel való kapcsolatával is foglalkozunk. A vállalati versenyképesség 

esetén többféle megközelítést bemutatunk, valamint kitérünk a cégek jövedelmezőségére, 

teljesítményére is, hiszen ez a pénzügy és számvitel régóta vizsgált kérdésköre. Azonban a 

dolgozat témájához kapcsolódó kutatások kerülnek bemutatásra elsődlegesen.  
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Az értekezés új eredménye a két terület metszetén található szakirodalom feltérképezése, 

hiszen a területi versenyképesség vizsgálatakor a kutatók csak nagyon kevés esetben 

alkalmaznak vállalati szintű indikátorokat és fordítva, a vállalatok sikerességét elemző 

kutatások még csekélyebb mértékben használnak fel területi adatokat. Ezért a dolgozat nagy 

hangsúlyt fektet ezeknek az eseteknek a bemutatására. Hazánkban alig, de külföldön is 

kevésbé vizsgált témakör a vállalati versenyképesség területi aspektusa, ezért elsődlegesen 

külföldi szakirodalom felkutatásával, szintetizálásával és értékelésével mutatható be a 

témakör.  

Az empirikus elemzés során a városok versenyképességét helyezi középpontba a dolgozat, a 

magyar nagyvárosok példáján keresztül vizsgáljuk meg a területi és a vállalati 

versenyképességet. Fővárosunk torzító hatásának kiszűrése miatt a választott vizsgálati 

egységek a nagyvárosok lettek: Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Nyíregyháza, 

Székesfehérvár és Kecskemét. Lakosságszám, intézményi ellátottság, gazdasági súly, 

felsőoktatási szerepkör, közlekedési csomópontok, kulturális és turisztikai központok lévén 

esett a választás a nyolc nagyvárosra, amelyek a szakirodalom alapján is jelentősek a magyar 

városhálózatban. A téma aktualitását erősíti, hogy kormányzati törekvés a nagyvárosok 

versenyképességének javítása kiemelt forrásbiztosítással, támogatással (Modern Városok 

Program). Területi és vállalati szintű adatok alapján hasonlítjuk őket egymáshoz, mutatjuk be 

jellegzetességeiket és értékeljük helyzetüket. A területi szintű adatok elsősorban a KSH 

területi statisztikai adatbázisából származnak, a vállalati szintű pénzügyi adatokat az Opten 

Kft. bocsátotta rendelkezésre a nyolc város 50 főnél nagyobb foglalkoztatóiról a 2010-2013-

as üzleti évekre. A kutatás az adatok időbeli elérhetősége miatt ezekre az évekre korlátozódik, 

statisztikai adatok esetén pedig kiegészül, frissebb, 2010 – 2016 közti adatokkal is.  

A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE 

Az elméleti fejezetek első része a területi versenyképességet és vizsgálati lehetőségeit mutatja 

be, fókuszban a városokkal, majd a második rész a vállalati versenyképességet elemzi, külön 

kitérve a városi aspektusokra. A területi versenyképesség makro-megközelítésű, főként a 

regionális gazdaságtan vizsgálja, a vállalati versenyképességet pedig hagyományosan 

menedzsment szempontú megközelítésben, esetleg pénzügyi oldalról vizsgálják.  Míg a 

területi versenyképesség egy térség (például ország, régió, megye, város) adottságaiból indul 

ki, annak jellemzőit írja le és méri, addig a vállalati versenyképességi kutatások elsősorban a 

vállalat belső tényezőit, adottságait veszik sorra. Ezért a dolgozatnak nem célja a két témakör 

aprólékos bemutatása, hanem a két terület átfedéseire, metszetére koncentrál, az általános 
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területi (országos, regionális), valamint vállalati versenyképességi modelleket csak az 

értelmezhetőség, a kontextusba helyezés miatt említi meg.  

A harmadik fejezet az empirikus elemzés, amely a városok versenyképességét és a vállalataik 

jellegzetességeit értékeli. A dolgozat negyedik fejezetében a kutatási kérdések nyomán 

felállított hipotézisek értékelésére kerül sor, míg az ötödik fejezet az összegzést, a kutatás 

korlátait és jövőbeni lehetőségeit tartalmazza.  

1. ábra: A disszertáció felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A versenyképesség értelmezéséhez elsőként, mielőtt még a két említett megközelítést 

bemutatnánk, a verseny fogalmát kell tisztázni. Jelen értekezésnek azonban nem célja annak 

széleskörű szakirodalmát bemutatni és a lehetséges összes értelmezését, illetve definíciót 

ismertetni, csupán a városi vonatkozásban értelmezett, területi és a vállalati 

versenyképességhez szükséges, legelterjedtebb értelmezéseket felsorakoztatni. A területi 

versenyképességgel foglalkozó fejezet sorra veszi mindazon fogalmakat, modelleket és 

korábbi kutatásokat, melyek a városi versenyképesség elemzéséhez elengedhetetlenek. Az 
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egyes területi szinteknél (országos és regionális, városi) definíciókkal, modellekkel és konkrét 

mérési lehetőségekkel, példákkal találkozhatunk. Kutatások eredményeit, mérési módszereit 

mutatjuk be, hogy a témakörről minél átfogóbb képet vázoljunk. A területi versenyképességet 

az alábbi szinteken elemezzük a továbbiakban: 

- országok és régiók versenyképessége 

- városi versenyképesség 

A témához szorosan kapcsolódó viszonylag új kutatási terület, a területi tőke elmélete is 

értékelésre kerül különös tekintettel a versenyképességgel való kapcsolata szempontjából.  

A vállalati versenyképességgel foglalkozó fejezet elsőként olyan menedzsment szempontú 

megközelítéseket sorakoztat fel, amelyek a cégek sajátosságaiból, belső szerkezetüknek 

jellemzőiből, belső tényezőiből vonnak le következtetéseket a vállalat versenyképességére. 

Ezt követi a pénzügyi megközelítés, amely a vállalatok versenyképességét a 

jövedelemteremtő képességükön keresztül, pénzügyi mutatószámok segítségével elemzi. 

Összegyűjtésre és strukturálásra kerültek azok a tanulmányok, korábbi kutatások, melyek a 

vállalati versenyképességet területi szempontból elemzik. A vállalatok versenyképessége sem 

ragadható ki az azt körülvevő környezetéből, az iparági sajátosságokon túl arra is hatnak a 

környezeti elemek és területi jellegzetességek. Egy cég működése meghatározhatja városának, 

régiójának sikerességét a munkaerőpiaci hatásokon túl a gazdasági életben betöltött 

szerepével, amely a cég beágyazódottságán keresztül ragadható meg. Az egymásra való 

hatások mérése azonban összetett, kvantitatív módszerekkel rendkívül nehezen mérhető, ezért 

a dolgozat az empirikus elemzés során a választott vizsgálati egységek (nagyvárosok, 

vállalatok) és a legfőbb kutatási kérdés (területi és vállalati versenyképesség összefüggései) 

tekintetében a téma leszűkítésére kényszerül. Célzottan a gazdasági versenyképességet, 

valamint a cégek pénzügyi helyzetének értékelését helyezzük a fókuszba és vizsgáljuk, 

léteznek-e térbeli sajátosságai a cégek teljesítményének, jövedelmezőségének a nagyvárosok 

szintjén. Azonban azért, hogy a kép teljes legyen, bemutatjuk az egyes városok 

jellegzetességeit társadalmi és környezeti szempontból is, valamint esettanulmány jelleggel az 

egyes városok legnagyobb termelő cégeit vesszük górcső alá és részletesen értékeljük 

vagyoni, pénzügyi és jövedelemi helyzetüket. Továbbá nem győzzük hangsúlyozni a téma 

komplexitását, a város és vállalatok egymással szembeni kölcsönhatását és azt a rengeteg 

egyéb tényezőt, amely hatással lehet a versenyképességre akár vállalati, akár városi szinten.  

A dolgozat harmadik fejezete szól az empirikus elemzésről. A 3.1. fejezetben a nagyvárosok 

jellegzetességeit mutatjuk be, kitérve földrajzi, történelmi és gazdasági vonatkozásokra. 
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Területi statisztikai adatok alapján értékeljük a városok környezeti, infrastrukturális, humán-

erőforrás, társadalmi és kulturális versenyképességi tényezőit. A 3.2. fejezetben a városok 

gazdasági versenyképességét mutatjuk be az ipari struktúra jellemzése, a vállalkozás-

demográfia ismertetése és a vállalkozások eredménye szempontjából. A 3.3. fejezet a közép-

és nagyvállalatok pénzügyi elemzését tartalmazza. A 3.4. fejezetben a városok vállalatainak 

koncentrációját vizsgáljuk meg árbevétel és foglalkoztatás szempontjából, választ keresve 

arra a kérdésre, hogy egy vagy több domináns vállalat határozza-e meg a város gazdasági 

életét. A 3.5. fejezet pedig a vállalkozások pénzügyi teljesítménye és az elhelyezkedés közt 

keresi a kapcsolatot.  

A KUTATÁSI KÉRDÉSEK ÉS HIPOTÉZISEK 

A kutatási kérdések két fő csoportra oszthatók, egyrészt elméleti, másrészt empirikus 

kérdésekre, attól függően, hogy vizsgálatuk milyen módszerrel (szakirodalmi kutatás, 

adatelemzés) történik meg.  

Elméleti kutatási kérdések: 

1. Létezik-e összefüggés a területi és a vállalati versenyképesség között a szakirodalom 

alapján? 

2. Milyen kapcsolat van a területi versenyképesség és a területi tőke koncepciója között? 

3. Milyen dimenziókkal mérhető a városi versenyképesség? 

Empirikus kutatási kérdések:  

4. A magyar nagyvárosok milyen jellegzetességekkel rendelkeznek? Mi jellemzi a 

legjelentősebb gazdasági szerkezetüket? 

5. A magyar nagyvárosok között felállítható-e versenyképességi sorrend vagy 

csoportosíthatók a versenyképességi dimenziók alapján? 

6. Kimutatható-e összefüggés a nagyvárosok térbeli elhelyezkedése és a vállalatok 

sikeressége között? 

7. A vállalatok teljesítménye és jövedelmezősége mennyire meghatározó tényező a 

városok gazdasági versenyképességében? 

A dolgozatban a kutatási kérdésekre kerestük a választ. A kutatási kérdések alapján kerültek 

megfogalmazásra, majd tesztelésre a hipotézisek, melyek elfogadását vagy elvetését a 

vonatkozó fejezetben mutatjuk be részletesen. A negyedik kutatási kérdés leíró statisztikák 

segítségével, esettanulmány szerűen került vizsgálatra, ezért külön hipotézist nem 

fogalmaztunk belőle.  
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Hipotézisek: 

H1a: A magyar nagyvárosok között felállítható egy versenyképességi sorrend. 

H1b: A magyar nagyvárosok csoportosíthatók versenyképességi dimenziók, valamint a 

gazdaság koncentráltsága alapján. 

H2: Kimutatható összefüggés létezik a nagyvárosok térbeli elhelyezkedése és a vállalataik 

pénzügyi teljesítménye között. 

H3: A vállalatok teljesítménye és jövedelmezősége meghatározó tényező a városok gazdasági 

versenyképességében. 

A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

A kutatási módszertan a kutatási kérdéseknek megfelelően került kiválasztásra. Az egyes 

kutatási kérdések vizsgálatához a részletes módszertan bemutatását, az elemzések értékelését 

a vonatkozó fejezetben olvashatjuk.  

Az elméleti kutatási kérdések elemzéséhez a szakirodalmi áttekintés nyújtott segítséget, 

melynek során hazai és nemzetközi tudományos szakcikkek, könyvrészletek, kutatások 

kerültek feldolgozásra és értékelésre a területi versenyképesség városi vonatkozásai (1. 

fejezet) és a vállalati versenyképesség területi aspektusai (2. fejezet) témakörökben. A 

szakirodalmak rendszerezése, módszertanuknak és főbb eredményeiknek bemutatása történt 

meg különös tekintettel az alkalmazott mutatószám-rendszerekre. A második kutatási 

kérdésre az 1.3. fejezetben fejtjük ki részletesen a választ és elemezzük a területi tőke és 

versenyképesség kapcsolatát. A harmadik elméleti kutatási kérdésre a dolgozatban bemutatott 

kutatásokban alkalmazott mutatószámrendszerek, indexek, modellek kombinálásával 

létrehoztunk egy olyan saját modellt, amely a leggyakrabban előforduló versenyképességi 

dimenziókat és alindexeket integrálja a területi versenyképességi és területi tőke kutatásokból.  

Az empirikus elemzés szekunder adatokon történő statisztikai elemzések elvégzéséből, leíró 

statisztikákból, összefüggéseket vizsgáló módszerekből (variancia analízis), mutatószámok 

képzéséből, rangsor vizsgálatból, valamint koncentráció méréséből (Lorenz-görbe) állt. Az 

elemzés vonatkozó részeinél részletesebben is kitérünk az alkalmazott módszerekre.  

Az empirikus elemzéshez a nyolc városra vonatkozólag a szükséges adatok több forrásból 

származtak, melyekből 3 adatbázist állítottunk össze.  

- Városok területi szintű adatbázisa (területi statisztikai adatokból és NAV adóbevallási 

adatokból, illetve tovább számított mutatókból áll) 2010-2015 között 
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- Vállalati mérleg-és eredménykimutatás adatok városonként az 50 főnél nagyobb 

foglalkoztatókra 2010-2013-as üzleti évekre székhely szerint 

- Működési adatok az árbevétel szerinti TOP 500 vállalatra 2010-2014-es üzleti évekre 

székhely szerint 

A városok gazdasági szerkezetének bemutatásához a nyers statisztikai vagy adóbevallási 

adatokból mutatószámokat képeztünk (fajlagos mutatók, arányszámok). Az ipari szerkezet 

leírásához, gazdasági információkhoz, oktatási, munkaerőpiaci, társadalmi, kulturális, 

valamint környezeti dimenzió jellemzéséhez leíró statisztikákat alkalmaztunk, melyek a nyolc 

nagyvárost hasonlítják össze. Az adatbázisok több forrásból származtak.  

Központi Statisztika Hivatal: területi statisztika adatok a nyolc városra, Stadat Adatbázis, 

jellemzően 2010 – 2015-ös adatok kerültek felhasználásra, de az adatok elérhetősége miatt 

több esetben ettől eltértek az idősorok. A kutatás egyik korlátja is az adatok korlátozott 

elérhetősége, hiszen van, ami városi szinten nem, csak megyei vagy regionális statisztikai 

egységeknél érhető el nyilvánosan. A statisztikai hivatal továbbá a vállalati adatokat 

aggregálva kezeli, egyedi céges információk nincsenek. 

Opten Kft: a vizsgált nyolc nagyváros 50 főnél többet foglalkoztató vállalatainak 2010 – 

2013-as üzleti évekre vonatkozó éves beszámoló adatai: mérleg, eredménykimutatás, 

működési adatok: létszám, telephelyek száma. Az adatokat az Opten Kft. bocsátotta 

rendelkezésre.  

A nyolc nagyváros TOP 500 vállalatának adatai: A Bisnode Kft. által üzemeltetett (korábban 

„HBI”) céginformációs oldal ingyenesen hozzáférhető adataiból került kigyűjtésre a nyolc 

nagyváros árbevétel szerinti TOP 500 vállalatának (2014-es lista alapján) néhány működési és 

pénzügyi adata: alapítás éve, TEÁOR kód, jegyzett tőke összege, foglalkoztatottak száma, 

árbevétel, adózás előtti eredmény, adózott eredmény. A vállalati adatok székhely szerint 

kerültek megjelenítésre. Az adatbázis összesen 4000 céget tartalmaz. 

Egyéb források: TEIR adatbázis, városok honlapja (iparűzési adóbevételek) 

Az adatbázisok nyers adatai, valamint a kalkulált területi statisztikai mutatószámok, valamint 

pénzügyi-számviteli mutatószámok részletesen a mellékletben találhatók. Az elemzések során 

felhasznált nyers és számított mutatókat forrásokkal együtt a melléklet tartalmazza. A leíró 

statisztikákhoz idősorokat mutatunk be a tendenciák érzékeltetéséhez.  
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A KUTATÁSI KÉRDÉSEK ÉS HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 

Elméleti kutatási kérdések: 

1. Létezik-e összefüggés a területi és a vállalati versenyképesség között a szakirodalom 

alapján? 

Az országok, régiók és városok versenyképességére irányuló kutatásokban közös, hogy 

valamilyen kialakított indikátor rendszer, jellemzően egy komplex mutató segítségével mérik 

a többféle dimenzióra osztható versenyképességet. Legtöbbször gazdasági, társadalmi, 

környezeti (infrastrukturális), kulturális, innovációs és kapcsolati részekre osztják fel azt. A 

vállalati versenyképességi kutatások zöme egyrészt belső tényezőket (méret, pénzügyi 

helyzet, stratégia stb.) és külső, iparági jellemzőket különít el (beszállítók, vevők, külső 

környezet elemei). A területi kutatások gyakran tartalmaznak valamilyen vállalatokkal 

kapcsolatos kvantitatív indikátort, például cégek száma, összes árbevétel vagy export bevétel, 

azonban ezek aggregált, területi szintű adatok. Továbbá kvalitatív, „soft” változókat is 

bevonhatnak az elemzésbe kérőíves vizsgálat segítségével, amely a vállalati kapcsolatok 

jellegére, innovációra, stratégiára irányulhat. A vállalati versenyképességi kutatások területi 

szempontokat kevésbé vesznek figyelembe, a tér szerepe a telephelyválasztás, piaci vagy 

marketing stratégai kialakítása kerülhet fókuszba. A területi és vállalati versenyképesség 

metszete hazánkban kevésbé vizsgált terület, így elsősorban külföldi szakirodalmakra 

támaszkodhattunk az elemzés során. Megállapítottuk, hogy alapvetően két csoportra 

oszthatjuk a kutatásokat: vállalatokból vagy területegységből kiindulókra. A vállalatokból 

kiinduló kutatások célja a cégek területi elhelyezkedésének feltérképezése (pl.: 

headquarterek). A felhasznált adatok vállalati és területi szintűek. A regionális kiindulópontú 

kutatások adott területegység jellemzőinek leírását, összehasonlítását tűztik ki célul. 

Jellemzően aggregált adatokat használnak. A területi – vállalati kutatások a cégeket 

méretkategória vagy iparág szerint különböztetik meg és a vizsgált területi szintek pedig a 

nemzetközi, országos, regionális vagy városi. A területi fókuszú kutatások tovább tagolhatók 

az elhelyezkedés hatásának, valamint az iparági koncentráció és termelékenység 

versenyképességgel való összefüggésének vizsgálatára. (25. ábra). A 2.2 – 2.4. fejezetek 

alapján az alábbi megállapítást tehetjük:  

A területi és vállalati versenyképesség témakörének létezik közös metszete, a vállalati 

versenyképesség területi aspektusait vállalati, valamint területegység kiindulási alapú 

kutatásokra oszthatjuk fel. 
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2. Milyen kapcsolat van a területi versenyképesség és a területi tőke koncepciója között? 

A területi tőke és a versenyképesség kapcsolatát részletesen az 1.3.3. fejezetben fejtettük ki. A 

két terület közti összefüggés négy főbb pontban ragadható meg: közös kiindulási alap, a 

modellek hasonló dimenziói, hasonló vizsgálati módszerek és alkalmazott mutatószámok, ok 

– okozati összefüggés. Egyrészt a területi tőke témaköre a versenyképesség és a regionális 

növekedés témakörének alapjaiból indult ki. (Camagni 2002, Camagni 2008) Adott régióban 

fellelhető termelési tényezők, külső környezeti elemek mellett olyan „soft” elemeket is 

tartalmaz a modell, mint a kapcsolati tőke, társadalmi tőke és együttműködési hálózatok. A 

területi tőkeelemek megnevezése a kutatásokban a leggyakrabban az alábbi csoportosításban 

fordul elő: gazdasági, infrastrukturális, humán, intézményi, társadalmi, kapcsolati és kulturális 

tőke. Ezen elemek átfedésben vannak a versenyképesség egyes dimenzióival. Mindkét 

területen gyakori az ökonometriai modellek, regresszió elemzés és főkomponens elemzés 

alkalmazása a kutatásokban. Általában egy tőkeelemet / versenyképességi dimenziót 

statisztikai adatokból képzett mutatószámok segítségével mérik, melyek mindkét kutatásban 

hasonlóak. Végül, elmondhatjuk, hogy a területi tőke többségében az adottságot veszi sorra, a 

térség potenciáljait jelenti, és a versenyképességi kutatásokkal együtt ezen potenciálok 

kihasználásának feltérképezésére. A második kutatási kérdésre az 1.3.3. fejezetben ismertetett 

összehasonlítás az alábbi választ adjuk: 

A területi versenyképesség és a területi tőke elmélete közt szoros kapcsolat áll fenn. A 

területi tőke és a versenyképesség a térség adottságaira utal, az adottságok kihasználását 

jelenti. Hasonló indikátorkészletet alkalmaznak a vizsgált dimenziókban. 

3. Milyen dimenziókkal mérhető a városi versenyképesség? 

Törekedtünk arra, hogy a disszertáció céljának megfelelően a nyolc város érdemi 

összehasonlítását lehetővé tevő indikátorokat alkalmazzunk, így kihagytunk olyan adatokat, 

melyek minden felsőfokú központban hasonló szinten jelen vannak (pl.: intézményi 

ellátottság, egészségügy, közigazgatás, úthálózat, közlekedési hálózat, közműhálózat stb.). A 

3. fejezet elején ismertetett 26. táblázat az első két szakirodalmi fejezet alapján összeállított 

dimenziókat tartalmazza.  

A városi versenyképesség mérésére hat főbb dimenziót különböztettünk meg a szakirodalmi 

áttekintés, valamint a rendelkezésre álló adatok köréből adódóan: gazdasági, környezeti, 

infrastrukturális, humán-erőforrás, társadalmi és szimbolikus-kulturális. 
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Empirikus kutatási kérdések és hipotézisek 

4. A magyar nagyvárosok milyen jellegzetességekkel rendelkeznek? Mi jellemzi a 

legjelentősebb gazdasági szerkezetüket? 

A negyedik kutatási kérdésből nem került hipotézis megfogalmazásra, mivel a kérdést 

vizsgáló 3.1. és 3.2. fejezet leíró jelleggel ismerteti és mutatja be a városok sajátosságait.  

H1a: A magyar nagyvárosok között felállítható egy versenyképességi sorrend. 

H1b: A magyar nagyvárosok csoportosíthatók versenyképességi dimenziók, valamint a 

gazdaság koncentráltsága alapján. 

A dolgozat 3.2.4. fejezetében felállítottunk egy versenyképességi sorrendet a városok között 

az egyes dimenziókban elért ragsorok alapján. Az eredmények alapján tehát azt mondhatjuk, 

hogy nincs egységes, egyértelmű sorrend a városok versenyképességében, mert mindegyik 

település másban jó. Inkább csoportosítani lehet a vizsgált teleüléseket, aszerint, hogy mi az 

erősségük vagy gyengeségük, valamint koncentráció alapján. A 3.3.3. fejezet koncentrációval 

foglalkozó részében elkülönítjük, hogy léteznek nagyobb koncentrációt mutató, egy domináns 

vállalattal rendelkező városok (Győr, Kecskemét) valamint több, jelentős vállalattal leírható 

struktúrájú települések árbevétel és foglalkoztatás tekintetében.  

Az eredmények alapján versenyképességi csoportokat képeztünk: 

- gazdasági, társadalmi, környezeti: Győr és Székesfehérvár 

- humán erőforrás és kultúra: Szeged, Pécs, Debrecen, Miskolc 

- nem kiemelkedő: Nyíregyháza és Kecskemét 

A kapott eredményekből is látszik, hogy a vizsgált nagyvárosok karaktere más és más. 

Mindegyik város más dimenzióban erős, megvan a saját szerepköre. A koncentrációt pedig 

Lorenz görbék segítségével ábrázoltuk, és megállapítottuk, hogy két csoportra különíthetők el 

a városok: 

- egy domináns vállalat, amely az összes árbevétel és foglalkoztatott nagy részét adja: 

Győr, Kecskemét, Nyíregyháza (részben, foglalkoztatási szempontból)  

- több, nagyobb domináns vállalat: Szeged, Pécs, Debrecen, Székesfehérvár, Miskolc  

Az 1a hipotézis a 3.2.4 fejezetben kifejtettek alapján elvetésre került. A városok közt 

nem állítható fel egyértelmű versenyképességi sorrend. Az 1b hipotézis a 3.2.4. és a 3.3.3. 

fejezetekben kifejtettek nyomán elfogadásra kerül. Tézisek: 

T1a: A magyar nagyvárosok között nem állítható fel egyértelmű versenyképességi sorrend. 

T1b: A magyar nagyvárosok csoportosíthatók versenyképességi dimenziók, valamint a 

gazdaság koncentráltsága alapján. 
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H2: Kimutatható összefüggés létezik a nagyvárosok térbeli elhelyezkedése és a vállalatok 

pénzügyi teljesítménye között. 

A 3.4 fejezetben vizsgáltuk variancia analízis segítségével, hogy van-e összefüggés a cégek 

teljesítménye és aközött, melyik vizsgált nagyvárosban találhatók. Két adatbázison 

(városonkénti top 500 vállalkozás és az ötven főnél nagyobb cégek pénzügyi adatai) SPSS 

Statistics program segítségével végeztük el a variancia elemzést.  

A városonkénti top 500 cég esetében statisztikailag kimutatható összefüggést találtunk a 

városok elhelyezkedése között 2010 – 2014-es üzleti évek átlagában. A teljes mintán 

szignifikáns összefüggést találtunk a település, valamint a ROS mutató (sig: 0,068, Welch: 

0,010, B-F: 0,070) és az egy főre jutó árbevétel (sig: 0,000, Welch: 0,000, B-F: 0,000) és egy 

főre jutó adózás előtti eredmény (sig:0,004, Welch: 0,029, B-F: 0,004) tekintetében. A 

nagyvállalatok és kisvállalatok közt statisztikailag nem volt igazolható eltérés városonként, 

azonban a középvállalatok esetén (ROS mutató) és mikrovállalkozásoknál (árbevétel, adózás 

előtti eredmény, egy alkalmazottra jutó árbevétel / adózás előtti eredmény) kimutatható 

összefüggést fedeztünk fel.  

Az ötven főnél nagyobb cégek adatbázisán a teljes minta (50 főnél nagyobb cégek), a 

nagyvállalatok, a foglalkoztatás szerinti top 5 és 10, valamint a top 5-ön és 10-en kívüli cégek 

esetén a 2010 – 2013 években csak ad hoc esetben találtunk statisztikailag kimutatható 

összefüggést. A vagyon, pénzügyi, jövedelemi helyzet és a jövedelmezőség és hatékonyság 

közt csupán eseti jelleggel volt különbség a nyolc nagyváros vállalatai között, amely 

szignifikánsnak bizonyult.  

A 3.4. fejezet vizsgálatai nyomán kijelenthetjük, hogy tapasztalható különbség a városok 

cégeinek teljesítményében, azonban statisztikailag ez a középvállalatok és mikrovállalatok 

esetén mutatható ki. Más hatások, mint a vállalat kora, mérete vagy az iparág jelentősebben 

befolyásolja a cégek működését. A statisztikai elemzések ugyan nem minden esetben vezettek 

szignifikáns eredményre, azonban a 3.2. és 3.3. fejezetekben bemutatott gazdasági 

versenyképesség és cégelemzés rámutat további eltérésekre, a város gazdaságának és céges 

teljesítményeknek a különbségeire.  

A 3.2 – 3.4. fejezetek alapján a második hipotézis részben kerül elfogadásra. Tézis: 

T2: Kimutatható összefüggés létezik a nagyvárosok térbeli elhelyezkedése és a vállalatok 

pénzügyi teljesítménye között, városonként eltérő a pénzügyi teljesítményt mérő mutatók 

átlaga. Méretkategória szerint a különbségek a közép és mikrovállalkozásoknál 

szignifikánsak statisztikailag, továbbá egyéb hatások (kor, iparág, méret) jelentősebben 

hatnak a pénzügyi teljesítményre, mint az elhelyezkedés. 
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H3: A vállalatok teljesítménye és jövedelmezősége meghatározó tényezők a városok 

gazdasági versenyképességében. 

A 3.2. fejezetben részletesen bemutattuk az egyes városok gazdasági sajátosságait: 

- ipari struktúra 

- vállalkozás-demográfia 

- vállalkozások és lakosság jövedelme 

- városok versenyképessége 

A városok versenyképességének kiemelt dimenziója a gazdasági versenyképesség. A cégek 

által elér jövedelem, a pénzügyi teljesítmény nagyban meghatározza a város gazdaságának 

jellegét, a fizetett béreken keresztül, a gazdasági kapcsolatrendszereken keresztül közvetett 

hatások is érvényesülnek.  

A harmadik hipotézist a 3.2. és 3.3. fejezetek alapján elfogadhatjuk. Tézis: 

T3: A vállalatok teljesítménye és jövedelmezősége meghatározó tényezők a városok 

gazdasági versenyképességében. 

KÖVETKEZTETÉSEK, ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

A dolgozat megírásának fő célja a területi és a vállalati versenyképesség kapcsolatának 

vizsgálata volt. Az empirikus elemzés választott vizsgálati egységei a magyar nagyvárosok, 

valamint azok meghatározó vállalatai voltak. Az értekezés legfontosabb célját elérte, 

feltérképezte a versenyképesség kétféle megközelítésének metszetét (vállalati 

versenyképesség területi aspektusai), mialatt a kapcsolódó témakörök is említésre kerültek. 

Az empirikus elemzés során pedig először leíró jelleggel a városok gazdaságának, 

pozíciójának jellemzése történt meg, majd a versenyképességi dimenziókban való helytállást 

is vizsgáltuk. Rangsoroltuk az egyes dimenziók mutatószámait, amik alapján a városok 

versenyképességi sorrendjének felállítása, a városok tipizálása megtörtént. Az elemzés tovább 

kitért a városok cégeinek vizsgálatára is, a vállalati teljesítmény és a területi elhelyezkedés 

kapcsolatát is teszteltük. Az értekezés szakirodalmi elemzésen és empirikus vizsgálaton 

alapuló új vagy újszerű tudományos eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze: 

1. A dolgozatban elsőként a kiindulópont, a verseny és a versenyképesség fogalmát, 

legfontosabb elméleteit tekintettük át. Megállapítottuk, hogy többféle megközelítés 

(közgazdasági, általános, területi szintű, vállalati) létezik a fogalmak értelmezésében, 

melyek nem egységesek, de közös pontjuk, hogy valamilyen előny, kedvező helyzet 

elérésére irányulnak, legyen az a vállalatoknál a vezető piaci pozíció megszerzése, 
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városoknál a letelepedő cégek és új beruházások vonzása. A verseny eltérő szintjei pedig 

szoros kapcsolatban állnak egymással, hiszen egy térség vállalatai hatnak a régióra és az 

oda-vissza folyamat fennáll adott területegység vállalatokra gyakorolt hatásában is 

(munkaerő, beruházások, iparági körzet stb.) A kapcsolat a két terület közt tehát fennáll. 

2. A területi és vállalati versenyképesség legfontosabb hazai és nemzetközi modelljeit 

áttekintettük, rendszereztük. Kiemeltük, hogy a területi kutatásokban hol jelenik meg a 

vállalat, valamint a cégeket vizsgáló felmérések a térbeli szempontokat mennyiben veszik 

figyelembe. Megállapítottuk, hogy a két terület metszete eddig kevéssé vizsgált. Területi 

kutatásokban gyakoribb ugyan a vállalati (gazdasági) dimenzió feltérképezése, főként 

aggregált adatokon mutatószámok segítségével (pl.: összes vállalat árbevétele, cégek 

száma, jegyzett tőke stb.). A vállalati kutatásoknál a térbeliség háttérbe szorul. 

3. A disszertációban a verseny, valamint a területi és vállalati versenyképesség témájában 

saját definíciókat, értelmezéseket fogalmaztunk meg, melyek összegzik a szakirodalomban 

fellelhető koncepciókat. 

4. Megvizsgáltuk a területi versenyképesség elméletének és a területi tőke koncepciónak az 

összefüggéseit. Hazánkban elméleti szinten a két terület kapcsolatának vizsgálatára még 

kevés tanulmány született. Megállapítottuk, hogy a területi tőke modell kiindulási alapja a 

versenyképesség és a regionális gazdasági növekedés. Közös pontjuk a dimenziók / 

tőkeelemek elnevezésében, csoportosításában, valamint az alkalmazott módszerek 

(főkomponens elemzés, ökonometriai modellek) és felhasznált mutatók körében ragadható 

meg.  

5. A területi – vállalati témájú kutatások hazai szakirodalma elenyésző, külföldön is kevésbé 

vizsgált terület. A szakirodalom feltérképezése és rendszerezése ezért új eredménynek 

tekinthető. A kutatások két fő csoportra bonthatók: vállalati, valamint területi kiindulási 

alapúra, ahol a cél a vállalatok térbeli elhelyezkedésének vizsgálata, illetve a térség 

adottságainak leírása jelentős mértékű vállalati szintű változó felhasználásával. A vállalati 

kiindulási alapú kutatások például multinacionális cégek headquarterjeinek, top vállalatok 

székhelyeinek elhelyezkedését vizsgálják. A területi kiindulási alapú kutatások pedig az 

elhelyezkedés hatását vagy az iparág / termelékenység és a térségi versenyképesség 

kapcsolatát vizsgálják. 

6. A dolgozat elméleti részében bemutatott magyar városhálózati kutatások és a különböző 

hierarchia modellek után a nagyvárosokat esettanulmány szerűen, a később is felhasznált 

területi statisztikai és vállalati szintű adatok segítségével bemutattuk és összehasonlítottuk. 

A dolgozat 3.2. és 3.3 fejezeteinek újdonsága abban foglalható össze, hogy korábbi 
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kutatások nem vizsgálták részletesen a nagyvárosok vállalatait összehasonlító elemzéssel, 

vállalati szintű pénzügyi adatok segítségével. 

7. A dolgozatban felállítottunk egy versenyképességi modellt, amely hat fő dimenzióra osztja 

a városok versenyképességét: gazdasági, környezeti, infrastrukturális, humán-erőforrás, 

társadalmi és szimbolikus-kulturális. Így ennek eredményeképp a szakirodalmi 

alkalmazásnak megfelelő tényezőket vizsgáltunk, újszerű megközelítésben, a 

különbségekre fókuszálva. Az egyes dimenziók vizsgálata során területi statisztikai 

adatokat használtunk. A modellben kizárólag a dolgozatban is mért, statisztikai adatokkal 

kifejezhető dimenziók kerültek be, de hangsúlyozzuk, hogy számos más tényező is hat egy 

város versenyképességére, azonban ezek egyáltalán nem, vagy nehezen számszerűsíthetők 

(gazdasági szereplők kapcsolatrendszere, önkormányzat szerepe, együttműködések, tudás-

áramlás stb.) 

8. A dolgozatban megvizsgáltuk a nyolc nagyváros főbb vállalatainak koncentrációját 

foglalkoztatás és árbevétel szempontjából. Lorenz görbék segítségével szemléltettük, hogy 

alapvetően két csoportra különülnek el a városok: egy domináns vállalattal rendelkezők 

(Győr, Kecskemét és Nyíregyháza árbevétel szempontjából) valamint 5-6 meghatározó, 

nagyobb céggel bíró városok. A koncentráció egyaránt jelenthet előnyt és hátrányt is. 

Előnyként jelenik meg a nagy gazdasági erő, a beszállítók vonzása, míg hátrányként a 

túlzottan egy lábon álló gazdaság említhető meg. 

9. A dolgozatban megkíséreltünk egy versenyképességi sorrendet felállítani a nagyvárosok 

közt, azonban bebizonyosodott, hogy nem határozható meg egy egyértelmű sorrend, 

hiszen a városoknak más és más az erőssége, jellegzetessége. Ezért a versenyképességi 

sorrend helyett csoportosítást javaslunk: gazdasági – környezeti – társadalmi szempontból 

versenyképes; humán-erőforrás - kultúra szempontjából versenyképes és nem kiemelkedő 

versenyképességű várososok.  

10. Megvizsgáltuk, hogy van-e kimutatható összefüggés a vállalatok teljesítménye és területi 

elhelyezkedésük között. Variancia elemzés segítségével megnéztük, hogy a cégek 

pénzügyi mutatói városonként eltérnek-e egymástól. Két adatbázisból dolgoztunk, a 

városonkénti top 500 vállalkozás esetén szignifikáns összefüggést találtunk a cégek 

teljesítménye és térbeli elhelyezkedése között.  

11. A dolgozat egyik kutatási kérdése a vállalati teljesítmény gazdasági versenyképességre 

gyakorolt hatásának felmérése volt. A gazdasági dimenzió elemzésből látszik, hogy egy 

város meghatározó szereplői a vállalatok, a gazdasági tevékenységük sikere közvetett és 

közvetlen módon is hat, többek között a munkahelyteremtés, a jövedelmek elköltése, a 
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lakáspiac változásai sorolhatók ide.. Továbbá a szakirodalom megállapításai nyomán is 

mondhatjuk, hogy a vállalatok szerepe meghatározó egy térség gazdaságában. 

A KUTATÁS KORLÁTAI ÉS JÖVŐBELI IRÁNYAI 

A dolgozat fő céljának vizsgálata, a területi és vállalati versenyképesség kapcsolatának 

feltérképezése többféle módszerrel történt, így számos korláttal kellett szembenézni az 

értekezés elkészítése során. Ezek a korlátok két fő csoportra oszthatók: a szakirodalmi 

áttekintés korlátai és az empirikus elemzés korlátai.  

Az elméleti hipotézisek értékelése a haza és nemzetközi szakirodalom áttekintésével, 

elemzésével és rendszerezésével történt meg. Itt korlátot jelentett a területi és vállalati 

versenyképességi kutatásoknál a meglévő irodalmak nagy száma és széles skálája, hiszen a 

dolgozat témája és terjedelmei keretei sem engedték ezek teljes körű feltárását. A területi és 

vállalati versenyképesség metszetének vizsgálatakor pedig a hazai és külföldi kutatások 

csekély száma jelentette a legnagyobb korlátot. Továbbá időbeli, terjedelmi és elérhetőségi 

korlátokat is meg kell említeni, hiszen törekedtünk ugyan a minél részletesebb kép 

felvázolására az irodalmi áttekintés során, ám a teljes körűséget nem tudtuk biztosítani 

minden kapcsolódó témakörben.  

Az empirikus elemzés során számos korlát felmerült, melyek az alábbiakban foglalhatók 

össze:  

- Elérhető statisztikai adatok köre és időbelisége  

- Vállalati adatok elérhetősége, köre és időbelisége 

A KSH és TEIR területi statisztikai adatbázisa adott, a felhasználható mutatók pedig 

korlátozottan képesek leírni egy jelenség mögött meghúzódó okokat. Törekedtünk rá, hogy a 

rendelkezésre álló adatokból a vizsgált nyolc város versenyképességi dimenzióit minél jobban 

lefedjük, de az olyan adatokat, amelyek nem mutatnak jelentős versenyképességbeli 

különbséget ezen a települési hierarchia szinten (pl.: közműhálózat, egészségügy) kihagytuk 

az elemzésből. További korlát volt a statisztika változó módszertana (pl.: vállalatok 

besorolása). Időbeli elérhetőség tekintetében a KSH legfrissebb adatai a 2016-os évre álltak 

rendelkezésre a disszertáció elkészítésének időpontjában. A nyolc nagyváros vállalatainak 

pénzügyi adatait az Opten Kft. bocsátotta rendelkezésre a nyolc nagyváros 50 főnél nagyobb 

foglalkoztatóinak 2010-2013-as üzleti éveire. Így ez az időszak jelentette a szűk 

keresztmetszetet a kutatás során. A vállalati adatok továbbá nem tartalmazták a cég nevét és 

az iparágat, valamint székhely szerint voltak megadva. Ez annyiban jelent korlátot, hogy adott 
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városban telephellyel rendelkező, de székhellyel nem bíró cégek nem kerültek a mintába, 

valamint a több telephelyes vállalatok esetén egy másik városban lévő telephely teljesítménye 

is a székhely városában került kimutatásra. Telephely szintű vállalati pénzügyi adatok éves 

beszámolók alapján nem mutathatók ki. A városonkénti top 500 cég adatbázisa is korlátozott 

volt, hiszen a cég nevén, iparági besorolásán, létszám, jegyzett tőke, tulajdonos, árbevétel, 

valamint eredmény adatokon kívül részletesebb pénzügyi információkat nem tartalmazott. Az 

elvégzett statisztikai elemzések megbízhatóságának egyik korlátja, hogy az adatok kiugró 

értékeket tartalmaztak, azonban a 3.4. fejezet elején megindokoljuk a kutatói döntést, hogy a 

város gazdaságának teljeskörű leírására törekedtünk inkább, mintsem egy valóságtól 

elrugaszkodott feltételrendszer megteremtésére.  

További korlátként említhető, hogy a statisztikai és pénzügyi adatok kvantitatív elemzéseket 

tesznek lehetővé, így számos tényező nem került figyelembe vételre a vizsgálat során (pl: 

politikai környezet, városmarketing és imázs, miliő stb.), amely befolyásolja egy város 

versenyképességét.  

A kutatás jövőbeli lehetséges irányai, kiegészítései a korlátokból és a hipotézisek 

eredményeiből adódhatnak: 

- Kvalitatív módszerekkel való kiegészítés, például szakértői interjú lebonyolítása a 

nyolc város esetén. 

- A vizsgálati egységek kiterjesztése, például a középvárosok szintjére vagy magasabb 

területi szintre (járás, megye). A vállalati adatok korlátozott elérhetősége miatt 

azonban a vizsgálati egységek kiterjesztését az adatok körének hozzáférhetőségétől 

tesszük függővé. 

- A domináns vállalatok egyedi vizsgálatával való kiegészítése a vállalatok lokális 

gazdaságba való beágyazódottságának feltárása esettanulmány jelleggel. Az egyes 

városok meghatározó vállalatainak tipizálása, a térség gazdasági szereplőivel 

(felsőoktatási intézmény, önkormányzatok) való együttműködésének feltárása. 

- Az adatok körének bővítése, eddig fel nem használt más változók bevonása mind 

területi, mind vállalati adatok tekintetében.  

- Korábban nem alkalmazott statisztikai módszerek felhasználása (pl: regressziós 

modell). 

A kutatás az ismertetett kiegészítésekkel, új irányok alkalmazásával egy komplexebb, 

mélyebb, feltáró elemzést tehet lehetővé a magyar nagyvárosok és vállalataik 

versenyképességének vizsgálata során. 
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AIM OF THE DISSERTATION 

This dissertation is a multidisciplinary paper, as it combines areas of regional economics, 

management and corporate finance. Places a widely researched but always current topic, the 

competitiveness, into a novel approach. The dissertation examines competitiveness according 

to the literature from two point of view, in terms of cities: 

- urban aspects of territorial competitiveness 

- urban aspects of corporate competitiveness 

The main purpose of the dissertation is to map out the joint section of these two approaches, 

explores whether there is a link between territorial competitiveness and competitiveness of 

companies. For this reason, the primary objective of the theoretical chapters is not a detailed 

analysis of territorial or corporate competitiveness, but the presentation of the literature at the 

"intersection" of the two areas and the theoretical foundation of empirical research.  

Territorial competitiveness as a concept has become public in the 1990s, we can get to know 

its interpretation thoroughly from many researches and literature summaries, either national  

(Benko 1999, Farkas - Lengyel 2000, Horváth 2001, Lengyel 2003, Lengyel – Rechnitzer 

2004, Lukovics 2008), or from foreign authors (Krugman 1995, Camagni 2002, Chesire 2003, 

Capello – Nijkamp, 2009, Nijkamp – Abreu 2009). However, regional competition is already 

emerging in the works of early-regional authors of the economy. (Weber, Marshall, Isard 

1956, Pred 1967). Corporate competitiveness is analyzed by Hungarian (Chikán 2005, 2006, 

Chikán – Czakó 2005, Szerb et. al. 2014) or international (Barney 1991, Porter 2000) 

analyzes of enterprise economics. The concept of competition and competitiveness is one of 

the important pillar of economics. In order to find the theoretical background and concept of 

the dissertation, it first presents the concept of competition and competitiveness and its most 

important models. When analyzing territorial competitiveness, we briefly address the 

competitiveness of countries, regions, and then we will analyze the competitiveness of cities 

with the highest emphasis. As a novelty of the dissertation, we are dealing with a topic 

popularized in recent years, the relationship between territorial capital and its 

competitiveness. In the case of corporate competitiveness, we present several approaches, as 

well as the profitability and performance of companies, since this is a long-considered issue of 

finance and accounting. However, research related to the topic of the thesis is presented 

primarily.  

The new result of the dissertation is the mapping of the literature on the intersection of the 

two areas, since in the analysis of territorial competitiveness researchers employ only 
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company-level indicators in very few cases and vice versa. Research that analyzes the success 

of companies adds less space to spatial data. Therefore, the thesis places great emphasis on 

presenting these cases. The topic of the company's competitiveness is scarcely, but less well-

studied in Hungary, so the subject can be primarily explored by finding and evaluating foreign 

literature. 

Empirical analysis focuses on the competitiveness of cities in the paper, examining the 

territorial and corporate competitiveness through the example of Hungarian cities. Because of 

the distorting effect of our capital city, the selected test units became the major cities: 

Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Székesfehérvár and Kecskemét. The 

number of inhabitants, the institutional capacity, the economic weight, the role of higher 

education, transport hubs, cultural and tourism centers have been chosen for the eight major 

cities. The relevance of the topic is strengthened by the fact that government efforts to 

improve the competitiveness of big cities are featured with premium funding and support. 

(Modern Citys Program). We compare them to each other, based on regional and enterprise-

level data, present their characteristics and evaluate their position. Territorial data can be 

originated from the KSH's regional statistical database. Company-level financial data was 

provided by Opten Ltd from the employers of more than 50 people in eight cities for the 

2010-2013 business years. The research is limited to these years due to the availability of 

data, and for statistical analysis it supplemented with recent data from 2010 to 2016. 

STRUCTURE OF THE DISSERTATION 

The first part of the theoretical chapters shows the territorial competitiveness and exploration 

possibilities, focusing on cities, then the second part analyzes corporate competitiveness, with 

a special focus on urban aspects. Territorial competitiveness is macro-approached. In the field 

of regional economics, and corporate competitiveness is traditionally examined in a 

management or financial approach. While territorial competitiveness is based on the 

characteristics of an area (eg country, region, county, city), corporate competitiveness 

research focuses primarily on the internal factors and capabilities of the company. Therefore, 

the purpose of the dissertation is not the detailed presentation of the two topics, but 

concentrates on the overlapping and intersection of the two areas. The general territorial 

(national, regional) and corporate competitiveness models are only mentioned for 

interpretation and contextualization.  



21 

 

The third chapter is an empirical analysis assessing the competitiveness of cities and the 

characteristics of their companies. In the fourth chapter of the dissertation, the hypotheses are 

evaluated, while the fifth chapter contains the summaries, limitations of the research and 

future possibilities. 

2. figure: Structure of the dissertation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Own editing 

To understand competitiveness, the concept of competition must first be clarified. However, 

this dissertation does not aim to present its wide literature and to describe all possible 

interpretations and definitions, only the interpretations that are necessary for urban and 

territorial competitiveness should be listed. The chapter on territorial competitiveness takes 

into account all the concepts, models and previous researches that are indispensable to the 

analysis of urban competitiveness. There are definitions, models and specific metrics and 

examples available at each territorial level (national and regional, urban). We present the 

results of the research and its measurement methods to outline the broader picture of the 

subject.  
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Regional competitiveness is analyzed at the following levels: 

- competitiveness of countries and regions  

- urban competitiveness 

A relatively new field of research, closely related to the topic, the theory of territorial capital 

will be evaluated with special regard to its relationship to competitiveness. 

The corporate competitiveness chapter first focuses on management approaches based on the 

characteristics of companies, the characteristics of their internal structure and draw 

conclusions from the internal factors of the company's competitiveness. This is followed by a 

financial approach that analyzes companies' competitiveness through their ability to generate 

income through financial indicators. Collected and structured studies previous researches, 

which analyze corporate competitiveness from a territorial perspective. The competitiveness 

of companies can not be captured from the surrounding environment, beyond the industrial 

features, environmental elements and territorial features also influence them. The operation of 

a company can determine the success of its city and region beyond the labor market effects of 

its economic life, which can be captured through the embedding of the company. Measuring 

effects on each other is, however, extremely difficult to measure by complex quantitative 

methods, therefore the dissertation is forced to narrow the subject in the empirical analysis of 

the chosen study units (big cities, companies) and the main research question (territorial and 

corporate competitiveness). We focus on economic competitiveness and the assessment of the 

financial position of companies, and we are looking at the spatial characteristics of companies' 

performance and profitability at large cities. However, in order for the image to be complete, 

we will present the characteristics of each city from the social and environmental point of 

view. As a case study, we consider the largest manufacturing companies in each city and 

evaluate their financial and income position in detail. Furthermore, we do not want to 

emphasize the complexity of the subject, the interaction between the city and companies and 

the many other factors that can affect competitiveness, both at corporate and urban levels.  

The third chapter of the paper deals with empirical analysis. A 3.1. The chapter presents the 

characteristics of big cities, including geographic, historical and economic aspects. Based on 

territorial statistics, we assess the environmental, infrastructure, human resources, social and 

cultural competitiveness of cities. In the 3.2. chapter, we present the economic 

competitiveness of cities in terms of characterizing the industrial structure, describing 

enterprise demographics and business results. The 3.3. chapter contains a financial analysis of 

medium and large companies. In chapter 3.4. we examine the concentration of cities' 
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companies in terms of turnover and employment, to find out whether one or more dominant 

companies determine the city's economic life. In chapter 3.5. we looks for contact between the 

financial performance of businesses and their location. 

RESEARCH QUESTIONS AND HYPOTHESES 

Research questions can be divided into two main groups, theoretical and empirical questions, 

depending on the method of their study (literature research, data analysis).  

Theoretical research questions:  

1. Is there any connection between territorial and corporate competitiveness in the 

literature? 

2. What is the connection between territorial competitiveness and territorial capital like?  

3. With what kind of dimensions can be measured of the urban competitiveness? 

Empirical research questions: 

4. What are the characteristics of Hungarian large cities? What is their economic 

structure like? 

5. Is it possible to establish a competitiveness ranking between Hungarian cities? 

6. Is there any connection between spatial location and financial performance of 

companies? 

7. Is the companies’ performance and profitability a determining factor for economic 

competitiveness of cities? 

In the dissertation we sought answers to research questions. Based on the research questions, 

we have formulated and tested the hypotheses, the acceptance or rejection of is detailed in the 

relevant section. The fourth research question was examined using a descriptive statistics, as a 

case study, so we did not formulate a separate hypothesis. 

Hypotheses: 

H1a: A ranking by competitiveness can be established between Hungarian cities 

H1b: The Hungarian cities can be grouped according to the competitiveness dimensions and 

the concentration of the economy. 

H2: There is a significant relationship between the spatial location of big cities and the 

financial performance of companies. 

H3: The performance and profitability of companies are determining factors for the economic 

competitiveness of cities. 
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EVALUATION OF RESEARCH QUESTIONS AND HYPOTHESES 

Theoretical research questions: 

1. Is there any connection between territorial and corporate competitiveness in the 

literature? 

The researches about competitiveness of nations, regions and cities have a common, complex 

indicator system in order to measure the different dimensions of competitiveness. It is often 

divided into economic, social, environmental, infrastructural, cultural, innovation and 

relational factors. Most of the corporate competitiveness studies distinguish internal (company 

size, financial structure, strategy) and external, industrial factors (suppliers, customers, 

environment, competitors). Territorial researches often apply quantitative, but aggregated 

indicators of companies, for example number of companies in given region, total revenue, 

ratio of export revenue. Furthermore, they involve qualitative, soft indicators into the 

research, for example survey data about companies’ relations, innovation and strategy. 

Corporate competitiveness studies often do not take spatial aspects into consideration. The 

role of the space is commonly used only by investigating location theory and international 

marketing strategy. The overlap of territorial and corporate competitiveness is not frequently 

investigated topic yet in Hungary. The review of the international literature indicated that 

there are two different types of researches. One of them based on companies (and its location, 

for example headquarters), while the second group based on territorial units (and its regional 

characteristics). The first group use company level data, the second group use aggregated 

regional level data for investigations. The researches distinguish companies by size or 

industry, the spatial units by national, regional or urban level. The researches with spatial 

focus divided into two additional groups: investigating the effect of location and investigating 

the industrial concentration or productivity (table 25). According to chapters 2.2 – 2.4. we can 

declare the followings: 

There is a substantial overlap between corporate and territorial competitiveness in the 

literature. The researches can be divided into two groups by their orientations. 

2. What is the connection between territorial competitiveness and territorial capital like?  

We described the connection between territorial capital and territorial competitiveness in 

chapter 1.3.3. The connection is expressible in four main points: common basis, similar 

dimensions, comparable research methods and indexes, cause effect. Either model based on 

the theories of competitiveness and regional growth (Camagni 2002, 2008). The model of 
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territorial capital consist of production factors, resources, external environment and “soft” 

indicators like relational capital, social capital and collaboration networks. The list of the 

commonly used capitals in researches is the following: economic capital, infrastructural 

capital, human capital, institutional capital, social capital, cultural capital and relational 

capital. The list of capitals is in overlap with the dimensions of territorial competitiveness. 

Both topic use econometric models, regression models and factor analyses and the variables 

are based on statistical data. The territorial capital is more likely a capability, the potentials of 

the region. The model of territorial capital and territorial competitiveness investigates those 

potentials. According to chapter 1.3.3. we can say that:  

There is a strong connection between the model of territorial capital and territorial 

competitiveness. The models refer to the potentials and advantages of the region. Both 

model use similar variables and indicators in researches.  

3. With what kind of dimensions can be measured of the urban competitiveness? 

We have endeavored to use the indicators that enable meaningful comparisons of the eight 

cities according to the aim of the dissertation. So we eliminated data that are similar at all 

levels in each city (eg. institutions, health care, public administration, road network, transport 

network, public utilities, etc.). Table 26, presented at the beginning of chapter 3, contains the 

dimensions compiled on the first two literature chapters. 

Six main dimensions of urban competitiveness were distinguished by the literature review 

and the available data: economic, social, environmental, infrastructural, human-resource 

and cultural.  

Empirical research questions and hypotheses 

4. What are the characteristics of Hungarian large cities? What is their economic structure 

like? 

No hypothesis has been drawn from the fourth research question, because the chapters 3.1. 

and 3.2.  describe the characteristics of cities in a descriptive way.  

H1a: A ranking by competitiveness can be established between Hungarian cities 

H1b: The Hungarian cities can be grouped according to the competitiveness dimensions 

and the concentration of the economy. 

In the chapter 3.24. we set up a competitiveness ranking based on the position of the cities in 

each dimension. Based on the results, we can say that there is no unified, clear order in the 

competitiveness of cities, because each settlement has different strength. Rather, the 
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investigated settlements may be grouped according to their strength or weakness and 

concentration of economy. In chapter 3.3.3. we distinguished two groups of cities by 

concentration. Győr and Kecskemét have one dominant company, while the other cities have 

5-6 large, significant companies by revenue and employment. Based on the results, we have 

formed competitiveness groups: 

- economical, socially and environmentally competitive: Győr, Székesfehérvár 

- human-resource and cultural competitive: Szeged, Pécs, Debrecen, Miskolc 

- not outstanding: Nyíregyháza, Kecskemét 

It is also apparent that the characters of the big cities are different.  

Hypothesis 1.a. is rejected as outlined in chapter 3.2.4. We accepted hypothesis 1.b. according 

to chapters 3.2.4. and 3.3.3. Theses: 

T1a: There are no clear rank of cities by competitiveness 

T1b: The Hungarian cities can be grouped according to the competitiveness dimensions 

and the concentration of the economy. 

 

H2: There is a significant relationship between the spatial location of big cities and the 

financial performance of companies. 

In Chapter 3.4, we analyzed by variance analysis whether there is a correlation between 

company performance and the size of the examined metropolitan area. Two different database 

were used (database of top 500 companies by cities and database of companies with more 

than 50 employees).  

We found a statistically significant correlation between city locations and financial 

performance on database of top 500 by the mean of 2010 – 2014. We found significant 

correlation by the whole sample between location and ROS (sig: 0,068, Welch: 0,010, B-F: 

0,070) and revenue per employees (sig: 0,000, Welch: 0,000, B-F: 0,000) and EBIT per 

employees (sig: 0,004, Welch: 0,029, B-F: 0,004). There were no significant differences by 

large and small sized companies, but we found significant correlations by medium-sized 

companies (ROS) and micro companies (revenue, EBIT, revenue / EBIT per employees).  

By the database of companies with more than 50 employees we only found ad hoc significant 

correlation between location and financial performance. The means of profitability, efficiency 

and financial performance by cities only ad hoc differs.   
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According to chapter 3.4. we can say that there is a difference in the performance of cities' 

companies, but this is statistically significant for medium-sized companies and micro-

companies. Other impacts such as age, size of the company, or the industry have a greater 

impact on the financial performance of companies.  

Although the statistical analysis did not produce any significant results in all cases, however, 

the presented economic competitiveness (chapter 3.4.) and company analysis point to further 

differences in the economy and company performance of the city. 

According to chapters 3.2 – 3.4. the second hypothesis will be accepted in part. Thesis: 

T2: There is a correlation between the spatial location of large cities and the financial 

performance of companies, the means of indicators of financial performance varying from 

one city to another. By size, the differences in the medium and micro enterprises are 

statistically significant, but other impacts (age, industry, size) have a greater effect on 

financial performance than location.  

 

H3: The performance and profitability of companies are determining factors for the 

economic competitiveness of cities. 

In chapter 3.2. we have detailed the economic characteristics of each city: 

- industrial structure 

- company-demography 

- income of companies and residents 

- companies competitiveness dimensions 

The key dimension of the competitiveness of cities is economic competitiveness. The income 

of the companies and the financial performance largely determines the nature of the city's 

economy. Through the paid wages and economic relations also indirect effects prevail.  

According to chapters 3.2. and 3.3 the third hypothesis is accepted. Thesis:  

T3: The performance and profitability of companies are determining factors for the 

economic competitiveness of cities. 
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CONCLUSION, NEW RESULTS 

The new or novel scientific results of the dissertation based on literature analysis and 

empirical testing are summarized below: 

1. In the dissertation, we considered the concept of the starting point the competition and 

competitiveness and their most important theories. We have found that there are several 

approaches (economics, general, territorial, corporate) in the interpretation of concepts. 

These are not unified, but their common point is that they are aiming to gain some 

advantage and a favorable position, whether it is to acquire the leading market position by 

companies or attracting resident companies and new investment by cities. The different 

levels of competition are closely linked, as companies in a region are influencing the 

region, and the back-up process is also affected by the impact of a given area unit on 

companies (labor, investment, industry, etc.) The relationship between the two domains 

therefore exists. 

2. We reviewed and systemized the most important domestic and international models of 

territorial and corporate competitiveness. We highlighted where the company is appearing 

in spatial research and how studies investigating companies consider the spatial aspects. 

We have found that the common section of the two areas is less researched yet. In spatial 

researches, it is more common to investigate the enterprise (economic) dimension, mostly 

with aggregated data using indicators eg. total company revenue, number of companies, 

subscribed capital, etc. In corporate research, spatial aspects are in the background.  

3. In the dissertation, we have defined our own definitions and interpretations on 

competition, as well as on territorial and corporate competitiveness, which summarize the 

concepts available in the literature. 

4. We examined the correlations of the theory of territorial competitiveness and the territorial 

capital concept. In Hungary, a few studies have been conducted on the theoretical level to 

examine the relationship between the two areas. We have found that the regional capital 

model is the basis for competitiveness and regional economic growth. Their common 

point is to name and categorize the dimensions / capital elements and the methods (main 

component analysis, econometric models) and indicator used are similar too.  

5. The Hungarian literature on territorial-enterprise-related research is a subtle area and not 

frequently studied abroad. The review and organization of the literature can therefore be 

considered a new achievement. Research can be divided into two main groups: enterprise 

and territorial basis, with the aim of examining the spatial location of companies and 
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describing the characteristics of the region using a significant corporate level variable. 

Enterprise-based studies focus on the location of headquarters of multinational companies. 

Territorial based researches study the impact of the location or the relationship between 

industry / productivity and regional competitiveness 

6. Following the Hungarian city network researches and the different city hierarchy models 

presented in the theoretical part of the dissertation, we evaluated and compared the eight 

large cities by case studies, using the territorial statistical and company data. The novelty 

of chapters 3.2. and 3.3. can be summarized by the fact that previous research has not been 

analyzed in detail by comparative analysis of companies in large cities, with enterprise-

wide financial data.  

7. In the dissertation, we set up a competitiveness model that divides the competitiveness of 

cities into six main dimensions: economic, environmental, infrastructure, human 

resources, social and symbolic-cultural. As a result, we examined the factors relevant to 

the literature application, focusing on differences in novel approaches. We used territorial 

statistical data for each dimension. Only dimensions that can be expressed by statistical 

data are included in the model. We emphasize that a number of other factors affect the 

competitiveness of a city, but they are not, or are difficult to quantify (economic operators' 

relationship, role of local governments, cooperation, knowledge transfer, etc.). 

8. In the dissertation, we examined the concentration of the major companies of the eight big 

cities for employment and revenue. Using the Lorenz curves we have shown that the cities 

are essentially divided into two groups: cities with one dominant company (Győr, 

Kecskemét and Nyíregyháza only by revenue) and cities with 5-6 major companies. 

Concentration can be both an advantage and a disadvantage. The significant economic 

power and the attractiveness of suppliers are the advantages, while the disadvantage of an 

over-standing economy can be mentioned.  

9. In the dissertation, we have attempted to establish a competitive ranking among big cities, 

but it has been shown that a clear order can not be defined, since cities have different 

strengths and characteristics. Therefore, we recommend grouping instead of competitive 

ranking: economic - environmental - socially competitive; human-resource and culturally 

competitive and non-competitive cities.  

10. We have examined whether there is a detectable relationship between the performance of 

companies and their territorial location. Using variance analysis, we tested whether 

companies' financial indicators differ from one city to another. We worked from two 
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databases, and we found a significant correlation between company performance and 

spatial location in the database of top 500 cities per city. 

11. One of the research questions of the dissertation was to measure the impact of corporate 

performance on economic competitiveness. From the economic dimension analysis, it can 

be seen that the dominant players of a city are companies and the success of their 

economic activity is indirect and direct, including job creation, spending of income, and 

changes in the housing market. Furthermore, it can be said from the findings of the 

literature that the role of companies is decisive in the economy of a region.  

THE RESEARCH LIMITS AND FURTHER DIRECTIONS 

The study of the main goal of the dissertation and the investigation of the territorial and 

corporate competitiveness were made by several methods, so there were several limitations in 

the dissertation. These constraints can be divided into two main categories: limitations in the 

literature review and limitations of empirical analysis. 

Theoretical hypotheses were evaluated by reviewing, analyzing and systematizing the 

Hungarian and international literature. There was a limit on the large number and wide range 

of existing literatures in territorial and corporate competitiveness research, since the common 

cross section of regional and corporate competitiveness, the smallest number of domestic and 

foreign researches represented the largest limit. Furthermore, time, space, and availability 

constraints should be mentioned as we tried to outline a more detailed picture in the literature 

review, but we could not provide full coverage on all related topics. 

During the empirical analysis a number of constraints have emerged, which can be 

summarized as follows: 

- The range and timeliness of statistical data available 

- Availability, scope and timeliness of corporate data 

The databases of Hungarian Central Statistical Office and Territorial Information System are 

given, and the usable indicators are limited to describing the underlying causes of a 

phenomenon. We tried to cover the competitiveness dimensions of the eight cities examined, 

but we have eliminated the data that do not show significant differences at this hierarchical 

level (eg. public utilities, healthcare). There was a further limit on the changing methodology 

of statistics (eg. classification of companies). With regard to time availability, the most recent 

figures of the Central Statistical Office were available for the 2016 year at the time of the 

dissertation. The financial data of the companies (with more than 50 employees) of the eight 

big cities were provided by Opten Ltd. for the business years in 2010-2013. Thus, this period 
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represented the bottleneck during the research. In addition, company data did not include 

company name and industry. The database of the top 500 companies per city was also limited, 

as it did not contain more detailed financial information than the company name, industry 

rankings, staff numbers, subscribed capital, owner, revenue and earnings data. One of the 

constraints on the reliability of the statistical analyzes carried out is that the data contained 

outlining values, but in the chapter 3.4 we justify the researcher's decision to strive for a full 

description of the city's economy rather than to create a non-realistic conditionality. 

As a further limitation, statistical and financial data allow quantitative analyzes, so many 

factors have not been taken into account during the study (eg political environment, city 

marketing and image, milieu, etc.) that affect the competitiveness of a city. 

Future possible directions and additions to the research may arise from constraints and the 

results of the hypotheses: 

- Supplementation with qualitative methods, such as conducting an expert interview for 

the eight cities 

- Extension of the investigated units, for example to the level of medium-sized cities or 

to a higher territorial level (district, county). Due to the limited availability of 

enterprise data, the extension of investigated units depends on the availability of data. 

- It is also possible to supplement the dominant companies with a unique examination or 

to investigation the embeddedness of companies by case studies. The typing of the 

dominant companies of each city, the cooperation of the economic actors of the region 

(higher education institution, local governments). 

- Expanding the range of data, including unused other variables for both regional and 

enterprise data. 

- Applying previously unused statistical methods (eg regression model). 

The research can provide a more complex, deeper, exploratory analysis of the competitiveness 

of Hungarian cities and their companies through the proposed additions and new directions. 
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