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A KUTATÁS CÉLJA 

A disszertáció a kelet-közép-európai térség járműipari ágazatban megjelenő működőtőkéért 

folytatott regionális szintű versenyt modellezi, illetve a befektetett működőtőke fogadó 

régióra gyakorolt hatását elemzi. Az elemzés kitér a versenyelőny forrásaiként azonosítható 

versenyképességi faktorokra, amelyek a járműipar ágazat-specifikus igényeit endogén és 

exogén dimenziókban jellemzik. Az említett faktorok egyfajta telepítési tényezőkként is 

értékelhetőek, ugyanis egyértelműen a működőtőke beáramlásának magyarázó változóiként 

jelennek meg. Az eredményváltozó ez esetben a regionális jóléti szint, illetve annak 

dinamikája, amely a járműipari jelenlét hatására különböző multiplikátor hatásoknak 

köszönhetően pozitív irányba mozdulhat el. A járműipari FDI tehát a megvalósult regionális 

versenyképesség egyik komponense, amely bizonyos területi tőkeelemek hatására áramlik a 

globális versenytérben. Az áramlás útja és sebessége modellezhető, a KKE térség 

folyamatban betöltött szerepe pedig empirikus úton tesztelhető. Munkámban a járműipari 

OEM telepítések folyamán a KKE régió felé támasztott elvárásait összegzem, amelynek során 

az elvárt telepítési tényezőket a területi tőke egyes elemeivel azonosítom. A tőkeelemek ilyen 

módon közvetlen hatással bírnak a regionális versenyképességre, a hatás iránya és erőssége 

pedig ökonometriai módszertannal mérhető és kimutatható. 

Disszertációmban elméleti és gyakorlati célokat egyaránt felállítottam, előbbi dimenzióban a 

kapcsolódó fogalmak szinkronizálása és összehangolása, míg utóbbiban a versenyképesség 

területi tőkeelemekkel magyarázott modellalkotása jelenik meg. A szakirodalmi feltárás 

keretében rendkívül széles bázison a versenyképesség, a területi tőke és a telepítési tényezők 

elméleteinek feltárása egyaránt megvalósult, amelynek során számos definíció lényegi 

egyezését tapasztaltam. A versenyképesség egzakt mérése és a regionális jóléti szint 

meghatározása komplex, összetett feladat, a magyarázó elemek beazonosítása és a kapcsolat 

feltérképezése azonban lényegesen átláthatóbb formában jelenik meg. A versenyképességi 

modellek magyarázó változói, a versenyelőnyök forrásai, illetve a telepítési tényezők 

mindegyike egyfajta területi tőkeelemként értelmezhető, így versenyképességgel kapcsolatos 

definíciójuk összehangolható. Porter gyémánt modelljének determinánsai, Lengyel piramis 

modelljének alaptényezői, Capello MASST modelljének endogén változói mind egy-egy 

területi tőkeelem leképeződései, amelyek a regionális versenyképesség és jóléti szint 

meghatározó komponenseit alkotják. Disszertációm elméleti részében kísérletet teszek a 

releváns fogalmak értelmezésére, párba állítására és egymással való megfeleltetésére, a kapott 

eredményeket pedig beépítem a modellalkotás elméleti hátterébe. 
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A felállított modell hidat képez a versenyképességi és területi tőke elméletek között, amelyben 

a regionális jóléti szintet a megvalósult versenyképesség jelképezi, azt pedig endogén 

(térségi), illetve exogén (nemzetgazdasági) tőkeelemek magyarázzák. Az endogén tőkeelemek 

mindegyike egy területi tőkeelemként értelmezhető, így a faktorok és a megvalósult regionális 

versenyképesség direkt kapcsolata empirikus úton is kimutathatóvá válik. A tőkeelemek 

jellemzése tematikus mutatószámokon keresztül valósul meg, amelyek az ökonometriai 

elemzés adatbázisát szolgáltatják. A megvalósult versenyképesség, mint eredményváltozó 

mérése gazdasági és társadalmi dimenziókat egyaránt felölel, így a modellben felhasznált 

mutatók köre különböző jövedelmi, foglalkoztatási és egyéb jóléti indexekre egyaránt 

kiterjed. A kapcsolat modellezése széles módszertani bázison valósul meg, a felállított 

hipotézisek különböző ökonometriai módszerekkel kerülnek igazolásra. 

Az elemzés bázisa Kelet-Közép-Európa nyolc országának 53 NUTS 2 szintű régiója, 

amelyekben a 37 OEM járműgyár elhelyezkedését, telepítési motivációit, illetve regionális 

jóléti szintre gyakorolt hatását vizsgálom. A vizsgálatba bevont KKE régió körülhatárolására 

a rendszerváltások óta eltelt negyed évszázadban számos definíció született, konszenzusra 

azonban nem jutott a szakirodalom. A lehatárolások módszertana és eredménye a vizsgálat 

célja szerint változott, a közös politikai, történelmi és társadalmi háttér azonban szinte kivétel 

nélkül csoportalkotó ismérvként jelenik meg. Disszertációmban a KKE térség 

körülhatárolásánál a járműipart helyeztem az elemzés fókuszába, és egy olyan egységes 

piacot kerestem, amelyben a szereplők valóban versenytársként jelennek meg a 

működőtőkéért folytatott globális harcban. A heterogén csoport tagjai kizárólag olyan Uniós 

tagállamok, amelyek gazdasági és társadalmi dimenziókban egyaránt közel azonos fejlettségi 

szinten helyezkednek el, illetve politikai dimenzióban stabil rendszereket mutatnak fel. 

Mindezek alapján Németország, vagy Ausztria egyes régiói nem valódi versenytársként 

értelmezhetőek, ugyanis fejlettségi mutatóik és input árszínvonaluk a vizsgált régiótól 

lényeges eltérést mutat. Szerbia vagy Törökország szintén nem versenyez a KKE térséggel, 

hiszen az adózási hátrányok és a politikai, vállalkozási környezet destabilitása miatt komoly 

versenyhátrányokat szenved el.  
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A KUTATÁS HIPOTÉZISEI ÉS KUTATÁSI KÉRDÉSEI 

Az elvégzett elméleti és empirikus kutatásom alapján öt hipotézist állítok fel, amelyek között 

egy elméleti és négy gyakorlati irányultságú feltevés kap helyet. Az elméleti hipotézisben a 

területi tőke és a versenyképességi szakirodalom átfedését vizsgálom, míg a felállított 

gyakorlati hipotézisek az elemzésbe bevont KKE térség megvalósult versenyképességi 

szintjét, illetve a megvalósulásra ható területi tőkeelemek súlyát vizsgálják, így a 

versenyképességi és területi tőke elméletek gyakorlati leképeződését igazolják. A vizsgált 

feltevések részben a szakirodalomban fellelhető evidenciaként kezelt állítást igazolnak, illetve 

célként több esetben az állítás empirikus bázison való megcáfolása jelenik meg.  

Elméleti hipotézisemben a területi tőke és a versenyképesség szakirodalmát szinkronizálom, 

amelynek során a fogalmi lehatárolásokat vizsgálom. Az első hipotézis szerint a területi tőke 

és a versenyképesség szakirodalmában több ponton átfedés tapasztalható, a 

versenyképességet magyarázó elemek a területi tőke egyes komponenseivel feleltethetőek meg. 

A feltevés igazolására a szakirodalmi feltárást követően a releváns fogalmakat állítom 

párhuzamba egymással, amelynek során a definíciók átfedése pontosan kimutathatóvá válik. 

Második hipotézisemben a vizsgált KKE térség nyolc fővárosi régiójának versenytérben 

elfoglalt pozícióját elemzem, az elemzési egységek megvalósult versenyképességi mutatóinak 

térségi átlagtól való eltérését kutatom. A hipotézis szerint a fővárosi régiók kiemelt 

versenyképességi potenciállal rendelkeznek, amelyek a megvalósult versenyképességi 

mutatókban is megjelennek. A feltevés igazolására a többdimenziós skálázás módszertanát 

alkalmazom, amelynek keretében a régiók között egyfajta versenyképességi sorrendet állítok 

fel, a fővárosi térségeket pedig a rangsorban elfoglalt pozíciójuk alapján értékelem. A nyolc 

fővárosi régió elkülönülésének mértéke a rangsorban az ordinális skálában nem tükröződik, a 

skálaértékek közötti különbségek azonban már jelzik a megvalósult versenyképességi szint 

eltéréseit.  

Harmadik hipotézisem felállítása során a járműipar regionális jóléti szintre gyakorolt hatását 

vizsgálom, a megvalósult versenyképesség két alapvető indikátorának, illetve a régióban 

található OEM-ek számának együttmozgását mutatom ki. A hipotézis szerint a járműipar 

jelenléte hatással van a regionális foglalkoztatási és termelékenységi mutatókra, így a vizsgált 

térségben az ágazati végtermék kibocsátással rendelkező régiók magasabb értékeket 

produkálnak. Az elemzés módszertana az adatsorok közötti korreláció mérése, amelynek 
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során a regionális foglalkoztatási és munkatermelékenységi adatok, illetve a térségben 

található végtermékgyártók számának korrelációs együtthatóiból mutatom ki az adatsorok 

közötti kapcsolat erősségét.  

Negyedik hipotézisem kapcsán az ismert elméleti állítást igazolom, amely szerint a kelet-

közép-európai járműipari telepítések elsősorban a humán tőke magas fejlettségi szintjével 

rendelkező térségeket célozták meg. A feltevés igazolására első körben klaszterelemzési 

eljárás segítségével az elemzési egységeket csoportosítom, majd a humán tőkeelem súlyát és 

megvalósulási értékeit a járműgyárakkal rendelkező klaszterekben értékelem. A hipotézis 

helyességének igazolása a régiók OEM gyártóinak száma, valamint a humán tőkeelem 

adatredukció során kapott faktorértékei közötti korrelációs mutatóval egyszerűbben 

kimutathatóvá válna, ezáltal azonban kevésbé komplex képet kapnánk a tőkeelemek 

versenyképességi hozzájárulásáról.  

Utolsó hipotézisemben a megvalósult versenyképesség térségben való eltéréseinek okát 

kutatom, a szórás-négyzet felbontását követően az eltérésekben megjelenő külső és belső 

súlyokat vizsgálom. Az ötödik hipotézis szerint a vizsgált KKE térségben a regionális 

versenyképességi eltérések nagyobb részét az országhoz való tartozás magyarázza, kisebb 

része pedig az országon belüli különbségekből fakad. Az eltérés-elemzés módszerével a 

sokaság teljes szórását külső és belső komponensekre osztom, amelyben előbbi az országok 

egymástól való eltéréseit, utóbbi pedig a regionális különbségeket magyarázza. 
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A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 

A dolgozat három főbb részből tevődik össze (elméleti összefoglaló, modellalkotás és 

empirikus kutatás), amelyeket a bevezető és összefoglaló fejezetek foglalnak keretbe (1. 

ábra). Az elméleti háttér kibontása a témakör átfogó jellege miatt rendkívül összetett 

feladatként értelmezhető, a terjedelmi korlátoknak való megfelelés pedig további szűk határok 

közé tereli az összefoglalást. Mivel a disszertáció három alapvető elméleti kört érintett 

(területi tőke, versenyképesség, járműipar), így az elméleti háttér szerkezete is logikusan ezt 

az irányt követi. A területi tőke elméleti hátterének feltárását az általános tőkeelméletek 

bemutatásával indítom, majd a kapcsolódó pontok kiemelésével a területi tőke definiálásával 

folytatom. A területi tőke paradigmájának fogalmi lehatárolását követően a tőkeelemeket 

rendszerezem, majd a legfontosabb öt komponenst további részletezettséggel kifejtem. Az 

elméleti alfejezet zárásaként a saját modellalkotásom bázisaként szolgáló területi tőke 

modelleket ismertetem, illetve a koncepció egyéb regionális gazdasági fogalmakhoz 

(növekedés, fejlődés, versenyképesség) való kapcsolódási pontjait keresem.  

A kapcsolódási pontok mentén tovább haladva a versenyképesség fogalmának kialakulását a 

fejlődési és növekedési koncepciókból származtatom, a regionális gazdasági növekedés főbb 

irányzatait bemutatva a versenyképesség elméletének történelmi hátterét kutatom. A 

versenyképesség fogalmát különböző (társadalmi, gazdasági, környezeti) dimenziókban 

értelmezem, majd a gyakorlati adaptáció (mérhetőség, rangsor) problémáit vizsgálom. A 

modellalkotás területén a terjedelmi korlátokból kifolyólag kizárólag egy hazai és egy 

nemzetközi példát szolgáltatok, utóbbi szerző munkásságát külön alfejezetben kezelem. Porter 

versenyképességgel kapcsolatos nézeteivel és felállított koncepcióival úttörő szerepet töltött 

be a fogalom regionális tudományban való megjelenésében, gyémánt modellje pedig saját 

modellalkotásom alapját képezi, így a rendelkezésre álló lehetőségekhez mérten igyekszem 

elméleteinek legszélesebb körű ismertetésére. 

A járműipari ágazat bemutatásánál az elméleti és gyakorlati dimenziók feltárására és a 

közöttük fennálló kapcsolat kimutatására törekedtem. Első körben a szakirodalmat kutatva a 

járműipar elméleti hátterét rendszereztem, az ágazat-specifikus fogalmakat és a termelési 

értéklánc egyedi felépítését összegeztem. Munkám során külön figyelmet fordítottam a 

szektorban megjelenő centrum-periféria viszonyrendszer feltárására, ezen kívül a járműipar 

gazdasági válság során alkalmazott specifikus intézkedéseit ismertetem. Az empirikus 

dimenzióban az ágazat trendjeit, világpiacon betöltött szerepét és gazdasági hozzájárulását 



7 

 

tárom fel, amelynek során már kiemelt figyelmet fordítok az elemzési bázisként megjelenő 

KKE régióra. Az ágazati trendek bemutatása a termelés, értékesítés, állomány, kereskedelem 

és foglakoztatás témakörökben valósul meg, az adathalmaz táblázatos formába rendezve a 

legfőbb trendek és sarokpontok szöveges értékelésével kerül elemzésre. A fejezet lezárásaként 

a kelet-közép-európai térség járműipari múltját és a történelmi bázison felépült, 

rendszerváltást követő telepítéseket jellemzem, végül a 2015-ben a régióban végtermék 

kibocsátással rendelkező gyártókat összegzem.  

A kb. 100 oldalas elméleti összefoglalóban a disszertációban megjelenő fogalmak 

rendszerezését és szinkronizálását szeretném megvalósítani, fókuszba helyezve a fogalmak 

gyakorlati megjelenését. A területi tőke koncepciók összefoglalása során a tőkeelemek 

modellbe foglalása, illetve rendszerbe helyezése áll a középpontban, amit a szakirodalom 

részletes hazai és nemzetközi bázison végzett feltárásával valósítok meg. A versenyképesség 

elméleti hátterének feltárása során Porter hozzájárulását külön síkon kezelem, ezen felül pedig 

a versenyképesség gyakorlati adaptációját, illetve az egyéb regionális tudományi fogalmakhoz 

kapcsolódó viszonyát jellemzem. A járműipar elméleti és gyakorlati vetületének vizsgálatát 

közös alfejezetben teszem meg, amelyben a kapcsolódó fogalmak és ágazat-specifikus 

értéklánc rendszer bemutatását követően a globális trendekből kiindulva, az európai adatokon 

keresztül a KKE régió termelési sajátosságaiig jutok el. 
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1. ábra: A dolgozat felépítése 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 
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A felállított „területi tőke elemek a járműipari versenyképességben” (TJV) modell bemutatása 

során a modellalkotás folyamatát, a folyamatra ható elméleteket, illetve a modell egyes 

faktorait veszem számba, az egyes tőkeelemek megvalósult versenyképességre gyakorolt 

hatását kutatom. A felállított koncepció alapjául szolgáló gyémánt, piramis, régiók 

versenyelőnyeinek forrásai és MASST modellek adaptált elemeit külön-külön számba 

veszem, és az elméletek saját modellalkotásomra gyakorolt hatásait elemzem. A TJV modell 

komponenseinek bemutatása során elsőként a megvalósult versenyképesség mérhetőségének 

kérdésével foglalkozom, majd az egyes tőkeelemek gyakorlati megjelenését kutatom. A 

regionális versenyképességet magyarázó 7 tőkeelemet minőségi és mennyiségi ismérvek 

szerint egyaránt jellemzem, majd az ökonometriai elemzésbe bevont öt komponenshez külön-

külön öt mutatószámot rendelek. A tőkeelemek értékelése során az elemzést nemzetgazdasági 

szintre helyezem, és a vizsgált KKE régió nyolc országának mutatószámait értékelem. 

Az ökonometriai elemzés a kelet-közép-európai régió járműipari versenyképességét tárja fel, 

amelyben különböző módszertanok alapján az egyes tőkeelemek és a megvalósult 

versenyképesség kapcsolatrendszerét elemzem. A vizsgálat első körében a megvalósult 

versenyképesség kilenc mutatóját egy versenyképességi főkomponensbe sűrítem, majd a 

magyarázó öt tőkeelemet hasonló eljárás alá vetem. A felállított egységes versenyképességi és 

az öt sűrített tőkeelem mutató közötti kapcsolatot korrelációs és regressziós módszertanokkal 

kutatom, a kapcsolatok irányának és erősségének feltárását folytatom. A klaszterelemzés 

során a versenyképességi eredményváltozókkal, illetve a sűrített tőkeelemeinek 

faktorértékeivel a régiók közötti heterogenitást vizsgálom, átlátható számú és hasonló 

tulajdonságokat hordozó klaszterek felállítására törekszem. A kialakított egységes 

klaszterekben a járműipar súlyát értékelem, amelyet az egyes tőkeelemek fejlettségi szintjével 

összevetve az ágazat-specifikus telepítési tényezők meghatározása válik lehetővé. A 

főkomponens analízisben a 25 magyarázó változó újbóli csoportosítását végzem el, majd a 

csoportosítás eredményeként kapott faktorok és a megvalósult versenyképesség kapcsolatát 

kutatom. A fejezet zárásaként a régiók versenyképességi pozícióit skálázással azonosítom, 

amelynek az egy dimenziós változatával egyfajta versenyképességi rangsort állítok fel. Az 

egy dimenziós skálázás skálaértékei és a megvalósult versenyképesség faktorértékei alapján 

lehetőségem nyílik a regionális különbségek forrásainak azonosítására, amelyet az eltérés-

felbontás módszertanával végzek el. 
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A TJV MODELL 

A járműipari versenyképességre felállított területi tőkeelemeken nyugvó koncepcióm a 

„területi tőkeelemek a járműipari versenyképességben” (TJV) nevet viseli, vizuális 

megjelenésében pedig a versenyképesség területi tőkeelemekkel való kiszolgálását 

szimbolizálja (2. ábra). A modell középpontjában a megvalósult versenyképesség áll, amely 

társadalmi és gazdasági elemeket ötvözve a regionális jóléti szint leképeződése. Az exogén 

versenyképességi faktorok csoportban kizárólag a gazdasági tőke helyezkedik el, amely a 

regionális versenyképességben adaptált, külső tényezőként jelenik meg. A gazdasági tőke 

heterogén csoportként a teljes makrokörnyezetet írja le, magában foglalja a makro stabilitást, 

adóterhelést és az üzleti, vállalkozási környezet dimenzióit. Az exogén és endogén közös 

halmazban két tőkeelem kap helyet, megjelenésük azonban különböző okokra vezethető 

vissza. A humán tőke közös metszetben való megjelenésének oka, hogy az erőforrás bizonyos 

fokú mobilizációval rendelkezik, így transzferálhatóvá válik. Mindez a gyakorlatban azt 

jelenti, hogy a munkaerőpiac egy meghatározott szegmense (pl. képzetlen munkaerő) 

kereslete régión kívüli piacokról is kielégíthető, mások azonban régión belüli erőforrásokból 

kerülnek kielégítésre. A mennyiségi mutatókkal korlátozottan mérhető politikai tőke szintén 

mindkét dimenzióban – makro környezetben és térségi dimenziókban – egyaránt megjelenik, 

így az endogén és exogén elemek közös halmazában kap helyet. Nemzetgazdasági szinten az 

egyedi kormánydöntéseken alapuló pénzügyi támogatások torzítják a régiók közötti 

versenypiacot, míg térségi szinten főleg az infrastrukturális támogatások segítik elő a tőke 

beáramlását.   
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2. ábra: A TJV modell 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

Az endogén csoportban helyet kapó négy tőkeelem elnevezésére a szakirodalomban 

bevezetett fogalmakat alkalmazom, azok tartalmi összetételét azonban egyedi járműipar 

specifikus igényeim szerint változtatom. Az infrastrukturális tőke a felvevőpiacok és az 

ellátási lánc elérésének időbeli és költségbeli igényét írja le, emellett pedig a 

telekommunikációs rendszerekhez való hozzáférhetőséget jellemzi. A tőkeelemben 

megjelenik a közelség fogalma, amely az említett piacok különböző dimenziókban való 

távolságait szimbolizálja. A tudás tőke Porter koncepcióján alapulva a kompetitív 

fejlődéselméleti szinteken való haladás bázisaként értelmezhető, a kreatív tőkét magában 

foglalva a tudásintenzív szektorok betelepülését segíti elő. A járműiparra helyeződő kereslet 

oldali innovációs nyomás a tudás tőkét a versenyelőnyök elsődleges forrásai közé emeli, egy 

ágazati beruházás során a tőkeelem hiánya, vagy alacsony fejlettségi szintje egyfajta jövőbeli 
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fejlesztési korlátként jelenik meg. A vállalakozói tőke a térség iparági kultúráját és a 

beszállítói bázist hivatott feltérképezni, kiemelt figyelmet fordítva az iparági szövetségek és 

gazdasági tömörülések dimenziókra. Az iparági bázis jelenléte és a fejlett munkakultúra a 

KKE térségi járműipari beruházások alapvető motivációs tényezőiként értelmezhetőek, a 

beszállítói bázis hiánya, illetve alacsony kapacitása azonban a beruházások korlátjaként 

jelenik meg. A vállalkozói tőke egyfajta összefoglaló tőkeelemként az iparági kultúra 

jelenlétét és fejlettségi képezi le, a tudástőkéhez kapcsolódva pedig a klaszterek és gazdasági 

tömörülések kialakulásának támogatójaként is értelmezhető. A lokális tőke az üzleti 

tőkeelemektől elkülönülve a munkavállalók általános életkörülményeit méri az adott 

régióban. A tőkeelem tömöríti a közösségi szolgáltatások színvonalát és a közbiztonság 

állapotát felmérő mutatókat, illetve jellemzi a nem ipari célú szolgáltatások és a lakáspiac 

kínálatát.     
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A TJV MODELL ELMÉLETI ALAPJAI 

A modellalkotás elméleti hátterében kiemelkedő szerepet játszott Porter munkássága, ezen 

belül is a gyémánt modell és a kompetitív fejlődésemélet nézetei. Porter a gyémánt modellben 

a versenyképesség alapjait fektette le, kilépett a statikus értékelés mögül, és rendszert 

teremtett a magyarázó változók és a versenyképesség eredményváltozói között. Habár a 

modell eredetileg megalkotott négy determinánsa (tényező feltételek, keresleti feltételek, 

támogató és kapcsolódó iparágak, vállalati stratégia és verseny) elméletben tökéletesen 

összefüggő teljes rendszert alkottak, a későbbiekben hozzácsatolt kormányzat és véletlen 

dimenziók tették teljessé a modellt. A szerző által bemutatott dinamikus kapcsolatok a 

gyakorlatban is azonosíthatóak voltak, Porter pedig iparágspecifikus elemzésekkel tovább 

finomította elképzeléseit. A gyémánt modell a vállalatgazdaságtannal és stratégiával 

foglalkozó közgazdászok körében kiemelt sikert aratott, az analitikus és elméleti szakemberek 

azonban fenntartásokal kezelték azt. A bírálatok alapja a rendszer tesztelhetőségének hiánya 

volt, a Porter által leírt determinánsok közötti dinamikus kapcsolatok az empírián nem voltak 

egzaktan azonosíthatóak. Az ökonometriai alkalmazás korlátozottsága valós problémát 

jelentett, a gyémánt modellt alkalmazó ökonometriai módszertanon alapuló elemzések kivétel 

nélkül a modell módosításával és lényeges egyszerűsítésével valósultak meg.  

Saját modellalkotásom egyértelműen Porter gyémánt modelljén (3. ábra) alapul, 

determinánsai közül egy az egyben azonban kizárólag a kormányzatot alkalmazom politkiai 

tőke elnevezéssel. A tényező input feltételek determináns szétbontva megjelenik a humán 

tőke, infrastrukturális tőke és tudás tőke faktorokban, míg a keresleti feltételek determinánst a 

gazdasági tőke egyes elemei képviselik. A támogató és kapcsolódó iparágak egyértelműen a 

vállalkozói tőke leképezése, a vállalati stratégia és verseny értélmezése azonban módszertani 

problémákat vet fel, modellemben nehezen értelmezhető. A vállalkozói tőke egyes elemei (pl. 

klaszterek) fellelhetőek a vállalati stratégia és verseny determinánsban, az empirikus 

adatbázisban azonban nem azonosíthatóak. A térségi szinten értelmezhető lokális tőke Porter 

elméleteiben nem jelenik meg egyértelműen, a gyémánt modell rendszerében azonban a 

tényező (input) feltételek közé sorolnám.  
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3. ábra: A rombusz modell 

Forrás: Porter (1999) alapján saját szerkesztés. 

Porter kompetitív fejlődéselméleti modellje (4. ábra) a telepítési döntések szemszögéből 
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intézményrendszer, amely nélkül egy régió nem képes a fejlődés következő szakaszába lépni. 
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szerint a kelet-közép-európai járműipari központok az olcsó munkaerő bázisára telepített 

összeszerelő üzemekből kizárólag a tudás tőkét felhasználva képesek fejlesztési és egyéb 
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támogatási funkciókat integrálni, így modellemben a tőkeelemet önálló faktorként 

azonosítom.  

4. ábra: Kompetitív fejlődéselmélet 

Forrás: Porter (1998) alapján saját szerkesztés. 

Az empirikus modell másik pillérét Lengyel piramis modellje (5. ábra) szolgáltatta, amely a 

versenyképességet a regionális jóléttel összekötve komplex indexként értelmezi, és 

megvalósult verenyképességként aposztrofálja. A megvalósult jelző a gazdasági mutatók 

társadalmi leképeződését takarja, így esetemben alakalmas a járműipar térségre gyakorolt 

hatásának megjelenítésére. Modellem megvalósult versenyképesség elnevezésű 

eredményváltozója a piramis modell csúcsának adaptációja, amely a gazdasági (GDP, FDI, 

termelékenység) és a társadalmi (foglalkoztatás, háztartások jövedelme) mutatókat egyaránt 

magában foglalja. Lengyel saját modelljében a megvalósult versenyképesség komponenseit 

alapkategóriáknak, a megvalósulást támogató eszközbázist pedig alaptényezőknek nevezi. 

Saját modellemben a megvalósult versenyképességet – mint eredményváltozót – az egyes 

tőkeelemek – mint magyarázó változók – határozzák meg, kutatásom során pedig a közöttük 

fennálló relációkat keresem. Lengyel az alaptényezők és alapkategóriák között sikerességi 

faktorokat azonosít, amelyek egyfajta „soft” elemekként a piramis alapját képezik, és 

hosszútávon módosítható gazdaságon kívüli tényezőkként értelmezhetőek. A piramis modell 

dinamikája a következő: az alaptényezők meghatározzák a régió versenyképességét, amely az 

alapkategóriákban mérhető, és a regionális jóléti szintet befolyásolja. A versenyelőnyök 

forrásai a sikerességi faktorokban keresendők, ezek azonban kizárólag minőségi 

paraméterekkel jellemezhetőek és rövid távon rugalmatlanok. Modellemben a piramis modell 

két középső szintjét – az alapkategóriákat és alaptényezőket – alkalmazom, előbbi a 

versenyképesség célváltozójaként, utóbbi pedig a befolyásoló bázisként értelmezhető. A 

piramis modell alsó és felső szintjei – a sikerességi faktorok, és a jóléti szint – egzakt 

mutatószámokban való leképezése módszertani korlátokba ütközik, így ezeket nem 

alkalmazom.  
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5. ábra: A piramis modell 

Forrás: Lengyel (2012) alapján saját szerkesztés. 
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régiók versenyelőnyeinek forrásai modellben is megjelennek, és bizonyos feltételekkel 

egymással egy az egyben megfeleltethetőek.  

6. ábra: A régiók versenyelőnyének forrásai 

Forrás: Kitson el al. (2004) alapján saját szerkesztés. 

Az endogén és exogén tőkeelemek azonosításában irányadónak értékelem Capello MASST 
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külön kezeli, a közös halmazt azonban nem értékeli. Megítélésem szerint a területi tőkének 

több eleme endogén és exogén dimenziókban egyaránt értelmezhető, így modellemben a 

külső és belső elemeken felül a közös metszetet is megjelenítem. 
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7. ábra: A MASST modell 

Forrás: Capello (2008) alapján saját szerkesztés. 
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Összefoglalva megállapítható, hogy az általam létrehozott TJV modell alapjai Porter gyémánt 

modelljén nyugszanak, kiemelten kezelve a kormányzati támogatási eszközök versenytorzító 

szerepét a politkai tőke faktorban. Lengyel piramis modelljéből a megvalósult 

versenyképességet, mint társadalmi és gazdasági dimenziókat ötvöző komponenst emelem át, 

illetve elismerem az alapkategóriák és alaptényezők között fennálló sztochasztikus kapcsolat 

fennállását és irányát. Kitson, Martin és Tyler régiók versenyelőnyeinek forrásai modellje már 

a területi tőkeelemek és a versenyképesség kapcsolatát divizionálja, ökonometriai 

modellezésen alapuló empirikus kutatás azonban nem támasztotta alá a szerzők áltak felvázolt 

összefüggéseket. Mindezektől függetlenül a modell vizuális megjelenésében is hasonlóságot 

mutat a TJV koncepcióval, illetve a magyarázó változóként beállított a politikai tőke 

kivételével számban és tartalomban egyaránt megfeleltethetőek egymással. Capello MASST 

modellje alapvetően a regionális szinten megjelenő területi tőkeelemeket rendszerezi, illetve 

feltárja a közöttük lévő kapcsolatokat és hatásmechanizmusokat. A koncepció kevésbé az 

ökonometriai modellezésre, sokkal inkább a rendszer dinamikájának bemutatására íródott, az 

endogén és exogén tőkeelemek azonosítását azonban átveszem belőle, és a TJV koncepcióban 

is alkalmazom. 
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KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

Munkám során öt kutatási hipotézist fogalmaztam meg, amelyek közül egy az elméleti 

háttérre, négy pedig a gyakorlati kutatási eredményekre fókuszál. Az elméleti feltevést a 

szakirodalom elemzésével, míg a gyakorlati hipotézisek fennállását az elméleti bázisból 

kiindulva különböző elméleti és ökonometriai módszertanok alkalmazásával az empírián 

igazolom. Az első hipotézis szerint a területi tőke és a versenyképesség szakirodalmában több 

ponton átfedés tapasztalható, a versenyképességet magyarázó elemek a területi tőke egyes 

komponenseivel feleltethetőek meg. A szakirodalmi feltárás során láthattuk, hogy a regionális 

versenyképességet leíró változók egy része a területi tőke elemeivel egy az egyben 

megfeleltethetőek, amelyeket a TJV modellben az endogén faktorok képviselnek. Habár a 

területi tőke komponeseiben a soft elemek lényegesen nagyobb súlyt képviselnek, mint a 

versenyképesség magyarázó változói között, a hard elemek mindkét területen fellelhetőek, és 

azonos jelentéstartalommal bírnak. Giffinger (2007) a területi tőke paradigmáját és a 

regionális versenyképesség fogalmát kutatva hangsúlyozza, hogy a két modell célja azonos: 

az adott régió jólétének megteremtése és fenntartása. A két megközelítés közötti eltérés, hogy 

a területi tőke a nem anyagi javakat a területi verseny fontos forrásaként értelmezve 

operacionalizálja. Jóna (2013) kiemeli, hogy a megfoghatatlan tőkekomponenseket materiális 

javakká kell átalakítani az életszínvonal javítása és a lokális jólét megteremtése érdekében. A 

fejlődési elméletek oldaláról közelítve a térségi növekedés – ezáltal pedig a megvalósult 

regionális versenyképesség – alapját hosszú távon a régióspecifikus lokális erőforrások 

biztosítják, amelyek másnéven a térség területi tőkéjével jellemezhetőek. Mindezek 

figyelembevételével a területi tőke és a versenyképesség szakirodalmi átfedését igazoltnak 

veszem, és az első hipotézisemet elfogadom.  

Második hipotézisem szerint a fővárosi régiók kiemelt versenyképességi potenciállal 

rendelkeznek, amelyek a megvalósult versenyképességi mutatókban is megjelennek. A vidéki 

periférikus területek fővárosi centrumtól való leszakadását a versenyképességi szakirodalom a 

KKE régió történelmi sajátosságaival és gazdasági berendezkedésével magyarázza, amely 

folyamatot az országok viszonylag kis mérete és a szétaprózódott térszerkezet tovább erősít. A 

hipotézis pusztán a megvalósult versenyképesség mutatószámainak összehasonlító 

elemzésével igazolhatóvá válna, az egydimenziós skálázás, illetve a versenyképességi 

főkomponens alapján felállított versenyképességi rangsor alapján pedig további 

módszertanokkal alátámasztható. A KKE térségben vizsgált nyolc fővárosi régió mindkét 

rangsorban a vezető pozíciókat foglalja el, amely alól egyedül a Szófia és Zágráb képez 
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kivételt. A térségben egyfajta koncentrációs folyamat zajlik, amely a területi különbségeket 

fokozza, a centrumok kiemelkedése, illetve a perifériák leszakadása tapasztalható (Rechnitzer-

Tóth 2014a; 2014b). Az elemzett nemzetgazdaságokban kivétel nélkül a fővárosi régiók 

rendelkeznek a legmagasabb megvalósult versenyképességi indexekkel, így a tendenciát 

általánosak értékelem, és a második hipotézist teljes egészében elfogadom. 

Harmadik hipotézisemben a járműipar megvalósult regionális versenyképességre gyakorolt 

hatását vizsgálom, az állítás szerint a járműipar jelenléte hatással van a regionális 

foglalkoztatási és termelékenységi mutatókra, így a vizsgált térségben az ágazati végtermék 

kibocsátással rendelkező régiók magasabb értékeket produkáltak. A járműipari szektor 

szakirodalmában az ágazat makro fundamentumokra gyakorolt pozitív hatása 

nemzetgazdasági szinten evidenciaként jelenik meg, a regionális fejlődés azonban empirikus 

úton nem igazolt. A KKE térség járműipari telepítéseinek közös ismérve, hogy a tevékenység 

jellemzően összeszerelő funkciókban, alacsony hozzáadott értékkel jelenik meg, amelynek 

során az ágazat nagyrészt képzetlen, vagy alacsonyan képzett kék-galléros munkaerőt 

alkalmaz (Tóth-Hausmann 2016). A szektor átlagbére ezáltal nem haladja meg más 

ágazatokét, így a járműipar jelenléte várhatóan nem befolyásolja a fajlagos regionális 

jövedelmi értékeket. A hipotézis helyességének igazolására a megvalósult versenyképesség 

három különböző dimenziójának mutatószámát a régióban található OEM gyártók számával 

vetem össze, az adatsorok együttmozgását és a kapcsolat erősségét vizsgálom. A NUTS 2 

szinten mért jövedelmi, munkatermelékenységi és foglalkoztatási ráták, illetve a régióban 

fellelhető ágazati végtermékgyártók száma között rendkívül alacsony abszolút értékű 

korrelációs mutatók azonosíthatóak, ami az adatsorok közötti együttmozgások hiányát jelzi. 

Eszerint a járműipar jelenléte nem feltétlenül jár együtt a gazdasági fundamentumok pozitív 

irányú elmozdulásával, sem a jövedelmi, sem a foglalkoztatási, sem pedig a hatékonysági 

mutatók nem produkálnak magasabb értékeket, mint a szektorral nem rendelkező régiók 

körében. A hipotézis további igazolására szolgál a régiók csoportosítására alkalmazott 

klaszterelemzés eredménye, amelyben láthatóan a magasabb megvalósult versenyképességű 

csoportokban a járműgyárak száma viszonylag alacsony. Eszerint a járműipar jellemzően a 

közepesen fejlett régiókban foglal helyet, a magasabb jövedelemmel rendelkező térségek a 

magasabb bérszínvonal miatt már nem vonzóak a járműipari összeszerelő tevékenységek 

számára. A felállított harmadik hipotézist mindkét módszertannal alátámasztva elvetem, a 

járműipar megvalósult versenyképességre gyakorolt pozitív hatását nem igazolom. 

Megjegyzendő, hogy a járműipar jelenléte egyfajta felzárkózási folyamatot indít el a fogadó 
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térségekben, fejlesztő hatásva késve, időben eltolva jelentkezik, így komplexebb 

módszertanokkal pontosabban kimutatható (Tóth et al. 2012). 

Negyedik hipotézisemben a tőkeelemek fejlettségi szintjét a járműipari kibocsátással 

kapcsolom össze, a feltevés szerint a kelet-közép-európai járműipari telepítések elsősorban a 

humán tőke magas fejlettségi szintjével rendelkező térségeket célozták meg. A szakirodalom 

a kelet-közép-európai járműipari központok elsődleges telepítési tényezői között a szocialista 

ipari hagyományokat, illetve az alacsony bérszínvonal melletti viszonylag magas 

munkatermelékenységet említi, ezek bázisán kezdte meg a térség a rendszerváltást követően a 

gazdaság reorganizációját. Az ipari kultúra mennyiségi indexekkel való leképezése 

módszertanilag nehezen kivitelezhető folyamat, a humán tőke fejlettségi szintje azonban egy 

komplex mutatószámcsoporttal lehetővé válik. A sűrített információtartalmú humán tőke 

faktor a régióban található OEM-ek számával rendkívül alacsony szintű kapcsolatot mutat, az 

adatsorok között mért 0,07 értékű korrelációs mutató az együttmozgás tényét cáfolja. Eszerint 

a humán tőke magasabb fejlettségi szintje nem befolyásolja a térségben letelepült járműipari 

beruházások számát, illetve a meglévő OEM jelenlét sem képes a humán tőke egyes 

komponenseinek fejlesztésére. Az öt elemű klaszteranalízis során csoportképző ismérvként a 

TJV modell empíriában alkalmazott tőkeelemei jelentek meg, amelynek segítségével a 

járműipari térségek tőkeelemekkel való ellátottságát, illetve a tőkeelemek fejlettségi szintjét 

térképeztem fel. A futtatás során a homogén járműipari blokk kiemelten magas vállalkozói 

tőke érték mellett rendkívül alacsony humán tőke fejlettséget produkált, amely a tőkeelem 

telepítési döntések során betöltött alacsony súlyára utal. A klaszterelemzésben kialakult 

további, járműipari végtermékgyártással rendelkező csoportok szintén a humán tőke átlagos, 

vagy átlag alatti értékeivel rendelkeztek, így a humán tőke fejlettsége és a járműipari 

telepítések közötti kapcsolat tényét nem látom bizonyítottnak. Összességében mindkét 

módszertan az adatsorok együttmozgásának hiányát azonosítja, így a negyedik hipotézisemet 

elvetem. Megállapítható, hogy a kelet-közép-európai járműipari telepítések során nem 

elsősorban a humán erőforrások mennyisége, hanem annak alacsony ára a telepítési tényező, a 

szakosodott gyártás, és a kidolgozott technológiák egyértelműen az alacsonyan kvalifikált 

tömeg munkaerőt alkalmazzák. Napjainkban a térség input költségelőnye humán erőforrás 

oldalról már nem biztosított, a beruházók által kínált bérszínvonalon a munkaerő-piac kínálati 

oldala nem illeszkedik az elvárt kereslethez. 

Utolsó hipotézisem a megvalósult versenyképességi mutatók heterogenitásával foglalkozik, 

amelynek során a versenyképességi főkomponens, illetve az egydimenziós skálázás 
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skálaértékeinek szórását magyarázza. Az ötödik hipotézis szerint a vizsgált KKE térségben a 

regionális versenyképességi eltérések nagyobb részét az országhoz való tartozás magyarázza, 

kisebb része pedig az országon belüli különbségekből fakad. A területi elemzésekkel 

foglalkozó szakirodalom a KKE térséget versenyképességi szempontból homogén egységként 

kezeli a globális piacon, a regionális szintű belső eltéréseket viszont nem magyarázza. A 

vizsgált térségben az észak-dél irányú fejlettségi lejtő, illetve a fővárosok kiemelkedése 

egyértelműen azonosítható (Tóth 2013), az eltérések okai azonban további módszerekkel 

igazolhatóak. Az 53 elemű sokaság megvalósult versenyképesség értékeiben tapasztalható 

szórás az eltérés-elemzés módszerével nemzetgazdaságon belüli, illetve nemzetgazdaságok 

közötti komponensekre bontható, így az országok által magyarázott, illetve az országon belüli 

regionális eltérések kimutathatóvá válnak. A vizsgálat mindkét sűrített információtartalmú 

indexre hasonló eredményt hozott, amely szerint a szórás közel felét az országhoz való 

tartozás magyarázza, közel fele pedig a belső regionális különbségekből fakad. A 

versenyképességi főkomponens értékeinek szórásában a külső komponens 54,72 százalékot, 

míg a skálázással kapott skálaértékeknél 49,74 százalékot magyaráz, így az ötödik hipotézist 

– amely szerint a külső komponens magyarázó ereje magasabb – nem látom bizonyítottnak, 

ezért elvetem.  
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AIM OF THE RESEARCH 

The dissertation models the competition on a regional level for FDI in the automotive industry 

in the CEE. It also deals with the effect of the invested FDI in the region. The endogen and 

exogenous, automotive industry typical competitiveness factors are analyzed. The mentioned 

factors also occur as deployment factors, because they are unequivocally the explanation 

proxies of the FDI. In this case the dependent variable can change in a positive direction due 

to the effect of the automotive industry’s presence. So the FDI can be considered as a 

component of the realized regional competitiveness, which is attracted by the capital 

components in the global competition. The directions and the speed of the flow can be 

modeled. Its role in the CEE spatial process can be empirically tested. In my work I 

summarize the expectations of the CEE region in the OEM deployment process. In this 

process I identify the expected deployment factors with certain elements of the territorial 

capital. The capital elements have a direct effect on the regional competitiveness, the direction 

and the strength can be measured and shown by econometric methodology. 

My dissertation contains both theoretical and empirical goals. The theoretical goals are to 

synchronize the related definitions. The empirical goals mean a model building about the 

relation between competitiveness and territorial capital elements. There is a wide range of 

literature where the competitiveness, territorial capital and deployment factor are well 

defined. I experienced a lot of overlap among the three definitions. The exact measurement of 

the competitiveness and the definition of regional welfare are complex tasks. The independent 

elements and the correlations are easier to see. The independent proxies and the sources of the 

competitiveness, so as the deployment factors can be identified as a certain territorial capital 

element, so their definition in accordance with the competitiveness is possible. The 

determinants of Porter’s diamond model, the basic factors of Lengyel’s pyramid model, the 

endogen proxies of Capello’s MASST model consist of certain territorial capital elements, 

which build the regional competitiveness’ and the regional welfare’s components. In the 

theoretical part I take an assumption to understand the relevant concepts, I compare them with 

another and I build the results in the model’s theoretical background. 

The developed model functions as a bridge between the elements of the competitiveness and 

the territorial capital. The nivou of the regional welfare is represented by the realized 

competitiveness, which is explained be endogen (territorial) and exogenous (economy) capital 

elements. All of the endogen elements can be understood as territorial capital elements, so the 
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relationship between the factors and the regional competitiveness is direct and can be shown 

in an empirical way. The description of the capital elements is realized by thematic indexes, 

which will form the database for econometric analysis. The realized competitiveness, as 

dependent variable has both economic and social dimensions, so the further proxies in the 

model are various income, consumption and welfare factors. The modeling of the relationship 

is realized on a wide methodological spectrum, the hypotheses are tested by econometric 

methods. 

The basis for the analysis is 53 NUST 2 regions of 8 countries in the CEE, where 37 OEM 

automotive factories are situated. I examine the deployment motivation, and their effect on the 

regional welfare. The involved CEE regions were defined in the last decades: there are 

several definitions for them without any general agreement so far. The definition of the 

regions has changes according to the goal and the methodology: the main criterions were the 

common political, historical and social background. The focus of my dissertation is on the 

automotive industry: that is why I looked for a common market, where the participants 

compete with each other to the investment on the global market. The heterogenic group 

members are only EU member states, which are on the same economic and social 

development level, and also have a stabile political structure. Based on this some German or 

Austrian regions can not be understood as real competitors, because their development 

indexes and input price nivou differ from the examined region. Serbia or Turkey also can not 

compete with the CEE area, because their taxing disadvantages, the instability of the political 

system and the entrepreneur environment cause them relevant disadvantages in the 

competition. 
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RESEARCH FINDINGS 

During my work I formulated five research hypotheses, one of them refers to the theoretical 

background, and four of them focus on the results of the empirical findings. The theoretical 

idea is based on the literature review, while the rest four practical hypotheses are also 

originate from the theory, but they are tested in an empirical way with the help of different 

econometric methodology. According to the first hypothesis there are overlaps in the literature 

of territorial capital and in the literature of the competitiveness. Some factors, which explain 

the competitiveness, are equal with the components of territorial capital. During the literature 

review can be seen that the proxies of the regional competitiveness fully overlap the 

components of the territorial capital, which are the endogen factors in the TJV model. 

However the soft factors represent a greater amount in the components of the territorial 

capital than in the competitiveness factors. We can make sure that the hard components 

appear in both theories; furthermore they bear the same meaning. Giffinger (2007) conducted 

research on the paradigm of the territorial capital and on the definition of the competitiveness. 

He emphasizes that the goal of the two models are the same: creating and sustaining the 

welfare of the certain region. The difference between the two approaches is that the territorial 

capital sets the non-material goods as an important source of territorial competition. Jóna 

(2013) emphasizes that the intangible capital components have to be materialized in order to 

advance the life nivou and create local welfare. The development theories the territorial 

growth   - and competitiveness as a consequent – is based on the regional specific local 

resources, which can be defined as the territorial capital of the region.  Considering all of this 

there overlap in the territorial capital and the competitiveness in the literature is verified, so I 

accept the first hypothesis.  

According to my second hypothesis the capital regions have an advantaged competitive 

potential, which appear in the competitiveness proxies. The fact that the rural periphery comes 

away from the capital regions is explained by the literature with the CEE region’s historical 

characteristics and economic structure, which is actually strengthened by the countries’ small 

size and the fragmented spatial structure. The hypothesis could be verified simply by the 

comparison of the realized competitiveness’ measures, or with the competiveness ranking, 

which is based on a one dimensional scale or on the competitiveness main component. The 

competitiveness ranking would offer further methodology to verify the hypothesis. The eight 

examined capital region in the CEE have the leading position in both ranking, the only 

exception is Sofia and Zagreb. There is a certain concentration process in the territory, which 
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enhances the territorial differences, the rise of the centers and the fall of the peripheries can 

be seen (Rechnitzer-Tóth 2014a; 2014b). In the analyzed economies without exception the 

leading capital regions have the highest competitiveness index, so I accept that this tendency is 

general and I accept the second hypothesis. 

In my third hypothesis I examine the effect of the automotive industry on the regional 

competitiveness. According to the statement the presence of the automotive industry effects 

the regional employment and productivity indexes, so in the examined areas the regions, 

which produces the end product as output can reach a higher value. In the literature of the 

automotive sector the branch has a positive effect on the macro fundaments. This appears as 

equivalent in the economy, but the regional development is not empirically verified. There is 

a common characteristic of the CEE’s automotive deployment, which is that the activity 

appears in a low value-added especially in the assembly function. In this phase the industry 

applies untrained or low qualified blue-collar workers (Tóth-Hausmann 2016). The average 

wages are not higher than in other industries, so we can not expect that the presence of the 

automotive industry influences the specific regional income level. In order to verify the 

hypothesis I compared the number of the OEM producers within the region with the 

correlation and the strength of the correlation. There are especially low correlation indexes 

between the income, the productivity of labor, the employment rates on the NUTS 2 level and 

the number of end product producers. This indicates the lack of the covariance. This means 

that the presence of the automotive industry does not always goes together with the positive 

changes in the economic fundaments not in the the income, the productivity of labor, the 

employment rates, compared to other regions, which does not have such sector. The next 

method to verify the hypothesis is the cluster analysis. Its result is that the number of 

automotive factories are lower in the regions with realized competitiveness. This result means 

that the automotive industry takes place in the middle developed regions. The regions with 

higher income level are not attractive for the assembly factories due to the higher wage nivou. 

Based on the results of the two methodology I deny the third hypothesis as the automotive 

industry does not have a positive effect on the realized competitiveness. A short notice is that 

the presence of the automotive industry implicates a cathing up process in the regions, so its 

effect appear later in time, which could be show with the help of more precise methodologies 

(Tóth et al. 2012). 

In my fourth hypothesis I link the development nivou of the capital elements to the output of 

the automotive industry. I suppose that the CEE automotive deployments target regions with 
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high human capital nivou. The literature considers the socialist industrial traditions, the 

relative high level of human productivity with low wages among the most relevant 

deployment factors. These forms a base for the reorganization of the economy after the End of 

Communism. Showing the industrial culture by quantitative indexes is methodologically hard 

to process, while the development level of the human capital can be shown by a complex 

index. The human resource factor shows a very low correlation with the number of OEMs in 

the region. The correlation index has a value of 0,07, which denies the correlation. According 

to this result the development level of the human resource does not influence the number of 

automotive industrial investments, and the current OEM presence can not develop the human 

capital either. The grouping criteria in the cluster analysis were the capital elements applied in 

the TJV model. This enabled me to discover the supply of the automotive industrial areas. I 

discovered that the homogenic automotive block has an outstanding entrepreneur capital value 

beside low developed human capital. It refers to its low emphasis in the deployment decision 

making. The further groups, which has an automotive end product, the human capital has 

average level of development or below the average. So the connection between the 

development of human capital and automotive deployment is not verified. Summarizing the 

results of the two methodology it can be said that there is no correlation, so I deny the fourth 

hypothesis. It can be claimed that during the CEE automotive industrial deployment not the 

quantity but the low price of the human resource was a deployment factor. The specified 

production and the developed technologies work with qualified mass human resource. 

Nowadays the region’s input cost advantage from the human resource aspect is not sure, the 

wage nivou offered by the investors does not fit to the expected demand on the labor market. 

My last hypothesis deals with the heterogeneity of the competitiveness indexes, where the 

competitive main component is explained by the one dimensional scale’s dispersion. 

According to the fifth hypothesis the differences of the regional competitiveness in the 

examined CEE regions is explained by the country of origin in a greater amount, and by the 

differences within the country in a smaller amount. The literature of the spatial analysis 

considers the CEE area as a homogenous unit on the global market, but the inner regional 

differences are not explained in the literature. In the examined areas the north-south 

development slope and the rise of the capitals are unequivocally proven (Tóth 2013). The 

reasons of the differences can be verified by further methodologies. The multitude of 53 items 

shows dispersion in the realized competitiveness index. It can be divided into economy 

components, thus the regional differences within the countries can be found. The analysis 
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brought the same results for the other two index, meaning that half of the dispersion is 

explained by the country of origin and the other half originates from the regional differences. 

The outer component explains 54,72 percent in the competitiveness main component, while 

it’s scale value explains 49,74 percent, so the fifth hypothesis is denied, because the outer 

component’s explanation value is higher.  
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