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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

 

Tisztelt Professzor Úr! 

 

2011 szeptemberében néhány hete dolgozhattam az egyetemen, amikor Ön kiszólt az 

irodájából: „Tamás, van egy kis időm, gyere be, csináljunk valamit!”.  

Hosszasan álldogáltunk a tábla előtt, egy növekedési modellt nézegettünk, volt, ahol 

belerajzoltunk, volt, ahol töröltünk, és a következő párbeszédet folytattuk: 

TT: Professzor Úr, mit csinálunk? 

RJ: Gondolkozunk fiam, gondolkozunk! 

TT: És mindez vezetni fog valahova? 

RJ: Még nem tudom, előre nem tudhatjuk! 

TT: Akkor miért csináljuk? 

RJ: Azért fiam, mert a tudomány így működik! 

 

Azóta sokat gondolkoztunk, sok papírt teleírtunk, volt, amit kidobtunk, volt, amit 

megtartottunk. Ön megtanított gondolkozni, én pedig megtanultam alkotni, és talán 

kijelenthetjük, hogy most „csináltunk valamit”! 

Én pedig mindent köszönök! (mert a tudomány így működik) 
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1. BEVEZETÉS 

A regionális tudomány 21. századi paradigmáiban a globális tőkeáramlási és kereskedelmi 

folyamatoknak köszönhetően előtérbe kerültek a gazdasági folyamatok térbeli 

koncentrálódásának modelljei, és ebből adódóan a versenyképességi elméletek 

újraértelmezésre kerültek a regionális dimenzióban. A gazdaság térbeli koncentrálódását, 

illetve a területi verseny felerősödését a szakirodalom a növekvő skálahozadékokkal és az 

agglomerációs előnyök kiaknázásával magyarázza, a javak versenyben való elosztásában 

azonban nem képvisel egységes álláspontot. Keynes és a neoliberális gazdaságpolitika követői 

a komparatív előnyök bázisán állítják, hogy a piaci folyamatok automatikusan mérséklik a 

jövedelem eloszlás területi különbségeit, így a nemzetközi gazdaságba és kereskedelembe 

mindenki be tud kapcsolódni pusztán saját komparatív előnye kihasználásával. Mindezzel 

ellentétben a kompetitív elméletek követői szerint a piaci automatizmusok és a „láthatatlan 

kéz” nem képesek mérsékelni a területi differenciálódást, a kiegyenlítődés érdekében az 

erőforrás alapú célzott beavatkozás szükséges.  

Krugman mindkét tábort élesen bírálja, szerinte ugyanis míg egy vállalat egy esetleges csőd 

esetén felszámolhatja magát, addig egy területi egység képtelen hasonlóra, így mikro- és 

területi szintű versenyképesség különválik elméleteiben. Porter munkáiból kiindulva a 

vállalati versenyképesség alapvetően két irányzatra bomlik, szétválasztva a keresleti és 

kínálati oldalt. A kínálati oldali (termelési) irányzat abból indul ki, hogy az alacsonyabb 

fajlagos tényezőköltségek előnyt jelentenek a versenytársakkal szemben. Nemcsak a 

komparatív költségelőny a fontos, hanem az is, hogyan tudja a vállalat ezt kihasználni. A 

keresleti oldali (piaci) irányzat szerint a versenyképesség a piaci részarány változással 

fejezhető ki. Lengyel szerint a gazdasági jellegű versenynek három típusát különböztethetjük 

meg: munkaerő-piaci, vállalati és területi egységek közötti versenyt. A területi 

versenyképesség a régiók közötti versenyt modellezi, ahol az egyes entitások a globális piacon 

versenyeznek a tőkéért és tudásért, amelyek a versenyelőny alapját jelentik a jóléti szint 

növelése érdekében. 

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 
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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 spillover 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 azonosítása 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. 

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 
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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.  

A járműipari működőtőke beruházások vizsgálatakor lényeges elem a telepítési motiváció, 

ugyanis nyilván teljesen más vezérlő elvek jelennek meg egy németországi, illetve bolgár 

telepítés esetén. Előbbi esetben a felvevőpiac közelsége és az innovációs kapacitások, 

utóbbiban pedig az olcsó munkaerő és a szocialista ipari bázis a legfőbb telepítési tényezők, 

így egy döntéshozatal során a szereplők nem jelentenek egymásnak versenytársat a piacon. 

Választásom tehát egy homogén tulajdonságokkal rendelkező, nyolc tagországból álló 

elemzési térségre esett, amelyben a NUTS 2 szintű regionális sajátosságokat, illetve ezek 

járműipari megfelelését kutatom. 
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1.1 A KUTATÁS KÉRDÉSEI ÉS HIPOTÉZISEI 

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. 

1.2 KUTATÁSI MÓDSZERTAN 

A disszertációmmal kapcsolatos kutatási folyamat 2011 szeptemberétől kezdődően 2016 

szeptemberéig tartott, amelynek során az elméleti háttér feldolgozása mellett az empirikus 

kutatás alapjául szolgáló adatgyűjtés és a felállított modell gyakorlati alkalmazása egyaránt 

megvalósult. Az eltelt időszak alatt részt vettem alkalmazott és alapkutatási projektekben, 

amelyek fókuszában a járműipari telepítési tényezők és a regionális versenyképesség álltak. A 

kutatások végtermékeként megjelenő tanulmánykötetekben publikáltam, illetve a 

szerkesztőségi munkálatokban is szerepet vállaltam, amelynek bázisán 2012 és 2016 között a 

disszertációmmal kapcsolatos témákban 17 publikációt jegyeztem, közülük 7-et idegen 

nyelven. A Járműipari és térgazdasági (JÁTÉK), illetve a Győr járműipari körzet (GYIK) 

kutatócsoportok tagjaként külföldi tanulmányutak alkalmával a járműipari térségek gazdasági 

és társadalmi sajátosságait vizsgáltam, illetve nemzetközi konferenciákon és egyéb 
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fórumokon a kutatási eredményeimet ismertettem. A területi tőkével és versenyképességgel 

kapcsolatos elméleti alapjaimat a Széchenyi István Egyetem Regionális- és 

Gazdaságtudományi Doktori Iskolában szereztem meg, amelynek bázisán a témakörök 

mélyebb feltárását egyéni szinten folytattam. 

Az elméleti háttér feltárása során közel 600 publikációt és egyéb szellemi terméket dolgoztam 

fel, amelyek alapján témakörök szerint kategorizált saját bibliográfiát állítottam össze. 

Kiemelném, hogy a területi tőke elméleteinek feldolgozásában és értelmezésében rendkívüli 

segítséget kaptam Tóth Balázs adjunktus úrtól, illetve versenyképességi területen kiemelt 

szerepet játszott Lengyel Imre professzor úr Doktori Iskolában hallgatott kurzusa és a 

témakörben mutatott publikációs aktivitása. Utóbbi területen Michael Porter amerikai 

közgazdász professzor munkássága szintén kiemelt hatással volt nézeteimre, publikációit 

eredeti nyelven olvasva a versenyképesség komplex értelmezését sajátítottam el. A területi 

tőke elméleti hátterének feltárása során a koncepciófejlődés és a legfőbb tőkeelemek 

bemutatását követően az elemzés súlyát a gyakorlati modellekre helyeztem, ugyanis saját 

koncepcióm a bemutatott forrásokból tevődött össze. A versenyképességi kutatás 

középpontjába a fogalmi körülhatárolást követően a megvalósult versenyképesség mérésének 

módszertanát állítottam, majd Lengyel piramis modelljét, illetve Porter gyémánt modelljét 

kiemelten tárgyaltam. A gyémánt modell ismertetésén felül Porter további elméleteit is az 

értekezésbe foglaltam, illetve az iparági versenyképességet külön témakörként kezelem. A 

járműipar elméleti hátterének feltérképezésénél az ágazat speciális fogalmi rendszere, 

valamint az egyedi értéklánc hálózata kerül a középpontba, amely a KKE periféria térség 

centrumhoz kapcsolódó viszonyának feltárásával egészül ki.  

Az elméleti háttér bázisán felállított „tőkeelemek a járműipari versenyképességben” (TJV) 

modell a megvalósult versenyképesség járműipar-specifikus tőkeelemeit rendszerezi, a 

regionális jóléti szintet a korábban feltárt elméletek alapján 7 tőkeelemmel magyarázza. A 

megvalósult versenyképesség és a magyarázó tőkeelemek minőségi és mennyiségi 

paraméterekkel egyaránt jellemezhetőek, az empirikus vizsgálatba azonban kizárólag a 

regionális szinten megjelenő endogén elemek kerülhettek be. Az ökonometriai elemzés során 

különböző statisztikai (átlagszámítás, szórásszámítás, eltérés-felbontás), és ökonometriai 

(klaszterelemzés, főkomponens elemzés, faktorelemzés, többváltozós lineáris regresszió) 

módszereket alkalmazva 53 kelet-közép-európai régiót vizsgáltam. Az elemzett sokaságban a 

megvalósult versenyképesség szintjét és a tőkeelemek eredményváltozóra gyakorolt hatását 

elemeztem, illetve a régiók csoportosítását és pozicionálását végeztem el. A szakirodalomban 
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területi tőkével, versenyképességgel és járműiparral kapcsolatos evidenciaként kezelt 

állításokat empirikus bázison alapuló ökonometriai elemzéssel igazoltam, illetve további 

egyéni kutatási kérdéseket a bemutatott módszertanokkal kutattam. Az ökonometriai elemzés 

során kapott egzakt eredményeket a fogalmi háttérrel párhuzamba állítottam, így a területi 

tőke, a versenyképesség és a járműipar összefüggéseit a gyakorlatban is azonosíthattam.  

1.3 A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 

A szerkezeti felépítésnél egyrészről a Doktori Iskola formai útmutatásait követtem, másrészről 

pedig a kialakított struktúrát a bevezetőben megfogalmazott kutatási célokhoz igazítottam. A 

célok összehangolását követően a disszertációt elméleti, gyakorlati és vegyes tartalommal 

rendelkező szegmensekre osztottam, amelyek további két szinten alfejezetekre tagozódnak. 

Formai szempontból a dolgozat vezérlő elve az egyszerű, letisztult formában visszaadott, 

áttekinthető kivitelezés volt, amelynek keretében mondanivalómat rendszerezve, táblázatos 

formában és ábrákkal szemléltetve jelenítem meg. A felhasznált modellek ábráit egy 

szerkesztő program segítségével minden esetben újrarajzolom, forrásként pedig az eredeti 

szerzőket jelölöm.  

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 az osztályozás alapját biztosító struktúrákat ismertetem. 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 
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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. 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 

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

KKE régióra. Az ágazati trendek bemutatása a kibocsátás, felvevőpiac, illetve hozzájárulás 

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 2016-ban a régióban végtermék kibocsátással rendelkező 

gyártókat összegzem.  
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1. ábra: A dolgozat felépítése 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 
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Többváltozós regresszió 

VK POZICIONÁLÁS 

Többdimenziós skálázás 

MUTATÓK CSOPORTOSÍTÁSA 

Faktor analízis 

ELTÉRÉS ELEMZÉS 

Szórás-négyzet felbontás 

E
M

P
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IA
 

E
L

M
É

L
E

T
 

V
E
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S

E
N
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K
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S
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G

 
JÁ

R
M

Ű
IP

A
R
 

T
E

R
Ü

L
E

T
I 
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Ő

K
E
 

ALAPOK 

Klasszikus tőke 

Újtőke 

Területi tőke 

KONCEPCIÓ 

Definíció 

Értelmezés 

Osztályozás 

MODELLEK 

RVF 

MASST 

egyéb 

ÉRTELMEZÉS 

Definíció 

Mérhetőség 

Növekedés 

REGIONÁLIS VK 

Területiség 

Dimenziók 

Fejlődés 

MODELLEK 

Piramis 

Gyémánt 

(Kompetitív FE) 

 

HÁTTÉR 

Elmélet 

Gyakorlat 

Módszertan 

TRENDEK 

Kibocsátás 

Felvevőpiacok 

Hozzájárulás 

 

KKE TÉRSÉG 

Történelem 

Összeszerelőüzemek 

Járműipari központok 
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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. 

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 tőkeelemek faktorértékeivel a 

régiók közötti heterogenitást vizsgálom, átlátható számú és hasonló tulajdonságokat hordozó 

klaszterek felállítására törekszem. A kialakított egységes klaszterekben a járműipar súlyát 
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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. 

Az összefoglaló részben a kutatási eredményeket veszem számba, illetve a kutatási kérdésekre 

adott válaszokat összegzem. A felállított négy hipotézist négy különböző módszertannal 

alátámasztva igazolom, amelyek eredményeképpen az állítást elvetem, illetve részben vagy 

teljes egészében elfogadom. Az összefoglalás során a kutatási kérdéseket az elméleti és 

gyakorlati bázison alapuló eredményekkel vetem össze, majd ezekből kiindulva a jövőre 

vonatkozó lehetséges kutatási irányokat és további kutatási kérdéseket fogalmazok meg. 
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2. A TERÜLETI TŐKE ELMÉLETI HÁTTERE 

A regionális tudományban általánosan elfogadott tény, hogy a gazdaság szerkezete és 

folyamatai sokkal pontosabban megérthetőek, ha a gazdasági jellegű változókon felül 

immateriális tőkeelemeket is az elemzésbe vonunk (Veneri 2011). A területi tőke koncepció 

újszerűsége, hogy a korábban mérhetetlennek tartott immateriális javakat tőkeként értelmezi, 

ugyanolyan, a materiális tőkéhez hasonlóan értéket tulajdonít nekik, így ezeket együttesen 

veszi figyelembe a területi állapotfelmérésben és a fejlesztési irányok meghatározásakor 

(Fabbro–Mesolella 2010). A következő fejezetben a területi tőke elméleti hátterét tárom fel, 

kezdve a kialakulását meghatározó tőkeelméletek bemutatásával, folytatva a fogalmi 

körülhatárolással és rendszerezéssel, befejezve a koncepcióhoz kapcsolódó modellek 

összegyűjtésével. A fejezet célja, hogy alapot szolgáltasson a modellalkotásom során bevont 

tőkeelemek leképezéséhez, így elemzésem fókusza kevésbé az egyes tőkeelemek elméleti 

háttere, sokkal inkább a releváns gyakorlati modellek irányába tolódik.    

2.1 A TERÜLETI TŐKE ALAPJAI 

A tőke fogalma körüli értekezések a 20. század első felében a tőke, a munka és a föld, mint 

klasszikus termelési tényezők termelésben betöltött szerepének jelentőségéről, és egymáshoz 

való kapcsolatáról szóltak. A tőkés és munkás, a gép és a munka, illetve a profit és a 

munkabér közötti átváltási arány került az elemzések középpontjába, a többi termelési 

tényezőt háttérbe szorítva. Az egyes tőkeelemek kapcsolatán felül már ebben az időszakban 

megjelent a tőke alternatív típusainak feltárása és ezek rendszerezése, az elméletek azonban a  

termelési tényezők mérhető dimenzióival foglalkoznak, a humán tőke, mint tőkeelem nem 

jelenik meg.  

Az 1950-es években indult el a hullám, amely a hagyományos tőkeelméletek kiszélesítését és 

a definíciók újraértelmezését jelentették, Lin (2001; 2008) és Storberg (2002) ezt a korszakot 

az „új tőkeelméletek korszakának” nevezi. Storberg tőkeelméleteket összegző munkássága 

megállapítja, hogy a közösségek termelési erőforrására utaló tőke mellett az egyénekhez 

szorosabban kapcsolódó tőkefogalmak jelentek meg, a tőketípusok egyre inkább az emberi 

sajátosságokra vonatkoznak, miközben a tőke kollektív értelmezése háttérbe szorult. Storberg 

kiemeli, hogy a klasszikus tőkeelméletek csak a megfogható tőkét vették számításba, az új 

tőkeelméletek azonban a kevésbé megfogható elemekre is kiterjednek (Tóth 2013).  
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Lin Storberghez hasonlóan a tőkeelméletek  különálló történelmi korszakáról ír, amelyet a 

kézzel nem fogható javak azonosítása határol el egymástól. A hagyományos tőkekategóriába 

csak kézzel fogható, míg az újtőke kategóriába kézzel nem fogható elemeket is hozzárendel. 

A vállalatok az elmélet szerint megbecsülhetetlen vagyonállománnyal rendelkeznek, ugyanis 

a tudás, az információ és a kapcsolatrendszer értéke korábban nem került az elemzések 

fókuszába. Lin Bourdieu elméleteit felhasználva a tudás alapú gazdaság eszméjét hirdette, 

amelyben az új tőkék központi szerepet játszanak (Tóth 2013).  

Bourdieu (1998) a tőkét átfogóan, általános erőforrásként értelmezte, amelybe monetáris 

(kézzel fogható) és nem monetáris (kézzel nem fogható) javak egyaránt beletartoznak. Előbbi 

kategóriába sorolta a gazdasági tőkét (economic capital), utóbbiba pedig a kulturális tőkét 

(cultural capital), társadalmi tőkét (social capital) és a szimbolikus tőkét (symbolical capital). 

A szerző szerint a gazdasági tőke közvetlenül, a társadalmi és a kulturális tőke pedig 

közvetetten anyagi tőkévé konvertálható. Az átváltás módját és korlátosságát később többen 

kritizálták (Anheier et al. 1998), Bourdieu elmélete azonban a mai napig a területi tőke 

koncepció kialakulásának meghatározó mérföldkövének számít.  

Az újtőke elméletek térnyerésével a hagyományos tőkeformák (tangible capital) és a nem 

megfogható tőkeformák (intangible capital) szinkronizálása került előtérbe. A tőkeelemek 

összegzése és rendszerezése területén született publikációk egyedi modelleket állítanak elő, 

amelyekben a tőkefogalmak folyamatos felülvizsgálata történik. Tóth (2013) elfogadva Lin és 

Storberg kategorizálását foglalja össze a jelentősebb tőkeelméleteket, szerzőiket és 

megjelenésük idejét (1. táblázat):  

1. táblázat: A hagyományos és az új tőke elméletek főbb jellemzői  

 HAGYOMÁNYOS TŐKEELMÉLET ÚJTŐKE ELMÉLET 

JELLEMZŐ 

IDŐSZAK 
1600-as évektől 1950-es évekig 1950-es évektől napjainkig 

JELLEMZŐBB 

TŐKEFAJTÁK 

pénztőke, befektetett tőke, állótőke, 

állandó/konstans tőke, változó/variábilis tőke, 

emberi tőke 

gazdasági tőke, kulturális tőke, szimbolikus 

tőke, társadalmi tőke, tudás tőke, kreativitás 

tőke, pszichikai tőke, intellektuális tőke, 

szervezeti tőke, strukturális tőke, kapcsolati 

tőke, természeti tőke, területi tőke 

JELENTŐSEBB 

KÉPVISELŐK 

Petty, Quesney, Turgot, Smith, Ricardo, Mill, 

McCulloch, Say, Marx, Thünen, Böhm-

Bawerk, Fisher, Wicksell 

Bourdieu, Tomer, Machlup, Schultz, Coleman, 

Putnam, Becker, Edvinsson-Malone, Stewart, 

Sveiby, Lin, Sprenger, Stehr, Florida, 

Markman, Fukuyama, Camagni 

Forrás: Tóth (2013) alapján saját szerkesztés.  
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A területi tőke elméletének kialalkulásában és a diszciplína elfogadásában kiemelt szerepet 

játszott, hogy a területi tőke elmélete leválasztható legyen a klasszikus tőkeelméletekről. A 

tőkejelleget Adler és Know (1999) nyolc tulajdonsággal írta le, amelyek együttes teljesülése 

egyértelműen jellemzi a tőkefajtákat. Tóth (2013) összefoglaló értekezésében az említett 

kritériumok területi tőkéhez való illeszthetőségét vizsgálta a következők szerint: 

 A területi tőke mértéke növelhető, a befektetés nemcsak pénzbeli haszon 

megszerzésére irányulhat, hanem tudás- és információbirtoklás vagy hálózatépítés 

céljából is. 

 A területi tőke önmagában nem kisajátítható, de annak néhány komponense 

(elsősorban az egyéni szintű tőkekategóriák) igen. 

 A területi tőke önmagában nem konvertálható más tőkeformára, összetevőinek 

többsége azonban igen. 

 A területi tőke részben kiegészíthető, viszont nem, vagy nagy nehézségek árán 

pótolható, helyettesíthető.  

 A területi tőke a múltban és a jelenben zajló folyamatok segítségével felhalmozható, 

gyarapítható.  

 A területi tőke és annak elemei rendszeresen igénylik a karbantartást, értékvesztése 

a használat hiányából származik.  

 A területi tőke közjószág jellegű, nem lehet az egyén vagy szervezet tulajdona, 

kizárólag a helyi közösségé. Egyetlen személynek és szervezetnek, de személyek 

vagy szervezetek csoportjainak sem lehet kizárólagos tulajdona a területi tőke felett. 

 A területi tőke regionális dimenzióban értelmezhető, valamely komponensének 

kiesése csökkenti a területi tőke nagyságát. 

Robison et al. (2002) hasonló módszertan alapján a következő megállapításokat teszi a 

területi tőke tőkejellegével kapcsolatban: 

 A területi tőke nem konvertálható, nem átalakítható.  

 A területi tőke nem állandó, tényezői folyamatosan változnak, alakulnak.  

 A területi tőke kockázatos, fennáll az elveszthetőség veszélye, vagyis a területi tőke 

alkotóelemei karbantartást igényelnek.  

 A területi tőke nem elidegeníthető, nem eladható, nem bérelhető és nem 

elajándékozható.  
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 A területi tőke esetében csak részben értelmezhető a javak és szolgáltatások 

sokféleségének mértéke.  

 A területi tőke nem helyettesíthető.  

 A területi tőke értékvesztése nem a használat során keletkezik, tehát abban az esetben 

romlékony, ha nem használják.  

 A területi tőke működésének kiszámíthatósága, megbízhatósága nem értelmezhető 

kritérium.  

A területi tőke elemei felhalmozhatók, mobilizálhatók, elveszíthetők és amortizálhatók 

(Faludi 2006). Az immateriális tőkefajták egyaránt kötődhetnek az egyénhez, a közösséghez 

és a térstruktúrához, mobilitásuk nem olyan gyors, mint a tárgyiasult tőkéé, mert a 

megfoghatatlan javak rendszerint társadalmilag meghatározottak, szorosan kapcsolódnak a 

társadalom egyes tagjaihoz vagy valamilyen közösséghez (Jóna 2013). A fizikai tőke 

közvetlenül és gyorsan reagál a gazdasági tendenciák változására, a nem tárgyi javak értéke 

viszont csak késve módosul (Brenner 2004). 

2.2 TERÜLETI TŐKE KONCEPCIÓK 

Bourdieu (2004) szerint a társadalmi világ struktúráját és működését akkor ítélhetjük meg 

csak helyesen, ha a tőke fogalmát nem csupán a közgazdaságtanból ismert formában, hanem 

valamennyi megjelenési formájában vezetjük be. A területi tőke olyan összetett fogalom, 

amellyel a gazdasági térszerkezet mélyebb összefüggésrendszerét lehet megvizsgálni, a 

térstruktúra tőkevonzó és tőkefelhalmozó képességét megállapítani (ESPON 2011).  

A OECD meghatározása szerint “minden régió egyedi területi tőkével rendelkezik, amely 

alapvetően különbözik más régiók területi tőkéjétől, és bizonyos beruházások a tér egy 

pontján magasabb megtérülést tesznek lehetővé, mint a tér bármely más pontján, mert jobban 

illeszkednek a területhez, hatékonyabban hasznosítják annak eszközeit, lehetőségeit” (OECD 

2001, 15–16). A definíció a mai napig a legismertebb területi tőke értelmezés, amelyet 

számtalan kutató emelt át egy az egyben munkássága során (Casi–Resmini 2012, Constantin 

et al. 2013). Az OECD az említett dokumentumban nem csak a területi tőke fogalmi 

körülhatárolására, hanem elemeinek rendszerezésére is kísérletet tesz (2. táblázat). 
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2. táblázat: A területi tőke forrásai  

LÁTHATÓ (FIZIKAI)  

TÉNYEZŐK 

LÁTHATALAN  

ÖSSZEFÜGGÉSEK 

MEGFOGHATATLAN (IMMATERIÁLIS)  

TÉNYEZŐK 

Földrajzi fekvés Hallgatólagos megállapodások Intézmények 

Terület nagysága Szokások és informális szabályok Szabályok 

Termelési tényezőkkel való 

ellátottság 
Szolidaritás Szokások 

Tradíciók Kölcsönös segítségnyújtás Lokális termelők 

Természeti erőforrások 
Új gondolat elfodadása kisebb 

közösségekben 
Kutatók 

Életminőség  Helyi politikusok 

Méretgazdaságossági és szinergia 

előnyök 
  

Forrás: OECD (2001) alapján saját szerkesztés.  

A szerzők a területi tőke három forrását különítik el: a látható tényezőket, a láthatatlan 

összefüggéseket és a megfoghatatlan tényezőket, amelyek csupán elméleti szinten 

választhatóak szét, a valóságban kölcsönösen meghatározzák egymást, összegük a területi 

tőke összértékét adja. Giffinger (2007) szerint a fizikai tényezők relatív előnyöket, a 

láthatatlan összefüggések és a megfoghatatlan tényezők pedig abszolút előnyöket biztosítanak. 

Rechnitzer (2010, 1) definíciója szerint “a területi tőke kiemeli a térbeli pontok és halmazok 

rendszerének láthatatlan összefüggéseit, és olyan személyes relációkon alapul, amelyek az 

emberi tényezők kombinációiban, egymás közötti kapcsolataiban, példaértékű 

cselekvésekben, vagy a kialakított szabályokban, szokásokban, mintákban rejlenek”. A 

meghatározást később szerzőtársával kiegészítve  megjegyzik, hogy “a területi tőke elemei 

olyan hely- és térségspecifikus adottságok összességéből tevődnek össze, amelyek túllépnek a 

fejlődésvizsgálatoknál tradicionálisan alkalmazott regionális gazdaságtani felfogásokon, 

egyben arra orientálják a fejlesztéspolitikát, hogy annak fókuszába a lokális értékek 

kerüljenek” (Rechnitzer-Smahó 2011, 25). Tóth (2013, 63) szerint “a területi tőke olyan 

anyagi (megfogható) és nem anyagi (nem megfogható) tényezők, erőforrások együttese, 

illetve ezek szerves térbeli összekapcsolódása (kombinációja), amelynek nagysága, 

összetétele és hasznosíthatósága régiónként eltérő (terület- vagy helyspecifikus)”. 

Camagni a területi tőke definícióját eddigi munkássága során tulajdonképpen még nem 

határozta meg, területi tőke témájú publikációi sokkal inkább az alkotóelemek 
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csoportosítására, mintsem a definíció felállítására fókuszálnak. Korábbi klasszifikációjában a 

szerző a következő kategóriákat különítette el (Camagni 2008):  

 helyi pénzügyi és technológiai externáliák, 

 helyi termelési tevékenységek és hagyományok, 

 helyi kapcsolatok,  

 helyi kulturális elemek és értékek, 

 helyi kormányzás szabályai és gyakorlata.  

Zonneveld és Waterhout (2010) a területi tőke összetevőinek csoportosításában a strukturális 

(gazdasági, infrastrukturális) jellemzőket kemény változók, míg a társadalmi és kulturális 

erőforrásokat puha tényezők közé sorolták.  

Dematteis-Governa (2005) a területi tőke négy csoportját különítik el:  

 örökölt természeti és gazdasági javak,  

 térségben található általános kollektív javak,  

 állandó attrakciók, 

 térségi jellegzetességek. 

Az örökölt természeti és gazdasági javak létrehozása időigényes folyamat, a térségben 

található általános kollektív javak nem megoszthatóak, magántulajdonba nem, vagy 

korlátozottan kerülhetnek, a térség egyediségét alkotó állandónak tekinthető attrakciók 

mozdíthatatlanok, a térségi jellegzetességek pedig egy bizonyos minőségben kizárólag az 

adott területen lelhetőek fel. 

Stimson, Stough és Nijkamp a fenntartható regionális innovatív fejlődést öt tényezőre vezeti 

vissza, amelyek a területi tőke komponenseiként értelmezhetőek: (Stimson et al. 2011, 10-11): 

 “Termelő tőke: ez összhangban áll a neoklasszikus felfogással, ahol a hagyományos 

termelési függvény a munkától és tőkétől függ.  

 Humán tőke: a munkaerő minőségét jelenti, amely az oktatásból, szakképzésből, avagy 

az új képességek gyors elsajátításából ered, lényeges, hogy ez a humán tőke minél 

egyenletesebben terüljön szét a népességen belül.  
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 Társadalmi tőke: az emberek közötti interakció és kommunikáció milyensége, amely a 

társadalmi-gazdasági kapcsolatok, az üzleti hálózatok (formális és informális), 

bizalmon alapuló együttmködések stb. feltétele.  

 Kreatív tőke: az új kihívásokra és új lehetőségekre való hatékony választ, a 

vállalkozókészséget, az újszerű gondolatokat, az innovatív előrelátást stb. teszi 

lehetővé.  

 Ökológiai tőke: az élhető környezet, a tiszta levegő és víz, a rekreációs lehetőségek, a 

városi zöld terek stb. mind szükségesek egy térség tartós és kiegyensúlyozott 

fejlődéséhez.” 

Ventura et al. (2010b) hat tőkefajtát különböztet meg a következő tartalmakkal: 

 környezeti tőke, 

- kőolaj, víz, 

- növény- és állatvilág, 

- egyéb, nem mesterségesen előállított környezeti elemek, 

 gazdasági tőke, 

- gazdasági folyamatok, szolgáltatások, 

- hálózati rendszerek, 

 humán tőke, 

- lexikális tudás, 

- helyi társadalom képességei, kompetenciái, gyakorlatai, 

 kulturális tőke, 

- történelmi és művészeti örökség, 

 intézményi tőke, 

- régió életfeltételeinek egésze. 

A hatodik elem a szimbolikus tőke, amely a felhalmozáson túl közvetítő szerepet is kap. A 

szerzők szerint egyetlen tőkefajta birtoklása révén csak korlátozott profit realizálható, a 

tőkeelemek kihasználása csak egyik tőkekomponens más tőkefajtára való, a szimbolikus tőke 

általi átalakításával valósulhat meg (Jóna 2013). 

A társadalmi tőke összetevőit és ezeknek egymásra gyakorolt kölcsönhatásait Camagni egy 

kétdimenziós ábrán személtette (2. ábra), amelyben a tengelyek a mikro és makro, illetve a 

formális és informális dimenziók mentén osztják fel a regionális társadalmi tőkét. A modell 
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szerint a területi fejlesztés során a térség adaptálja a makro dimenzióban helyet foglaló 

tőketípusokat, míg a mikorszinten megtalálható formális és informális együttműködéseken 

alapuló társadalmi tőke nagyban meghatározza a fejlődési potenciált (Camagni 2009). 

Camagni hangsúlyozza, hogy a társadalmi tőke makroszintje tulajdonképpen megfeleltethető 

a Williamson (1985) és North (1990) nyomán értelmezhető intézményeknek és szabályoknak, 

amelyek formális és informális dimenziókban egyaránt léteznek (Bodor-Grünhut 2014).  

2. ábra: A társadalmi tőke dimenziói, formái és funkciói 

Forrás: Camagni (2009) alapján saját szerkesztés. 

Camagni és Giffinger több publikációjukban kifejtik, hogy a területi tőke koncepciójának 

elterjedéséhez és adaptálásához a regionális fejlődés kínálatoldai megközelítése adott 

lendületet. Camagni megjegyzi, hogy a Keynes által favorizált szigorúan keresletoldali 

elméletek hibás koncepciók, ugyanis a regionális belső kereslet hosszú távon nem lényeges 

eleme a regionális növekedés ösztönzésének (Camagni 2008). A jelenség oka, hogy a 

folyamatosan bővülő nemzetközi és interregionális munkamegosztás következtében egyes 

régiók alul-, mások pedig felül teljesítik az átlagot más régiók javára vagy kárára, így 

hosszútávon nem szükséges, hogy a régiók egyformán részesüljenek a nemzetközi 
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kereskedelem növekedésének előnyeiből. A megközelítés egyaránt merít Malmgren és Simon 

racionalitás és döntéshozatal modelljéből (Malmgren 1961, Simon 1972), továbbá Storper 

kihasználatlan egymásrautaltság elméletéből (Storper 1995). Giffinger (2007) hozzátette, 

hogy a kereslet növekedése és a növekvő skálahozadék közötti kölcsönhatás kizárólag rövid 

távon, általában a regionális specializáció esetében érvényesül (Tóth 2013).  

Az értekezés keretei – a terjedelmi korlátokból kifolyólag – nem teszik lehetővé, hogy a 

területi tőke egyes komponenseit külön-külön is részletesen tárgyaljam, illetve irodalmi 

hátterét bemutassam, így Tóth (2013; 2015a; 2015b) nemzetközi szakirodalmi feltárását 

illesztem a disszertációba. A szerző területi tőkével foglalkozó összegző munkáiban a területi 

tőke elemek megjelenését, rendszerezését, a tőkeformákra vonatkozó különböző nézeteket és 

felfogásokat egy táblázatban foglalta össze, különbontva, hogy az adott tőkefajta a területi 

tőke klasszikus elméleteitől függetlenül, vagy az elmélethez kapcsolódóan értelmezhető (3. 

táblázat).  
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3. táblázat: Tőkefajták megjelenése a nemzetközi szakirodalomban 

Forrás: Tóth (2013; 2015a; 2015b) alapján saját szerkesztés. 

Rechnitzer (2016) egy újszerű megközelítésben a térségi siker és a területi tőke 

kapcsolatrendszerét vizsgálta. A szerző Camagni tőkeelemek rendszerezéséből indult ki, 
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A TERÜLETI TŐKE KONCEPCIÓJÁTÓL FÜGGETLEN PUBLIKÁCIÓK 

Kitson et al. (2004)    x x x        x  x  x  

Emery-Flora (2006) x   x      x x x  x   x   

Huggins-Izushi (2008)  x  x       x       x  

Agarwal el at. (2009)   x x     x x    x      

Stimson et al. (2011)    x          x  x x x  

Carayannis et al. (2012)   x x        x  x   x   

A TERÜLETI TŐKE KONCEPCIÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK 

van der Ploeg et al. (2008)   x x      x    x      

Camagni (2008)    x   x       x      

Affuso-Camagni (2010)     x  x x  x    x      

Ventura et al. (2010a)   x x  x   x x   x x      

Brasili (2011)     x   x x      x x    

Brasili et al. (2012)    x x  x x x     x x x    

Mazzola et al. (2012)  x  x  x x x      x   x  x 

Servillo et al. (2012) x  x x  x   x x    x      

Atkinson (2013) x  x x  x   x x    x      

Bogdanov-Nikolic (2013)   x x  x   x x    x      

Camagni (2014)    x x  x x x x    x x x x   

Tortora et al. (2014)    x x  x   x x   x x      

Zasada et al. (2015)   x  x             x   
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azonban a modellel szemben számos kritikát is megfogalmaz, amelyek a későbbi elemzés 

bázisát adják. A legfőbb hiányosság, hogy Camagni elméletében nem egyértelmű az elemzett 

területi egység szintje, a makro, mezo és mikro szintek összemosódnak. A területi tőkeelemek 

konvertálhatósága és értékvesztése szintén nem jelenik meg, így a rendszer dinamikája 

alapjaiban megkérdőjelezhető. A szerző szerint, habár a Camagni modell a területrendszerben 

elsőként kapcsolja össze a gazdasági alapokat megtestesítő tényezőket azok működtetési 

rendszereivel, a tőkejavak meghatározása háttérbe szorul, a területi tőke értelmezése inkább a 

területrendszer belső viszonyainak leírására, az elemek lehetséges összefüggéseire 

vonatkoznak. Rechnitzer meglátása szerint a területi tőke elmélet helyzetet, állapotot ír le, azt 

vizsgálja, hogy milyenek az összefüggések a területrendszer elemei között, azok tényezőinek a 

működését miként jellemezhetjük, adott időben.  Nem ad magyarázatot a tényezők 

kialakulásának folyamatára, különösen nem az innovatív keresztbe foglalt faktorok belső 

sajátosságaira, amelyek részben a múltból, a korábbi időszakok eredményeiből következnek, 

részben azokból a helyben kiformált hatásmechanizmusokból, interakciókból (tőke 

átalakításokból), amik az adott területrendszerben zajlottak, vagy folyamatosan megtörténtek.  

A tőkefajták átalakulása, transzformációja, egymásra gyakorolt hatása és a tényezők alkotóira 

való visszahatása tehát kritikai elemként jelenik meg a korábbi szakirodalommal szemben, 

amely Rechnitzer publikációjának alapját szolgáltatta. Camagni elméletének további korlátja, 

hogy olyan jól működő piacgazdaságra lett kidolgozva, amelyben a területi szereplők 

tisztában vannak céljaikkal és eszközrendszerükkel, továbbá a közöttük lévő mechanizmusok, 

kapcsolatok, szabályok átláthatóak, tartósan kiépültek és intézményesültek. Kelet-Közép-

Európa számos régiójában ez említett mechanizmusok és intézmények csak fokozatosan 

alakulnak ki, kevésbé stabilak, és folyamatos átrendeződés zajlik a piacokon. A központi 

állam beavatkozási terei hol szélesednek, hol zsugorodnak, a területi szintek konpetenciája 

átalakul, illetve a gazdasági szereplők és a társadalmi aktorok egyaránt kitettek a központi 

beavatkozásnak. Mindezek azt jelentik, hogy Camagni modellje kevésbé adaptálható a KKE 

térségben, az egyes régiók sajátos mechanizmusait kevésbé képes beépíteni a szerkezetébe.  

Rechnitzer megközelítése szerint a területrendszerben rendelkezésre álló, és felhalmozott 

gazdasági, társadalmi és kulturális tőkék metszéspontja, közös felülete, azon elemek, értékek 

összessége, amelyek az adott helyre jellemzőek, s csak abban és csak ott (mezo szint) 

értelmezhetők. Az adott helyen található tőkefajták és javak egymáshoz kapcsolódnak, 

egymásra hatnak, azok között egybekapcsolódások, transzformációk, átöröklődések, 

megőrzések, szinergiák működnek, és ezek eredménye – a folyamatosan változó, alakuló, 
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átrendeződő – területi tőke. A szerző a társadalmi tőke meghatározásához Bourdieu 

definíciójából indul ki, a kulturális tőke alá sorolja a humán, szellemi, tudás és kreatív tőkét, a 

gazdasági tőke dimenziójában pedig a klasszikus tőkeeértelmezések mezo szintű 

adaptációjára törekszik.  

Rechnitzer területi tőkével kapcsolatos munkássága a tőketranszformációk, a területi tőke 

sikerré konvertálása témakörében teljesedik ki. A szerző a tőkeelemek egymásra gyakorolt 

hatását, a tőkekapcsolatok mozgatórugóit, az inspiráló erőket és a tőketranszformációk eredőit 

vizsgálta. A tőkefajták átalakításának kódja a genius loci (továbbiakban GL), amely egyfajta 

szellemiségként, rutinként vagy mechanizmusként értelmezhető. A GL kód indukálja a 

tőkefajták átalakítását, egymásra hatását és váltja ki a köztük lévő szinergiákat, a 

területfejlesztés eszközeként pedig a területi fejlődés kulcsaként jelenik meg. A GL 

értelmezési területe a település (vagy város), helyhez kötött, átvinni vagy átörökíteni nem 

lehet, ugyanakkor mintául szolgálhat más entitások tőketranszformációinál.  

A területfejlesztés három dimenzióban jelenik meg. Elsőként a tőkeelemek átalakításában, 

megváltoztatva a tőkefajták összetételeit, elemeit és elemeinek súlyait. Második elemként a 

célok meghatározása jelenik meg, inspirálva a tőkeelemeket mozgató szereplőket a szinergiák 

létrehozására. A célok a területrendszerből eredeztethetőek, de döntően a területi tőke 

tartalmakra épülnek, azokat próbálják megújítani, erősíteni és fejlesztési sikerekké alakítani. 

A belső és külső szereplők sikeressége egyaránt a GL kód ismeretének és alkalmazási 

képességének függvénye, a kód felhasználásának hiánya minden szegmensben alacsonyabb 

megtérüléssel járhat. A területfejlesztés sikerének a kulcsa, hogy olyan területi tőkére és GL 

kódra hangolt fejlesztéseket hajtsanak végre, amelyek visszahatnak a rendszeralkotókra és a 

vezérlő egységekre. A területfejlesztés harmadik dimenziója a fejlesztési intézmények, 

amelyek vezénylik a tőketranszformációkat. Lényeges szereppel bír az intézmények lokális 

beépültsége, elfogadottsága és erőforrás-vonzó képessége.  

A GL kódok dinamikus halmazként értelmezhetőek, melynek tartalma időben változik, 

kiterjed, vagy zsugorodik, egyes elemek kikerülnek a rendszerből, mások pedig 

integrálódnak. A GL kódok időbeli kiterjedése három különböző alakzatot vehet fel. A 

töretlen fejlődés szimbolikája a pezsgő kehely forma, amelynél időben haladva egyre bővebb 

és sokszínűbb elemek kerülnek a rendszerbe, jelezve a területrendszer folyamatos 

megújítására vonatkozó képességet. A cső alakzat a megrekedés állapotát jelképezi, amikor 

egy idősíkban a tőkeelemek transzformációja háttérbe szorul, a szükséges átalakítási elemek 
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nem jelennek meg. A jelenség a tartós válsággal küzdő térségek centrumaiban figyelhető meg, 

ahol a külső vagy belső fejlesztések nem képesek a tőkefajtáknak olyan inspirációt adni, 

amely tartós elmozdulást eredményezhet. A GL kódok időbeli egymásra épülésének harmadik 

fajtája a tök alakzat, amely a hektikus fejlődést formálja meg. Ez esetben a kódtartomány 

bővülését követően következik a tetőpont, majd a leépülés. A folyamat aztán ismétli magát, 

megformálva ezzel a tök alakzatot. A hasonló mintát követő területi egységek bizonyos 

időkben aktivizálják a tőketranszformációkat, majd az átalakítás intenzitásának csökkenésével 

a térség vonzereje is csökken. A fejlesztéspolitika kiegyensúlyozatlansága következtében nem 

jelennek meg a hosszú távú fejlesztési irányvonalak, a befektetett erőforrások pedig nem 

hasznosulnak az előre várt mértékben.  

Rechnitzer munkásságában a Krugman (1991, 1995) által bevezetett és alkalmazott 

centrifugális és centripetális erők térszerkezetre gyakorolt hatásai is megjelennek. A 

centrifugális hatások kiváltásának módja, hogy a GL kód: 

 vonzza az újabb tőkeelemeket, 

 szélesíti a meglévők tartalmait, 

 több és újabb elemeket koncentrál, 

 további tranzakciókat moderál. 

A centripetális kiterjesztő hatások kapcsolódó területrendszereket érintenek, hatnak az ottani 

tőkeelemekre, így a különféle kódok térbeli harmonizációja következhet be. Létrejön egy 

speciális tér, amely megjelenhet gazdasági tőke formálta egység, településrendszer alakította 

egymásra épülés vagy nagytérségi hálózatok formájában egyaránt.  

Rechnitzer Enyedi (1996) munkásságát felhasználva a térségi siker kritériumait rendszerezte, 

a területi tőke sikerré konvertálásának kulcsait kereste. A siker kritériumait az alábbi kilenc 

pontban foglalta össze: 

 gazdasági szerkezet megújítására való képesség, 

 értékhordozó ágazatok magas részaránya, 

 erős térségi innovációs képesség, 

 helyben születendő sikeres döntések, 

 domináns szereplők által kialakított fejlesztési célok, 

 erős és gyarapodó középosztály, 
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 értékes települési környezet, 

 konfliktuskezelési készség, 

 jelentős külső kapcsolatrendszer. 

Rechnitzer mind a kilenc sikerfaktort a korábban részletesen bemutatott területi tőkeelemekkel 

(kulturális, társadalmi és gazdasági tőke) kötötte össze, azok viszonyrendszerét kutatta. A 

sikeres fejlesztés és átalakítás következtében növekszik a térségi jövedelem és 

foglalkoztatottság, és nő a tőkevonzó képesség. A területi tőke és a fejlesztési eredmények 

között pedig a GL kód helyezkedik el, amely a tőkét sikerré konvertálja a társadalmi, 

kulturális és gazdasági dimenziókban egyaránt.  

Camagni és Fratesi (2011) kiemelik, hogy a nem anyagi tőkejavak az átalakítás révén anyagi 

tőkévé formálhatók, az átalakítás többszörös áttételű, ismétlődő folyamatának feltétele pedig a 

szimbolikus tőke birtoklása (Bourdieu 1986). Dematteis és Governa (2005) szerint a területi 

adottságokat (mint potenciális forrásokat) azok kihasználásával és művelésével lehet 

gazdasági tőkévé átalakítani. Tóth (2013) a tőkeelemek számbavételén felül saját modelljében 

kísérletet tesz az egyéni és kollektív szinten megjelenő tőkefajták rendszerezésére, és az 

átalakulások formáinak bemutatására (3. ábra).  
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3. ábra: A területi tőke egyéni és kollektív szintű tőkeformái és átalakulásaik 

Forrás: Tóth (2013) alapján saját szerkesztés. 

Rechnitzer tőketranszformációs emlélete minden bizonyal merít Tóth modelljéből, a szerző 

több helyen is hivatkozik Tóth korábbi tőkeátalakulási rendszerére. Tóth a területi tőke 

komponensei közötti kapcsolatrendszerben és a tőkeelemek átalakulása során a következő 

folyamatokat azonosítja (Tóth 2013, 61-62): 

 “Az inkorporált kulturális tőkének az objektivált kulturális tőkére való átváltását az 

ún. anyagi hordozók biztosítják. 

 Az objektivált kulturális tőkének az intézményesített kulturális tőkére való átváltása a 

rangoknak, a fokozatoknak, a címeknek és a titulusoknak tulajdonítható. 
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 Az egyéni inkorporált kulturális tőke az ún. vállalkozói képességek formájában 

szállítható a strukturális tőke szervezeti tőke alkotóeleméhez.  

 Az egyéni és a kollektív szinten is értelmezhető kapcsolati tőke között teremt 

szorosabb összefüggést a kapcsolatok ún. személyfüggetlenné válásának folyamata.  

 A szimbolikus tőke fontosságát több tőkeátalakulási folyamat is igazolja, amely során 

az időtényező tölt be lényeges szerepet. Az időről-időre felhalmozott gazdasági, 

kulturális, társadalmi és természeti potenciálok továbböröklődnek, 

hagyományozódnak.” 

2.3 TERÜLETI TŐKE MODELLEK 

A területi tőke koncepciók kialakulását, a definíciók felállítását és a tőkeelemek 

rendszerezését követően a területi tőkével kapcsolatos publikációk területén a súlypont a 

modellalkotásra helyeződött át. A szerzők a területi tőke elméleti konpcepcióját a gazdasági 

növekedés, versenyképesség, területi kormányzás és egyéb korábban bevezetett fogalmakkal 

kötötték össze, amelyek során statikus és dinamikus modelleket állítottak fel. 

A területi tőke elméletek szoros összefonódást mutatnak az alábbi közgazdasági 

irányzatokkal: 

 polarizációs és endogén növekedéselmélet, 

 evolúciós irányzatok, 

 közgazdaságtani intézményi irányzat, 

 GREMI elmélet, 

 közelség elmélet, 

 kihasználatlan egymásrautaltság elmélet. 

Camagni egy 2005-ös munkájában a területi tőke és a területi kohézió kapcsolatát elemezte 

(4. ábra). A szerző szerint a területi kohézió a területi tőke bázisán alakulhat ki a következő 

területi minőség, területi hatékonyság és területi identitás komponens alapján (Camagni 

2005). A területi minőség jellemzően egy térség társadalmi és kulturális sajátosságaiból és a 

természeti és épített környezetből áll. A területi hatékonyság az üzleti környzetetet és a térségi 

vonzerőt modellezi, elemei a természeti erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, a vállalati 

versenyképesség és a térség megközelíthetősége. A területi identitás egyfajta heterogén 

elemként a társadalmi és gazdasági dimenziókat is magában foglaló alkotóelemekből áll, 
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magában foglalja a lokális tudástőkét, a speciális helyi erőforrásokat illetve a produktív 

foglalkoztatási ágakat. 

4. ábra: A területi tőke és a területi kohézió kapcsolódási pontjai 

Forrás: Camagni (2005) alapján saját szerkesztés. 

Zonneveld és Waterhout (2010) a területi kohéziót a területi tőkén keresztül értelmezték 
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pályáját (Tóth 2013). Az útfüggőség kérdésköre a regionális tudomány egyéb területein is 
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előtérbe került (Page 2006; Martin-Sunley 2006; Hassink 2005), napjainkra az evolúciós 

közgazdaságtan és a területi fejlődés meghatározó paradigmájává lépett elő.  

Camagni kiinduló elméleteit tovább fejlesztve a területi tőke elemeit két dimenzió (a javakért 

folytatott rivalizálás és az anyagi jellemzők) mentén osztályozta. A szerző a területi tőke 

elemeit egy háromszor hármas mátrixban foglalta össze, melyeket a térség endogén 

erőforrásainak nevezett (5. ábra). A mátrix sarok komponensei Camagni elméletében a 

tradicionális növekedési és fejlődési elemeket tartalmazzák, a klasszikus termelési 

függvénybe közvetlenül bekapcsolhatóak.  A „hagyományos négyszög” (traditional square) 

közötti kötőanyagot az osztályozás másik csoportja az „innovációs kereszt” (innovation cross) 

képviseli, olyan szellemi erőforrások halmaza, amelyek felhasználódnak a helyi gazdaságban. 

Az innovatív kereszt komponensei elősegítik a tudásteremtés és -hasznosulás folyamatát, 

megteremtik az innováció felételeit, illetve a hagyományos tőkeelemekkel összefonódva 

kedvezőbb megtérülést biztosítanak egy helyi befektetés esetén. A hagyományos négyszög 

elemeit az alábbi tényezők tartják össze (Capello et al. 2011): 

 az együttműködési képesség,  

 a bizalmi tőke,  

 a kooperációs hálózatok,  

 a közös források,  

 az agglomerációból fakadó gazdaságosság, 

 a fogadókészség és összeköttetés. 
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5. ábra: A területi tőke összetevői 

Forrás: Camagni (2008) alapján saját szerkesztés.  

Capello et al. kiemeli, hogy a regionális gazdaságfejlesztés során az összetevők együttesen 

katalizátorként működnek, az innovációs kereszt mobilizálásával pedig többlet eredmények 

valósíthatóak meg (Capello et al. 2011). Camagni elmélete látszólag sokat merít Barquero 

(2002) korábbi művéből, amelyben a szerző a területi egység fejlődését hardware, software és 

orgware tényezőkkel jellemzi. A hardware és software tényezők Camagni modelljében a 

hagyományos négyszög elemei, míg az orgware tényezőket a kötőanyag elemek 

szimbolizálják. Rota (2010) Camagni modelljét kiegészítve állítja, hogy a külső gazdasági 

szereplők letelepedése és gazdasági szerepvállalása csupán a területi tőke hagyományos 

komponenseire van hatással, azonban a külső szereplők helyi vállalkozókkal együttműködve a 

területi tőke minden alkotóelemét (beleértve az innovációs keresztet is) képesek befolyásolni 

(Tóth 2013). A Camagni modell a Porter féle rombusz modell megállapításaival is lényegi 
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hasonlóságokat mutat, jelen esetben a Porter által megfogalmazott általános előnyöket a 

Camagni hagyományos négyszög tényezői jelentik, míg a speciális tényezők az innovációs 

kereszt elemeinek feleltethetőek meg. 

Kitson, Martin és Tyler a tőkeelmek rendszerezésén felül modelljükben már a régiók 

versenyelőnyeinek forrásait is keresték (Kitson et al. 2004). A szerzők a versenyképességet az 

endogén területi tőkeelemekkel kötötték össze, amelyeket hard és soft elemekre bontottak 

szét. A hard elemek a versenyképesség azon faktorai, amelyek egzakt módon mérhetőek 

(jövedelem, adósságállomány, infláció), míg a szerzők a soft tényezők alatt a nehezen 

mérhető, minőségi paramétereket értelmezik.  A termelékenységet alapvetően három output 

határozza meg (termelékenység, foglalkoztatás és életszínvonal), amelyet hat tőkeelem 

determinál (6. ábra).  

6. ábra: A régiók versenyelőnyének forrásai 

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

Giffinger a területi tőke helyi kormányzásra és regionális fejlődésre gyakorlolt hatását 

vizsgálta (Giffinger 2007; Giffinger-Hamedinger 2009). A szerző társaival a területi tőke 

határon átnyúló szerepét, valamint a policentrikus városfejlődésben való érvényesülésének 

lehetőségeit a Duna Makroregionális Stratégia keretében elemezte. A Duna menti városok és 

régiók egyéni fejlődési pályáinak tényezőit Camagni területi tőke klasszifikációjából vezették 
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le, megállapítva, hogy a települések szimultán fejlődését a területi adottságok, a területi 

kormányzás és az érzékelt és minősített kapcsolati rendszerek befolyásolják (Tóth 2013). A 

tényezők hatásmechanizmusát egy folyamatábrában foglalták össze (7. ábra):  

7. ábra: A policentrikus városfejlődés és a területi tőke összhangja 

Forrás: Giffinger-Suitner (2010) alapján saját szerkesztés. 

Servio et al. (2012) és Atkinson (2013) publikációjukban a területi kormányzás és a területi 

tőke kapcsolatrendszerét vizsgálta (8. ábra). Modelljükben a területi tőkét a térségi 

vonzerővel azonosítják, amelyet összefüggésbe hoznak a Camagni (2005) által említett 

területi minőséggel. A térségi vonzerő iránt potenciálisan fogékony szereplők a helyi lakosság 

(residents), illetve a látogatók (visitors). A térségspecifikus, endogén kínálati tényezők és a 

tényzőket felhasználó szereplők keresletének összhangba hozása a helyi szereplők feladata, 

akik képesek mobilizálni a területi tőke elemeit, illetve a külső és belső szereplőket.  
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8. ábra: A területi tőke és a térségi vonzerő kapcsolata  

Forrás: Servillo et al. (2012) és Atkinson (2013) alapján saját szerkesztés. 

Kunzmann (2009) munkájában a középvárosok egyedi sajátosságaiból fakadó növekedési 

lehetőségeket kutatta, amelynek során a következő forrásokat nevesítette: 
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 építészeti örökségek,  
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 lokális üzleti szereplők társadalmi és gazdasági beágyazottsága,  
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 regionális civil társadalom,  

 helyi kulturális és gazdasági hagyományok. 

A középvárosok fejlődésük során számos kihívással szembesülnek, azonban a jelenségek 

kockázata a helyi gazdasági, társadalmi és politikai környezetet egyaránt felölelő, területi tőke 

alapú fejlesztésekkel csökkenthető. 

Capello 2008-ban alkotta meg a regionális növekedés és a területi tőke kapcsolatát leíró  

MASST (Macroeconomic, Sectoral, Social and Territorial Model) modelljét, amelynek 

keretén belül összegezte a nemzeti és regionális szintű exogén és endogén változók halmazát 

(9. ábra).  
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9. ábra: A MASST modell 

Forrás: Capello (2008b) alapján saját szerkesztés. 

A modellben megjelennek az endogén növekedés, a kumulatív kauzalitás és az új 
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növekedése kihat az egész ország teljesítményére, illetve a makrogazdasági fejlődés is 

meghatározza a regionális növekedést. A nemzeti és regionális GDP eltér egymástól, 

amelynek hátterében a régiók eltérő versenyképessége húzódik meg. Az eltérő 

versenyképesség alapja régióspecifikus területi tőke, amely a versenyelőnyök bázisát 

szolgáltatja. A várható regionális fejlődést két almodellel méri, egyik a makrogazdasági 

fejlődést másik pedig a regionálisan differenciált növekedést magyarázza. Capello a modellbe 

a korábbi területi tőke elemeken kívül a regionális spilloverek szerepét is beépítette, a 

hatásmechanizmusok a folyamatábrán nyomon követhetőek.  

Az elmélet alkalmas egyrészt egy régió helyzetének differenciált bemutatására, másrészt pedig 

különböző időtávú területi előrejelzés felállítására. A MASST modell rendszerezi a területi 

tőke koncepciójának empirikus vizsgálatba bevont változóit, elkülöníti az endogén és exogén, 

a magyarázó és függő változókat, ezzel segíti az ok-okozati viszonyok megértését és 

feltérképezését (Capello-Fratesi 2012). Mindezekkel alkalmassá válik a jelenleg zajló, de 

dinamikusan változó lokális és interregionális folyamatok és viszonyok elemzésére, valamint 

jövőbeli forgatókönyvek és előrejelzések megalkotására (Jóna 2013). 

Jóna (2013) megállapítja, hogy a területi tőke nagysága és a gazdasági növekedés között 

pozitív korreláció azonosítható, minél nagyobb az adott régió területi tőke-ellátottsága, annál 

magasabb a fejlettségi szintje. Capello a területi tőkével kapcsolatos kutatásait 2011-ben a 

gazdasági növekedéssel és a tudásteremtés mechanizmusával kapcsolta össze egy kétrégiós 

modellben (10. ábra). A szerző feltételezte, hogy minél több kognitív tényező van jelen egy 

régión belül, annál sikeresebb a tudás kiaknázása és magasabbak a befektetések megtérülései, 

ugyanis a területi tőke elemei katalizátorként szolgálják a gazdasági növekedést. 
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10. ábra: A tudás, a területi tőke és a gazdasági növekedés kapcsolata 

Forrás: Capello et al. (2011) alapján saját szerkesztés. 

Tóth (2015b) nemzetközi publikációjában a területi tőke leképezéséhez használt változókat 

foglalta össze, vertikálisan az indexek irányultsága, horizontálisan pedig a releváns 

publikáció szerint (4. táblázat). Megállapítható, hogy a foglalkoztatási, infrastrukturális, 

illetve szociális indexek szinte valamennyi feldolgozott irodalomban megjelennek, míg a 

makrogazdasági versenyképesség indikátorai (jövedelem, tőkeállomány, FDI) háttérbe 

szorulnak. A táblázat utolsó oszlopában a saját modellalkotásom során bevont input 

változókat kategorizáltam, amelynek kapcsán kijelenthető, hogy a ”területi tőkeelemek a 

járműipari versenyképességben” modell tőkeelemeinek leképezéséhez alkalmazott 

mutatószámrendszer minden eleme beilleszthető a bemutatott struktúrába, illetve a bevont 

változók kivétel nélkül a nemzetközi szakirodalomban is megjelennek. A TJV modellben 

alkalmazott 25 magyarázó változó a 19 témakörből 11 dimenzióban megjelenik, így a vizsgált 

modellek körében különösen tág portfóliót fed le. 
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4. táblázat: A területi tőke mérési változói 

Forrás: Tóth (2015b) alapján saját szerkesztés. 

Rechnitzer (2016) munkájában a területi tőke elemeinek lehetséges kapcsolódási pontjait a 

területi fejlődéssel és a területfejlesztéssel állította párhuzamba. A három fő komponens 
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(kulturális, társadalmi és gazdasági tőke) kapcsolatban áll a kiegészítő tőkeelemekkel, 

metszetükben pedig kialakul egy kreatív góc (Lévai 2014), amelyet Rechnitzer innovációs 

miliőnek (IM) aposztrofál (11. ábra). A területi fejlődés alapja a főbb területi tőkeelemek 

kapcsolódása és kiaknázása, amelynek eredményeképpen kialakulhat a lokális innovációs 

közeg vagy miliő (Czakó 2015). 

11. ábra: A tőketípusok lehetséges kapcsolatai 

Forrás: Rechnitzer (2016) alapján saját szerkesztés. 

Az innovációs miliők, illetve a területi tőkeelemek egymásra épüléséből létrejön egyfajta 

területi fejlődési pálya, amelynek leírására a „térségi innovációs kehely” modell szolgál (12. 

ábra). Az innovációs kehely a területi tőke időbeli alakulására és különféle (történelmi, 

gazdasági, politikai) időszakokban való megjelenésére fókuszál, részletezve a fejlődési 

szakaszok meghatározó tőkeelemeit és a szakaszok egymásra épülésének metodikáját. Habár 

Rechnitzer modelljének ökonometriai módszertanon alapuló empirikus tesztelése nem áll 

rendelkezésre, a koncepció a területi tőke idősíkra helyezésével újszerű megközelítést hozott a 

tőkeelméletekbe.    
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12. ábra: A térségi innovációs kehely és alkotótényezői 

Forrás: Rechnitzer (2016) alapján saját szerkesztés. 

A bemutatott területi tőke modellek célja egyrészt a tőkeelemek rendszerezése és csoportba 

foglalása, másrészt pedig a releváns tőkeelemek kölcsönhatásainak bemutatása. A koncepciók 

a területi tőke elméletét kapcsolatba hozzák és párhuzamba állítják egyes alapvető 

közgazdaságtani és regionális tudományban használt fogalmakkal, majd a felállított 

modellekben a tőkeelemek és az adott fogalom (pl. növekedés, fejlődés) közötti 

hatásmechanizmusokat vizsgálják. A területi tőke modellek célja bemutatni, hogy egy adott 

régió növekedése, illetve társadalmi és gazdasági dimenziókban végbemenő fejlődése nem 

írható le csupán a versenyképesség korábban alkalmazott eszközeivel és indikátoraival, a 

fejlődés pontos modellezéséhez a területi tőkeelemek integrálása szükséges. A 

versenyképességi faktorok és a területi tőkeelemek regionális jóléti szintre gyakorolt hatása 

bonyolult összefüggéseket alkotnak, amelynek feltárása és modellezése a disszertáció egyik 

alapvető célkitűzéseként jelenik meg.  

ID
Ő

T
E

N
G

E
L

Y
 

 

 

 

  

Tőkeelem 

Tőkeelem Tőkeelem 

Gazdasági tőke Társadalmi tőke 

Kulturális tőke 

FEJLŐDÉSI SZAKASZ „N” 

FEJLŐDÉSI SZAKASZ II. 

FEJLŐDÉSI SZAKASZ I. 



48 

 

3. A VERSENYKÉPESSÉG ELMÉLETI HÁTTERE 

A versenyképesség, mint közgazdasági és regionális tudományi fogalmi rendszerekben 

előforduló fogalom, vertikális és horizontális dimenziókban egyaránt széles bázison mozog. 

Mikro szinten a vállalatok versenyképességét szimbolizálja, mezo és makro szinteken pedig a 

mikro szereplők aggregált versenyképességét takarja, amelyhez a térség kormányzati 

szereplői a háttérintézmények és az infrastruktúra támogatását biztosítják. A nehezen 

definiálható fogalom több másik alap közgazdasági kategóriával (fejlődés, növekedés) szoros 

összefüggést mutat, mindemellett azonban a hagyományos gazdaság- és a regionális 

tudomány nyelvezetében különböző értelmezéssel bír. A következő fejezetben a 

fejlődéstörténet áttekintését követően a fogalmi lehatárolást és a mérési módszertan feltárását 

végzem el, majd a regionális dimenzióban értelmezett területi versenyképesség elméleti 

hátterét dolgozom fel. A fejezet zárásaként a saját modellalkotásomhoz felhasznált két 

regionális versenyképességi modellt részletesen is elemzek, kiemelten kezelve az adaptált 

elemek értelmezését és jelentőségét.  

3.1 A VERSENYKÉPESSÉG ÉRTELMEZÉSE 

A versenyképesség közgazdasági nyelven nehezen definiálható gyűjtőfogalom, amelynek 

jelentése, paramétereinek súlya az évek alatt átalakult. A mikroökonómia tankönyvek 

általánosan elfogadott nemzetközi definícióját Nordhaus és Samuelson dolgozta ki 

(Nordhaus–Samuelson 2000, 702): „Különbséget kell tennünk a termékek versenyképessége, 

és előállításuk termelékenysége között. A versenyképesség arra utal, hogy mennyire állják a 

versenyt az ország termékei a piacon, ez elsősorban a belföldi és külföldi termékek relatív 

áraitól függ. A termékek versenyképessége egészen más dolog, mint az inputok 

termelékenysége, ezt a ráfordítás egységére jutó kibocsátással mérjük. A termelékenységnek 

alapvető szerepe van az ország életszínvonalának emelkedésében, nem járunk messze az 

igazságtól, ha kijelentjük, az ország reáljövedelme termelékenységének növekedésével 

arányosan nő”. A közismert definíció tehát a versenyképességet a termékek és szolgáltatások 

előállítására, és a nemzetgazdaság globális, üzleti környezetben való helytállására 

differenciálja, de a fogalom gazdasági mérőszámát alapvetően a termelékenységben határozza 

meg. A versenyképességet Storper szerint is az inputok termelékenységével mérhetjük, 

szerinte „a versenyképesség egy gazdaság képessége odavonzani és megtartani bizonyos 

tevékenységekben stabil vagy növekvő piaci részesedésű cégeket, miközben fennmarad vagy 

növekszik azok életszínvonala, akik részt vesznek a termelésben” (Storper 1997, 20).  
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A globalizáció előretörésével a 21. században a kormányzatok hagyományos 

gazdaságfejlesztő, nemzetközi versenyt befolyásoló eszközei (dereguláció, közvett 

támogatások) visszaszorultak, míg az alternatív, közvetett módon történő gazdaságfejlesztési 

módszerek előtérbe kerültek (Rechnitzer 1998). A fejlesztések fókusza már nem közvetlenül a 

piaci verseny, hanem a versenyfeltételek javítása lett, amely gyakorlatban az intézményi és 

infrastrukturális környezet javítását jelentette (Enyedi 2000). A nemzetközi versenyképesség 

elősegítésén alapuló komplex gazdaságfejlesztési stratégia a piaci pozíció megszerzésére, 

megtartására és javítására való hajlamot, a piaci versenyben való helytállás képességét, az 

üzleti sikerességet jelenti (Porter 1998b; Capello 2001; Lengyel 2010). Az állami 

beavatkozáson alapuló neoklasszikus alapokon nyugvó keynes-i gazdaságpolitika mára 

háttérbe szorult, és az exogén külső tényezők helyett az endogén sajátosságokra épülő, 

versenyképesség alapú gazdaságfejlesztés került előtérbe (Lengyel 2009).  

A nemzetgazdaságok versenyképességi rangsorban való megjelenítése teret hódított a 21. 

században, számos nemzetközi szervezet, különböző komplex mutatószámrendszerekkel 

jellemzi az egyes területi egységek nemzetközi piaci versenyben betöltött szerepét. A 

lausanne-i székhelyű International Institute for Management Development (IMD) a 

nemzetgazdaságok versenyképességének mérésére évente elvégzett vizsgálatoknál négy 

versenyképességi tényezőcsoportot különít el (IMD 2010):  

 gazdasági teljesítmény,  

 kormányzati hatékonyság,  

 üzleti szféra hatékonysága, 

 infrastrukturális feltételek. 

A Világgazdasági Fórum definíciója szerint a versenyképesség „az intézmények, politikák és 

tényezők halmaza, amelyek meghatározzák egy ország termelékenységének szintjét” (WEF 

2010, 4). A szervezet szokásos éves jelentésében a versenyképességet mint eredményváltozót 

a klasszikus közgazdasági fogalmakkal (termelékenység, gazdasági növekedés) méri, 

magyarázó változóként pedig 12 tényezőcsoportot, mint versenyképességi pillért vesz 

számításba. A versenyképességi faktorok Porter kompetitív fejlődéselmélete alapján három 

csoportot alkotnak a következők szerint: 

 Tényező-vezérelt szakasz feltételei: 

- intézmények,  
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- infrastruktúra,  

- makrogazdasági környezet,  

- egészségügy és alapfokú oktatás.  

 Hatékonyság-vezérelt szakasz feltételei:  

- felsőoktatás és tréning,  

- termékpiaci hatékonyság,  

- munkaerőpiaci hatékonyság,  

- pénzügyi piac fejlődése,  

- technológia transzfer,  

- piacméret.  

 Innováció-vezérelt szakasz feltételei: 

- üzleti igényesség,  

- innováció. 

A versenyképességi indexek kialakításánál a pillérek három csoportját eltérő súlyozással 

vették figyelembe, attól függően, hogy az adott nemzetgazdaság melyik fejlődési szakaszban 

foglal helyet. Porter kompetitív fejlődéselméletétől eltérően a Világgazdasági Fórum csak 

három fejlődési szakaszban gondolkozik, az eredeti modellben helyet kapó utolsó, jólét-

vezérelt ciklus kimarad az elemzési modellből.   

Az Európai Unió gyakorlatában kialakított versenyképességi index a WEF modelljét 

felhasználva, abban kisebb módosításokat végrehajtva egy 11 pilléres rendszert hozott létre, 

amelyből kihagyták a termékpiaci hatékonyságot és a pénzügyi piac fejlődését, valamint 

kettéválasztották az egészségügyi és alapfokú oktatást (Annoni–Kozovska 2010). A 

finomhangolás oka, hogy a szerzők különválasztották a regionális és makro szintre 

értelmezhető mutatókat, illetve elkülönítették az input és output jellegű pilléreket a 

következők szerint: 

 Input-jellegű pillérek:  

 makrogazdasági háttér: 

- intézmények,  

- makrogazdasági stabilitás,  

- infrastruktúra. 

 humán tőke: 

- egészségügy,  
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- alsófokú és középfokú oktatás,  

- felsőfokú oktatás és élethosszig tartó tanulás. 

 technológia transzfer.  

 Output-jellegű pillérek:  

- munkaerőpiaci hatékonyság,  

- piacméret,  

- üzleti igényesség, 

- innováció. 

A versenyképesség, mint gazdasági fogalom az EU regionális politikájában is kiemelt 

szerepet kapott, a 2007-2014-es tervezési programozási ciklusban a gazdaságfejlesztés 

eszközeként jelenik meg (Annoni-Kozovska 2010). Az Európai Unió már 1993-ban 

megalapozza a kompetitív előnyökön alapuló gazdaságfejlesztési stratégiáját, miszerint: “a 

komparatív előnyök tradicionálisan a tényezőellátottsághoz kötődnek, pl. a természeti 

erőforrásokhoz és meglehetősen merevek. A kompetitív előnyök minőségibb tényezőkön 

alapulnak és nagymértékben befolyásolják őket a vállalati stratégiák és közösségi politikák” 

(CEC 1993, 57). A jelentés szerint a szóban forgó kompetitív előnyök a következők: 

 potenciális munkaerőpiac, amelyet a társadalmi konszenzus miatt ki lehet aknázni,  

 értékes tudományos és technikai tudásbázis, 

 jelentős méretű integrált piac,  

 az infrastruktúra minősége és sűrűsége,  

 a vállalatok javuló pénzügyi feltételei, 

 a kultúrák és a régiók sokszínűsége.  

A Fehér Könyv nem fogalmazza meg pontosan, hogy mit ért a versenyképesség definíciója 

alatt, a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás közgazdasági alapfogalmak mellett azonban 

már társadalmi célként a jóléti szint növelése és a jövedelmi különbségek mérséklése is 

megjelenik (CEC 1993). 

Az Európai Unióban és az OECD tagállamaiban használt egységes versenyképességi 

definíciót Hatzichronoglou határozta meg (Hatzichronoglou 1996; EC 1999, 20): “vállalatok, 

iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek feletti régiók képessége relatíve magas 

tényezőjövedelem és relatíve magas foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, miközben a 

nemzetközi (globális) versenynek ki vannak téve”. Az első kohéziós jelentés a leszakadó 
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térségek egy lehetséges fejlesztési eszközeként a versenyképesség növelését jelölte meg (CEC 

1996), míg a második kohéziós jelentés a versenyképességet már a konvergencia alapvető 

kritériumának tartja (CEC 2001). A jelentések a versenyképességet a gazdasági növekedéssel 

és a foglalkoztatási szint növelésével kapcsolják össze, amelyek elérése az endogén 

térségspecifikus termelési tényezők fejlesztésével valósulhat meg. 

Napjainkban a versenyképesség megítélésében és mérésében éles vita bontakozik ki a 

szakirodalomban. Az elméleti közgazdászok elsősorban a termelékenységet és növekedési 

ütemét tartják a versenyképesség alapjának, míg a gazdaság- és társadalompolitikával 

foglalkozók a magas szintű foglalkoztatottságot hangsúlyozzák, amely egyrészt lehetővé teszi 

a munkaerőbázis hasznosítását, másrészt hozzájárul a megtermelt jövedelem szétterüléséhez, 

az életszínvonal általános, széles körben történő emelkedéséhez (Farkas-Lengyel 2001). A 

versenyképesség két alapvető egzakt mutatója, a termelékenység és a foglalkoztatottság, 

amelyek közötti kapcsolat feltárása a versenyképesség alakulásának jövőbeli irányát mutatja. 

Egy területi egység versenyképességi szintjének meghatározásakor az egy főre jutó jövedelmet 

az alábbi komponensekre bonthatjuk: 

GDP/lakónépesség =  GDP/foglalkoztatottak * foglalkoztatottak/munkaképes korúak * 

munkaképes korúak/foglalkoztatottak 

 A mutató első komponense az egy foglalkoztatottra jutó GDP, tehát a GDP 

előállításában résztvevőkre jutó bruttó hazai termék. A mutatót értelmezhetjük az egy 

munkaórára jutó kibocsátásként is, amely megközelítőleg egyenlő a 

munkatermelékenységgel.  

 A második komponens a munkaképes korúakra jutó foglalkoztatottak száma, amely a 

rendelkezésre álló munkaerő mennyiségi mutatójaként értelmezhető. A foglalkoztatási 

ráta a kielégítő mennyiségű munkaerő nagyságát méri az adott elemzési egységen. 

 A harmadik komponens a munkaképes korú lakosság aránya a lakónépességen belül, 

amely időben állandónak tekinthető, változása kevésbé dinamikusan alakítható 

gazdaságpolitikai eszközökkel. A mutatót a továbbiakban a korösszetételként említem. 

A fenti képlet alapján a versenyképesség egzakt mérése az alábbi négy közgazdasági 

kategóriára vezethető vissza:  

 fajlagos jövedelem, 

 munkatermelékenység, 
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 foglalkoztatási ráta, 

 korösszetétel. 

A képlet felírásával a versenyképesség mérésekor alapvető gazdasági kategóriákat 

kapcsoltunk össze, amely egy statikus állapotot ír le. A dinamikus megközelítésben az 

alapkategóriák változásának ütemét számszerűsítjük, lehetővé téve ezáltal a versenyképességi 

faktorok előrejelezhetőségét. A gazdasági növekedés (egy lakosra jutó GDP) eszerint a 

munkatermelékenység és a foglalkoztatási ráta változásának függvénye, míg a lakosság 

korösszetétele időben konstansnak tekinthető.  

A regionális tudomány az elmúlt évtizedek alatt kísérletett tett a versenyképességhez 

kapcsolódó fogalmak és rendszerek szinkronizálására, amely a Nobel díjas Williamson 

munkájában is tetten érhető. Williamson alapvető célkitűzése volt, hogy a versenyképesség, 

gazdasági növekedés és fejlődés fogalmakat időbeli síkra helyezze, továbbá közgazdasági 

irányzatok érvényességével kapcsolja össze (13. ábra).  

13. ábra: Az időtáv szerepe a gazdasági döntésekben 

Forrás: Williamson (2000) alapján saját szerkesztés. 
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Lengyel a modellt saját kiegészítéseivel a következőképpen értelmezte (Lengyel 2012a, 169-

170):  

 „Rövid távon a kereslet-kínálat piaci törvényszerűségei érvényesülnek, az erőforrás- 

allokációt a mikroökonómiával, ügynökelméletekkel képesek vagyunk jól leírni, azaz 

a neoklasszikus közgazdaságtan felfogása (és az üzleti tudományok 

szempontrendszere) érvényesül.  

 Közép távon (1-10 éves periódusban) már a gazdaságpolitikák, a kormányzás és a 

megállapodások, szerződések és vállalati szervezetek döntők, amit a tranzakciós 

költségek elméletével írhatunk le.  

 Hosszabb távon (10-100 év) a politikai és jogi intézményi környezet a domináns, a 

tulajdonjogok és az intézményi közgazdaságtan egyéb kapcsolódó irányzatai, míg 100 

évnél nagyobb periódusban már a szokások és hagyományok, a társadalom 

szerkezete.” 

A fejlődéstörténeti megközelítés szerint a gazdasági növekedésre alapozó gazdságpolitikák 

előrejelezhetősége maximum 10 év, ezen felül az intézményi és technológiai változások miatt 

nehezen becsülhető. A fejlődés, mint komplex mutató az intézményi és társadalmi 

meghatározottsága miatt már hosszú távon értelmezhető fogalomként aposztrofálható, amely 

gazdasági, környezeti s társadalmi dimenziókat egyaránt magában foglal. A versenyképesség 

egyrészt a versenyben elért jelenlegi pozíciót, másrészt a jövőbeli képességet mutatja. Előbbi a 

hagyományos jövedelmi, és foglalkoztatási indexekkel, utóbbi pedig a versenyelőny alapját 

biztosító intézményi, környezeti, stb. mutatókkal jellemezhető. Mindezeknek köszönhetően a 

versenyképesség jelentése és időtávja túlmutat a növekedésén, ugyanis a humán tőke 

(foglalkoztatás) szerkezete statikus, rövid távon nem módosítható. A fejlődés ellenben a 

versenyképessénél hosszabb távon és komplexebb dimenziókban értelmezhető, előbbi a 

különböző dimenziók versenyképességi alapjait jelenti, utóbbi viszont a globális gazdasági 

versenyben való helytállásra fókuszál.    

Tóth (2013) a fejlődés és növekedés fogalmát a területi tőke koncepcióval kötötte össze, 

amelynek során kiemeli, hogy a területi tőke és a fejlődés egyaránt tartalmaznak gazdasági, 

humán, társadalmi, kulturális és természeti elemeket, kiterjednek a társadalmi lét minden 

fontos szférájára, ennek ellenére a fogalmak értelmezésében az alábbi lényeges különbségeket 

véli felfedezni (Tóth 2013, 71):  
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 “A fejlődés inkább kimeneti (output vagy outcomes) irányultságú, a területi tőke té- 

nyező jellege miatt azonban bemeneti (input) jellegű. A fejlődés mindig valamilyen 

cél felé tendál, és akkor értelmezhető megfelelően, ha ezt a célt el is éri, azonban a 

területi tőke inkább azokat az erőforrásokat, kompetenciákat és eszközöket foglalja 

össze, amelyek e cél elérését lehetővé teszik. 

 A fejlődés tartalmilag felölelheti egy ország egészét vagy annak különböző részeit, sőt 

nagyobb földrajzi egységeket is, ezzel szemben a területi tőke kisebb területi 

egységekhez kapcsolódik. 

 A fejlődés dinamikus variáns, folyamatjellege van, nem egy időpontban, hanem 

valamely időtartam alatt értelmezhető megfelelően. Ezzel szemben a területi tőke 

esetében inkább a statikus szempontok érvényesülnek (t.i. a területi tőke egy térség 

erőforrásainak állománya, készlete). 

 A fejlődés folyamata a helyettesítés gazdag változatait foglalja magában, a területi 

tőke esetében ez a megállapítás nem feltétlenül helytálló. A fejlődés egyszerre lehet 

internalista és externalista, a területi tőke azonban túlnyomóan internalista, vagyis a 

területi tőke a fejlődés belső adottsága, alacsony vagy magas mennyiségű és minőségű 

rendelkezésre állásakor csupán annyit tudunk kijelenteni, hogy elősegíti vagy gátolja a 

fejlődést.” 

Capello a 20. század második felében fellelhető gazdasági növekedéssel kapcsolatos 

irányzatokat csoportosította, amelyet a hazai és nemzetközi szakma a továbbiakban egyaránt 

alkalmazott (Armstrong–Taylor 2000; Ács–Varga 2000; Capello–Nijkamp 2009; Lengyel 

2010). A szerző 10 éves ciklusokra határozta meg a növekedés értelmezésére alkalmazott 

irányadó közgazdasági fogalmakat, a növekedés input tényezőit és az irányzat alapjául 

szolgáló elméleti hátteret (5. táblázat). 
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5. táblázat: A regionális gazdasági növekedés főbb irányzatai 

 
KEYNES-I 

IRÁNYZAT 

NEOKLASSZIKUS 

(EXOGÉN) 

IRÁNYZAT 

NEOKLASSZIKUS 

(ENDOGÉN) 

IRÁNYZAT 

NEOKLASSZIKUS 

(HETERODOX) 

IRÁNYZAT 

TERÜLETI 

IRÁNYZAT 

IDŐSZAK 
1960-as, 1970-

es évek 

1960-as,  

1970-es évek 

1980-as,  

1990-es évek 

1980-as,  

1990-es évek 

1990-es,  

2000-es évek 

GAZDASÁGI 

NÖVEKEDÉS 

ÉRTELMEZÉSE 

jövedelmek és 

foglalkoztatás 

növekedése 

termelékenység és 

az életszínvonal 

javulása 

termelékenység 

és az 

életszínvonal 

javulása 

versenyképesség 

javulása 

versenyképesség 

javulása 

NÖVEKEDÉSI 

TÉNYEZŐK 
kereslet 

tényezőellátottság 

és termelékenység 

termelékenység 

növekedésének 

endogén 

mechanizmusai 

nem hagyományos 

tényezőellátottság 

endogén területi 

elemek 

ELMÉLETI 

ALAPOK 

exportbázis 

elmélet, 

kumulatív 

oksági elmélet 

régiók közötti 

tényezőáramlás 

endogén 

növekedés-

elméletek 

növekedési 

potenciál 

elméletek 

kistérségi 

endogén 

növekedési 

elméletek 

 Forrás: Capello (2007b) alapján saját szerkesztés. 

Az 1970-es évekig a gazdaságpolitikai döntéshozók célja elsősorban a jövedelem és a 

foglalkoztatás szintjének emelése volt, amelyet különböző keresletélénkítő eszközökkel 

(fogyasztás, beruházás, fiskális kiadások növelése) igyekeztek elérni. A gyakorlat Keynes 

elméleteiből vezethető le, miszerint a piaci ciklusok negatív hatásait gazdaságpolitikai 

beavatkozással (ezen belül keresletélénkítéssel) lehet tompítani. A ’70-es évek végére a 

keynesi modell káros hatásai kerültek előtérbe, a stagfláció fázisában egyidejűleg nőtt az 

infláció és stagnált a reálgazdaság. 

Az 1970-es évektől az exogén neoklasszikus növekedési modellek kerültek előtérbe, amelyek 

a termelési tényezők szabad áramlása mellett a jövedelmi kiegyenlítődést a piaci 

automatizmusokkal magyarázták. A tőke a fejlett térségekből a fejletlenebbekbe áramlik a 

magasabb megtérülés miatt, míg a munkaerő éppen ellentétes utat bejárva, a magasabb 

bérszínvonalat követve a fejletlenebb régiókból a fejlettebbekbe vándorol. Mindezek 

előfeltétele a technológia szabad áramlása, amely egyfajta extern hatásként a gazdasági 

növekedés térbeli kiegyenlítődését vonja maga után. A gazdaságpolitika célja a termelési 

tényezők áramlását elősegítő háttérintézmények fejlesztése, illetve a korlátozó tényezők 

lebontása.  

A termelési tényezők, illetve a jövedelem térbeli kiegyenlítődése a ’70-es években alig volt 

megfigyelhető, így az exogén növekedési elméleteket az endogén forrásokat preferáló 

neoklasszikus növekedési elméletek váltották fel. A tényezőáramlás piaci korlátait figyelembe 
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véve az elmélet követői regionális jóléti szint növelését a technológiai fejlődésből 

eredeztették, amelyet azonban nem külső transzferrel, hanem belső innovációs kapacitásból 

terveztek megvalósítani. Amennyiben a technológiai fejlődés a humán tőke minőségének 

javulásával párosul, úgy a térség életszínvonala a piaci folyamatokba történő drasztikus 

beavatkozástól függően emelkedni fog. A kormányzat feladata a szabályozási rendszer 

kidolgozása, illetve a megfelelő háttérintézmények fejlesztése. 

Az 1990-es évektől a globális folyamatok felerősödésének, és a gazdasági, társadalmi 

diszparitások emelkedésének eredményeképpen az exogén és endogén növekedési 

elméleteket a heterodox modellek váltották fel, amelyek már egyértelműen a 

versenyképességet helyezték a fejlesztés középpontjába. A 20. század végére megjelenő 

területi irányzatok a versenyképesség alapú fejlesztést térségi alapon képzelik el, amelynek 

alapja a régióspecifikus technológia és tudás. Mindezek helyi adottságoktól függő, egyedi 

(endogén) sajátosságokon alapuló növekedési pályát eredményeznek, amely más régiókra 

csak korlátozottan adaptálható. 

A fejlődési modellt áttekintve megállapítható, hogy a korábban a makro- és mikroökonómia 

bázisán értelmezett exogén tényezők vezérelte növekedést a térségspecifikus endogén 

tényezőkön alapuló versenyképesség alapú megközelítés váltotta fel. Az exogén neoklasszikus 

irányzat egy olyan statikus teret feltételez, amelyben a növekedési elméletek egyformán 

sablonként alkalmazhatók és adaptálhatók, míg az exogén tényezők által vezérelt 

megközelítés a térségi adottságokat fókuszba helyező egyedi növekedési pályákat feltételez. 

Az exogén növekedéssel olyan fogalmak és jelenségek kerültek fókuszba a szakirodalomban, 

mint az agglomerációs előny, térbeli tranzakciós költség, növekvő skálahozadék, tudástőke, 

K+F+I, stb. (Minerva–Ottaviano 2009; Varga 2009). A 21. századra a regionális tudomány 

kilépett a neoklasszikus közgazdasági nézetek árnyékából, és a növekedést komplex 

rendszerként és régióspecifikus egyedi folyamatként értelmezi (Lengyel 2012a). 

Samuelson és Nordhaus klasszikus, széles körben alkalmazott definíciója szerint: „Gazdasági 

növekedés alatt egy ország, avagy régió összkibocsátásának időbeni növekedését értjük, és 

rendszerint a reál GDP (avagy GNP, GNI) értékének éves növekedési ütemét jelenti” 

(Nordhaus-Samuelson 2000, 716). A meghatározás szerint tehát a gazdasági növekedés egy 

tárgy és egy bázis évi jövedelemszint hányadosaként áll elő, és puszta számadattal írja le a 

vizsgált térségben végbement növekedési folyamatokat. A regionális tudomány ettől eltérően a 

gazdasági növekedést a társadalmi igénykielégítéssel és a jóléti szinttel hozza összefüggésbe, 



58 

 

amelynek eredményeképpen komplexebb megfogalmazások kerülnek előtérbe. A növekedés 

nem csak a jövedelmi dimenzión megy keresztül, hanem a növekedés hagyományos 

erőforrásaiként a népességet, tőkeállományt, természeti erőforrásokat és technikai haladást 

(innováció) is érinti (Lengyel-Rechnitzer 2004).  

A gazdasági növekedés komplex rendszerként való értelmezésének kiteljesedése, hogy 

napjainkban előtérbe került a fejlődés, mint közgazdasági definíció újraértelmezése, amelyet 

Pike et al. a következőképpen fogalmaz meg: “a növekedést meg kell különböztetnünk a 

fejlődéstől: a növekedés azt jelenti, hogy váljunk nagyobbá, a fejlődés pedig, hogy jobbá – a 

minőség és változatosság növelésében” (Pike et al. 2006, 23). A gazdasági fejlődés fogalma 

nehezen körülhatárolható, komplex értelmezés, amely a hagyományos gazdasági definíciókon 

túlmutatva társadalmi, politikai és környezeti dimenziókat is magában foglal (Málovics–

Bajmócy 2009). A fejlődéselméleteket a regionális tudomány egyfajta konszenzus alapján 

négy fő csoportba rendszerezi (Altmann 2010; Benko 1999; Chant–McIlwaine 2009; G. 

Fekete 2008; Mackinnon–Cumbers 2007): 

- Modernizációs elméletek (1950-1970), 

- Függőségi elméletek (1960-1980), 

- Neoliberális és szerkezetváltási elméletek (1980-1990),  

- Poszt-fejlődési elméletek (1980-tól).  

A modernizációs elméletek a hagyományos társadalmakat a modern nyugati társadalmakkal 

állították szembe, elképzelésük szerint a előbbi a fejlődés korlátjaként megjelenve az értékek 

és attitűdök importálását akadályozta. A fejlődést lineáris vonalként azonosították, amelynek 

meredeksége nagyrészt a technológia importálásától függött. Regionális-tudományi területei: 

szakaszos fejlődés. 

A függőségi elméletek az egyenlőtlenség okait a kapitalizmusban keresik, amely a centrum-

periféria viszonyok egyenlőtlen eloszlását generálja. Az alá- és fölérendeltségi viszony 

egyenlőtlen cserearányokat eredményez, a függőség pedig alulfejlettséget okoz a 

kiszolgáltatott periféria területeken. Regionális-tudományi területei: halmozódó oksági 

elmélet. 

A neoliberális és szerkezetváltási elméletek a fejlődés útját a szabad piaci versenyben, illetve 

a korlátozó tényezők leépítésében látják, a fejlődés korlátjaként pedig az elavult gazdasági 

szerkezetet és a kapitalizmus fejletlenségét nevezik meg. A szerkezetváltás útja a külföldi tőke 
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bevonása, és privatizáció lebonyolítása, a gazdaság duális szerkezetének kialakulása azonban 

komoly veszélyként jelentkezik. Regionális-tudományi területei: kétszektoros elmélet, 

növekedési pólus elmélet. 

A poszt-fejlődési elméletek szerint minden térség egyedi, térség specifikus fejlesztési 

forrásokkal rendelkezik, fejlődési útja a helyi tényezőktől függ. A gazdaságfejlesztés egy 

komplex folyamat, amely a különbözőségen és változatosságon alapul. A helyi társadalom és 

a lokális szerveződések szerepe kiemelkedő, a térség társadalmának befogadóképessége 

elengedhetetlen a fejlődési folyamat során. Regionális-tudományi területei: buttom-up 

fejlesztési elméletek, iparági körzet elméletek, klaszterelméletek (Lengyel 2012a). 

Nafzinger szűken értelmezve a fejlődést még a kibocsátás volumenében és szerkezeti 

összetételében történő változással azonosítja (Nafzinger 2006), a tágabb megközelítésű 

értelmezések azonban további dimenziókat kapcsolnak be. A legismertebb megközelítés a 

Nobel-díjas Sen-től származik, miszerint a „fejlődést olyan folyamatnak is tekinthetjük, 

amelynek során bővül az a szabadság, amelyet az emberek ténylegesen élveznek” (Sen 2003, 

19). „A fejlődés az emberi szabadságjogok bővülése” (Sen 2003, 66). Sen különválasztja a 

mérhető, objektív jólétet (gazdasági növekedés, személyes jövedelem) a nem mérhető, 

szubjektív jól-létől, amelyek a boldogságban és elégedettségben fejeződnek ki. A szerző a 

szabadság öt dimenziójára egy-egy politikát, mint fejlesztési eszközt határoz meg:  

- politikai szabadságjogok,  

- gazdasági feltételek,  

- szociális lehetőségek,  

- az átláthatóság garanciái,  

- létbiztonság. 

A regionális tudományban a fejlődés modellezése során az endogén térségspecifikus tényezők 

kerültek előtérbe (Stimson et al. 2009a; 2009b). Nijkamp és Abreu a fejlődés definíciójának 

megfogalmazása helyett a folyamatot támogató endogén háttérfeltételeket azonosítják, 

amelyek a következők (Nijkamp-Abreu 2009): 

 természeti tényezők, 

 munkaerő mennyisége és minősége, 

 tőke elérhetősége,  

 befektetések összetétele, vállalkozói kultúra és attitűdök,  
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 technológiai infrastruktúra és folyamatok. 

Capello műveiben a klasszikus endogén tényezőkön felül további területi elemek jelennek 

meg (Capello 2007a; Capello 2008a), úgymint: 

 helyi közösség elvárásai és aktív részvétele, 

 lakosság egészségi állapota és képzettsége, 

 térszerkezet és településhálózat, 

 intézményrendszer és kiépültsége, 

 környezet állapota. 

Todaro és Smith a fejlődést három különböző dimenzióban értelmezik, amelyek alapját a 

gazdasági növekedés indukálta személyes jövedelem határozza meg. Elképzelésük szerint a 

fejlődés az összes emberi lény életminőségének javulási folyamata, amely három dimenzió 

mentén valósulhat meg (Todaro–Smith 2009, 820): 

 “Az emberek életszínvonalának emelése a jövedelmi szint és az élelmiszer ellátás, 

egészségügyi szolgáltatások, oktatás stb. színvonalának javulása a gazdasági 

növekedés alapvető folyamatain keresztül. 

 Olyan feltételek létrehozása, amelyek elmozdítják az emberek önbecsülésének 

növekedését az emberi méltóságot és tiszteletet támogató társadalmi, politikai és 

gazdasági rendszerek és intézmények által. 

 Az emberek szabadságának növekedése választási lehetőségeik bővülésével, a 

fogyasztási javak és szolgáltatások növekvő választéka által.” 

Hayami és Godo a fejlődést két alrendszerbe (gazdasági és kulturális-intézményi) foglalták 

(14. ábra), amelyek dinamikus kapcsolatban állnak egymással (Hayami-Godo 2005). A 

gazdasági alrendszer a hagyományos termelési tényezőket (munka, tőke) és a termelési 

technológiákat (termelési függvény) foglalja magában, amelyek mellé további input 

faktorként a területi kultúra és intézményrendszer is bekapcsolódik. A modell lényege, hogy 

míg a gazdasági dimenziók társadalmanként nagyjából hasonló paraméterekkel 

jellemezhetőek, addig a kulturális és intézményi alrendszerek eltérő sajátosságokkal 

rendelkeznek, amelynek köszönhetően társadalmanként és régiónként eltérő fejlődési pályák 

mutatkoznak.  
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14. ábra: A fejlődést meghatározó társadalmi rendszer elemei  

Forrás: Hayami–Godo (2005) alapján saját szerkesztés. 

A fejlődés statikus meghatározásán felül az életszínvonal (jól-lét) dinamikus 

fenntarthatóságával foglalkozik Stiglitz, Sen és Fitoussi 2010-ben publikált jelentésükben. 

(Stiglitz et al. 2010). Eszerint “különbséget kell tennni a jelenlegi jól-lét és a fenntarthatóság 

értékelésekor, azaz hogy mennyire lehet mindezt hosszú távon fenntartani. A jelenlegi jól-lét 

egyaránt kapcsolódik a gazdasági forrásokhoz, például a jövedelemhez, és az emberek 

életének nem gazdasági jellegű vonatkozásaihoz (mit csinálnak, mit csinálhatnak, hogyan 

éreznek, milyen a természeti környezet, amiben élnek)” (Stiglitz et al. 2010, 310). A szerzők a 

jólét mérésére a következő dimenziókat javasolják: 

 anyagi életszínvonal (jövedelem, fogyasztás és vagyon), 

 egészség, 

 oktatás, 

 egyéni tevékenységek, a munkát is beleértve, 

 politikai képviselet és kormányzás, 

 társadalmi és személyes kapcsolatok, 

 környezet (jelenlegi és jövőbeli feltételek). 

Chant–McIlwaine (2009, 13) a fejlődés folyamatát a változás fogalmával kapcsolja össze, 

általános jellemzői: 

 a fejlődés egy mindent felölelő változás, nemcsak egy résztényező javulása, 

 a fejlődés egy állandó és kumulatív változási folyamat, 
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 a fejlődés mind társadalmi, mind egyéni szinten változást jelent, 

 a fejlődés nem mindig pozitív változás.  

3.2 REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG 

A gazdasági mérhetőség kérdéséről a versenyképesség fókusza manapság a mérési egységekre 

tolódott, a vállalati (mikro), a regionális (mezo) és nemzetgazdasági (makro) versenyképesség 

teljesen külön értelmezhető fogalomként jelenik meg (Maskell et al. 1998). A mikro és makro 

szintű elemzések mellett kiemelt hangsúllyal jelennek meg a regionális elemzési szintű 

tanulmányok és definíciók, amelyek a versenyképességet komplex fogalomként értelmezik 

(Huggins–Thompson 2010). A regionális tudományban elfogadott nézet szerint a régiók 

közötti verseny élesen különválik a vállalatok (mikro) és nemzetgazdaságok (makro) szintű 

folyamatoktól, elemzése önálló fogalmi és módszertani háttérrel rendelkezik (Batey-Friedrich 

2000, Chesire 2003, Malecki 2002). Brooksbank-Pickernel (1999) a régiók 

versenyképességével kapcsolatban a következő megállapításokat teszi: 

 Növekvő gazdasági teljesítmény (növekvő termelékenységgel azonosítható), amely 

a lakosság életszínvonalának emelkedésével párosul (reáljövedelmek 

növekedésével kimutatható). 

 A fogalom kizárólag nyitott piacgazdaságok esetében értelmezhető, amelyben 

egyes vállalatok vagy társadalmi csoportok nincsenek kivételezett helyzetben, 

minden szereplő globális piaci versenyre kényszerül. 

 Indikátora a tartós gazdasági fejlődés, amely nemcsak rövid távú gazdasági 

sikereket jelent, hanem a hosszú távú (fenntartható) társadalmi fejlődésben is 

megjelenik.  

Lengyel (2003) szerint a regionális versenyképesség esetében a gazdasági növekedés 

fogalmának egyfajta – globális feltételek közötti – újraértelmezéséről van szó, amely a 

növekedés és fejlődés közgazdasági fogalmak ötvözéséből a kiegyensúlyozott regionális 

fejlődésre való képességet fejezi ki. A fogalom értelmezéskor figyelembe veendő szempontok: 

 a megtermelt jövedelmet és a foglalkoztatottságot méri, 

 nyitott gazdaságot vesz alapul, 

 nem foglalkozik a jövedelemeloszlás jellemzőivel (tőketulajdonosok és 

foglalkoztatottak között), 
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 társadalmi célokhoz kapcsolódva a foglalkoztatottságot méri, de nem foglalkozik 

annak szerkezetével, 

 mind relative, mind pedig abszolút mutatókat alkalmaz, így a “relative magas” 

kifejezést használja. 

Krugman (1994) állítja, hogy a nemzetgazdaságok között nincsen piaci verseny, ugyanis a 

komparatív előnyök bázisán kialakult munkamegosztásban minden ország növelni képes jóléti 

szintjét. A szerző szerint a nemzetek közötti tényezőáramlás a kompetitív (másnéven abszolút) 

előnyök következtében alakul ki, és határozza meg a jövedelmek elosztását. Porter 

Krugmanhoz hasonlóan osztja a kompetitív előnyök által kialakuló jövedelemelosztási 

nézeteket, ezeket azonban mikroszinten a vállalatokra, mezoszinten pedig a régiókra vetíti ki 

(Porter 2008). A legújabb publikációk a nemzetközi versenyképesség alapjául nem a 

komparatív vagy kompetitív előnyöket azonosítják, hanem a horizontális és vertikális 

szövetségek (pl. klaszter) által meghatározott kollaboratív előnyöket és képességeket állítják a 

középpontba (Lengyel 2010). Capello osztja Krugman és Porter korábbi nézeteit, miszerint a 

régiók inkább abszolút, mint komparatív előnyök alapján versenyeznek (Capello 2007a). 

Capello a regionális versenyképesség modellezésére öt lényeges jelenséget határozott meg 

(Capello 2007b): 

 Kompetitív folyamatot feltételeznek, amely a helyi erőforrások minőségén alapul, a 

termék és folyamat innováción, a helyi tudásbázison. 

 Társadalmi-kapcsolati folyamatok determinálják, az együttműködési készség, a 

helyi tudásteremtéshez szükséges bizalom, az interaktív tanulás (tapasztalatok 

megosztása), a helyi szereplők konszenzuson alapuló döntési folyamata. 

 Területi és térbeli folyamat, amely nemcsak a földrajzi helytől függ, hanem a 

térben távoli partnerek közötti hatékony kapcsolatoktól is. 

 Interaktív folyamat, a helyi gazdaság egyaránt szorosan kötődik a régióhoz, a 

nemzetgazdasághoz és a globális gazdasághoz, a különböző szereplők közötti 

kapcsolatok oda-vissza működnek. 

 Endogén folyamat, a helyi versenyelőnyökön, termelési rendszereken alapul és a 

helyi szereplők kölcsönösen előnyös együttműködésén.  

Camagni egy 2002-es művében öt olyan szempontot emel ki, amelyek az alapvető 

közgazdasági versenyképességet különválasztják a regionális szemléletű versenyképességtől 

(Camagni 2002, 2404–2406): 
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 “Rövid távon az exportképes bázisszektor a fontos, emiatt rövid távon a külföldi 

működű tőke is felértékelődhet, de hosszabb távon a versenyképességet javító 

kínálati tényezők döntőek (pl. oktatás, együttműködési kultúra, vállalkozókészség).  

 A helyi szektorbeli cégek olyan speciális erőforrásokat nyújthatnak, amelyek nem 

érhetők el a globális piacon, emiatt a régión belüli bázis- és helyi szektorok cégei 

közötti kooperáció kiemelkedő fontosságú. Továbbá a régióban a cégek és 

önkormányzati szervezetek közötti együttműködés hosszabb távon meghatározó 

jelentőségű.  

 Mindegyik régióban fellépnek a társadalmi tőkéhez kapcsolódó különleges, egyedi 

tényezők, amelyek túlmutatnak az üzleti kapcsolatokon. Alapvető szerepük van 

viszont a külső információk dekódolásában és értékelésében, a magánszféra és a 

közszféra döntéseinek összhangjában, a régión belüli „kollektív tanulási folyamat” 

kialakulásában.  

 A térségek, városok nemcsak versenyeznek, hanem egyúttal kooperálnak is egy- 

mással, erősítve kompetitív előnyeiket. Ez a folyamat elsősorban nem a szokásos 

közgazdasági mennyiségi ismérvekkel írható le, hanem a fejlődést befolyásoló 

együttműködések, szinergiák, a kormányzati és vállalati döntések minőségi 

jellemzőivel.  

 A cégek számára a térbeli elhelyezkedés üzleti mérlegelési szempontként jelenik 

meg, miközben optimalizálják termelési és kereskedelmi költségeiket. De a tér- 

ségek nemcsak passzív térbeli helyek, hanem aktívak abban az értelemben, hogy 

érdekeiknek megfelelően megtartják, avagy odavonzzák a versenyképes cégeket. 

A gazdasági szervezetek nemcsak árak és bérek alapján versenyeznek, hanem fi- 

gyelembe veszik a helyi önkormányzatok, intézmények direkt és indirekt szol- 

gáltatásait is, valamint a pozitív lokális extern hatásokat.” 

Porter szerint nem a versenyképesség fogalmát kell definiálnunk, hanem meg kell értenünk, 

hogy mi határozza meg a termelékenységet, és annak növekedési ütemét (Porter 1998a). 

Regionális szinten az egyes ágazatok termelékenységének növekedése eltérő ütemű, az export 

(tradable) termékeket és szolgáltatásokat előállító ágazatokban a globális verseny miatt 

erőteljesebb, míg a lokális piacra szánt (non-tradable) javaknál lassabb ütemű. Utóbbi 

csoportnál a helyi kereslet korlátozott, a globális piacon azonban a méretgazdaságosság miatt 
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növekvő skálahozadék érhető el. A globális verseny nyomásának köszönhetően a 

termelékenységet növelő új technológiák és innovációk bevezetése elkerülhetetlen. (Lengyel 

2000b). Porter a termelékenység szintjének és növekedési ütemének változására ható 

tényezőket kereste, amelyet 1999-ben “a termelékenységnek és növekedési ütemének 

determinánsai” címmel publikált (15. ábra). A modell alapja, hogy a mikro és makro 

környezet mellett a regionális szint is megjelenik, mindezek a termelékenységet együttesen 

határozzák meg.  

15. ábra: A termelékenységnek és növekedési ütemének determinánsai 

Forrás: Porter (1999) alapján saját szerkesztés.  

Porter a mikroökonómiai alapoknál megkülönböztet úgynevezett vállalaton belüli (vállalati 

döntésektől függő) és vállalaton kívüli (vállalati döntésektől független) tényezőket. Előbbit a 

következő elemek alkotják: 

 vállalati operatív működés, 

 stratégia kifinomultsága, 

 menedzsment felkészültsége, 

 alkalmazottak kreativitása. 

A vállalaton kívüli tényezők közül kiemelkedik a lokális üzleti környezet, vagy üzleti kultúra, 

amely alapjaiban határozza meg a vállalat termelékenységi korlátait. A makro környezetre 

ható tényezők meghatározása a szerző szerint nehézkes, ugyanis az egyes tényezők 

jelentősége, súlya régiónként és iparáganként egyaránt eltérő lehet. Mindezek ellenére az 

alábbi elemeket sorolhatjuk fel: 

 gazdaságpolitika (fiskális politika), 

 monetáris politika, 
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 adótörvények, 

 befektetések szabályozása, 

 társadalombiztosítás, 

 innovációs rendszerek, 

 szerzői és jogvédelem,  

 oktatási rendszerek. 

Mindezek országonként eltérően determinálják a termelékenység alakulását, illetve az aktuális 

súlyok nem csak térben, hanem időben is változhatnak. A modell újdonsága a regionális 

környezet, mint termelékenységet befolyásoló paraméter beemelése, amely mind a mikro, 

mind pedig a makro környezet sajátosságait magában foglalja. A regionális környezet a 

termelékenység növekedésének valamennyi tényezőcsoportját befolyásolja, azok egyfajta 

közös elemét képezi. A regionális környezet egyes elemei a regionális politika részei, viszont 

jellegüknél fogva a makroökonómiai környezethez tartoznak. A vállalati működés és stratégia 

kifinomultsága a vállalattól függ, hatással van rá a lokális környezet is. A mikroökonómiai 

üzleti környezet komponensei regionális szinten értelmezhetőek, és túlmutatnak a vállalati 

szinten megjelenő egyéni igényeken (Lengyel 2000b).  

Porter a versenyképességet a gazdaságfejlesztés komplex eszközeként értelmezi, amelynek 

célja az ott élők életminőségének javítása, alapja pedig a régióban meglévő képességek és 

adottságok kiaknázása (16. ábra). A régiók versenyképességének fejlesztése követett módon 

az innovációk átvételével, és beépítésével valósul meg, a termelékenység növekedési üteme 

pedig a technológiaváltás sebességének függvénye (Porter et al. 2008).  
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16. ábra: A regionális gazdaságfejlesztés logikai szerkezete  

Forrás: Porter et al. (2008) alapján saját szerkesztés. 

Porter egy 2007-es munkájában a regionális jólétre ható tényezőket egy folyamatábrában 

rendszerezte, amelynek csúcsában a lakosság életszínvonalának, jóléti szintjének növelése áll 

(17. ábra). A regionális jólét egyrészt az egy főre jutó jövedelem függvénye, amelyet a 

munkatermelékenység (egy egység output kibocsátásához felhasznált inputok 

munkamennyisége) és a foglalkoztatás szintje (aktív lakosokra jutó foglalkoztatottak száma) 

határoznak meg. A regionális jólét másik paramétere a térség vásárlóerő paritása, amely 

megmutatja, hogy a megtermelt jövedelem mekkora reál életszínvonalat képes biztosítani a 

régióban (Porter 2007).  
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17. ábra: A regionális jólétre ható tényezők 

Forrás: Porter (2007) alapján saját szerkesztés. 

Látható, hogy a regionális tudomány a versenyképesség fogalmi körülhatárolásánál egy 

komplex rendszerben gondolkozik, melynek fókusza sokkal inkább elemeinek egymásra való 

kölcsönhatása, mint egzakt mérhetősége. Enyedi szerint egy ország, régió, város fejlődésének 

és fejlesztésének alapvető célja Adam Smith óta általánosan elfogadott: az ott élők jólétének, 

életszínvonalának és életminőségének javítása (Enyedi 1996). Eszerint tehát a 

versenyképesség nem a vállalatok vagy nemzetgazdaságok termelékenységi mutatójával, 

hanem az elemzési egység komplex jóléti szintjével azonosítható. Garelli versenyképességi 

definíciójában a jóléti szintet a vállalatok értékteremtésével köti össze: (Garelli 2003, 702): „a 

nemzetek versenyképessége a közgazdaságtannak azon tényezők és politikák vizsgálatával 

foglalkozó része, amely meghatározza egy nemzet képességét a vállalkozások nagyobb 

értékteremtését és az állampolgárok nagyobb jólétét létrehozó és megőrző környezet 

fenntartására”. Az OECD definíciójában a versenyképességet olyan relative magas 

tényezőjövedelemmel és relative magas foglalkoztatási szinttel azonosítja, amely a nemzetközi 

verseny keretei között is fenntartható (OECD 1997). 

Huggins (2003) a regionális (területi) versenyképesség mérésére egy háromszintű modellt 

alkotott, amely a szintek egymásra épülésén és szoros kölcsönhatásán alapul. A gazdasági 

teljesítményt közvetlenül az inputok színvonala determinálja, előbbi eredményeképpen pedig 

elvárt regionális társadalmi célok valósulhatnak meg. A célok (pl. jóléti szint emelkedése) 

közvetetten a munkabérek, illetve a foglalkoztatási szint növelésén keresztül valósulnak meg, 
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így a jólét komplex fogalma alapvető közgazdasági kategóriákra vezethető vissza (18. ábra). 

Az első mérési szinten a területi versenyképességet hosszú távon befolyásoló inputok 

foglalnak helyet, a második mérési szinten a megvalósult versenyképességet a 

termelékenység, mint gazdasági mutató szimbolizálja, a harmadik mérési szinten pedig a 

versenyképesség eredmény változói, a munkaerőpiaci indexek jelennek meg.  

18. ábra: A területi versenyképesség háromszintű modellje 

Forrás: Huggins (2003) alapján saját szerkesztés. 

A háromszintű modell alsó szegmensében a hagyományos termelési tényezők helyezkednek 

el, amelyek a termelési függvény input változóinak feleltethetőek meg. A középső szint 

termelékenységi mutatója a gazdasági növekedés leképeződése, míg a felső szegmens a 

regionális jólét indikátora. A hat mutató külön-külön is értelmezhető közgazdasági 

tartalommal bír, a modell újdonságát azonban a versenyképesség ok-okozati viszonyának 

feltárása, illetve a paraméterek komplex rendszerbe való foglalása jelenti. Huggins 

modellalkotása során a hagyományos versenyképességi mutatókon felül a dinamikus 

agglomerációs előnyöket is számításba veszi, ezáltal a területi egységek komplex mérésére, 

illetve egyfajta versenyképességi rangsorolására is alkalmassá válik.  

Budd és Hirmis (2004) a regionális versenyképességet a nemzetgazdasági szinten megjelenő 

komparatív, és a regionális dimenzióban azonosítható kompetitív előnyökkel kötötte össze 

(19. ábra). A regionális versenyképesség kapacitás (regional competitiveness capacity - RCC) 

modell logikája értelmében a komparatív előnyök alapvetően nemzetgazdasági szinten 

jelentkeznek, a kompetitív előnyök vállalati szinten fellelhetők, míg a szubnacionális régiók 
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esetében mindkét előny megfigyelhető. Az urbanizációs előnyöket élvező, nagyvárosi 

régióknál inkább a komparatív, míg a kisebb városokkal rendelkező térségeknél a lokalizációs 

előnyökre épülő kompetitív szemlélet áll közelebb a valóságos folyamatokhoz (Fenyővári-

Lukovics 2008). 

19. ábra: Az RCC modell 

Forrás: Budd-Hirmis (2004) alapján saját szerkesztés. 

3.3 VERSENYKÉPESSÉGI MODELLEK 
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modell részletes bemutatása mellett döntöttem, kiemelve a saját modellalkotásom során 

felhasznált elemek adaptálásának módszertanát.  
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3.4.1 A PIRAMIS MODELL 

A hazai szakirodalom egyik legjelentősebb versenyképességi területen alkotott nemzetközi 

publikációja Lengyel piramis modellje. A szerző 2012-ben egy járműipari kutatás keretében a 

modell paramétereit a járműipari szektorral aktualizálta, így disszertációmban ezt a specifikált 

verziót ismertetem (20. ábra). Lengyel (2003, 304) megfogalmazásában: „a piramis modell az 

egységes versenyképesség fogalmából indul ki, a jólétet (életszinvonalat) a magas 

foglalkoztatottságból s magas munkatermelékenységből származó magas jövedelem (GDP) 

biztosítja. Míg a termelékenység növelése a vállalkozások versenyelőnyeit biztosítja, addig a 

foglalkoztatás magas szinten tartása a munkából kikerülők részére perspektivikus iparágakban 

(főleg szolgáltatásban) történő munkahelyteremtéssel a társadalmi célokat jeleníti meg. A 

fogalom megpróbálja feloldani azt az ellentmondást, ami a munkatermelékenység javítása 

(ami általában elbocsátásokkal jár együtt) és a magas foglalkoztatottság elvárása között 

feszül.” A piramis modell a sikeres régiók tapasztalatait felhasználva a fenntartható fejlődés 

eléréséhez szolgáltat komplex, összefüggő rendszert, amelynek működési mechanizmusa 

empirikus alapon is igazolható.  

A rendszer vezérlő elve, hogy nem csak a statikus versenyképesség mérését szolgálja, hanem 

a versenyképességre ható komponenseket is összegzi, illetve a faktorok közötti dinamikát írja 

le (Lengyel 2004). A regionális versenyképességet befolyásoló tényezők két csoportra 

oszthatóak, egyesek közvetlenül, mások közvetetten fejtik ki hatásukat a mérhető 

versenyképességi mutatókra. Az alaptényezők a gazdasági teljesítményekre, valamint a 

foglalkoztatásra közvetett ráhatással bírnak, kapcsolatuk rövid távon is kimutathatóvá válik. 

Ezzel ellentétben a hosszú távú sikeresség faktorai olyan gazdasági, társadalmi, környezeti, 

stb. folyamatok és paraméterek, amelyek közvetett módon, különböző áttételeken keresztül 

hatnak a regionális versenyképességre. A gazdaságfejlesztés célja tehát a regionális jóléti 

szint növelése, amely alapvelő közgazdasági kategóriákon keresztül (termelékenység, 

jövedelem, foglalkoztatás) parametrizálható. Az alapkategóriák közvetett és közvetlen 

csatornákon keresztül különböző input tényezőkkel befolyásolhatók, így a rendszer egy zárt 

egységként értelmezhető, amelynek komponensei visszahatnak egymásra (Lengyel 2006). 

Lengyel az alap-eszköz-cél logikai rendszert az input-output-eredmény közgazdasági 

fogalmakra ültette át, és nevezte meg az egyes szintekhez tartozó elmeket. A modell végcélja 

a régióban élő lakosság életminőségének javítása, jóléti szintjének emelése, amely folyamata 

egzaktan az alapkategóriák értékeivel mérhető. Az alapkategóriák a versenyképesség 
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hagyományos mérhető paramétereiként is értelmezhetőek, ide tartozik a regionális jövedelem, 

munkatermelékenység és foglalkoztatottság mutatók. Az output értékeket az inputként 

aposztrofált alaptényezők alakítják, a régióspecifikus tényezők a gazdaságfejlesztési 

programok kiindulópontjaként jelennek meg. Az alapkategóriákat és alaptényezőket a 

sikerességi faktorok kötik össze, amelyek az elemeket közvetve, áttételesen befolyásolva 

hosszú távú hatásokat fejtenek ki, illetve a területfejlesztési politika által meghatározottak.  

20. ábra: A piramis modell 

Forrás: Lengyel (2012b) alapján saját szerkesztés. 
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Lengyel az alapkategóriákat megtestesítő munkatermelékenységet és foglalkoztatottságot 

megvalósult versenyképességnek nevezi, amelyek a régió gazdasági teljesétményének és jóléti 

szintjének központi összetevői. Az alaptényezők járműipar specifikus módosítása az endogén 

növekedési és fejlődési elméletekre vezethető vissza, és a szerző szerint az alábbiak szerint 

értelmezhető (Lengyel 2012b): 

 Kutatás és technológiai fejlettség: Az innováció alapuló új technológiák és új 

termékek bevezetése versenyelőnyt jelent a globális piacon, amelyek érkezhetnek 

régión kívülről technológiatranszfer vagy know-how formájában, de lehetnek a 

régióban működő vállalatok saját fejlesztései is.  

 Humán tőke: a regionális heterogenitás kialakulásában a humán tőke színvonalát, 

képzettségét meghatározó hatékony oktatási és szakképzési rendszer, valamint ehhez 

kapcsolódva a vállalkozókészség is döntő tényezővé vált. A gyors technológiai és piaci 

váltások következtében előtérbe kerültek a gyakori átképzések, illetve az élethosszig 

tartó tanulás. 

 Működőtőke és kívülről jövő befektetések: a régiók gazdasági fejlődésének kulcsa, 

hogy odavonzzák és megtartsák a sikeres termelési tevékenységeket, ugyanis a 

működőtőke a termelékenység egyik letéteményese. A beáramló működőtőke direkt 

módon új termelő kapacitás létrehozásával, másrészt indirekt módon, a beszállító, 

bedolgozó, alvállalkozó helyi vállalkozások versenyképességének javításával növeli a 

foglalkoztatottságot. 

 Traded szektorok és klaszterek: az exportbázis modell alapján a régióba beáramló 

jövedelmeket a traded szektorokban állítják elő, amelyhez a helyi szektorok 

beszállítóként járulnak hozzá. A helyi üzleti partner és a traded vállalat közösen 

lépnek fel a globális versenytérben, azaz a hálózatosodás és klaszteresedés növeli a 

régió versenyképességét, a jövedelmeket és javítja a foglalkoztatást.  

 Társadalmi tőke és intézmények: a régiók gazdasági növekedésében és fejlődésében a 

materiális és immateriális javak egyaránt szerepet játszanak, ezért a regionális 

fejlesztés szempontjából a társadalmi tőke – amely a vállalatok közötti együttműködés 

jellemzőire, a kulturális hagyományokra és attitűdökre, aggregált tapasztalatokra, 

magatartásmintákra, kockázatviselésre, kreativitásra épül – kiemelt jelentőséggel bír. 

A gazdaság hatékony működéséhez nemcsak a tágan vett intézményi háttér, hanem a 

hatékonyan működő bizalmi kapcsolatrendszer egyaránt szükséges.  
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Lengyel szerint a sikeresség a versenyképességnél általánosabb, gazdaságon kívüli tényezőket 

is magában foglaló kifejezés, amely a fenntartható fejlődésre, gazdasági szerkezetre, 

társadalmi elosztásra vonatkozó elvárásokat is magában foglal. További lényeges eltérés, 

hogy a versenyképesség fogalma kizárólag nagyobb kiterjedésű területi egységekre 

értelmezhető, településekre csak korlátozottan alkalmazható. Ennek oka, hogy az alacsonyabb 

szintű területi egységek gazdasági teljesítménye (kibocsátása) statisztikailag korlátozottan 

mérhető, az adatszolgáltatás hiányában pedig a versenyképesség mennyiségi ismérvekkel nem 

parametrizálható. Mindezeket figyelembe véve a piramis modell a sikerességi faktorokat két 

csoportba sorolja, a felső szint az EU hatodik regionális jelentésében felhasznált empirikus 

vizsgálatból származó tényezőket tartalmazza, míg az alsó szint a regionális fejlődésre 

hosszabb távon ható társadalmi-környezeti-települési feltételeket fogja át. A modellben a 

sikerességi faktorok két szintjének elemei egymásra épülnek (Lengyel 2003, 303): 

 „a gazdasági szerkezet függ a régió társadalmi szerkezetétől, 

 az innovációs kultúra a vállalati és intézményi döntési központoknak helyet adó 

települések méretétől, 

 a regionális elérhetőség javítása általában rontja a környezeti minőséget, 

 a régió társadalmi kohéziója befolyásolja a munkaerő felkészültségét és motivációját.” 

Lengyel piramis modellje rendszerezi a regionális versenyképességre ható tényezőket, illetve 

az egyes kategóriák közötti összefüggéseket, hatásmechanizmusokat. A rendszer az ex post és 

az ex ante mutatók összehagját teremti meg, az ex post tényezőket az alapkategóriák, az ex 

ante faktorokat pedig az alaptényezők és a sikerességi faktorok testesítik meg. Az ex post 

tényezők tiszta közgazdasági kategóriaként a versenyképesség mérését segítik elő, míg az ex 

ante tényezők gazdaságon kívüli szempontokat is értékelnek, sokkal inkább a regionális 

tudomány és a gazdaságfejlesztés eszközrendszerében használatosak.  

Az elméletet a nemzetközi szakmai körökben is többen átvették, alkalmazták és 

továbbfejlesztették (Berumen 2008; Gardiner et al. 2004; Resch 2008; Sinabell 2011; 

Snieska–Bruneckiené 2009; Pike et al. 2006). A modell legfőbb sikere, hogy az objektív, 

mérhető mutatószámokat a szubjektív társadalmi jóléttel és a puha tényezőkként aposztrofált 

sikerességi faktorokkal kötötte össze egy konzisztens rendszerben. A megvalósult 

versenyképesség egyfajta eredményváltozóként ötvözi a gazdasági fejlődést a társadalmi 

jóléttel, lehetővé téve a modell ökonometriai alkalmazását. 
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3.4.2 A ROMBUSZ MODELL 

Porter munkássága több olyan elméletre vezethető vissza, amelyek a klasszikus 

közgazdaságtan valóságtól elrugaszkodott nézeteit bírálták, a szerző merített Perroux 

növekedési pólus elméletéből, a kumulatív okság elméletből és a gazdasági bázis elmélet 

kiterjesztéséből egyaránt (Malizia-Feser 1999). Porter, elődeivel ellentétben azonban nem a 

közgazdaságtudomány fennálló modelljeivel próbálta magyarázni a piaci folyamatokat, 

hanem éppen fordítva, empirikus tapasztalatait felhasználva állított fel gazdasági tartalmú 

összefüggésrendszereket. Munkássága az előbbi okokból kifolyólag inkább stratégiai 

szemléletűnek tekinthető, amely miatt az elméleti közgazdászok körében számtalan kritikában 

részesült. Porter szerint a komparatív előnyök elmélete az alábbi jelenségek figyelmen kívül 

hagyása miatt nem ad kielégítő magyarázatot a nemzetközi munkamegosztásra és gazdasági 

növekedésre: 

 Leontief-paradoxon, 

 méretgazdaságosság, 

 know-how áramlás, 

 termékdifferenciálás, 

 monopolisztikus piacok, 

 vállalati hálózatok és stratégiai szövetségek, 

 termelési tényezők országok közötti áramlása. 

Porter kiinduló feltételezése szerint egy globalizált gazdaságban a jóléti szint nem a termelési 

tényezőkből adódó komparatív előnyök, hanem a versenyképesség fogalmi bázisán 

értelmezhető. A versenyképesség vállalatoknál a piaci versenyben való megfelelést, 

országoknál és régióknál pedig a nemzetközi versenyben való sikerességet jelenti. A 20. 

század végén globálisan végbemenő dereguláció és kommunikációs-informatikai 

technológiák térhódítása a nemzetek gazdaságba való közvetlen beavatkozását korlátozták, 

míg a versenyképességet meghatározó intézményi és infrastrukturális háttérfeltételek 

támogatása előtérbe került. Porter nézete szerint az országok versenyképességére használt 

hagyományos mutatószámok (exportrészesedés, külkereskedelmi mérleg, devizaárfolyam) a 

fogalom csak egy részét képesek lefedni, míg a minden szinten mérhető termelékenység 

egységes és komplex mutatószámként értelmezhető.  
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Az egységnyi inputra jutó reálkibocsátás növekedésének forrása a tőke vagy a munka 

hatékonyabb felhasználásából származik, amely egy nemzet életszínvonalának kifejezésére 

alkalmasnak tekinthető. Porter a nemzeti termelékenységből kiindulva nem javasolja új 

mutatószám megalkotását, véleménye szerint a termelékenység mind vállalatokra 

(mikroszint), mind régiókra (mezoszint), mind pedig nemzetgazdaságokra (makroszint) 

alkalmazható. Porter és Krugman egyaránt leírja, hogy a gazdaságfejlesztés feladata nem a 

versenyképesség szintjének meghatározása, hanem a mögöttük álló mozgatórugók és 

termelékenységet növelő tényezők feltárása. Egy gazdasági szektor termelékenysége a 

külkereskedelembe való bevontság fokától függően eltérő lehet, a külpiaci értékesítésből 

fakadó növekvő skálahozadék és a helyi keresletből fakadó értékesítési korlátok a vállalatok 

versenyképességét két különböző dimenzióba helyezik (Lengyel 2000a; Chikán 1998; Chikán-

Demeter 1999).  

Porter szerint a vállalati versenyelőny aggregátumaként létrejövő regionális és 

nemzetgazdasági versenyelőny az alábbi forrásokból jöhet létre (Porter 1990): 

 új technológia bevezetése, 

 új vásárlói igények, vagy a fogyasztói prioritások felismerése, 

 új iparági, piaci szegmens kialakulása, 

 az input költségének vagy elérhetőségének változása, 

 a kormányzati gazdaságpolitika változásai. 

A kormányzati gazdaságfejlesztések közvetett célja a regionális termelékenység javítása, 

közvetlenül azonban a regionális üzleti környezetet alakítják, ami a térségben működő 

vállalatok tartós versenyelőnyeit biztosítja. Porter munkásságában több olyan kiinduló 

megállapítást tesz, amelyekre később tényként támaszkodik, ezek témája a globális iparági 

verseny, az értéklánc rendszer, a regionális specializáció, az innovációs kapacitás és a hazai és 

térségi bázis (Lengyel 2000b, 46): 

 „Globális iparági verseny: a piaci verseny az egyes iparágakon belül folyik, azaz 

ugyanazon iparágon belül működő vállalatok, vállalatcsoportok között. 

 Értéklánc-rendszer: a vállalatok nem elkülönülten versenyeznek, hanem sokféle 

módon kapcsolódnak egymáshoz az értékteremtő folyamatban. 
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 Regionális specializáció: egyetlen ország/régió sem lehet versenyképes mindegyik 

globális iparágban, így a régiók gazdasága erőteljesen szakosodik néhány 

iparágra/üzletágra. 

 Innovációs kapacitás: egy ország/régió termelékenységének (versenyképességének) 

javulása a régióban működő domináns iparágak innovációs kapacitásától függ. 

 Hazai és térségi bázis: az országok/régiók globális iparágai földrajzilag 

koncentrálódnak néhány, gyakran egy-két régióban, legtöbbször nagyvárosokban és 

vonzáskörzetükben.” 

Porter első tanulmányai a globális tőkeáramlási folyamatok hátterében meghúzódó 

versenyképességi faktorokat vizsgálták. Porter munkássága során az egyes nemzetgazdaságok 

nemzetközi versenyben elért sikereinek kulcstényezőit kutatta, megalkotva számos olyan 

fogalmat, amelyet a regionális tudomány a mai napig használ. A szerző és csapata egy négy 

éven át tartó, 10 országra és 120 iparágra kiterjedő empirikus vizsgálatot folytatott, amelynek 

eredményét a közismert rombusz (másnéven gyémánt) modellben foglalta össze. Porter a 

versenyképességi faktorokat négy különböző csoportba foglalta, amelyek egyenként 

determinálják a vállalat sikerességét, illetve egymással szoros és dinamikus kapcsolatban 

állnak (Porter 1996).  

Porter rombusz modellje olyan, kölcsönösen egymással kapcsolatban lévő determinánsokból 

tevődik össze, amelyek a vállalat versenyképességét egy komplex rendszerbe foglalják (21. 

ábra). Egy régióban azokban az iparágakban érhető el a legmagasabb fokú sikeresség, ahol 

mind a négy determináns hozzájárul a versenyképesség forrásaihoz. Egy vagy kettő 

determináns hozzájárulása általában természeti erőforrásoktól függő alacsonyabb rendű, 

átmeneti versenyelőnyt jelent, amely a humán erőforrás alacsony szintű szakképzettségével 

párosul.  
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21. ábra: A rombusz modell 

Forrás: Porter (1999) alapján saját szerkesztés. 

A modell első eleme, a tényező input feltételek olyan javakat tartalmaz, amelyek a vállalat 

által kevésbé befolyásolható, úgynevezett „készen talált” kategóriába tartoznak. A klasszikus 

telephelyelméletek és versenyképességi modellek körében jelentőségüket túlhangsúlyozzák, 

hiszen a gyakorlatban tapasztaltak szerint éppen hiányuk az, amely a kiváltásukat lehetővé 

tevő innovációt életre hívja. Porter az input erőforrásokat két csoportra osztja, az 

erőforrásokra és az infrastruktúrára. Az erőforrások a következő csoportosítás szerint 

értelmezhetőek: 

 A természeti erőforrások (víz, energia, termőföld, stb.) egyrészt minőségi, másrészt 

pedig mennyiségi szempontból mérhetőek, amely a hozzáférhetőség kategóriával 

egészül ki. 

 A humán erőforrások mennyiségi ismérve háttérbe szorul és a képzési színvonal által 

meghatározott minőségi ismérvek kerülnek előtérbe. Az alacsony szintű 
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versenyelőnyök forrása a humán erőforrás bérszínvonala, ennek alacsony szinten 

tartásával azonban csak rövid távú versenyelőny realizálható. 

 A tőkeforrások a legmobilabb erőforrásként értelmezhetőek, amelyek használatának 

ára a kamat, intézményrendszere pedig a pénz- és tőkepiac. 

Az infrastruktúra az eladók és vevők közötti kapcsolatot biztosító létesítmények és 

rendszerek összességét jelenti, amelyhez Porter a következő csoportosítást javasolja: 

 A műszaki infrastruktúra (közlekedési hálózat, ingatlanpiac, pénzpiac, stb.) a piaci 

versenyben használható és elérhető rendszerek összessége, amelyek adott használati 

díj mellett vehetők igénybe. 

 A közigazgatási infrastruktúra egyrészt az államigazgatás által kiépített intézményeket 

és rendszereket, másrészt az alkalmazott jogszabályi környezetet jelenti.  

  Az informatikai infrastruktúrát az adatok és információk elérhetőségének és 

továbbításának környezetével kell értelmezni, amely az elérhetőség sebességével és 

tranzakciós költségével jellemezhető. 

 A tudományos és technológiai infrastruktúra a fizikai létesítményeken felül a 

felhalmozott tudást és tapasztalatot jelenti, amely állami (önkormányzati) és privát 

oldalon egyaránt értelmezhető.  

Porter kiemeli, hogy a tényezőellátottságot nem minden szinten kell figyelembe venni, 

mindössze azokat az elemeket, amelyek a konkrét regionális iparági versenyelőny 

kialakításához és fenntartásához szükségesek. A hiányzó tényezők egy része helyettesíthető 

egyéb input forrásokkal (ez a klasszikus közgazdasági elméletekben is megjelenik), másik 

részük pedig a környező régiókból mobilizálható (pl. munkaerő ingázása). Amennyiben a 

mobilizálás szállítási és egyéb tranzakciós költsége még gazdaságos felhasználást 

eredményez, akkor a javak transzferálása kifizetődő lehet, ellenkező esetben azonban a 

helyettesítés javasolt.  

A jelenség a KKE térség járműiparában is megfigyelhető, ugyanis a telepítések jellemzően 

nem feltétlenül a humán tőkével bőven ellátott térségeket célozzák meg, helyette egyéb input 

tényezőket optimalizálnak, a munkaerőt pedig a környező régiókból transzferálják. Mindezek 

alapján a disszertációmban felállított TJV modellben a transzferálhatóságból kifolyólag a 

humán tőke az exogén és endogén faktorok közös halmazába került. Porter megközelítésében 
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a termelési tényezők versenyelőnyökre gyakorolt hatása szerint a következő csoportosítás 

végezhető el, a javak szűkössége szerint: 

- alaptényezők: természeti erőforrások, földrajzi elhelyezkedés, szakképzetlen 

munkaerő, alapvető műszaki infrastruktúra, ingatlanok és eszközök, 

- fejlett tényezők: kommunikációs infrastruktúra, szakképzett munkaerő, kutatóintézetek 

és laborok. 

Az alaptényezők olyan „örökölt” javak, amelyek kevésbé igényes iparágak telepítése során 

szükségesek. Ezekben a befektetésekben a technológiai és képzettségi szükségletek szerények, 

a technológia széles körben elérhető, a menedzsment és mérnöki munkavégzés pedig 

rutinszerű. A vállalaton belüli telephelyek létrehozása általában az alaptényezőkből fakadó 

költségvágásokra vezethető vissza, az értéklánc azon tevékenységeire korlátozódnak, 

amelyek az alacsony költségű fenntartás mellett egyéb stratégiai funkcióval nem 

rendelkeznek. Mindezekkel ellentétben a fejlett tényezők rendkívül szűkösen állnak 

rendelkezésre, fejlesztésük pedig hosszú távú és költséges befektetések során kivitelezhető. A 

fejlett tényezők mobilitása alacsony, általában helyhez kötötten, térségi specifikumként 

jelennek meg. A speciális tényezők másolhatósága is korlátozott, és általában valamely 

innováció eredményeként jönnek létre. A fejlett tényezők ettől függetlenül mindig valamely 

alaptényezőre épülnek és egymásra kölcsönös visszahatással rendelkeznek.  

A termelési tényezők versenyelőnyökre gyakorolt hatása szerinti második csoportosítási 

ismérv a specifikáció. A specifikum alapján a következő csoportokat képezhetjük: 

 általános tényezők: közlekedési és hírközlési rendszerek, munkaerő, 

 speciális tényezők: K+F intézmények, egyedi infrastruktúrák és berendezések, 

tudományos kutatók és fejlesztők. 

Az általános tényezők iparágtól független általános szükségletként jelentkeznek, míg a 

speciális tényezők valamely iparág specifikus szükségletét alkotják. A magasrendű 

versenyelőny kialakításában és fenntartásában a speciális tényezők kapnak szerepet, míg az 

általános tényezők az alacsonyrendű előnyökhöz biztosítanak hátteret. Megfigyelhető 

folyamat, hogy a ma speciális tényezőként jelentkező feltétel holnap már általánossá válik, és 

az adott iparág egy másik speciális versenyelőny forrással jelenik meg a piacon. Az általános 

és alaptényezők megteremtése állami és önkormányzati szerepvállalást követel, míg a 

specializált és fejlett tényezők kialakításában főként a privát szektor dominál. A vállalatok 
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tisztában vannak vele, hogy az iparági versenyelőnyök kialakításához mely tényezők 

szükségeltetnek, aggregált keresletük pedig egyben a regionális fejlesztések bázisát is 

képviselik. A regionális fejlesztési és a vállalati versenystratégia kialakítása folyamán olyan 

politikát célszerű folytatni, amely során egy bizonyos tényező hiánya vagy magas költsége 

nem okoz lényegi versenyhátrányt, hanem éppen ellenkezőleg, kiváltása az innováció 

fokozását segíti elő.   

A rombusz modell második determinánsa az iparág termékei, szolgáltatásai iránt 

megnyilvánuló hazai (belföldi) kereslet. Porter kiemeli, hogy a belföldi keresletnek nem 

elsősorban a nagysága, hanem az összetétele az, amely meghatározza a területi 

versenyképességet, a kereslet növekedési üteme pedig a hosszú távú előnyök fenntartásában 

játszik szerepet. A hazai kereslet során kiemelkedő jelentőségű a mechanizmus, amely által a 

változó fogyasztói igényeket és preferenciákat a vállalat a külpiacokra transzformálja át.  

A fogyasztók belföldi szerkezete minőségi szempontból kiemelkedő, hiszen a vállalatok 

azokban a szegmensekben képesek tartós versenyelőny kialakítására, amelyben a fogyasztói 

igények globális változását a hazai kereslet változása időben előre jelzi. A belföldi vállalatok 

egyrészt korábban érzékelik a fogyasztói preferenciák változását, másrészt alacsonyabb 

költséggel végzik piackutatásaikat, mint külföldi versenytársaik. A térségi bázis otthont ad a 

menedzsereknek és marketing szakembereknek, akik ezáltal saját fogyasztási környezetükben 

képesek felmérni az igényeket és a változtatásokból eredő hasznokat és költségeket. Porter 

kiemeli, hogy a belföldi piacon a fogyasztók szegmentáltságán túl a kifinomult ízlésű vásárlók 

és a fogyasztói szükségletek előrejelzése játszik döntő szerepet.  

A hazai piac növekedésének nagysága a méretgazdaságosságból fakadó versenyelőnyöket 

támogatja. Porter empirikus kutatásaiból kiindulva megállapítja, hogy azokban az 

iparágakban, ahol a belföldi verseny jelentős, ott a vállalatok a termelékenység növelésére, 

kutatás-fejlesztésre és folyamatos beruházásra vannak késztetve. A hazai keresleti szerkezet 

azonban egyben negatívan is hathat a technológiai fejlesztésekre és a termelékenység 

javítására, ugyanis monopol vagy oligopol helyzetben a vállalatok nem néznek szembe valós 

piaci versennyel. A kereslet várt növekedési üteme meghatározó, ugyanis ebben az esetben a 

fogyasztók hajlandóak újabb, magasabb értékű és akár hitelre történő fogyasztásra, amely 

recesszió idején nyilvánvalóan nem figyelhető meg. A hazai kereslet kifinomult és igényes 

fogyasztói piac esetén indikátor szerepet tölt be, előre jelzi a vállalatoknak az innovációk 

szükségességét és a termék életciklusának lefelé ívelő szakaszát. A hazai kereslet telítődése 
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azonban pozitív folyamatokkal is járhat, ugyanis a vállalat kénytelen külpiacra lépni (ezáltal 

méretgazdaságosabban előállítani), a fogyasztók pedig a szóban forgó termék vagy 

szolgáltatás árának csökkenését tapasztalhatják.  

A vállalatok célja, hogy a belföldi piacon szerzett tapasztalatokat a külpiaci értékesítés 

folyamán transzferálni tudják. Ez azonban előre vetíti, hogy megfelelő mennyiségű és 

minőségű hazai kereslet nélkül az export folyamatok is nehézkessé válnak. A vállalatok célja, 

hogy belföldön saját körben tudják a legjobb képességű munkaerőt, melynek folyamatos 

fenntartásához a fiatalok számára is vonzóvá kell tenni a munkakörnyezetet. A vonzóvá tétel 

egyik kulcspontja a hírnév vagy reputáció, amelynek kulcsa a minőségi termelés és a 

megfelelő innovációs háttér kialakítása. A külpiacra lépést elősegíti, ha a vállalat olyan mobil 

vásárlói tömegeket képes elérni, amelyek külföldről érkezve, és a javakat saját piacukon 

fogyasztva vezetik be azt az idegen piacra. Ezáltal a vállalat jelentős szállítási és 

kiskereskedelmi költségeket takarít meg, feltétele azonban az országhatárokon átnyúló 

mobilizálható fogyasztás. A külpiaci belépés és jelenlét elősegítésének céljából a vállalatok a 

külföldi igények befolyásolására törekednek. Ennek egyik módja, ha a külpiaci fogyasztókat 

már a belpiacon meggyőzzük a termék fogyasztásának szükségességéről, illetve már 

megjelent cégek esetén a saját hazai fogyasztók külföldi fogyasztása is kiemelkedő 

fontosságúvá válik. 

A modell harmadik determinánsa a támogató és kapcsolódó iparágak, melyeknek definícióját 

a szerző a következőképpen fogalmazta meg: 

 A támogató iparágak az adott vállalat partnerei, amelyektől a cég állóeszközeit, 

forgóeszközeit és egyéb szolgáltatásait szerzi be.  

 Kapcsolódó iparágak a vállalattal üzleti kapcsolatban nem álló azon partnerek, 

amelyekkel a vállalat képes tevékenységeit megosztani vagy koordinálni az értéklánc 

rendszerben.  

Egy adott iparág számára a támogató iparágak sikeressége alapvetően determinálja saját 

versenyelőnyüket is. Porter megfogalmazásában támogató iparágak esetében „nem 

versenytársak közötti lokális szövetségről” beszélhetünk, amelyben a sikeresség és az 

együttműködés kölcsönösen előnyös, és egymás versenyképességének alapját képezi. Az 

alacsonyrendű előnyöket kihasználó vállalatok számára a térségi bázison lévő támogató 

iparágak szerepe kevésbé lényeges, míg egy magasrendű előnyöket kihasználó iparág a 
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támogató iparágakkal szerzett közös tapasztalat és agglomerációs előnyök bázisán végzi 

innovációs tevékenységét. Ebben a helyzetben az üzleti és innovációs miliő kiemelt szerepet 

kap, amely a közelségből adódó szinergiákkal egészül ki. Megfigyelhető, hogy a térségi 

bázison történő együttműködés nem automatikus, a betelepülő külföldi vállalatok 

előszeretettel szerzik be inputjaikat távoli (költségelőnyökkel járó) régiókból. A szóban forgó 

cégek jellemzően azokat a támogató iparágakat telepítik ki külföldre, ahol lassú a megtérülés 

és gyenge a versenyelőny, illetve nincs szükség a térségi innovációra. A folyamat 

következtében a térségi szűkös erőforrások az innovatív ágazatokba áramlanak, így a negatív 

migrációs folyamat következtében a traded vállalat elnéptelenedési folyamatot indíthat el a 

régióban.  

A kapcsolódó vállalatok, habár más termékpiacon versenyeznek, a technológiai fejlesztésben, 

marketingben és logisztikában folytatott tevékenységeiket megoszthatják a szóban forgó 

vállalattal. A térségi közelség előnyei nem csak saját iparágon és értékláncon belül tudnak 

pozitív hatásokat kifejteni, a kölcsönös együttműködés különböző iparágak között is innovatív 

ötletekhez vezethet. Megfigyelhető, hogy egy iparág nemzetközi sikere pár éven belül a 

kapcsolódó iparágakat is magával húzza.  A gyakorlatban a támogató és kapcsolódó iparágak 

között nehéz éles határvonalat húzni, a szerteágazó tevékenységek és a folyamatos piaci 

változások miatt csak egy adott keresztmetszet vizsgálható.  

A rombusz modell negyedik, egyben utolsó determinánsát a vállalati stratégia és a piaci 

verseny összefüggései alkotják. Porter kiemeli, hogy nem lehet egy minden régióra és 

iparágra kialakított általános stratégiát felállítani, a stratégia függ az iparági környezettől, a 

helyi szabályozástól és a vállalati szervezet típusától. A szerző szerint a vállalati stratégiát az 

alábbi tényezők determinálják:  

 belföldi vállalatok stratégiája és szerkezete, 

 vállalati célok, 

 belföldi verseny. 

Mindezek közül is kiemelkedik a belföldi verseny, amely ágazattól függetlenül az egész 

nemzetgazdaságban pozitív hatásokat eredményez. A dinamikus belföldi verseny által 

erősödnek az agglomerációs és spillover hatások, kiépülnek a speciális iparági intézmények 

és erősödik az iparágtól független támogató szektor is. A belföldi verseny szempontjából 

kiemelt jelentőséggel bírnak az új belépők, amelyek saját részről tőkét kockáztatnak és 
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innovatív ötleteket dobnak a piacra, a versenytársakat pedig pozíciójuk folyamatos 

kontrollálására ösztönzi. Porter az új belépést két alapvető mechanizmus alapján 

csoportosítja: 

 Új, független vállalatalapítás (spin-off), amikor valamely létező vállalatból kilépő 

szakemberek és menedzserek saját korábbi kapcsolataikat és tapasztalataikat 

felhasználva folytatják tevékenységüket. 

 Új cég létrehozása belső diverzifikációval (start-up), amikor egy anyavállalat 

eszközök és humán erőforrás átcsoportosításával egy leányvállalatot hoz létre 

valamely cél megvalósítása céljából. 

Spin-off vállalatalapítás alkalmával a piacon lévő vállalatnak új versenytársa jelenik meg, 

start-up alapítás esetén azonban egy szervezetileg függő partner kerül megalapításra. Az 

induló vállalkozások megjelenése folyamatos alkalmazkodási készséget vár el a piaci 

partnerektől, illetve a piaci koncentráció változásához vezet.  

A rombusz modellről általánosságban megállapítható, hogy a tényezők nem mennyiségi, 

hanem minőségi értelemben biztosítják a versenyelőnyök forrását. Ott keletkeznek hosszú 

távú versenyelőnyök, ahol a térségi bázis specializált eszközöket képes nyújtani a letelepülő 

iparágak számára, illetve a hazai igényes kereslet folyamatos innovációra készteti a piaci 

szereplőket. Egy régió versenyképessége nem az elszigetelt vállalatok egyéni sikerén, hanem 

vertikálisan és horizontálisan egymásra épülő iparági koncentráción alapszik. A szerző a négy 

determinánsból álló alapmodellt később a kormányzat és a véletlen determinánsokkal 

egészítette ki, előbbi a központi támogatások versenytorzító hatását, utóbbi pedig a gazdasági 

dimenziókban nem magyarázható hatásokat szimbolizálja. Az empirikus úton tesztelt 

ökonometriai modellekben a kormányzat determináns a pénzbeli támogatások mértékével 

számszerűsíthető és parametrizálható, a véletlen komponens pedig a statisztikai hibák és zajok 

magyarázatára szolgálhat. 

Porter a rombusz modellt nem önálló determinánsokként, hanem egymáshoz kapcsolódó 

dinamikus rendszerként értelmezte, amelyben a determinánsok között egymásra gyakorolt 

kölcsönhatások játszódtak le. Az általános területi tényezőket a központi kormányzat fejleszti, 

a speciális tényezők azonban alulról jövő kezdeményezésekként a magánszféra igényeit 

kielégítve regionális szinten kerülnek fejlesztésre. A keresleti feltételeket döntően a hazai 

rivalizálás befolyásolja, míg az intenzív versengés növeli a helyi fogyasztók igényességét és 
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innováció iránti hajlandóságát. A támogató és kapcsolódó iparágakat a túlcsordulásból 

fakadó pozitív hatások segítik, amely folyamat a földrajzi koncentrációval egyenes arányban 

erősödik. 

A rombusz modell versenyelőnyei dinamikus rendszert alkotva folyamatos mozgásban és 

kölcsönhatásban vannak, az iparági versenyelőnyt nehéz visszavezetni egy vagy néhány 

versenyelőny faktorra. Egy iparág sikerességéhez nem szükséges, hogy mindegyik 

determinánsban fejlett legyen, viszont magasabb rendű versenyelőny kialakításában és 

fenntartásában általában több determináns egyidejű magas szintű fejlettsége várható el. A 

nemzeti versenyképességek alapja az általános termelési tényezőkből fakad, a nemzetközi 

versenyelőnyök eléréséhez azonban a dinamikus előnyöket nyújtó feltételek fejlesztése 

szükséges. Porter kiemeli a földrajzi koncentrációk elsődlegességét, a hazai bázison belül 

egyes iparágak térségi bázisának jelentőségét, azaz a globális versenyben a régiók fontosságát 

hangsúlyozza. Rendszerszemléletben fogalmazza meg a térségek versenyképességének 

javítását, ami alatt a termelékenység növelését érti, ezáltal logikusan rendszerezhetők a térség 

jövőjével kapcsolatos elvárások, és a rombusz modell felhasználásával kidolgozható a régió 

bottom-up gazdaságfejlesztési stratégiája. 

Porter (1998a) a versenyelőnyök dinamikai változására alapozva a gazdasági növekedési 

modellek alternatívájaként alkotta meg kompetitív fejlődéselméleti modelljét. A kompetitív 

fejlődés lényege, hogy a klasszikus növekedési modellekkel ellentétben a növekedés alapját 

nem az abszolút vagy komparatív gazdasági előnyök bázisán értelmezi, hanem a 

versenyelőnyök adta kompetitív előnyök dinamikus rendszerével írja le. A modell a 

következő általános kijelentésekre támaszkodik: 

 A nemzetközi versenyelőnyök kezdetben valamely örökölt tényezőből eredeztethetőek. 

 A fejlett gazdaságokban előtérbe kerülnek a speciális termelési tényezők. 

 A keresleti feltételek élénkülése ösztönzi a vállalatalapítást. 

 A fejlődő országokban az alapvető tényezőkre alapozva vagy a növekvő helyi 

keresletnek köszönhetően alakulnak ki a húzóágazatok. 

 Egyes iparágak versenyelőnyének elvesztése vagy teljes bukása gyakran az egészséges 

gazdasági verseny következménye, ugyanis a termelési tényezők a sztenderdizált, 

alacsony hozzáadott értékű tevékenységekből az innováció-vezérelt iparágakba 

koncentrálódnak.  
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Porter a rombusz modellre és empirikus kutatásaira alapozva a nemzetek és régiók fejlődését 

négy egymást követő és egymással szoros kapcsolatban lévő szakaszra vezette vissza (22. 

ábra). 

22. ábra: Kompetitív fejlődéselmélet 

Forrás: Porter (1998a) alapján saját szerkesztés. 

A tényezővezérelt szakaszban a vállalatok és a régió versenyelőnye az általános termelési 

tényezőkből származik, mint a természeti erőforrások és a képzelten olcsó munkaerő, az 

iparágak költségelőnyre tesznek szert. A vállalatok általában nincsenek kapcsolatban a 

termékek végfelhasználóival, így a piaci változások lekövetése is korlátozott. A 

beruházásvezérelt szakaszban a versenyelőny alapját szintén az általános termelési 

tényezőkbe történő beruházás és az ebből fakadó költségvágás jelenti, de már megjelenik a 

tudás és technológia transzfer. A beruházásra kerülő technológia külföldről érkezik, és 

általában széles körben elérhető a világpiacon. A kormányzati gazdaságpolitika feladata az 

infrastrukturális háttér fejlesztése, a szakképzett munkaerő biztosítása és a vállalkozói kultúra 

és ismeretek terjesztése. Az innovációvezérelt szakaszban a magas és igényes belföldi kereslet 

innovációra sarkallja a vállalatokat, amit aztán a külpiacokon további méretgazdaságossági 

előnyökkel tudnak értékesíteni. A gazdaság már nem izolált vállalatokkal jellemezhető, hanem 

földrajzilag koncentrált vertikális, majd horizontális klaszterek jönnek létre. Az innováció-

vezérelt szakaszban a kormányzati politika háttérbe szorul, és a magánszektor termelési 

tényezőkbe történő befektetései válnak dominánssá. A jólétvezérelt szakaszban a vállalatok 

elvesztik innovációs hajlandóságukat, a befektetők már nem invesztálnak megfelelő 

mértékben a kutatás-fejlesztésbe, így középtávon az iparág veszít világpiaci pozíciójából. A 

kockázatkerülő magatartásnak köszönhetően a térségi gazdaság stagnáló szakaszba kerül, 

amelyben csak a történelmi gyökerű iparágak képesek globális szinten versenyképesek 

maradni.  

A kompetitív fejlődéselméletben Porter a fejlődés szakaszait a rombusz modell 

determinánsainak aktiválásával köti össze. A kompetitív fejlődéselmélet empirikus bázison is 
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értékelte az egyes nemzetgazdaságokat, az iparágak aggregált versenyelőnyeire alapozó 

feltevése azonban számtalan kritikát kapott. A bírálók szerint szinte minden 

nemzetgazdaságban található mind a négy fejlődési szinten elhelyezkedő ipari szegmens, 

amelyek aggregálása komoly módszertani problémákat vethet fel.  

Porter a globális versenyben felismerte a regionális klaszterek szerepét, és kidolgozta a 

klaszter-alapú gazdaságpolitika alapelveit, amelyek a regionális gazdaságfejlesztésben 

felhasználhatók. Javaslatainak döntő része a magánszektor számára szól, azaz nem az 

önkormányzatoknak, mivel véleménye szerint a vállalatok közös érdeke olyan lokális üzleti 

környezet kialakítása, amely mindegyikük versenyelőnyeit javítja, emiatt a vállalatok szívesen 

finanszírozzák a javasolt fejlesztéseket. A termelési tényezők újfajta rendszerezése, a speciális 

és a fejlett tényezők kiemelése lehetővé teszi a területi stratégiai programozás számára egy 

célpiramis, célhierarchia kialakítását az infrastruktúra és az üzleti környezet fejlesztéséhez. 

A szerző nem a közigazgatási-statisztikai régiót tartja fontosnak, hanem a csomóponti régiót, 

a valóságos térbeli, időben is változó gazdasági szerveződést, iparágaktól is függő gazdasági 

kapcsolatrendszert. A vállalatok telephelyválasztását az értéklánc-rendszerre vezeti vissza, 

azaz iparáganként és értéklánc-elemenként más-más szempontok vezérlik a vállalati 

döntéshozókat, ebből következően a vállalati stratégia jellegétől függően még iparágon belül 

is eltérőek lehetnek a telepítési tényezők. Lengyel (2000b, 82) a rombusz modellt a 

következőképpen értékeli: 

 „A Marshall-féle agglomerációs gazdaságok előnyeire vezeti vissza az iparágak 

földrajzi tömörüléseit, továbbá a növekedési pólus és a gazdasági báziselmélet 

bizonyos eredményeire. 

 Az intézményi közgazdaságtan alapgondolataira is épít, a térségi klaszterek 

versenyelőnyeinek elemzésekor a tranzakciós költségekre támaszkodik, továbbá 

kiemeli a szinergiai jelentőségét. 

 Elméletében marketing elemek is megjelennek, a keresleti feltételek jellemzőinek 

kihangsúlyozása, ami a közgazdaságtudomány elfogadott paradigmáitól általában 

idegen. 

 Szemlélete és fogalomrendszere a stratégiai menedzsmentből ered, melynek egyik 

vezető egyénisége, az iparági versenystratégiák, versenyelőnyök kérdéseiben széles 

körben elismert eredményeket ért el. 
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 Részben Rostow szakaszos fejlődési elméletére támaszkodva felvázolja a kompetitív 

fejlődés elméletét, amely elmélet Schumpeter gondolataihoz és a Kondratyev-

ciklusokhoz áll közel. 

 A termelési tényezők új csoportosítására támaszkodik, a vállalkozói készséget két 

részre bontja, vállalati stratégiákra és kapcsolódó, támogató iparágakra. 

 A széles körben használt termelési függvények helyett négy determinánsból álló 

modellre vezette vissza a termelékenység növekedését, viszont a determinánsok között 

mérhető, azaz függvényszerű összefüggéseket nem állított fel.” 

Porter munkássága és az ebben kiteljesedő rombusz modell felismeri, hogy a versenyképesség 

földrajzi dimenzióban, illetve ágazatok szerint egyaránt differenciálható. A makro 

dimenzióban megjelenő nemzetgazdasági, a mezo szintű regionális és a mikro szintű vállalati 

versenyképesség különböző ismérvekkel jellemezhető, az ágazati sajátosságok pedig alapvető 

befolyásoló elemként jelennek meg. Mindezekből kifolyólag a disszertációmban vizsgált 

regionális szintű ágazati versenyképesség egyedi paraméterekkel jellemezhető, amelyben a 

térségi sajátosságok, illetve a szektor specifikus jellemzői egyaránt helyet kapnak. Porter 

kielemi, hogy az ipari és a szolgáltatási szektor működése során teljesen eltérő input 

tényezőket alkalmaz, amelynek köszönhetően versenyképességük is különböző 

komponensekkel magyarázható. Mindemellett az elemzés földrajzi kiterjedése szintén 

befolyásolja a módszertant, ugyanis az egyes szinteken eltérő befolyással, eltérő politikák 

alkalmazandók. Regionális szinten az inputok transzferálhatósága a tranzakciós költségek 

mentén értékelendő, a térbeli közelség egyes esetekben az inputok hiányának feloldására 

alkalmazható. A transzfer csatornák fejlődésével egyes versenyképességi elemek súlya 

csökken, mások pedig teljesen eltűnnek az elemzésből, a lokális szinten megjelenő kevésbé 

transzferálható faktorok pedig kiemelt jelentőséget kapnak.   

A rombusz modell elméleti alapon való tesztelése megalkotása óta széles irodalmi bázison 

fellelhető (Rouvinen-Yla 1999; Barragan 2005; Curran 2001; Tasevska 2006; Mehrizi-

Pakneiat 2008). Disszertációm szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak az ágazati 

elemzések, amelyek a koncepciót iparág-specifikus versenyképességi determinánsokkal kötik 

össze. A feltárt munkák egy része a porteri determinánsokat egy az egyben átveszi (Sun et al. 

2010), másik részük azonban a bevont magyarázó változókat a kutatási célokhoz igazítja 

(Bakan-Dogan 2012). Utóbbi esetben a vállalati stratégia, illetve a kormányzat faktorok 

általában kikerülnek az elemzésből, a véleten faktor pedig a statisztikai hibákat és zajokat 
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magyarázza. Saját modellalkotásom során a kutatási célt középpontba helyezve az eredeti 

determinánsok pontos tartalmi átvétele helyett inkább a közöttük fennálló kapcsolatot 

elemzem, a magyarázó faktorokat pedig saját igényeimre (járműipar szegmensre) szabva 

értelmezem.   
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4. JÁRMŰIPAR ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN 

A fejezetben a járműipar elméleti és gyakorlati dimenziókban egyaránt bemutatásra kerül, 

kiemelt figyelmet fordítva az ágazat KKE régióban betöltött szerepére és kialakulásának 

hátterére. Az elméleti részben a járműgyártáshoz kapcsolódó fogalmi háttér kifejtése kiterjed 

a konszolidációs és dekonszolidációs folyamatokra, a termelési értéklánc sajátosságaira, a 

telepítési tényezők beazonosítására és csoportosítására, a centrum és periféria 

viszonyrendszerének feltárására és az ágazat válságmenedzselési intézkedéseire. Az elméleti 

feltárást követően a járműipari ágazat keresztmetszetei adatait mutatom be kibocsátás, 

felvevőpiacok és hozzájárulás dimenziókban, illetve vizsgálom a válságot követő időszak 

ágazati trendjeit és tendenciáit. Az adatelemzés elsődleges célja, hogy a kelet-közép-európai 

régiót pozícionáljam a globális járműipari versenytérben. A fejezet lezárásaként a kelet-

közép-európai régió járműipari történelmét kutatom, majd a térségben működő járműipari 

központokat összegzem.  

4.1 A JÁRMŰIPAR ELMÉLETI HÁTTERE 

4.1.1 PIACI KONCENTRÁCIÓ 

A globális járműgyártás az elmúlt évszázadban több konszolidációs és dekonszolidációs 

szakaszon ment keresztül. A konszolidáció fogalma a belföldi tulajdonú vállalatokhoz 

köthető, a folyamat cégek számának csökkenésével jellemezhető. A konszolidáció tehát a 

vizsgált periódus alatt a hazai tulajdonú járműgyárak koncentrálódásával azonosítható a 

termelési volumen és a jövedelmezőségi mutatók folyamatos emelkedése mellett. A 

dekonszolidáció során éppen ellentétes folyamatok zajlanak le a piacon, új belépők jelennek 

meg, csökkentve ezzel az iparági koncentrációt (Diez-Becker 2010). 

A világ járműipari történelmében az iparági koncentráció folyamatosan csökkent, a járműipari 

szereplők száma évtizedről-évtizedre emelkedett. A 20. századi járműipari piac kezdetben 

Európára és Amerikára koncentrálódott, amelyben kizárólag európai és amerikai 

végtermékgyártók vettek részt. Az 1960-as évektől japán, majd az 1980-as évektől koreai 

vállalatok léptek be az említett piacokra, emellett pedig az értékesítés is dinamikusan 

növekedett az ázsiai régióban. Kína szerepe a mai napig kérdéses, ugyanis jelen pillanatban 

nem beszélhetünk globális kínai járműipari végtermékgyártó szereplőről, felvevőpiaca 

azonban hatalmas potenciált rejt magában (Losoncz 2012).  
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Az európai járműipar történelme az alábbi négy konszolidációs periódusra bontható (Barta 

2012):  

 1. szakasz: az 1920-as és 1930-as évek, az ipari úttörők korszaka. 

 2. szakasz: az 1950-es évek, a 2. világháború utáni prosperitás. 

 3. szakasz: az 1960-es évek, a gazdasági növekedés dinamikája csökkenni kezd, az 

eladók piaca a vásárlók piacába fordul át. 

 4. szakasz: az 1990-es évek, a globalizálódó piac eredményeként bekövetkező 

járműipari változások. 

Az 1990-es években a járműipar a globalizáció kiteljesedésének hatására komoly 

problémákkal volt kénytelen szembenézni: 

 A nyugat-európai és amerikai piac gyakorlatilag teljesen telítődött. 

 A városi zsúfoltság következtében csökkent a kereslet a személygépjárművek iránt. 

 A termelési kapacitások túlméretezettek voltak. 

 A nyersanyagárak (főleg a kőolaj) emelkedtek. 

 Az általános termelési költségek növekedtek, amellyel egyenes arányban az iparági 

jövedelmezőségek csökkentek.  

A 4. szakaszban egyrészt létrejött az Európai közös piac, másrészt pedig bekövetkezett a volt 

szocialista országok rendszerváltása. A közös piac létrejötte elősegítette a vállalati fúziókat és 

felvásárlásokat, a KKE térségbeli rendszerváltások pedig új termelési piacokat nyitottak meg 

a járműgyártóknak növekvő termelési költségeik lefaragása céljából.  

A 20. században az európai járműgyártás alapvetően négy nagy nemzetgazdaságra 

(Németország, Franciaország, Olaszország, Anglia) korlátozódott, amely mára három 

szereplőre olvadt. Az 1950-es években még 70 különböző márkáról beszélhettünk, amelyből 

2015-re hat maradt. A konszolidáció az említett négy országban egyaránt megfigyelhető, 

azonban időbeli lefolyásuk és sebességük különböző volt: 

 Németországban a 2. világháborút követően az ipart alapjaiban kellett újjáépíteni, 

amely a járműiparra is közvetett hatással volt. A hadi járműipart felváltotta a kis 

fogyasztású személygépjárművek iránti igény, amely vállalati felvásárlásokhoz és 

összeolvadásokhoz vezetett. 
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 Franciaországot a 20. század közepén a luxusautók iránti csökkenő kereslet 

jellemezte. A magas állami részvétel miatt a járműipari cégeknek lényeges nehézséget 

okozott a valós piaci igényekhez való alkalmazkodás, ez pedig több esetben 

vállalatbezárásokhoz vezetett. 

 Angliában a 20. század közepétől jelentős dezindusztrializáció ment végbe. A 

járműipari cégek külföldi piacvesztése a termelési költségek jelentős mértékű 

növekedésével járt együtt, amely a járműipar fokozatos leépüléséhez vezetett. A 

termelési költségek emelkedésének egyik lokális kiváltója a szakszervezetek térnyerése 

volt, amely sok esetben a modernizáció korlátjaként jelent meg. Az 1980-as években a 

kormányzat drasztikus gazdaságpolitikai intézkedései a járműipar megmentése 

érdekében nem értek célba, az angol járműgyártás napjainkra gyakorlatilag megszűnt. 

 Olaszországban a Fiat az 1990-es évekig szinte monopol pozícióban foglalt helyet, a 

külföldi járműgyártók csak alacsony részesedésű piaci réseket voltak képesek 

betölteni. A mesterséges monopólium fenntartását az olasz állam is támogatta, a 

különböző dotációk emellett a gazdaságilag elmaradt területek fejlesztésében is 

segítettek. A globalizáció előretörésével japán és más európai járműgyártók is betörtek 

az olasz piacra, emellett pedig a Fiat nemzetközi értékesítési adatai is negatív 

tendenciát mutattak.  

A 21. századra a járműipar alapvető strukturális, szervezeti és termelési változásokon esett át. 

Már a 20. század végén sorozatos vállalati beolvasztások, vegyesvállalatok kialakulása és 

stratégiai szövetségek létrehozása jellemezte a piacot, amelyek célja a költségek csökkentése 

és a kockázatok megosztása volt. A beszállítói szektorban és az alkatrészgyártásban szintén 

piaci konszolidáció következett be, a magasabb szintű beszállítókat és a végtermékgyártó 

vállalatokat (OEM) pedig egyre komolyabb együttműködés jellemezte. Az OEM-ek a 

költségek egy jelentős részét áthárították a beszállítókra, igyekeztek leépíteni saját 

termelésüket, egy lapos szervezeti formával átláthatóbb gyártási folyamatot kívántak 

létrehozni. A szervezeti átalakításokban a japán vállalatok jártak az élen, a karcsúsított 

termelési folyamatnak köszönhető költségvágások utat jelentettek az európai és amerikai 

piacokhoz. Az európai járműgyárak a költségcsökkentést a kelet-európai piacok feltárásával 

oldották meg, kezdetben egyszerűbb részegységek előállításának, később komplexebb 

gyártási folyamatok kiszervezésével (Egger-Egger 2005; Brown et al. 2006). A relokalizáció 

egyértelműen megmentette az európai járműgyártást, a kelet-európai piacok pedig később a 

termelési régiókból felvevőpiacokká is váltak. A 2000-es évek elejére az Amerikai Egyesült 
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Államok járműgyártása drasztikus mértékben visszaesett, teljes ipari térségek kerültek 

kilátástalan helyzetbe (pl. Detroit és környéke). A japán márkák térnyerése – főleg 

Amerikában – teljesen újraosztotta a piacot, mindemellett pedig az amerikai gyártók 

vesztettek külföldi piaci részesedéseikből.   

Kelet-Közép-Európában a járműgyártás új korszaka az 1990-es évek elején a nyugat-európai 

OEM-ek posztszocialista vállalatfelvásárlásaival kezdődött. A Volkswagen Csehországban, 

Szlovákiában és Lengyelországban, a Fiat Lengyelországban, a Renault pedig Szlovéniában 

akvirált a privatizáció során, a felvásárolt vállalatok önálló termelését megszüntették, majd 

saját beszállítóikká léptették vissza azokat. A 90-es évek végére a költségverseny 

következtében a nyugat-európai anyavállalatok kénytelenek voltak termeléseik egyes 

szakaszait kihelyezni, amelyek célállomásai az addig hatékonyan, alacsony költségszinttel 

működő kelet-európai leányvállalatok voltak. A termelés komplexitása fokozatosan 

emelkedett, majd később a GE és a Toyota is elindították a térségben alkatrészgyártó 

tevékenységüket, motort és sebességváltót szereltek össze. A leányvállalatok kezdetben 

nagyrészt régebbi, kifutó modelleket gyártottak, illetve teljes egészében összeszerelő 

tevékenységet végeztek. Később megkezdődött a vállalatok és a gépsorok technikai 

modernizációja a szabványosított rendszerek átvételével, így folyamatosan bővültek a 

telephelyek kompetenciái. A kisebb autók mellett megjelentek a prémium kategóriás és 

luxusautók is a gépsorokon, az export mutatók mellett a hozzáadott érték is folyamatosan 

emelkedett (Freyssenet 2010).  

A képzett és alacsony bérigényű munkaerő-kínálat mellett telepítési tényezőként előtérbe 

kerültek a kormányzati ösztönzők, amelyeknek köszönhetően a 2000-es évek elején további 

japán, koreai és francia járműipari beruházások valósulhattak meg. 2004-ben a volt szocialista 

országok egy része csatlakozott az Európai Unióhoz, amely az FDI fokozott beáramlása 

mellett a kelet- és nyugat-európai bérek közötti konvergenciát is elősegítette. A munkaerő 

migrációja drasztikus mértékben emelkedett (iránya természetesen kelet-nyugati volt), amely 

fokozott munkaerőhiányhoz, és újabb reálbér növekedéshez vezetett. 2006-ban és 2007-ben a 

munkavállalók sztrájk keretében próbáltak béremelést és a munkakörülmények javulását 

követelni, amely vegyes eredményekkel zárult. Lengyelországban a Volkswagen, a MAN, a 

Toyota és a GM, Csehországban a Skoda, Romániában a Dacia és Magyarországon a Suzuki 

alkalmazottai érvényesítették törvényben foglalt jogaikat, az akciósorozat azonban a térség 

megítélésének munkaadói oldalról semmiképpen sem kedvezett (Barta 2012).  
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4.1.2 TERMELÉSI LÁNC 

A 20. századi globalizáció kiteljesedésével a járműipar is alapvető strukturális változásokon 

ment keresztül, globális termelési rendszerek kiépülését és határokon átnyúló piaci struktúrák 

szerveződését figyelhettük meg (Dicken 2007; Bieserbroek-Sturgeon 2010). A globális 

termelési láncok kiépülését segítette elő a liberalizált kereskedelmi és befektetési 

tevékenységek bővülése, a gazdasági integrációk intézményesülése, illetve az FDI támogató 

politikai környezet megjelenése (Torlak 2004). A fejlett országokban található OEM 

vállalatok multinacionális és globális iparági szereplőkké váltak, amelyek a fejlődő 

országokbeli potenciálok széles körét kívánták kiaknázni (Chanaron-MacNeill 2005; 

Humphrey-Memedovic 2003). Florida és Sturgeon (2000) az említett folyamattal 

kapcsolatban különválasztja a nemzetköziesedés (internationalization process) és 

globalizálódás (globalization process) folyamatát, előbbi alatt a gazdasági tevékenységek 

határokon átlépő jellegét, utóbbi alatt pedig az intézményesített, funkcionálisan integrált 

rendszerek létrehozását értelmezi. A nemzetköziesedés ebben a nézőpontban mennyiségi 

változásként, míg a globalizáció minőségi fejlődésként jelenik meg, amelynek során az egyes 

gazdasági aktorok tevékenysége egy nemzetközileg koordinált folyamatrendszer részévé 

válik. 

Lukovics és Savanya (2012) szerint a járműipar regionálisan definiált piacokra épülő és 

globális-regionális termelési kapcsolatokban funkcionáló értékláncokat alkot, amely a 

következő folyamatokkal jellemezhető (Lukovics-Savanya 2012, 231-232): 

 “Koncentráció: A járműipar sajátos jellemzője, hogy rendkívül koncentrált vállalati 

struktúra jellemzi: néhány, az akvizíciók és felvásárlások során létrejött óriásvállalat 

uralja az iparágat. A vállalatok és így a járműipari ágazat fokozott koncentrálódásával 

párhuzamosan az iparági technológiai és üzleti gyakorlatok standardizálódása 

figyelhető meg. Itt említhetjük a közös platformra épülő koncepciók tervezését, illetve 

az erre épülő, piaconként és szegmensenként diverzifikált egyes modell-designok 

moduláris gyártási gyakorlatát, vagy a JIT termelési rendszerek alkalmazását. A 

járműgyártók közötti versenyben a hatékony és rendszerszemléletű 

folyamatmenedzsment kulcstényezővé vált a vállalati tevékenységek minden területén 

(technológiák, termék- és designfejlesztés, gyártási technológiák, termelés- és 

piacszervezés, marketinginnovációk, az iparági és társtechnológiák figyelése, az 

iparági best practice gyakorlatok adaptálása) (Lorentzen 2011).  
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 Piacokra telepített gyártási kapacitások: A gyártási folyamatok késztermék-előállító 

fázisai – mely ebben az esetben a járművek végső összeszerelését (legyártását) jelenti 

– és tágabb értelemben véve az alkatrészmodulok legyártása a disztribúció 

célpiacainak közelébe települ. Ennek okai részben politikai jellegűek, részben pedig a 

piacok sajátosságaival magyarázhatók, mint azt az alábbiakban látni fogjuk. A piacok 

telítettsége, a motorizáció proliferációja, a járműgyártók „ott gyártani, ahol eladni” 

piaci viselkedése abba az irányba hatott, hogy a vállalatok a világ több országára 

szétterítsék a gyártó infrastruktúrákat, mint azt korábban tették.  

 Regionálisan szerveződő iparági struktúrák: A járműipart erős regionális piaci 

differenciálódás jellemzi. Habár a járműipar az 1980-as évek közepétől kezdve egyre 

inkább a globális integrálódás felé halad, az integráció erőteljes regionális iparági 

mintázatot hozott létre.” 

A járműipar értékláncát a 21. században egyes elemeinek kiszervezése és ezzel kapcsolatban a 

vállalati specializálódás jellemzi (Grosche-Schmid 2008). A kiszervezés következtében a 

végtermékgyártók (OEM) csak a márka kialakításában és a stratégiai funkciókban vállalnak 

szerepet, csak azon részegységek gyártását tartják házon belül, amelyek a márka közvetlen 

piaci hordozói lehetnek (Neuner 2004). A kiszervezések első szintű célpontjai az integrátor 

vállalatok, azok az első körös beszállítók, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak a 

végtermékgyártókkal. Az integrátorok további második és harmadik körös beszállítói 

csoportokkal állnak kapcsolatban, így a járműipar ellátási lánca egy minimum öt szintű 

kapcsolatrendszerrel jellemezhető. A kiszervezés nem tévesztendő össze a relokalizáció 

fogalmával, ugyanis relokalizáció során a folyamat eredményeképpen a tevékenység a 

relokalizációt végző vállalat tulajdonában lévő leányvállalatnál marad, más néven házon 

belüli kiszervezésről beszélhetünk (Craig-Wilmott 2005). 

Bieserboek et al. (2009) a járműipar értékláncát egy folyamatábrában foglalta össze (23. 

ábra).  
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23. ábra: A járműipar értéklánca és szervezeti struktúrája 

Forrás: Bieserboek et al. (2009) alapján saját szerkesztés. 

A termelési értéklánc csúcsa az OEM és az integrátorok (első körös beszállítók) által alkotott 

blokk, amely különböző kitelepített funkciókkal és specializált szolgáltatókkal kiegészülve a 

márka meghatározó stílusjegyeit alkotja. Az első körös beszállítók és az egyéb szolgáltatók 

leglényegesebb lokális vezérlő elve a közelség, amellyel tranzakciós költségeik 

minimalizálására törekednek (Haiss et al. 2009; Freyssee-Lung 2004). A JIT elvekre épülő 

termelési rendszerek az elmúlt 20-30 évben egy relokalizációs folyamatot indítottak el, amely 

a gyakorlatban az integrátorok és OEM-ek közötti időbeli távolság csökkentésén alapul 

(Demeter et al. 2004; Heribert 2007). Az integrátorok alkalmazása során a végtermékgyártók 

kompetenciája marad a beszállított alkatrészek jellemzőinek, termelési, szállítási és 

minőségellenőrzési folyamatainak meghatározása a közvetlen beszállítóikkal szemben, és a 

termelési lánc alsóbb szintjein egyaránt (Humphrey–Schmitz 2002; Pavlínek–Ženka 2011). A 

járműipar lokalizációja nem az ágazathoz vertikálisan és horizontálisan kapcsolódó 

folyamatok statikus rendszereként, sokkal inkább az értéklánc funkcionális alrendszereinek 
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térben összekapcsolódó dinamikus folyamataiként értelmezhető (Lukovics-Savanya 2012; 

Bernek 2000). Az iparág lokációját nem egy statikus pont, hanem egy hálózat földrajzi 

kiterjedése és koncentrációja jellemzi, amely térben a versenyképesebb régiók felé tolódik.  

Porter rombusz modelljében definiált vállalati versenyelőnyök az értéklánc egyes szintjein is 

azonosíthatóak. A speciális termelési tényezőket megkövetelő vállalati tevékenységek (K+F, 

innováció, pénzügy, marketing) az OEM központosítása alatt a térségek fejlettebb területeire 

összpontosulnak és a versenyelőny bázisát jelentik. A piaci közelséget és OEM koordinációt 

igénylő tevékenységek a térségek perifériáin kapnak helyet, az értéklánc alsóbb szintjeit 

látják el, melyekhez alapkészségek és néhány speciális termelési tényező megléte 

szükségeltetik. A standardizálható, tömegtermelő tevékenységek globálisan kiszervezésre 

vagy kihelyezésre kerülnek, amelynek vezérlő elve az alacsony input költségek (nyersanyag 

és munkaerő) miatti versenyelőny kiaknázása (Görg-Greenaway 2004; Navaretti-Venables 

2004). 

4.1.3 LOKÁCIÓ 

Floria és Sturgeon (2000) egy ágazati felmérés során a járműipari lokalizációk területén négy 

különböző telepítési típust neveztek meg a tevékenységek motivációja és a lokalizáció 

minőségi értékelése alapján (6. táblázat). 

6. táblázat: A járműipari lokalizációk tipizálása 

 1. TÍPUS 2. TÍPUS 3. TÍPUS 4. TÍPUS 

STRATÉGIA 

IRÁNYA 

Piacok közelsége, 

vállalati 

versenyelőnyök 

Piacok közelsége, 

vállalati 

versenyelőnyök 

Költségcsökkentés, 

racionalizálás, 

hatékonyság 

Piacok lefedése 

KAPACITÁSOK 

SZINTJE 
Magas Magas Magas Alacsony 

BÉRKÖLTSÉG Magas Magas Alacsony Alacsony 

FEJLESZTÉS Igen Néha Nem Nem 

INTEGRÁCÓ 

FOKA 
Magas Magas Közepes Alacsony 

HÁTTÉRIPARI 

BÁZIS 
Magas Közepes-magas Közepes Alacsony 

EXPORT 
Alacsony           

(kivéve Japán) 
Alacsony Magas Alacsony 

Forrás: Floria-Sturgeon (2000) alapján saját szerkesztés. 

Dunning (1988) eklektikus paradigma elméletében a nemzetközi tőkekihelyezések tulajdon-

specifikus, lokáció-specifikus és internalizálási előnyeit vizsgálja, amelyet Dicken (1998) a 
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telepítések tipizálásával összekötve a működőtőke beruházások általános klasszifikációját 

alkotta meg (7. táblázat).   

7. táblázat: A működőtőke beruházások általános klasszifikációja 

 

STRATÉGIAI 

ELŐNYÖKET 

ÉRVÉNYESÍTŐ 

PIACORIENTÁLT 
HATÉKONYSÁG 

NÖVELŐ 

HELYI 

ERŐFORRÁSOKAT 

KIAKNÁZÓ 

TULAJDON-

SPECIFIKUS 

ELŐNY 

Hosszú távú 

stratégiai célok, 

nemzetközi 

versenyképesség 

fenntartása 

Piaci sikeresség 

növelése, helyi piac 

ellenőrzése 

Már létező 

beruházások 

racionalizálása 

Versenyképesség 

növelése 

LOKALIZÁCIÓS 

ELŐNY 

A fenti tényezők és az 

adott térségi szint 

versenyképessége 

Költségek 

különbségei, piac 

mérete és jellege, 

kormányzati politika 

Nemzetgazdaságok 

termelési 

specializációja és 

koncentrációja 

Termelési tényezők 

költségeiben lévő 

eltérések 

INTERNALI-

ZÁCIÓS ELŐNY 

Kompetitív és 

stratégiai előnyök, 

kockázatcsökkentés, a 

piacok ellenőrzése 

Tranzakciós 

költségek 

csökkentése, igazodás 

a helyi igényekhez 

Vertikális vállalati 

integráció, vállalati 

értéklánc 

Árszabályozás, 

piacok ellenőrzése 

Forrás: Dicken (1998) alapján saját szerkesztés. 

Bossak és Bienkowski (2004) termelő vállalatok külföldi működőtőke befektetései során az 

alábbi telepítési tényezőket emelte ki: 

 alacsony tranzakciós költségek, 

 alacsony befektetési kockázat, 

 fejlett tőkepiac, 

 biztosított tulajdonjog, 

 magas ráfordítások a kutatás-fejlesztésre, 

 fejlett infrastruktúra, 

 liberális gazdaságpolitika, 

 a belépési és kilépési korlátok hiánya, 

 magas színvonalú vállalkozásokat és innovációt segítő intézmények, 

 alacsony mértékű munkavállalói adóterhek és járulékok, 

 jól képzett szakemberek, 

 kiterjedt helyi piac, 

 politikai és társadalmi stabilitás, 

 pozitív kilátások az adott ország fejlődését illetően. 
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Murray et al. (1999) a járműipari telepítési folyamatoknál figyelembe vett tényezőket három 

csoportba sorolta. Az első csoportban kaptak helyet a működést közvetlenül befolyásoló 

költségek, úgymint a munkabér, a nyersanyag költségek, az ipari létesítménnyel és 

infrastruktúrával kapcsolatban felmerült költségek és az adók. Nem megfogható termelési 

tényezőként az első csoportba sorolandó a munkatermelékenység, az infrastruktúra fejlettsége, 

továbbá a közszolgáltatások színvonala és elérhetősége. A második csoport elemei a 

felvevőpiacoktól mért távolság, szabályozási környezet, demográfiai jellemzők és az 

urbanizáció mértéke. Az életminőséget meghatározó faktorok alkotják a harmadik csoportot, 

ide sorolandó az élhető természeti környezet, bűnözési ráta és az oktatási rendszer minősége 

és elérhetősége.  

A Német Befektetési Ügynökség a járműipari telephelyválasztást az outsourcing (kiszervezés) 

dimenziójában vizsgálta, és jelenítette meg azokat az elemeket, amelyek a szervezeti egység 

fejlődésének alappilléreiként értelmezhetőek (Invest in Germany 2008): 

 piacok közelsége, 

 megfelelően képzett munkaerő, 

 K+F intézmények, 

 K+F támogatási rendszerének fejlettsége, 

 autóiparhoz kötődő egyéb iparágak jelenléte, 

 autóiparhoz kötődő iparágak vezető vállalatainak jelenléte vagy hiánya, 

 infrastruktúra, 

 stabil befektetői környezet és a különböző ösztönzési rendszerek. 

A KPMG (2009) megállapításai szerint a járműipari telepítések folyamán mindössze négy fő 

telepítési tényezőt érdemes figyelembe venni, amelyeket a telepítés funkciója és jövőbeli 

fejlődési lehetőségei szerint eltérő mértékben szükséges súlyozni. Az említett tényezők a 

felvevőpiacok közelsége, az input és nyersanyag költségek, az innovációs készség és 

hajlandóság, valamint az alacsony szintű politikai, társadalmi és pénzügyi kockázat, amely 

stabil vállalkozási környezetként is értelmezhető. Werner (2003) hasonló járműipari telepítési 

tényezőket azonosít, azonban addicionálisan kiemeli a kormányzatok támogató szerepét, és 

felhívja a figyelmet a megnevezett elemek hosszútávon történő hozzáférhetőségének 

biztosítására. Allan és Overy (2008) publikációjukban a kelet-közép-európai járműipari 

tőkebefektetések előfeltételeként az adózási rendszert, az EU strukturális és kohéziós 
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alapjaihoz való hozzáférést, a megfelelő munkaerőt, a közlekedési infrastruktúrát, a 

célpiacokhoz való hozzáférést és a gazdasági stabilitást azonosítják. 

Rechnitzer et al. (2003) a járműipar kiemelt fontosságú telepítési tényezőit fizikai (anyagi) 

megvalósulásuk szerint két csoportba sorolja, amelyeket kemény és puha faktorokként 

aposztrofál (8. táblázat). A kemény telepítési tényezők a közgazdaságtan hagyományos 

módszertanával kiválóan mérhető, ökonometriai elemzésben alkalmazható mutatószámok, 

amelyek azonban önállóan nem alkalmasak egy térség telepítésre való alkalmasságának 

jellemzésére. A puha telepítési tényezők olyan kiegészítő elemként értelmezhetőek, amelyek 

összekapcsolják a klasszikus elemeket és dinamikát adnak a térségi fejlődésnek, illetve a 

növekedés alapjául szolgálnak.  

8. táblázat: Járműipari telepítési tényezők csoportosítása 

KEMÉNY TELEPÍTÉSI TÉNYEZŐK PUHA TELEPÍTÉSI TÉNYEZŐK 

Ipari tradíciók Régió/város általános vonzereje, image 

Logisztika, közlekedési és hálózatos infrastruktúra Szabadidő értéke 

Potenciális beszállítók jelenléte Kulturális tényezők 

Adórendszer Közigazgatás, infrastruktúra minősége 

Munkaerőpiac Lakókörnyezet minősége 

Gazdasági, vállalkozási környezet K+F bázis 

 Iparági kapcsolatok, kooperációra való lehetőség 

 Innovációs miliő 

Forrás: Rechnitzer et al. (2003) alapján saját szerkesztés. 

4.1.4 CENTRUM ÉS PERIFÉRIA 

A járműipar fejlődése során Nyugat- és Kelet-Európa között egy sajátos centrum-periféria 

viszonyrendszer alakult ki, amelynek szereplői szoros kölcsönhatásban állnak egymással. A 

kölcsönhatás meghatározója a központnak nevezett magterület, amely uralja a 

viszonyrendszert, és többnyire előnyöket húz a periféria részvételéből. A döntéshozás minden 

esetben a centrumban történik, a döntések végrehajtása pedig nagyrészt a perifériális 

területekre korlátozódik (Domanski-Lung 2009; Özatagan 2011). A centrum-periféria 

szerepek és területek a valóságban élesen különválnak egymástól, és rövid távon állandónak 

tekinthetők. Előfordul, hogy egyes térségek közelebb, mások távolabb kerülnek a 
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magterületek zónáihoz, a pólusokat meghatározó és szétválasztó tényezők azonban stabilitást 

mutatnak.  

Az európai járműiparban a magterületet egyértelműen Németország és Franciaország, míg a 

perifériákat a kelet-közép-európai országok, illetve Törökország és Oroszország képviselik. 

Az 1970-es és 1980-as években a legfőbb perifériális járműipari nemzetgazdaság 

egyértelműen Spanyolország volt, a KKE-i rendszerváltások óta azonban a pólusok kelet felé 

tolódtak. Anglia a 20. századi magtérségi pozíciójából mára jelentősen visszaesett, míg 

Olaszország egyszerre játszik mag és periférikus térségi szerepet.  

Kelet-Közép-Európában több posztszocialista ország korábban saját járműiparral 

rendelkezett, amelyek a tervgazdaságból piacgazdaságba való áttérés során életképtelenné 

váltak, vagy termelésüket nulla közeli állapotra szorították vissza. A rendszerváltások utáni 

külföldi működőtőke beruházásokban jelentős szerepet játszottak a meglévő járműipari 

tradíciók, a volt szocialista vállalatok privatizálásán keresztül a fejlesztések egy része 

barnamezős beruházásokon keresztül valósult meg (Bernard-Jensen 2004). A járműipari 

telepítések legfőbb motivációja az olcsó kék galléros munkaerő és a felvevőpiacok jövőbeli 

bővítésének lehetősége volt. A termelési komplexitás bővítésével a nyugat-európai 

anyavállalatoknak a fehér galléros állomány bővítésére is szüksége volt, amelyet szintén 

jelentős költségmegtakarítások mellett végezhettek el. A telephelyválasztás másik döntési 

faktora a felvevőpiacok elérhetősége volt. A földrajzi közelség alapvető versenyelőnyt 

jelentett a KKE térségi országoknak, amely a kötöttpályás infrastruktúra fejlesztésével 

kiegészülve vonzotta a működőtőke befektetőket (Tóth et al. 2012; Tóth-Platz 2012).  

Halesiak (Halesiak et al. 2007) az európai járműipari perifériát heterogénnak tekinti, 

amelyben négy jól elkülönülő csoportot lehet azonosítani: 

 Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Szlovénia kiemelkedő 

járműipari (és egyéb ipari) tradíciókkal rendelkezett, elsőszámú célpontjai voltak a 

külföldi működőtőke befektetéseknek. 

 Románia és Bulgária kisebb mértékű járműipari tradícióval és kevésbé stabil 

gazdasági környezettel kezdetben nem vonzotta a befektetőket, mára azonban az első 

csoportban tapasztalható bérnövekedés hatására jelentős átszerveződés zajlik a piacon. 

 Törökország szabadkereskedelmi egyezményt kötött az Európai Unióval, amelynek 

hatására jelentős járműipari vállalatok telepedtek le az országban. 
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 Ukrajna az Európai Unióhoz való közeledése után jelenleg nagyrészt orosz 

fennhatóság alatt áll, a 2000-es évek elején végbement telepítések teljesen leálltak, a 

járműipar eltűnni látszik a térségből. 

Halesiak et al. megemlíti, hogy Horvátország és Szerbia szoros gazdasági kapcsolatot 

ápol az Unióval (utóbbi már felvételt is nyert), kormányzati gazdaságpolitikájuk és 

politikai környezetük azonban jelenleg hátráltatja a befektetéseket. A kelet-közép-európai 

járműipari periféria térség a nemzetközi térben egységes integrált piacként jelenik meg, 

amelyeket a következő sajátosságok jellemeznek: 

 A vállalatok olcsó munkaerő felhasználásával munka-intenzív tevékenységeket 

folytatnak. 

 A külföldi vállalatok beágyazódása lassú folyamatként zajlik le. 

 A járműipar alacsony hozzáadott értéket generál, azonban a háttérintézmények 

fejlesztésével az érték növekedésének háttere adott. 

 A termelési értékláncban a makroelemek összeszerelését, az export orientált és 

alacsony költségű generikus komponensek termelését végzi. 

 A termelés növekedésével növekszik a specializáció és az export. 

A relokalizáció és a munkamegosztás folyamatának következtében Németország a kritikák 

célpontjává vált, melyek szerint főképp a járműiparban kiürítik a termelést az országból. Az 

1990-es években a német járműgyártók kezdetben a termelés egyszerű fázisait, majd később 

egyéb műszaki szolgáltatásokat is Kelet-Európába és Kínába telepítettek, amelynek 

köszönhetően a munkaköltség aránya csökkent az összköltségen belül. A magtérség komoly 

kompetenciákról mondott le, amely legfőképpen a beszállítókat érintette érzékenyen, akik 

saját lokációjukat az OEM termeléséhez voltak kénytelenek igazítani (Rechnitzer-Tóth 

2014b). A kiüresítési kritikák a statisztikákban ugyanakkor nem mutatkoztak meg, a 

foglalkoztatási és gazdasági növekedési adatok pozitív képet mutattak a magterületeken. Az 

ipari foglalkoztatás szintje nem csökkent az 1990-es években Németországban, a járműgyárak 

mindössze azokat az alacsony képzettséget igénylő tevékenységeket telepítették át a 

perifériára, amelyekben odahaza munkaerőhiányban szenvedtek. Az áttelepítések hatására a 

járműgyárak stagnáló foglalkoztatotti szint mellett növelni voltak képesek nyereségességüket, 

így a relokalizáció pénzügyi értelemben sikeresnek mondható (Barta 2012).  
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A relokalizáció magterületeinek negatív pénzügyi hatása a külkereskedelmi mérlegben 

jelentkezett, ugyanis az egyes funkciók kiszervezésével a járművek importtartalma 

lényegesen megemelkedett. A külkereskedelmi mérleg legdrasztikusabb romlása 

Franciaországban és Olaszországban következett be, Németországban inkább az import 

területi megoszlása tolódott a déli országok felől a keleti régió felé. A 90-es évek 

relokalizációjának vesztesei egyértelműen azok a dél-európai országok voltak, ahonnan a 

járműipar a növekvő bérszínvonal miatt keletre távozott. Portugália, Olaszország és 

Spanyolország a KKE országokkal már nem voltak képesek versenyezni a bérszínvonal 

területén, így a könnyen mobilizálható járműipar új keleti piacokat keresett.  

 A centrum-periféria viszonyrendszerhez köthető Pyke és Sengerberger 1992-ben megalkotott 

high-road, low-road elmélete, amely az ipari körzetek fejlődési formáit határozza meg a 

globális térben. A low-road fejlődési pályán haladó régiókat a következők jellemzik: 

 olcsó munkaerő, 

 munkaerő mennyiségének utánpótlása, 

 gyenge érdekképviselet, 

 munkaerő rövid távú (szezonális) alkalmazása, 

 magas fluktuáció, 

 deregulált munkaerőpiac, 

 alacsony szintű szakképzés, kompetenciák fejlesztésének hiánya. 

Ezzel ellentétben a high-road követői a következő tényezőket helyezik előtérbe: 

 minőségi munkamodell, 

 hatékonyságnövelés (munka-termelékenység),  

 bérek konstans emelkedése,  

 szociális körülmények javítása,  

 intézményesített érdekképviselet, 

 vállalati szervezet belső rugalmassága, 

 szakképzésbe való hosszú távú befektetés, 

 kutatás fejlesztésen keretül megvalósuló innováció.   

A járműipari centrum-periféria térség relokalizációja a low-road munkamodellből a high-road 

modellbe való áttéréssel is azonosítható. Az alacsony béreket, a magas fluktuációt, a 
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munkavállalói jogok korlátozását, az érdekképviselet hiányát és a szakképzés gyenge 

minőségét a megfelelő kormányzati intézkedések hatására egy fejlettebb, minőségi 

paraméterekre épülő munkaerőpiac váltja fel. A folyamat egyik kulcsa a munkavállalók 

érdekképviseletének kialakulása, amely szervezett keretet ad a fejlődésnek. Másik lényeges 

elemként a képzésbe való befektetés említhető, amely a low-road modellben sem a 

munkaadónak sem a munkavállalónak nem áll érdekében, hiánya azonban a fejlődés alapvető 

korlátjaként jelenik meg. A kétféle munkamodell az európai járműgyártásban is 

egyértelműen megjelenik. Amíg a high-road modell a centrum térséget jellemzi, addig a low-

road a perifériában azonosítható. A periféria fejlődése és a relokalizáció a gyakorlatban 

sokszor szándékosan hátráltatott folyamat, ugyanis a centrum térségeknek nem áll érdekében 

az alacsony bérigényű, deregulált kelet-európai munkaerőpiac fejlesztése.  

Egyes tanulmányok szerint Kelet-Közép-Európában egy hibrid munkamodell alakult ki, 

amely a helyi, történelmi sajátosság mellett az anyaország munkakultúráját ötvözi egymással. 

A nyugat-európai befektetők a hazai munkamodell egy részét magukkal viszik a fogadó 

országba (munkaszervezet, munkaidő szervezés, képzési struktúra), de a vezetés és az 

alkalmazottak közötti partnerségi viszony lényegesen különbözik a hazaitól. Az eltérő 

társadalmi, kulturális és gazdasági tradíciók hibrid munkamodelleket hoznak létre, amely 

azonban kifejezett célja is lehet a beruházóknak.  

Barta (2012) a munkamodell témakörben három kiemelt területet vizsgál: 

 A munkahely biztonsága a high-road modellben kiemelt jelentőséget kap, amely egy 

esetleges dekonjunktúra alatt sem lehet veszélyeztetve. Kelet-Közép-Európában a 

képzett munkaerő magas fokú biztonságban érezheti magát, amelynek egyik legfőbb 

bizonyítéka, hogy a válság alatt sem csökkent a fehér-galléros munkaerő állománya. 

Ezzel szemben egy képzetlen munkavállaló lényegesen nehezebb helyzetben van, mint 

anyaországi kollégája, a kölcsönzött, és a felfutó termékekhez átmenetileg alkalmazott 

munkaerő ki van téve a konjunktúraciklusok ingadozásának.  

 Másik lényeges elemként a szakképzés intézményesítése jelenik meg, amely egy iparág 

hosszú távú berendezkedésének alapját biztosíthatja. A KKE térségben a képzési 

struktúra az elmúlt 70 évben szinte alig változott. Az alap- és középfokú képzés 

szerkezete eltér az európai trendektől, a felsőoktatás pedig nem illeszkedik a 

munkaerőpiac keresleti elvárásaihoz. Mind közép-, mind pedig felsőfokú 

képzettséggel rendelkező munkavállalók körében munkaerőhiány alakult ki a piacon, 
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amely mennyiségi és szerkezeti dimenzióban egyaránt megjeleníthető. Nyugati 

befektetők házon belüli képzéseket szerveznek, ez azonban annyira specifikált, hogy 

az ipar más szegmensében nem hasznosítható tudást biztosít. A házon belüli képzés és 

az állami oktatás egy kettős rendszert idézett elő, amely azonban több fronton 

hasznosítható. A közép- és felsőfokú oktatásban való részvétel mellett (Bosch 

Csehországban és Magyarországon, FSO Varsóban, Fiat Tychyben, Audi Győrben) a 

vállalatok, felsőoktatási központok és iparkamarák között kutatás-fejlesztési 

együttműködések is kialakultak.   

 Harmadik szempontként az alkalmazottak szervezett érdekképviselete jelenik meg, 

amely régiónként és vállalati méret alapján egyaránt differenciált képet mutat. Az 

európai székhelyű vállalatok a volt szocialista országokban többé-kevésbé támogatták, 

vagy megtűrték a szakszervezetek megalakulását és működését, ezzel ellentétben 

például a japán és távol-keleti járműgyártók kifejezetten ellenezték a folyamatot. A 

KKV szektorban a menedzsment nyomása általában elég erősnek bizonyult a 

szakszervezetek ellehetetlenítéséhez, a nagyvállalati szektorban viszont kialakulhatott 

az érdekképviselet. A barnamezős beruházások esetében a szakszervezetek megléte 

általában örökség volt, az érdekképviseletet mindössze gyengíteni tudta a 

menedzsment (Jürgens-Krzywdzinski 2009).  

A globális értékláncot tekintve megállapítható, hogy a KKE térség járműipari fejlődése erősen 

korlátolt, a magtérség és periféria viszonyrendszere nem csak elméletben, hanem a 

gyakorlatban is rendkívül kötött. A fejlesztés és a döntéshozás, mint kulcs kompetenciák a 

magtérségben maradtak, és a jövőben sem várható a tudás és irányítás magasabb fokú 

átadása. Mindez a periféria további függőségi viszonyát szilárdítja meg, ugyanis a tudás 

magasabb szintű átadása és a szervezeti döntési kompetenciák elsajátítása nélkül a 

perifériaterület vállalatai önállóan életképtelenek maradnak. Ezzel egy időben elképzelhető, 

hogy bizonyos területek közelednek a magterülethez (pl. Csehország), és magasabb 

kompetenciákat halmoznak fel, bizonyos régiók (pl. Ukrajna) kiesnek a perifériából, és 

helyükre új szereplők (pl. Törökország) lépnek. 

4.2 JÁRMŰIPARI TRENDEK 

Az alábbi fejezetben az európai járműgyártás volumenét, teljesítményét és a világpiacon 

elfoglalt pozícióját szeretném bemutatni, kiemelt hangsúlyt helyezve a vizsgált kelet-közép-

európai régióra, illetve a gazdasági válság utáni átrendeződésre. A fejezet fő célja, hogy 
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egzakt adatokkal kifejezve mennyiségi mutatószámokat rendeljek az elemzéshez, illetve 

idősorosan és keresztmetszetben egyaránt bemutassam a vizsgált szektort. Az elemzés a 

könnyebb áttekinthetőség céljából táblázatos formában kerül bemutatásra, amelyhez a 

terjedelmi korlátok betartása céljából rövid szöveges elemzést társítok, kizárólag a kritikus 

pontok és tendenciák kiemelésére törekszem. 

A járműiparral kapcsolatos globális és európai adatok forrásaként három különböző 

megbízható szervezet szolgál, az OICA (Organisation Internationale des Constructeurs 

d’Automobiles), az ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) és az 

IHS (Information Handling Services). A szervezetek adatgyűjtésük során a világ különböző 

járműgyártó vállalatait riportálják, adatbázisa azonban egyik szervezetnek sem teljes, illetve 

adatgyűjtési módszertanuk is eltér egymástól. Az említett két tényező miatt lehetséges, hogy a 

globális termelési adatok különböző számokat mutatnak, illetve a kibocsátás szerkezete is 

eltérő. Disszertációmban nem kívánok módszertani kérdésekbe bocsátkozni, ezért az 

adatszolgáltatók között prioritást állítok fel. Az európai járműgyártással kapcsolatos 

mutatókat elsődlegesen az ACEA oldaláról emelem át, a globális adatokat viszont első körben 

az OICA, majd pedig az IHS rendszerében kutatom.  

4.2.1 KIBOCSÁTÁS 

A 21. században a járműgyártás piacának alapvető átrendeződése tapasztalható, a termelés 

súlypontja Európáról és Észak-Amerikáról a fejlődő térségekre – kiemelten Kínára és a 

BRICS országokra – helyeződött át. Amíg az ezredfordulón az említett fejlett régiók a 

kibocsátás több mint két harmadáért feleltek, addig 2015-re a termelésből való részesedésük 

43 százalékra olvadt. A termeléskihelyezések részben piaci nyomásból (költség- vagy 

termelésoptimalizálás miatt) részben pedig a felvevőpiacok átrendeződéséből eredeztethetők, 

amelynek köszönhetően az addig zárt japán és koreai kibocsátók is kinyitották termelési 

láncukat (Gauselmann et al. 2010). Szembetűnő, hogy a 2008-as gazdasági világválság a 

járműipar kibocsátási térképét is alapvetően átrendezte, Kína térnyerése egyértelműen az 

OEM-ek válságintézkedéseinek volt tulajdonítható (9. táblázat).  
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9. táblázat: Globális járműipari kibocsátás megoszlása 

 2000 2005 2010 2015 VÁLTOZÁS 2015/2000 

KÍNA 4% 9% 24% 27% 23% 

EURÓPA 34% 31% 25% 23% -11% 

ÉSZAK-AMERIKA 30% 25% 16% 20% -10% 

JAPÁN, KOREA 22% 21% 18% 15% -7% 

DÉL-ÁZSIA 4% 7% 9% 9% 5% 

DÉL-AMERIKA 4% 4% 6% 3% -1% 

KÖZEL-KELET, AFRIKA 1% 2% 3% 2% 1% 

Forrás: ACEA (2016) alapján saját szerkesztés. 

A disszertáció keretei között vizsgált Kelet-Közép-Európaként aposztrofált nyolc tagállam a 

járműgyártás centrumaként jelen pillanatban az európai kibocsátás 20 százalékát teszi ki. A 

gazdasági válság a teljes volument tekintve nem érintette meg a régiót, a termelési adatokban 

2009-óta pedig konstans emelkedés tapasztalható. Habár a teljes kibocsátás érdemben nem 

csökkent a válság hatására, az azóta eltelt években a KKE piac szerkezeti átrendeződése 

figyelhető meg. A válság előtti évben Csehország és Lengyelország a vezető pozícióban 

egyaránt megközelítették az 1 milliós darabszámot, az azóta eltelt 7 évben azonban 

Csehország növelte termelését, míg a lengyel kapacitásokat a régió más járműipari 

központjaiba helyezték át. A válság utáni idők nyertesei egyértelműen Magyarország és 

Szlovákia, mindkét nemzetgazdaság jelentős mértékben volt képes növelni a járműipari 

szektor kibocsátását. Románia szintén konstans növekedést mutat, a piaci szabályozások, a 

politikai és gazdasági környezet stabilizálása és a relatív alacsony munkaerőköltség vonzották 

a külföldi működőtőke beruházásokat a járműiparban. Szlovénia a válság utáni években még 

képes volt növelni kapacitásait, a dráguló munkaerő és a relatíve szűkös kínálat miatt azonban 

az utóbbi években vesztett piaci részesedéséből. Az OICA nyilvántartása szerint Bulgária és 

Horvátország nem rendelkezik járműipari végtermék kibocsátással, az értékláncban csupán 

részegység előállítóként vesznek részt (10. táblázat). 
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10. táblázat: Járműipari végtermékgyártók kibocsátása a KKE régióban 

(db) 2005 2008 2009 2010 2015 

EU 18 385 317 18 432 070 15 289 992 17 078 825 18 177 481 

KKE 1 958 554 3 261 712 3 047 371 3 281 504 3 979 846 

BULGÁRIA 0 0 0 0 0 

HORVÁTORSZÁG 0 0 0 0 0 

CSEHORSZÁG 602 237 945 822 983 243 1 076 384 1 303 603 

MAGYARORSZÁG 152 015 346 055 214 543 211 461 495 370 

LENGYELORSZÁG 613 200 950 908 878 998 869 474 660 603 

ROMÁNIA 194 802 245 308 296 498 350 912 387 177 

SZLOVÁKIA 218 349 575 776 461 340 561 933 1 000 001 

SZLOVÉNIA 177 951 197 843 212 749 211 340 133 092 

ÖSSZESEN 66 482 439 70 526 531 61 762 324 77 583 519 90 780 583 

Forrás: OICA (2016) alapján saját szerkesztés. 

A gyártók területén a piaci koncentráció a felvásárlásoknak és összeolvadásoknak 

köszönhetően az elmúlt években folyamatosan emelkedett, az első 10 helyezett a teljes piac 

71 százalékát birtokolja (11. táblázat). A szakirodalom szerint a válság utáni években egyes 

gyártók a túlélésért folytatott küzdelemben a megkülönböztetés és egyedi gyártás stratégiáját 

követik, mások viszont a költségcsökkentés oldalára helyezik a hangsúlyt (Gelei et al. 2011). 

Előbbi csoport volumene szándékosan stagnál, így a növekvő piacon folyamatosan veszítenek 

részesedésükből, eredményük azonban növekvő tendenciát mutat. Utóbbi csoport piacszerzés 

céljából költségvágásokba kezdett, és a feltörekvő, árérzékeny piacgazdaságokat igyekszik 

kiszolgálni kínálatával. 
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11. táblázat: Járműipar piaci koncentrációja 

(2014) 
SZGJ HGJ ÖSSZESEN 

(db) (db) (db) (%) 

TOYOTA 8 788 018 1 687 320 10 475 338 11,5 

VOLKSWAGEN 9 766 293 128 598 9 894 891 10,9 

GM 6 643 030 2 966 296 9 609 326 10,6 

HYUNDAI 7 628 779 380 208 8 008 987 8,8 

FORD 3 230 842 2 738 699 5 969 541 6,6 

NISSAN 4 279 030 818 742 5 097 772 5,6 

FIAT 1 904 618 2 961 140 4 865 758 5,4 

HONDA 4 478 123 35 646 4 513 769 5,0 

SUZUKI 2 543 077 473 633 3 016 710 3,3 

PSA 2 521 833 395 213 2 917 046 3,2 

ÖSSZESEN 72 068 997 18 648 249 90 717 246 100,0 

Forrás: OICA (2015) alapján saját szerkesztés. 

4.2.2 FELVEVŐPIACOK 

A 2008-as gazdasági világválság következményeként a luxus- és befektetési javak 

fogyasztása nagy mértékben visszaesett, amely a járműipari értékesítési mutatókban is 

nyomon követhető. Amíg a globális járműipari piac a válság előtti évtizedben éves szinten 5-8 

százalékkal bővült, addig 2010 után a piac átlagosan 2-3 százalékos növekedésre volt képes 

(12. táblázat). Az Európai Unióban az új regisztrációk száma 2007 óta folyamatos csökkenést 

mutat, a trend azonban 2014-ben megtörni látszik. A válság utáni években a kormányzati 

támogatási programok csökkentették a gazdasági sokk okozta negatív következményeket, a 

negatív értékesítési trendet azonban a direkt pénzügyi transzferekkel sem tudták 

megakadályozni (Becker 2010).  
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12. táblázat: A járműipar globális felvevőpiaca 

 2005 2010 2015 

 (db) (db) (db) (%) 

EURÓPA 21 063 326 18 808 688 19 044 918 21,2 

(EBBŐL EU) 18 186 036 15 665 090 16 466 203 18,4 

AMERIKA 23 335 468 19 730 925 25 231 935 28,1 

(EBBŐL USA) 17 444 329 11 772 219 17 470 659 19,5 

ÁZSIA, ÓCEÁNIA 20 408 597 35 191 633 43 850 874 48,9 

(EBBŐL KÍNA) 5 758 189 18 061 936 24 597 583 27,4 

AFRIKA 1 127 349 1 273 898 1 550 256 1,7 

ÖSSZESEN 65 934 740 75 005 144 89 677 983 100,0 

Forrás: OICA (2016) alapján saját szerkesztés. 

A válság lakossági fogyasztásban és vállalati beruházásban megnyilvánuló negatív hatása 

Kelet-Közép-Európában különösen drasztikus volt. 2008-ról 2009-re Romániában és 

Magyarországon közel harmadára, Bulgáriában és Horvátországban pedig felére esett vissza 

a regisztrációk száma (13. táblázat). A zuhanás megfékezésére alkalmazott gazdaságpolitikai 

eszközök (pl. roncsautó program, direkt transzfer) fedezet hiányában elérhetetlennek 

bizonyultak az említett nemzetgazdaságok számára, így az értékesítés továbbra is stagnáló 

tendenciát mutat. Csehország és Lengyelország mindössze 15-20 százalékos visszaesést 

könyvelhetett el a járműipari piacon, 2008-as értékesítési volumenüket pedig 2014-re újra 

elérték.  

13. táblázat: Járműipari értékesítés a KKE régióban 

(db) 2007 2008 2009 2010 2015 

EU 18 870 211 17 385 906 16 226 713 15 665 090 16 466 203 

KKE 1 430 004 1 456 993 947 219 915 340 1 157 032 

BULGÁRIA 55 336 57 927 26 813 20 082 40 268 

HORVÁTORSZÁG 94 695 100 415 50 859 42 031 43 668 

CSEHORSZÁG 207 038 215 451 186 790 186 648 260 070 

MAGYARORSZÁG 193 581 174 837 70 808 55 221 100 933 

LENGYELORSZÁG 355 285 398 487 322 341 366 577 432 439 

ROMÁNIA 356 577 325 867 133 561 104 090 120 591 

SZLOVÁKIA 89 094 102 378 92 761 73 820 90 091 

SZLOVÉNIA 78 398 81 631 63 286 66 871 68 972 

Forrás: OICA (2016) alapján saját szerkesztés. 
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Az Európai Unió tagállamaiban a benzin üzemű gépjárművek 2014-ben dominálják a piacot, a 

KKE régióban mindössze Bulgária állományában található 50 százalék alatt a benzin 

meghajtású gépjárművek aránya (14. táblázat). Az alternatív meghajtás (elekromos, LPG, 

E85, biodiesel és hibrid) a gazdasági válság előtt a kormányzati stratégiák középpontjában állt 

(Csonka 2009; Henriksen-Rolstadas 2010), a dekonjunktúra idején azonban háttérbe szorult, 

jelenleg 5 százalék alatti piaci részesedéssel bír. Az alternatív meghajtású gépjárművek 

terjedése és elért piaci részesedése nagyrészt a direkt kormányzati támogatások függvénye, a 

támogató nemzetgazdaságokban (pl. Lengyelország) erőteljesebb, a kevésbé támogatókban 

(pl. Szlovénia) azonban lassabb ütemű a térhódítása. A potenciális felevevőpiacok a KKE 

régióban is fellelhetőek, Románia, Horvátország és Magyarország a motorizáció alacsony 

fokával rendelkeznek, járművel való ellátottságuk mélyen az EU átlag felett helyezkedik el. A 

hagyományosan járműiparra szakosodott nemzetgazdaságokban (pl. Csehország, 

Lengyelország) az értékesítési potenciálok kevésbé kimutathatóak, sokkal inkább a meglévő – 

magas átlagos életkorú – járműpark cseréje valószínűsíthető.  

14. táblázat: Járműipari állomány a KKE régióban 

(2014) BENZIN DÍZEL ALTERNATÍV MOTORIZÁCIÓ 

EU 54% 41% 5% 57,4% 

BULGÁRIA 49% 44% 7% 47,9% 

HORVÁTORSZÁG 61% 38% 1% 38,2% 

CSEHORSZÁG 62% 32% 5% 53,7% 

MAGYARORSZÁG 73% 27% 0% 36,6% 

LENGYELORSZÁG 58% 28% 14% 62,3% 

ROMÁNIA 65% 32% 3% 28,6% 

SZLOVÁKIA 63% 32% 5% 42,0% 

SZLOVÉNIA 60% 39% 1% 56,9% 

Forrás: ACEA (2015) alapján saját szerkesztés. 

4.2.3 ÁGAZATI HOZZÁJÁRULÁS 

A járműipar gazdasági súlya az elmúlt 15 évben európai viszonylatban konstans értéket jelez, 

az ágazat hozzáadott értékének teljes GVA-ban mért részaránya 1,5 százalék körül mozog 

(15. táblázat). A tendencia a KKE térségben kevésbé azonosítható, a járműgyártás hozzáadott 

értéke a kezdeti 6,1 milliárd eurós szintről a vizsgált időszak végére 22,5 milliárdra 

emelkedett, amely a fajlagos mutató 0,9 százalékpontos emelkedésével járt. A régióban 

Csehország az ezredfordulón már komoly járműipari kibocsátással rendelkezett, amelyet 

2014-re 5 százalékos hozzájárulásra tudott fejleszteni. A vizsgált periódusban Magyarország 
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járműipari ágazati hozzájárulását közel másfélszeresére emelte, míg Szlovákia – a térség 

legnagyobb nyerteseként – 1,9 százalékos értékét a duplájára növelte. A járműipar 

Bulgáriában és Romániában egyaránt kiemelt nemzetgazdasági ágazattá vált, utóbbi 

országban hozzájárulásának mértéke majdnem 1 százalékponttal nőtt 2009 és 2014 között. A 

térség második legmagasabb járműipari hozzáadott értékével rendelkező Lengyelország a 21. 

században konstans emelkedést mutat, a hosszútávú trendet azonban a válság évei drasztikus 

mértékben törték meg. A balkáni államok közül Szlovéniát a válság kevésbé érintette, míg 

Horvátország ágazati kibocsátása és hozzájárulása a nemzetgazdasági számlákban alacsony 

részarányt képvisel.  

15. táblázat: Járműipar hozzáadott értéke a KKE régióban 

 2000 2005 2010 2014 

EU 1,5% 1,4% 1,4% 1,5% 

KKE 1,6% 2,0% 2,3% 2,5% 

BULGÁRIA 0,1% 0,2% 0,2% 0,5% 

CSEHORSZÁG 3,1% 3,9% 4,2% 5,0% 

HORVÁTORSZÁG 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 

MAGYARORSZÁG 2,9% 2,8% 3,6% 4,4% 

LENGYELORSZÁG 1,2% 1,5% 1,3% 1,7% 

ROMÁNIA 0,7% 1,9% 3,0% 1,6% 

SZLOVÉNIA 1,0% 1,4% 1,7% 1,8% 

SZLOVÁKIA 1,9% 2,2% 3,1% 3,8% 

Forrás: Eurostat (2015) alapján saját szerkesztés. 

2014-ben az Európai Unióban a 212,8 milliós foglalkoztatottság 1,1 százaléka, 2,3 millió fő 

dolgozott a járműgyártásban, amely a válság alatt 2009-re 0,2 százalékponttal esett vissza (16. 

táblázat). A járműipar a KKE régióban dominánsabb szereppel bír, 2014-ben a teljes 

foglalkoztatás 1,6 százalékáért felelt. A térség járműipari súlya a recesszió következtében 

mindössze 0,1 százalékponttal csökkent a foglalkoztatás területén, az egyes tagországok 

azonban eltérő mértékben viselték a negatív következményeket. A térségben a járműipar a 

legnagyobb súllyal Csehországban jelenik meg, ahol az ágazati direkt termelés a teljes 

foglalkoztatottság 3 százalékáért felel. Habár a foglalkoztatotti létszám területén 

Lengyelország Csehország előtt helyezkedik el, a teljes foglalkoztatásban elért fajlagos 

mutatója bőven riválisa alatt marad. A termelési idősor alapján feltörekvő Szlovákiában a 

járműipari direkt foglalkozatás már 2,6 százalékát foglalkoztatja a munkaerőpiacnak, míg a 

hasonló volumenértékkel rendelkező Magyarország esetében mindez 2 százalék. Románia a 
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térség második legnagyobb járműipari foglalkoztatójaként a direkt termelésben 150 ezer 

főnek biztosít munkát, mindez pedig a teljes foglalkoztatásának 1,8 százalékát teszi ki. 

16. táblázat: Járműipari foglalkoztatás a KKE régióban 

 2008 2009 2010 2014 

EU 1,0% 0,8% 1,0% 1,1% 

KKE 1,4% 1,3% 1,4% 1,6% 

BULGÁRIA 0,3% 0,3% 0,3% 0,6% 

CSEHORSZÁG 3,2% 2,8% 2,9% 3,0% 

HORVÁTORSZÁG 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 

MAGYARORSZÁG 2,0% 1,7% 1,8% 2,0% 

LENGYELORSZÉG 1,0% 0,9% 1,0% 1,1% 

ROMÁNIA 1,3% 1,2% 1,4% 1,8% 

SZLOVÉNIA 1,5% 1,4% 1,4% 1,5% 

SZLOVÁKIA 2,4% 2,1% 2,2% 2,6% 

Forrás: Eurostat (2015) alapján saját szerkesztés. 

A szektor versenyképességét alapvetően meghatározza a munkatermelékenység, amely a 

későbbi fejezetekben részletesen kifejtésre kerülő egzakt indikátorokkal és azok 

komponenseivel szerkezetében is jellemezhető. Mindezt megelőzően egy leegyszerűsített 

mutatóként az 1 járműipari direkt foglalkoztatottra jutó legyártott járművek számát listázom 

(17. táblázat), amely a munkaerő felhasználásának hatékonysága mellett a technológiai 

fejlettség színvonalával is összeköthető. Az indikátor esetében Szlovákia és Szlovénia 

kiemelkedő értéke az említett két tényező (munkaerő hatékonysága, technológia fejlettsége) 

mellett a termelési értékláncban betöltött magas pozíciónak is köszönhető, míg Bulgária és 

Horvátország nullás értéke a végtermékgyártás hiányával magyarázható (mindkét ország 

csupán részegység-gyártási funkciókban vett részt 2014-ben). 
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17. táblázat: Járműipar munkatermelékenysége a KKE régióban 

(2014) 
KIBOCSÁTÁS 

(db) 

FOGLALKOZTATÁS 

(fő) 

MUNAKTERMELÉKENYSÉG 

(db/fő) 

EU 17 124 637 2 294 104 7,5 

KKE 3 763 908 647 145 5,8 

BULGÁRIA 0 17 667 0,0 

HORVÁTORSZÁG 0 2 608 0,0 

CSEHORSZÁG 1 251 220 148 509 8,4 

MAGYARORSZÁG 437 599 82 624 5,3 

LENGYELORSZÁG 593 904 171 312 3,5 

ROMÁNIA 391 434 150 070 2,6 

SZLOVÁKIA 971 160 61 266 15,9 

SZLOVÉNIA 118 591 13 089 9,1 

Forrás: Eurostat (2015) alapján saját szerkesztés. 

4.3 JÁRMŰIPAR KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN 

A 19. és 20. század fordulóján Kelet-Közép-Európát a mezőgazdaság-orientált kultúra és az 

ipar háttérbe szorulása jellemezte. Csehország és Lengyelország rendelkezett jelentősebb ipari 

gyártási kapacitásokkal, a déli területek államai azonban csekély ipari kibocsátást és 

foglalkoztatást mutattak fel. A 20. század első felében Európa szerte nagyfokú iparosítás 

ment végbe, amely nagyrészt központi nyomásra a mezőgazdasági termelés háttérbe szorítását 

és az ipar előtérbe helyezését hozta magával. Nyugat-Európában az iparosítás egyik kiemelt 

ágazata a járműipar volt, amelynek fejlesztése prioritásként jelent meg az egyes 

nemzetgazdaságokban. Az 1. és 2. világháború a járműipart is a háború kiszolgálására állította 

át, a világháborúk közötti békeidőben, illetve a 2. világháborút követően azonban a szektor a 

lakosság és a versenyszféra igényeire koncentrált.  

A KKE régióban a század eleji iparosítás kevésbé a járműipar előtérbe helyezésével valósult 

meg, az ipari központok sokkal inkább egyéb szektorokra összpontosítva (pl. nehézipar, 

textilipar, bányászat) alakultak ki, a járművek iránti keresletet pedig importtal elégítették ki 

(Lefilleur 2008). A 20. század második felében a szocialista országok körében a 

személygépkocsi gyártás kiemelt proiritást kapott, kezdetben nyugati licenc alapján, majd a 

licencet belső körben továbbfejlesztve piac-, illetve exportorientált rendszereket hoztak létre 

(Radosevic–Rozeik 2005). A gyártók elsősorban a saját piac kiszolgálására törekedtek, a 

szocialista tömbön kívül csak ritkán és kis mennyiségben értékesítettek. A termelés volumene 

mindezeknek köszönhetően alacsony maradt, a piac korlátozott felvevőképessége, illetve a 
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tagországok egymás közötti kooperációja pedig a fejlesztések elhalasztását is maga után vonta 

(Lung 2004).  

A kelet-európai rendszerváltást követően a járműipar elvesztette felvevő piacát és 

hanyatlásnak indult, a folyamat visszafordításához pedig szükség volt a beáramló külföldi 

tőkére (Kukely–Czira 2006). A szocialista országok a saját gyártó kapacitások kiépítésével 

lehetőséget teremtettek, hogy a privatizáció után az összeszerelő ipar gyökeret eresszen a 

régióban. A privatizáció során beruházó vállalatok több esetben már korábban is jelen voltak 

a régióban, és tevékenységüket kibővítve és átstrukturálva kezdetben alacsonyabb kategóriás 

és kifutó modelljeiket szereltették össze, részben a térség piacára, részben exportra (Pavlinek 

et al. 2009). A gyártási technológiákat adaptálni képes korábbi ipari struktúrák jelenléte az új 

piacokon megfelelő bázisnak bizonyult nyugat-európai járműipari vállalatok barnamezős 

beruházásaihoz, amelynek köszönhetően a járműipari körzetek életre keltek és fejlődésnek 

indultak. Kijelenthető, hogy a rendszerváltást követő évtizedben a szocialista járműipari 

bázison felépített ipari központok az elsők között voltak képesek talpra állni, és az 

exportképes tevékenységnek köszönhetően, jövedelmet és foglalkoztatást generálni a 

térségben (Lux 2010; Bigos–Kiss 2005).  

Kelet-Közép-Európa járműiparában a legnagyobb múltra és tradíciókra Csehszlovákia 

tekinthet vissza (Werner 2003), ahol a Skoda vállalat elődjét 1899-ben alapították meg 

Plzenben. A kezdetben fegyvereket és elektronikai eszközöket gyártó vállalat 1924-ben olvadt 

össze az L&K járműipari céggel, amely korábban motorkerékpárokat és teherautókat 

értékesített a piacon. Az egyesülés után a Skoda a járműipar szinte valamennyi szegmensében 

jelen volt, értékesített a személygépjármű és haszongépjármű piacon, illetve megjelent a 

vasúti járművek és a tömegközlekedés területén is. A 2. világháború alatt a vállalat beolvadt a 

német székhelyű Herman Göring Werkbe, termelése pedig a hadiipar irányába tolódott. A 

rendszerváltást követően a Skoda a Volkswagen konszern tulajdonába került, és kiemelkedően 

teljesít a személyautók és kishaszonjárművek alsó-közép kategóriás piacán (Jakubiak et al. 

2008).  

A KKE térség legelső motoros járművét szintén Csehszlovákiában, a Koprivnickában 1850-

ben alapított Tatra Auto cég kapuin belül állították elő 1897-ben. A Tatra a személygépkocsi 

piacon elsősorban a luxusjárművek kategóriában volt érdekelt, a 2. világháború alatt a 

Skodához hasonlóan azonban hadiiparra is specializálódott, majd a háborút követően a 

tehergépkocsik piacán értékesített. A rendszerváltás után a Tatra jelentős portfóliótisztításon 
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ment keresztül, amelynek eredményeképpen a személyautógyártás lekerült a palettáról, és a 

léghűtéses motor, illetve a tehergépkocsi gyártásra helyeződött a hangsúly (Jakubiak et al. 

2008). Csehszlovákia esetében kiemelendő továbbá a kamionok gyártására specializálódott 

TAZ (Trnavské Automobilové Závody), illetve a Skoda licenc alapján üzemelő BAZ 

(Bratislavské Automobilové Závody) (Pavlínek 2008). 

Lengyelországban a járműgyártás a 2. világháború előtt gyakorlatilag nem volt jelen, az első 

modellt szovjet licenc alapján kedték el gyártani 1951-ben Varsóban. A Warsawa típusú 

személyautó a szovjet Pobeda gyártási eljárása mintájára, lengyel továbbfejlesztéssel került a 

piacra, és maradt évtizedekig a szocialista országok meghatározó járműve. A Nysa és Zuk 

típusú kisteherautók a 60-as évektől szintén a teljes régió keresletét ellátták, míg a 70-es 

évektől a Fiat licenc alapján előállított Polski Fiat modellek termelése futott fel Bielsko 

Bialában (Husan 1997). 

A kelet-közép-európai régió 3. legnagyobb járműgyártója (Csehország és Lengyelország után) 

Jugoszlávia volt, ahol 1927-ben Rakovicában alapították az első motorgyárat a brit Bristol cég 

licence alapján. A Praga RN8 típusú teherautó gyártása 1938-ban indult be Csehszlovák 

alkatrészek összeszerelésével, majd 1940-től a saját gyártás is kezdetét vette. A 2. 

világháborúban a jugoszláv járműipar sem kerülhette el a profilváltást, a termelés a hadiipar 

felé tolódott, főként repülőgépmotorok előállítására redukálódott. A háború után a Praga RN8 

modell egy továbbfejlesztett változatával, a Pioneer teherautó gyártásával éledt fel a 

jugoszláv járműipar, 1950-ben a konstrukció 422 darabja gurult ki a priboji gyárból. 

Jugoszlávia 1954-ben vásárolta meg azt a Fiat licencet, amelynek köszönhetően a kragujevaci 

üzem évtizedeken keresztül exportképes személyautó gyártást folytatott. A 90-es években a 

délszláv harcok, és a háború következtében létrejött nemzetközi embargó jelentősen 

visszavetette kragujevaci gyár és egyben a jugoszláv járműipar teljesítményét, a termelés csak 

a 2000-es években bekövetkezett privatizációt követően lendült fel újra. 

Szlovénia járműipari múltja a II. világháború előtti korszakra nyúlik vissza, ekkor a ljubljanai 

Avtomontaza üzemben autóbuszokat, majd teherautóat állítottak elő. Később a jugoszláv 

Pioneer teremlési licencét továbbfejlesztve Mariborban kezdte meg felfutását a TAM, amely a 

2. világháborút követően felélesztette a szlovén haszongépjármű piacot. A személyautók 

kategóriában 1954-ben Novo Mestóban brit licencet felhasználva indult el a termelés, az IMV 

az 1973-as Renault együttműködésig az Austin know-how alapján tevékenykedett a piacon. A 
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Renault a 1989-től a személygépjármű gyártó részleget REVOZ néven üzemelteti tovább, míg 

a korábbi saját fejlesztésű lakókocsi és lakóautó szegmens az Adria Mobil nevet viseli.  

Románia első járműipari bázisának az akkor még Magyar Királysághoz tartozó Arad 

tekinthető, ahol 1908-ban a német Daimler licence alapján vette kezdetét a termelés. A 

MARTA (Magyar Automobil Részvénytársaság Arad) névre keresztelt vállalat autóbuszokat és 

személyautókat szerelt össze nagyrészt import alkatrészekből, utóbbiak az Osztrák-Magyar 

Monarchiában taxiként funkcionáltak. A román személyautó gyártás 1967-ben a francia 

Renault licence alapján indult be, a Dacia üzeme Pitesti-Colibasi városában kapott helyet. Az 

Oltcit márka a szintén francia Citroen és a román kormány közös projektjeként értelmezhető, 

a Craiovában felépített gyárban a 80-as években indul el a termelés személyautó és kishaszon 

gépjármű kategóriákban. A Pitesti-Colibasi beli Dacia üzemet 1990-ben a Renault, a Craiova 

beli Oltcit pedig 1991-ben a Daewoo privatizálta.  

Bulgária a járműgyártás területén a buszok piacán jelent meg először, 1927-ben Botvegrad 

városában kezdték meg a Chadvar márkanevű buszok előállítását. Az ismert bolgár modellt, a 

Moszkvicsot Lovechben szerelték össze, 1966 és 1989 között innen látták el a kelet-európai 

járműpiacot. A lovech-i gyárban kezdetben a Moszkvics, a Tavrija, illetve az Aleko márkák 

voltak az irányadóak, de 1967 és 1971 között Fiat modelleket is szereltek össze alacsony 

volumenben. A francia székhelyű Alpine 1966-ban gyárat alapított Plovdivban, ahová kis 

szériás sportkocsi modellek összeszerelését telepítették. A Bulgaralpine elnevezésű projekt 

nem volt hosszú életű, a 70-es évek végén felszámolták a termelést. A plovdivi gyár utolsó 

éveiben még Renault 8 és Renault 10 modelleket szereltek össze, majd a termelést 

Jugoszláviába helyezték át. A bolgár járműipar elsorvadásában kiemelkedő szerepet játszott a 

szovjet gazdasági kötődés, amelynek eredményeképpen a nyugati gyártók beruházásaik 

célpontjaként inkább Jugoszláviát és a későbbi tagköztársaságokat választották. A balkáni és a 

közel-keleti piac ellátása Bulgáriából nyugatra tolódott, így a 80-as évekre a nyugati licencen 

alapuló bolgár járműipart felszámolták.    

Magyarország iparosításában kiemelkedő szerepet játszott az 1896-ban megalapított Rába 

Magyar Vagon és Gépgyár, amely Győrben kezdetben kizárólag vasúti kocsik előállításával, 

később teher-, majd személykocsi összeszereléssel és fejlesztéssel is foglalkozott. A korszak 

másik jelentős, a járműgyártás területén tevékenykedő magyar vállalata az Ikarusz volt, amely 

az 1990-es években évi 15 ezer busz gyártásával Európa legnagyobb autóbuszgyártó 

vállalatává nőtte ki magát. A magyar járműipar 19. és 20. századi képviselője a MÁVAG 
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(Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak), amely első mozdonyát 1873-ban gyártotta 

budapesti telephelyén. A gyár fénykorában, a századfordulón több ezer főt foglalkoztatott, 

1910-ben évi 250 gőzmozdonyt gyártott, részben külpiaci értékesítésre. A villamos 

mozdonyok gyártása már közel sem hozott akkora sikert, és 1959-től a Ganz Művekbe 

beoldadva Ganz–MÁVAG Mozdony- Vagon- és Gépgyár néven működött tovább (Honvári 

2005). 

Az 1949-ben létrehozott KGST piac a munkamegosztás és specializálódás révén a szocialista 

országok közötti gazdasági együttműködés erősítését, illetve a gyengébb tagállamok 

felzárkóztatását volt hivatott elősegíteni. Konvertibilis valuta hiányában a tagállamok közötti 

kereskedelem a tervgazdálkodás körülményei között kétoldalú elszámolással folyt, az 

elszámolóárak azonban nem tükrözték a valós bekerülési értékeket, egyben torzították a 

világpiaci árakat. Mindezekből kifolyólag a specializáció nem a valós termelési 

hatékonyságok alapján került megállapításra, hanem központilag vezérelve lett a 

tagországokhoz delegálva. Csehország szinte kizárólag személyautókat, Magyarország 

buszokat, Bulgária pedig targoncákat gyártott, az egyes tagországok kibocsátása pedig a teljes 

gazdasági tömörülés igényét kielégítette a szakosodott piacon. Az 18. táblázat a 

rendszerváltásokig bezárólag a KKE régió 20. századi járműipari szereplőit és azok 

telephelyeit összegzi. Megfigyelhető, hogy a korábbi szocialista járműipar több bázisán jelen 

pillanatban is ágazati tevékenység folyik, az ipari tradíciók egyértelműen szerepet játszottak a 

rendszerváltások utáni telepítési döntésekben.   
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18. táblázat: Szocialista járműipari vállalatok a KKE régióban 

 TELEPÜLÉS GYÁRTÓ 

CSEHORSZÁG 

Mlada Boleslav Skoda 

Kvasiny Skoda 

Liberec Liaz 

Koprivnicka Tatra 

Prága Gottwaldov 

SZLOVÁKIA Povazska Bystrica Povazske Strojarne 

LENGYELORSZÁG 

Varsó FSO 

Sanok Autosan 

Bielsko Biala FSM 

Jelcz-Laskowice Jelcz 

Lublin FSC 

Tychy Polski Fiat 

 Ljubljana Avtomontaza 

SZLOVÉNIA Maribor TAM 

 Novo Mesto IMV 

ROMÁNIA 

Arad MARTA 

Campulung-Muscel ARO 

Pitesti-Colibasi Dacia 

Craiova Oltcit 

 Botvegrad Chadvar 

BULGÁRIA Lovech Moszkvics 

 Plovdiv Alpine 

 Győr Rába 

MAGYARORSZÁG Budapest Ikarusz 

 Budapest MÁVAG 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

A kelet-közép-európai járműipari blokk egyfajta speciális termelési központként jelenik meg 

a globális járműgyártásban, ahol a rendszerváltások után az olcsó munkaerő és a járműipari 

tradíciók bázisán nyugat-európai OEM-ek összeszerelő leányvállalati jöttek létre. 2015-ben a 

kelet-közép-európai régióban 37 járműgyár működött, amelyből 15 Lengyelországban, 8 

Csehországban, 4 Magyarországon, 3-3 Szlovákiában és Romániában, 2 Horvátországban, 1-1 

pedig Szlovéniában és Bulgáriában volt megtalálható (1. melléklet). A telepítési folyamatok 

során a közelség fogalma a felvevőpiacok, illetve beszállítói hálózatok területén egyaránt 

megjelenik, amelynek eredményeként az iparág területi koncentrálódása valósul meg. Észak-

Csehország és Dél-Lengyelország területén a járműipar koncentrálódása figyelhető meg, a 

térségben összesen 22 járműgyár azonosítható (24. ábra). Amennyiben az említett 

koncentrációt a V4 országaira értelmezzük, és Szlovákia északi illetve Magyarország nyugati 
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területeit egyaránt az elemzésbe vonjuk, úgy a járműipari koncentráció egyfajta banán 

alakzata rajzolódik ki, amelyet a továbbiakban „járműipari banán” néven homogén térségként 

jellemzek. 

24. ábra: Járműipari központok a KKE régióban 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

Empirikus kutatásom során a koncentráció mutatószámokban való leképeződését keresem, 

majd vizsgálom, hogy a térség járműgyárai milyen hatással vannak a fogadó régió 

versenyképességére, illetve a hatás milyen dimenziókban valósul meg. Korrelációs 

mutatókkal mérem a járműgyárak száma és a regionális foglalkoztatási, jövedelmi és 

munkatermelékenységi mutatók között fennálló kapcsolat irányát és erősségét, amelyből 

egyértelmű következtetés vonható le az ágazat térségre gyakorolt fejlesztő potenciáljáról. 
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5. A TJV MODELL 

A modellalkotás során több olyan célt jelöltem meg, amelyek között prioritást felállítva 

kialakítottam a koncepció alapjául szolgáló célrendszert. Elsődleges prioritásként határoztam 

meg, hogy a területi tőkeelemeket olyan versenyképességi modellbe foglaljam, amely 

regionális szinten is értelmezhetővé válik. A területi tőkeelemek kiválasztásánál legfontosabb 

célként a járműiparra való specializáció azonosítható, kizárólag olyan tőkeelemek kerültek be 

a rendszerbe, amelyek egy járműipari működőtőke beruházásnál egyfajta telepítési 

tényezőként jelennek meg. A versenyképességet újfajta megközelítésben társadalmi és 

gazdasági dimenziókban egyaránt értelmezni szerettem volna, így a regionális jóléti szinthez 

szorosan kapcsolódó megvalósult versenyképesség koncepcióját választottam, és az indexet 

heterogén mutatószámok csoportjaként alakítottam ki.  

A felépített modellnek alkalmassá kellett válnia a módszertani háttér támogatására, így a 

tőkeelemeket kizárólag egzakt bázison értelmezhető objektív mutatószámokkal 

jellemezhettem. Ebből kifolyólag a területi tőke szakirodalomban bemutatott „soft” változók 

nem kaphattak helyet a rendszerben, a tőkeelemekhez sokkal inkább mennyiségi, mint 

minőségi paramétereket rendeltem. Egyes területi tőkeelemek (pl. kapcsolati tőke, kulturális 

tőke) leképezése hard mutatószámokkal módszertani korlátokba ütközött, így ezek kimaradtak 

az elemzésből. Az indexeket két alapvető csoportba rendezem, magyarázó változóként a 

tőkeelemek, míg eredményváltozóként a megvalósult versenyképesség jelenik meg. A két 

csoport között ok-okozati kapcsolat áll fenn, előbbiek a regionális versenyképesség 

meghatározójaként, utóbbiak pedig annak eredményeként értelmezhetőek.  

A magyarázó változókként megjelenő területi tőkeelemek az elméleti fejezetben bemutatott 

szakirodalom alapján a modellben a járműipar igényeire lettek specializálva. Az ágazat 

speciális telepítési tényezői (vállalkozói tőke, kormányzati tőke) a TJV modellben is 

megjelennek, míg a kevésbé fajsúlyos területi tőke elemek (kulturális tőke, kognitív tőke) 

kimaradtak a koncepcióból. A modellbe bevont hét tőkeelem a politkai tőke kivételével egzakt 

mutatószámokkal jellemezhető és az elemzés során parametrizálható. A kormányzati 

támogatások vesrenytorzító hatása a politikai tőkeelemben jelenik meg, egyfajta új 

elképzelést bevezetve a területi tőke elméletekbe. A tőkeelemek azonban nem kizárólag 

regionális szintről, hanem a makro környezetből is adaptálhatóak, így elemzésem során a 

térségi szinten megjelenő endogén és a nemzetgazdasági szintről importált exogén elemeket 

egymástól elkülönülve kezelem. A két halmaz metszetében olyan tőkeelemek jelennek meg, 
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amelyek valamilyen oknál fogva térségi és makro szinteken egyaránt értelmezhetővé válnak, 

illetve egyaránt befolyásoltak.  

5.1 A MODELL FELÉPÍTÉSE 

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 (25. 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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25. 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.     

5.2 A MODELL ELMÉLETI ALAPJAI 

A TJV modell elméleti alapját az elméleti fejezetekben korábban bemutatott területi tőke és 

versenyképességi modellek szolgáltatták. 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.  
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Saját modellalkotásom egyértelműen Porter gyémánt modelljén 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 (19. táblázat). 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.  

19. táblázat: A TJV és a gyémánt modell kapcsolata 
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HUMÁN TŐKE x     

POLITIKAI TŐKE     x 

INFRASTRUKTURÁLIS TŐKE x     

TUDÁS TŐKE x     

VÁLLALKOZÓI TŐKE   x x  

LOKÁLIS TŐKE x     

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

Porter kompetitív fejlődéselméleti modellje a telepítési döntések szemszögéből kiemelt 

jelentőséggel bír, ugyanis az elvárt telepítési tényezőket az egyes fejlődési szakaszokra 

specifikusan képes beazonosítani. A modell bemutatja, hogy míg az erőforrásvezérelt 

szakaszban kizárólag a magas helyettesíthetőséggel bíró olcsó input munkaerő játszik döntő 

szerepet, addig a beruházásvezérelt fázisban már a tudásintenzív folyamatokhoz köthető 
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képzett munkaerő a legfőbb telepítési tényező. Az elmélet innovációvezérelt fázisában már 

megjelenik a kreatív tőke és a támogató kutatás-fejlesztési intézményrendszer, amely nélkül 

egy régió nem képes a fejlődés következő szakaszába lépni. Porter elméletét felhasználva 

modellemben a tudás tőkét külön faktorként kezelem, és a kreatív tőke egyes elemeit 

integrálva a fejlődés potenciális bázisaként értelmezem. Nézetem szerint a kelet-közép-

európai járműipari központok az olcsó munkaerő bázisára telepített összeszerelő üzemekből 

kizárólag a tudás tőkét felhasználva képesek fejlesztési és egyéb támogatási funkciókat 

integrálni, így modellemben a tőkeelemet önálló faktorként azonosítom.  

Az empirikus modell másik pillérét Lengyel piramis modellje 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.  

Kitson, Martin és Tyler régiók versenyelőnyeinek forrásai modellje szintén jelentős hatást 

gyakorolt saját modellalkotásom folyamatára, ugyanis a szerzők a regionális 
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versenyképességet direktben a területi tőke elemeiből származtatták. A versenyképesség a 

modellben a termelékenység, a foglalkoztatás és az életszínvonal komplex mutatószámaként 

jelenik meg, míg az endogén területi tőke hard és soft dimenziókban értelmezhető. A modell 

hátránya, hogy kizárólag endogén elemeket azonosít, az exogén komponenseket az elmélet 

figyelmen kívül hagyja. Saját modellem magyarázó változói a politikai tőke kivételével a 

régiók versenyelőnyeinek forrásai modellben is megjelennek, és bizonyos feltételekkel 

egymással egy az egyben megfeleltethetőek (20. táblázat).  

20. táblázat: A TJV és a régiók versenyelőnyeinek forrásai modell kapcsolata 

TJV MODELL RÉGIÓK VERSENYELŐNYEINEK FORRÁSAI MODELL 

GAZDASÁGI TŐKE TERMELŐ TŐKE 

HUMÁN TŐKE HUMÁN TŐKE 

POLITIKAI TŐKE - 

INFRASTRUKTURÁLIS TŐKE INFRASTRUKTURÁLIS TŐKE 

TUDÁS TŐKE TUDÁS/KREATÍV TŐKE 

VÁLLALKOZÓI TŐKE TÁRSADALMI/INTÉZMÉNYI TŐKE 

LOKÁLIS TŐKE KULTURÁLIS TŐKE 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

Az endogén és exogén tőkeelemek azonosításában irányadónak értékelem Capello MASST 

(Macroeconomic, Sectoral, Social, and Territorial Model) modelljét, amely nemzeti és 

regionális szinten egyaránt meghatározza az említett paramétereket. Capello szerint a 

versenyelőnyök bázisát a régióspecifikus területi tőke szolgáltatja, ezek azonban kiegészülnek 

az importált exogén tőkeelemekkel, így határozva meg a regionális jövedelmi szintet. A 

MASST modell újszerű megközelítése abban rejlik, hogy az endogén és exogén tőkeelemeket 

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. 

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 
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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 elemek 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. 

5.3 A MODELL KOMPONENSEI 

A megvalósult versenyképesség és a magyarázó tőkeelemek mennyiségi és minőségi 

paraméterekkel egyaránt jellemezhetőek, ökonometriai alkalmazásuk azonban csak a 

mennyiségi dimenzióban valósulhat meg. A modellben szereplő eredményváltozó és 7 

magyarázó változó mindegyikéhez öt mutatószámot rendelek, emellett azonban az egyes 

komponensek tárgyalásánál további olyan dimenziókat is vizsgálok, amelyek az ökonometriai 

alkalmazásban nem jelennek meg. A megvalósult regionális versenyképesség elemzése és a 

befolyásoló tőkeelemek kapcsolatának meghatározása NUTS 2 szinten valósul meg, a modell 

komponenseinek bemutatása során azonban a nemzetgazdasági szintű értékeket is az 

elemzésbe vonom.  

5.3.1 MEGVALÓSULT VERSENYKÉPESSÉG 

A versenyképesség mérhetőségét a szakirodalomban regionális szinten általában a fajlagos 

jövedelmi szinttel azonosítják. Az egy főre jutó GDP mellett azonban a gazdaságfejlesztési 

stratégiáknál kiemelt szerepet kapnak a foglalkoztatási és termelékenységi mutatók, így a 

versenyképesség definiálásánál érdemes a három mutató közötti kapcsolatot is feltárni. Az 

elméleti részben bemutatottak szerint a fajlagos regionális jövedelmi szint lebontható a 

GDP/foglalkoztatottak, a foglalkoztatottak/aktívak és az aktívak/népesség komponensek 

szorzatára. A szorzat első tagja jelen esetben a munkatermelékenységet, második tagja a 

foglalkoztatási rátát reprezentálja, míg a harmadik komponens a lakosság korösszetételét 

mutatja. A három komponens szorzata megadja az adott régió fajlagos jövedelmi szintjét, így 

a versenyképesség alapvető mutatójának szerkezeti összetétele is ismertté válik (21. táblázat).  
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21. táblázat: A versenyképesség komponensei 
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BULGÁRIA 5 900 14 603 88,47 45,67 

CSEHORSZÁG 14 720 31 686 93,81 49,52 

HORVÁTORSZÁG 10 130 27 902 82,54 43,98 

LENGYELORSZÁG 10 807 26 351 90,90 45,12 

MAGYARORSZÁG 10 553 25 612 92,23 44,67 

ROMÁNIA 7 531 18 200 92,92 44,53 

SZLOVÁKIA 13 952 32 166 86,78 49,98 

SZLOVÉNIA 18 099 41 796 90,10 48,06 

Forrás: Eurostat (2015) alapján saját szerkesztés. 

2014-ben a kelet-közép-európai régió általam vizsgált nemzetgazdaságaiban Szlovénia, 

Csehország és Szlovákia kiemelkedően magas, Lengyelország, Magyarország és 

Horvátország átlagos, míg Románia és Bulgária átlag alatti fajlagos jövedelmi szinttel 

rendelkeztek. A munkatermelékenységgel azonosítható GDP/foglalkoztatottak hányados 

régiós szinten messze Szlovéniában a legmagasabb, amely esetükben egy átlagos 

foglalkoztatási rátával és átlag feletti aktív lakosság részaránnyal párosul a munkaerőpiacon. 

Szembetűnő, hogy a két legalacsonyabb fajlagos jövedelmű országnál (Romániánál és 

Bulgáriánál) az értéket nem a foglalkoztatási ráta, vagy a lakosság korösszetétele, hanem a 

hatékonysági (termelékenységi) mutató magyarázza. A legmagasabb régiós foglalkoztatási 

rátával Csehország rendelkezik, munkatermelékenységben azonban Szlovénia és Szlovákia is 

megelőzi őket. Magyarország esetében megállapítható, hogy a foglalkoztatási ráta tovább nem 

növelhető, a korösszetétel rövid távon rugalmatlan, így a fajlagos jövedelmi szint növelése 

kizárólag a hatékonysági szint emelésével valósítható meg.  

Regionális (NUTS 2) szinten a fajlagos jövedelmi szintek drasztikus heterogenitása 

tapasztalható, a legmagasabb szinten lévő térség (Pozsony és térsége) majdnem tízszer 

magasabb értékkel rendelkezik, mint Bulgária észak-nyugati régiója (22. táblázat). Az öt 

legmagasabb jövedelemmel rendelkező régióban kizárólag fővárosi térségek találhatóak, ezek 
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közül is Pozsony és Prága térsége kiemelkedően jól teljesít a KKE régióban. Prága 

kiemelkedően magas fajlagos jövedelmi szintje nagyrészt a 97,5 százalékos foglalkoztatásnak 

köszönhető, míg Pozsonyban a termelési hatékonyság és az aktívak népességbeli részaránya is 

a legmagasabb regionális értékkel rendelkezik. Az öt legrosszabbul teljesítő régió között 

2014-ben négy bolgár és egy román térséget találhatunk, regionális szinten mindegyikük 

kiemelkedően alacsony termelékenységi hatékonysággal és alacsony foglalkoztatással 

rendelkezik, a korábban említett BG31 régió pedig Kelet-Közép-Európában egyedüliként 40 

százalék alatti aktív népességállománnyal rendelkezik.  

22. táblázat: Az öt legjobb és legrosszabb versenyképességű régió komponensei 
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SK01 34 081 68 160 93,98 53,20 

CZ01 30 303 59 836 97,46 51,96 

SI02 21 283 48 129 91,75 48,19 

RO32 17 719 38 203 92,76 50,00 

PL12 17 229 35 478 92,76 52,35 

BG33 4 986 12 468 87,25 45,83 

RO21 4 701 10 748 95,48 45,80 

BG32 4 257 11 382 86,62 43,18 

BG42 4 014 9 846 87,91 46,37 

BG31 3 743 11 025 85,78 39,57 

 Forrás: Eurostat (2015) alapján saját szerkesztés. 

A regionális versenyképesség értékelésénél egy ipari szektort vizsgálva egyértelműen 

meghatározó a külföldi működőtőke befektetések (FDI) nagysága, ugyanis globális szinten 

vizsgálva a régió vonzerejét mutatja egy adott iparágban (Konings 2001; Javorcik 2004). A 

szolgáltatási szektortól eltérően (ahol a tevékenységhez nem feltétlenül kapcsolódik magas 

értékű működőtőke befektetés) az iparban az új belépők megjelenése kiemelkedően magas 

beruházásigénnyel jár, így a külföldi szereplők megjelenése a működőtőke beáramlás 

egyenlegében hangsúlyosan jelenik meg. A járműipar beruházásigénye az ipari szegmensen 
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belül is kiemelkedően magasnak mondható, a közműszolgáltatások után az egyik legnagyobb 

tőkét igénylő tevékenységként jellemezhető.  

A külföldi gazdasági szereplők működőtőke beruházása „flow” dimenzióban éves 

beáramlással, míg „stock” dimenzióban az állomány nagyságával azonosítható. A 23. táblázat 

párhuzamosan mutatja be a régió nemzetgazdaságaiba érkező, illetve a tagországok által 

idegen gazdaságban beruházott működőtőke nagyságát, elkülönítve a beáramlás évenkénti 

értékét a keresztmetszeti állomány nagyságától. Az évenkénti beáramlás idősora helyett (a 

terjedelmi korlátok miatt) az elmúlt öt év beruházásainak átlagos értékét tüntettem fel, 

különválasztva a beáramló és kiáramló tőke kategóriát. Mind az áramlási, mind pedig a 

keresztmetszeti indexeknél fajlagos mutatót alkalmaztam, az értékek az országok bruttó hazai 

kibocsátás százalékában vannak feltüntetve.   

23. táblázat: Külföldi működőtőke befektetések 
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BULGÁRIA 3,31 93,80 1,12 3,70 

CSEHORSZÁG 3,45 67,60 1,54 8,60 

HORVÁTORSZÁG 3,15 55,00 -0,14 7,70 

LENGYELORSZÁG 2,43 46,90 0,63 11,40 

MAGYARORSZÁG 1,17 80,60 -0,25 29,00 

ROMÁNIA 1,75 44,80 0,00 0,70 

SZLOVÁKIA 1,77 58,80 0,69 5,10 

SZLOVÉNIA 0,95 33,20 -0,19 16,10 

Forrás: Világbank, Eurostat (2015) alapján saját szerkesztés. 

Az elmúlt öt évben GDP arányosan (és értékben is) Csehország vonzotta a leghatékonyabban 

a külföldi szereplők működőtőkéjét, Szlovénia pedig a 2008-as gazdasági válság után 

egyértelműen kikerült a gazdasági szereplők célországaiból. Az állomány tekintetében 

Bulgária a legerősebb tőkevonzó, nominális értékben azonban Lengyelország, Csehország és 

Magyarország rendelkezik a legmagyasabb FDI állománnyal. Horvátország az EU 

csatlakozása után egyértelműen a nemzetközi piac célszereplőjévé vált, állománya azonban 
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2014-ben alig haladja meg a nemzeti össztermékének 55 százalékát. A KKE régió országai a 

globális piacon beruházóként is megjelennek, értelemszerűen a fejlettebb, a globális piacon 

versenyképes iparágakkal rendelkező nemzetgazdaságok, mint Magyarország, Szlovénia, 

Lengyelország és Csehország rendelkeznek a legmagasabb, külpiacon befektetett működőtőke 

állománnyal. Románia külföldi szerepvállalása jelentéktelennek értékelhető, Bulgária azonban 

az elmúlt öt évben GDP-jének átlagosan 1,12 százalékát fektette be idegen piacon. 

Horvátország és Magyarország negatív értékei jelentése, hogy a hazai gazdasági szereplők az 

elmúlt fél évtizedben több tőkét vontak ki a nemzetközi piacokról, mint amennyit helyette 

viszaforgattak, vagy pótlólagosan beruháztak.  

Megvalósult versenyképesség kategóriában az empirikus modellbe bevont négy mutatón felül 

(1 főre jutó GDP és annak komponensei) további indexek alkalmazását tartottam 

szükségesnek, így foglalkoztatási, oktatási, illetve jövedelmi területről egyaránt a megvalósult 

versenyképesség és a regionális jólét feltérképezésére alkalmas kategóriákat kerestem (24. 

táblázat). A foglalkoztatási területet a komplementer halmaz felől közelítem meg, a 

munkanéküliség abszolút értékét, illetve ezen belül a tartós munkanélküliek arányát vonom 

bele az elemzésbe. A versenyképesség indikátorai között kiemelt jelentőséget tulajdonítok 

azon munkaerőpiaci szegmensnek, akik életkorban 14 és 25 év között helyezkednek el, 

mindemellett azonban sem a munkaerőpiacon, sem az oktatásban nem jelennek meg. Az 

oktatás és munkahely nélkül elő fiatalok tömege a hatékony munkaerőpiac jövőjét 

veszélyezteti, így az index értéke a regionális versenyképességet fordított arányban 

befolyásolja. Jövedelmi oldalon az egy főre és az egy foglalkoztatottra jutó nemzetgazdasági 

összterméken felül a háztartások jövedelmét is az alkalmazott mutatók közé emelem, ugyanis 

egy régió jóléti szintje leginkább a háztartásokhoz eljutó és elkölthető jövedelmi szinttel 

magyarázható. A megvalósult versenyképesség utolsó bevont mutatójaként a szegénység 

indikátora jelenik meg, a szegénységi küszöb alatt élő lakosság aránya egyfajta tehetetlenségi 

nyomatékként a régió versenyképességi fékjeként jelenik meg.   
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 24. táblázat: Megvalósult versenyképesség indikátorok 
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BULGÁRIA 11,4 60,4 20,2 3 100 40,1 

CSEHORSZÁG 6,1 43,5 8,1 8 800 14,8 

HORVÁTORSZÁG 17,3 58,3 19,3 5 200 29,3 

LENGYELORSZÁG 9 42,7 12 6 400 24,7 

MAGYARORSZÁG 7,7 47,5 13,6 5 900 31,1 

ROMÁNIA 6,8 41,1 17 3 300 40,2 

SZLOVÁKIA 13,2 70,2 12,8 8 100 18,4 

SZLOVÉNIA 9,7 54,5 9,4 11 000 20,4 

Forrás: Eurostat (2015) alapján saját szerkesztés. 

Az elmezésbe bevont további öt versenyképességi mutatóval kapcsolatban az elemek erős 

szóródása állapítható meg. Amíg Csehországban a munkanélküliség mindössze az aktívak 6,1 

százalékában mérhető, addig ugyanez a mutató Horvátországban 17,3 százalékra rúg. 

Horvátország esetében látható, hogy nem csak egy átmeneti munkaerőpiaci válságról 

beszélhetünk, ugyanis a munkanélküliek közel 60 százaléka tartós munkanélküliként 

értelmezhető. A tartós munkanélküliség legmagasabb szintje meglepő módon Szlovákiában 

mérhető, itt azonban a régiók belső heterogenitása is megfigyelhető, a keleti térségek 

kiemelkedően magas értékeket produkáltak. A munkaerőpiac hosszú távú fejlődésének 

korlátja térségi szinten egyértelműen Bulgáriában és Horvátországban jelenik meg a 

leghangsúlyosabban, ahol minden 5. fiatal él munka és oktatás nélkül. A háztartásokhoz eljutó 

elsődleges jövedelem a GDP adatokkal korrelálva Szlovéniában kiemelkedően magas értéket 

mutat, Bulgáriában és Romániában azonban az átlagos érték is alig haladja meg a szegénységi 

küszöb értékét. Az említett két országban a lakosság több mint 40 százaléka mindennapi 

anyagi problémákkal küzd, ami nyilvánvalóan a regionális versenyképességet is negatívan 

érinti. A szegénységi küszöb alatt élők részaránya Magyarországon is magas értéket mutat, 
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amely a viszonylag magas fajlagos GDP értékkel összevetve a nemzetgazdaság jövedelmi 

elosztásának egyenlőtlenségére, illetve belső regionális heterogenitására utal.  

5.3.2 HUMÁN TŐKE 

A területi tőkével foglalkozó elméleti fejlezetben bemutatottak szerint a humán tőke talán a 

legszélesebb értelmezési körrel rendelkező tőkeelemnek minősül. Disszertációm 

középpontjában a járműipar és a kapcsolódó telepítési döntések állnak, így a humán tőke 

értelmezésénél és elemzésénél is az ágazatspecifikus humán tőke elvárásokat vizsgálom. Első 

körben a térségi vonzerő feltárása céljából egyfajta általános társadalmi indikátorként a 

migrációval foglalkozom, a KKE régió makro szintű mutatóiból kiindulva az elnéptelenedő, 

illetve magas migrációs egyenleggel rendelkező térségeket keresem. A továbbiakban az ENSZ 

társadalmi fejlettségi mutatójából (HDI) kiindulva a humán tőke általános jóléti és fejlettségi 

szintjét szeretném megállapítani, majd az ökonometriai modellben alkalmazott humán tőke 

indikátorok makro értékeit veszem számba.  

A migrációs egyenleget az ökonometriai elmezésben nem alkalmazom, ugyanis kevésbé a 

társadalmi fejlettséget, vagy a humán tőke egyes dimenzióját, hanem a régió általános 

vonzerejét mutatja, így inkább egyfajta eredményváltozóként, mintsem a versenyképesség 

magyarázó változójaként értelmezhető. A vizsgált nyolc ország közül az elmúlt öt év 

átlagában négy negatív, négy pedig pozitív migrációs egyenleggel jelenik meg, közülük 

Csehország kiemelkedően magas, Románia pedig rendkívül alacsony vándorlási egyenleggel 

rendelkezik (25. táblázat). A migrációs egyenleget a születési és halálozási mutatókkal 

összevezetve a népességváltozás általános indexét kapjuk, így a bevándorlás ösztönzése a 

népességfogyás egyik eszközeként értelmezhető.   
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25. táblázat: Migrációs egyenleg 

(%) 2011 2012 2013 2014 

BULGÁRIA -0,07 -0,03 -0,02 -0,03 

CSEHORSZÁG 0,16 0,10 -0,01 0,21 

HORVÁTORSZÁG -0,09 -0,09 -0,11 -0,24 

LENGYELORSZÁG -0,03 -0,01 -0,07 -0,03 

MAGYARORSZÁG 0,13 0,16 0,06 0,05 

ROMÁNIA -0,24 -0,11 -0,04 -0,08 

SZLOVÁKIA 0,06 0,06 0,04 0,03 

SZLOVÉNIA 0,10 0,03 0,02 -0,02 

Forrás: Eurostat (2015) alapján saját szerkesztés. 

A vándorlási egyenleg NUTS 2 szintű bontása az előre várt eredményt hozza, miszerint a 

fajlagos jövedelmi szint és a migrációs egyenleg között determinisztikus kapcsolat fedezhető 

fel. Az öt legmagasabb pozitív egyenleggel rendelkező régió között fővárosi térségek és 

magas jövedelmű régiók találhatóak, a legnagyobb elvándorlás pedig a legszegényebb 

területeken tapasztalható (26. táblázat). A CZ02 jelzésű NUTS 2 régió Prága külső 

agglomerációs gyűrűjeként értelmezhető, amely a prágai ipari bázisra betelepülő lakosság 

kiszolgáló területeként jellemezhető. A legjobban elnéptelenedő térségek a vizsgált periódus 

öt éve alatt folyamatos negatív egyenleget produkáltak, amely tény a felzárkóztató programok 

eredményességének hiányát jelzi. 

 26. táblázat: Az öt legmagasabb és legalacsonyabb migrációjú régió 

(%) 2011 2012 2013 2014 

CZ02 1,14 0,96 0,83 0,71 

HU10 0,89 0,73 0,69 0,63 

SK01 0,05 0,73 0,71 0,68 

HU22 0,32 0,38 0,58 0,39 

PL12 0,29 0,25 0,29 0,29 

PL52 -0,16 -0,25 -0,22 -0,41 

HU32 -0,37 -0,28 -0,18 -0,23 

BG32 -0,61 -0,22 -0,24 -0,26 

HU31 -0,68 -0,50 -0,46 -0,60 

BG31 -0,95 -0,31 -0,44 -0,55 

Forrás: Eurostat (2015) alapján saját szerkesztés. 

A jóléti szint és az életszínvonal komplex mutatószámaként értelmezhetőek a társadalmi 

fejlettségi mutatók, amelynek legismertebb kiadását az ENSZ publikálja. Az index különböző 
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mutatószámok súlyozott átlagaként kerül meghatározásra, értéke 0 és 1 között mozog. A 

csoport tartalmaz jövedelmi, iskolázottsági és egészségügyi állapotfelmérő indikátorokat, 

illetve a várható életkort is megjeleníti. Kelet-Közép-Európában a jövedelmi helyzettel 

korrelálva Szlovénia és Csehország áll a társadalmi fejlettségi rangsor élén, Románia és 

Bulgária pedig a sor végén helyezkedik el (27. táblázat). A KKE tagországok a 144 országra 

kiterjedő elemzésben a 25 és 59 helyezések között szóródnak, amely a régió viszonylag 

homogén társadalmi helyzetére és a globális térben elfoglalt hasonló pozíciójára utal.  

27. táblázat: Társadalmi fejlettségi mutató 
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BULGÁRIA 0,782 59 8 

CSEHORSZÁG 0,870 28 2 

HORVÁTORSZÁG 0,818 47 6 

LENGYELORSZÁG 0,843 36 4 

MAGYARORSZÁG 0,828 44 5 

ROMÁNIA 0,793 52 7 

SZLOVÁKIA 0,844 35 3 

SZLOVÉNIA 0,880 25 1 

Forrás: ENSZ (2015) alapján saját szerkesztés. 

A HDI mutató egyes komponenseiként értelmezhetőek a kiválasztott humán tőke indikátorok, 

amelyek a képzés és oktatás, illetve a technológiahasználat dimenzióiban mérik a vizsgált 

KKE régiót. Elsőként általános képzési mutatóként az oktatásban résztvevők arányát 

vizsgálom a teljes népesség körében, majd a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, végül a 

korai iskolaelhagyók részarányát mérem a 30 és 34 év, illetve a 18 és 24 év közöttiek körében 

(28. táblázat). A legkisebb szóródás nyilvánvalóan az általános iskoláztatásban tapasztalható, 

azonban itt is megfigyelhető, hogy a három balkáni ország (Horvátország, Románia és 

Bulgária) 20 százalék alatti értéket produkálva leszakad a térség más országaitól. A felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők részaránya Szlovéniában és Lengyelországban kiemelkedően 

magas, az európai átlag felett elhelyezkedő érték a kormányzatok elmúlt évtizedben 
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meghirdetett felsőoktatási expanziójának tulajdonítható. A korai iskolaelhagyók aránya a 

munkaerőpiac hosszú távú kínálati görbéjére hat közvetlen befolyással, a mutató magas 

értékeivel rendelkező nemzetgazdaságok (Románia, Bulgária, Magyarország) a kvalifikált 

munkaerő hiányával nézhetnek szembe közép távon.  

28. táblázat: Humán tőke indikátorok 
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BULGÁRIA 17,7 30,9 12,9 46 35 

CSEHORSZÁG 20,4 28,2 5,5 63 13 

HORVÁTORSZÁG 18,7 32,2 2,7 60 26 

LENGYELORSZÁG 22,2 42,1 5,4 52 27 

MAGYARORSZÁG 21,1 34,1 11,4 63 21 

ROMÁNIA 18,7 25 18,1 37 32 

SZLOVÁKIA 20,4 26,9 6,7 60 16 

SZLOVÉNIA 20,4 41 4,4 61 22 

Forrás: Eurostat (2015) alapján saját szerkesztés. 

A társadalmi fejlettség mérése indirekt módszerekkel különböző dimenziókban történhet, 

módszertanilag nehezen kivitelezhető témakör. Ennek egyik vetületében a humán tőke 

indikátorok egy csoportjaként a technológiahasználatot modellezem, amelyet legalkalmasabb 

indikátorként az internethasználat gyakoriságával jellemzek. A napi internethasználók és az 

internetet sosem használók adatsora szoros negatív korrelációban áll egymással, a 

felhasználói szokások két végletét jeleníti meg. Az internethasználat gyakorisága az egyes 

társadalmi szegmensek globális térbe való bekapcsolódását jellemzi, gyakoriságának értéke 

pedig a mindennapi életben megjelenő rutint írja le. Eszerint a KKE régióban egyik vizsgált 

országban sem haladja meg az internethasználat napi gyakorisági értéke a 63 százalékot, 

amely mélyen az európai átlag alatti pozicionálást jelez. Romániában a napi internathasználók 
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aránya a legalacsonyabb Uniós értéken, 37 százalékon áll, emellett pedig a lakosság majdnem 

egyharmada soha életében nem használta a világhálót. Romániát és Bulgáriát leszámítva az 

internethasználati szokások indikátorai a térségben homogén képet mutatnak, amely 

összefüggésben áll az infrastrukturális tőke témakörben ismertetett hálózati kiépítettségi 

adatokkal. 

5.3.3 GAZDASÁGI TŐKE 

Egy ipari működőtőke beruházás célállomásának kiválasztásánál a fogadó gazdaság stabilitása 

és a vállalkozásbarát környezet alapvető szempontként jelenik meg. A makro stabilitás több 

dimenzióban értelmezhető, disszertációmban a fenntartható fiskális költségvetés, az 

árszínvonal és a kamatkörnyezet területeket térképezem fel (29. táblázat). A költségvetés 

egyensúlyának hiánya egyrészt az államadósság fokozatos növekedését, másrészt a gazdasági 

infrastruktúrák fejlesztésének elmaradását eredményezi. Az államadóság GDP arányosan 

magas állománya hatással van a folyó költségvetésre, ugyanis a kamatfizetési terhek folyó 

kiadásként jelennek meg. Az államadósság magas szintje és a fiskális hiány egyértelműen 

fékezik a gazdaságot, emellett pedig a kormányzat fejlesztéstámogató forrásait is csökkentik. 

A fogyasztói árindex és a GDP deflátor egyaránt a gazdaság árszínvonal változását hivatottak 

felmérni, értékük eltérése mögött módszertani számítási különbözőségek állnak. A fogyasztói 

árindex inkább a lakosság fogyasztási kosarát modellezi, míg a GDP deflátor általánosabb 

mérőszámként értelmezhető. Az alacsony szintű, konstans infláció egyfajta 21. századi 

monetáris politikai célként jelenik meg, a gazdasági válság utáni években a kelet-közép-

európai régióban inkább dezinflációs folyamatok valósulnak meg. Az alacsony 

kamatkörnyezet a beruházások forrásának előteremtését segíti elő, illetve hozzájárul a 

hitelpiac hatékony működéséhez. Mindemellett az államkötvények hozamszintjében közvetett 

módon a nemzetgazdaságok kozkázati felára is megjelenik, így egyfajta makrogazdasági 

stabilitási indikátorként is értelmezhető. Az euróövezethez való csatlakozás feltételeként 

megszabott maastrichti kritériumok teljesítése önmagában is a makrogazdasági stabilitás 

fenntartását eredményezheti, így elviekben alkalmas a makrokörnyezet felmérésére. Az 

infláció, költségvetési hiány, devizaárfolyam és kamatszint területeken megjelenő 

konvergencia kritériumokat azonban az utóbbi években felülírták a rövid távú kormányzati 

célok, így például az árfolyam volatilitása nem eredményezi egyértelműen az adott 

nemzetgazdaság makro instabilitását. 
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29. táblázat: Makrokörnyezet indikátorok 
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BULGÁRIA -5,8 27,0 -1,4 0,4 2,49 2,43 

CSEHORSZÁG -1,9 42,7 0,3 2,5 0,58 0,49 

HORVÁTORSZÁG -5,6 85,1 -0,2 0,0 3,55 3,92 

LENGYELORSZÁG -3,3 50,4 0,1 0,4 2,70 2,96 

MAGYARORSZÁG -2,5 76,2 -0,2 3,2 3,43 3,47 

ROMÁNIA -1,4 39,9 1,1 1,7 3,47 3,62 

SZLOVÁKIA -2,8 53,5 -0,1 -0,2 0,89 0,72 

SZLOVÉNIA -5,0 80,8 0,2 0,8 1,71 1,61 

Forrás: Világbank, Eurostat (2015) alapján saját szerkesztés. 

A kelet-közép-európai nemzetgazdaságok európai bázison makroökonómiai szempontok 

szerint kifejzetten instabilnak értékelhetőek, a költségvetési hiány miatt az elmúlt években 

több ország is az Európai Bizottság túlzottdeficit eljárása alá került. Szlovénia, Horvátország 

és Magyarország egyaránt 80% körüli GDP arányos államadósság szinttel küzd, amely 

komoly fékező erővel bír, a külföldi devizában denominált államkötvények pedig 

árfolyamkitettséget okoznak a költségvetésben, illetve a deviza leértékelésének korlátjaként 

jelenik meg. Szlovénia emellett az elmúlt években a költségvetés egyensúlyát sem volt képes 

biztosítani, amely a pénzpiaci kamatszinteken is megjelenik. Az infláció (esetleg 

hiperinfláció) veszélye a KKE régiótól egyelőre távol került, a dezinflációs piaci környezet 

inkább árcsökkentésre ösztönzi a gazdasági szereplőket. Az alacsony folyó hiány és 

államadósság, illetve az alacsony és stabil infláció a kamatszintekben is megjelenik, 

esetünkben Csehország 10 éves államkötvényei tükrözik a pénzpiaci szereplők várakozásait. 

Kelet-Közép-Európában általános tendencia, hogy az elmúlt években az állampapírok piaci 

kamata csökkenő tendenciát mutat (pl. Magyarország, Románia, Bulgária), így az 

államadósság finanszírozása is kisebb terhet ró a költségvetésre.  

A vállalatoknál mind működési, mind pedig beruházási oldalon az adóterhelés lényeges 

pénzügyi elemként jelenik meg. A munkát terhelő adók indirekt módon hatással vannak a 
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munkaerő input költségére, a profit adók pedig befolyásolják a nyereség realizálásnak szintjét. 

Az egyéb kategóriába tartozó regionális szinten megjelenő iparűzési adó a vállalati árbevétel 

arányában meghatározva érinti a pénzáramlást, nagyvállalati szinten azonban a nemzetközi 

gyakolat szerint magas foglalkoztatotti létszám esetén kedvezményeket kaphatnak a cégek.  

30. táblázat: Adóterhelések 
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BULGÁRIA 5,0 20,2 1,8 27,0 

CSEHORSZÁG 9,5 38,4 2,5 50,4 

HORVÁTORSZÁG 0,0 18,8 1,2 20,0 

LENGYELORSZÁG 14,5 24,8 1,0 40,3 

MAGYARORSZÁG 11,8 34,3 2,3 48,4 

ROMÁNIA 10,9 30,0 1,1 42,0 

SZLOVÁKIA 10,5 39,7 1,0 51,2 

SZLOVÉNIA 12,7 18,2 0,1 31,0 

Forrás: Világbank (2015) alapján saját szerkesztés. 

A KKE régió adóterhelési adatai alapján megállapítható, hogy a magas külföldi működőtőke 

állománnyal, ezáltal pedig fejlettebb iparral rendelkező nemzetgazdaságok magasabb 

adókulcsokkal dolgoznak, a három legnagyobb járműipari hozzájárulással rendelkező ország 

(Csehország, Szlovákia, Magyarország) egyben a három legmagasabb adóterhelést 

alkalmazóként jelenik meg (30. táblázat). Kijelenthető, hogy az adó mértéke és a járműipari 

beruházás állománya között negatív irányú korrelációs kapcsolat nem állapítható meg, az 

alacsony adókulccsal dolgozó gazdaságpolitika nem képes ellensúlyozni az esetleges instabil 

gazdasági környezetet. Mindezek egyik oka, hogy az Unión belüli szabad kereskedelem, 

illetve a piacok átjárhatósága már nem zárja be a leányvállalatokat, amelyek az anyavállalattal 

kötött tranzakciók követeztében jelentős mértékű adóelkerülést valósítanak meg. 

A gazdasági környezet kevésbé parametrizálható változója a korrupció gazdaságban 

megjelenő mértéke. A rendszerváltást követő évtizedben a külföldi tőke beáramlásának egyik 

legjelentősebb korlátjaként a döntéshozók a korrupció jelenlétét nevezték meg, amely az 
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üzleti szektorban, főleg a beszerzések és engedélyeztetések területén akadályozza a 

transzparens működést. A Transparency International minden évben alkalmazott felmérése 

alapján a kelet-közép-európai országok nagyrészt egy blokkba tömörülve a közepesen korrupt 

nemzetgazdaságok között jelennek meg (31. táblázat). Habár a külföldi tulajdonú 

nagyvállalatok letelepedését és a kapcsolódó engedélyeztetést a fogadó országok külön 

eljárásban kezelik, a későbbiekben betelepülő beszállítók és a támogató szolgáltatók 

működésében megjelenő korrupciós korlátok a járműipari OEM-eket közvetetten érinthetik. 

A korrupció legfőbb területei a KKE régióban a politikai pártokhoz és a szakhatósági 

bizonyítványok kiállításához kapcsolódnak, azonban a vállalatok mindennapi életében a 

beszerzési területeket értintő korrupciós folyamatokat is feltárt a szervezet.  

31. táblázat: Üzleti, vállalkozási környezet indikátorok 
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BULGÁRIA 41 38 4 18 

CSEHORSZÁG 48 36 8 15 

HORVÁTORSZÁG 48 40 7 12 

LENGYELORSZÁG 60 25 4 30 

MAGYARORSZÁG 54 42 4 5 

ROMÁNIA 43 37 5 8 

SZLOVÁKIA 47 29 6 12 

SZLOVÉNIA 57 29 2 6 

Forrás: Transparency International, Világbank (2015) alapján saját szerkesztés. 

A beszállítói háttér és a kapcsolódó szolgáltatások kialakításának zavartalan lebonyolításában 

játszik fontos szerepet a fogadó gazdaság vállalkozásbarát környezete, amelynek indikátorát a 

Világbank állítja össze minden évben, különböző vállalkozási környezethez kapcsolódó 

mutatószámok súlyozott értékeként. Kelet-Közép-Európában a vállalkozásra legalkalmasabb 

légkört Lengyelország jegyzi, mindezzel a 25. legtámogatóbb országként jelenik meg a 

világban. Magyarország a régió utolsó helyét, a globális térben a 42. helyet foglalja el, 
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amelynek legfőbb okaként a szabályozás bonyolult rendszerét és a hitelpiac beszűkülését 

nevezi meg a Világbank. A vállalatalapításokhoz kapcsolódó lépcsők és napok száma főként 

a folyamat idő és enegria ráfordítását mutatja, az értékek szóródása azonban nem tükrözi az 

egyébként viszonylag egységes kelet-közép-európai vállalkozási környezetet. 

5.3.4 KORMÁNYZATI TŐKE 

A római szerződésben foglaltak szerint bármely olyan állami forrásból származó juttatás, 

amely egy adott vállalatot, termékfajtát, vagy akár gazdasági szektort előnyben részesít a 

többi gazdasági szereplővel, illetve gazdasági szektorral szemben, versenytorzító hatással jár, 

és a tagállamok közötti kereskedelmet befolyásolja (Bacila 2010). A Római szerződés az 

állami támogatásokat öt különböző kritérium szerint azonosítja: 

 állami, költségvetési forrásból származik, 

 előnyt jelent a vállalat számára, 

 kizárólag bizonyos vállalatot vagy szektort részesít előnyben, 

 egyértelműen versenytorzító hatással jár, 

 befolyásolja az Unión belüli kereskedelmet. 

A 20. században az Európai Unió elveivel ellentétes irányúnak minősítette a direkt 

támogatások bármely formáját, az utóbbi évtizedben azonban új szemlélet alakult ki, és 

átértékelődött a folyamat (Buelens et al. 2007). Az Európai Bizottság szakosított intézménye 

egy speciális eljárás keretében egyedileg vizsgálja, hogy a negatív versenytorzító hatások 

mellett milyen regionális előnyökkel járhat egy adott telepítés és a hozzá kapcsolódó 

kormányzati támogatás. A vizsgálat célja, hogy csökkentse az állami támogatások gazdasági 

versenyre gyakorolt hatását, illetve ösztönözze a tagországokat arra, hogy támogatásaikat 

sokkal célzottabban, és hatékonyabban használják fel (Pájer 2012). A vizsgálatok a következő 

szempontokra irányulnak (Nitsche–Heidhues 2007): 

 a versenytorzító hatás elkerülése, 

 a támogatói hibák elkerülése: célzottabb, és kisebb mennyiségű támogatás, 

 a jóléti állam megvalósításának elősegítése, 

 a támogatás célja, 

 a támogatás elosztásának metódusa, 

 a támogatás mérete és a kereskedelemre gyakorolt hatása, 
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 a támogatási intenzitás, 

 a projekt mérete, 

 a támogatott szektor tevékenysége. 

Rechnitzer és Smahó (2011) kiemeli, hogy az állami támogatások célja a vállalatok ösztönzése 

telephely kialakítására, ezzel kapcsolatos fejlesztésre, amely folyamat végső célként a régió 

fejlődését szolgálja. A fejlődés elsődleges, közvetlen hatása, hogy felszívja a régió szabad 

munkaerejét, ezáltal csökkenti a munkanélküliséget, illetve a piaci versenyhelyzetnek 

köszönhetően emeli az átlagkeresetet a meglévő foglalkoztatottak körében. A beruházó 

vállalatok növelik a régió adóbevételét, amellyel ellensúlyozzák a támogatás kiadási oldalát. 

A betelepült iparág vonzza a térség azonos szektorban tevékenykedő beszállító vállalatait, 

illetve elősegíti további vállalatok betelepülését, amelyek addicionális tudást importálnak a 

térségbe. További közép- és hosszú távú spillover hatás, hogy a gazdasági teljesítmény 

fokozódásával az oktatási és képzési rendszer is alkalmazkodni kényszerül a térségi termelési 

és szolgáltatói profilhoz, és integrált részét képezheti a tudásbázisnak.  

A támogatási irányok szerint Rechnitzer és Smahó az alábbi forráscsoportokat nevezi meg: 

 közvetlen területi fejlesztést szolgáló, 

 egyéb költségvetési források területi megkötései, 

 nagy infrastruktúra rendszerek kiépítése, 

 gazdaságfejlesztést szolgáló stratégiai támogatások, 

 gazdasági és területfejlesztést támogató intézményrendszer működtetése, 

 gazdasági szabályozás területi szinten érvényesülő elemei.  

Az ösztönzők célja a szerzők szerint négy különböző területre irányul (Rechnitzer-Smahó 

2011, 163): 

 „Tőkejövedelem-orientált támogatás: ide tartozik többek között az egyedi 

kormánydöntés alapján megítélendő vissza nem térítendő támogatás, valamint a 

fejlesztési adókedvezmény, de például a kedvezményes hitelek, vagy az állam által 

nyújtott hitelgaranciák is, melyek célja a beruházáshoz szükséges tőkéhez való 

hozzájárulás különböző formákban. 

 Termelési tevékenység/működési támogatás: ide tartozik minden olyan jellegű 

ösztönző, amelynek célja a működés során felmerült költségekhez való hozzájárulás, 
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pl. közüzemi díjakkal kapcsolatos engedmények, vagy telekárakban, bérleti díjakban 

tett engedmények. 

 Munkaerő-orientált támogatás: Minden olyan támogatást értünk ez alatt, melynek 

célja közvetett vagy közvetlen módon munkahelyek teremtése, vagy azok megtartása. 

Például a munkahely-teremtési, képzési támogatások, de említhetjük az olyan jellegű 

támogatásokat is, melyek a munkába járás ösztönzésére, vagy az elavult tudású 

dolgozók esetében átképzésre irányulnak. 

 Területi környezetre és lokális miliőre irányuló támogatás: például az 

életkörülmények növelésére, oktatásra, képzésre, vagy akár a helyi piac ösztönzésére 

irányuló támogatások. Egy másik csoportosítási szempont.” 

Hargita és Ivanics (2004) a támogatásokat regionális és horizontális dimenziókban értékeli. 

Előbbi ösztönzők célja a régió foglalkoztatásának és jövedelemtermelő képességének 

bővítése, illetve közvetve a térségi társadalmi jólét növelése, míg a horizontális támogatások 

régiótól és ágazattól függetlenül egyes tevékenységeket részesítenek előnyben. A regionális 

ösztönzők beruházást és működést egyaránt finanszírozhatnak, míg a horizontális 

támogatások az alábbi formában jelenhetnek meg: 

 K+F tevékenységekre adott támogatások, 

 környezetvédelmi tevékenységekre adott támogatások, 

 KKV-k tevékenységére adott támogatások, 

 kockázati tőke tevékenységre adott támogatások, 

 megmentési és szerkezetátalakítási célú támogatások, 

 foglalkoztatási célú támogatás, 

 képzési célú támogatás, 

 kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatások, 

 az államháztartás alrendszerei által végzett ingatlan eladások. 

Pájer (2012) tanulmányában a járműipari kormányzati támogatásokat vizsgálta regionális és 

horizontális dimenziókban. A szerző megállapítja, hogy regionális szinten irányadóak az 

egyedi kormányzati döntéseken (EKD) alapuló vissza nem térítendő támogatások, emellett 

megemlítendőek a fejlesztési adókedvezmény és a munkahely-teremtési támogatás típusú 

eszközök. Horizontális dimenzióban megjelenik a képzési támogatás, valamint ide 

sorolandóak az Uniós társfinanszírozott programok keretében finanszírozott projektek.  
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Habár az Európai Bizottság folyamatosan monitoringolja a kormányzati költségvetésből 

származó közvetlen és közvetett járműipari támogatásokat, a bonyolult konstrukcióknak és a 

nem publikus háttérmegállapodásoknak köszönhetően lehetetlen teljes képet adni piacról. A 

támogatások publikált összege és formája nem fedi le a teljes valóságot, így a végleges 

támogatási összeg még közelítőleg sem becsülhető. Mindezekből kifolyólag a járműipari 

szektorban nem a támogatási összegekre, hanem a támogatási formákra helyezem a 

hangsúlyt, a következő összeállítás során az egyes országok támogatási gyakorlatait 

összegzem (32. táblázat). 

32. táblázat: Állami támogatások formái a KKE régióban 
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BULGÁRIA x x    

CSEHORSZÁG x x   x 

HORVÁTORSZÁG  x    

LENGYELORSZÁG x x x x x 

MAGYARORSZÁG x x x  x 

ROMÁNIA x  x x  

SZLOVÁKIA x x    

SZLOVÉNIA x     

Forrás: saját szerkesztés (2015). 

A vizsgált nyolc kelet-közép-európai országban az OEM-ek és első körös beszállítóik által 

kapott és igénybe vett támogatási formákat jelenítem meg a korábban bemutatott elméleti 

bontásban. A kimutatás szerint a közvetlen pénzügyi hatással bíró vissza nem térítendő 

támogatás és adókedvezmény biztosítás a legszélesebb körben alkalmazott támogatási forma a 

régióban, a kedvezményes hitel, a késletetett adófizetés és a hitelek mögött megjelenő állami 

garancia kevésbé alkalmas a tőke bevonzására. A költségvetésben azonnal megjelenő vissza 

nem térítendő támogatások minden vizsgált esetben egyedi kormányzati döntéseken 
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alapulnak, a támogatásért cserébe a döntéshozók a foglalkoztatás egy előre meghatározott 

mértékű bővítését várják el.  

5.3.5 INFRASTRUKTURÁLIS TŐKE 

A járműipari ellátási láncban kialakuló intenzív anyagáramlások komoly nyomást helyeznek a 

logisztikai rendszerekre, amelyek megkövetelik a közlekedési és a hálózatos infrastruktúra 

magasfokú terhelhetőségét és a szolgáltatás minőségének fenntartását. A termelés 

gazdaságosságát és versenyképességét alapvetően determinálhatja a távoli felvevőpiacokkal 

összefüggő logisztika megoldhatósága, költségei, a távoli vállalati centrumokkal való 

kapcsolattartás idő- és költségigénye (Klauber 2008). A jó megközelíthetőség és a megfelelő 

intermodális kapcsolatok serkentik a külföldi működőtőke beáramlását, fókuszba helyezik az 

időtényezőt, hiszen közelebb hozzák a beszerzési és értékesítési piacokat, és nagyobb teret 

biztosítanak a munkaerő mobilitásának. Az elérhetőség igénye tehát a termelési értéklánc és a 

felvevőpiacok területén egyaránt megjelenik, az infrastruktúrának egyszerre kell biztosítania a 

beszállítói hálózat és a potenciális felvevőpiacok vállalati értékláncba való bekapcsolásának 

lehetőségét.  

A bekapcsolás azonban nem egyszerűen az infrastruktúra meglétével, hanem a közelség 

komplex fogalmával jellemezhető. A közelség (proximity) egyszerre hordozza magában a 

távolság térbeli, időbeli és költségbeli dimenzióit, kiegészülve az információáramlás 

lehetséges útjainak elérhetőségével és költségével (Brainard 1997; Gilly-Torre 2000; Torre-

Rallet 2005). Boschma (2005) munkájában a közelség öt megjelenési formáját azonosította, 

amelyek különböző kulcs dimenzió mentén határozódnak meg (33. táblázat). A francia 

közelségi iskola definíciója szerint: 

 A kognitív közelség megmutatja, hogy két szereplő mennyire hasonló tudással 

rendelkezik, ezáltal milyen mértékben képes kommunikálni egymással. 

 A szervezeti közelség megmutatja, hogy két szereplő milyen mértékben tartozik közös 

irányítás alá, azaz mennyire különállók szervezeti szempontból. 

 Az intézményi közelség megmutatja, hogy két szereplőre mennyire hasonló szabályok 

és viselkedési normák vonatkoznak. 

 A társadalmi közelség megmutatja, hogy két szereplő között milyen mértékű a 

bizalom. 
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 A földrajzi közelség a két szereplő közötti távolságot jellemzi a földrajzi térben. A 

földrajzi közelség nem szükséges és nem is elégséges feltétele az innovációs 

együttműködések létrejöttének, a többi közelségtípus erősödését megkönnyítő hatása 

van. 

A járműipari értéklánc mechanizmusaiban a földrajzi közelségen felül a szervezeti és kognitív 

elem is megjelenik, előbbi a beszállítói folyamatok működésében, utóbbi pedig a know-how és 

licenc átadása során azonosítható. A kognitív közelség továbbá az operatív működés során a 

vállalati kultúra adaptálásában is szerepet játszik, megléte pozitív irányban hat a folyamatra. 

33. táblázat: A közelség megjelenési formái 

 KULCS DIMENZIÓ PUBLIKÁCIÓK 

KOGNITÍV Tudás 
Simon (1955), Nelson-Winter (1982), Antonelli (1995), 

Nooteboom (2000), Perez-Soete (1988), Saviotti (1996) 

SZERVEZETI Kontroll 
Cooke-Morgan (1998), Kirat-Lung (1999),  

Hansen (1999), Blanc-Sierra (1999), Saxenian (1994) 

TÁRSADALMI 
Bizalom  

(társas kapcsolaton alapuló) 

Polanyi (1944), Lundvall (1993), Uzzi (1997),  

Granovetter (1985), Cecil-Green (2000) 

INTÉZMÉNYI 
Bizalom  

(közös intézményeken alapuló) 

North (1990), Edquist-Johnson (1997), Herrigel (1993), 

Zukin-DiMaggio (1990), Hall-Soskice (2001),  

FÖLDRAJZI Távolság 
Howells (2002), Feldman (1994), Jaffe et al. (1993), 

Malecki-Oinas (1999), Gertler (2003), Hudson (1999) 

 Forrás: saját szerkesztés (2016). 

Az infrastruktúra értelmezése azonban nem csak a logisztika és az áruszállítás területén, 

hanem a telekommunikációs rendszerek dimenziójában is megjelenik. A szélessávú internet 

kapcsolat biztosítása Nyugat-Európában alapvető üzlettámogatási elemként jelenik meg, 

Kelet-Európában a hálózat kiépítettsége azonban a közepesnél alig magasabb szinten 

helyezkedik el. A távmunka lehetséges támogató eszköze a vezeték nélküli internet kapcsolat 

kevésbé mennyiségi, sokkal inkább minőségi paraméterekkel mérhető, a kapcsolat erőssége és 

az elvárt sebesség biztosítása kerül az elemzések középpontjába. 
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34. táblázat: Infrastrukturális tőke indikátorok 
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BULGÁRIA 6 37 20 59 38 

CSEHORSZÁG 10 124 58 76 45 

HORVÁTORSZÁG 23 48 7 76 50 

LENGYELORSZÁG 5 62 77 71 44 

MAGYARORSZÁG 17 84 64 75 52 

ROMÁNIA 3 47 31 65 38 

SZLOVÁKIA 9 74 21 78 54 

SZLOVÉNIA 38 60 8 78 51 

Forrás: Eurostat (2015) alapján saját szerkesztés. 

Kelet-Közép-Európában a kötött pályás infrastruktúra fejlesztése a rendszerváltások után az 

1990-es években indult el, amikor részben uniós támogatási források igénybevételével az 

országok nagyfokú gyorsforgalmi úthálózat kiépítési és vasútvillamosítási projektekbe 

kezdtek. 2015-ben az autópályák sűrűségi mutatói egyes KKE államokban megközelítették a 

nyugat-európai értékeket, főleg a turizmusban érintett térségek (Horvátország, Szlovénia) 

biztosították a tengerparti területek közúton való elérhetőségét (34. táblázat). Általános 

tendenciaként azonosítható, hogy az infrastruktúra kezdetben a fővárosok körül épül ki, majd 

pedig sugárszerűen kapcsolja be a periféria területeket a centrum vérkeringésébe. A 2008-as 

válságot követően a KKE régióban az infrastrukturális beruházások befagyasztása a 

kiadáscsökkentő intézkedések első körében valósult meg, jelentős kötött pályás beruházások 

kivitelezése került szüneteltetésre.  

A vasúthálózat mennyiségi mutatói (hossz és sűrűség) a KKE térségben alig maradnak el a 

nyugat-európai átlagtól, a minőségi paraméterekben (villamosítás, kettős sínpár megléte) 

azonban súlyos lemaradások tapasztalhatóak. A szocialista rendszerben ipari profillal 

rendelkező nemzetgazdaságok a 20. század végére már kiépített vasúti hálózattal 

rendelkeztek, amelynek fejlesztése a hálózatot üzemeltető állami vállalat tőkehiánya miatt 
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folyamatos korlátokba ütközött. A vasúttársaságok teherszállítási üzletága az anyavállalatból 

kiszervezve több országban privatizálásra került, a szolgáltatás minősége azonban a pálya 

fejletlensége miatt alacsony színvonalon maradt. A térség légi áruszállítása a fővárosi 

régiókban a piac által elvárt szinten biztosított, a NUTS 2-es szintű adatokból azonban 

kimutatható, hogy a perifériális térségek nem rendelkeznek az áruszállítás feltételeit biztosító 

légikikötőkkel és a kapcsolódó szolgáltatókkal. A szélessávú internet és a vezeték nélküli 

interenetes kapcsolatok elérhetősége a KKE régióban homogén képet mutat, amely 

legfőképpen a térségben szolgáltató szereplők alacsony számának és globális startégiájának 

tulajdonítható. A hálózat fejlesztése és a végpontok kialakítása a fővárosi régiókban 

koncentrálódik, majd terjed a magasabb népsűrűségi területek felől az alacsonyabbak 

irányába.  

5.3.6 TUDÁS TŐKE 

A járműipari gyártás területén a 20. század végétől kezdődően a termelési értéklánc 

mélységének folyamatos csökkenése figyelhető meg (Sofka et al. 2008). 2000-ben a járművek 

hozzáadott értékének kb. 65 százalékát a részegységgyártók állították elő, Kremlicka et al. 

(2011) becslése szerint pedig az érték 2020-ra 80 százalék közelébe emelkedik (35. táblázat). 

A kutatás-fejlesztés területén a változás még drasztikusabb ütemben mehet végbe, ugyanis 

míg 2000-ben a fejlesztések 57 százalékáért felelt a végtermékgyártó, addig 2020-ra a K+F 

ráfordítások mindössze egy harmadát könyvelnék el. Globális szinten a szerzők előrejelzése 

szerint néhány év múlva a teljes hozzáadott érték 22 százaléka keletkezik az OEM-eknél, a 

fennmaradó 78 százalékot pedig a modellgyártó integrátorok állítják elő. 

35. táblázat: Az OEM-ek és beszállítók részvétele az értékteremtésben 

(%) 

TERMELÉS K+F ÖSSZESEN 

2000 2020 2000 2020 2000 2020 

OEM 35 22 70 35 41 24 

BESZÁLLÍTÓ 65 78 30 65 59 76 

Forrás: Kremlicka et al. (2011) alapján saját szerkesztés. 

Reinstaller és Unterlass (2008) kiemeli, hogy a fejlesztések manapság eltávolodtak a 

tradicionális irányvonaltól, és inkább az elektronika, a szoftverek, az alternatív hajtású 

motorok és alternatív üzemanyagok, illetve az új anyagok és gyártástechnológiák területére 
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koncentrálódnak. A fejlesztési célok szintén átalakultak, eltolódtak, a magasabb biztonság, a 

magasabb komfort, a növekvő teljesítmény és a környezetbarát üzemeltetés témakörök 

kerültek előtérbe. A fejlesztések területén szintén megjelent a költséghatékonyság és 

méretgazdaságosság fogalma és gyakorlata, a több márkát tömörítő konszernek 30-40 

modellnél képesek integrálni és beépíteni a fejlesztett modulokat (Becker 2010).  

Innovációs kompetenciával a gyakorlatban kizárólag a TIER1 szinten elhelyezkedő beszállítók 

rendelkeznek (26. ábra), amelyek a rövidebb termékéletciklus következtében lerövidült 

fejlesztési idővel néznek szembe a beszállított alkatrészek, részegységek fejlesztése területén. 

A megnövekedett fejlesztési elvárások emelkedő finanszírozási igényekkel járnak együtt, 

amelyet a beszállítók termelési költségek lefaragásával igyekeznek fedezni. A második körös 

beszállítók (TIER2) már csak úgynevezett termékkompetenciával rendelkeznek, egy esetleges 

modellváltás során felmerülő inkrementális innovációk elvégzésére, azaz a gyártott termék 

specifikációjára vagy a gyártástechnológia fejlesztésére kapnak felhatalmazást. A TIER3 és 

azalatti szinteken a beszállítók a végtermék fejlesztésében már egyáltalán nem kapnak 

szerepet, K+F beruházásaik kizárólag saját termelési kapacitásuk és folyamatrendszerük 

fejlesztésére irányulnak (Gelei et al. 2011). 

  



151 

 

26. ábra: A beszállítói kompetenciák piramisa 

Forrás: Gelei et al. (2011) alapján saját szerkesztés. 

A járműipari fejlesztések területén utolsó elemként a fejlesztési szolgáltató partnerek jelennek 

meg, független szereplőként egyidejűleg több OEM szolgálatában is állhatnak. A járműipar 

elméleti hátterét kutató termelési lánc című alfejezetben Bieserboek et al. (2009) modelljében 

láthattuk, hogy a végtermékgyártók egyes fejlesztési funkciókat (pl: design tervezés) külsős 

ügynökségeknek adhatnak át. A fejlesztési ügynökségek speciális tudással rendelkeznek, és 

olyan tevékenységekre fókuszálnak, amelyeket az OEM partnerek saját szervezetükön belül 

nem tudnak, vagy gazdaságossági okok miatt nem akarnak előállítani. (Kinkel–Zanker 2007). 

A 20. század végén megállapítható általános járműipari tendencia, hogy a kiforrott termelési 

folyamatrendszerrel rendelkező és alacsony hozzáadott értékű modellek gyártása a 

perifériákra kerül, az új és magas hozzáadott értékű termékeket pedig központok állítják elő. 

Az 1990-es években a KKE régióban kihelyezett termelő leányvállalatok kizárólag az említett 

alacsony hozzáadott értékű összeszerelő tevékenységeket folytattak nagyrészt kifutó modellek 

körében, az új modellek gyártása és a kapcsolódó fejlesztések a centrum hatáskörében 

maradtak. Az évtized végén a végtermékgyártók stratégiát váltottak és teret engedtek a 

periférián elhelyezkedő leányvállalatoknak, amelynek eredményeképpen hozzáadott értékük 

és fejlesztési kapacitásuk egyaránt növekedésnek indult (Fortwengel 2011). A fejlesztési 

kapacitások növekedésével párhuzamosan nőtt a KKE térség K+F ráfordítása, illetve elindult 

a fejlesztés háttérintézményeinek kialakítása. A felsőoktatási intézmények tudásbázisán 

INNOVÁCIÓS KOMPETENCIA 

TIER1 

 

Modul  

termékek  

beszállítói 

hálózatának 

menedzsmentje 

+ 

Stratégiai innováció 

 

Inkrementális innováció 

+ 

Saját beszállítói kapcsolatok kezelése 

Ár, megfelelés a specifikációknak, 

minőség, kiszolgálás színvonala, volumen, 

rugalmasság, megbízhatóság 

TERMÉK KOMPETENCIA 

TIER2 

 

KAPACITÁS KOMPETENCIA 

TIER3 ÉS ALATTA 

 

T
E

R
M

É
K

K
O

M
P

L
E

X
IT

Á
S
, 

P
R

O
F

IT
 

 



152 

 

autóipari kutatás-fejlesztési és technológiai központok alakultak a térségben, amelyek részben 

ipari, részben pedig állami megrendelésre járműipari kutatásokat folytattak, aktív részeseivé 

váltak az OEM-ek fejlesztési folymatának. 

Kezdetben az OEM-ek gyakorlata szerint a rutin, alkalmazott kutatás-fejlesztési 

tevékenységek kerülhettek ki a perifériára (KKE), míg az alapkutatás, valamint a magasabb 

rendű K+F funkciók a centrumban található, specializált kutatóközpontok hatáskörében 

maradtak. A periféria országaiba telepített helyi gyáregységek mérnökei csupán technikai 

támogatási és folyamatmérnöki feladatokat kaptak, később azonban már a helyben gyártott 

autók és komponensek tervezésében is részt vehettek. Napjainkban a mérnökök már tesztelési 

és egyéb, rutin kutatás-fejlesztési hatáskörrel is rendelkeznek, az anyavállalatok felismerték, a 

KKE régió országaiban magasan képzett, szinte azonos tudásszinttel rendelkező mérnökök és 

kutatók közötti bérkülönbségekből származó előnyöket (Smahó 2012). 

Az Európai Unióban a magánszféra kutatás-fejlesztési ráfordítása éves szinten a GDP 1,2 

százalékát teszi ki, amelyből több mint egy-negyed részért, 41 milliárd euróért a járműipar 

felel (26. táblázat). Fontos hangsúlyozni, hogy az említett K+F kategóriában kizárólag a 

privát szektor beruházásai kapnak helyet, az állami kutatóintézetek és kormányzati projektek 

kiadásai nem jelennek meg.  

36. táblázat: Magánszféra K+F ráfordítása az EU-ban 

 K+F RÁFORDÍTÁS 

 (millió EUR) % GDP részarány 

JÁRMŰIPAR 41 538 25,62% 0,31% 

GYÓGYSZERIPAR 27 879 17,19% 0,21% 

HARDWARE IT 14 976 9,24% 0,11% 

REPÜLŐGÉPIPAR 9 650 5,95% 0,07% 

ÉPÍTŐIPAR 9 498 5,86% 0,07% 

ELEKTRONIKAI IPAR 8 787 5,42% 0,07% 

BANKSZEKTOR 6 751 4,16% 0,05% 

SOFTWARE IT 6 206 3,83% 0,05% 

VEGYIPAR 5 116 3,16% 0,04% 

TELEKOMMUNIKÁCIÓ 4 131 2,55% 0,03% 

EGYÉB 27 606 17,03% 0,20% 

ÖSSZESEN 162 138  100,00% 1,20% 

Forrás: Eurostat, ACEA (2015) alapján saját szerkesztés. 
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A KKE régióban a legnagyobb járműipari beruházóként Csehország éves szinten 250 millió 

eurót áldoz kutatás-fejlesztésre, azonban az ágazat így is mindössze a GDP 0,16 százalékát 

forgatja vissza innovatív célokra (37. táblázat). A régió egészéről megállapítható, hogy a 

termelési értékhez képest rendkívül alacsony a K+F ráfordítások aránya, amely megerősíti, 

hogy a térség nehezen mozdul ki az összeszerelő tevékenységek köréből. Csehország a régió 

ráfordításának több mint egy harmadáért felel, míg Bulgáriában és Horvátországban 

gyakorlatilag nincsen járműipari kutatás-fejlesztés.  

37. táblázat: Járműipari magánszféra K+F ráfordítása a KKE régióban 

 K+F RÁFORDÍTÁS 

 (millió EUR) % GDP részarány 

BULGÁRIA 18,35 2,62% 0,04% 

CSEHORSZÁG 250,22 35,73% 0,16% 

HORVÁTORSZÁG 31,41 4,49% 0,07% 

LENGYELORSZÁG 130,27 18,60% 0,03% 

MAGYARORSZÁG 102,97 14,70% 0,10% 

ROMÁNIA 41,70 5,95% 0,03% 

SZLOVÁKIA 85,20 12,17% 0,12% 

SZLOVÉNIA 40,20 5,74% 0,11% 

Forrás: Eurostat (2015) alapján saját szerkesztés. 

A tudás tőke indikátorok célja, hogy egy adott térség tudás tőke használatát jelezze vállalati és 

egyéni dimenziókban egyaránt. Az Európai Unió GDP arányos K+F ráfordítása 2014-ben 

2,03 százalék volt, amelyet a költségvetési ciklus végére, 2020-ra 3 százalékra kívánnak 

növelni a döntéshozók. A KKE régióban egyedül Szlovákia éri el és Csehország közelíti az 

uniós átlagot, mellettük pedig egyedül Magyarország éri el a GDP arányos 1 százalékos 

ráfordítási szintet (38. táblázat). Románia 0,38 százalékos ráfordítási értékével az európai 

rangsor utolsó helyén áll, a nemzetgazdaságot a járműipari telepítéssel sem tudták az 

innovatív tevékenységek felé terelni. A főállású kutatók teljes foglalkoztatottságban mért 

részaránya természetesen szoros korrelációt mutat a K+F ráfordítással, míg a high-tech 

szektorban foglalkoztatottak aránya a régió gazdasági profiljára enged következtetni. A high-

tech szektorban való foglalkoztatás és a járműipari hozzáadott érték között nem találunk 

szoros kapcsolatot (korrelációt), nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a vizsgált 

egységeknél a járműipar mérhető hatással lenne a high-tech szektor foglalkoztatására.  
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A bejelentett szabadalmak és védjegyek száma a tudás tőke felhasználásának egyik kiemelt 

jelentőségű indikátora, amely egyéni és vállalati szinten egyaránt az innováció mértékadó 

indexe. A mintában megfigyelhető, hogy a bejelentett védjegyek száma kevésbé szóródik, míg 

a szabadalmak száma széles skálán mozog, a régió kettészakad. Csehország, Magyarország, 

Lengyelország és Szlovénia regionális szinten kiemelt szabadalmi bejelentőnek számítanak, 

míg Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovákia gyakorlatilag inaktív a piacon. 

Horvátország különösen kilóg negatív irányba a régióból, ez azonban csak az ismert tényt 

támasztja alá, miszerint a nemzetgazdaság sokkal inkább a szolgáltatási szektorra van 

berendezkedve, minthogy a K+F ráfordítás igényes és innováció vezérelt iparágakat 

támogassa.   

38. táblázat: Tudás tőke indikátorok 
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BULGÁRIA 0,78 0,76 3,3 1,93 64,45 

CSEHORSZÁG 2 1,88 4,8 11,80 68,97 

HORVÁTORSZÁG 0,79 1,12 3,1 1,67 21,90 

LENGYELORSZÁG 0,94 0,94 3 8,92 65,50 

MAGYARORSZÁG 1,37 1,50 4,7 10,26 44,04 

ROMÁNIA 0,38 0,51 2,4 2,19 24,66 

SZLOVÁKIA 0,89 1,19 3,7 3,52 47,27 

SZLOVÉNIA 2,39 2,35 5,2 28,56 47,06 

Forrás: Eurostat (2015) alapján saját szerkesztés. 

5.3.7 LOKÁLIS TŐKE 

A korábban bemutatott tőkeelemek alapvetően a munkáltató, vagy beruházó vállalat 

szemszögéből jellemezték a potenciális fogadó régió egyes dimenzióit, azonban 

munkavállalói oldalról a térség élhetőségi paraméterei még nem kerültek az elemzésbe. A 
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munkavállalói szemszögből való értékelés a beruházó vállalatnál is prioritásként szerepel, 

ugyanis a leendő helybeli dolgozók mellett a kiküldött közép- és felsővezetői réteg 

kiszolgálása is a fogadó régión belül valósul meg. A lokális tőke indexei munkavállalói 

oldalról, a térség közösségi szolgáltatásainak elérhetőségét, illetve a lakókörnyezet 

élhetőségét hivatottak bemutatni, egyfajta képet adva az általános életminőség mennyiségi és 

minőségi dimenzióiról.  

A lokális tőkét a közbiztonság, az egészségügyi szolgáltalások illetve a közösségi közlekedés 

kérdéskörökben vizsgálom, mindegyik területhez regionális (NUTS 2) és makro szinten 

egyaránt értelmezhető mutatószámokat hozzárendelve. A bűnügyi statisztikák szerint 2015-

ben a leggyakrabban elkövetett bűncselekmények a betörések és rablások voltak, amelynek 

ezer lakosra vetített fajlagos értékeit a 39. táblázat tartalmazza. A két index szoros 

korrelációban áll egymással, az alacsony közbiztonságú térségekben a betörések és rablások 

száma egyaránt magas, a biztonságosabb régiókhoz pedig mindkét mutatószám alacsonyabb 

értéke rendelhető. A betörések szórása kiemelkedően magas, míg a rablások ezer lakosra 

vetített értéke viszonylag homogén képet mutat a KKE régióban. A közbiztonság mennyiségi 

mutatóit alapul véve a térség legbiztonságosabb országa Szlovákia, míg Bulgária európai 

viszonylatban is a legveszélyesebb államok közé sorolható. Az egészségügyi rendszer 

mennyiségi és minőségi dimenziókban egyaránt jellemezhető, előbbi az infrastruktúra 

kiépítettségét és hozzáférhetőségét, utóbbi pedig a szolgáltatás színvonalát írja le. A minőségi 

paraméterek ökonometriai alkalmazása módszertani problémákba ütközik, így modellemben 

az egészségügyi hátter bemutatására az infrastruktúra kiépítettségét jellemző mennyiségi 

mutatókat alkalmazok. Kelet-Közép-Európában általánosan megállapítható, hogy a lakosság 

kórházi ággyal és orvossal való ellátottsága az európai átlag felett helyezkedik el, illetve az 

alacsonyabb jövedelmi helyzettel rendelkező nemzetgazdaságok magasabb fajlagos 

mutatókkal rendelkeznek. A régió vizsgált nyolc országában a versenyképességi feltáró 

elemzések az egészségügy komoly alulfinaszírozottságáról és egyéb minőségi problémákról 

(várólisták, paraszolvencia, elavult technológia) számolnak be, amely területeken az elmúlt 25 

évben egyedül Szlovénia volt képes komoly változásokat eléreni. Összességében 

megállapítható, hogy az infrastruktúra mennyiségi ellátottsága biztosított a KKE régióban (az 

állítás különösen igaz a fővárosi térségekre), azonban a minőségi megfelelés területén komoly 

elmaradások azonosíthatóak.  
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39. táblázat: Lokális tőke indikátorok 
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BULGÁRIA 3,31 0,52 397,67 681,64 3,17 

CSEHORSZÁG 0,96 0,37 368,79 645,67 1,90 

HORVÁTORSZÁG 0,73 0,29 303,35 586,04 1,18 

LENGYELORSZÁG 1,00 0,51 224,09 657,94 2,71 

MAGYARORSZÁG 2,01 0,34 320,91 703,73 1,82 

ROMÁNIA 0,71 0,12 264,36 667,31 2,16 

SZLOVÁKIA 0,35 0,22 339,07 580,34 1,66 

SZLOVÉNIA 1,24 0,22 262,92 455,20 1,46 

Forrás: Eurostat (2015) alapján saját szerkesztés. 

A közösségi szolgáltatások utolsó lépéseként a közösségi közlekedés állapotát tárom fel, ami 

szintén mennyiségi paraméterek alapján valósul meg. A lakosság közösségi járművekkel való 

ellátottsága a tömegközlekedés elterjedtségét és elérhetőségét jellemzi, azonban a szolgáltalási 

színvonalról és tarifáiról nem ad információt. A KKE régió a szocialista örökség nyomán 

közösségi járművekkel való ellátottsága európai átlag feletti értéket mutat, 

tömegközlekedésének lakossági használata viszonylag magas. Mindezek alól kivételt képez 

Horvátország és Szlovénia, amelyek lakossága hagyományosan alacsony részarányban veszi 

igénybe a közösségi közlekedési szolgáltatásokat. Az ellátottsági index a fővárosi régiókban 

nyilván magasabb értékkel szerepel, mind a nyolc térségi fővárosi NUTS 2 régió jóval az 

országos átlaga felett helyezkedik el. 

5.3.8 VÁLLALKOZÓI TŐKE 

A kelet-közép-európai rendszerváltások utáni járműipari beruházások jelentős része barna 

mezős beruházásként, a korábbi szocialista üzem felvásárlásával valósult meg. Habár a térség 

járműipari termékei a világpiacon nem voltak versenyképesek, az ipari kultúra és a 

járműipari tradíciók jelentős telepítő tényezőként léptek elő a beruházások 

telephelyválasztása során. Az 1990-es évek gazdasági reorganizációjában azok a KKE régiók, 
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amelyek járműipari bázissal rendelkeztek, lényegesen könnyebben csatlakoztak rá az európai 

piacra, és pozícionálták magukat újra a versenytérben. A korábban bemutatott szocialista 

járműipari térségek a nyugati vállalati kultúrát adaptálva kezdetben alacsony hozzáadott 

értékű modellek összeszerelésében vettek részt, majd további funkciókkal bővítették 

tevékenységi körüket. Az iparági kultúra jelenléte meghatározó eleme volt a telepítéseknek, 

ugyanis az összeszerelő tevékenységek a technológia korszerűsítése mellett a meglévő 

munkakultúrában haladhatott tovább. A szocialista bázis további lényeges elemeként jelent 

meg, hogy az említett régiók termelési és humán erőforrás kapacitásokkal egyaránt 

rendelkeztek, így a gyártás magas volumenre való felfutattásához jelentős beruházások nélkül 

nyílt alkalma a nyugat-európai partnereknek. Habár a kapacitások mennyiségben 

rendelkezésre álltak, minőségben és szerkezeti összetételben kétségkívül lemaradásban 

voltak. Termelési oldalról a gyártástechnológia teljes újraszervezése és az eszközpark 

megújítása vált szükségessé, míg humán erőforrás oldalon a képzett munkaerő hiánya szabott 

gátat a magasabb hozzáadott értékű funkciók kelet-közép-európába való telepítésében.  

Az alacsony hozzáadott értékű termelés mellett további problémaként jelent meg (és jelenik 

meg a mai napig) a régióban, hogy az OEM leányvállalatok beszerzési tevékenységük jelentős 

részét (értékben közel 90 százalékát) térségen kívüli exportból valósítják meg. A régió 

járműipari telepítéseit az első körös beszállítók követték, alájuk azonban nem integrálódtak 

helyi beszállító vállalatok az ellátási lánc alsóbb szintjeire. Az integráció korlátai között 

minőségi megfelelési, kapacitásbeli, illetve finanszírozási okok azonosíthatók, így az OEM-ek 

és első körös integrátoraik továbbra is az anyaországokból importálták az elemi alkatrészeket. 

A beszállítói háttér kialakulása a KKE térségben az elmúlt negyed évszázadban folyamatosan 

valósult meg, és mára az ellátási lánc felsőbb szintjein is megjelennek térségi ágazati 

szereplők. A termelési láncba való integráció egy lehetséges útja a gazdasági tömörülésekbe 

való bekapcsolódás, amely az azonos ágazatban tevékenykedő regionális szereplők 

szinergiahatásait aknázza ki a közös haszonszerzés és érdekérvényesítés érdekében. A 

gazdasági tömörülések legjellemzőbb megjelenési formái a klaszterek, amelyek nem kizárólag 

az ágazati értéklánc szereplőit, hanem a támogató tevékenységeket és az intézményi hátteret 

egyaránt egy közös szervezetbe tömörítik.  

A klaszter a gazdaság térbeli koncentrálódására, a lokális versenyelőnyök csoportosulására 

utaló közgazdasági fogalom, megjelenési formája szerint iparági vagy regionális 

tömörülésként értelmezhető. Enright (1997) megfogalmazásában az iparági klaszterek „a 

profitorientált vállalkozások és a nem profitorientált szervezetek olyan csoportosulása, ahol a 
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csoporthoz való tartozás jelentős mértékben hozzájárul az egyes tagok versenyképességéhez. 

A klaszter tagjait a beszállítói kapcsolatok, a közös technológiák, a közös vásárlók vagy 

disztribúciós csatornák, illetve közös munkaerőpiac kötik össze” (Enright 1997, 191). A 

szerző definíciójának középpontjában a versenyképesség, illetve a kooperáció és közös 

aktivitás által elérhető versenyelőnyök állnak, amely a hagyományos közgazdasági 

versenypiaci nézetekkel alapvetően szembe megy. A tudásbázis és infrastruktúra megosztása 

a méretgazdaságossági és szinergia előnyök kiaknázását helyezi előtérbe, amely által a 

klaszter vállalatai a piacon egyszerre játszanak kooperáló és versenyző szerepet (Lados et al. 

2014).  

Porter (2000) a klaszterszervezetek középpontjába a földrajzi közelséget állította, 

definíciójában a klaszterszervezetek „egy adott iparág versenyző és kooperáló vállalatai, 

kapcsolódó és támogató iparágai, pénzügyi intézmények, szolgáltató és együttműködő 

infrastrukturális intézmények, vállalakozói szövetségek innovatív kapcsolatrendszerén 

alapuló földrajzi koncentrációja” (Porter 2000, 16). Látható, hogy az iparági és regionális 

klaszterek nem választhatók külön éles határvonallal egymástól, a földrajzi közelség és a 

közös piacon való megjelenés egymás nélkül a kooperáció kizárólag alacsony szintjét 

eredményezhetik. Porter rombusz modelljében a klaszterek megjelenése a „kapcsolódó és 

támogató iparágak” determinánsban kap helyet, a szerző azonban kialakulásukat a 

determinánsok együttes pozitív kölcsönhatásaként értelmezi (Porter 1998c).  

Az Európai Unió Vállalkozási Főigazgatósága a klasztereket egymástól kölcsönösen függő 

vállalatok és kapcsolódó szervezetek tömörüléseként értelmezi, amelyek az alábbi 

szempontokkal jellemezhetőek (EC 2004): 

 egyszerre jellemző az együttműködés és a versengés, 

 földrajzilag egy vagy több régióban koncentrálódnak, 

 közös technológiák és kompetenciák kötik össze őket, 

 egy meghatározott ágazatra, vagy termelési értékláncra koncentrálódnak. 

A klaszterek a regionális innovációs rendszerek egyik alapvető elemeként is megjelennek, 

ilyen értelemben pedig a klaszterszervezet kiegészül a kutatás-fejlesztési intézményi háttérrel. 

A felsőoktatási intézmények, akadémiai intézetek, innovációs központok, inkubátorházak és 

egyéb fejlesztési ügynökségek a klasztermag támogató és kiszolgáló egységei, amelyek a 

tudás lokális és iparági megosztásával versenyelőnyhöz juttatják a klasztermag tagjait. Porter 
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kompetitív fejlődéselméletében a beruházásvezérelt szakaszból az innovációvezérelt szakaszba 

való átlépés egyik alapvető feltétele a regionális innovációs rendszer kifejlődése, amely a 

klaszterek megjelenésének függvényeként is értelmezhető (Rosenfeld 2002; Gordon-McCann 

2000).  

A járműipari szektorban a klaszterek kifejlődése a széles vertikális és horizontális integráció, 

illetve a magasfokú kereslet oldali fejlesztési nyomás hatására már a 20. század közepén 

elkezdődött. A piacvezető nyugat-európai OEM-ek részben központilag vezérelt (top-down) 

állami nyomásra, részben pedig alulról való kezdeményezés (buttom-up) hatására, kezdetben 

az értékláncuk tagjaival, majd egyéb fejlesztési szereplőkkel kooperációra léptek (Molina 

1998). Nyugat-Európában a járműipari szektorban számos működő, sikeres 

klaszterkezdeményezés található (Welsh Automotive Forum, Automobile Cluster Styria, 

Automotive Cluster Oberösterreich), amely a nehezen számszerűsíthető szinergiahatások 

mellett egyéb központi fejlesztési forrásokból is részesülnek. Magyarországon a Pannon 

Autóipari Klaszter három OEM leányvállalat (Audi, Suzuki Opel), illetve két TIER 1 szintű 

beszállító (Rába, LuK) kezdeményezéséből 2000-ben alakult, kezdetben sikeres 

kooperációként értelmezhető, mára azonban az együttműködés alacsony szintre korlátozódott. 

A klaszterszervezetek kialakulása a KKE régióban jellemzően top-down módon vezérelt, 

illetve buttom-up megközelítésben bizonyos fejlesztési források pályázati formában való 

igénybevételével megy végbe, a szervezetek pedig a fejlesztési ciklus lezártával csak névleg 

működnek tovább.  

Elekes (2016) publikációjában a beszállítói bázist a technológiai közelség elméletével kötötte 

össze. Az evolúciós gazdaságföldrajz képviselői a technológiai közelséget az infrastrukturális 

tőke témakörében korábban tárgyalt kognitív közelségből származtatják, előbbi egyfajta 

tágabban értelmezett tudásbázist, utóbbi pedig kifejezetten a termelési technológiára 

vonatkozó hasonló tapasztalatokat és tudásbázist jelenti (Knoben-Oerlemans 2006). A 

technológiai közelség erőssége befolyásolja a gazdasági kapcsolat kialakítását, túl gyenge 

kapcsolat esetén a szereplők nem képesek értelmezni egymás tudását, míg túl erős kapcsolat 

esetén nem tudnak érdemben újat tanulni egymástól az átfedésben lévő tudásbázis miatt. Egy 

adott régió gazdaságfejlődése során a térségbe belépő vállalatok és a térségből kilépő 

vállalatok a már bent lévők alkotta térségi portfólió technológiai közelségére támaszkodnak 

(Frenken-Boschma 2011). Az elmélet szerint olyan iparágak jelennek meg a régióban, 

amelyek technológiai szempontból közelebb helyezkednek el a bent lévőkhöz, illetve olyan 

iparágak lépnek ki, amelyek a technológiai közelség alacsony fokát érzékelik. A technológiai 
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szerkezet átalakulásával kapcsolatos jelenség az evolúciós gazdaságföldrajz irodalmában 

kapcsolódó regionális diverzifikáció néven jelenik meg (Frenken et al. 2007).  

A regionális kapcsolódó változatosság során kialakuló iparágak közötti tudásáramlás az 

egyes iparágak páronként technológiai közelségére vezethető vissza. Amennyiben egy 

térségben nagy számban vannak jelen technológiailag közeli iparágak, illetve ipari szereplők, 

akkor a szereplők közötti nagyobb mértékű tudásáramlás valósulhat meg. Ezek létrejöhetnek a 

következő dimenziók mentén: 

 munkaerő iparágak közötti áramlása, 

 kipörgetett (spin-off) cégeken keresztül, 

 tudáshálózatokban való részvételen keresztül. 

Mindhárom tudásáramlási mechanizmus szorosan kötődik a regionális jellemzőkhöz (Neffke 

et al. 2014).  

A vállalkozói tőke indikátorainak megjelenítésénél a válogatás vezérlő elve a járműipari 

beszállítói bázis feltérképezése volt, így olyan mutatók kerültek kiválasztásra, amelyek egy 

ágazati telepítés során a térség járműipari kultúrájának és beszállítói aktivitásának egzakt 

kimutatására szolgálhatnak (40. táblázat). Első körben a Magna adatai alapján az 50 

legnagyobb járműipari beszállító térségi jelenlétét vizsgálom, majd a járműiparra (NACE 34 

kód) szűkítve az ágazat térségi szereplőinek számát, hozzáadott értékét és foglalkoztatását 

elemzem. 5. mutatószámként az általános ipari aktivitással, ezen belül is az ipari 

foglalkoztatottak részarányával foglalkozom, ugyanis a járműipari termeléshez az egyéb ipari 

háttér támogatása és beszállítása egyaránt kiemelt jelentőséggel bír.  
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40. táblázat: Vállalkozói tőke indikátorok 
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BULGÁRIA 8 0,04 0,15% 0,44% 24,19% 

CSEHORSZÁG 42 0,26 1,38% 2,92% 29,81% 

HORVÁTORSZÁG 4 0,07 0,28% 0,81% 18,79% 

LENGYELORSZÁG 39 0,08 0,52% 1,02% 22,52% 

MAGYARORSZÁG 34 0,13 1,14% 1,83% 24,01% 

ROMÁNIA 29 0,06 0,79% 1,64% 21,54% 

SZLOVÁKIA 28 0,12 1,17% 2,59% 22,65% 

SZLOVÉNIA 11 0,19 0,74% 1,37% 23,56% 

Forrás: Magna, Eurostat (2015) alapján saját szerkesztés. 

Egy régió járműipari vállalatainak száma a hozzáadott értékükkel, illetve a foglalkoztatotti 

létszámmal kiegészülve már egyértelműen az ágazat térségi súlyának indikátoraként jelenik 

meg, amely a beszállítók számával kiegészülve teljes képet ad a járműipar bázisáról. Az 

említett mutatószámokat vizsgálva megállapítható, hogy a KKE régióban Csehország, 

Magyarország és Szlovákia gazdaságában a járműipar kiemelt hozzáadott értékkel jelenik 

meg. A hozzáadott érték tekintetében a régiók heterogenitása nyilvánvalóan magas, a 

járműgyárakkal rendelkező régiók akár 5 százalékos hozzáadott értéket is generálnak, más 

helyeken pedig 0 közeli értéket is tapasztalhatunk. Az ágazati foglalkoztatás ollója még 

nagyobbra nyílik a járműipari bázissal rendelkező, illetve nem rendelkező térségek között, 

míg a beszállítók száma magas korrelációt mutat az említett makro fundamentumokkal. A 

járműipar általános iparrá való bővítésével az ipari háttér potenciális támogatása válik 

megfigyelhetővé, a szektor jelenléte a járműgyártás nem ágazati beszerzéseiben játszik 

kiemelkedő szerepet. Az általános ipari foglalkoztatás kevésbé mutat heterogén képet a KKE 

régióban, a két végletben Csehország kiemeleten iparosodott, illetve Horvátország 

szolgáltatásokra épülő gazdsági szerkezete említhető.  

  



162 

 

6. A KKE RÉGIÓ JÁRMŰIPARI VERSENYKÉPESSÉGE 

A disszertáció záró fejezetében a megalkotott „területi tőke elemek a járműipari 

versenyképességben” (TJV) modell empirikus tesztelésére kerül sor a vizsgált kelet-közép-

európai (KKE) régió NUTS 2 szintű térségi dimenziójában. Az elemzés célja, hogy a területi 

tőkeelemek és a megvalósult versenyképesség kapcsolatát feltárja, illetve az egyes befolyásoló 

tényezők erősségét számszerűsítse. A bevont mutatók körében adatredukciós módszerrel a 

mutatószámok csoportokba való sűrítését végzem el, majd a sűrített mutatószámok 

versenyképességhez való hozzájárulását határozom meg. A versenyképességi indikátorok és a 

magyarázó változók alapján homogén térségi csoportokat állítok fel, illetve az általános 

versenyképességi főkomponens alapján egyfajta versenyképességi sorrendet határozok meg a 

KKE régióban.  

6.1 ELEMZÉSI HÁTTÉR 

A TJV modell empirikus tesztelését nyolc kelet-közép-európai ország 53 régióján (41. 

táblázat) végzem el különböző statisztikai-ökonometriai módszerek alkalmazásával. A térség 

53 NUTS 2 szintű régiója népességszámban közel homogén, területi kiterjedésben azonban 

heterogén képet mutat, az elemzésbe bevont mutatók ugyanakkor minden esetben fajlagos 

értékkel – népességszámmal, vagy területi kiterjedéssel arányosítva – jelennek meg. A 

versenyképesség mérése keresztmetszeti dimenzióban valósul meg, így az alkalmazott 

mutatók a rendelkezésre álló idősorok legújabb elemeivel kerülnek a modellbe (jellemzően 

2014-es értéken, az ettől éltérő évszámot az adatsoroknál külön feltüntetem).  

41. táblázat: Elemzésbe bevont régiók és járműgyáraik 

(db) RÉGIÓK SZÁMA JÁRMŰGYÁRAK SZÁMA 

BULGÁRIA 6 1 

CSEHORSZÁG 8 8 

HORVÁTORSZÁG 2 2 

LENGYELORSZÁG 16 15 

MAGYARORSZÁG 7 4 

ROMÁNIA 8 3 

SZLOVÁKIA 4 3 

SZLOVÉNIA 2 1 

KKE 53 37 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 
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Az adatbázis felépítse a TJV modell struktúráját követi, amelyben a regionális 

versenyképességet öt különböző – térségi szinten objektíven mérhető – tőkeelem magyarázza. 

A TJV modellben exogén elemként értelmezett gazdasági tőke nemzetgazdasági szinten 

határozódik meg, így egy regionális elemzésbe való bevonása jelentősen torzítaná az 

eredményeket. A politikai tőke mennyiségi mutatószámokkal való leképezése módszertani 

korlátokba ütközik, így az ökonometriai elemzésben való alkalmazása kizárólag olyan 

abszorpciókkal valósítható meg, amelyek a kapott eredmények értelmezhetőségét 

veszélyeztetik. Mindezeket figyelembe véve az elemzésbe öt térségi szinten mennyiségi 

mutatószámokkal leképezhető és objektíven mérhető tőkeelemet (humán tőke, 

infrastrukturális tőke, tudás tőke, vállalkozói tőke, lokális tőke) vonok be, amelyeket 

csoportonként öt különböző mutatószámmal jellemzek (42. táblázat). A bevont mutatószámok 

mértékegysége rendkívül heterogén képet mutat, illetve széles skálán mozog, ezért az 

indexeket standardizált formában jelenítem meg és használom a futtatások során.   
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42. táblázat: Tőkeelemek mutatószámai 

  
VETÍTÉSI ALAP MÉRTÉKEGYSÉG 

VÁLLALKOZÓI TŐKE 

M1 TOP 50 beszállító - db 

M2 Járműipari vállalkozások száma 1.000 foglalkoztatott db/fő 

M3 Járműipari GVA részarány GVA % 

M4 Járműipari foglalkoztatottak Foglalkoztatottak % 

M5 Ipari foglalkoztatottak Foglalkoztatottak % 

INFRASTRUKTURÁLIS TŐKE 

M6 Autópálya sűrűség Terület km/ezer km
2
 

M7 Vasúthálózat sűrűség Terület km/ezer km
2
 

M8 Légi áruszállítás - ezer tonna 

M9 Szélessávú internet hozzáférés Népesség % 

M10 Mobil internet hozzáférés Népesség % 

HUMÁN TŐKE 

M11 Felsőfokú végzettséggel rendelkezők Népesség % 

M12 Oktatásban résztvevők aránya Népesség % 

M13 Korai iskolaelhagyók 18 és 24 év közöttiek % 

M14 Napi internethasználók Népesség % 

M15 Internetet sosem használók Népesség % 

TUDÁS TŐKE 

M16 Védjegyek száma Népesség db/millió fő 

M17 Szabadalmak száma Népesség db/millió fő 

M18 Kutatók részaránya Foglalkoztatottak % 

M19 K+F ráfordítás részarány GDP % 

M20 High-tech szektorban foglalkoztatottak Foglalkoztatottak % 

LOKÁLIS TŐKE 

M21 Betörések száma Népesség db/ezer fő 

M22 Rablások száma Népesség db/ezer fő 

M23 Orvosok száma Népesség db/százezer fő 

M24 Kórházi ágyak száma száma Népesség db/százezer fő 

M25 Közösségi járművek száma Népesség db/ezer fő 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

A megvalósult versenyképesség kimutatására gazdasági és társadalmi dimenziókban egyaránt 

sor kerül, előbbi leképezésére a termelékenységi és GDP adatok, utóbbira pedig a jövedelmi, 

foglalkoztatási és szegénységi indexek szolgálnak. Az eredményváltozóként bevont öt 
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versenyképességi mutatószám mellett az 1 főre jutó GDP, és azok komponensei is helyet 

kapnak az elemzésben, így összesen kilenc index alkotja a csoportot (43. táblázat).    

43. táblázat: Megvalósult versenyképesség mutatószámai 

  
VETÍTÉSI ALAP MÉRTÉKEGYSÉG 

MEGVALÓSULT VERSENYKÉPESSÉG 

E1 Munkanélküliségi ráta Aktív korúak % 

E2 Tartós munkanélküliek aránya Munkanélküliek % 

E3 Fiatalok oktatás és munka nélkül 15 és 25 év közöttiek % 

E4 Háztartások jövedelme Háztartások EUR/fő 

E5 Szegénységi küszöb alatt élők Népesség % 

E6 1 főre jutó GDP Népesség EUR/fő 

E7 Munkatermelékenység Foglalkoztatottak EUR/fő 

E8 Foglalkoztatási ráta Aktív korúak % 

E9 Aktív korúak aránya Népesség % 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

Az adatbázist alkotó indikátorok forrása nagyrészt az Eurostat központi adatszolgáltató 

rendszere, a makrogazdasági adatok összeállításánál azonban világbanki, a járműipar 

ágazatspecifikus mutatóinál pedig egyéb (ACEA, OICA, Magna) forrásokat is felhasználtam. 

Az ökonometriai futattások az SPSS programcsomag támogatásával valósultak meg, további 

statisztikai elemzéseket pedig az Excel programmal végeztem. 

6.2 MEGVALÓSULT VERSENYKÉPESSÉG 

A megvalósult versenyképesség egy térség gazdasági fejlettségi és társadalmi jóléti szintjének 

aggregátumaként értelmezhető komplex mutatószám. A dekompozíciós eljárás segítségével a 

versenyképesség alap mérőszámát az 1 főre jutó GDP értékét a munkatermelékenység, a 

foglakoztatási ráta és a korösszetétel szorzatára bonthatjuk, amelyben a korösszetétel rövid 

távon rugalmatlan, a másik két komponens azonban rugalmas paraméterként jelenik meg. A 

megvalósult versenyképesség eredményváltozóiként megjelenő 1 főre jutó GDP, 

munkatermelékenység és foglalkoztatási ráta szoros összefüggésben állnak egymással, 

kapcsolatuk iránya és erőssége a változók elemzésbe való bevonását és súlyozását határozza 

meg.  

Az empirikus vizsgálatba bevont 53 kelet-közép-európai régió értékeiben az 1 főre jutó GDP 

és a munkatermelékenység között rendkívül szoros, közel determinisztikus kapcsolat áll fenn, 
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míg az 1 főre jutó GDP és a foglalkoztatási ráta, illetve a munkatermelékenység és a 

foglalkoztatási ráta között gyenge-közepes, pozitív irányú sztochasztikus kapcsolat 

azonosítható (44. táblázat). Mindezek alapján kijelenthető, hogy az elemzésbe bevont KKE 

régiókban a termelés magas fokú hatékonysága a fajlagos jövedelmi szint emelkedésével 

együtt jár, a foglalkoztatási ráta növelése azonban nem eredményezi egyértelműen a 

regionális jövedelmi szint emelkedését. A munkatermelékenység és a foglalkoztatási ráta 

gyenge-közepes, pozitív irányú kapcsolata az indexek egymástól való külön mozgását jelzi, a 

termelés hatékonysági fokának magasabb megjelenése csak alacsony valószínűséggel jár 

együtt a foglalkoztatás magasabb szintjével.  

A megvalósult versenyképesség és a járműipar jelenléte közötti kapcsolat a disszertáció egyik 

alapkérdéseként jelenik meg. A megvalósult versenyképesség oldalán a kapcsolat 

vizsgálatába több index (jövedelem, munkatermelékenység, foglalkoztatás) is felhasználható, 

a járműipari jelenlét azonban nem egyértelműen kimutatható. A járműipar GDP 

hozzájárulása, vagy ágazati foglalkoztatása pontos indikátora a szektor teljesítményének, 

értéke azonban OEM jelenlét nélkül is pozitív lehet, így számomra nem releváns mutató. Az 

OEM gyárak száma egy viszonylag szűk skálán határozza meg a járműipari aktivitást, értéke 

azonban nem köthető egyértelműen az ágazati kibocsátáshoz. Mivel disszertációm fókusza a 

járműipari OEM telepítések, és a kapcsolódó tőkeelemek kutatása, így a járműipar 

versenyképességi alapmutatókra gyakorolt hatásánál a fajlagos jövedelem, a 

munkatermelékenység, a foglalkoztatás és a régióban megjelenő OEM gyártók száma közötti 

összefüggéseket vizsgálom.  
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44. táblázat: Versenyképességi komponensek és a járműgyártás kapcsolata 
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1 FŐRE JUTÓ GDP - 0,98 0,38 0,10 

MUNKATERMELÉKENYSÉG 0,98 - 0,31 0,14 

FOGLALKOZTATÁSI RÁTA 0,38 0,31 - 0,06 

OEM JELENLÉT 0,10 0,14 0,06 - 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

A korrelációs mátrix az ok-okozati hatásokat nem tárja fel, a mutatók együtt mozgása 

azonban beazonosítható. Megállapítható, hogy a KKE régióban a járműipari teljesítmény és a 

megvalósult versenyképesség alapmutatói között rendkívül gyenge, pozitív irányú 

sztochasztikus kapcsolat áll fenn, tehát az OEM jelenlét nem jár együtt a jövedelem, 

munkatermelékenység, vagy foglalkoztatási ráta magasabb értékével. Az összefüggés fordított 

viszonylatban is értelmezhető, miszerint a járműipari telepítések nem feltétlenül a magasabb 

fejlettségi szinttel rendelkező és hatékonyabban termelő régiókat célozzák meg. A 

foglalkoztatás és az OEM-ek száma között különösen gyenge kapcsolat azonosítható, a 

járműipari jelenlét tehát nem gyakorol számottevő hatást a térségi foglalkoztatási rátára.  

A dekompozíciós eljárás során feltárt négy mutatószámon felül a megvalósult 

versenyképesség további dimenziókban is értelmezhető. A munkaerőpiac egyéb mutatói, 

illetve a társadalmi jólét specifikus indexei bevonásával a megvalósult versenyképességet 

további öt mérőszámmal jellemzem, amelyeket adatredukciós módszerrel egy közös indexbe 

sűrítek. A versenyképességi főkomponens kialakításánál az eredményváltozót jellemző kilenc 

mérőszámot egy sűrített tartalmú mutatóval helyettesítem, amely a későbbiekben a 

megvalósult versenyképességet önállóan jellemezve a tőkeelemekkel való kapcsolat 

feltárására és egyfajta versenyképességi rangsor felállítására is alkalmas lesz.  

A főkomponens analízis eredményeképpen létrejövő új mutatószám a továbbiakban 

versenyképességi főkomponens néven kerül az elemzésbe, az 53 régióra vonatkozó értékei a 2. 

mellékletben találhatóak. Mivel a létrejövő index különböző mértékegységű (és 
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sztenderdizált) mutatószámokat tömörít, így mértékegysége nem értelmezhető, a 

továbbiakban mértékegység nélküli változóként kerül felhasználásra. A versenyképességi 

főkomponens a felhasznált kilenc mutatószám szórásának 57,41 százalékát magyarázza, 

további csoport létrehozásával az érték 79,02 százalékra növelhető. Az adatredukció célja 

jelen esetben azonban nem a magyarázó erő maximalizálása, sokkal inkább egy főindex 

megalkotása volt, így a versenyképességi főkomponens csoportokra bontását elvetem.  

A kialakult főkomponens a munkanélküliségi rátával, ezen belül a tartós munkanélküliek 

arányával, a fiatalok oktatás és munka nélküli értékével és a szegénységi küszöb alatt élők 

arányával negatív, a többi mutatóval pozitív korrelációban mozog, amely értéke egy kivétellel 

minden esetben 60 százalék feletti értéket produkál (45. táblázat). Általánosságban 

megállapítható, hogy a jövedelemmel összefüggő mutatószámok rendkívül szoros, a 

munkaerőpiaccal kapcsolatosak pedig közepesen szoros együtt mozgást mutatnak a 

versenyképességi főkomponessel, az eredeti változók mindegyike magas hozzájárulással bír a 

kialakult indexben. A sűrítés jósági fokát a Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) kritérium méri, az 

index esetünkben 0,68 értéken áll. A szakirodalom a 0,7 körüli értékeket a megfelelő 

kategóriába sorolja, így kijelenthető, hogy a bevont változók alkalmasak a faktorelemzésre, a 

kialakított mutató magyarázó ereje elfogadható.  

45. táblázat: Versenyképességi főkomponens komponens mátrix 

  KORRELÁCIÓ KOMMUNALITÁS 

E1 Munkanélküliségi ráta -0,65 0,51 

E2 Tartós munkanélküliek aránya -0,46 0,26 

E3 Fiatalok oktatás és munka nélkül -0,86 0,79 

E4 Háztartások jövedelme 0,90 0,73 

E5 Szegénységi küszöb alatt élők -0,82 0,65 

E6 1 főre jutó GDP 0,89 0,61 

E7 Munkatermelékenység 0,85 0,52 

E8 Foglalkoztatási ráta 0,66 0,35 

E9 Aktív korúak aránya 0,61 0,51 

Forrás: saját szerkesztés (2015). 
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6.3 VERSENYKÉPESSÉGI FAKTOROK 

A disszertáció fő célja, hogy a területi tőkeelemek megvalósult versenyképességhez való 

hozzájárulását kimutassam, illetve a KKE térség adatbázisán számszerűsítsem. A 

versenyképességi főkomponens, mint eredményváltozó egy tömörített indexben rendelkezésre 

áll, a magyarázó változók azonban még kategóriánként csoportosítva jelennek meg, így az 

adatredukciót az öt tőkeelem csoportjában is elvégzem. A redukció során a prioritás jelen 

esetben sem a magyarázó erőre, sokkal inkább az egységes versenyképességi faktorok 

megalkotására helyeződik, a jósági kritériumokat azonban minden esetben számszerűsítem, és 

az elvárt szintnek megfeleltetem (46. táblázat).  

A korábban bemutatottak szerint minden tőkeelemet öt változóval jellemeztem, amelyeket 

faktoronként egy sűrített információtartalmú indexbe tömörítek. Az egyes mutatók 

versenyképességi faktoraikhoz való hozzájárulása az 3. mellékletben, a faktorpont értékek 

pedig az 4. mellékletben találhatóak. A vállalkozói, infrastrukturális, tudás és lokális tőke 

esetében az adatredukció szinte tökéletesen megvalósult, amelyet a jósági kritériumok is 

alátámasztanak. A humán tőke esetében az oktatási és társadalmi fejlettségi 

(internethasználati) mutatók szórása nem egységes intervallumban mozog, így a sűrítés 

logikusan két csoportban lenne megvalósítható. Mindezt a közös csoport magyarázó ereje (a 

teljes szórás 44,44 százalékát magyarázza az új mutató), illetve az esetlegesen felállított 2. 

csoport sajátértéke (2,01) is alátámasztja. Mindezektől függetlenül a KMO index 0,5 feletti 

értéke az adatredukció elfogadható minőségét jellemzi, így a humán tőke egy faktorba való 

sűrítését alkalmazom.   

46. táblázat: Versenyképességi faktorok jósági kritériumai 

 
Szórás % KMO index 

VÁLLALKOZÓI TŐKE 69,11 0,79 

INFRASTRUKTURÁLIS TŐKE 56,43 0,66 

HUMÁN TŐKE 44,44 0,55 

TUDÁS TŐKE 72,87 0,79 

LOKÁLIS TŐKE 45,35 0,68 

Forrás: saját szerkesztés (2015). 

Az eredményváltozóként megjelenő versenyképességi főkomponens és az öt tőkefaktor 

kapcsolata páronként összevetve, illetve a tőkeelemeket egy egyenletbe rendezve egyaránt 

vizsgálható. Előbbi megközelítésben a megvalósult versenyképesség és a tőkefaktorok 
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értékeinek együtt mozgása szemléltethető, illetve a kapcsolat erőssége számszerűsíthető, az 

ok-okozati viszony azonban nem tárható fel. A korrelációs együtthatók szerint a 

versenyképességi főkomponens legszorosabban a tudás tőkével és az infrastrukturális tőkével 

korrelál, közöttük rendkívül erős, sztochasztikus kapcsolat azonosítható. A humán tőke és a 

vállalkozói tőke faktorpont értékei közepesen szorosan mozognak együtt a megvalósult 

versenyképesség értékeivel, míg a lokális tőke alacsony hatással bír a mutatóra (48. táblázat). 

A korrelációs adatokból kiolvasható, hogy a fejlett közlekedési és szállítmányozási 

infrastruktúra, illetve a szellemi kapacitások rendkívüli mértékben hozzájárulnak a regionális 

jóléthez, míg a lokális infrastruktúra nincs szignifikáns hatással a megvalósult versenyképeség 

értékeire. A ponthalmazra illesztett polinomiális görbe a regressziós trendet mutatja, értékeit 

(x
2
, x, konstans) a 47. táblázat tartalmazza.  

47. táblázat: Versenyképességi főkomponens és a tőkeelemek kapcsolata 
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KORRELÁCIÓS EGYÜTTHATÓ 0,44 0,79 0,61 0,83 0,21 

X
2
 - 0,08 0,02 -0,03 0,15 0,26 

X 0,49 0,79 0,63 0,74 0,08 

KONSTANS 0,08 - 0,02 0,03 - 0,15 - 0,22 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

Az öt tőkeelem együttes versenyképességi főkomponensre gyakorolt magyarázó ereje, illetve 

az elemek regresszióban betöltött súlya a többváltozós lineáris regresszió módszertanával 

mérhető. A modellben az öt tőkeelem a magyarázó változó, a megvalósult versenyképesség 

pedig az eredményváltozó szerepét tölti be, az illeszkedés pedig az R
2
 értékével mérhető. Az 

öt tőkeeelem bevonásával az öt faktor a magyarázó változó szórásának 82,46 százalékát 

magyarázza, a lokális tőke azonban abszolút értékben rendkívül alacsony, negatív értékkel 

jelenik meg (48. táblázat). A tőkeelemhez tartozó viszonylag magas megfigyelt szignifikancia 

szint szintén a magyarázó erőhöz való alacsony hozzájárulást jelez, így kijelenthető, hogy a 

lokális tőke fejlettségi szintje nem befolyásolja szignifikánsan a megvalósult 

versenyképességet.  
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48. táblázat: Regresszió béta és szignifikancia értékek (eredeti csoportosítás) 

 
5 MAGYARÁZÓ VÁLTOZÓ 4 MAGYARÁZÓ VÁLTOZÓ 

 
Béta Szignifikancia Béta Szignifikancia 

VÁLLALKOZÓI TŐKE 0,30 0,00 0,33 0,00 

INFRASTRUKTURÁLIS TŐKE 0,24 0,04 0,22 0,05 

HUMÁN TŐKE 0,23 0,02 0,23 0,02 

TUDÁS TŐKE 0,45 0,00 0,43 0,00 

LOKÁLIS TŐKE -0,09 0,22 - - 

Forrás: saját szerkesztés (2015). 

Az öt magyarázó változós regressziós egyenlet az alábbi formát ölti: 

MVi = 0,30VTi + 0,24 ITi + 0,23HTi + 0,45 TUTi – 0,09 TETi 

A lokális tőke magyarázó változót elhagyva a modell magyarázó ereje alig változik, 

mindössze 0,58 százalékponttal csökkenve 81,88 százalékra redukálódik. Az új regressziós 

egyenletben a faktorok béta értéke szűk tartományban szóródik, amely a magyarázó változók 

magyarázó erőhöz való egyenletes hozzájárulását, egyben a modellalkotás sikerességét jelzi. 

A négy magyarázó változós modellben már valamennyi faktor szignifikancia értéke 5 

százalék alatt helyezkedik el, az együtthatók között pedig kizárólag pozitív bétákat 

találhatunk. A páronkénti korrelációs adatokkal összehangban a többváltozós lineáris 

regresszióban is a tudás tőke versenyképességre gyakorolt kiemelt szerepe azonosítható, 

emellett pedig a vállalkozói tőke magas béta együtthatója a járműipari kultúra és a beszállítói 

hálózatok fejlettségének jelentőségét hangsúlyozza.  

A négy magyarázó változós regressziós egyenlet az alábbi formát ölti: 

MVi = 0,33VTi + 0,22 ITi + 0,23HTi + 0,43 TUTi  

Az egyenlet értelmezése szerint a vállalkozói tőke egységnyi javulása a versenyképességi 

főkomponensben történő pozitív irányú 0,33-as értékű elmozdulást eredményezne, míg 

például a humán tőkeelem egységnyi fejlesztése 0,43 egységnyivel javítaná a megvalósult 

regionális versenyképességet. Az infrastrukturális tőke és a humán tőke területén bekövetkező 

pozitív irányú változások egyaránt növelik a versenyképességi mutatót, hozzájárulásuk 

azonban alacsonyabb a vállalkozási és tudás tőke elemek mértékénél. 
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6.4 RÉGIÓK TIPIZÁLÁSA 

Az 53 elemes sokaságban első körben a térség homogenitását vizsgálom, klaszteranalízis 

eljárással a térségben hasonlóságot mutató régiók csoportosítását végzem el. A csoportosítás 

alapja az első futtatás során a kilenc versenyképességi magyarázó változó (MV), majd 

második körben a 25 magyarázó változó hozzáadásával mind a 34 indexet az elemzésbe 

vonom. Klaszterképző eljárásként a megszokott hierarchikus klaszterezéssel szemben a K-

közép módszerét választottam, és az elvárt klaszterek számát előre rögzítve az elemek 

klaszterközépponttól mért távolságát vizsgálom. A kilenc eredményváltozó bevonásával 

kialakított csoportosítás eredményét a 49. táblázat tartalmazza. (A változókat az eltérő 

mértékegységük miatt szórásukkal standardizáltam, majd a klaszterközéppontok 

eredményeinek közlésénél az eredeti mértékegységekre számítottam vissza.) 

49. táblázat: Klasztercsoport tagságok (9 MV) 

K1 LESZAKADÓ TÉRSÉGEK BG31, BG32, BG33, BG34, BG42, RO22 

K2 FELZÁRKÓZÓ TÉRSÉGEK HR03, HR04, PL32, PL33, SK02, SK03, SK04 

K3 
RELATÍV MAGAS  

VERSENYKÉPESSÉGŰ RÉGIÓK 

CZ02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08, 

HU10, HU21, HU22, PL11, PL12, PL22, PL41, 

PL51, RO32, SI01 

K4 KIEMELT FŐVÁROSI VERSENYTEREK CZ01, SI02, SK01 

K5 
RELATÍV ALACSONY  

VERSENYKÉPESSÉGŰ RÉGIÓK 

BG41, HU23, HU31, HU32, HU33, PL21, PL31, 

PL34, PL42, PL43, PL52, PL61, PL62, PL63, 

RO11, RO12, RO21, RO31, RO41, RO42 

Forrás: saját szerkesztés (2015). 

A klaszterképzés két szélsőérték csoportot hozott létre, a legfejlettebb fővárosi régiókat 

(Pozsony, Prága, Ljubljana) tömörítő 4. klasztert, illetve a leszakadó román és bolgár régiókat 

magában foglaló 1. csoportot. A klaszterképző mutatók átlagai (50. táblázat) alapján 

megállapítható, hogy míg a 4. klaszter középértékei a jövedelem, foglalkoztatás és 

munkatermelékenység területén egyaránt kiemelt értékeket mutatnak, addig az 1. klaszter 

tagjai alacsony munkatermelékenység és foglalkoztatás mellett mélyen a régiós átlag alatti 

jövedelmet állítanak elő. A leszakadó csoport dinamikus versenyhátrányaként értelmezhető, 
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hogy a 15 és 25 év közötti lakosság egynegyede sem az oktatásban, sem pedig a 

munkaerőpiacon nem jelenik meg, így a jövőbeli fejlődési potenciálok korlátozottak.  

50. táblázat: Klaszterképző mutatók átlagértékei (9 MV) 

  
K1 K2 K3 K4 K5 

E1 Munkanélküliségi ráta 12,38 14,77 7,25 5,53 8,35 

E2 Tartós munkanélküliek aránya 58,17 60,33 43,19 43,83 44,22 

E3 Fiatalok oktatás és munka nélkül 24,83 15,49 10,19 6,1 14,7 

E4 Háztartások jövedelme 2 683 6 000 7 688 13 200 4 510 

E5 Szegénységi küszöb alatt élők  46,07 24,91 21,12 14,87 32,63 

E6 1 főre jutó GDP 4 793 9 920 12 959 28 556 7 695 

E7 Munkatermelékenység 12 739 24 781 29 202 58 708 19 565 

E8 Foglakoztatási ráta 0,88 0,85 0,93 0,94 0,91 

E9 Aktív korúak aránya 0,43 0,47 0,48 0,51 0,43 

Forrás: saját szerkesztés (2015). 

A szélsőértékek között további három homogén régiócsoport azonosítható, amelyek 

heterogenitása kevésbé a drasztikus jövedelmi eltérésekkel, sokkal inkább az egyéb 

versenyképességi mutatók szerkezetében való eltéréssel magyarázható. A 3. klaszter a térségi 

átlag feletti versenyképességi indexekkel rendelkező régiókat tömöríti, amelyben a bukaresti 

régió és Kelet-Szlovénia mellett kizárólag cseh, lengyel és magyar elemek foglalnak helyet. 

Csehország homogenitását támasztja alá, hogy a fővárosi régió kivételével az összes vizsgált 

elem a 3. klasztercsoportba tartozik, és mind jövedelmi, mind pedig foglalkoztatási 

mutatókban a térségi átlag felett teljesít. A 2. és 5. klaszter a régiós átlag alatti, de nem 

leszakadó térségeket foglalja magában, különbözőségüket a versenyképességi mutatók 

szerkezeti heterogenitása indokolja. A 2. csoport a magasabb jövedelmet magasabb 

hatékonysággal, de alacsonyabb foglalkoztatási szinttel, és kiemelkedően magas 

munkanélküliségi rátával állítja elő, amelyben a tartós munkanélküliek aránya a KKE térség 

legmagasabb – 60 százalék feletti – értékét produkálja.  

A legnépesebb – 20 elemű – csoportot az 5. klaszter alkotja, amelyben a foglalkoztatás 

magasabb szintje a termelés hatékonyságának alacsony értéke miatt alacsonyabb jövedelmi 

szinttel párosul. Munkaerőpiaci problémák indikátora, hogy az elöregedő társadalom miatt az 

aktívak aránya alig haladja meg a lakosság 43 százalékát, a fiatalok majdnem 15 százaléka 

pedig a munkaerőpiactól és az oktatástól egyaránt távol marad. A vizsgált 20 elemű klaszter 

egy olyan statikus képet mutat, amelyben a fejlődés potenciáljai sem azonosíthatóak, azonban 
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a meglévő alacsony hatékonyságú versenyszféra, és a magas állami foglalkoztatási arány a 

jövedelemtermelés egy konstans szintjét biztosítja.  

Habár a klaszterek közötti távolsági értékek önállóan nem értelmezhetők, abszolút értékük a 

csoportok egymáshoz való hasonlóságát – vagy különbözőségét – mutatja. A korábban 

bemutatottakat támasztja alá, hogy a szélsőérték csoportok közötti távolság a legmagasabb – 

9,18 értéken áll – míg a fennmaradó három csoport közötti távolságok 3 körüli értéken 

szóródnak (51. táblázat). Érdekesség, hogy a majdnem kétszeres jövedelmi szint ellenére a 

legalacsonyabb távolság a 3. és 5. klaszter között mérhető, amelynek okaként a 

versenyképesség egyéb paramétereiben (pl. foglalkoztatás) megjelenő hasonlóság 

azonosítható.  

51. táblázat: Klaszterek közötti távolság (9 MV) 

 
K1 K2 K3 K4 K5 

K1 - 3,54 5,33 9,18 3,25 

K2 3,54 - 3,82 7,05 3,43 

K3 5,33 3,82 - 4,58 2,54 

K4 9,18 7,05 4,58 - 6,85 

K5 3,25 3,43 2,54 6,85 - 

Forrás: saját szerkesztés (2015). 

A járműgyárak egyes klaszterekben való elhelyezkedését vizsgálva megállapítható, hogy a 

legmagasabb és legalacsonyabb megvalósult versenyképességi értékekkel rendelkező 

régiókban (K4 és K1 klaszterek) viszonylag kevés járműgyár található, az OEM telepítések 

jellemzően a közepesen fejlett térségeket célozzák meg (52. táblázat). Az ok-okozati viszony 

az alkalmazott módszertannal nem kimutatható, a járműgyárak egyes klaszterekben való 

megjelenésének vizsgálatával csupán a versenyképességi főkomponens indexeinek jellemző 

értékei válnak feltérképezhetővé.  
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52. táblázat: Járműgyárak elhelyezkedése az egyes klaszterekben (9 MV) 

 RÉGIÓK JÁRMŰGYÁRAK 

 
db % db % 

K1 6 11% 1 3% 

K2 7 13% 5 14% 

K3 17 32% 24 65% 

K4 3 6% 1 3% 

K5 20 38% 6 16% 

 53 100% 37 100% 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

A klaszterelemzés eredményét térképen ábrázolva az azonos csoportba sorolt régiók térbeli 

koncentrálódása azonosítható, amely a határokon átnyúló gazdasági tevékenységek, illetve a 

spillover hatások gyakorlati megjelenését feltételezi (27. ábra).  Csehország versenyképességi 

dimenziókban mért fejlettsége Lengyelország déli területeire is pozitív hatással van, Románia 

alacsony szintű fejlettsége pedig Magyarország déli területeire is kiterjed. A gazdasági 

központokhoz való közelség nemzetgazdasági határokon átnyúló versenyképességi 

tömörüléseket hoz létre, amelyek kialakulásában a járműipar kiemelt szerepet játszik. A 

„járműipari banánként” aposztrofált iparilag koncentrált térség a szlovák régiók kivételével 

azonos klaszterbe került, amely Kelet-Szlovákiával kiegészülve valóban egyfajta banán 

alakzatban rajzolódik ki a térképen. A magas versenyképességű régiók (pl. kiemelt fővárosi 

versenyterek) ugyanakkor jellemzően területileg behatároltak, így a telítődési folyamatokból 

kifolyólag már nem vonzóak a járműipar számára.  
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27. ábra: Klaszterelemzés térképes megjelenítése (9 MV) 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

A homogén régiók kialakításának folyamata egyrészről újabb indexek bevonásával, 

másrészről pedig a klaszterek számának bővítésével folytatható. Előbbi hátránya, hogy a 

magyarázó változók bevonásával keveredik a versenyképesség ok-okozati rendszere, utóbbié 

pedig, hogy alacsony elemszámú – úgynevezett „outlier” – halmazok alakulnak ki. A 

változók számának növelését megvalósítva, az öt klasztercsoporthoz ragaszkodva a 

tőkeelemeket jellemző 25 indexet is beemelem a klaszterképző ismérvek közé. A 34 változót 

magában foglaló klaszteranalízis eredményeként a korábbihoz hasonló értékekkel 

jellemezhető, de szerkezetében eltérő csoportok alakultak, amelyek egymáshoz mért 

távolságai azonban szélesebb skálán szóródnak.  
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53. táblázat: Klasztercsoport tagságok (34 MV) 

1. KLASZTER 
BG31, BG32, BG33, BG34, BG42, HU31, HU32, 

RO11, RO12, RO21, RO22, RO31, RO41 

2. KLASZTER 

HR03, HR04, HU23, HU33, PL11, PL21, PL22, 

PL31, PL32, PL33, PL34, PL41, PL42, PL43, 

PL51, PL52, PL61, PL62, PL63, SK04 

3. KLASZTER CZ01, SK01 

4. KLASZTER 
CZ02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08, 

HU21, HU22, RO42, SI01, SK02, SK03 

5. KLASZTER BG41, HU10, PL12, RO32, SI02 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

Pozsony és Prága térsége a 34 index bevonásával is kiemelkedik, a ljubljanai régió azonban 

már egy új klaszterbe kerül (53. táblázat). A legversenyképesebb csoportként jellemezhető 3. 

klaszter távolsága elemszámának csökkentésével már kiemelkedően magas – 15 feletti – 

értéket mutat az 1. klaszterben helyet foglaló elemektől, de távolsága a 2. legfejlettebb 

csoporttól is 8 feletti értéken áll. Az 5. klaszter a zágrábi régió kivételével a kelet-közép-

európai térség fennmaradó fővárosait tömöríti, infrastruktúrában és humán tőkében egyaránt 

magasan a térségi átlag felett teljesít. Az 1. klasztert kialakító legalacsonyabb 

versenyképességű csoport olyan román, bolgár és magyar régiókból tevődik össze, 

amelyekben az alacsony jövedelmi szint alacsony foglalkoztatási szinttel és a fejlődést 

elősegítő infrastruktúra hiányával együtt jelenik meg. A 2. és 4. klaszter az egyes 

nemzetgazdaságok erős klaszterképző erejét mutatja, ugyanis előbbiben a varsói régió 

kivételével az összes lengyel, utóbbiban pedig a prágai térség kivételével az összes cseh régió 

helyet kap. A csehek által dominált klaszter egyértelműen fejlettebb képet mutat a lengyel 

csoportnál, így a 4. klaszterhez csatlakoztak a fejlettebb magyar, román, szlovén és szlovák 

régiók. A 2. klaszterbe a lengyelek mellett Horvátország mindkét NUTS 2 szintű régiója és 

dél-magyarországi területek kerültek, területi tőke elemeinek értékei pedig a felzárkózás 

korlátait jelzik. 

A térségi szinten kialakuló homogén csoportok feltérképezésének utolsó lépéseként a TJV 

modell empirikus tesztelésébe bevont öt tőkeelem korábban kialakított sűrített komponenseit 

alkalmazom. Az eljárás előnye, hogy a tőkeelemek adatredukcióval kinyert egységes indexei 
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a megvalósult versenyképességi mutatóktól függetlenül önálló csoportképző ismérvként 

jelennek meg, így a homogén csoportokban az egyes tőkeelemek súlya lekövethetővé válik. A 

klaszteranalízis során öt egységes csoport kerül kialakításra (54. táblázat), amelyben az öt 

fővárosi régiót (Prága, Budapest, Varsó, Ljubljana, Pozsony) magában foglaló 3. klaszter 

egyértelműen kiemelkedik, az infrastrukturális, humán és tudás tőke értékeiben magasabb a 

térségi átlag felett teljesít (55. táblázat). A 4. klaszterben egyfajta járműipari homogén blokk 

alakult, amely földrajzilag határos, magas OEM számmal rendelkező magyar, szlovák és cseh 

régiókat tömörít. Az öt elemből álló 5. klaszter a bukaresti és szófiai régió, illetve három 

lengyel – Krakkó, Szczecin és Wroclaw városokat magában foglaló – a térség homogenitását 

tükrözi, míg a fejletlen román és bolgár régiók körülhatárolható területen az 1. klaszterben 

foglalnak helyet. A legnépesebb, 20 elemű 2. klaszter a KKE térség közepesen fejlett horvát, 

magyar, lengyel, szlovák és szlovén régióit tömöríti, tőkeelemeik értéke az elemzett 

dimenziókban szorosan a térségi átlag körül szóródik.   

54. táblázat: Klasztercsoport tagságok (5 MV) 

K1 LESZAKADÓ TÉRSÉGEK 
BG31, BG32, BG33, BG34, BG42, RO11, RO12, 

RO21, RO22, RO31, RO41 

K2 
RELATÍV ALACSONY  

VERSENYKÉPESSÉGŰ RÉGIÓK 

HR03, HR04, HU23, HU32, HU33, PL11, PL31, 

PL32, PL33, PL34, PL41, PL43, PL52, PL61, 

PL62, PL63, SI01, SK04 

K3 KIEMELT FŐVÁROSI VERSENYTEREK CZ01, HU10, PL12, SI02, SK01 

K4 JÁRMŰIPARI BANÁN 
CZ02, CZ03, CZ04, CZ05, CZ06, CZ07, CZ08, 

HU21, HU22, HU31, PL22, RO42, SK02, SK03 

K5 
RELATÍV MAGAS  

VERSENYKÉPESSÉGŰ RÉGIÓK 
BG41, PL21, PL42, PL51, RO32 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

A klaszterképző mutatók sokasági szinten mind az öt tőkeelem esetében nullás átlaggal 

jelennek meg, szórásuk pedig pontosan 1-es értéken áll, csoportszinten azonban az egyes 

tőkeelemek főátlagtól való eltérése azonosítható. A korábban bemutatottak szerint az 

infrastrukturális, humán és tudás tőke komponensek átlagértéke a kiemelten fejlett fővárosi 

régiókat tömörítő 3. klaszterben a legmagasabb, míg a vállalkozói tőke a 4. a lokális tőke 

pedig az 5. klaszterben jelenik meg a legnagyobb súllyal. A járműipari homogén blokként 

aposztrofált 4. klaszterben megjelenő vállalkozói tőke fejlettség ok-okozati viszonya nem 
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meghatározott, a tőkeelem fejlettsége ugyanis egyrészt vonzza a járműipari letelepedéseket 

másrészt azonban éppen a meglévő járműipari szektor hatásaként is értelmezhető. 

Kiemelendő, hogy a nevezett csoportban különösen alacsony a humán tőke komponens 

átlagértéke, a fennmaradó tőkeelemekben pedig a térségi átlag közeli érték azonosítható. A 

bolgár és román régiókat tömörítő 1. klaszter a lokális tőkét kivéve valamennyi tőkeelemben a 

csoportok között található legalacsonyabb értéken teljesít, nincs egyetlen területi tőkeelem a 

térségben, amely a jövőbeli fejlődés potenciális bázisát jelentené. A Bukarestet, Szófiát és 

három lengyel régiót magában foglaló 5. klaszter egyfajta térségi szolgáltató központként 

értelmezhető, amelyben az ipari bázist képező vállalkozói tőke alacsony, a humán tőke 

közepes, a lokális infrastruktúra kiemelkedően magas értéke a szolgáltatói szektor túlsúlyára 

utal.     

55. táblázat: Klaszterképző mutatók átlagértékei (5 MV) 

  
K1 K2 K3 K4 K5 

F1 Vállalkozói tőke -0,55 -0,53 -0,01 1,31 -0,54 

F2 Infrastrukturális tőke -1,25 -0,04 2,06 0,11 0,51 

F3 Humán tőke -1,25 0,41 1,62 -0,42 0,82 

F4 Tudás tőke -0,90 -0,28 2,39 0,09 0,33 

F5 Lokális tőke -0,18 -0,39 1,01 -0,33 1,70 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

A KKE térség 37 járműipari központjának közel fele a régiók 26 százalékát tömörítő 4. 

klaszterben található (56. táblázat). A csoport tőkeelemei közül kiemelkedő vállalkozói tőke 

rendkívül magas értéke érthető okokkal magyarázható, a humán tőke alacsony értéke azonban 

meglepetésként értelmezhető. Megfigyelhető, hogy a járműipar jelenléte a fogadó térség 

lokális infrastruktúrájának fejlesztését sem vonja maga után, a közlekedési infrastruktúra 

átlagos fejlettségi szintje pedig már kielégítőnek bizonyul az ágazat számára. A 

klaszteranalízis során kialakult legmagasabb szinten és legkevésbé fejlett csoport összesen öt 

járműgyárat jegyez, amely alátámasztja, hogy a szektor a magasabb bérszínvonallal 

rendelkező fejlett régiókat, illetve az általánosan fejletlen, hanyatló térségeket egyaránt 

elkerüli.  
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56. táblázat: Járműgyárak elhelyezkedése az egyes klaszterekben (5 MV) 

 RÉGIÓK JÁRMŰGYÁRAK 

 
db % db % 

K1 11 21% 4 11% 

K2 18 34% 9 24% 

K3 5 9% 1 3% 

K4 14 26% 18 49% 

K5 5 9% 5 14% 

 53 100% 37 100% 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

Az öt magyarázó klaszterelemzéssel való futtatás során kapott térképet vizsgálva a gazdaság 

térbeli tömörülése kitűnően azonosítható (28. ábra). A kialakított csoportosítás összességében 

földrajzilag megjelenő homogén blokkokban jelenik meg, amelyben a fővárosi régiók 

szigetszerű egységeket képeznek. Csehország versenyképességi potenciálja Szlovákia nyugati, 

illetve Magyarország északi régióira is hatást gyakorol, hazánk déli területi azonban Románia 

és Horvátország értékeihez konvergálnak. Lengyelországban a járműipari tömörülések 

jellemzően a magasabb versenyképességű potenciállal rendelkező térségekben foglalnak 

helyet, a legmagasabb tőkeértékekkel rendelkező KKE régiók azonban nem a járműiparra 

rendezkedtek be. A „járműipari banán” régiói a PL51 régiót leszámítva a K4 klaszterben 

kaptak helyet, amely a módszertan eredményességének indikátoraként értelmezhető.   
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28. ábra: Klaszterelemzés térképes megjelenítése (5 MV) 

Forrás: saját szerkesztés (2016).  

6.5 MUTATÓSZÁMOK CSOPORTOSÍTÁSA 

A korábbi elemzésekhez felhasznált magyarázó változók csoportjai a TJV modell 

versenyképességi faktorait átvéve lettek kialakítva, kutatásom során azonban vizsgálom, hogy 

a 25 változó a faktoranalízis módszertanát felhasználva milyen egyéb homogén csoportokba 

tömörül. A faktorok számát a korábbi adatredukciós futtatások során “a priori” kritériumot 

alkalmazva előre rögzítettem, most azonban a “Kaiser” módszertan szerint a sajátérték 

függvényben határozom meg. A sajátérték a faktorok által az összes változó varianciájából 

magyarázott részarányt jelzi, amennyiben 1 alá csökken, akkor már kevesebb információt 

hordoz, mint egy változó, a Kaiser módszertan alapján kikerülhet a modellből. A Kaiser 

kritérium szerinti futtatás eredményeképpen a 25 változó öt faktorba tömörült, amelyek a 

teljes szórás 77,74 százalékát magyarázzák (57. táblázat). Egy esetleges további faktor 
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kialakítása, és az elemek átrendezése mindössze 3,63 százalékponttal növelné a kumulált 

varianciát, illetve saját érték mutatója is 1 alatti értéket venne fel, így esetünkben az “a priori” 

módszertan által beállított kötött faktorszám és a “Kaiser” kritérium szerinti futattás azonos 

eredményre vezet. A modell jósági paraméterét meghatározó KMO index 0,75 értékű, amely 

az adatredukció sikerességét tükrözi. 

57. táblázat: Faktoranalízis eredménye 

FAKTORCSOPORTOK SAJÁTÉRTÉK VARIANCIA KUMMULÁLT VARIANCIA 

1 8,84 35,37 35,37 

2 4,88 19,50 54,88 

3 2,58 10,32 65,20 

4 1,80 7,21 72,40 

5 1,33 5,34 77,74 

6 0,91 3,63 81,37 

7 0,86 3,44 84,81 

8 0,74 2,96 87,77 

9 0,66 2,62 90,39 

10 0,42 1,67 92,06 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

Habár a felállított csoportok száma megegyezik a TJV modellben alkalmazott rendszerével, 

szerkezetében és összetételében természetesen eltéréseket mutat (58. táblázat). A 3. faktor 

elemszámban és összetételben egyaránt lefedi a vállalkozói tőke elemeit, így egyértelműen 

azonosítható. A 4. faktor a közbiztonság mutatóit tartalmazza, míg a 5. csoport a területi tőke 

két elemét tömöríti. A 2. faktor humán tőke indexeket és a telekommunikációs 

infrastruktúrához való hozzáférést csoportosítja, az 1. faktor pedig egyfajta olvasztótégelyként 

infrastrukturális és tudás tőke mutatókat egyaránt magában foglal. 
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58. táblázat: Faktorcsoport tagságok (új csoportosítás) 

1. FAKTOR 

M6 

M7 

M8 

M14 

M15 

M18 

M19 

M20 

M23 

Autópálya sűrűség 

Vasúthálózat sűrűség 

Légi áruszállítás 

Napi internethasználók 

Internetet sosem használók 

Kutatók részaránya 

K+F ráfordítás részarány 

High-tech szektorban foglalkoztatottak 

Orvosok száma 

2. FAKTOR 

M9 

M10 

M11 

M12 

M13 

M16 

M17 

Szélessávú internet hozzáférés 

Mobil internet hozzáférés 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

Oktatásban résztvevők aránya 

Korai iskolaelhagyók 

Védjegyek száma 

Szabadalmak száma 

3. FAKTOR 

M1 

M2 

M3 

M4 

M5 

TOP 50 beszállító 

Járműipari vállalkozások száma 

Járműipari GVA 

Járműipari foglalkoztatottak 

Ipari foglalkoztatottak 

4. FAKTOR 
M21 

M22 

Betörések száma 

Rablások száma 

5. FAKTOR 
M24 

M25 

Kórházi ágyak száma 

Közösségi járművek száma 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

A kialakult csoportoknál megfigyelhető, hogy a vállalkozói tőke, a közbiztonság és a lokális 

infrastruktúra témaköre egyértelműen elkülönül, a humán tőke és egyéb infrastrukturális 

elemek pedig keverednek a faktorokban. Az egyes indexek fakotorokkal való korrelációját (5. 

melléklet) vizsgálva megállapítható, hogy míg a vállalkozói tőke elemei egységes csoportot 

alakotnak, és bizonyos egyszerűsítésekkel a tudás tőke elemei is egy blokkba rendezhetők, 

addig az infrastrukturális és humán tőke mutatók heterogenitásukból kifolyólag csak külön 

csoportokba rendszerezhetők. Az adatredukciós csoportosítás eredményeként létrejött 

faktorokat a következő elnevezéssel alkalmazom tovább: 

 1. faktor: tudás tőke és közlekedési infrastruktúra faktor, 

 2. faktor: humán tőke és telekommunikációs infrastruktúra faktor, 

 3. faktor: vállalkozói tőke faktor, 

 4. faktor: közbiztonsági faktor, 
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 5. faktor: lokális infrastruktúra faktor. 

A felállított csoportok faktorpont értékei (6. melléklet) az eredeti változók információit 

tömörítve, mutatószám nélkül hordozzák, így alkalmassá válnak a versenyképességi 

főkomponenssel való kapcsolat irányának és erősségének mérésére. A faktorpont értékeket 

felhasználva a korábban bemutatottakhoz hasonlóan a magyarázó változók megvalósult 

versenyképességre gyakorolt hatása mérhető. Az eredményváltozót a korábban felállított 

versenyképességi főkomponens szolgáltatja, amelyet a faktor analízis szerinti új csoportok 

magyaráznak. A többváltozós lineáris regresszió eredményeként a kialakított faktorok a 

megvalósult versenyképesség 82,98 százalékát magyarázzák, az F4 és F5 komponensek 

azonban abszolút értékben rendkívül alacsony béta értékkel és magas megfigyelt 

szignifikancia szinttel gyakorlatilag nem járulnak hozzá a magyarázó erőhöz (59. táblázat). 

59. táblázat: Regresszió béta és szignifikancia értékek (új csoportosítás) 

 
BÉTA SZIGNIFIKANCIA 

F1 0,53 0,00 

F2 0,68 0,00 

F3 0,28 0,00 

F4 -0,01 0,92 

F5 -0,02 0,76 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

6.6 VERSENYKÉPESSÉGI POZICIONÁLÁS 

A skálázás mint adatredukciós módszer egy távolságmátrixból kiindulva a dimenziószám 

jelentős csökkentésével jut el az outputjáig, egy összefüggéseket szemléltető ábrához, amely 

az objektumok geometriai reprezentációját adja. A kapott dimenziók skálaértékei 

mértékegység nélkül értelmezve, az eredeti változók információit sűrítik, amelyben az első 

dimenzió a legmagasabb magyarázó erővel rendelkezik, majd a dimenziók számának 

növelésével párhuzamosan a hozzájárulás folyamatosan csökken. Amennyiben a dimenziók 

számát 2-ben határozzuk meg, úgy a síkban való ábrázolás a megfigyelési egységek 

egymástól való távolságának leképezéseként valósul meg, az elemek csoportosulása pedig 

vizuálisan is lekövethető. 

A skálázás módszerét a KKE régió 53 megfigyelési egységének megvalósult 

versenyképességére a korábban bevezetett kilenc mutatóra alkalmazom, végeredményként 
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pedig a dimenziók számát 2-re csökkentve egyfajta sűrűségi térképet várok. Megjegyzendő, 

hogy a diagram tengelyei nem a versenyképesség egyes kategóriáinak a leképezéseként 

értelmezendők, hanem a megfigyelési egyégek egymás közötti távolságának leképezésére 

kialakított segéd skálaként jelennek meg. A kapott output alkalmas az elemek 

csoportosulásának beazonosítására, illetve a régiók térségi átlagtól (origótól) mért távolsága 

is megfigyelhető. A módszertan jósági kritériuma a 0 és 1 intervallumban mozgó S-Stress 

mutatóval mérhető, értéke 0,2 alatt elfogadható, 0,1 alatt kiválónak minősíthető. A két 

dimenziós futtatás során kapott 0,022 érték a skálázás kitűnő eredményét jelzi, a leképezett 

dimenziók szinte tökéletesen sűrítik a kilenc eredeti változót, illetve tükrözik az elemek 

egymáshoz mért távolságát. A két dimenziós skálázás konkrét skálaértékei a 7. mellékletben 

találhatóak (a „dimenzió 1” a vízszintes, míg a „dimenzió 2” a függőleges tengelyt jelöli). 

Bulgária hat NUTS 2 szintű régiója a Szófiai térség (BG41) kivételével egy blokkban 

tömörül, a csoportosuláson belül talán a BG31 megfigyelési egység különválása figyelhető 

meg a rendkívül alacsony megvalósult versenyképességi értékeknek köszönhetően (29. ábra). 

Csehország öt régiója (CZ02, CZ03, CZ05, CZ06, CZ07) szorosan egy blokkban tömör, két 

gazdaságilag fejlettebb régió különválik (CZ04, CZ08), Prága (CZ01) pedig egy teljesen 

outlier értéket képez. Horvátország mindössze két NUTS 2 szintű térséggel rendelkezik, 

amelyek versenyképességi szempontból homogén képet mutatnak, így a két dimenziós 

skálatérképen is közel azonos pozícióban találhatóak. Magyarország hét régiójából hat a 

régiós átlag közelében szóródik, közülük a Dél-Dunántúl (HU23), Észak-Magyarország 

(HU31) és Dél-Alföld (HU33) az origóhoz szorosan közel helyezkedik, a Nyugat-Dunántúl 

(HU22) és Közép-Dunántúl (HU21) a fejletlenebb cseh, Észak-Alföld (HU32) pedig bolgár 

régiók felé húz. A Budapestet magában foglaló Közép-Magyarország (HU10) régió a 

fejlettebb cseh területekkel (CZ04, CZ08) közös területre pozicionálható.  
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29. ábra: Két dimenziós skálázás skálatérkép 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

Lengyelország 16 NUTS 2 szintű régióval rendelkezi, amelyek viszonlag alacsony 

szóródással az origó körül helyzkednek el. Négy megfigyelési egység (PL11, PL31, PL32, 

PL33) pozíciója a horvát és szlovák térségek felé húz, 11 régió (PL21, PL22, PL34, PL41, 

PL42, PL43, PL51, PL52, PL61, PL62, PL63) közvetlenül a középpontnál csoportosul, Varsó 

(PL12) pedig a fejletlenebb cseh és a két szlovén térség között található. Románia 

megfigyelési egységei között a bukaresti (RO32) régió outlier elemet képez, a fennmaradó hét 

egység (RO11, RO12, RO21, RO22, RO31, RO41, RO42) pedig egy külön blokkban tömörül a 

fejletlen magyar és lengyel régiók közelében. A tömörülésből az észak-keleti (RO21) régió 

szakad el, amely Románia legalacsonyabb jövedelmű és legkevésbbé versenyképes 

területeként jelenik meg. Szlovénia két régiója egymáshoz szorosan tapadva az outlier 

pozsonyi (SK01) régióhóz közelít, míg Szlovákia fennmaradó három térsége (SK02, SK03, 

SK04) egy csoportban a horvát régiók felé húz.  

Habár a skálázás során kialakuló tengelyek tartalmi leképezése nehezen megoldható, a térkép 

kirajzolódását követően az egyes térségek tömörüléséből a dimenziók tartalma 

kikövetkeztethető. Esetünkben a horizontális tengely a jövedelmi változók sűrítéseként, a 
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vertikális pedig a foglalkoztatási adatok összefoglalásaként értelmezhető, előbbi a 

skálaértékekkel egyenes arányban, míg utóbbi fordított arányban jelenik meg. Eszerint a 

magasabb jövedelmi pozíciókkal rendelkező régiók az első dimenzió pozitív tartományában, 

míg a jobb foglalkoztatási adatokat produkálók a második dimenzió negatív tartományában 

foglalnak helyet. A megvalósult versenyképesség (MVK) szempontjából legjobban teljesítő 

régiók a jobb alsó, míg a legkevésbbé versenyképesek a bal felső negyedben találhatóak.  

A dimenziók számát tovább csökkentve a megfigyelési egységek ábrázolása nem válik 

lehetővé, a kapott adatsor (8. melléklet) azonban a régiók pozíciójának egymástól való 

távolságát kifejezve egyfajta versenyképességi rangsorként értelmezhető. A módszer 

alkalmassága a korábban bemutatott S-Stress mutatóval, illetve az eredeti változók és a 

skálaérték adatsor korrelációs együtthatóinak értékeivel tesztelhető. Az S-Stress 0,12 értéke a 

megfelelési kritérium határán helyezkedik el, a korrelációs együtthatók mindegyike azonban a 

megfelelő tartalmat és erősséget szolgáltatják (60. táblázat). Eszerint a munkanélküliséggel 

kapcsolatos indexek a skálaértékekben negatív, míg a foglalkoztatási és a jövedelmi mutatók 

pozitív előjellel jelennek meg, kivétel nélkül szoros kapcsolatban. A háztartások jövedelme és 

az 1 főre jutó GDP kifejezetten magas, míg a tartós munkanélküliek és az aktív korúak aránya 

alacsonyabb súllyal szerepel a megvalósuló versenyképesség kifejezésében.  

60. táblázat: A MVK változók és az 1D skálaértékek kapcsolata 

E1 Munkanélküliségi ráta -0,69 

E2 Tartós munkanélküliek aránya -0,52 

E3 Fiatalok oktatás és munka nélkül -0,81 

E4 Háztartások jövedelme 0,84 

E5 Szegénységi küszöb alatt élők  -0,74 

E6 1 főre jutó GDP 0,84 

E7 Munkatermelékenység 0,79 

E8 Foglakoztatási ráta 0,70 

E9 Aktív korúak aránya 0,57 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

Az egydimenziós skálázás értékei alapján a megvalósult versenyképességi rangsor első öt 

helyén a négy fővárosi régió – Pozsony,  Prága, Ljubljana és Bukarest – és a prágai 

agglomerációs gyűrű (CZ02) foglal helyet (61. táblázat). A skálaértékeket is az 

elemzésbe vonva megállapítható, hogy a pozsonyi és prágai térség tetemes 

versenyelőnnyel rendelkezik, mutatójuk 0,75 és 0,59 értékben haladja meg a harmadik, 
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Ljubljana értékét. Az utolsó öt pozícióban három bolgár és egy-egy horvát és szlovák 

régió található, közülük is a dél-nyugati bolgár régió (BG31) abszolút értékben (0,3) 

különösen leszakadónak minősíthető.   

61. táblázat: Régiók rangsora egydimenziós skálázás alapján 

RÉGIÓ NEVE RÉGIÓKÓD ÉRTÉK HELYEZÉS 

Bratislava SK01 1,79 1 

Praha CZ01 1,63 2 

Zahodna Slovenija SI02 1,04 3 

Bucuresti-Ilfov RO32 0,94 4 

Stredni Cechy CZ02 0,85 5 

Jadranska Hrvatska HR03 -0,94 49 

Yugoiztochen BG34 -0,95 50 

Severen tsentralen BG32 -0,98 51 

Vychodne Slovensko SK04 -1,08 52 

Severozapaden BG31 -1,38 53 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

A skálaértékek nemzetgazdasági átlagai szerint a megvalósult versenyképesség szintje 0,79-es 

értékkel Szlovéniában a legmagasabb, amelyet Csehország 0,71-es mutatóval szorosan követ 

(62. táblázat). Szlovákia, Lengyelország és Magyarország egy homogén csoportba tömörülve, 

nulla körüli értékkel a rangsor középmezőnyét adják, míg Románia, Bulgária és Horvátország 

már negatív értékekkel a megvalósult versenyképesség különösen alacsony szintjét 

produkálják. A leszakadók csoportjából Románia pozitív irányban kifelé húz, Bulgária 

azonban alacsony jövedelmi szintjéből, Horvátország pedig a foglalkoztatási adatokból 

kifolyólag a térségi rangsor végére került.  
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62. táblázat: Országok rangsora egydimenziós skálázás alapján 

HELYEZÉS  ÉRTÉK 

1 Szlovénia 0,79 

2 Csehország 0,71 

3 Szlovákia 0,09 

4 Lengyelország 0,08 

5 Magyarország 0,01 

6 Románia -0,28 

7 Bulgária -0,80 

8 Horvátország -0,93 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

A versenyképességi rangsor összeállítása nem kizárólag az egydimenziós skálázás, hanem a 

korábban kapott versenyképességi főkomponens faktorértékei mentén is megvalósítható, 

hiszen mindkét mutatószám egyfajta adatredukciót követően képződő, mértékegység nélküli, 

nullás átlagú változóként értelmezhető. A versenyképességi főkomponens faktorértékei által 

meghatározott regionális rangsorban Pozsony és Prága rendkívül magas értékkel szerepel, 

Ljubljana és a prágai agglomeráció mellett azonban nem Bukarest, hanem Varsó tűnik fel (63. 

táblázat). A faktorértékek szerint mért különbség az első két helyezett és a követők között 

egyfajta versenyképességi szakadékot feltételez, arányaiban mérve magasabb, mint a 

skálázással felállított modellben tapasztalható. A lista utolsó pozícióiban kizárólag bolgár 

térségek találhatók, amelyek közül a skálázás során kimutatott dél-nyugati régió (BG31) 

leszakadása a faktorértékek szerinti rangsorban is tapasztalható.  

63. táblázat: Régiók rangsora versenyképességi főkomponens alapján 

RÉGIÓ NEVE RÉGIÓKÓD ÉRTÉK HELYEZÉS 

Praha CZ01 2,85 1 

Bratislava SK01 2,84 2 

Zahodna Slovenija SI02 1,50 3 

Stredni Cechy CZ02 1,40 4 

Mazowieckie PL12 1,28 5 

Severoiztochen BG33 -1,30 49 

Yuzhen tsentralen BG42 -1,44 50 

Yugoiztochen BG34 -1,51 51 

Severen tsentralen BG32 -1,59 52 

Severozapaden BG31 -2,22 53 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 
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Az országok közötti rangsorban a versenyképességi főkomponens faktorértékei alapján 

Csehország és Szlovénia pozíciója kiemelkedő, Szlovákia pedig Lengyelországot és 

Magyarországot megelőzve a magas és közepes versenyképességű államok között 

helyezkedik el (64. táblázat). Az alacsony megvalósult versenyképességű országok között 

egyértelmű rangsor állítható fel, amely szerint Románia felzárkózó, Bulgária pedig leszakadó 

kategóriába sorolható.  

64. táblázat: Országok rangsora versenyképességi főkomponens alapján 

HELYEZÉS  ÉRTÉK 

1 Csehország 1,15 

2 Szlovénia 1,05 

3 Szlovákia 0,56 

4 Lengyelország 0,03 

5 Magyarország -0,09 

6 Románia -0,43 

7 Horvátország -0,94 

8 Bulgária -1,36 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

Kutatási eredményként értékelhető, hogy az egydimenziós skálázás és a versenyképességi 

főkomponens faktorértékei alapján felállított rangsor térségi és nemzetgazdasági szinten 

egyaránt közel egyforma eredményre vezetett. A kisebb eltérések okaként azonosítható, hogy 

a skálázás során a foglalkoztatási indexek magasabb, a jövedelmiek pedig alacsonyabb súllyal 

szerepeltek, míg a versenyképességi főkomponens faktorértékeiben éppen fordított tendenciát 

figyelhettünk meg. Mindezektől függetlenül a kiemelkedő és leszakadó térségek nem csupán a 

helyezésekben, hanem a megfigyelési egységek egymástól mért távolságában is megjelentek, 

és mindkét ismérv szerinti rangsorban azonos képet mutattak. 

A disszertáció egyik kutatási céljaként fogalmaztam meg, hogy a megvalósult 

versenyképességi mutatókban feltárt regionális különbségek forrásait azonosítsam, és 

számszerűsítsem. Az eltérések egyrészről a nemzetgazdaságok közötti, másrészről pedig az 

országokon belüli regionális különbségekből eredeztethetőek, számszerűsítésük a sokaság 

szórásának belső és külső komponenseinek felbontásával megvalósítható. A szórásnégyzet-

felbontás módszerével a teljes sokaság átlagától való összegzett négyzetes eltérését (SST) a 

saját részsokaság átlagától való (SSB), illetve a részsokaságok átlagainak a teljes sokaság 

átlagától való (SSK), a részsokaság létszámával súlyozott összegzett négyzetes eltérésre 
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bonhatjuk. Esetünkben az SST a megvalósult versenyképesség KKE térségben tapasztalt teljes 

szórásaként, az SSB a belső regionális szórásként, az SSK pedig az országok közötti értékek 

szórásaként jelenik meg (65. táblázat). 

65. táblázat: Eltérés-elemzés eredménye 
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ÁTLAG 0,00 

0,67 

0,44 

0,00 

0,99 

0,98 

SZÓRÁS 

VARIANCIA 

SST 23,48 100% 52,00 100% 

SSB 11,80 50,26% 23,55 45,28% 

SSK 11,68 49,74% 28,46 54,72% 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

A mutatók kiszámításához az adatredukciók által létrehozott egységes versenyképességi 

mutatókat, a versenyképességi főkomponens faktorértékeit, illetve az egydimenziós skálázás 

skálaértékeit alkalmazom, és az indexekben tapasztalt szórásnégyzetek külső és belső 

komponenseit kutatom. A skálaértékek szerinti kalkuláció szerint a régiók közötti eltérések 

49,74 százalékát az országhoz való tartozás magyarázza, a fennmaradó 50,26 százalék pedig 

az országon belüli különbségekből fakad. A versenyképességi főkomponenssel végzett 

számítás kissé éltérő módon a szóródást 45,28 százalékban belső, regionális eltéréseknek, 

54,72 százalékban pedig a nemzetgazdaságok sajátosságainak tulajdonítja. Az eltérés-elemzés 

a megvalósult versenyképességi mutatókban tapasztalható regionális különbségeket mindkét 

adatsorra kivetítve közel fele-fele arányban osztja fel az országokon belüli, illetve az országok 

közötti komponensre. Egy régió versenyképességi és fejlődési potenciálja tehát közel 50 

százalékban meghatározott a nemzetgazdasági tényezők által, és hasonló arányban térhet el a 

belső regionális sajátosságokból kifolyólag. 
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7. ÖSSZEGZÉS 

Disszertációmban a területi tőkeelemek járműipari versenyképességben betöltött szerepét, 

illetve a versenyképesség regionális szintű megvalósulását vizsgáltam, mindezt elméleti síkon 

és empirikus bázison egyaránt. Az elméleti háttér összefoglalása során a területi tőke és a 

versenyképesség fogalmi rendszerének szinkronizálására törekedtem, amelyet a járműipar 

telepítési tényezőivel állítottam párhuzamba. A területi tőkéhez kapcsolódó kutatásom során a 

fókuszt a koncepció kialakulásának bemutatását és a definíció értelmezését követően az 

alkalmazott modellekre helyeztem, ugyanis saját modellalkotásom az említett forrásokból 

merített. A versenyképességi elméletek összefoglalása során a középpontban a megvalósult 

versenyképesség és az ágazat-specifikus versenyképességi faktorok álltak, modellemben 

előbbi eredmény, utóbbi pedig magyarázóváltozóként jelenik meg. A járműipar bemutatása 

két részre tagolódott, amelynek során előbb az ágazat elméleti hátterét és az értéklánc 

sajátosságait, majd pedig az iparági trendeket elemeztem.  

Az empirikus kutatás a kelet-közép-európai járműipar megvalósult versenyképességre 

gyakorolt hatását és a versenyképesség magyarázó faktorait azonosította, amelynek során hat 

alfejezetben hat különböző módszertant alkalmazva a dolgozat kutatási kérdéseivel 

foglalkoztam, illetve a hipotézisek helyességét igazoltam. Az alkalmazott kutatás egyrészt a 

KKE térség specifikumainak feltárására, másrészt pedig a TJV modell empirikus úton való 

tesztelésére irányult, amelyhez az ökonometriai módszertan biztosított megfelelő támogatást. 

A kutatási eredmények a szakirodalom állításait és feltevéseit hivatottak igazolni, valamint 

újraértelmezni, hipotéziseimben a járműipari versenyképesség magyarázó változóit és 

megvalósulását, illetve annak területi heterogenitását vizsgálom.  

7.1 KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

A bevezetőben 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 
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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 

kivételt (66. táblázat). A térségben egyfajta koncentrációs folyamat zajlik, amely a területi 

különbségeket fokozza, a centrumok kiemelkedése, illetve a perifériák leszakadása 

tapasztalható (Rechnitzer-Tóth 2014a; 2014c). 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. 
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66. táblázat: Fővárosi régiók a versenyképességi rangsorokban 

EGYDIMENZIÓS SKÁLÁZÁS FŐKOMPONENS ANALÍZIS 

Helyezés Régió Érték Helyezés Régió Érték 

1 CZ01 2,85 1 SK01 1,79 

2 SK01 2,84 2 CZ01 1,63 

3 SI02 1,50 3 SI02 1,04 

5 PL12 1,28 4 RO32 0,94 

8 RO32 1,08 6 PL12 0,80 

11 HU10 0,76 10 HU10 0,57 

27 BG41 -0,09 26 BG41 0,02 

44 HR04 -0,85 48 HR04 -0,92 

Forrás: saját szerkesztés (2016). 

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 
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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 

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 
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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 

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.  

7.2 JÖVŐBELI KUTATÁSI IRÁNYOK 

Kutatásom során számos olyan korláttal szembesültem, amelyek feloldása jövőbeli kutatási 

irányként jelenik meg. Elméleti oldalon a téma specifikumából adódóan a területi tőke, illetve 

a versenyképességi elméletek összehangolása szakmai körökben kiemelt támadási felületet 

adott, több hazai és nemzetközi szakmai fórumon a kritikák középpontjában állt. A kapott 

bírálatokat nézeteimbe, illetve modellembe beépítve azonban rendszerem további 

tökéletesítésére nyílt lehetőségem, így minden kritika pozitív irányba terelte munkásságomat. 

Az elméleti háttér feldolgozása során a definíciók szinkronizálása további nehézségek elé 

állított, ugyanis célom nem a fogalmak összemosása, hanem éppen ellenkezőleg, a 

letisztázása volt. Kutatásomat támogatta, hogy a nemzetközi szakirodalomban például Porter 
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és Capello már foglalkoztak a versenyképesség tőkeelemekkel való leképezésével, a 

komponensek endogén és exogén csoportosítása pedig további számos regionális 

versenyképességi modellben megjelenik.  

A TJV modell felállítása során további akadályt jelentett, hogy az ökonometriai módszertan 

miatt számos, minőségi paraméterrel jellemezhető tőkeelem nem kerülhetett a rendszerbe, 

illetve bekerülése esetén csak leíró elemzésre nyílt lehetőség. A módszertan jellegéből 

kifolyólag kizárólag mennyiségi ismérvekkel jellemezhető tőkeelemekkel dolgoztam, a 

Camagni modellben jelentkező „innovációs kereszt”, Lengyel „sikerességi faktorai” vagy 

Rechnitzer „soft telepítési tényezői” a TJV modellben nem jelentek meg. A modellalkotás 

során a megvalósult versenyképesség egzakt paraméterekkel való leképezése további 

módszertani kérdéseket vetett fel, ugyanis a regionális jólét tisztán „hard” mutatókkal 

nehezen meghatározható. A probléma kiküszöbölésére a versenyképességi főkomponens 9, 

gazdasági és társadalmi dimenziókat egyaránt megjelenítő index sűrítéséből tevődött össze, 

amely jövedelmi, foglalkoztatási, illetve munkatermelékenységi mutatókat egyaránt magában 

foglalt.  

Az adatbázis összeállítása során a kutatási korlátot az adatszolgáltatók megbízhatósága, 

illetve a NUTS 2 szinten elérhető mutatók rendkívül korlátozott köre jelentette. További 

lényeges hátrányként értékelem, hogy ágazati indexek szűk körben, regionális szinten pedig 

szinte alig érhetőek el, így számos lényeges mutatószám (pl. NUTS 2 szintű járműipari FDI 

beáramlás) nem szerepel az elemzésben. Mindezektől függetlenül a politikai tőkén kívül a 

TJV modell valamennyi faktora NUTS 2 szintű regionális mutatószámokkal volt leképezhető, 

így az ökonometriai futtatások során a térség jellemzésére szolgáló 34 index kielégítő 

mennyiségnek értékelhető. 

A kutatási korlátok feloldása számos jövőbeli irányt határoz meg, amelyek közül a „soft” 

mutatók integrálása, illetve az ágazati indexek kibővítése reális célként értelmezhető. A TJV 

modell „hard” dimenzióján felül a kevésbé mérhető, szubjektív paraméterek beépítése az 

elemzés további tökéletesítését eredményezné, amelynek kivitelezése egy átfogó ágazati 

kérdőíves felméréssel lenne megvalósítható. A felmérés eredményeinek kiértékelése további 

módszertani kapukat nyitna meg, és mind a megvalósult versenyképesség, mind pedig a 

magyarázó tőkeelemek pontosabb leképezését jelentené. A járműiparra specializált (fizetős) 

adatszolgáltatók adatbázisainak elérése a regionális szintű működőtőke áramlás folyamatainak 
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feltárását támogatná, illetve az EKD alapú támogatások pontos legyűjtésével a politikai tőke 

leképezését segítené.  

A bevezetőben meghatározott kutatási célok nézetem szerint munkám során megvalósultak, a 

disszertáció elméleti és empirikus bázison egyaránt alkalmasnak bizonyult a felállított 

hipotézisek felülvizsgálatára. A regionális szinten megjelenő területi tőkeelemek és a 

megvalósult versenyképesség járműipari ágazaton való értelmezése kihívások elé állított, 

kutatási eredményeim azonban igazolják a koncepcióm helyességét. A felállított TJV modell 

további alap- és empirikus kutatási irányokat tár fel előttem, amelyeket a disszertációmban 

kapott eredmények bázisán a jövőben terveim szerint meg is valósítok.   
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MELLÉKLETEK 

1. melléklet: Járműipari központok a KKE régióban 

  GYÁRTÓ MÁRKA 

BULGÁRIA Lovech Litex Great Wall 

CSEHORSZÁG 

Jablonec Tedom Tedom 

Kolin TPCA Toyota, Peugeot, Citroën 

Koprivnice Tatra Tatra 

Kvasiny Volkswagen Skoda 

Libchavy SOR SOR 

Mlada Boleslav Volkswagen Skoda 

Nosovice Hyundai Hyundai 

Vysoké Myto Iveco Iveco 

MAGYARORSZÁG 

Esztergom Suzuki Suzuki 

Győr Volkswagen Audi 

Kecskemet Daimler Mercedes-Benz 

Szentgotthard Opel Opel 

HORVÁTORSZÁG 
Slunj Dok-Ing Dok-Ing 

Zitnjak (Zagreb) Dok-Ing Loox 

LENGYELORSZÁG 

Bielsko-Biala FCA Fiat, Lancia, Alfa Romeo 

Bolechowo (Poznan) Solaris Solaris 

Gliwice Opel Opel/Vauxhall 

Gliwice Toyota Toyota 

Niepolomice (Krakow) Volkswagen MAN 

Polkowice Volkswagen Volkswagen 

Poznan Volkswagen MAN 

Poznan Volkswagen Volkswagen 

Slupsk Volkswagen Scania 

Starachowice Volkswagen MAN, Neoplan 

Tychy FCA Fiat, Lancia, Ford 

Tychy Opel Opel/Vauxhall 

Walbrzych Toyota Toyota 

Wroclaw Volvo Volvo 

Wroclaw Jelcz Jelcz 

ROMÁNIA 

Brasov Roman Roman 

Colibasi (Pitesti) Renault Dacia 

Craiova Ford Ford 

SZLOVÉNIA Novo Mesto Renault Renault, Smart 

SZLOVÁKIA 

Bratislava Volkswagen Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat 

Trnava PSA Peugeot, Citroën 

Zilina Hyundai Kia 
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2. melléklet: Versenyképességi főkomponens faktorpont értékei  

BG31 -2,22 

BG32 -1,59 

BG33 -1,30 

BG34 -1,51 

BG41 -0,09 

BG42 -1,44 

CZ01 2,85 

CZ02 1,40 

CZ03 1,18 

CZ04 0,30 

CZ05 0,97 

CZ06 1,15 

CZ07 0,83 

CZ08 0,55 

HR03 -1,03 

HR04 -0,85 

HU10 0,76 

HU21 0,27 

HU22 0,53 

HU23 -0,23 

HU31 -0,76 

HU32 -0,83 

HU33 -0,37 

PL11 0,34 

PL12 1,28 

PL21 -0,01 

PL22 0,25 

PL31 -0,18 

PL32 -0,73 

PL33 -0,24 

PL34 -0,18 

PL41 0,33 

PL42 -0,12 

PL43 0,04 

PL51 0,26 

PL52 0,08 

PL61 -0,29 

PL62 -0,43 
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PL63 0,14 

RO11 -0,03 

RO12 -0,89 

RO21 -0,47 

RO22 -1,26 

RO31 -0,98 

RO32 1,08 

RO41 -0,68 

RO42 -0,20 

SI01 0,60 

SI02 1,50 

SK01 2,84 

SK02 0,36 

SK03 -0,33 

SK04 -0,64 
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3. melléklet: Tőkeelemek főkomponens komponens mátrix 

 KORRELÁCIÓ KOMMUNALITÁS 

M1 0,74 0,55 

M2 0,80 0,64 

M3 0,92 0,84 

M4 0,93 0,87 

M5 0,74 0,55 

M6 0,64 0,41 

M7 0,66 0,44 

M8 0,73 0,53 

M9 0,86 0,74 

M10 0,84 0,70 

M11 0,93 0,86 

M12 0,84 0,71 

M13 -0,77 0,59 

M14 -0,06 0,00 

M15 0,22 0,05 

M16 0,77 0,60 

M17 0,77 0,59 

M18 0,93 0,87 

M19 0,88 0,77 

M20 0,90 0,81 

M21 0,70 0,49 

M22 0,72 0,52 

M23 0,62 0,38 

M24 0,58 0,33 

M25 0,73 0,54 
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4. melléklet: Tőkeelem komponensek faktorpont értékei 
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Ő
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BG31 -0,88 -2,04 -1,64 -0,96 1,10 

BG32 -0,58 -1,35 -1,21 -0,82 0,16 

BG33 -1,01 -1,20 -0,48 -0,77 0,66 

BG34 -0,48 -1,04 -1,31 -0,91 1,30 

BG41 -0,76 -0,08 0,47 0,88 3,27 

BG42 -0,70 -1,40 -0,99 -0,62 0,71 

CZ01 -0,21 3,52 1,85 3,51 2,56 

CZ02 2,79 0,54 -0,81 0,67 -0,73 

CZ03 1,39 0,03 -0,45 0,17 -0,32 

CZ04 0,72 -0,22 -1,29 -0,55 0,01 

CZ05 2,46 0,01 -0,34 0,73 -0,45 

CZ06 0,81 -0,13 0,47 1,85 -0,19 

CZ07 0,46 -0,31 -0,10 0,29 -0,59 

CZ08 1,02 -0,17 -0,39 0,12 -0,20 

HR03 -0,93 0,52 0,07 -0,70 -0,90 

HR04 -0,62 0,16 0,14 -0,17 -0,74 

HU10 -0,26 2,52 0,92 2,01 1,25 

HU21 1,78 0,75 -0,70 -0,08 0,03 

HU22 2,51 0,35 -0,43 -0,23 -0,27 

HU23 -0,65 0,08 -0,63 -0,42 0,39 

HU31 0,45 -0,33 -0,74 -0,20 -0,20 

HU32 -0,78 -0,49 -0,23 -0,11 -0,40 

HU33 -0,18 -0,29 -0,29 -0,01 -0,49 

PL11 -0,58 0,42 0,85 0,27 0,19 

PL12 -0,56 1,76 2,09 1,67 0,24 

PL21 -0,55 0,22 1,42 0,39 0,81 

PL22 1,00 0,96 0,77 -0,28 0,79 

PL31 -1,17 -0,63 1,15 -0,65 0,12 

PL32 -0,12 -0,46 0,88 -0,16 -0,60 

PL33 -0,67 -0,27 0,85 -0,86 0,16 

PL34 -1,13 -0,41 1,14 -0,65 -0,46 

PL41 0,19 0,48 1,04 -0,14 -1,02 
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PL42 -0,78 0,06 0,33 -0,66 1,47 

PL43 -0,03 0,11 0,28 -0,17 -0,54 

PL51 0,36 0,69 0,95 0,11 1,15 

PL52 -0,33 0,07 0,64 -0,43 -0,14 

PL61 -0,81 0,05 0,32 -0,62 0,22 

PL62 -0,94 -0,64 0,27 -0,84 -0,30 

PL63 -0,80 0,43 1,07 0,15 0,20 

RO11 -0,33 -0,65 -0,86 -0,75 -0,65 

RO12 0,62 -0,94 -1,04 -0,87 -0,61 

RO21 -1,17 -1,53 -1,38 -0,98 -1,23 

RO22 -1,04 -1,22 -1,90 -1,14 -0,95 

RO31 0,35 -1,16 -1,86 -0,96 -1,49 

RO32 -0,99 1,67 0,92 0,93 1,82 

RO41 -0,81 -1,18 -1,03 -1,07 -0,99 

RO42 1,97 -0,27 -0,70 -0,38 -0,26 

SI01 0,27 0,00 0,16 0,96 -1,72 

SI02 0,08 0,75 1,06 2,49 -0,59 

SK01 0,92 1,74 2,18 2,25 1,57 

SK02 0,57 0,30 -0,64 -0,43 -1,27 

SK03 0,44 0,03 -0,47 -0,48 -0,97 

SK04 -0,29 0,18 -0,38 -0,41 -0,96 
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5. melléklet: Faktoranalízis korreláció az egyes faktorokkal (új csoportosítás) 

 
K1 K2 K3 K4 K5 

M1 0,30 0,31 0,65 0,03 -0,14 

M2 0,51 0,19 0,69 -0,10 -0,21 

M3 0,08 -0,01 0,91 -0,16 0,01 

M4 0,13 0,03 0,90 -0,17 0,10 

M5 -0,15 -0,24 0,82 0,09 -0,15 

M6 0,68 0,33 0,00 0,00 -0,11 

M7 0,61 0,32 0,17 0,13 0,22 

M8 0,49 0,48 -0,23 0,36 0,07 

M9 0,20 0,87 0,28 -0,14 0,00 

M10 0,02 0,85 0,12 0,09 0,19 

M11 0,09 0,81 -0,31 0,30 0,02 

M12 0,33 0,75 -0,27 0,00 0,23 

M13 -0,13 -0,78 -0,15 0,02 0,19 

M14 0,87 -0,08 0,30 -0,08 -0,10 

M15 -0,84 0,20 -0,35 0,20 0,05 

M16 0,43 0,60 -0,09 0,43 0,12 

M17 0,34 0,53 0,02 0,19 -0,52 

M18 0,80 0,51 -0,07 0,13 -0,02 

M19 0,65 0,44 0,14 0,07 -0,45 

M20 0,75 0,46 0,14 0,28 0,01 

M21 0,24 -0,20 -0,13 0,83 0,00 

M22 -0,03 0,44 -0,02 0,73 0,07 

M23 0,82 0,05 -0,10 0,25 0,33 

M24 0,17 0,15 -0,05 0,08 0,71 

M25 -0,15 0,19 -0,20 0,55 0,60 
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6. melléklet: Faktoranalízis faktorértékei (új csoportosítás) 

 
F1 F2 F3 F4 F5 

BG31 -0,16 -2,40 -0,71 1,94 -0,03 

BG32 -0,10 -1,68 -0,42 0,77 0,00 

BG33 -0,18 -1,18 -0,97 1,03 -0,06 

BG34 -0,29 -1,55 -0,12 1,62 0,56 

BG41 0,53 -0,62 -0,28 4,09 -0,11 

BG42 -0,13 -1,50 -0,47 1,10 0,27 

CZ01 3,61 1,60 -0,75 0,99 1,62 

CZ02 0,44 0,05 2,76 -0,05 -1,00 

CZ03 0,64 -0,22 1,35 -0,55 -0,08 

CZ04 0,20 -0,98 0,98 0,43 -0,01 

CZ05 0,53 0,07 2,24 -0,05 -0,69 

CZ06 1,29 0,23 0,32 -0,10 -1,51 

CZ07 0,58 -0,29 0,38 -0,49 -0,61 

CZ08 0,56 -0,47 1,03 -0,08 -0,30 

HR03 0,20 0,20 -0,86 -1,52 -0,38 

HR04 0,40 -0,02 -0,67 -1,00 -0,60 

HU10 1,87 0,94 -0,69 1,39 -1,02 

HU21 0,08 -0,05 1,98 0,09 0,56 

HU22 0,05 -0,12 2,59 -0,34 0,90 

HU23 0,77 -0,82 -0,66 -0,34 0,49 

HU31 0,33 -0,75 0,44 -0,08 0,31 

HU32 0,58 -0,69 -0,92 -0,46 -0,39 

HU33 0,49 -0,37 -0,36 -0,72 -0,51 

PL11 -1,22 1,19 -0,31 0,75 -0,77 

PL12 -0,57 2,48 -0,88 1,11 -0,63 

PL21 -0,99 1,34 -0,37 0,67 -0,17 

PL22 -1,20 1,11 1,38 1,40 0,05 

PL31 -0,88 0,54 -1,15 -0,55 0,49 

PL32 -0,75 0,60 -0,25 -0,72 0,03 

PL33 -1,14 0,66 -0,46 -0,60 0,97 

PL34 -0,90 0,65 -1,12 -0,68 -0,12 

PL41 -1,29 1,37 0,21 -0,47 -0,47 

PL42 -1,00 0,58 -0,36 -0,04 2,10 

PL43 -1,30 0,69 0,16 0,40 -0,69 

PL51 -1,27 1,34 0,77 1,13 0,66 

PL52 -1,27 0,63 -0,10 0,31 0,15 

PL61 -0,87 0,46 -0,54 -0,40 0,80 
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PL62 -1,06 0,00 -0,78 -0,09 0,05 

PL63 -1,02 1,17 -0,53 0,42 -0,12 

RO11 -0,16 -0,74 -0,31 -0,91 0,67 

RO12 -0,26 -0,97 0,59 -0,55 0,74 

RO21 -0,11 -1,36 -1,38 -1,18 -0,06 

RO22 -0,45 -1,51 -0,95 -0,50 0,12 

RO31 -0,54 -1,27 0,23 -0,56 -0,46 

RO32 1,64 0,69 -1,25 -0,29 2,28 

RO41 -0,43 -1,01 -0,84 -0,88 0,06 

RO42 -0,19 -0,38 2,05 -0,31 1,12 

SI01 0,49 0,12 -0,20 -0,50 -2,98 

SI02 1,58 0,86 -0,74 -0,15 -3,34 

SK01 2,38 1,45 0,07 -0,46 2,23 

SK02 0,01 0,00 0,71 -1,04 -0,41 

SK03 0,10 -0,02 0,45 -1,29 0,04 

SK04 0,42 -0,04 -0,29 -1,68 0,24 
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7. melléklet: Többdimenziós skálázás skálaértékek 

 
DIMENZIÓ1 DIMENZIÓ2 

BG31 -1,31 0,17 

BG32 -0,89 0,18 

BG33 -0,74 0,10 

BG34 -0,90 -0,01 

BG41 0,00 0,33 

BG42 -0,83 0,06 

CZ01 1,55 -0,40 

CZ02 0,82 -0,14 

CZ03 0,68 -0,09 

CZ04 0,19 0,20 

CZ05 0,57 -0,13 

CZ06 0,65 -0,07 

CZ07 0,47 -0,05 

CZ08 0,31 0,15 

HR03 -0,63 0,63 

HR04 -0,54 0,69 

HU10 0,49 0,16 

HU21 0,22 -0,26 

HU22 0,33 -0,37 

HU23 -0,12 -0,28 

HU31 -0,43 -0,15 

HU32 -0,47 0,04 

HU33 -0,20 -0,19 

PL11 0,26 0,39 

PL12 0,75 0,06 

PL21 0,00 -0,05 

PL22 0,13 -0,03 

PL31 -0,10 0,17 

PL32 -0,44 0,25 

PL33 -0,13 0,35 

PL34 -0,09 -0,09 

PL41 0,18 -0,20 

PL42 -0,07 -0,51 

PL43 0,06 -0,45 

PL51 0,15 -0,13 

PL52 0,05 -0,34 

PL61 -0,19 -0,04 
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PL62 -0,24 -0,08 

PL63 0,07 -0,12 

RO11 0,02 -0,69 

RO12 -0,56 -0,32 

RO21 -0,31 -0,82 

RO22 -0,78 -0,30 

RO31 -0,59 -0,25 

RO32 0,74 -0,54 

RO41 -0,42 -0,49 

RO42 -0,16 -0,59 

SI01 0,36 0,49 

SI02 0,87 0,41 

SK01 1,53 0,81 

SK02 0,22 0,71 

SK03 -0,19 0,91 

SK04 -0,35 0,91 
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8. melléklet: Egydimenziós skálázás skálaértékek 

BG31 -1,38 

BG32 -0,98 

BG33 -0,74 

BG34 -0,95 

BG41 0,02 

BG42 -0,80 

CZ01 1,63 

CZ02 0,85 

CZ03 0,73 

CZ04 0,30 

CZ05 0,64 

CZ06 0,70 

CZ07 0,49 

CZ08 0,38 

HR03 -0,94 

HR04 -0,92 

HU10 0,57 

HU21 0,25 

HU22 0,35 

HU23 -0,12 

HU31 -0,36 

HU32 -0,43 

HU33 -0,17 

PL11 0,42 

PL12 0,80 

PL21 0,07 

PL22 0,17 

PL31 -0,04 

PL32 -0,42 

PL33 -0,12 

PL34 -0,02 

PL41 0,21 

PL42 -0,06 

PL43 0,07 

PL51 0,19 

PL52 0,10 

PL61 -0,11 

PL62 -0,19 
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PL63 0,13 

RO11 -0,21 

RO12 -0,51 

RO21 -0,55 

RO22 -0,70 

RO31 -0,53 

RO32 0,94 

RO41 -0,44 

RO42 -0,24 

SI01 0,53 

SI02 1,04 

SK01 1,79 

SK02 0,57 

SK03 -0,91 

SK04 -1,08 

 

 

  

 

 

 


