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Aktuális helyzetkép a kelet-közép-európai térség területi tőkéjéről
Dr. habil. Tóth Balázs István PhD.1
Absztrakt
A tanulmány elsődleges célja, hogy empirikus kutatás eredményeinek bemutatásával
feltérképezze a kelet-közép-európai országok NUTS-2 régióinak területi tőkéjét a 2010-es
évtizedben. Az Európai Unió 270 régiójára kiterjedő területitőke-indikátor adatbázisból
indultunk ki, és főkomponens-elemzési és klaszterelemzési technikákkal osztályoztuk
az európai régiókat a területi tőke összetevői alapján. Különös figyelmet fordítottunk a
területi tőke összetevőinek azonosítására, amelynek segítségével a NUTS-2 régiók
osztályozása elvégezhető. Összeállítottunk egy regionális szintű proxy mutatókat
tartalmazó adatbázist. A változók három fő főkomponensbe tömörültek: tárgy erőforrásellátottság, nem tárgyi erőforrás-ellátottság és az anyagi-nem anyagi erőforrások közötti
szinergiák. A klaszterelemzések egy három klaszteres és egy 13 alklaszteres megoldást
eredményeztek. A NUTS-2 régiók közötti különbségek térképre vitele lehetővé tette a
régiók összehasonlítását a területitőke-ellátottság mértéke szerint. A kapott eredmények
azt mutatják, hogy a kelet-közép-európai országok régiói között nagy különbségek
tapasztalhatók a területi tőke mértéke tekintetében. A területi tőke magas szintje alig
néhány régióban figyelhető meg. Míg a fővárosi régiók a területi tőke jelentős
csomópontjaiként tekinthetők, a régiók háromnegyedében kedvezőtlen helyzet
azonosítható. A tanulmány eredményei jelentős mértékben hozzájárulhatnak a területi
tőkével kapcsolatos tudományos diskurzushoz és kutatáshoz.

Kulcsszavak: területi tőke, tárgyi és nem tárgy erőforrások, régiók osztályozása, KeletKözép Európa, regionális különbségek
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Actual Overview of the Territorial Capital in East-Central European regions
The primary aim of the paper is to show empirical evidence from the NUTS-2 regions
of East-Central European countries through measuring territorial capital during the
2010s. A database of territorial capital indicators for 270 regions of the European Union
is employed, and a classification of regions based on the components of territorial
capital is presented using principal component analysis and cluster analysis techniques.
Particular attention is paid to the identification of the key variables of territorial capital
through which the categorization of NUTS-2 regions can be done. A database containing
proxy indicators on regional level was compiled. The variables merged into three principal
components: material resource endowment, non-material resource endowment, and
material–non-material asset relations. The cluster analyses resulted in three clusters as
well as a 13 subcluster solution. Mapping differences across the NUTS-2 regions enables
the comparison of regions according to the level of territorial capital endowments. The
results reveal that regions in East-Central European countries have been differently
endowed with territorial capital during the 2010s. High levels of territorial capital can
be reported only from a very limited number of regions; the capital regions can be
considered as significant hubs of territorial capital. It can be concluded that unfavorable
conditions can be found in three quarters of the regions. The findings of this study have
the potential to contribute significantly to the ongoing discussion and evolving research
on territorial capital.
Keywords: territorial capital, material and non-material resource endowment, classification of regions, East-Central Europe, regional heterogeneity

Bevezetés
Az elmúlt évtizedben a területi tőke (territorial capital) a külhoni és a hazai regionális
tudomány – elsősorban a regionális gazdaságtan és a regionális politika – közismert
fogalmává, valamint a tudományterület fejlődésének legújabb szakaszában megfigyelhető kihívásokra reagáló, annak ismeretanyagába új eredményeket beillesztő, szemléleti
váltást hozó modelljévé vált (Camagni 2008, 2017, 2019, Camagni–Capello 2013,
Capello 2016, illetve magyar nyelven Tóth 2010, Rechnitzer–Smahó 2011, Lengyel
2012, 2021, Bodnár 2013, Jóna 2013, Bodor–Grünhut 2014, Rechnitzer 2016, Szabó–
Tóth 2016, 2018, Dombi et al. 2017, Poreisz 2018, Kniesz 2020, 2021).
A területi tőke gondolatkör eredetileg annak a kérdésnek az alaposabb tisztázásán –
pontosabban Alfred Marshall által már vizsgált dilemma „újrafelfedezésén” – alapult,
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hogy miként írható le az azonos iparágban tevékenykedő vállalatok térbeli koncentrációja. A Marshalltól (1890) örökölt gondolatra – miszerint „van valami a levegőben”
(something in the air) – a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
által 2001-ben közzétett Területi Outlook című kiadvány úgy reflektált, hogy a beruházások gazdaságserkentő hatása térségspecifikus: egyes beruházások a tér bizonyos pontján magasabb megtérülést tesznek lehetővé, mint máshol a térben, mert jobban illeszkednek a térséghez, valamint hatékonyabban hasznosítják a térségi erőforrásokat
(OECD 2001, Camagni 2008).
A területi tőke fogalom életútja a regionális tudomány és az európai regionális politika egyik legizgalmasabb korszakában kezdődött és bontakozott ki. Egyrészt, a regionális fejlődés gondolatkörén belül előtérbe kerültek az endogén irányzatok és az endogén
helyi tényezők (Stimson et al., 2011; Lengyel 2012, 2021; Capello 2016), amelyek egy
része a „tőke” fogalmára alapozza az endogén tényezők rendszerezését (Kitson et al.,
2004, Emery, Flora 2006, Agarwal et al., 2009, Stimson et al., 2011, Carayannis et al.,
2012). Noha a tőke és a térbeliség összekapcsolódása nem teljesen új jelenség a regionális tudományban, a különböző tőkefajtákra vonatkozó társadalomtudományi felfogások (Csizmadia, 2009), valamint a tőke alternatív formái (Tóth, 2018) iránt komolyabb
tudományos érdeklődés az utóbbi időszakban élénkült meg, nagyrészt a tőke heterogén
jellegéből adódó megfontolások (Camagni, 2017), valamint a főáramú és a heterodox
makrogazdasági növekedéselmélet összeegyeztethetőségében rejlő lehetőségek miatt
(Camagni, 2019).
Másrészt, a területfejlesztés újabb (ún. „kognitív típusú”) megközelítései felváltották
a hagyományos (ún. „funkcionális jellegű”) megközelítést (Camagni, 2008; Camagni,
Capello, 2013), rámutatva az összeköttetés, a fogadókészség, a kreativitás és a szinergiákkal teli együttműködés jelentőségére, amelyekből számottevő helyzeti előnyök és versenyelőnyök származhatnak. Ezen kívül, a regionális növekedési és fejlődési elméletekben előtérbe kerültek a változatosság és a kapcsolatok fontosságát felismerő térfelfogások (diversified–relational space) az egységes és elvont (uniform–abstract space) térértelmezések mellett (Capello, 2016). Az új megközelítések a régiókat többdimenziós
terekként mutatják be, amelyben a gazdasági, a társadalmi, a környezeti, a kognitív és
egyéb dimenziók szorosan összekapcsolódnak, ennél fogva egy externáliákban és szinergiákban bővelkedő környezet határozza meg a régiók növekedési potenciálját és jövőbeni lehetőségeit (Camagni, 2017).
Ugyan a területi tőke kifejezés ritkábban, viszont annak szellemisége nemegyszer
napirendre került az európai regionális politikában (pl. LEADER EO 1999, EC 2005,
2011), például az egyediségen és a saját térségi adottságokon és erőforrásokon alapuló
fejlesztés szorgalmazásával. Az ún. helyalapú megközelítések (place-based approach)
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(Barca 2009, 2011, Harfst et al. 2020) még markánsabban előtérbe helyezték a területitőke-felfogást. Ehhez kapcsolódóan például felvetődött a kemény és a lágy tőketényezők (hard capital, soft capital) fejlesztésén alapuló területpolitikai beavatkozások és eszközök kialakítása (McCann, 2013), amelyek a regionális kapacitásfejlesztés (Zasada et
al. 2020) és a kompetitív előnyök valódi forrásaivá válhatnak (Morretta, et al. 2020).
A jelenlegi tanulmányban nem érintjük mélyrehatóan a területi tőke eredetét, fogalmi és elméleti hátterét, mivel az ilyen jellegű áttekintések és összegzések már rendelkezésre állnak a fent hivatkozott külhoni és hazai szakirodalmakban (például jelen
cikk szerzőjétől is: Tóth 2010, 2015, 2017). Ezen a ponton csak röviden említjük meg
azokat a munkákat is, amelyek a területi tőke operacionalizálása és mérése céljából készültek (Affuso, Camagni 2010; Capello et al., 2011; Brasili et al., 2012; Camagni, Capello, 2013; Lo Cascio et al., 2013; Perucca, 2014; Martinoia, Pompili, 2015; Fratesi,
Perucca, 2018, 2019; Mazzola et al., 2018; Castelnovo et al., 2020; Benassi et al., 2021;
Morretta et al., 2020; Morretta 2021; Getzner, Moroz 2022; valamint a magyar szerzők
közül Tóth 2011, 2014; Jóna, Hajnal, 2014; Jóna 2015; Czakó, Dőry 2016; Dombi et
al., 2017; Kassai, Áldorfainé Czabadai, 2017; Kassai, Áldorfai, 2018).
A jelenlegi tanulmány célja egy közelmúltban megvalósított primer kutatás (Tóth
m.a.) főbb eredményeinek értékelése kelet-közép-európai nézőpontból2; a helyzetfeltáró
értékelés tehát a szerző egy nagyobb területi lefedettségű kvantitatív empirikus kutatásának – a 28 tagú Európai Unió NUTS-2 szintű régiókra elvégzett területitőke-elemzés
– egy kiválasztott, de összefüggő földrajzi területére szorítkozik. A tanulmány célja,
hogy rávilágítson azokra a területi különbségekre, amelyek a kelet-közép-európai térség
régióit a területi tőke és annak három dimenziója, „erőforráscsoportja” (tisztán tárgyi–
anyagi erőforrások, tisztán nem tárgyi–nem anyagi erőforrások, vegyes/kevert anyagi
és nem anyagi tényezők) szempontjából jellemzik.

Kutatási előzmények: elméleti kiindulópont, empirikus háttér
A területi tőke összetevőinek elméleti rendszerezésekor Roberto Camagni, a koncepció
úttörője a javak és erőforrások két dimenzióját alakította ki: a tényezők szűkösségétől
függő rivalizálást, valamint a javak és erőforrások tárgyiasultságát (megfoghatóságát,
anyagiasultságát), összesen kilenc elemet elkülönítve (Camagni 2008). A területi tőke

2

E folyóiratban, Kézai (2021) tollából megjelent tanulmányt alapul véve, az alábbi országokat soroljuk
Kelet-Közép-Európába: Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia. Mivel Szerbia nem része az Európai Uniónak, ezért
a jelenlegi tanulmányban ezt az országot (valamint régióit) nem érintjük.
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logikai szerkezetének revideálását – feltételezhetőleg egyes tényezők jobb kihangsúlyozása céljából – a szerző a közelmúltban elvégezte (Camagni, 2019), azonban a fogalmazásbeli pontosítások ellenére a területi tőke alapmodellje számottevően sem szerkezetileg, sem tartalmilag nem változott (1. ábra).
1. ábra
A területi tőke összetevőinek elméleti rendszerezése

Megjegyzés: K+F: kutatás és fejlesztés, PPP: köz- és magánszféra partnersége.
Forrás: Camagni (2019).

Az eredeti és az átdolgozott modellben egyaránt a tárgyi (anyagi, kemény) javak és
erőforrások azokat a hagyományos magán- és közjavakat foglalják magunkban, amelyek egy térség versenyképességének bázisát jelentik, mint például a társadalmi állótőke
(pl. infrastruktúra), a közös- és/vagy magántulajdonban lévő természeti és kulturális
erőforrások és jószágok (pl. tájkép, kulturális örökség). Ezen kívül a tárgyi javak kiterjednek mindazokra a területi erőforrásokra, amely gazdasági előnyök kihasználására adnak lehetőséget a termelésben vagy a fogyasztásban (pl. magántőke-állomány, díjköteles javak, pénzben kifejeződő externáliák).
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A nem tárgy (nem anyagi, puha) javak és erőforrások esetében a humán, a kapcsolati
és a társadalmi tőke alkotóelemei jelennek meg hangsúlyosan. A humán tőke egyrészt
magában foglalja a tudást (ún. magán know-how), a vállalkozókészséget és a kreativitást, másrészt a fejlett üzleti szolgáltatások (pl. pénzügyi szolgáltatások, tanácsadás) által generált extern hatásokat (pénzben kifejeződő puha externáliák). A társadalmi tőke
mikroszintű összetevői a személyes kapcsolatok, a társadalmi hálózatok, a bizalom és a
részvétel, a makroszintű összetevők pedig az intézmények, a szabályok és a normák, valamint a viselkedési modellek és értékek elkülönítésén alapulnak. A kapcsolati tőke kifejezés a gazdasági szereplők közötti kapcsolatok kialakítására (pl. együttműködésre való
képesség) és fenntartására (pl. közös kompetenciák kihasználása) utal. Benassi et al.
(2021, 171) szerint e három tőke együttese jelenti azt a „termékeny alap”-ot, amely meghatározza az egyes régiók eltérő fejlődési és növekedési pályáit.
A vegyes (kevert), anyagi és nem anyagi tényezőket integráló erőforrások egyrészt
az agglomerációs előnyök és az iparági körzetek kialakulásának forrásaira terjednek ki.
E köztes osztály továbbá magában foglalja az együttműködésen alapuló helyi kormányzást, a magán- és az állami szféra közötti partnertséget és a különböző társadalmi szereplők között létrejött kapcsolati hálókat (beleértve a civil társadalmat is), továbbá a
cégek külső kapcsolatrendszerét és tevékenységük – például a kutatás-fejlesztés során
létrejött – közös eredményeinek megosztását.
A területi tőke alapmodellje több előnnyel és hiányossággal rendelkezik. Egyrészt a
területi tőke elemeinek rendszerezése innovatív lépést jelent a területi tőke konceptualizációjában, fogalmi dimenzióinak alaposabb megismerésében (Benassi, et al. 2021),
valamint keretet ad a területi fejlődést serkentő különböző területi „tőkevagyonnak”
(Fratesi, Perucca, 2018). Ugyanakkor egyes fogalmak csak a különböző szerzők elméleti megközelítésében térnek el egymástól (Affuso, Camagni, 2010), továbbá nagyrészt
a kutatók szubjektivitására van bízva, hogy mi a különböző komponensek és tényezők
tartalma (Morretta, 2021). A területi tőke alapmodelljének további haszna, hogy „útmutatóként” szolgál a területi tőke összetevőit mérő különféle indikátorok és közelítő változók (ún. proxy-k) kiválasztásához (Lo Cascio et al., 2013); habár az empirikus kutatások fő kihívása továbbra is az operacionalizálás, vagyis a területi tőkét mérő változók
azonosítása (Fratesi, Perucca, 2018). Szerencsére egyre nagyobb számban állnak rendelkezésre alapadatok a különböző területi léptékek vizsgálatához, például az Európai
Unió régióinak (NUTS-1, NUTS-2, NUTS-3) elemzéséhez, avagy akár országcsoportok, makrorégiók és kiterjedt földrajzi térségek vizsgálatához és összehasonlításához
(Camagni, 2017).
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A területi tőke mérésére alkalmas proxy változók kiválasztásának természetesen alapos mérlegelésen kell alapulnia, világos magyarázattal, hogy a kiválasztott változók miért „alkalmasak” a területi tőke egyik vagy másik összetevőjének mérésére. Továbbá
nem létezik egyetlen vagy tökéletes mérési rendszer, de ez a tény bizonyos előnyökkel
is jár, hiszen a területi tőke mind a mérés során figyelembe vett tényezők, mind az alkalmazott módszerek, technikák tekintetében több lehetséges változatra tesztelhető.
A vonatkozó szakirodalmat alapul véve megállapítható, hogy a témakör kutatói leggyakrabban többváltozós módszerek segítségével nyertek alaposabb betekintést a területi tőke összetevőibe. A területi tőke kutatói nagy számban alkalmazták például a
főkomponens-analízis (pl. Perucca, 2014; Martinoia, Pompili, 2015; Benassi, et al.
2021) és a klaszteranalízis módszerét (pl. Martinoia, Pompili, 2015; Fratesi, Perucca,
2018, 2019; Benassi et al., 2021), valamint térökonometrai modelleket (pl. Affuso,
Camagni, 2010; Capello et al., 2011; Lo Cascio et al., 2013; Perucca, 2014; Fratesi,
Perucca, 2018, 2019; Mazzola et al., 2018; Castelnovo et al., 2020; Getzner, Moroz,
2022); ezek a módszerek lehetővé teszik a mutatók szimultán bevonását, megfigyelését
és elemzését, továbbá elősegítik a különböző változók közötti kapcsolatok és kölcsönhatások kimutatását, valamint időbeli láncolatban való értelmezését, megjelenítését.
A területi tőkét leképező indikátorszett elemeire bőséges ajánlás található a vonatkozó
szakirodalomban (1. táblázat).
1. táblázat
A területi tőke mérésére leggyakrabban használt változókészlet
Területi tőke alapmodell összetevő

Tárgyi javak,
erőforrások:
Társadalmi állótőke
állomány

Tárgyi javak,
erőforrások:
Erőforrások és kollektív javak

A területi tőke operacinalizálására használt változókészlet
A közlekedési infrastruktúra és
hálózatának kiépültsége
Piacok (munkaerőpiac, fogyaszók) és közlekedési csomópontok elérhetősége (időben,
légvonalban)
Termőterületek aránya, zöldfelületek aránya, tájkép jellemzői
Turisztikai attrakciók, vonzerők, látogatószám, szálláshely-foglaltság

Hivatkozási alap
(külhoni forrásmunkák)
Affuso–Camagni 2010, Brasili et al.
2012, Camagni–Capello 2013, Lo
Cascio et al. 2013, Perucca 2014, Mazzola et al. 2018, Castelnovo et al.
2020, Getzner–Moroz 2022
Fratesi–Perucca 2018, 2019, Mazzola
et al. 2018, Benassi et al. 2021
Brasili et al. 2012, Martinoia–Pompili
2015, Benassi et al. 2021
Affuso–Camagni 2010, Lo Cascio et
al. 2013, Perucca 2014, Martinoia–
Pompili 2015, Fratesi–Perucca 2018,
Mazzola et al. 2018, Getzner–Moroz
2022

36

Tóth Balázs István
Tárgyi javak,
erőforrások:
Magán állótőke
állomány

Magán tőkebefektetések, teljes
magántőke-felhalmozás
IP cím regisztrációk
Felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, oktatásban és
képzésben való részvételi
arány

Nem tárgyi javak,
erőforrások:
Humán tőke

Nem tárgyi javak,
erőforrások:
Kapcsolati tőke, társadalmi tőke
Tárgyi–nem tárgyi
javak, erőforrások:
Agglomerációs és körzeti gazdaság
Tárgyi–nem tárgyi
javak, erőforrások:
Összeköttetés
Tárgyi–nem tárgyi
javak, erőforrások:
Kooperációs hálózatok,
PPP
Tárgyi–nem tárgyi
javak, erőforrások:
Kapcsolati magán
know-how
Forrás: Saját szerkesztés.

Közművelődési intézmények
látogatottsága, közművelődési
intézmények rendezvényeinek
gyakorisága
K+F személyzet, tudósok és
mérnökök aránya, a csúcstechnológiai ágazatokban foglalkoztatottak aránya

Lo Cascio et al. 2013, Perucca 2014,
Mazzola et al. 2018, Getzner–Moroz
2022
Fratesi–Perucca 2018, 2019
Brasili et al. 2012, Lo Cascio et al.
2013, Perucca 2014, Martinoia–Pompili 2015, Mazzola et al. 2018, Fratesi–
Perucca 2018, 2019, Castelnovo et al.
2020, Getzner–Moroz 2022
Brasili et al. 2012, Perucca 2014, Martinoia–Pompili 2015, Mazzola et al.
2018, Castelnovo et al. 2020, Benassi
et al. 2021, Getzner–Moroz 2022
Affuso–Camagni 2010, Brasili et al.
2012, Camagni–Capello 2013, Martinoia–Pompili 2015

Innovatív kapacitások, szabadalmi bejelentések

Brasili et al. 2012, Perucca 2014,
Getzner–Moroz 2022

Önkéntes tevékenység, civil
szervezetek aránya, társadalmi
szervezetekben való részvétel

Brasili et al. 2012, Lo Cascio et al.
2013, Mazzola et al. 2018, Castelnovo
et al. 2020, Getzner–Moroz 2022
Brasili et al. 2012, Lo Cascio et al.
2013, Mazzola et al. 2018, Getzner–
Moroz 2022

Bűncselekmények, környezeti
bűncselekmények aránya
Népsűrűség, újonnan betelepülők aránya, migrációs különbség

Affuso–Camagni 2010, Brasili et al.
2012, Perucca 2014, Fratesi–Perucca
2018, 2019

Specializáció indexe

Lo Cascio et al. 2013, Mazzola et al.
2018

Elérési (utazási) idő, utasforgalom, úton, vasúton, repülőtereken lebonyolított személyforgalom

Brasili et al. 2012, Perucca 2014, Fratesi–Perucca 2018, 2019, Mazzola
et al. 2018

Magánszféra és közszféra közötti együttműködések, partnerségek

Brasili et al. 2012, Perucca 2014, Fratesi–Perucca 2018, 2019, Mazzola et
al. 2018

Cégek közötti kapcsolatok, beés kiáramló FDI
Szakemberek és menedzserek
aránya

Lo Cascio et al. 2013, Perucca 2014,
Mazzola et al. 2018
Fratesi–Perucca 2018, 2019
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A saját kutatás bemutatása: adat, módszer, elemzési folyamat
A kutatómunka során a 28 tagú Európai Unió NUTS-2 szintű statisztikai régióinak –
összesen 270 régió3 – területi tőkéjét vizsgáltam. A kutatás alapadatai a 2010–2019.
évek közötti időszakra vonatkoztak. Az eredeti adatbázis tizenkilenc proxy változót tartalmazott, amelyek jól tükrözik a területi tőke tárgyi és nem tárgyi erőforrásait, valamint
a vegyes (tárgyi–nem tárgyi) összetevőit, ezen kívül a területi tőke mérésekor leggyakrabban használt változók körébe tartoznak és rendelkezésre is állnak (leválogathatók).
Az adatok legyűjtése nagyrészt az Eurostat nyílt hozzáférésű adatbázisából történt, néhány esetben egyéb nyilvános adatszolgáltatók adatai is bevonásra kerültek (pl. egyesült
királyságbeli Nemzeti Statisztikai Hivatal, Göteborgi Egyetem).4 Elhanyagolható
arányban adódtak hiányzó adatok az adatbázis összeállításakor; a NUTS-2 szintű adatokat a megfelelő NUTS-1 szintekre vonatkozó adatokkal helyettesítettem, a kimaradt
éveket az előző és a következő rendelkezésre álló évek egyszerű átlagásával vagy a változó természetes növekedési ütemével pótoltam (Tóth m.a.).
A területitőke-vizsgálathoz – támaszkodva a témakör szakirodalmára – többváltozós
statisztikai módszereket (főkomponens- és klaszterelemzés) hívtam segítségül. A főkomponens-elemzés tizenhat magyarázóerővel bíró változót három főkomponensbe tömörített: tisztán tárgyi (anyagi) erőforrás-ellátottság, tisztán nem tárgyi (nem anyagi)
erőforrás-ellátottság, vegyes, kevert, vagyis anyagi és nem anyagi erőforrások közötti
kapcsolat (szinergia) (2. táblázat).

3

A 2016. évi NUTS verzió szerint. Åland (FI), Canarias (ES), Ciudad Autónoma de Ceuta (ES), Ciudad Autónoma de Melilla (ES), Guadeloupe (FR), Martinique (FR), Guyane (FR), La Réunion (FR),
Mayotte (FR), Região Autónoma de Açores (PT) és Região Autónoma de Madeira (PT) nélkül.
4 Az elemzéshez felhasznált adatok az alábbi linkeken keresztül érhetők el: Eurostat adatbázis –
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database; Office of National Statistics adatbázis –
https://www.ons.gov.uk/economy/regionalaccounts/grossdisposablehouseholdincome; University
of Gothenburg adatbázis – https://www.gu.se/en/quality-government/qog-data/data-downloads/european-quality-of-government-index.
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2. táblázat
A klaszterképző főkomponensek összetevői
A főkomponensek és változók

Súly

1. főkomponens – Tárgyi (anyagi) erőforrás ellátottság
Szálláshelyek szobáinak kihasználtsága, száz lakosra vetítve
A mesterséges föld aránya a teljes földterületen belül
Szélessávú internetszolgáltatás sűrűség
Autópálya-infrastruktúra sűrűség
Az erdőterület aránya a teljes földterületen belül

0,804
0,773
0,740
0,712
0,572
KMO = 0,759. MSA értékek 0,736 és 0,822 között. Teljes magyarázott variancia:
52,521%.
2. főkomponens – Nem tárgyi (nem anyagi) erőforrás ellátottság
Napi internethasználók aránya
0,918
Európai Kormányzati Minőségi Index
0,869
Oktatásban és képzésben való részvevők aránya
0,865
Az internetet a hatóságokkal való kapcsolattartáshoz használók aránya
0,863
Tudósok és mérnökök aránya a teljes munkaerőben
0,804
Felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosság aránya
0,797
KMO = 0,825. MSA értékek 0,717 és 0,928 között. Teljes magyarázott variancia:
72,877%.
3. főkomponens – Tárgyi (anyagi)–nem tárgy (nem anyagi) erőforrások közötti
szinergiák
Bruttó állóeszköz-felhalmozás
0,787
A foglalkoztatás aránya a csúcstechnológiai ágazatokban
0,759
Légi utasforgalom
0,751
A háztartások nettó rendelkezésre álló jövedelme, egy lakosra vetítve
0,631
Népsűrűség
0,529
KMO = 0,657. MSA értékek 0,607 és 0,782 között. Teljes magyarázott variancia:
48,739%.
Megjegyzés: A 0,500 feletti faktorsúlyú változók kerültek figyelembevételre. Az elemzésből kiesett
változók: a termőföldek aránya a teljes földterületen belül, a füves területek aránya a teljes földterületen belül, 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma.
Forrás: Saját szerkesztés Tóth (m.a.) alapján.
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A dimenziócsökkentési eljáráshoz igazodó kétlépcsős és hierarchikus klaszterelemzések alapján rajzolódott ki az EU-28 NUTS-2 szintű régióinak három fő- és tizenhárom
alklaszteres megoldása, amelyek azok az optimális klaszterszámok, amelyek a kialakult
főkomponensek mentén kirajzolódó különbségeket a legjobban megmutatják. A klaszterek sorrendje hozzávetőlegesen a fejlettségi különbségeket követi; a három főklaszter
közül az első és a második a jelentős és az átlagos területi tőkével rendelkező régiókat
tartalmazza, a harmadik a területi tőke hiányos régiókat egyesíti. Minden főklaszteren
belül további négy-öt klaszter azonosítására adódott lehetőség, amelyek az egyes erőforrástípusok (tárgyi, nem tárgy, kevert) közötti fejlettségi különbség összképét tovább
árnyalta.

A kutatási eredményeinek értékelése kelet-közép-európai nézőpontból
A tárgyi (anyagi) erőforrásokat, adottságokat sűrítő mutatók arról árulkodnak, hogy a
kelet-közép-európai térségben az átlagosnál kedvezőtlenebb paraméterekkel rendelkező
régiók nagy tömegét találjuk, egyedül a fővárosi régiók – Bécs, Budapest (és Pest
megye), Bukarest, Prága, Varsó – rendelkeznek átlag feletti, avagy kiemelkedő értékkel.
Európai uniós összehasonlításban a kelet-közép-európai vidéki régiókban mérsékelt,
illetve rendkívül mérsékelt volumenű az anyagi erőforrások megléte; valójában itt az
elmaradottság fokozatbeli különbségeivel találkozhatunk. A leginkább elmaradott
régiók nagyobb területi kiterjedéseket mutatnak, például Bulgáriában és Romániában,
valamint a csehországi Észak- és Kelet-Bohémiától Morvaországon át Szlovákia keleti
határáig; hasonló elmaradottsággal jellemezhető régiók pontszerűen a mediterrán térségben (pl. évtizedes elmaradottságú dél-olaszországi régiók, makrogazdasági problémákkal küzdő görögországi régiók) és a Balti országokban figyelhetők meg. Néhány
ausztriai régió – köztük Burgenland –, a Nyugat-dunántúli régió, valamint a pozsonyi
és varsókörnyéki régiók adottságaiban rejlő képességek jobb kihasználása javíthatna e
régiók helyzetén, esetükben az átlagot meghaladó teljesítményre való törekvés reális
célkitűzés lehet (2. ábra).
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2. ábra
Az EU-28 NUTS-2 régiók helyzete a „Tárgyi (anyagi) erőforrás ellátottság” főkomponens alapján

Forrás: Tóth (m.a.).
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A nem tárgyi (nem anyagi) erőforrások tekintetében az alulfejlettség a kelet-középeurópai régiók alapvető jellegzetessége marad a 2010-es évtizedben. Az osztrák régiók
zöme, továbbá Budapest, Prága és Varsó kivételével a térség minden régiójának immateriális adottságai európai összevetésben kedvezőtlenek. A fejletlenséget is nagyfokú
disszonancia jellezmi; míg Bulgária, Horvátország és Románia régióinak nagymértékű
az elmaradottsága, a lengyel, magyar és szlovák régiók pozíciója kedvezőtlen, a cseh és
szlovén régiók mérsékelten fejletlenek, avagy kicsivel maradnak el az átlagértéktől.
Az alulfejlettség azonban nemcsak a kelet-közép-európai régiók jellegzetessége, mivel
– hasonlóan az előző főkomponenshez – a mediterrán térség régiói (elsősorban a görög
és olasz régiók) között is kimutatható a lemaradás. E régiók esetében nagyon időszerű
kérdés vetődik fel: miként aktivizálhatók intenzívebben a nem anyagi erőforrások, egyáltalán ki tudnak-e emelkedni a térség régiói, avagy közölük néhány a kedvezőtlen helyzetből, miként, hogyan tudnak közelíteni, felzárkózni az európai átlaghoz (3. ábra)?
Végül, a vegyes (kevert) erőforrásokat illetően sem lehet az előző területi mintázatoktól lényegesen eltérő képet mutatni. Ugyan a fővárosi régiókban – Béccsel, Budapesttel és Prágával az élvonalban – kifejezetten kedvező lehetőségek adódnak a tárgyi
és nem tárgyi erőforrások közötti szinergiák megteremtésére, fokozására, a vidéki régiók lemaradása egyenesen aggasztó. A leghátrányosabb helyzetű régiók – az anyagi és
nem anyagi erőforrások közötti szinergák teljes hiányával – az Európai Unió legkeletibb
régióiban találhatók, nagy kiterjedésű, egybefüggő tengelyt alkotva a Balti országoktól
a görög szigetvilágig (4. ábra).

42

Tóth Balázs István

3. ábra
Az EU-28 NUTS-2 régiók helyzete a „Nem tárgyi (nem anyagi) erőforrás ellátottság”
főkomponens alapján

Forrás: Tóth (m.a.).
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4. ábra
Az EU-28 NUTS-2 régiók helyzete a „Tárgyi (anyagi)–nem tárgy (nem anyagi) erőforrások közötti szinergiák” főkomponens alapján

Forrás: Tóth (m.a.).
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Az Európai Unió régióin elvégzett területitőke-elemzés eredményei alapján a keletközép-európai régiók az alábbi hét klaszterekbe tömörülnek (5. ábra):
̶ Jelentős területi tőkével rendelkező régiók, szignifikáns kapacitásokkal az anyagi
erőforrásokban (1.3. alklaszter): Bécs (AT), Budapest (HU), Prága (CZ);
̶ Átlagos területi tőkével rendelkező régiók, fejlődő kapacitásokkal az anyagi–nem
anyagi erőforrások közötti szinergiákban (2.3. alklaszter): Bratislavský kraj
(SK), Bucureşti-Ilfov (RO), Pest (HU), Warszawski stołeczny (PL);
̶ Hiányos területi tőke kapacitással jellemezhető régiók (2.5. alklaszter): osztrák
régiók (a főváros kivételével), Zahodna Slovenija (SI);
̶ Átlagtól elmaradó területi tőkével rendelkező régiók, nagyon gyenge kapacitásokkal a nem anyagi erőforrásokban (3.1. alklaszter): Kontinentalna Hrvatska
(HR), Vest (RO);
̶ Átlagtól elmaradó területi tőkével rendelkező régiók, nagyon gyenge kapacitásokkal az anyagi–nem anyagi erőforrások közötti szinergiákban (3.2
alklaszter): a lengyel és magyar vidéki régiók nagy tömege, valamint Jadranska
Hrvatska (HR) és Severzápad (CZ);
̶ Átlagtól elmaradó területi tőkével rendelkező régiók, nagyon gyenge kapacitásokkal az anyagi erőforrásokban (3.3. alklaszter): a cseh és szlovák vidéki régiók nagy tömege, valamint Észak-Magyarország (HU), Dolnośląskie (PL), Pomorskie (PL), Vzhodna Slovenija (SI) és Yugozapaden (BG);
̶ Területi tőkében rendkívül hiányos régiók (3.4. alklaszter): a bolgár és román régiók (a fővárosi régiók kivételével), valamint a kelet-lengyelországi régiók.
Az elemzés eredményeit alapul véve megállapítható, hogy a térség régióinak háromnegyedében nem bukkanhatunk kedvező területitőke-adottságokra. A 3.1.–3.4. alklaszterekbe tömörülő „régiótömeg” a 2010-es évtizedben – összevetve például az északvagy nyugat-európai régiókkal – a területi tőke lényegi építőkövei közül jóval kevesebbel rendelkezett, avagy azokat alig volt képes mobilizálni. Számolhatunk egy kisebb
(„kétesélyes”) átmeneti stádiumban lévő tömbbel, akik már átlagos vagy egy kicsivel
átlag feletti paraméterekkel rendelkeznek; ezekben már ma is megtalálható a további
fejlődés számos feltétele az anyagi és a nem anyagi dimenziók tekintetében, avagy ezek
relációjában. Igazából fejlett, mérvadó területi tőke adottságokkal csak a régiók nagyon
szűk köre rendelkezik; kapcsolódva Kézai (2021) megállapításaihoz – a fővárosi blokk
jöhet szóba számításba akkor, ha jelentős területi tőkét keresünk a kelet-közép-európai
térségben. A fővárosi és a vidéki régiók között egy viszonylag pontos demarkációs
vonalat lehet kijelölni.
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5. ábra
Az EU-28 NUTS 2 régiók osztályozása a területi tőke alapján

Jelmagyarázat: 1.1. Kiemelkedően jelentős területi tőkével rendelkező régiók; 1.2. Jelentős területi tőkével rendelkező régiók, szignifikáns kapacitásokkal a nem anyagi erőforrásokban; 1.3. Jelentős területi tőkével rendelkező
régiók, szignifikáns kapacitásokkal az anyagi erőforrásokban; 1.4. Jelentős területi tőkével rendelkező régiók, szignifikáns kapacitásokkal az anyagi–nem anyagi erőforrások közötti szinergiákban; 2.1. Átlagon felüli anyagi erőforrásokkal rendelkező régiók, jó adottságokkal a nem anyagi erőforrásokban; 2.2. Átlagon felüli nem anyagi erőforrásokkal rendelkező régiók, jó adottságokkal az anyagi erőforrásokban; 2.3. Átlagos területi tőkével rendelkező
régiók, fejlődő kapacitásokkal az anyagi–nem anyagi erőforrások közötti szinergiákban; 2.4. Átlagos területi tőkével rendelkező régiók, fejlődő kapacitásokkal az anyagi erőforrásokban; 2.5. Hiányos területi tőke kapacitással
jellemezhető régiók; 3.1. Átlagtól elmaradó területi tőkével rendelkező régiók, nagyon gyenge kapacitásokkal a
nem anyagi erőforrásokban; 3.2. Átlagtól elmaradó területi tőkével rendelkező régiók, nagyon gyenge kapacitásokkal az anyagi–nem anyagi erőforrások közötti szinergiákban; 3.3. Átlagtól elmaradó területi tőkével rendelkező
régiók, nagyon gyenge kapacitásokkal az anyagi erőforrásokban; 3.4. Területi tőkében rendkívül hiányos régiók.

Forrás: Tóth (m.a.).
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Összegzés
A területi tőke a regionális növekedés és fejlődés fontos mozgatórugója, ösztönzője.
A fogalom a tárgyi javak és erőforrások, valamint az immateriális javak és erőforrások
széles körét öleli fel. Megállapítható, hogy a területi tőke mérése továbbra is számos
izgalmas és aktuális feladatot ad a témakörrel foglalkozó kutatóknak. A témakörrel kapcsolatos jelenlegi ismereteink alapján a területi tőke összetevőinek Camagni által kigondolt logikai szerkezete és a többváltozós statisztikai módszerek megfelelő alapot adnak
különböző területi léptékű kvantitatív és empirikus vizsgálatok elvégzéséhez. Bár az
operacionalizálás során elkerülhetetlen a proxy változók bevonása, a területitőke-elemzések eredményei aláhúzzák a területi tőke elméletének hasznosságát, és lehetővé teszik
például a területi tőke feltérképezését az Európai Unió régióiban, avagy nagyobb földrajzi térségek esetében.
A tanulmányban bemutatott területitőke-vizsgálat megjelölte a főbb egyenlőtlenségeket az európai térben, rávilágított a kelet-közép-európai régiók alulfejlettségére, valamint az alulfejlettség fokozataira. Az elemzés többlethozadékát az adja meg, hogy körvonalazódott egy olyan fejlettségi vizsgálat, amelyben a területi tőke szempontjából fejlett, átlagos és lemaradó régiók kidomborodtak, továbbá a fejlettség árnyalatai is egyértelműek.
A jelenlegi vizsgálattal természetesen nem szándék azt sugallni, hogy a 2010-es évtizedben semmilyen fejlődés és előrelépés nem történt a kelet-közép-európai régiókban,
azonban a kapott eredményekből annyi sajnálatosan megállapítható – legalábbis a területi tőke vizsgált összetevői alapján –, hogy a térség régiói komolyabb közeledést, felzárkózást nem produkáltak az európai átlaghoz ebben az időszakban. A kutatás eredményeképpen – egyben kapcsolódva Capello (2016) és Camagni (2017) megállapításaihoz
– úgy tűnik, hogy a területi tőke kemény és puha összetevői önmagukban már nem tudják biztosítani a lemaradó régiók felzárkózását, a regionális fejlődés fellendítése a kemény és a lágy „tőkevagyon” és elemeik közötti reláción és szinergiákon is múlik, a
területi tőke tényleges és hatékony kiaknázása az egymást erősítő tárgyi és immateriális
elemek integrációjában rejlik.
Komoly fejtörést okoz az elénk táruló szerkezeti kép, és az ezzel járó dilemmák,
például, hogy mit lehet kezdeni a fővárosi és a vidéki régiók közötti szakadék állandósulása ellen, valamint mit lehet tenni a kelet-közép-európai régiók felzárkózása ügyében, ha pedig semmit, akkor vajon meddig fokozódhat a már most radikális mértékeket
öltő polarizálódás? Érdemes lenne komolyabb erőfeszítéseket tenni e folyamatok ellen,
például úgy, hogy megmutatjuk régióink területi tőkéjében rejlő, ki nem aknázott adott-
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ságait és lehetőségeit. Ehhez a tanulmány elején érintett helyalapú megközelítések megfelelő perspektívát biztosíthatnak. A területi tőke megközelítés tágíthatja a területfejlesztési politikák látókörét, és lehetővé teheti a helyek egyediségének megértését is. A
területi tőke gondolatkör segítheti a szakpolitikai döntéshozókat a további fejlesztési
lépések meghatározásában, valamint a különböző régiók teljesítményének nyomonkövetése és összehasonlítása miatt monitoringra is alkalmas, továbbá a jelenlegi vizsgálat
kiterjesztésével és a legújabb adatok birtokában a COVID-19 pandémia társadalmi-gazdasági és térbeli hatásaira is tesztelhető.
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