
       

       

                   

           

Regionális gazdaságfejlesztés és 

menedzsment 

/Elmélet/ 



2. Növekedés vs. fejlődés,                     

 világgazdasági kihívások  
       

       

                   

           



Területi fejlődés, területi fejlettség 

       

       

                   

           

• A fejlődést gyakran mennyiségi, gazdasági növekedési kategóriaként 

értelmezik.  

 

• A fejlődés azonban nem elsősorban mennyiségi kategória, hanem egyre 

inkább minőségi változást jelent.  

 

• A fejlődést megfelelő esetben növekedés követi, de a növekedés nem 

minden esetben jelent fejlődést, viszont a fejlődés megvalósulhat 

növekedés nélkül is.  

 

• A fejlődésnek olyan ismérvei is vannak, mint az életminőség, a környezet 

minősége, a kulturális örökség megőrzése, az önigazgatás, a politikai 

függetlenség stb.  



       

       

                   

           

GDP kritikája I. 

• A legnagyobb tétel, amivel a GDP nem számol, az a háztartáson belüli munkavégzés 

(gyermekfelügyelet, idősek gondozása, háztáji gazdálkodás, önerős házépítés stb.) 

 
• A GDP hasonlóképpen nem tükrözi a háztartások közötti munka- és termékcseréket. 

 
• A GDP nem tud megbirkózni a jövedelmi egyenlőtlenségekből fakadó problémákkal.  

 
• A GDP nem tudja figyelembe venni, hogy az általa kifejezett javak és szolgáltatások 

az emberek különböző  igényeit különböző körülmények között, különböző  
mértékben elégítik ki. 
 

• A GDP-értékek országok közötti összehasonlításához az USD-ban kifejezett értékeket 
használják. A valutaárfolyamok bizonytalansága és fluktuációja miatt azonban ez igen 
félrevezető lehet. 
 

• Mivel a GDP flow-típusú mutató, ezért nem tükrözi a tőkejavakban       bekövetkezett  
változásokat. Ha fizikai tőke pusztul egy országban, akkor ez nem jelentkezik a GDP-
ben közvetlenül. 

 

 



       

       

                   

           

GDP kritikája II.  

• A GDP egyáltalán nem számolja el azt a számtalan életsegítő szolgáltatást, amit a 

természeti ökoszisztémák ingyen nyújtanak az embereknek. 

 
• A GDP nem számol az emberi tőkével (human capital), azaz azzal a potenciállal, 

amit az emberek egy adott országban megtestesítenek. 
 

• A GDP nem tud mit kezdeni az úgynevezett pozicionális javakkal. Ezek olyan 
jószágok, amelyek abból nyerik hasznosságukat az emberek számára, hogy 
birtoklásuk vagy használatuk exkluzív, másoktól megkülönböztető. 
 

• A GDP nem tükrözi az emberek számára rendelkezésre álló szabadidő értékét. 
• A GDP nem tükrözi az emberek munkahelyi életminőségét sem. 

 
• A GDP szükségképpen alulértékeli a nem piaci áron biztosított közszolgáltatásokat 

(közoktatás, közegészségügy stb.) 
 

• A GDP nem képes korrigálni az egyenlőtlen jövedelem-eloszlásból következő 
torzított árarányokat. 
 

• A GDP nem számol a pénz csökkenő határhasznával.  

 



A GDP vs. GPI az USA-ban 

Forrás: TÓTH, 2009.  



       

       

                   

           

Regionális mérés lehetősége a GPI mutatóval 

Forrás: TÓTH, 2009.  



       

       

                   

           

5. Regionális versenyképesség 



A területi verseny alapvető pillérei 

Forrás: KOLLÁR saját szerkesztése KITSON et al. (2004) alapján, 2011. 



       

       

                   

           

Versenyképességi 
Tényezők Altényezők 

1) Gazdasági teljesítmény  
          (78 mutatószám) 

1. Hazai gazdasági teljesítmény (25 
mutatószám) 

1. Nemzetközi kereskedelem (24 
mutatószám) 

1. Nemzetközi befektetések (17 
mutatószám) 

1. Foglalkoztatás (8 mutatószám)  
5. Árak (4 mutatószám) 

2) Kormányzati hatékonyság  
            (70 mutatószám) 

1. Államháztartás (12 mutatószám) 

1. Fiskális politika (13 mutatószám) 

1. Intézményi rendszer (13 
mutatószám) 

1. Vállalkozói törvényhozás (20 
mutatószám) 

1. Szociális rendszer (12 mutatószám) 

3) Üzleti teljesítmény  
         (67 mutatószám) 

1. Kibocsátás, termelékenység (11 
mutatószám) 

1. Munkaerőpiac (23 mutatószám) 

3. Pénzügy (17 mutatószám) 

3. Vezetési gyakorlatok (9 mutatószám) 

3. Attitüdök és értékek (7 mutatószám) 

4) Infrastruktúra  
       (114 mutatószám) 

1. Alap infrastruktúra (25 mutatószám) 

1. Technológiai infrastruktúra (23 
mutatószám) 

1. Tudományos infrastruktúra (23 
mutatószám) 

1. Egészség és környezet (27 
mutatószám) 

1. Oktatás (16 mutatószám) 



       

       

                   

           

GCI súlymeghatározás 

Forrás:  http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness/index.html 

http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness/index.html
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness/index.html
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness/index.html


       

       

                   

           

A piramis modell 

Forrás: LENGYEL szerkesztése, 2003. 292 p. 



       

       

                   

           

A versenyképességi cilinder 

GDP/foglalkoztatott
Foglalkoztatottak száma

Humán erőforrás

Alapinfrastruktúra
és elérhetőség

Produktív
környezet

Föld
Munka

Tőke

ExportpiacokHelyi piacok

Profit összegeFizetések összege

Nem piaci GVA

Regionális transzferek

GDP/fő

Z szektor

Termelékenység
Munkaerő költsége
Jövedelmezőség
Piaci részesedés

REGIONÁLIS EREDMÉNY

REGIONÁLIS OUTPUT

Szektorális összetétel
Specializáció
Cégek eloszlása
Tulajdonszerkezet

KÖZBENSŐ KIBOCSÁTÁS

X szektor

Y szektor

Piaci GVA

B cég

A cég

Nemzetközivé válás

Vállalkozókészség

Innovativitás

Technológia

Intézmények

A REGIONÁLIS VERSENY-
KÉPESSÉG FAKTORAI

Kornyezet
A hely 
minősége

Demográfia
és migrációKultúra

Tudás infrastruktúra

Társadalmi tőke

Forrás: Martin et al (2005, 2-36. o.) alapján LUKOVICS szerkesztése, 2007. 



       

       

                   

           

6. A tudás áramlása a térben 

 



       

       

                   

           

A tudás dimenziói 

Forrás: Wiig 1993, Klimkó 2001 



       

       

                   

           

A tudásáramlás típusai és az innovációk 

Forrás: Kesidou–Caniëls 2006, 5.p. alapján Smahó Melinda 2008 Forrás: Kesidou–Caniëls 2006, 5.p. alapján Smahó Melinda 2008 Forrás: Kesidou–Caniëls 2006, 5.p. alapján Smahó Melinda 2008 Forrás: Kesidou–Caniëls 2006, 5.p. alapján Smahó Melinda 2008 Forrás: Kesidou–Caniëls 2006, 5.p. alapján Smahó Melinda 2008 

Forrás: Kesidou–Caniëls 2006, 5.p. alapján Smahó Melinda 2008 



       

       

                   

           

A lokális tudásáramlások típusai 

Forrás: Kesidou–Caniëls 2006, 3, 7.p. alapján Smahó Melinda 2008 Forrás: Kesidou–Caniëls 2006, 3, 7.p. alapján Smahó Melinda 2008 Forrás: Kesidou–Caniëls 2006, 3, 7.p. alapján Smahó Melinda 2008 Forrás: Kesidou–Caniëls 2006, 3, 7.p. alapján Smahó Melinda 2008 Forrás: Kesidou–Caniëls 2006, 3, 7.p. alapján Smahó Melinda 2008 

Forrás: Kesidou–Caniëls 2006, 3, 7.p. alapján Smahó Melinda 2008 
 



       

       

                   

           

Az agglomerációs előnyök és a térbeli 

koncentráció típusai 

Forrás: Smaho Melinda, 2008. 



A helyi 

gazdaságfejlesztés 

folyamata 



A helyi gazdaságfejlesztési értékelési 
típusai 

 
•projektértékelés 
•programértékelés (pl. LEADER) 
•folyamatértékelés vagy 
•policy-értékelés. 

  
Egy másik csoportosítás szerint: 
•ex ante 
•interim vagy 
•ex post értékelés. 

 



Az alulról szerveződő regionális/helyi 
gazdaságfejlesztési hálózatok általános 

szerkezete 



Az alulról-szerveződő regionális 
gazdaságfejlesztés „négy lába” 

 



A regionális fejlesztés hosszú 
távú céljai 

  
1. Munkaalkalmak teremtése, a munkanélküliségi ráták 

mérséklése. 
2. A túlnépesedett városközpontokra nehezedő demográfiai 

nyomás csökkentése. 
3. A nemzeti erőforrások hatékony hasznosítása. 
4. A régiók közti indokolatlan fejlettségi különbségek 

mérséklése. 
5. A regionális kultúrák és identitás megőrzése, különös 

tekintettel a nemzeti kisebbségek lakta területekre. 
6. A népesség és a környezet egyensúlyának a megőrzése, 

illetve helyreállítása. 

 



A regionális fejlesztési célok eszközei 
 
 

1. Pénzügyi ösztönzők (tőkejuttatások, költségvetési 
támogatás, kedvezményes hitelkonstrukciók, 
kamatkedvezmények, adókedvezmények, gyorsított 
értékcsökkenési leírás, munkaerő-mobilitási- és átképzési 
támogatások) 

 
1. Központi szabályozás (területileg körülhatárolt fejlesztési 

korlátozás, tevékenységek visszafejlesztése, áttelepítése, 
területi tervezés és programozás, állami tulajdonú vállalatok 
alapítása, állami megrendelések preferálása, az állami 
intézményrendszer decentralizálása, növekedési pólusok, 
fejlesztési területek kijelölése) 

 
1. Infrastrukturális beruházások (a gazdaságfejlesztés 

kedvező környezetének komplex alakítása: energetikai 
rendszer, vízellátás, közlekedési hálózat, ipari parkok, 
kutatási-fejlesztési kapacitás, szakemberképzés, pénzügyi-
gazdasági-piaci szolgáltatások fejlesztése). 

 



Célkitűzések és az alapok 
kapcsolódása 



Operatív Programok kapcsolódási 
pontjai 



A ROP-ok tématerület szerinti 
megoszlása (2007-2010) 



A gazdaságfejlesztésre meghirdetett források a 
régiókban 

(2007-2010) 
 



A térségi gazdaságfejlesztés 
szakaszai 

 

1. szakasz: Szervezés 

2. szakasz: A térségi gazdaság 

feltérképezése 

3. szakasz: A stratégiai kialakítása 

4. szakasz: A stratégia megvalósítása 

5. szakasz: A stratégia felülvizsgálata 

 



Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 


