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Előszó 
 

 

Napjaink egyik legégetőbb és egyben legizgalmasabb kérdése, hogy milyen 

lehetőségek mentén szükséges a fejlesztéseket megvalósítani Magyarországon az Európai 

Uniós integrációnk után. Hogyan és miként tudjuk a csatlakozás előnyeit minél jobban 

kihasználni és a várható nehéz helyzeteket átvészelni, hogyan tudunk teljes jogú tagként élni 

és megélni Európában. Az európai gazdaságba való integrálódásunk történelmi esélyt kínál a 

periferikus helyzetünkből történő kitörésre. Az integráció előnyei nem automatikusak, 

alapvető alkalmazkodásra van szükség. Az európai együttműködés és integráció eszméje már 

a múlt század közepe óta megfogalmazódott, tartalma és a keretei az adott kor körülményeivel 

összhangban változott időről időre. Felmerül a kérdés, hol a helyünk Európában? 

 

Mostanra már nyilvánvalóvá vált, hogy Közép-Európa leginkább történelmi, kulturális 

vagy érzelmi alapokon határozható meg, s a reális gazdasági, társadalmi és politikai feltételek 

akármilyen integrációja jelenleg meglehetősen hiányosak, az együttműködés alapjai gyengék. 

Mégis széles körben elfogadott tény, hogy „Közép-Európa” nemcsak történelmi vagy 

földrajzi fogalom, hanem az 1990-es rendszerváltás, a demokratikus struktúrák kialakulásával 

új tartalmat nyert. Magyarország ebben aktív szerepet talált. Az európai együttműködés 

melletti érvek ugyan túlnyomóan politikaiak, de természetesen hosszabb távon a gazdasági 

előnyök is szerepet játszanak benne. Az európai integráció nagy kihívást jelent a magyar 

gazdaság számára, de az eredményes európai orientáció, az integrációba illeszkedés 

nélkülözhetetlen előfeltétele az Európai Unió rendszeréhez történő pontos, a fejlesztési 

irányokat meghatározó tervek megléte. 

 

Az ismeret és tudás egyben kulcs Európához! 

 

Napjainkra a mezőgazdaság már nem az egyetlen (bár még meghatározó) alkotó része 

a vidéknek, hiszen a vidékgazdaság jóval összetettebb és bonyolultabb rendszert alkot. 

Figyelembe véve az EU integráció részeként működő támogatáspolitikát, annak folyamatos 

átalakulásának trendjeit, jól látható, hogy a strukturális átalakulások, a vidéki iparfejlesztés, az 

élelmiszergazdaság, az infrastruktúra javítása, a társadalmi problémák megoldásainak 

keresése, a falusi turizmus lehetőségeinek kutatása is jelentős szerepet kap a 

vidékgazdaságban. Mára már ezért ezek összességét inkább agribusiness-nek hívjuk, így 

komplexebb rendszerként értelmezve, ennek megfelelően alakítottuk ki könyvünk fejezeteit. 

 

Ennek értelmében a igyekeztünk olyan a szakmai kompetenciák rendszerét felvázolni, 

melyek ismeretével lehetőség nyílik a vidék- és térgazdaság összefüggéseinek megértésére, az 

intézményrendszer áttekintésére, a gazdaság- és regionális politika makrogazdaságra 

gyakorolt hatásának tanulmányozására, illetve a társadalmi és kulturális különbségek 

értelmezésére. Mindezen gondolatok elemzése és megértése következtében szükségesnek 

látjuk, hogy olyan képzési programok induljanak hazánkban, melyek alapjaiban adják át azon 

ismeretanyagot, melyek segítségével teljes jogú állampolgárrá válhatunk az Európai Unióban. 

Bízunk abban, hogy e célunkhoz az alábbi tér- és vidékgazdasággal foglalkozó tananyag is 

segítségére lesz az olvasónak. 

 

 

 

          a szerzők 
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1. A regionális tudomány alapjai 
 

 

A térben létező gazdaság törvényszerűségére vonatkozó ismeretek viszonylag 

lassabban halmozódtak fel, mint a gazdasági ismeretek általában. Ez részben a jelenségek 

összetettebb, áttételesebb voltának következménye, részben pedig annak, hogy az elosztási és 

az érték forrására vonatkozó kérdésekhez viszonyítva e jelenségcsoport vizsgálata egészében 

is viszonylag háttérbe szorult. Körülbelül a XX. század közepére, az ismeretek 

felhalmozódása elérte azt a szintet, ahol az egyes témák érintkezése szorosabbá vált, a 

jelenségek, törvényszerűségek összefüggő rendszert kezdtek alkotni, amely kiterjedt a 

gazdaság valamennyi jelenségére. Nagyjából ettől az időponttól számíthatjuk a regionális 

(területi) gazdaságtan megszületését. 

 

1.1. A regionális gazdaságtan tárgya 

 

Nemzetközileg egységesen értelmezett, vagy akárcsak egységesen nevezett 

általánosan elismert tudományról azonban ma sem beszélhetünk. A nyugati országokban 

legtöbbször „térgazdaságtannak” (space economy, économie spatiale, raumwirtschaftslehre) 

nevezik, de elterjedt a regionális gazdaságtan (regional economics) elnevezés is. 

Magyarországon napjainkban a felsőoktatás keretén belül regionális gazdaságtan 

megnevezéssel folyik ezen tudományág oktatása, így a továbbiakban a jegyzet is ezt a 

megnevezést használja. 

 

Az elnevezés problémáján kívül ezen tudományágra erős összetettség jellemző. 

Egyrészt elveket, törvényszerűségeket fogalmaz meg a nem termelőerők szférájába tartozó 

egységek, létesítmények (közintézmények, üdülőterületek, ellátó létesítmények, stb.) 

tekintetében is, másrészt kiterjed nem csupán a szűk értelemben vett elhelyezés, hanem a 

növekedés, a működés időszakának térbeli problémáira is, harmadrészt az „elhelyezés” 

kifejezés a tér viszonylagos passzivitását sugalmazza, a regionális gazdaságtan pedig éppen e 

felfogás ellen vette fel a harcot. A területi gazdaságtan és a regionális gazdaságtan 

elnevezések egyenértékű kifejezések, de részben a „területi szintű gazdálkodás” 

gazdaságtanával való összetévesztés elkerülése végett, részben a nemzetközileg egységes 

terminológia érdekében a regionális gazdaságtan elnevezésnek valamivel több előnye van. 

 

Mi a tárgya és hol van a helye ennek a tudományágnak, amelynek még az elnevezése is 

meglehetősen bizonytalan? 

 

A regionális gazdaságtan tárgya: a gazdaság általános törvényszerűség térbeni 

érvényesülésének, a térben létező gazdaság mozgástörvényeinek feltárása. 

 

Itt fel kell hívnunk a figyelmet egy fontos megkülönböztetésre. Nem a gazdasági 

törvények térbeli vetületéről, hanem a térbeni gazdaság törvényszerűségeiről van szó. Ez a 

megfogalmazás is jelzi, hogy a tér nem egyszerűen egy passzív tartály, amelyben a 

törvényszerűségek vetülete megjelenik, hanem az érvényesülés aktív eleme, azt befolyásoló 

és módosító tényező. A tárgy megfogalmazásából is nyilvánvaló, hogy a regionális 

gazdaságtan a gazdaságtudományok közé tartozik. Az alkalmazott gazdaságtudományokat 

némi leegyszerűsítéssel két fő csoportra oszthatjuk: 
1. ágazati gazdaságtudomány (ipargazdaságtan, agrárgazdaságtan, kereskedelem 

gazdaságtan, stb.) 
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2. funkcionális gazdaságtudomány (pénzügytan, munkagazdaságtan, marketing 

stb.). 

 

A regionális gazdaságtan inkább az utóbbiakhoz áll közelebb, bár teljes egészében 

ebbe a kategóriába sem sorolható be. Míg ugyanis az ágazati gazdaságtanok a gazdaság egy-

egy szféráját, a funkcionális gazdaságtanok valóban egy-egy „vetületét” veszik vizsgálat alá, 

de a regionális gazdaságtan a legszorosabb kapcsolatban az alaptudománnyal, a 

közgazdaságtannal van, mivel a tér jelenléte „átitatja” a gazdaság valamennyi jelenségét. 

 

A regionális gazdaságtan, mint alkalmazott gazdaságtudomány egyben határtudomány 

is a gazdaságtudományok és a földrajztudományok között. Míg a regionális gazdaságtan a 

gazdaságtudományok oldaláról közelíti meg a térbeli dimenziót, addig a gazdasági 

földrajz a földrajzi környezet elemei közül a gazdasági élet alakulására ható, azzal kölcsönös 

összefüggésben levő jelenségeket, illetve azok törvényszerűségeit tanulmányozza. A 

regionális gazdaságtan és a gazdaságföldrajz kapcsolata azonban sokkal bonyolultabb, 

mintsem azt a határtudományi érintkezés megállapításával elintézhetnénk. Ennek okát a 

kialakulás körülményeiben kereshetjük. 

 

Mik a gazdaságföldrajzi és a regionális gazdaságtani térszemlélet, megközelítés 

leglényegesebb különbségei? 

 

(1.) A gazdaságföldrajz a földrajzi környezetnek a gazdaság társadalmi életre 

gyakorolt hatásait a maguk konkrét sokrétűségében, sajátos megjelenési formájában tárgyalja. 

Megközelítés módjában a minőségi oldal dominál. A gazdasági földrajz tárgya az egyes 

ásványkincsek, domborzati viszonyok, éghajlat, talaj gazdasági hatásainak feltárása. Konkrét 

telepítési kérdések esetén ezek a feltárások nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor azonban ez a 

szemlélet nehézzé teszi a gazdasági döntés számára rendkívül fontos szintetikus, egységes 

értékítélet kialakítását. A térszerkezet egyes tényezői - vízbeszerzési adottságok, 

nyersanyagok, hagyományok, stb., - minőségileg különböző „összeadhatatlan” elemek, 

bármelyik védelmében vagy irányában önmagában értékes álláspontot lehet kifejteni, amelyek 

egymással szemben nem mérlegelhetők. A regionális gazdaságtan egységes nyelvre, a 

költségek, nyereségek, árak nyelvére „fordítja le” valamennyi tényezőt. Veszít ugyan a 

tényezők sokszínűségéből, eltekint az egyes tényezők nem számszerűsíthető egyedi 

sajátosságaitól és ezzel bizonyos leegyszerűsítést hajt végre, de a másik oldalon nyeri viszont 

a szintetizálás lehetőségét, a jelenségek, folyamatok nagyobb mértékű számszerűsíthetőségét, 

és ezzel az általános érvényű törvényszerűségek pontosabb, egzaktabb módon való 

megfogalmazását. 

 

(2.) A gazdasági földrajz nevéből, tárgyából és megközelítési módjából adódóan 

szükségszerűen jobban tapad a konkrét földfelszíni jelenségekhez és objektíve nem juthat 

el a gazdasági-társadalmi tér olyan mértékű általánosításához, mint a regionális gazdaságtan. 

Annak a térnek, amellyel a regionális gazdaságtan foglalkozik, csak nagyon kevéssé, és 

áttételesen van köze a konkrét földfelszínhez. Ezt a teret a gazdasági élet résztvevői, az 

gazdasági társaságok, a lakosság „generálják” az árak területi differenciálásával, a tarifák és 

tarifalépcsők megszabásával, a föld és a telkek forgalmi értékének alakításával, a gazdasági 

kapcsolatok intenzitásával, stb. A regionális gazdaságtan ahányféle jelenséget, ahányféle 

szempontból vizsgál, annyiféle térrel, „felszínnel” operál. 

 

(3.) A törvényszerűségek megfogalmazásának útja, módszere a gazdasági 

földrajzban és a regionális gazdaságtanban különböző, és itt nem csupán az a különbség 
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lényege, hogy a regionális gazdaságtan törvényei „egzaktabb”, „függvényszerűbb” formában 

fejezhetők ki. A különbség ott van, hogy a gazdasági földrajz törvényszerűségei döntő 

többségükben induktív úton, a földfelszín jelenségeinek megfigyelése, és a megfigyelések 

alapján való (verbális vagy számszerű) általánosítás útján jönnek létre. A regionális 

gazdaságtan lévén egyik döntő feladata a közgazdaságtan általános tételeiből a gazdaság 

térbeli törvényszerűségeire vonatkozó következtetések levonása. A regionális 

gazdaságtanban tehát jelentős szerepet kap a deduktív módszer is. 

 

(4.) Az előbbi pontok összességéből következik egy további fontos szemléletbeli 

különbség, amely nem annyira a térrel, mint az idővel függ össze. A gazdasági földrajz is 

foglalkozik időbeli fejlődési folyamatokkal, de ezen belül elsősorban a kezdő és a végpontra, 

a struktúrák eltolódására, megváltozására koncentrál. Módszerei is pl. a kartográfiai ábrázolás 

erre determinálják, tehát állapotok szemléltetésére, azok összehasonlítására és abból 

következtetések levonására. A regionális gazdaságtan érdeklődésének centruma ezzel 

szemben maga a folyamat, a társadalmi újratermelés folyamán létrejövő térbeli 

kapcsolatok, a jövedelem, a pénz és áru területi körforgásának útja és annak 

törvényszerűségei. 

 

(5.) Végül, bár az utóbbi években a gazdasági földrajz is levetkőzte korábbi „leíró” 

jellegét, összességében módszerei még sem teszik alkalmassá arra, hogy közvetlen alapon 

szolgálhasson gazdasági döntésekhez, elsősorban azért, mert nem teszi lehetővé a döntés 

összes következményeinek végig gyűrűztetését, alternatív döntések eredményeinek 

összehasonlítását. A regionális gazdaságtan ebből a szempontból cselekvés-orientáltabbnak 

tekinthető. 

 

A regionális gazdaságtan tudomány rendszertani helyével kapcsolatban még egy 

témára kell kitérnünk. A fejlett országokban, a legutóbbi években újabb „fejlődési 

folyamatnak” vagyunk tanúi. Kb. egy évtized óta eltűnt a regionális gazdaságtan, 

térgazdaságtan elnevezés és beolvadt egy szélesebb tárgykörű tudományba, az un. regionális 

tudományba. A névváltozás azon a reális felismerésen nyugszik, hogy a társadalmi mozgás 

szinte minden formája a gazdaságitól a szociológiáig, a kulturálison át egészen a politikaiig 

bizonyos közös, általános - statisztikailag mérhető - törvényszerűségeket mutat. Sok 

tekintetben azonos módszerek alkalmazhatók a társadalmi, gazdasági élet valamennyi 

szférájának térszerkezeti vizsgálatában. Ennek alapján a regionális tudományt már nem 

tekintjük közgazdaságtudománynak, hanem a tér szerepével foglalkozó általános 

összefoglaló tudománynak. A térbeli mozgás, térbeli kölcsönhatás általános elméletének 

tekintjük, ezzel elmosva azt az alapvető minőségi különbséget, amely a társadalmi mozgás 

különböző formái - a gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális között van, sőt elmosva a 

társadalmi, a biológiai és a fizikai mozgás közötti különbséget is. A regionális gazdaságtan 

térbeli dimenzióinak vizsgálata során olyan összefüggések elemzésére kerül sor, melyek a 

gazdasági folyamatok mérhetőségét, elemzésük megértését hivatottak bemutatni. A következő 

fejezetekben erre teszünk kísérletet. 

 

1.2. A tényezőellátottság szerepe a regionális gazdaságban 

 

A régiók nem zárt egységek, termelési tényezők és megtermelt javak, szolgáltatások 

áramlása teremt sokoldalú kapcsolatot a különböző területek között. A termelési tényezők 

működésük legmegfelelőbb helyét keresik, oda áramlanak, ahol a legkedvezőbb feltételek 

állnak rendelkezésre. A tényezőáramlást számos körülmény ösztönözheti vagy 

akadályozhatja, sőt az egyes tényezők működésének feltételei időben is változhatnak, ezzel 
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befolyásolva a régiók versenyképességét. Az oktatás-képzés modernizálása, az 

infrastrukturális feltételek javulása, a közlekedés és kommunikáció modernizálása, a 

közszolgáltatások körének szélesedése a termelési tényezők működési feltételeit jelentős 

mértékben képes változtatni, ugyanakkor bizonyos termelési tényezők jelenléte, vagy a 

régióban történő megjelenése visszahat a fenti feltételek alakulására is (Lengyel-Rechnitzer, 

2004). Samuelson és Nordhaus (2000) az alábbiak szerint jellemzi egy gazdasági térség 

növekedését befolyásoló tényezőket (1.1. ábra). 

 

 
 

1.1. ábra: Egy gazdasági térség növekedését befolyásoló tényezők 
Forrás: Samuelson-Nordhaus, 2000. 

 

A fenti négy fő tényezőcsoport mindegyike számos elemből tevődik össze, és ezek 

szintjét, alakulását nagyrészt számszerű  mutatókkal is lehet jellemezni. A népesség alakulását 

mérhetjük például a lakosság számával, a születések és halálozások, a bevándorlás és 

elvándorlás mutatóival, a korszerkezetet az egyes korcsoportok létszámával, vagy népességen 

belüli arányával, de szintén ehhez a csoporthoz kapcsolhatók a munkaképességet és 

foglalkoztatást bemutató indikátorok: a munkaképesek és a foglalkoztatottak száma, a 

képzettséget, szakképzettséget jellemző mutatók, a munkanélküliség adatai. 

 

A tőkeállomány jellemzését a régióban jelenlévő reáltőke és pénztőke, vagy más 

megfogalmazásban az állótőke és forgótőke mutatói, így az épületek, gépek, berendezések 

összértéke, a térségben működő vállalkozások saját tőke, a beruházások, a térségbe beáramló, 

és az onnan kivitt működőtőke, illetve portfólió befektetések alakulása segítségével tehetjük 

meg. Szintén ide tartozik a műszaki infrastruktúra állapota, a közlekedési kapacitások 

(autóutak, autópályák hossza, gépjárművek száma, vasúti pályák, vízi és egyéb közlekedés-

szállítás), a telekommunikáció, távközlési kapacitások, valamint a lakásállomány, 

közműellátottság színvonala. 

 

A természeti tényezők, természeti erőforrások mennyiségének és minőségének leírását 

megtehetjük a termőföld nagysága és minőségi mutatói, az erdőállomány, folyó- és állóvizek, 

nyersanyagvagyon (fosszilis energiahordozók, gyógyvizek, ércek), táji adottságok (tengerpart 

hossza, hegyvidékek, természetvédelmi területek) számszerűsített jellemzői segítségével. 

 

Népesség 

Tőkeállomány 

Természeti 

tényezők 

Technikai haladás, 

innovációk 
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A legnehezebb feladat talán a technológiai haladás, az innovációk számbavétele, 

hiszen ezek jellegüknél fogva nehezebben írhatók le mennyiségi jellemzőkkel. Természetesen 

egyes elemeik, például a bejegyzett szabadalmak száma, a (köz- és magánszektorban folyó) 

alap- és alkalmazott kutatások mutatói mérhetők, azonban az új technológiák, innovatív 

elemek termelésbe való bevezetéséről, illetve ezek minőségéről, hatékonyságáról általában 

nem áll rendelkezésre elegendő információ. (Tóth, 2009/a) Az egyes régiók innováció-

befogadási képessége, valamint az információkhoz való hozzájutás lehetősége  szintén 

nehezen mérhető komponensei a régió kapacitásainak, holott - amint azt Japán és a kelet-

ázsiai „kistigris”- országok példája mutatja - ez is döntő mértékben befolyásolja a régió 

növekedési lehetőségeit. A területi statisztikák általában erről a területről tudnak a 

legkevesebb mérhető adatot összegyűjteni, és gyakran csak a térség gazdasági eredményeiből 

tudunk visszakövetkeztetni az innovatív folyamatok dinamizmusára és sikerességére. 

 

A régiók fejlődésében és növekedésében szerepet játszanak a régió saját belső 

adottságai –azaz a fenti tényezők régióban rendelkezésre álló mennyisége által meghatározott 

termelési potenciál,  és az előállított javak, szolgáltatások iránt a régión belül meglévő 

fogyasztói kereslet, valamint a más régiókkal való kapcsolatok hatásai. Belső (intern) 

növekedési tényezőknek tekintjük a saját belső termelési kapacitásokat és belső keresletet, 

külső (extern) növekedési tényezőknek pedig a más régiókkal való interakciókat, amelyek a 

mobilizálható termelési tényezők interregionális áramlását, valamint az előállított javaknak 

más régiók keresletét kielégítő régióközi cseréjét jelentik (Lengyel-Rechnitzer, 2004). 

 

1.2.1. A természeti környezet 

 

A természeti tényezők mint külső, környezeti adottságok jelennek meg a gazdaság 

résztvevői számára. Mindegyik gazdasági tevékenység a tér egy adott pontján folyik, a 

konkrét éghajlati és domborzati tényezőktől, mint a tevékenység fizikai környezetétől nem 

lehet eltekinteni, még ha több esetben lazítható is ez a kapcsolat. Másrészt mindegyik termék 

és felhasznált eszköz a természeti környezetből származó valamilyen szintű feldolgozás során 

készül, az inputok csak részben helyettesíthetők más anyagú termékekkel (legkönnyebben az 

energiahordozók konvertálhatók), viszont nem mindegy, hogy az egyes nyersanyagokból 

mennyi és hol áll rendelkezésre. Azaz a természeti környezet fontos szempont a gazdasági 

tevékenység helyének kiválasztásakor. Napjainkban a gazdasági tevékenységek többségénél 

a kedvezőtlen természeti hatások jó részét semlegesíteni lehet (pl. öntözéssel a szárazságot), 

azonban a gyakorlatban csak a minimális költségű megoldások terjedtek el tömegesen. A 

nyersanyagokat, természeti erőforrásokat szűkösségük szerint egy skálán ábrázolhatjuk, 

amelyen négy fő csoport jelölhető ki: 
(1) ubikvitás, a mindenhol előforduló és könnyen felhasználható javak (pl. az oxigén 

az acélgyártáshoz), 

(2) kommonalitások, a viszonylag széles körben elérhető és felhasználható javak (pl. 

mezőgazdasági termőföld és erdő, homok és kavics, stb.), 

(3) ritka javak, amelyek csak néhány helyen fordulnak elő (pl. gyémánt, nikkel, stb.), 

(4) unikális javak, amelyek csak egy-két meghatározott helyen találhatók (pl. kriolit 

az alumínium gyártásához). 

 

A nyersanyagok szűkössége relatív tartalommal bír, pl. a tiszta víznek régebben 

kevésbé voltak szűkében, mint napjainkban. Modern gazdaságokban szűkösségi járadék (pl. 

földjáradék) bevezetésével érték el, hogy a közjavak (ahol a jószág haszna oszthatatlan) ne 

váljanak egyre szűkösebbé, ne fogyjanak el (pl. a tengeri halászat part menti korlátozása, 

engedélyhez és kvótákhoz kötése lehetővé teszi a halállomány újratermelődését). Ez a 
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járadék a természeti erőforrások „ára”. A természeti erőforrásokat aszerint is meg szokták 

különböztetni, hogy kiaknázzák-e őket. Nagyon sok olyan nyersanyagforrás ismert, amit nem 

hasznosítanak. Az ismert, de ki nem aknázott javaknál általában a jelenlegi technikai és 

technológiai ismeretek, ár- és költségtényezők mellett gazdaságtalan lenne a kitermelés (a 

tőke lassan térülne meg), vagy a gazdasági externáliák kedvezőtlenek, illetve politikai- és 

tulajdonviszonyok is közbeszólhatnak. Ezek alapján a természeti környezet alkotóelemeit 

két csoportra osztjuk: 

1. megújítható, újratermelhető 

2. nem megújítható erőforrásokra. 

 

Az első csoportba tartoznak a szükséges mennyiségben újratermelhető javak, pl. a 

növények és az állatok. A másodikba a véges mennyiségben rendelkezésre álló, kimeríthető 

nyersanyagok sorolhatók (elsősorban ásványi anyagok). A javak szűkössége főleg az 

utóbbiakra vonatkozik, amelyek nagyobb része mesterségesen is előállítható más anyagokból 

(pl. gyémánt), de a költségek általában meghaladják a kitermelés jelenlegi ráfordításait. Az 

újratermelhető javak többségét a mezőgazdaság állítja elő. Alapvető feltételek: 

 

 1. FÖLD, 2. VÍZ, 3. HŐ, 4. FÉNY. 

 

A mezőgazdasági termékek termelésének többségénél a természeti környezet 

kizárólagos szerepe megszűnt, a „gazdasági környezet” került előtérbe, az alapvető feltételek 

egy részét pótolni lehet (öntözéssel, műtrágyával, energiával). Az egyes növények 

kedvezőtlenebb éghajlati viszonyok között is termeszthetők, azaz a térbeli sávok kitolódtak, 

amelyeken belül gazdaságossági határokat és optimális térségeket lehet megadni. A 

gazdaságossági határokon belül a komparatív előnyök alapján, az áraktól és a 

költségektől függ a termelés, amit az adott állam szubvenciós politikája is alapvetően 

befolyásol. A termeszthetőségi határok kitágulása a nagy tűrőképességű fajtáknak és az új 

művelési módszereknek köszönhető. Viszont a növények többségénél (legalábbis a fejlett 

országokban) az optimális térségek beszűkültek, mivel a termelékenység ugrásszerű 

növekedését a fogyasztópiac rugalmatlanul tudja csak követni. 

 

A nem megújítható és nem bővíthető erőforrásokat azok az ásványkincsek jelentik, 

amelyek kibányászását főleg a fizikai (geológiai) korlátok és a gazdasági lehetőségek 

határozzák meg. Általában igaz, hogy a jó minőségű ércek mennyisége kicsi, ahogy romlik a 

minőség, úgy nő a mennyiség. Több esetben már kimerültek a könnyen kitermelhető bányák 

(és olajkutak), csak magasabb termelési költségek mellett lehet és térben máshol folytatni a 

művelést. Az ásványkincsek háromnegyede energiahordozó (szén, kőolaj, földgáz), 

bányászatukra jellemző hogy egyre rosszabb természeti feltételek közé kerülnek. Pl. Bakuból 

előbb Kazany környékére, majd Szibériába tevődött át az orosz kőolajbányászat. A bányászat 

gazdasági lehetőségeit az árak és a költségek határozzák meg, általában igen magas a 

beruházásnak és a szállításnak, valamint a környezet helyreállításának (rekultivációjának) 

költsége. Egy bánya megnyitása időben hosszú folyamat, a rövid távú piaci hatásokat nem 

vehetik figyelembe, részben ezért a bányászat nemcsak gazdasági, hanem politikai és 

területfejlesztési kérdés is. A természeti környezet és a gazdasági tevékenységek között 

dinamikus kapcsolat van. A gazdasági és a technológiai feltételek rövid távú változása kihat 

az igénybe vett természeti erőforrások körére és fizikai helyére is, de a tartós hatás általában 

hosszabb időszakban következik be. Az állami (és a helyi) gazdaságpolitika napjainkban 

felértékelődött, a környezeti károk kezelése és megelőzése, a területfejlesztési szempontok 

érvényesítése, stb. előtérbe került. 

 



 13 

1.2.2. A termelési tényezők 

 

A termelési tényezők klasszikus felosztása: föld, munka és tőke, habár újabban a 

munkától elkülönítik a menedzsmentet és a tőkétől a technológiát. A gazdasági 

tevékenységek inputját a térben egyenlőtlenül eloszló fenti termelési tényezők alkotják. 

Mindegyik gazdaság térbelisége szorosan függ a földtől (mint fizikai helytől) és a munkaerő 

(amely fogyasztó és választópolgár is egyben) elhelyezkedésétől, viszont a relatíve mobil 

tőkétől kevésbé. 

 

A föld legfontosabb összefüggései 

 

A föld területhasznosítása szempontjából megkülönböztethetjük a termőföldet, amely 

a mezőgazdasági tevékenység alapja és az egyéb hasznosítású ingatlanokat (telkek, ipari 

létesítmények területei, stb.). A termőföld rövid távon stabil termelési tényező, miközben a 

fejlődő országokban nő a mezőgazdasági művelésbe vont területek nagysága (erdőirtással, 

mocsarak lecsapolásával), addig a fejlett országokban (főleg Európában) csökken. A 

mezőgazdasági földterület földrajzi (éghajlat, domborzat, víz) és fizikai jellemzői 

(termőképessége) is fontosak, azonban mint a megelőző fejezetben kitértünk rá, pótlólagos 

befektetéssel (öntözés, kemikáliák, speciális fajták) a termésmennyiség fokozható és a 

termelés bizonyos gazdaságossági határok között fenntartható. A föld hasznosítása függ a 

tulajdonviszonyoktól is, a termelő saját (teljes vagy részleges) tulajdonában van-e a terület, 

avagy bérelt. A saját tulajdonú földön a művelési ág változása általában gyorsabb, a 

pótlólagos befektetés (részben jelzáloghitelekkel) nagyobb és a parcellázások után az 

ingatlanforgalom élénkebb. A fejlett országokban a földbérletek visszaszorulnak, pl. amíg 

Nagy-Britanniában a XX. század elején kb. 90% volt, addig jelenleg 40%, az USA-ban pedig 

10% a bérlemények aránya. Részben ezzel, valamint az agrárolló kinyílásával, a gépesítettség 

és a termelékenység növekedésével függ össze, hogy a fejlett országokban megnőtt a 

részmunkaidőben mezőgazdasági tevékenységet végzők aránya. 

 

A fentieknek részben ellentmond, hogy az 1970-es évektől jelentkező recesszióval és a 

növekvő inflációval párhuzamosan megnőtt az érdeklődés a földterületek, mint jórészt 

értékálló ingatlan-befektetések iránt, ami felhajtotta az árakat. Jellemző, hogy főleg 

intézményi befektetők vásároltak nagyobb területű földeket és nem a mezőgazdasági térségek, 

hanem az üdülőterületek, aglomerálódó városkörnyékek, kedvező közlekedési helyzetben 

levő térségek (pl. autópályák lehajtói) értékelődtek fel. A lakosság is előnyben részesítette 

vagyonmegőrzési céllal az üdülőket, illetve a házakat. 

 

A városok körüli földterületek bérleti díjának különbségei olyan területhasznosítási 

övezeteket hoznak létre, amelyek formailag hasonlítanak a THÜNEN-féle körökre. A 

legmagasabb ingatlanárak és bérleti díjak a városok kereskedelmi, üzleti központjában 

vannak, a központtól távolodva előbb az ipari üzemek helyezkednek el, azután a lakóövezetek 

és legkívül a mezőgazdasági térségek. Szabályos körök a gyakorlatban ritkán figyelhetők 

meg, mivel a lepusztuló városközpontok, a szegregáció, a biztonságos és tiszta környezetű 

alvóvárosok, stb. alapvetően megváltoztatják egyes térségek megítélését és így értékét. Az is 

megfigyelhető hogy a non profit intézmények egy része (főiskolák, egyetemek 

kutatóintézetek, stb.) a jóval olcsóbb és „nyugodtabb”, viszont kiváló infrastruktúrával 

rendelkező olyan kisvárosok mellé települ, ahonnan a nagyvárosi szolgáltatások könnyen 

elérhetők. Modern piacgazdaságban a földhasználatot nem a talajadottságok, hanem a föld 

(az ingatlan) piaci értéke határozza meg. A központi (és a helyi) kormányzatok általában 

szabályozzák a földhasználatot, és a földjáradék mellett lefölözik a spekulációs nyereséget is 
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(pl. ha a tervezett autópályák mellett megugranak az ingatlanárak), területrendezési 

előírásokkal próbálják minimalizálni a környezeti terhelést, valamint vámokkal és 

szubvenciókkal megakadályozzák az agrárolló végzetes kinyílását is (1.2. ábra). 

 

     bérleti díj 

 

 

 

 

 

 

 

   Városközpont 

 

  Kereskedelem       távolság 
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1.2. ábra: Összefüggések a bérleti díj és a terület-felhasználás között 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A munkaerő legfontosabb összegfüggései 

 

A termelési tényezők közül a munkaerő inkább helyhez kötött, kevésbé 

számszerűsíthető és cserélhető le mint pl. a tőke és a technológia. A gazdasági 

tevékenységhez szükséges létszámú és szakképzettségű munkaerő felvételét, illetve 

megtartását számos gazdaságon kívüli tényező is befolyásolja. Egy nemzetgazdaságon belül a 

főbb gazdasági ágakban foglalkoztatottak, számának és arányának változása a gazdasági 

növekedéssel hozható kapcsolatba. Ahogy nő az egy főre jutó GDP, úgy csökken meredeken a 

mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, a gyáripar és egyéb ipar egy bizonyos növekedés 

után fokozatosan visszaszorul, míg a szolgáltatások (a tercier szektor) dominanciája egyre 

nyilvánvalóbb lesz. 

 

Egy másik tendencia is megfigyelhető ami a demográfiai változásokkal van 

kapcsolatban: a munkaképes korú lakosság aránya fokozatosan csökken a népességen belül, 

egyrészt az iskolázottsági szint növekedése miatt kitolódik a munkába állás ideje, másrészt 

jelentősen megnő a nyugdíjasok és az eltartottak rétege (az életkor növekedésével együtt). 

Továbbá a részmunkaidősök (akiknek nagyobb része női munkaerő aránya is növekszik. 

Például Angliában a női foglalkoztatottak kb. fele tartozik ide. A munkaerőnek, mint 

termelési tényezőnek három jellemzőjét célszerű vizsgálni a gazdaság térbelisége szerint: 
1. típusát 

2. mobilitását 

3. költségét. 

A típusnál a nemek (férfi-nő) és a képzettség szerinti térbeli megoszlást kell 

figyelembe venni. A nemek közötti munkamegosztásnál vannak kizárónak nevezhető 

szempontok (pl. a bányászat inkább a férfiaknak való) és vannak tradicionális szokások (pl. 
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családanyák nem tudnak tömegesen nagy időbeli leterhelést jelentő munkát vállalni). A 

képzettségnél korábban valamilyen speciális szakmai irány volt a döntő. Manapság az 

emberi erőforrásba történő befektetésnek három dimenziója van: 
1. az általános műveltség a lényeg (egy érettségizett könnyebben átképezhető) 

2. a felsőfokú szakismeret felértékelődött 

3. az egyén egészségi állapota (és munkabírása) is előtérbe került. 

 

A munkaerő térbeli mobilitása általában korlátozott, elsősorban a fiatal (és 

szakképzetlen) férfi munkaerő költözik munkát keresve (agrártérségekből nagyvárosokba). A 

lakó- és munkahely szétválásával megnőtt a napi ingázás szerepe is, főleg alvó- és 

bolygóvárosokból az üzleti és az ipari negyedekbe. A munkaerő mobilitása függ a kulturális 

tradícióktól is, pl. az USA-ban könnyebben költöznek, mint Európában. Továbbá alapvetőek a 

lakáshoz jutás feltételei. Magyarországon a munkaerő területi mobilitását az ingatlanpiac 

kezdetlegessége és a magánbérlemények hiánya, a túlértékelt lakások, illetve az utazási 

költségek egyaránt korlátozzák. 

 

 foglalkoztatottak aránya (%) 

      100 

 

   mezőgazdaság 

      szolgáltatás 

 

 

      egyéb ipar 

 

      kézműipar 

 

 

         egy főre jutó GDP 

 

1.3. ábra: A munkaerő összetétele és a gazdasági növekedés 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A fejlett országok munkaerőpiacán jelentősen megnőtt a munkanélküliek aránya, ami 

jól érzékelhető napjaink Európájában is. A munkanélküliség növekedésénél megfigyelhető az 

Észak-Dél, a város-falu és a regionális különbségek kiéleződése. A magasabb 

munkanélküliségi ráta inkább a bezárt ipari és az agrártérségekre jellemző, a 

nagyvárosokra kevésbé. A munkanélküliek többsége immobil, aminek objektív és szubjektív 

okai is vannak. A strukturális munkanélküliség mellett a globális is jellemző, azaz más 

térségekben is nehezen találnak szakképzettségüknek megfelelő munkát, másrészt a családok 

nehezen szakadnak ki a megszokott környezetből és nem adják fel könnyen lakásukat (1.3. 

ábra). Az emberek egy része felnőtt korban nem képezhető át új munkára, főleg egészen más 

alapműveltséget igénylőre (egy idősebb bányász nehezen vállal el számítógépes adatbevitelt). 

Megjegyezzük, miként a mobilitás, úgy a szakmaváltás megítélése is függ az adott ország 

szokásaitól, hagyományaitól. 

 

A bérköltségnél (a munkaerő áránál) döntő a szakképzettség, két tendencia 

figyelhető meg: 
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 egyrészt megszaporodott a speciális szakértelmet, magas képzettségi szintet igénylő 

munkák köre, amelyek magas fizetéssel, jó és biztos munkakörülményekkel járnak 

együtt, 

 másrészt olyan (érettségizett) szakképzetlenek iránt van igény, akik gyorsan 

betaníthatók egy-egy mechanikus részfeladat elvégzésére, viszont ezek a munkák 

alacsony fizetésűek és bizonytalan ideig tartanak. 

 

Ezt a két tendenciát az iparban az üzemszervezés átalakulása, a mikroprocesszorok és a 

robotok, az automatikus ellenőrző rendszerek megjelenése váltotta ki. A szolgáltatásokban 

(pl. a kereskedelemben, egészségügyben, stb.) mindig ez a kettősség volt a jellemző, a 

szolgáltatások térnyerése után pedig a gazdasági tevékenységek többségére is igaz lett. A 

bérköltségeken túl a munkaerő ráfordításainál figyelembe kell venni az egyéb 

támogatásokat (étkeztetés, üdültetés, stb.), a szakszervezeti mozgalom szervezettségét; és azt 

is, hogy a bérek lefelé rugalmatlanok, az egyszer elért béreket nehéz csökkenteni, inkább 

létszámleépítésre kerül sor. Korábban gyakori volt az olcsó munkaerőre telepítés, azonban 

manapság ez szinte csak a fejlődő országokra jellemző, a fejlett országokon belül nem 

(Magyarországon is egy meghatározott időszakban volt jellemző a szabad munkaerőhöz 

történő ipartelepítés). 

 

A tőke legfontosabb összefüggései 

 

A tőke elválasztódik a másik két (elsődlegesnek is nevezett) termelési tényezőtől, 

ugyanis maga is a gazdaság által létrehozott kibocsátás. A tőke két formáját különböztetjük 

meg: 

1. a fizikai (reál-) tőkét 

2. pénztőkét. 

 

A fizikai tőkére (gyárak, épületek, járművek, raktárkészletek, stb.) általában az 

jellemző, hogy a tőkejavak többsége helyhez kötött és jelentős területi különbségek vannak. 

Ezek a javak fokozatosan elhasználódnak és veszítenek értékükből (használtan csak 

veszteséggel adhatók el), viszont javíthatók és újakkal pótolhatók. Vagy a termelő saját 

tulajdonában vannak, vagy bérleti díjat kell fizetni használatukért. 

 

A pénztőke (készpénz, értékpapírok: kötvény, részvény, stb.) egy országon belül mobil, 

viszont országok között már korlátozzák mozgását. A tulajdonos kétféleképpen 

hasznosíthatja tőkéjét: 

 pénzét kölcsönadhatja (a kamat a pénz bérleti díja) 

 résztulajdont (részvényt) vásárolhat gazdasági társaságokban. 

 

A pénztőke általában pénzintézeteken és értéktőzsdéken keresztül jut el a felhasználóhoz. 

A pénzintézetek (kereskedelmi bankok takarékpénztárak, befektetési alapok, stb.) többsége 

kiterjedt térbeli hálózattal rendelkezik, ez a hálózat gyűjti a forrásokat (betéteket) és helyezi ki 

hitelek formájában, avagy adja tovább a bankközi pénzpiacokon. Az értéktőzsdéken a 

brókercégek megbízás alapján kereskednek a részvényekkel (tulajdonjogokkal). Értéktőzsde 

csak a nagyobb városokban (általában fővárosban), a pénzügyi centrumokban található. A jól 

működő pénzpiac feltételezi befektetési tanácsadó cégek térben egyenletes elterjedését is, akik 

az ügyfelekkel szinte napi kapcsolatban állva segítenek eligazodni az ügyletekben, illetve 

információkat közvetítenek. Fejlett piacgazdaságokban az új eljárások bevezetésére 

vállalkozó kisebb cégek tőkeigényét az ún. kockázati tőke elégíti ki, közép és hosszú lejáratú 

hitelekkel (avagy alaptőke emeléssel) a kezdeti időszak viszonylag nagyobb kiadásait 
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finanszírozzák. Jellemző a nagy kockázat, 10 induló vállalkozásból 1-2 lesz sikeres, viszont 

nyereségük fedezi a többiek veszteségét. Ezek a csúcstechnológiával dolgozó „high-tech” 

cégek általában speciális térségekben helyezkednek el (egyetemek, kutatóintézetek 

mellett). Az intézményi befektetők (biztosítótársaságok, nyugdíj alapok, stb.) jelentősége 

megnőtt, akik sok kistulajdonos érdekét képviselve inkább a nagyobb volumenű, megbízható 

befektetéseket részesítik előnyben. Továbbá növekedett a központi és a helyi 

kormányzatok szerepe az externáliák (infrastruktúra, környezetvédelem, stb.), és a területi 

egyenlőtlenségek kiéleződése miatt elmaradott térségek gazdásági fejlesztésében is. A 

kormányzati beruházásokra jellemző, hogy a gazdasági növekedést megkésve és 

ingadozásokkal követik, és igen erős a területi lobbyk befolyása. A lakosság vagyona is 

számottevő, a becslések szerint Magyarországon 20%-uk pénzmegtakarítás, 20%-uk ingóság 

és 60%-uk ingatlan, ez utóbbiak nyilván erős területi meghatározottsággal bírnak. 

 

A tőkejavak 

 

A tőke a gazdaság fejlődésének egyik legfontosabb erőforrása. Mobil termelési 

tényező, sőt a mobilitás fokát tekintve megelőzi a természeti tényezőket és a munkaerőt is. 

Mobilitását alapvetően a nyereségtermelő képessége, hasznosulásának lehetősége határozza 

meg, bár a mindennapi tapasztalatok azt mutatják, hogy a beruházók gyakran a tőkeképződés 

helyén fektetik be újra a keletkezett hasznot, és csak jelentősen nagyobb, vagy lényegesen 

kisebb kockázattal járó profitkilátások hatására mobilizálják tőkéjüket. Az egyes gazdasági 

ágazatok fejlődéséhez tőkére van szükség, amely származhat az ágazat saját profitjának 

visszaforgatásából, megtakarításokból, vagy külső befektető által nyújtott hitelből, segélyből, 

vagy részesedés vásárlásából.  Amennyiben egy adott régióban nem képződik elegendő 

megtakarítás, vagy nyereség, akkor mindenképpen szükséges más régiók tőkeforrásait a 

régióba csábítani hitel. A pénztőke gyakorlatilag világméretű áramlása gyors, azonban éppen 

emiatt igen nagy veszélyeket is rejt magában. Az ún. portfólió-befektetések a befektetés 

helyszínét a pillanatnyi magas hozamok alapján választják meg, és azonnal odébb állnak, ha 

máshol nagyobb haszonra nyílik kilátás. Ilyen módon nagyon rövid időn belül jelentősen 

megváltozhat egy terület/telephely pénztőke ellátottsága, amely az adott térség gazdasági 

potenciálját is jelentősen képes befolyásolni. A működőtőke – beruházások ennél valamelyest 

kedvezőbb hatásúak, mobilitásuk kevesebb sebezhetőséget rejt magában a fogadó térség 

számára. Itt a beruházó érdeke is a létrehozott működő reáltőke-elem magas szintű 

nyereségességének fenntartása, a megtérülés biztosítása, ami általában több éves folyamat. 

Ekképpen a fogadó térség tartósan számíthat a tőkeberuházás jelenlétére a térségben, így 

annak munkahelyteremtő, jövedelemgeneráló, fogyasztásbővítő hatásaira, csakúgy mint 

kibocsátás és export kapacitások növekedésére (Simai-Gál, 2000). A működőtőke-export 

egyik jellegzetes megnyilvánulási formája a technológia-transzfer, ami a világgazdaság 

fejlődésének kulcstényezője. Ennek elemei tulajdonképpen az innováció terjedésének elemei, 

azaz a technológia terjedése (diffúzió), a technológia abszorpciója, adaptálása, és végül a 

tényleges technológiatranszfer (gépek, műszerek, szabadalmak, egyik térségből vagy 

országból a másikba történő átvitele). A működőtőke-exporton kívül természetesen a 

technológiatranszfer jelentheti műszaki leírások, know-how-ok, licencek átadását, azaz 

tulajdonképpen szellemi tőke exportot is.  

 

A nemzetközi tőkeáramlás a világgazdasági kapcsolatok közül a legjelentősebb 

kapcsolatfajta. Ennek formája lehet a reáltőke nemzetközi áramlása: közvetlen külföldi 

tőkebefektetés (Foreign Direct Investment - FDI), más szóval működőtőke beáramlás továbbá 

a pénztőke nemzetközi áramlása (külföldi portfólió befektetés), ami tulajdonrész szerzését 

jelenti, vagy hitelek, segélyek nyújtását). A szakirodalomban általában csak a 10 % 
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tulajdonrészt meghaladó mértékű tőkerészesedés megvásárlását szokás működőtőke –

befektetésnek tekinteni (Abonyiné, 2002). 

 

Az UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) definíciója 

szerint a közvetlen külföldi tőkebefektetés olyan nemzetközi befektetés, amelyben az egyik 

országban székhellyel rendelkező egység a másik országban lévő vállalatban tartós 

érdekeltséget szerez. Hosszú távú viszonyt jelent a vállalat és befektető közt. Ezzel szemben a 

pénztőke nemzetközi áramlásának megnyilvánulási formája a külföldi portfólió-befektetés 

alapvetően a pénzpiacokon forgalmazott értékpapírok vásárlása (kötvény, részvény, határidős 

ügylet, opció), amely nem eredményez közvetlen rendelkezési jogot a fogadó ország 

vállalatában, nem vezet a fogadó vállalat menedzsmentjének elvesztéséhez. A működőtőke 

beruházás általában az új technika létrehozását jelenti reáltőke formájában, míg a portfólió-

beruházás az ehhez szükséges pénzforrást adhatja. A működőtőke exportőr hosszabb, tartós 

befektetést tervez, amelynek hosszú távú megtérülésében érdekelt, a portfólióbefektetés 

viszont esetenként igen rövid távra szólhat, a pillanatnyi nyereségszerzés, akár 

árfolyamnyereség szerzése is motiválja, és a fogadó ország, vagy vállalat iránti bizalom 

megingásakor azonnal odébbállhat. Ennek megfelelően a befektetők motivációja is eltér. A 

működőtőke-exportőr a fogadó vállalat nyereséges, hatékony működésében, tartós 

növekedésében érdekelt, a piaci részesedés növelését szeretné elérni, míg a 

portfólióbefektetés a rövid távon elérhető kamat, osztalék, vagy árfolyamnyereség 

maximalizálását szeretné. A működőtőke-befektetések ezért kevésbé változékonyak, 

lényegében csak a konjunkturális ingadozásokra reagálnak, a portfólió-befektetések viszont 

jobban ki vannak téve a piac lélektani hatásainak. 

 

A közvetlen külföldi beruházások, azaz a működőtőke export indítékai lehetnek az 

eltérő tényezőellátottságok kihasználása, azaz a természeti adottságokban megnyilvánuló 

különbségek, vagy az olcsó munkaerővel való ellátottság kihasználása, a munkaerő 

szakképzettségi különbségeinek kiaknázása. A vállalati stratégiát érintő ok például a 

versenytárstól való megszabadulás, technológiákhoz való hozzájutás, piacvásárlás, vagy a 

fogadó ország kormánya, önkormányzatai által nyújtott kedvezmények, az üzleti partner 

követése, vagy a helyi piaci kritériumoknak való megfelelés helyi gyártással, és a helyi piac 

ellátása olcsóbb helyi termeléssel, valamint a globális versenypozíció megőrzése érdekében a 

helyi piacon való jelenlét biztosítása, és a protekcionizmus megkerülése. A külföldi 

működőtőke számára fontos a stabil jogi környezet, az intézményrendszer és a bankrendszer 

fejlettsége, a kötöttségektől mentes, rugalmas ügyintézés és a fejlett infrastruktúra is. A 

működőtőke export regionális hatásai közt pozitív és negatív hatások egyaránt 

előfordulhatnak, ezek egy része mérhető, számszerűsíthető, mások nem. A pozitív mérhető 

hatások a fogadó régió fizetési mérlegének tőketöbblete, hiányának csökkentése, a nettó 

export növekedése, importmegtakarítás, a fogadó térségben az üzleti forgalom növekedése, 

ennek következtében a befizetett adók, a belső foglalkoztatottság és lakossági jövedelmek 

növekedése, a helyi vásárlások élénkülése és az alvállalkozói forgalom növekedése, a külföldi 

beruházások révén a kutatás-fejlesztési tevékenységhez való hozzájárulás, és összességében a 

fogadó térség GDP-jének növekedése. Szintén pozitív, de nehezen számszerűsíthető hatás a 

fogadó térségben a műszaki színvonal emelkedése, a vezetés és munkaerő képzettsége és 

tapasztalatai növekedése, a gyártmányok és szolgáltatások minőségének javulása. 

Természetesen ezeket az előnyöket csak megfelelő, a tőkebeáramlást irányító 

gazdaságpolitika mellett lehet érvényesíteni. 

 

Negatív hatásokról is beszélni kell, főként a kisebb fogadó országok, gyengébb 

pozíciójú régiók esetében. Ilyen hátrány lehet, hogy a külföldi működő tőkével előállított új 
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értékből kevés marad a fogadó régióban, nagy részét külföldre viszik értékesítésre. Erősödik a 

világpiacon a közvetlen függőség, az ország sebezhetőbb lesz, kiszolgáltatott a külföldi 

beruházó felé, így annak üzleti stratégiaváltása az egész fogadó országra, térségre hatással 

van. A külföldi beruházás révén történő termelés torzíthatja a termelési és fogyasztási 

szerkezetet (pl. luxusfogyasztás ösztönzésével), az igényesebb termékek és termelő 

berendezések miatt nőhet a külföldi részegységek importja, ami fizetési mérleg problémákat 

okozhat. Ugyancsak hátrányos lehet a külföldi beruházó által megvalósított monopolhelyzet. 

A nemzetközi, globális vállalatok a transzferárak alkalmazása révén valamely országban, 

térségben adózási okok miatt a valósnál kisebb teljesítményt mutathatnak ki, így 

tulajdonképpen a GDP-t elszívják. Nem elhanyagolható, hogy versenytársként megjelenve a 

helyi piacokon a helyi vállalkozások lehetőségeit korlátozhatják (jobb technológia, 

hitelképesség, külföldről történő beszállítások, környezetszennyezés révén). További veszély, 

hogy ha a működőtőke beruházással helyi vállalatok többségi tulajdonát megszerzik, az 

akvizíciók után a dolgozók elbocsátása lesz a következő lépés, és a megvásárolt vállalat 

bezárásával anyaországbeli cégük termékei számára építenek piacot. 

 

Mindez a fogadó térségben a munkanélküliség növekedéséhez és társadalmi 

feszültségekhez vezet (Simai-Gál, 2000). Egy régión belüli tőkeállomány alapvetően függ a 

régión belüli tőkefelhalmozásoktól és értékvesztéstől (amortizációtól), valamint a régió 

tőkeimportjától és tőkeexportjától nyitott régió esetében a fentiek mellett a tőke 

interregionális áramlásával is számolni kell. Az interregionális tőkeáramlások okainak és 

irányainak jellemzésénél gyakran élnek azzal a feltételezéssel, hogy a beruházások a nyereség 

maximalizálására törekszenek, azaz a beruházó ott fog beruházni, ahol a legkedvezőbb 

megtérülést éri el. Ennek megfelelően a tőke az alacsonyabb profitrátát nyújtó régióból 

áramlik a magasabb megtérülést nyújtó régió felé, ott a termelési kapacitások és a kibocsátás 

növekedése révén aztán a profitráta csökkenése irányába hatva a profitráták kiegyenlítődését 

idézi elő. Mindez feltételezi, hogy a tőke teljesen mobil, és a profitmaximalizálás a cél, a 

tökéletes piacok feltételrendszere mellett. A valóság azonban nem ezt a képet mutatja. 

 

A valóságban a tőke egyáltalán nem nevezhető teljesen mobil tényezőnek. A földhöz 

kapcsolódó tőke például lényegében immobil, az adott helyre történő beruházások nem 

helyezhetők át máshová. A földművelés kifejezetten helyhez kötött, de az ipari ágazatokban 

történt épület-beruházás, termelő kapacitás sem helyezhető át gyorsan és költségmentesen egy 

más helyszínre. Új beruházások esetén is megjelennek más szempontok a profitmaximalizálás 

szempontja mellett, amelyek korlátozzák a tőke interregionális mobilitását. Az új 

beruházásokat szívesen létesítik a már meglévő telephelyen, a beruházók előnyben részesítik 

a saját vállalkozást az idegen vállalkozással szemben, a kommunikációs, infrastrukturális és 

intézményi (például pénzügyi, bankrendszer) rendszerek elégtelen kiépültsége, működése 

elriasztja a beruházókat az egyébként kedvező megtérülési lehetőségektől, akárcsak a 

túlzottan bürokratikus ügyintézés, vagy a korrupció, illetve a jogrendszer bizonytalanságai. 

Szintén a beruházások ellen hat a munkaerő nem megfelelő képzettsége, vagy 

munkakultúrája, viszont az állam beruházásbarát politikája ösztönző tényezőként jelentkezik. 

A tőke mobilitásának a régió gazdasági növekedésére gyakorolt hatása eltér a származási és 

a célrégió esetében. A célrégióban a tőkeállomány növekedése a termelési potenciál, 

kapacitások növekedését eredményezi, tehát expanzív hatású, míg a származási régióban 

ugyanekkora mértékű visszahúzó hatás tapasztalható. A célrégióban a megnövekedett 

tőkeállomány hatására agglomerációs gazdasági előnyök alakulhatnak ki, amelyek továbbra is 

növelik a profitrátát, ez pedig más beruházókat is a térségbe vonz. Ezen kumulatív folyamatok 

további következménye, hogy a beruházók még kisebb profitráta mellett is ezeket a régiókat 

fogják preferálni, ezzel elmélyítve a már meglévő fejlettségbeli különbségeket. 
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1.3. Kereslet, szállítás és térbeli kapcsolatok 

 

A gazdasági tevékenységek térbeliségét a piaci igény, a javak és a szolgáltatások iránti 

fizetőképes kereslet területi megjelenése alapvetően befolyásolja. A kereslethez kötődik és 

hasonlóan fontos a szállítás, valamint a térbeli gazdasági kapcsolatok rendszerének 

kialakulása is, mint az anyagi javak és a szolgáltatások, az információk eljuttatása a 

fogyasztókhoz. 

 

A kereslet legfontosabb összefüggései 

 

A piaci kereslet szintje (nagysága) és szerkezete (összetétele) elsősorban a gazdasági 

fejlettségtől azaz a felhasználók, a fogyasztók fizetőképességétől függ. A kereslet térbelisége 

nagyjából a jövedelmek térbeliségével korrelál, együttmozgásukat csak a megtakarítási 

szokások, valamint kiemelt fogyasztási helyek (pl. üdülőcentrumok) módosítják. Egy termék 

felhasználóit általában két csoportra lehet osztani: 

 a végső fogyasztókra, akik „elfogyasztják” a terméket 

 a termelő felhasználókra, akik tovább feldolgozva beépítik kibocsátásukba (pl. a tej 

kerülhet a termelőtől közvetlenül a fogyasztóhoz, de egy sajtüzembe is). 

 

A végső fogyasztás tipikus esete a családi fogyasztás, amely fejlett országokban a 

GNP kb. kétharmadát teszi ki, tehát jelentős nagyságú. A családok fogyasztásának 

szerkezetét alapvetően a rendelkezésükre álló jövedelem határozza meg. A családi jövedelem 

emelkedésével csökken az élelmiszerre, ruházatra, lakásra költött hányad és ugrásszerűen 

megnő a megtakarítások, összege. Az élelmiszerre, ruházatra és lakásra fordított kiadások a 

földrajzi környezettől (éghajlattól), azaz a térbeli sajátosságoktól is függnek. A fogyasztói 

kereslet térbeli intenzitását a lakosság területi eloszlása és demográfiai összetétele is 

befolyásolja. A családok a jövedelmüket hosszú távon osztják be, az átmeneti ingadozások 

kevésbé módosítják fogyasztásukat. Fiatal családoknál a lakásszerzés és a családalapítás, míg 

idősebb korban az inaktív évekre történő takarékoskodás miatt csökken a közvetlen 

fogyasztás, nő a megtakarítások összege. A keresletet nagyban befolyásolja az önellátás 

mértéke (főleg élelmiszertermelés, otthoni javítás, mosás, főzés) és a „kaláka” is. Mindkettő 

inkább kisebb településekre jellemző. A fejlett piacgazdaságokban megnőtt a kereslet a helyi 

gazdaság termékei és szolgáltatásai iránt. Ezt a tendenciát valószínűleg a szolgáltatások 

(amelyek zöme a fogyasztókhoz közel települ) növekvő jelentőségén túl a speciális helyi 

igények megjelenése, a megbízható (ismert és nem szennyezett) élelmiszerek felértékelődése 

és a tömegtermékek háttérbe szorulása váltotta ki. 

 

A szállítás legfontosabb összefüggései 

 

A neoklasszikus modellek kiemelten veszik figyelembe a szállított nyersanyag és a 

termékek súlyát, valamint a szállítási távolságot. A technikai és a technológiai fejlődéssel (az 

infrastruktúra kiépülésével) együtt a szállítás jelentősége háttérbe szorult, csak néhány nagy 

tömegű (és olcsó) nyersanyag (pl. barnaszén, agyag, stb.) vonzza a feldolgozó üzemeket. A 

szállítási költségek két részből tevődnek össze: 

 állandó költségekből, amik akkor is felmerülnek, ha nincs tényleges szállítás (pl. az 

épületek, eszközök fenntartása), 

 változó költségekből, az aktuális nyersanyag, termék jellemzőitől és a távolságtól 

függő kiadások (pl. üzemanyag). 
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A legfontosabb szállítási módok alapban befolyásolják a költségeket. Ezek közúti, 

vasúti, vízi és légi szállítás, illetve speciális anyagoknál csővezeték (pl. kőolaj, földgáz). A 

különböző szállítási módoknál a kétféle költségtényező aránya egységnyi súlyra számolva a 

távolságtól függően eltér. Rövid távolságon általában a közúti szállítás a legolcsóbb, mivel 

viszonylag alacsony az állandó költsége (az úthálózat építése és fenntartása a gazdasági 

externáliák közé tartozik). Ezt követi a vasúti közlekedés, magasabb állandó és alacsonyabb 

változó költséggel, majd a vízi szállítás következik. A légi közlekedés nagyobb távolságra és 

kisebb tömegű, avagy speciális (gyorsan szállítandó) termékeknél előnyös (1.4. ábra). 

 

szállítási költség 

       közúti szállítás 

 

         vasút 

 

         vízi közlekedés 

 

 

 

  X Y         Z      szállítási távolság 

 

1.4. ábra: Szállítási költségek 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A gyakorlatban általában kombinált szállítási módok vannak, azaz át kell rakni az 

árut egy másik szállítóeszközre is, amíg eljut céljába. Az átrakás mindig növeli a költségeket, 

viszont kiszámítható az a hely, ahol a különböző szállítási módok önköltsége az átrakással 

együtt minimális. 

 

A térbeli kapcsolattartás legfontosabb összefüggései 

 

Mindegyik gazdasági tevékenységnél alapvető az üzleti partnerek közötti kapcsolatok 

ápolása, ami nemcsak az információk cseréjét (ami telefonon is lehetséges), hanem az adott 

helyen történő személyes informálódást és megbeszélést is feltételezi. Ezért a nyersanyagok 

és a termékek szállítási költsége mellett fontos az üzleti, valamint a személyes kapcsolatok 

ápolása, az információk begyűjtése is. Az információk szállítása, a hírközlés is forradalmi 

változásokon ment keresztül az utóbbi száz évben: telegráf, telefon, rádió, telex, telefax és 

műholdas összeköttetés, internet, mobiltelefon, stb. A termelő számára nemcsak a 

beszállítóival, alvállalkozóival és a speciális szakértőkkel való szoros együttműködés fontos, 

hanem piaci vásárlóival is. Ezen „közönségkapcsolatok” ápolására, a piaci igények, 

lehetőségek és változások nyomon követésére, esetleg befolyásolására célszerű 

érdekképviseletet több helyen fenntartani. Az üzleti partnerekkel és a piaci résztvevőkkel való 

gyakori kapcsolattartás feltételezi, hogy ezek az egyének és szervezetek a telephely 

„környezetében” legyenek. Minél kisebb egy vállalkozás, annál kisebb ennek a környezetnek 

a térbeli kiterjedése. A települések helyi gazdaságát alkotó szervezetek üzleti kapcsolatai 

ritkán nyúlnak túl a település határán (pl. szerelők, kiskereskedők, stb.). 

 

A kapcsolatokban rejlő előnyök halmozottan jelentkeznek az agglomerálódó 

térségekben. Az agglomerációk gazdasági előnyei a méretgazdaságosságból, a 

piacközelségből, a városi szolgáltatásokból, az információszerzés alacsony költségeiből, a 



 22 

viszonylag nagy munkaerőpiacból adódnak. A magasan képzett szakértők (tanácsadók) is 

helyben vannak, illetve az állami hivatalok és a piaci intézmények is itt működnek. 

 

1.4. A technológia gazdasági összefüggései 

 

A technológia olyan eljárást jelent, ahogyan és amelynek során az inputból (munkaerő, 

alapanyag, munkaeszköz) a termék vagy a szolgáltatás előáll. A technológia két formában 

létezik: 

 know-how 

 és információ alakjában. 

 

A know-how olyan gazdasági, műszaki, szervezési, vezetési, stb. ismeret, ami a 

gyakorlatban a technológia alkalmazásához elengedhetetlen. A technológiát vagy a cég saját 

kutató részlege fejleszti ki, vagy más szervezetektől vásárolják (licencek, szabadalmak 

formájában). Csúcstechnológiának az olyan élenjáró technológiát (pl. géntechnológia) 

nevezik, amelynek ki- és továbbfejlesztése, alkalmazása magasan képzett munkaerőt igényel, 

valamint elterjedve egyre több cég alkalmazza. A technológia és az innovációk szorosan 

kötődnek egymáshoz. Egy gazdaság fejlődését, annak folyamatainak sikerességét 

meghatározó tényezője az innováció. Az innováció az, ami valójában dinamikus környezetbe 

helyezi a gazdaságot és benne a vállalatokat. 

 

Mit is jelent azonban valójában az innováció? 
 

Az innováció fogalmát Schumpeter (1939) vezette be a közgazdaságtanba. Elmélete 

alapján a termelési tényezők új kombinációjában jelöli meg az innováció lényegét, és abban, 

hogy az ilyen típusú törekvéseknek van személyes hordozója, mégpedig maga a vállalkozó. 

Ez a schumpeteri felfogás csupán a termelővállalatokra vonatkozik, de más típusú 

vállalatokra is kiterjeszthető. Felfogása minden további, innovációval foglalkozó elmélet 

kiindulópontja lett. Schumpeter az innovációnak öt alapesetét különbözteti meg: 

 új termék, új áru, vagy egyes javaknak új minőségben való előállítása, 

 új termelési értékesítési eljárás bevezetése, 

 új elhelyezési lehetőség, új piac megnyitása, 

 nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása, 

 új szervezet létrehozása, vagy megszüntetése. 

 

Schumpeter szerint az innovációs folyamat három részből áll: 

 invenció: az új gondolat megszületése; 

 innováció: az új gondolat materiális megvalósítása; 

 diffúzió: az új termék elterjesztése, tömeges felhasználása. 

 

Downs és Mohr 1976-ban tovább bővítette a fogalmat: „az innováció bármely olyan 

eszköz, rendszer, folyamat, probléma, program, termék vagy szolgáltatás adaptációja, amely 

új a szervezet számára.” Dougherty szerint (1996) az „innováció egy új termék vagy 

szolgáltatás koncepciójának megalkotása, fejlesztése, gyártásfejlesztése, gyártása, piacra 

dobása és folyamatos menedzselése”. Az OECD által megalkotott és használat ajánlásai 

alapján készült Frascati kézikönyvben közzétett definíció szerint az innováció (K+F) „az a 

rendszeresen végzett alkotó munka, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, beleértve az 

emberről, a kultúráról és a társadalomról alkotott ismeretek gyarapítását is, valamint ennek az 

egész ismeretanyagnak a felhasználását új alkalmazások kidolgozására. Az így értelmezett 

K+F háromféle tevékenységet ölel fel: az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti 
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fejlesztést. Ebből következik, hogy az innováció egy ötlet átalakulása - vagy a piacon 

bevezetett új, illetve korszerűsített termékké, vagy az iparban és kereskedelemben felhasznált 

új, illetve továbbfejlesztett műveletté -, vagy valamely társadalmi szolgáltatás újfajta 

megközelítése”. Az innováció tehát megjelenhet új termékben, de jelenthet új technológiát, új 

marketing stratégiát, vagy új szervezeti kapcsolatrendszert is. A fogyasztó számára mindez 

az ő igényeinek jobb kielégítésében jelenik meg: a termék új tulajdonságaiban, alacsonyabb 

árában, a rövidebb szállítási határidőben, a termékkel nyújtott jobb szolgáltatásban stb. A 

vállalatok szempontjából tekintve az innovációnak 4 csoportja figyelhető meg: 

 Termék innováció: új értékesíthető termékekben jelenik meg. 

 Eljárás innováció: a produktum létrehozása maga, mindazon módszer, mellyel 

létrehozzák az adott terméket (pl. költségcsökkentés, termelékenység javulása). 

 Szociális innováció: a humán szférában, a vállalat munkaerő állományában hajtanak 

végre fejlesztéseket, vagy a vállalat irányításában, vagy új szervezeti forma 

létrehozásában járulnak hozzá az új termék létrehozásához. 

 Strukturális innováció: az elosztási folyamatra szorítkozik, új piac, új beszerzési 

források formájában jelenik meg a vállalatnál. 

 

Innovációnak tehát azokat a találmányokat, felfedezéseket nevezik, amelyek a 

gazdaságban is megjelennek, azaz tárgyiasulnak (az innovációk egy része nyilván nem) 

technológiai jellegű. Mivel az innováció olyan piacképes termék (vagy szolgáltatás) 

létrehozását jelenti, amelyet egyre szélesebb körben fogadnak el, ezért nyilvánvalóan térbeli 

folyamatként is értelmezhető a terjedése, diffúziója. Az innovációkat három csoportra 

bonthatjuk: 

 folyamatos innovációk, amelyek megújítanak már meglevő termékeket és 

szolgáltatásokat (pl. egy újabb energiatakarékos mosógép) 

 radikális innovációk, új termékek vagy szolgáltatások megjelenése (pl. a videó), 

amely egy-egy gazdasági szektort vagy ágazatot átalakít 

 technológiai innovációk, az egész gazdaságra kiható változásokat indítanak el (pl. 

elektromos energia, vasút stb.). 

 

A termékek és a technológiák többségénél megfigyelhető az életciklus (vagy 

életgörbe) érvényesülése, amely mintegy 30 évet fog át. Alapvetően három fázisból áll: 

 a kutatásnak és a fejlesztésnek (a termék bevezetésének) időszakából 

 az érettség szakaszából, amikor a konkurencia is megjelenik, és a termelés a 

maximumot éri el, kisebb újításokkal a termék (technológia) tömegtermelésre 

alkalmassá válik 

 a hanyatlási periódusból, a termék kezd kiszorulni a piacról. 

 

A termékek életgörbéje az országok fejlettsége szerint is eltérő. A nemzetközi 

munkamegosztásra jellemző, hogy az új innovációk a fejlett országokban jönnek létre és itt 

kezdődik el a magas jövedelmezőséggel bíró termékek gyártása is. Viszont a tömegtermelés 

kialakulásával előbb-utóbb a fejlődő országokba kerül az előállítás, akik kisebb 

jövedelmezőség mellett is vállalkoznak rá, mivel komparatív előnyeik ennél a terméknél 

vannak. Magyarországon is ez figyelhető meg (Szénay-Villányi, 2000). A 

csúcstechnológiáknál az életgörbe lefutása 5-7 évre tehető. A csúcstechnológiák többségét a 

technológiai (vagy tudományos) parkokban fejlesztették ki. Ezek a parkok a kutató- és 

fejlesztőintézetek olyan tömörülései, csoportosulásai, ahol a tudományos fejlesztéstől a 

termelésen át az értékesítésig megtalálható a termelési lánc minden eleme (döntően kis és 

közepes méretű, a változó feltételekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó vállalkozások). A 

különböző tudományhoz tartozó kutatók és a vállalati, üzleti, pénzügyi szakemberek 
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közvetlen, személyes kontaktusai szinergiahatást hoznak létre. (Tóth, 2009/b) Ez az egymást 

erősítő együttműködés vezet el az innovációkhoz. A tudományos parkok jellemzői, hogy 

magas szintű infrastruktúrát igényelnek, valamint kellemes, nyugodt környezetet és sok külső 

kapcsolatot (pl. egyetemi oktatókkal), ezért többségük általában egyetemek közelében 

található, vagy valamilyen nagyváros agglomerációjában, avagy kisváros mellett. 

 

1.4.1. Innovációs folyamatmodellek az innováció jellege és indíttatása alapján 

 

Az innovációs folyamatok legegyszerűbb modelljei a lineáris modellek. A lineáris 

modellek két csoportját különböztetjük meg (1.5. ábra): 

A. a tudományos-műszaki eredmények „nyomása” (technology push), illetve 

B. az új termékek/eljárások iránt megnyilvánuló kereslet indukáló, szívó hatása 

(demand pull). 

 

Az előbbi Schumpeter, az utóbbi Schmookler nevéhez fűződik. A lineáris modellek 

közös sajátossága, hogy az innovációt elkülönült, egymást követő tevékenységek sorozatának 

tekintik. 

A. 

 
 

B. 

 
 

1.5. ábra: A lineáris innovációs modellek 
Forrás: Rothwell, 1994. 

 

Az újabb elemzések viszont az egyes fázisok közötti állandó visszacsatolások 

szerepét hangsúlyozzák. Az innovációt nem egyszeri, befejezett eseménynek tekintik, hanem 

egy szinte végtelen folyamatnak, amely során a visszajelzések hatására állandóan változik a 

szóban forgó termék/eljárás. Ez a felfogás jelenik meg a Rothwell-féle visszacsatolásos 

modellben, amely összekapcsolja a kétféle lineáris modellt. 

 

 
1.6. ábra: A Rothwell-féle visszacsatolásos modell 

Forrás: Rothwell, 1994. 
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Rothwell (1994) szerint történelmi léptékkel mérve az innovációk jellegének gyors 

változásai regisztrálhatók és az innovációs modellek egymást követő öt generációját 

különböztethetjük meg, melyek az alábbiak (1.6. ábra): 

 A különböző generációs folyamatok eltérő technológiával és különböző piaci 

elfogadással rendelkeznek. Az első és második generációs modellek közé a 

korábban már ismertetett, a műszaki-technikai eredmények nyomó-, illetve a kereslet 

szívó hatására épülő lineáris modellek tartoznak. 

 A harmadik modellcsalád (coupling vagy sequential process modellek) ezekkel 

szemben összekapcsolja a technológiai kínálatot és keresletet, sőt visszacsatolások is 

léteznek (Havas, 1998). Az innováció e modelljei már nem tekinthetők a szó szoros 

értelmében lineárisnak, de az innováció különböző elemei időben elválnak. 

 Az ún. integrált (integrated) modellekben az innovatív tevékenységek egymással 

párhuzamosan zajlanak. A sikeres vállalatok arra törekszenek, hogy összehangolják 

az innovatív tevékenységeket mégpedig a beszállítók, a felhasználók és a 

versenytársak bevonásával. 

 Az ötödik generációs innovációs folyamat annyiban új az integrált modellekhez 

képest, hogy az informatika eszközei meghatározó szerepet játszanak a tervezés 

minősége, gyorsasága érdekében, illetve hogy a gyártás szempontjait a tervezés során 

is érvényesíthessék ezáltal jelentős időt és kiadásokat megtakarítva. A modell 

tulajdonságai ismertek, ugyanakkor elterjedése még várat magára. 

 

Általános felfogás, hogy a japán vállalatok a negyedik generációs, az amerikaiak 

pedig a harmadik generációs innovációs folyamatokat alkalmazzák. A továbbiakban 

vizsgáljuk meg, hogy ezen innovációs folyamatok térbeli érvényesülése hogyan hat a 

regionális térszerkezet alakulására. 

 

1.5. Szervezeti, politikai és társadalmi tényezők főbb összefüggései 

 

A telepítési döntéseket hozó szervezetek az alkalmazott nélkül dolgozó 

magánvállalkozótól a nagy világcégekkel bezárólag igen változatos felépítésben működnek. A 

szervezeteken belül is igen különböző a vertikális és a horizontális kapcsolatok erőssége. 

Több olyan holding is van, amely kisebb termelő, kereskedő és pénzügyi cégek ezreit fogja 

össze. A gazdasági szervezetrendszer átalakulására kettős tendencia jellemző: 

 egyrészt felvásárlásokkal és a nagyvállalatok összeolvadásával a tömegtermékek 

piacát birtokló világcégek jöttek létre 

 másrészt bőven alakulnak (és szűnnek meg) néhány fős kisvállalkozások, amelyek a 

piaci réseket próbálják kihasználni, avagy kockázatos termékeket bevezetni, illetve a 

kiterjedt alvállalkozó hálózatot alkotják. 

 

A kisvállalkozások többsége a települések helyi gazdaságában, a helyi piacon 

működik és szolgáltatásokat végez. A koncentráció és a dekoncentráció a nagyobb 

szervezetek térbeli működésében is megfigyelhető. Amíg gazdasági előnyökkel jár, addig az 

integrációs folyamatok az erősebbek, de egy „kritikus tömeg” elérése után, avagy a piac 

beszűkülése esetén a költségek annyira megnőnek, hogy csak dekoncentrációval és 

„karcsúsítással” van remény a cég fennmaradására. A nagyobb vállalatok térbeli 

elhelyezkedésére jellemző, hogy a központok (vezérigazgatóságok) metropoliszokban 

találhatók, az egyes igazgatóságok és adminisztrációs részlegek nagyvárosokban és 

régióközpontokban, míg a telephelyek különböző településekben. A telepítési döntéseket a 

központi és a helyi kormányzatok politikája is befolyásolja. Közvetett módon, az externáliák 

kedvező kialakításával (az infrastruktúra fejlesztésével, a kutatás, a szakképzés és a 
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felsőoktatás támogatásával, stb.), valamint közvetlen eszközökkel (adókedvezményekkel, 

előkészített ingatlanok átadásával, kedvezményes hitelekkel, stb.) is ösztönözhet a 

kormányzat bizonyos politikai céloknak megfelelő befektetéseket. A központi kormányzatok 

területfejlesztési terveket és projecteket, az önkormányzatok városfejlesztési elképzeléseket 

dolgoznak ki. A közeljövő gazdasági növekedése, a jövedelmező és versenyképes termékeket 

gyártó gazdasági tevékenységek megtelepedése a régiókban attól függ, hogy milyenek az 

innovációkat kibocsátó és továbbító (ilyen térség csak kevés van), illetve az innovációkat 

befogadó és felvevő képességeik. A régiók közötti térbeli gazdasági versenyben ez utóbbiak a 

fontosak, azaz a saját feltételeikhez alkalmazkodó korszerű gazdasági szerkezet kialakítása és 

az állandó technológiai megújulás követése. 

 

Kevés térségnek lehet reménye a csúcstechnológiákat vonzó környezet létrehozására, 

viszont a követésre már jóval többnek. A telepítési döntéseknél mindig alapvető a befogadó 

társadalmi környezet, a szokások és a hagyományok elemzése (elég ha Japán és 

valamelyik afrikai ország körülményeit vetjük össze). Az eltérő életmód, a kulturális és a 

vallási háttér, a családi hagyományok egy országon belül is jelentős területi és települési 

különbségeket okozhatnak. A telephelyválasztást az adott ország településszerkezete is 

meghatározza, egyrészt a lakosság térbeli eloszlása és sűrűsödése (mint munkaerő és 

fogyasztó), másrészt a szolgáltatási funkciók köre és színvonala. Napjaink gazdasági 

átalakulása a gazdasági teret is átalakítja és módosítja a településhálózatot is. A 

csúcstechnológia erősen kutatásigényes, a magasan képzett munkaerő vonzó környezetet 

igényel, ezért az új csúcstechnológiai övezetek egy része nem a nagyvárosokban jön létre, 

hanem rurális térségekben (pl. Boston vidékén a 128-as út, Kaliforniában a Szilícium-völgy, a 

London-Bristol autópálya melletti térség, stb.). A paradigmaváltás hosszabb távon a 

településhálózatot is átalakítja. 

 

 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

1. Fogalmazza meg a regionális gazdaságtan tárgyát! 

2. Sorolja rendszerbe a gazdaságtudományokat! 

3. Sorolja fel a természeti erőforrásokat szűkösségük alapján! 

4. Sorolja fel a tőke formáit! 

5. Sorolja fel a termelési tényezők klasszikus felosztását! 

6. Sorolja fel az innovációk fajtáit! 

7. Sorolja fel az innovációk 4 csoportját! 

 

 

KOMPETENCIA KÉRDÉSEK 

 

1. Fogalmazza meg a térbeli dimenzió gazdasági szerepét! 

2. Fogalmazza meg a természeti erőforrások szerepét a gazdaságfejlesztésben! 

3. Fogalmazza meg az innovatív fejlesztések gazdaságélénkítő hatását! 
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2. A gazdaság térbeliségének összefüggései 
 

 

Azt a tényt, hogy a gazdaság térben létezik, hosszú ideig a közgazdaságtudomány sem 

respektálta kellőképpen. A közgazdaságtan társadalomtudomány, amely a társadalom 

viszonyait, tulajdonviszonyait közvetlenül érinti. Érthető, hogy legkiválóbb művelői 

figyelmüket a gazdaság kulcsfontosságú kérdéseire, az értéktermelés és ennek alapvető 

problémáira koncentrálták. Egy probléma beható vizsgálata, az adott jelenség szempontjából 

másodrendű tényezőktől való eltekintést követel meg. Számos ilyen absztrakció között az 

egyik volt a gazdaság térbeliségétől, a gazdasági egységeket elválasztó távolságoktól való 

eltekintés. Az absztrakció hasznosnak bizonyult és számos összefüggés, törvényszerűség 

feltárását tette lehetővé. A tudományos megismerés egyik alapvető módszertani szabálya a 

konkréttől az absztraktig, majd az absztrakttól a konkrét felé haladás, az absztrakciók 

fokozatos feloldása, az elméleti tétel, konstrukció valósághoz való közelítése. Nos, a 

térbeli dimenzió tekintetében ez hosszú ideig nem történt meg vagy legalábbis nem történt 

meg következetesen. Így a közgazdasági közfelfogásban, a gazdaság tudományos-elméleti 

modelljében kezdett mélyen meggyökerezni egy kép, egy gondolatmenet, amelyet 

legszemléletesebben „egy pont gazdaságnak” nevezhetünk. Bár ez a modell általában 

ismert, hiszen ez a gazdasági elemzések általános kiindulópontja, mégis célszerű néhány 

jellemző vonását megemlíteni. 

 

Az egy pont gazdaság legfőbb jellemzői 

 

 Az „egy pont” gazdaság egyetlen egységes piacot feltételez, amelyen minden árunak 

egyetlen ára van. Ez szükségszerű, hiszen valamennyi fogyasztó is ugyanezen a piacon 

jelenik meg, és módja van az olcsóbb árut vásárolni, a magasabb ár tehát nem tartható. 

 Az áruk árát a társadalmilag szükséges ráfordítások, tehát átlagos technikai 

felszereltség és átlagos termelékenység melletti ráfordítások határozzák meg. Léteznek 

ugyan bizonyos monopolizálható természeti, földrajzi adottságok, elsősorban a 

mezőgazdaságban és a kitermelőiparban - de általában nem ez a jellemző. A legtöbb 

termelő a társadalmilag szükséges átlag ráfordítások körül termel. 

 Az „egy pont” gazdaság egységes piaca az alábbiak szerint definiálható: egyrészt 
a piac egységes abban az értelemben, hogy bármely vásárló azonos árszínvonal mellett 

bármelyik eladótól azonos eséllyel vásárolhat, másrészt a gazdasági viszonyok 

elsősorban ezen az egységes piacon keresztül realizálódnak, tehát bármely termelő, 

elsősorban az azonos termék termelőivel, másodsorban a helyettesítő áruk termelőivel, 

és csak harmadsorban - nagyon közvetetten - az egyéb áruk termelőivel van 

versenyben. 

 Mivel az egységes piacon a gazdasági feltételek mindenki számára azonosak, 

ugyanazon áru termelői, vagy eladói bizonyos gazdasági intézkedésekre, 

folyamatokra azonosan, vagy közel azonosan reagálnak. 

 A fenti feltételek összességének szükségszerű következménye, hogy a gazdaságban 

fennállnak egy bizonyos egyensúly feltételei, amely a gazdaság összes résztvevője 

számára egyensúlyi helyzetet jelent. 

 Végül a társadalmi munkamegosztás is ezen az egységes piacon megy végbe, és mivel 

e munkamegosztásnak egyedül a specializálódás, a termékvolumen növekedése 

következtében a termelési költségek csökkentésére gyakorolt hatása van 

kihangsúlyozva, úgy tűnik, hogy az a társadalom teljes terméknomenklatúrájára 
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kiterjed, illetve kiszélesedése kizárólag a sorozatnagyság növelése útján elérhető 

megtakarításoktól függ. 

 

Keltsük életre ezt a modellt a térben, leheljük vissza bele az elveszett térbeli dimenziót. 

Hogyan módosul a gazdasági mozgásról, folyamatokról alkotott képünkön? 

 

(1.) A gazdaság a térben megosztva, de egyben éppen a tér által összekötve létezik. Az 

egységes piac elképzelése ezért térben nem lehetséges. A térbeni megosztottság 

következtében, a térben változó földrajzi, gazdasági feltételek következtében minden földrajzi 

pontnak önálló mozgástörvénye van, ahol a kereslet és a kínálat egyedileg és 

differenciáltan kerül egyensúlyba. Ugyanakkor a tér egyben összekötő kapocs is az egyes 

földrajzi pontok között, amelyek között többé-kevésbé szoros kölcsönhatás van, mozgásuk 

egymástól teljesen függetlenül nem alakulhat, mert a tér, bár akadály, de nem 

legyőzhetetlen akadály a kereslet, a kínálat és az árak kiegyenlítődése tekintetében. A 

térbeli piac törvényei tehát hasonlítanak a földfelszínt formáló erőkhöz. A felszín alatt 

működő belső erők kiemelkedéseket, gyűrődéseket, mély töréseket hoznak létre a felszínen, 

míg ezzel párhuzamosan a külső erők (a napfény, a hőmérséklet, a szél, a víz, a jég és az 

élővilág) az egyetemes gravitációval együttműködve csiszolják, gyalulják a kiemelkedéseket, 

töltögetik a bemélyedéseket. A gazdasági feltételek, adottságok mindenütt egyediek és a 

differenciálódás irányában hatnak, míg a tér kontinuitása az integráció, a kiegyenlítődés 

irányába hat. A konkrét feltételektől függ, hogy adott időpontban melyik tendencia válik 

uralkodóvá. 

 

(2.) A földfelszínnek nincs két olyan pontja, amely teljesen azonos adottságokkal 

rendelkezne. Még ha el is tekintünk a természetföldrajzi adottságoktól, akkor is minden pont 

különbözik a főbb piacokhoz, vagy nyersanyaglelőhelyekhez viszonyított távolság, a 

kooperációs adottságok, az adott ponton kiaknázható agglomerációs előnyök tekintetében. A 

korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló adottságoknak, mint a gazdálkodás 

monopóliumának birtoklása nem csak a mezőgazdaság sajátossága. Bármely földrajzi ponton 

települt termelő, fogyasztó a korlátozott telephelyi adottságok meghatározott kisebb vagy 

nagyobb körét, mint a gazdálkodás monopóliumát birtokolja, mivel a tér egy pontját egyszerre 

csak egy gazdálkodó egység foglalhatja el. Ez az adottság terjedhet a kedvező geológiai 

viszonyoktól és az olcsó, bő víznyerési lehetőségektől, a kedvező szállítási helyzeten, 

közműkapcsolási lehetőségen és kedvező fekvésű telken át, a munkások lakóhelyéhez való 

közeli fekvésig és a kedvező kooperációs lehetőségig. Ezért minden termelő, illetve fogyasztó 

az általa birtokolt korlátozott telephelyi adottságok mennyisége és minősége alapján tartós 

pozitív vagy „negatív extraprofithoz” jut. Éppen ez az, amin keresztül az értéktörvény egyik 

legfontosabb funkciója a termelők differenciálása elsősorban érvényesül, az emberek, a 

termelők különböző adottságai, képességei ennél lényegesen kisebb szerepet játszanak. A 

térbeli piacon tehát a termelők a termelékenység, munkaráfordítás tekintetében sokkal 

„szórtabb mezőnyt” alkotnak, a differenciálódás irányában ható tendenciák sokkal 

erősebbek, mint az térbeli dimenzió nélkül csupán az egyéni teljesítőképességek alapján 

várható lenne. Másrészt a térbeliség egyben ezt a „szórt mezőnyt” lehetségessé is teszi mert a 

távolság, a szállítási költség révén védi a termelőt a verseny, a konkurencia teljes 

nyomásától, így egy kis, viszonylag elszigetelt helyi piac esetén lehetővé is teszi, hogy pl. 

tartósan a társadalmilag szükséges munkaráfordítás felett dolgozzon és ennek megfelelő árat 

realizáljon. 

 

(3.) Térbeli szemléletben a piac jellegéről, egységességéről alkotott fogalmainkat 

lényegesen felül kell vizsgálnunk. Mit jelent ez: Egyrészt megszűnik, vagy lényegesen 
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módosul az eladók, illetve a vevők csoportjain belüli kölcsönös helyettesíthetőség. Ez 

gyakorlatilag azt jelenti, hogy az azonos árut termelő üzemek, azonos szakjellegű boltok 

között bizonyos távolságon túl megszűnik a piac egységessége, egymással semmiképpen 

nem konkurálnak, mint ahogy nem konkurál egy alföldi sütő, vagy tejüzem egy dunántúli 

hasonló profilú üzemmel. Másrészt viszont a térbeli egymásmellettiség versenyhelyzetet 

teremt egymástól gyökeresen eltérő szükségletet kielégítő vállalkozások között. Egy 

településben települt üzemek konkurálnak egymással a munkaerőért, az iparterületért, a 

különböző termelő szolgáltatásokért, a szállítási lehetőségekért, sőt egymás mellett fekvő 

üzemek a tiszta vízért és tiszta levegőért is. Ez a verseny pedig gyakran sokkal élesebb, mint 

az azonos profilú üzemek közötti. Felbomlik tehát a piac egységessége, a versenyhelyzetek 

hierarchiájára vonatkozó elképzelés és bonyolult, ágazatilag, térbelileg egymással 

párhuzamosan és egymással ellentétesen determinált konkurenciahelyzet alakul ki. 

 

(4.) Térbeli gazdaságban az átlag abszurd kategóriává válik, és az átlagból levezetett 

mozgástörvények, elvárások súlyos tévútra vezethetnek. Képzeljük el az alábbi helyzetet: 

országos szinten a munkaerő-kereslet és kínálat egyensúlyban van. Ez a gazdasági egyensúly 

azonban az ország egyik felének krónikus munkaerőhiányából, és az ország másik felének 

jelentős munkaerő-feleslegéből tevődik össze. Ilyen helyzetben a gazdasági szintű munkaerő-

egyensúly feltételezésével hozott intézkedések nem oldják meg sem a munkaerőhiányos, sem 

a munkaerő-felesleggel rendelkező területek problémáit, és biztos, hogy gazdasági szinten 

sem vezetnek kedvező eredményre. 

 

(5.) A gazdaság térbeli feltételeit vizsgálva számos olyan tényezőt találunk, amely 

megakadályozza egy hagyományos értelemben vett „egyensúly” létrejöttét. Mindenekelőtt a 

területek, gazdasági ágak, iparágak közötti jövedelmezőség különbség kiegyenlítődésének 

térbeli viszonylatban komoly akadályai vannak. Ha pl. egy nyersanyagforrás kimerül, vagy 

hatékonysága romlik, a termelő berendezések nem telepíthetők át jelentős veszteség és 

tetemes pótlólagos költségek nélkül a hatékonyabb területekre. A lakosság saját 

ingatlantulajdona, hagyományai, családi kötelékei, egyes országokon belül nyelvi, 

nemzetiségi hovatartozása következtében nem követi arányosan a foglalkoztatási lehetőségek 

és jövedelmek területi arányváltozásait. Területi viszonylatban tehát jelentős 

hatékonyságkülönbségek, egyensúlytalanságok fennmaradhatnak, sőt a különböző 

területeken ellentétes irányú kumulatív folyamatok kiváltásával még növekedhetnek is. 

Gondoljunk arra, hogy ha pl. a szénbányászat hatékonysága valamely körzetben romlik, a 

környezetében működő szenet felhasználó üzemek hatékonysága is romlik, és ez fokozza az 

egész terület gazdasági hatékonyságának csökkenését. 

 

Másodszor térbeli gazdaságban a költségek és hasznok arányos megosztásának 

jelentős nehézségei vannak, az eredmények nem, vagy nem egészében ott realizálódnak, ahol 

a ráfordítások történnek. Gondoljunk pl. arra, hogy egy városközpont rekonstrukcióval járó 

közmű-rekonstrukció, stb. költségeit az első települő irodaháznak kell viselnie, egy iparterület 

út- és közmű-bekapcsolási költségeit az első odatelepülő üzemnek kell fizetnie. A térbeli 

egymásmellettiség e sajátossága következtében a vállalati és gazdasági eredmény, ráfordítás 

egymástól jelentősen eltér. Ebből az következik, hogy egy kedvező adottságú, terület 

feltárására egyik üzem sem vállalkozik, bár az gazdaságilag pozitív eredményt hozna, míg 

egy már kialakult központba, iparterületre igen, mivel más üzemek a feltárás, előkészítés 

költségét már megelőlegezték a vállalatok számára. Az egyensúly létrejöttének ez is jelentős 

akadálya. 
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Harmadszor térben vizsgálva az üzem gazdálkodási eredményét, jelentősen 

befolyásolja a környezetében működő többi üzem, gazdálkodási egység, és ez a ráhatás 

kívül esik a piac a gazdaság törvényein. Ha pl. egy üzem erősen légszennyező hatású, a 

környező üzemek fémberendezései hamarabb korrodálódnak, tönkremennek, ha egy 

mezőgazdasági üzem nem végez gyom- és kártevőirtást, azok könnyen átterjednek a 

szomszédos földekre, azok tulajdonosainak minden erőfeszítése ellenére. Másrészt viszont, ha 

egy üzem szennyvíztisztító berendezést szerel fel, a szomszédok víznyerési lehetősége is jobb, 

kedvezőbb lesz, ha egy utca házai gondozottak, karbantartottak, esztétikusak, azaz ott levő 

valamennyi ingatlan értékét növeli. Térbeli gazdaságban tehát számos olyan nem piaci, de 

gazdaságilag ható tényező van, amely kétségessé teszi egy piaci egyensúlyi modell 

alkalmazását. 

 

(6.) Térbeli dimenzióban a társadalmi munkamegosztás képe lényegesen módosul. A 

távolság, a szállítási költség nagymértékben determinálja a társadalmi munkamegosztást, a 

területközi és nemzetközi kereskedelemben részt vevő termékek körét. Így pl. a szállítási 

költségekre érzékeny termékeket (építőanyagok, mezőgazdasági termékek egy része) jelentős 

termelési költségdifferenciák, és a koncentrált termelés, esetleges lényeges előnyei ellenére is 

kizárja a polarizáltabb társadalmi munkamegosztásból, míg más ágazatokat, termékeket 

(térben koncentrált nyersanyagok stb.) erre predesztinál. 

 

A végére jutottunk az „egy pont” és a „térben kiterjesztett” gazdaság lényeges vonásai 

összehasonlításának. Milyen tanulságokat vonhatunk le belőle? 

 

A térbeliség „rehabilitálásával” olyan új jelenségvilág tárul elénk, amely bonyolult, de 

kölcsönösen összefüggő, törvényszerű mozgásának, fejlődésének eredőjeként adja a gazdaság 

egészének fejlődési, átalakulási tendenciáit. Tulajdonképpen a térbeliség az igazi összekötő 

kapocs a makroökonómiai és mikroökonómiai elemzések között, kihagyásával csak 

leegyszerűsített kapcsolat teremthető. A térbeliség figyelembevétele az egyik leghathatósabb 

eszköz az egyoldalúság, a mechanikus szemlélet ellen. A térbeliség kényszerít arra, hogy 

észrevegyük, a valóságban nem léteznek steril közgazdasági jelenségek. Szükségessé teszi 

olyan problémák kutatását, feltárását, mint egymás mellett létező bonyolult gazdasági 

képződmények kölcsönhatása, ennek a gazdasági kapcsolatok jellegétől való függősége. 

Végül, de nem utolsó sorban a térbeli szemlélet jelentős eszköz annak felismerésében és 

bizonyításában, hogy a gazdaságban objektív törvényszerűségek uralkodnak. Egyrészt, 

újabb törvényszerűségek feltárásával, illetve a már feltártak - térbeliséget figyelembe vevő - 

módosításával közelebb hozza a közgazdasági elméletet a valósághoz, bizonyítva a kettő 

összhangját, másrészt a gazdaság térszerkezeti, a különböző gazdasági jelenségek térbeni 

keresztmetszethez való ábrázolása szemléletesen, vizuálisan, megfoghatóan bizonyítja a 

gazdasági törvényszerűségek létezését, különböző gazdasági hatóerők objektív hatását. 

 

2.1. A gazdasági tér, mint költségtér 
 

A földfelszín egyes pontjainak adottságai a különböző gazdasági tevékenységek 

számára eltérőek. Itt elsősorban az ökológiai, ökonómiai és humán erőforrásbeli 

különbségekre kell gondolnunk. Az adottságok differenciáltsága két nagy okcsoportra 

vezethető vissza: 

 Eltérőek egyrészt a természeti adottságok. Az egyes földrajzi helyek éghajlati és 

talajadottságai, ásványi kincsekben való gazdagsága, terepadottságai különbözők. 

Ezek az eltérések geológiai, morfológiai okokra vezethetők vissza és elsősorban a 

földrajztudomány tárgykörébe tartoznak. 



 31 

 A differenciált adottságok másik csoportját maga a gazdasági tevékenység hozza 

létre. A gazdálkodó egységek egymáshoz viszonyított kölcsönös térbeli 

elhelyezkedésükkel jelentős mértékben determinálják térbeli környezetük adottságait, 

termelési költségeit és eladási árait. Az adottságok és a költségek ilyen jellegű 

eltéréseinek feltárásával, törvényszerűségeinek megállapításával foglalkozik a 

regionális gazdaságtan. E törvényszerűségek megértéséhez először a legegyszerűbb 

eseteket kell megvizsgálnunk, majd fokozatosan újabb tényezőket bevezetnünk (2.1. 

ábra). 
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2.1. ábra: A költség és a szállítás összefüggései 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Már egyetlen nyersanyaglelőhely, vagy üzem meghatározott költségteret hoz létre 

maga körül. Ha O pontban van a kérdéses nyersanyag vagy alapanyag beszerzésének költsége 

kétségtelenül O pontban lesz a legkevésbé költséges, minden más pontban bizonyos szállítási 

költség terheli. P pontban pl. ez a költség PD=OA és a DB szállítási költség összege. Az O 

pontból távolodva a költségek mindenirányban, mintegy tölcsérszerűen emelkednek. 

 

A költségfelszín ábrázolására hagyományosan „WEBER óta” az azonos termelési 

költségekkel rendelkező földrajzi pontokat összekötő görbéket (költséggörbék), az 

úgynevezett „izodapan”-okat használják fel. 

 

Egy egyébként teljesen azonos adottságú, mindenirányú szállítási lehetőségekkel 

rendelkező síkságon a költséggörbék, izodapanok gyűrűszerűen veszik körül a kérdéses 

telephelyet (2.2. ábra). A körök középpontjában a O pontban tételezzük fel, hogy 6 

pénzegység a termelési költség. A gyűrűk egy-egy pénzegység költségnövekedést 

képviselnek. Ábránkon a legbelső gyűrű mentén az önköltség 7, az azt követő gyűrűk mentén 

8, 9, 10 és 11 pénzegység. Ha a termelési költségek valamilyen okból csökkennek, mondjuk 4 

pénzegységre, a gyűrűk formája változatlan marad, csupán a hozzájuk tartozó költség változik 

meg 5, 6, 7, 8 és 9-re.  

 

Más a helyzet, ha a szállítási költségek változnak meg. Csökkenés esetében a gyűrűk 

széthúzódnak, eltávolodnak egymástól, ritkábbak lesznek, mivel az árut viszonylag hosszabb 

szakaszon kell szállítani ahhoz, hogy beszerzési összköltsége egy pénzegységgel 

megnövekedjen. Szállítási költségnövekedés esetén éppen fordított a helyzet. Az izodapanok 
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egymáshoz közelebb kerülnek, összesűrűsödnek, mivel az egységnyi szállítási 

költségnövekedés már rövidebb szakaszon bekövetkezett. 
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2.2. ábra: Költséggörbék elhelyezkedése 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Vizsgáljunk meg egy-egy fokkal összetettebb helyzete. Tételezzük fel, hogy (A) 

termék termeléséhez kétféle nyersanyagra, vagy alapanyagra van szükség és a két 

nyersanyaglelőhely, vagy alapanyag-termelő üzem térbelileg különböző pontokban települt. 

Hogyan alakul (A) termék költségfelszíne (2.3. ábra)? 

 

 
 

2.3. ábra: Költségfelszín alakulása 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

X telephelyen termelt nyersanyag termelési költsége 3 pénzegység az izodapanok 

ennek megfelelően a 4, 5, 6, 7, 8 és 9 beszerzési költségű pontok mentén futnak. Az Y 

telephelyen termelt nyersanyag termelési költsége 8 pénzegység, az izodapanok számozása 

ennek megfelelően 9, 10, 11, 12, 13 és 14. Keressük meg azokat a pontokat, ahol a két 

nyersanyagból összeállított A termék termelési költsége azonos. Leegyszerűsítve úgy is 

feltehetjük a kérdést, melyek azok a pontok, ahol a két nyersanyag együttes beszerzési 

költsége azonos mondjuk 18 pénzegység? Ennek érdekében össze kell kötnünk azokat a 

metszéspontokat ahol az egymást metsző izodapanok összege 18-at ad, tehát 14 és 4, 13 és 5, 
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12 és 6, 11 és 7, stb. Mint a fenti ábrán látható a kapott alakzat ellipszist ad. Ez azonnal 

érthetővé is válik, ha visszaemlékszünk, az ellipszis meghatározására: „Az ellipszis azon 

pontok mértani helye, amelyeknek két ponttól - az ellipszis fókuszaitól - való 

távolságának összege azonos.” Nos, nekünk éppen erre van szükségünk azon pontokra, 

amelyeknek két ponttól - a két alapanyaglelő helytől - való távolságának összege azonos. Két 

nyersanyagot felhasználó termék költségfelszíne tehát nem egy felfelé szélesedő szabályos 

kör alapú kúpot, hanem egy ellipszis alapú kúpszerű alakzatot képez. Az előbbi esetben két, 

de különböző, ugyanazon termékhez szükséges nyersanyagról beszéltünk. Térjünk át egy 

másik esetre. Két ugyanazon alapanyagot termelő üzem körül milyen költségfelszín alakul ki. 

Tételezzük fel először, hogy a két alapanyag-termelő üzem előállítási költségei azonosak. 

Nyilvánvalóan a költségteret mindaddig az X telephely körüli izodapanok határozzák meg, 

amíg az X telephelyről való szállítás költségei alacsonyabbak, tehát ahol X telephely termékei 

dominálnak. Ugyanez áll az Y telephelyre is. A költségfelszín töréspontja, illetve vonala ott 

lesz, ahol a két telephelyről szállított termék költségei azonosak. Azonos termelési 

költségek és azonos szállítási tarifa esetén ez a vonal a két telephely között húzott felező 

merőleges lesz, ábrán az egyenes (2.4. ábra). 

 

 
 

2.4. ábra: Költségfelszín töréspontja egyenes 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Eltérő a helyzet, ha a két telephelyen a termelési költségek nem azonosak. Ez az eset 

részletesebb vizsgálatot igényel. Nyilvánvaló, hogy azok a pontok, amelyeknél az alapanyag a 

két telephelyről azonos áron szerezhető be, nem a középvonalon lesznek, mivel az 

alacsonyabb termelési költségű telephely nagyobb szállítási költséget is el tud viselni mint a 

drágábban termelő telephely. Mennyivel nagyobbat? Pontosan a két telephely termelési 

költségbeli különbségeinek megfelelően nagyobbat, tehát ameddig a távolság növekedése fel 

nem emészti a termelési költségekben fennálló előnyt. A költségfelszínek törésvonala tehát 

azon pontok mentén fog haladni, amelyeknek a két telephelytől való távolsága - és ennek 

megfelelően szállítási költségek - különbsége állandó és a két telephely közötti termelési 

költségbeli különbséggel egyenlő (2.5. ábra). 

 

Felfedezhetjük, hogy itt most az ellipszis után a másik kúpszelettel, a hiperbolával van 

dolgunk. A hiperbola mértani definíciója ugyanis pontosan megfelel a fent adott 

meghatározásnak: azoknak a pontoknak a mértani helye, amelyeknek két ponttól (a 

fókuszoktól) mért távolsága különbségül egy állandó értéket ad. 
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2.5. ábra: Költségfelszín két telephely esetén 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Előző példánkban az A telephely által meghatározott (dominált) költségfelszín 

lényegesen kiterjed, de a B telephely mögötti területre nem terjed ki soha. Ha ugyanis a 

szállítási költségek mindkét telephelyről azonosak, akkor A termelési költségei vagy annyival 

alacsonyabbak, hogy magán a B telephelyen is dominálja a piacot (költségteret), ha pedig 

nem, akkor B az adott előnyét mindvégig megtartja, a B pont mögötti területen (2.6. ábra). 
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2.6. ábra: Költségfelszín kiterjedése 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Tételezzük most fel, hogy nem a termelési költségek, hanem a szállítási költségek 

különbözőek. Ebben az esetben eltérő helyzet alakul ki (2.7. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

termelési költség 

 

 

 

      A       O  B       C 

2.7. ábra: Költségfelszín különböző szállítási költségek esetén 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A telephely O pontig dominálja a piacot. O ponttól kezdve a B-ből való szállítás 

olcsóbb, de csak C pontig, ahol A olcsó szállítási tarifái miatt az A-ból való szállítás ismét 

olcsóbb lesz. B piacterülete, egy bizonyos ponton túl bezárul mögötte és azon túl ismét A 

dominál. B piacterülete ellipszis alakú lesz (2.8. ábra). 

 

 

 

  x A      x B 

 

 

 

2.8. ábra: Költségfelszín különböző szállítási költségek esetén 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A kúpszeletek közül nem beszéltünk még a paraboláról, mint határvonalat képező 

görbéről. A parabola, mint ismeretes azon pontok mértani helye, amelyek egy ponttól 

(gyújtóponttól) és egy egyenestől egyenlő távolságra vannak. Határvonalat tehát olyan 

esetekben képez, amikor a piacterület egy pontszerű telephely, nyersanyagforrás és egy 

bármely pontján egyaránt számba jövő vonalszerű beszerzési lehetőség (út, folyó tengerpart, 

országhatár) között oszlik meg. Ilyen eset lehet például egy rétegvíz, és egy folyó felszíni vize 

által öntözött terület határvonala, vagy a tengeri sólepárlás és egy mélységi sóbánya ellátási 

körzetének határvonala. 

 

Fogalmazzuk meg tehát a fentiek alapján az ár, illetve költségfelszínek általános 

törvényszerűségét! 

 

Definíció: Azonos nyersanyagok vagy termékek lelőhelyei, vagy termelőhelyei úgy 

szabdalják fel a költség, illetve árfelszínt hogy határvonalaik a kúpszeletek valamelyik típusát 

(kör, ellipszis, hiperbola, parabola, egyenes (a hiperbola speciális esete)) képviselik. E 

határvonalak bármely pontján a két ponttól számított szállítási költség különbözet azonos az 

ugyanezen pontokon fennálló - ellenkező előjelű - termelési költségkülönbözettel, míg a 

határvonalak mindkét oldalán a szállítási és a termelési költségkülönbözetek nem egyenlők.  

 

Két telephely kölcsönhatása esetén is a költségtérnek ilyen széles változatai 

alakulhatnak ki. A valóságos költségtér alakulására azonban nem egy, vagy két üzem, hanem 

az adott területen működő valamennyi üzem telephelye hatással van. A költségtölcsérek 

többszörösen átfedik egymást, a merev határvonalak, csúcsok, mélypontok elmosódnak és a 

gazdasági élet szereplői legtöbbször nem az egyes telephelyek hatását, hanem az árak, a 

kereslet és kínálat tényleges színvonalában az egyes költség és szállítási tényezők összegezett 

értékét érzékelik. A fenti szemléltetés ezért csak a főbb elméleti alapesetek bemutatását 

szolgálta. A valóság szituációi ennél sokkal bonyolultabbak. A következőkben megvizsgáljuk 

hogyan közelíthető meg a közgazdasági elemzés oldaláról a gazdasági tér egészének 

struktúrája. 

 

2.2. A gazdasági tér tagolódása 
 

E téma vizsgálatát ismét egyszerűsítő feltételezésekkel kell kezdenünk. 

Kiindulópontként LÖSCH gondolatmenetét vesszük át. LÖSCH az általános 

egyensúlyelmélet talajáról kezdte el vizsgálatait. E munkának nem célja a polgári 

közgazdaságtan általános egyensúlyelméletének és értékelésének bírálata. Jelen esetben 
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azonban számunkra az a lényeges, hogy LÖSCH elmélete egyben egy konkrét térbeli 

struktúrát is eredményez, és ez a térbeli struktúra, hálózati rajz, önmagában bizonyos mértékig 

független azoktól az ár-, keresleti- és kínálati feltételezésektől, amelyeket LÖSCH 

kiindulásként alkalmazott. LÖSCH gondolatmenete egy mindenirányú szállítási 

lehetőségekkel rendelkező, egyenletes népsűrűséggel és azonos természeti adottságokkal 

rendelkező síkságra vonatkozik. 

 

Korábbi levezetéseink értelmében, ha e síkságra egy üzem települ és átveszi a 

gazdálkodás keretében, a családi gazdaságban előállított valamely termék termelésének 

funkcióját, akkor ellátási körzete mindaddig terjed, ameddig a szállítási költség fel nem 

emészti a nagyüzemi előállítás és a házilagos termelés közötti költségkülönbséget. Ezen túl 

már nyilvánvalóan nem fognak az üzemtől vásárolni. Ha az adott termelési ág jövedelmező, 

akkor természetszerűleg az első termelő nem fog egyedül maradni, hanem újabb vállalkozók 

is ráállnak az adott termék nagyüzemi termelésére, és a síkságot úgy befedik ellátó 

területeikkel, hogy azok egymással érintkezve mindenütt lehetővé teszik az adott termék 

házilagos előállítási költségén aluli, nagyüzemtől való beszerzését. Sőt - és itt kerülnek 

felszínre az általános egyensúlyelmélet feltételezései - LÖSCH szerint az üzemek számának 

növekedése, sűrűsödése itt nem áll meg, hanem az üzemek mindaddig sűrűsödni fognak, amíg 

az adott tevékenység nyereséges lesz, míg végül az ellátási, illetve piac területeket olyan 

szűkre szorítják össze, hogy az eladható volumen éppen a költségeket fedezi, a profit tehát 

eltűnik. Ez a feltevés természetesen nem valósul meg, de a lehetőség adott erre is, hiszen ha a 

térbeli struktúra nem változik, akkor erre is adott a lehetőség. Mindeddig a minden irányban 

azonos szállítási költség mellett a piac, illetve ellátó területet kör alakúnak feltételeztük, mivel 

a kör az a síkbeli alakzat, amelynél az átlagos szállítási távolság (az egyes pontok 

középponttól való távolságának átlaga) és a terület közötti viszony a legkedvezőbb. Kör 

azonban - bármilyen szorosan is illesztjük azokat egymás mellé - nem fedik le az egész 

felszínt, három kör érintkezési pontjánál mindig egy kisebb terület kiesik, azaz ellátatlan 

marad. A piacterületeknek tehát sokszög alakúaknak kell lenniük, méghozzá olyan 

sokszögnek, amely egységes, a felszínt maradéktalanul lefedő hálót képez. Három ilyen 

sokszögalakzat van: a háromszög, a négyszög és a hatszög, illetve ezek többszörösei. 

 

Milyen térbeli struktúra bontakozik ki ebből a sokféleségből? 

 

E kérdéssel elérkeztünk a regionális gazdaságtan egyik legnagyobb hatású elméletével, a 

központi helyek elméletével való megismerkedéshez. 

 

2.2.1. A központi helyek elmélete 

 

A központi helyek elméletének kialakulását egységesen 1933-ra, egy német geográfus 

Walter CHRISTALLER könyvének megjelenési időpontjára teszik. Az eredeti 

CHRISTALLER féle megfogalmazásban a központi helyek elméletének lényegét a 

következőkben vázoljuk, illetve vizsgáljuk. 

 

A gazdaságban számtalan tevékenység, funkció létezik. E funkciók célszerű 

tevékenységi körzete azonban különböző. Bizonyos funkciókat már kis számú lakos esetében 

is célszerű és szükséges biztosítani, míg más funkciók ellátása csak magasabb lélekszám, 

nagyobb körzet esetében szervezhető meg gazdaságosan. Ennek megfelelően a települések 

funkcionális kategóriákba sorolhatók, ahol a magasabb kategóriába tartozó település bizonyos 

funkciók ellátását biztosítja az alacsonyabb kategóriába tartozó települések számára, 

miközben egyben maga is valamennyi alacsonyabb fokú funkcióval rendelkezik. A 
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települések különböző szintű funkcióinak tehát egyben különböző szintű ellátási körzetek is 

megfelelnek, amelyek mindegyike az alacsonyabb funkciójú körzetekből valamely egész 

számú mennyiséget foglal magába. A központi helyek elmélete, mint gondolati rendszer és 

megközelítési mód, rendkívül széles körben terjedt el. 

 

Nem nehéz felfedezni e koncepció nyomait a magyar településhálózati koncepción 

sem. Az alapvető gondolatmenet itt is azonos. A településeket funkció nélküli, alap fokú, 

közép fokú, és felső fokú központ kategóriákba sorolták be, amelyekhez megfelelő nagyságú 

ellátási körzetek tartoznak. Minden felső fokú körzet több közép fokú, hasonlóképpen minden 

közép fokú körzet több alap fokú körzetet foglal magában. Az általános elv megegyezősége 

mellett azonban észre kell vennünk a különbségeket. A valóságos magyarországi séma 

sokkal lazább, szabálytalanabb, mint a CHRISTALLER modell. Mindenekelőtt vannak 

benne közbenső központok, különböző kategóriájú, részleges funkciójú települések, amelyek 

megfelelnek a valóság sokszínűbbségének. 

 

2.2.2. A sorrend és nagyság törvénye 

 

A sorrend és nagyság törvénye (rank and size rule) a gazdasági tér egyik 

legérdekesebb szabályszerűsége. E törvényszerűségre a központi helyek elméletének néhány 

hiányossága fordította a figyelmet. A központi helyek elmélete ugyanis feltételezi, hogy az 

azonos funkcionális kategóriába tartozó települések azonos népességszámúak, 

nagyságrendűek. A települések népességszám szerinti eloszlásában eszerint a funkcionális 

kategóriák határán bizonyos ugrásoknak kellene lennie. A valóságban azonban nem így van. 

Még ha olyan modellt, sémát is alkalmazunk, amely a funkciók és az ellátási körzetek 

megoszlását a lehető legpontosabban leírja, akkor is a modellből kapott, a kategóriára 

jellemző népességszámok legfeljebb átlagértékeknek tekinthetők, az adott kategóriába 

tartozó települések népességszáma e körül szóródik, megszűnnek a nagyobb ugrások, a 

különböző kategóriába tartozó települések népességszámai érintkezhetnek, sőt át is fedhetik 

egymást, és a települések kellően nagy száma esetén folytonos eloszlást alkotnak. 

 

A figyelem tehát afelé fordult, található-e olyan folytonos eloszlási képlet, szabályszerűség, 

amely viszonylag jól leírja az egyes országok, térségek településhálózatának népességszám 

szerinti struktúráját? 

 

Nos találtak ilyet és ezt a szabályszerűséget nevezik rank-size rule-nak, a sorrend és 

nagyság törvényének. A sorrend és nagyság törvény, amelyet PARETO-féle eloszlásnak is 

neveznek, mivel először Vilfredo PARETO, olasz polgári közgazdász alkalmazta a 

hasznosság elemzésére, az un. közömbösségi görbék megállapítására. Egyszerűsített 

képlete a következő: 

 

 

R PR = M 

 

ahol: 

 R = egy település sorszáma a népességszám szerinti sorrendben 

 PR = az R-edik település népességszáma 

M = egy konstans szám 

 

azaz egy település sorszámának és népességszámának szorzata valamennyi településre nézve 

ugyanazt a konstans számot adja. Észrevehetjük, hogy ha R=1, akkor PR=M, tehát ez a 
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konstans szám tulajdonképpen a legnagyobb település népességszáma. Magyarul tehát a 

sorrendnagyság törvény szerint a második legnagyobb város népességszáma a 

legnagyobbénak fele, a harmadik városé harmada, a 125-ik városé a legnagyobb városénak 

1/125-öd része. Bármely település várható népességszáma megkapható úgy, hogy a 

legnagyobb település népességszámát elosztjuk az illető város sorszámával: 

 

PR = 
P1

R
 

 

2.2.3. A térbeli struktúrák jellegének meghatározása a „cella-számlálási” módszerrel 

 

A „cella-számlálási” vagy más néven négyzet-elemzési módszer a térbeli 

szerkezetek, eloszlások jellegének meghatározására szolgál. Mielőtt azonban a módszerrel 

megismerkednénk, előbb néhány szót kell ejtenünk arról, mit értünk a térbeli szerkezet 

jellegén. Egy térbeli eloszlásnak, struktúrának számtalan tulajdonsága lehet. Lehet sűrű, 

vagy ritka, az elrendeződés alkothat különböző alakokat, pl. vonalas, négyzetes, 

háromszög, vagy hatszög-alakú elrendeződést, stb. Mindezen tulajdonságon túlmenően 

azonban, jellegen elsődlegesen azt a megkülönböztetést értjük, hogy az adott struktúra, 

eloszlás szabályos vagy véletlen.  
 

Hogyan mérhetjük térben elhelyezkedő pontok eloszlását? 

 

Erre szolgál a „cella-számlálási” módszer. Lényege, hogy a folytonos térre egy 

rácshálózatot ráhelyezünk, és az egyes rácselemekben, „cellákban” megszámoljuk az 

előforduló pontok, elemek számát. Majd elkészítjük annak gyakorisági táblázatát, hogy adott 

számú elem hány négyzetben, „cellában” fordult elő és a gyakorisági eloszlást összevetjük az 

adott esetben feltételezett és levezetett valószínűségi eloszlással. Az ábrán három eloszlást 

láthatunk. Ez első teljesen szabályos, egyenletes elhelyezkedés, a második vétetlen jellegű, a 

harmadik ugyancsak szabályos, de tömörült jelleggel. A pontok száma mindhárom esetben 

18. Ha az ábrára egy 10x10 négyszögből álló rácsozatot helyezünk és megszámoljuk az egyes 

négyzetekben lévő pontok számát, elkészíthetjük a gyakorisági táblázatot, kiszámíthatjuk az 

egyes négyzetben levő pontok átlagos számát és szórását (2.9. ábra). 

 

 

 x x x  x   x          x 

 x x x       x     x      

 x x x   x x      X 

 x x x  x   x   x    x 

 x x x     x     x xx 

 x x x  x           x           x 

 

 

2.9. ábra: Térbeni eloszlás 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Jellemző mutatószámot kapunk ha a szórást valamennyi eloszlás esetében elosztjuk az 

átlaggal. Az első eloszlás esetében a mutató értéke 0,48, a másodikban 0,99, a harmadikban 

0,52. Különösen a középső mutatószám figyelemreméltó. A mutatószám értéke majdnem 1. 

Ismeretes a matematikai statisztikából, hogy ez a tulajdonság egy véletlen eloszlásnak, a 

POISSON eloszlásnak az ismertetőjegye. Valóban a jelenség jellege is POISSON eloszlásra 
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mutat. Ez az eloszlás jellemző az un. folytonos véletlen eloszlásokra. A cellaszámlálási 

módszert más területeken is alkalmazzák (pl. vörösvérsejtek számolására mikroszkópikus 

vizsgálatoknál), ott is a POISSON eloszlás a jellemző. Érdekességként megemlítjük, hogy az 

égbolton a csillagok is POISSON eloszlásúak. POISSON eloszlás a jellemző tehát minden 

olyan térbeli elrendeződésnél, ahol a véletlen eloszlás valamennyi feltétele érvényesül, tehát 

minden cella egyaránt valószínű és minden pont elhelyezkedése teljesen független az összes 

többi pontok elhelyezkedésétől. A konkrét gazdasági térben az ilyen eset azonban nagyon 

ritka. 

 

2.2.4. A térbeli szerkezet fejlődésének valószínűségi modellje: a MARKOV-láncok 

 

Mindazoknak a modelleknek, sémáknak, amelyekkel a gazdasági tér leírása céljából 

eddig megismerkedtünk egy közös, súlyos hiányossága van. Egy adott, pillanatnyi helyzet 

leírására alkalmasak, segítségükkel nincs módunk a térbeli szerkezet fejlődését folyamatában 

figyelemmel kísérni. E modellek nem adnak magyarázatot, vagy leírást az adott térbeli 

struktúra kialakulására. E folyamatok nyomon követéséhez ad némi segítséget a MARKOV-

láncok elmélete. Egy adott térbeli egységet különböző szempontok szerint különböző területi 

egységekre oszthatunk fel, vagy településeit különböző kategóriákba csoportosíthatjuk. Egy 

fejlődő, dinamikus térbeli rendszerben azonban a csoportosítások, kategóriák tartalma és 

terjedelme nem egyszer s mindenkorra adott, hanem közöttük átcsoportosulások mehetnek 

végbe. Egy település az egyik népességszám, vagy funkció szerinti kategóriából magasabba, 

vagy alacsonyabba léphet át, a népesség az egyik területegységről a másikra vándorolhat, stb. 

Ezeket az időbeli „átmeneteket”, egyik kategóriából vagy területegységből a másikba való 

átlépést az elmúlt időszak alapján bizonyos valószínűségekkel kifejezhetjük. Vannak un. 

elnyelő MARKOV-láncok is. Egy MARKOV-láncot elnyelő láncnak nevezünk, ha van 

legalább egy un. elnyelő állapota, amelyből lehetetlen átmenni egy másik állapotba. Ha 

például, történetesen a központi körzetbe csak bevándorlás lenne, de onnan elvándorlás nem, 

akkor könnyen belátható, hogy előbb vagy utóbb a folyamat olyan állapotba torkollnak 

(elméletileg), amelyben az ország egész népessége a központi körzetben koncentrálódna. 

 

2.3. Gazdasági jelenségek térbeni terjedése 

 

A polgári társadalom és történelem-felfogás szerint valamely új szükséglet, új eljárás, 

új felfedezés megjelenése nem a véletlen következménye, hanem a termelőerők, a termelés és 

a tudomány adott fejlettségi foka nyújt lehetőséget megjelenésére, de ugyancsak a termelés 

fejlődéséből, fejlettségéből adódik az új eljárás, termék iránti igény is. Az azonban már 

véletlen jelenségnek tekinthető, hogy a fenti objektív feltételekkel rendelkező területek, 

települések közül konkréten hol jelenik meg az adott eljárás, termék, jelenség, stb. A 

tudomány- és technikatörténet számos példát ismer ugyan több helyen történő egyidejű 

felfedezésre, az esetek döntő többségében azonban az új jelenség egy földrajzi ponton jelenik 

meg és úgy terjed térben tovább. A legtöbb ország, terület, település számára tehát a 

gazdasági fejlődés története nem annyira az eredeti felfedezések, mint inkább a gazdasági 

jelenségek térbeli terjedésének leírása, története. Így a térbeli terjedés elemzése, 

törvényszerűségeinek feltárása nemcsak a regionális gazdaságtan, hanem a gazdasági fejlődés 

általános elméletének szempontjából is döntő jelentőségű. 

 

Felmerül a kérdés, hogy tudunk-e a jelenség szemléltetése és általános jelentőségének 

bemutatására az általános tapasztalatokon túlmenően olyan törvényszerűségeket találni, 

amelyek a térbeli terjedés lefolyását determinálják? 
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A törvényszerűségeket a jelenségek két fő csoportja szerint vizsgáljuk meg: 

 új ismeretek terjedése 

 áruk, jövedelmek, kereslet és kínálat térbeli terjedése. 

 

A fenti csoportosítás azért volt szükséges, mert a kétfajta jelenség terjedésének 

törvényszerűségei nagymértékben különböznek. Ez lényegi tulajdonságaikból fakad. Az új 

ismeretek nem rendelkeznek anyagi hordozóval, így korlátlanul terjeszthetők, sokszorozhatók 

anélkül, hogy abból eredeti tulajdonságaik bármit is vesztenének. A terjedés feltételei így 

valóban szó szerint csak a „terjedésre” korlátozhatók, további törvényszerűségek, feltételek 

figyelembevétele nem szükséges. Nem véletlen ezért, hogy a legtöbb tanulmány, elemzés 

éppen e tárgykör körül csoportosul. Ugyanitt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az új 

eljárások terjedését is itt anyagi hordozók nélkül, tehát csak mint ismeretet, és nem az azt 

megtestesítő gépeket, berendezéseket értjük. Mint már korábban említettük az új eljárás, 

ismeret terjedése nem szigorú geometriai séma szerint történik, hanem emberek egyéni 

cselekvésein keresztül valósul meg, néhol jobban előrehalad, máshol kevésbé, lényegében 

sztochasztikus folyamat. Hogy konkrétan hol, milyen irányban fog jobban előre haladni és hol 

kevésbé, ezt előre - részletes ismeretek nélkül - aligha lehet megmondani, de arra választ 

adhatunk bizonyos paraméterek alapján, hogy bizonyos idő alatt átlagosan mennyire halad 

előre a térbeli terjedés. Továbbá arra, hogy milyen lesz az előrehaladás „eloszlása”, tehát az új 

ismereteket, eljárásokat megvalósító területeken milyen arányban alakulnak ki előre nyúló 

„csápok”, milyen arányban lesznek a terjedési „mag” közelében az új ismereteket, eljárásokat 

be nem fogadó területek, stb. Az új ismeretek azonban - amennyiben gazdasági jelenségekről 

van szó - a legritkább esetben járnak anyagi hordozók, az anyagi szférára gyakorolt hatások 

nélkül. Az új ismeretek új szükségleteket szülnek, amelyek viszont új kereslet 

formájában jutnak kifejezésre, a kereslet viszont már konkrét anyagi tárgyak - áruk - 

irányában nyilvánul meg. Ismeretes az új termékkel való telítettség jellemző un. 

„logisztikus” görbéje. A kezdeti idők alacsony színvonalú, viszonylag stagnáló szintű 

ellátása után az ellátottsági szint gyors növekedésének periódusa következik, majd bizonyos 

telítettségi színvonal elérése után az állomány ismét viszonylag stagnál (2.10. ábra). 

 

a)      b) 

 Ellátottsági szint    Ellátottsági szint 

 

 

 

 

 

 

 

          időpont (év)         centrumtól 

               való távolság (km) 

 

2.10. ábra: Telítettség logisztikus görbéje 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

Ha ugyanezt a térbeli terjedés szemszögéből vizsgáljuk és az x tengelyen nem az 

időpontokat, hanem a centrumtól, a keresleti struktúra átalakulásában vezető központtól való 

távolságot mérjük fel, egy fordított logisztikus görbét kapunk. Ennek a görbének az első, A-ig 

terjedő szakasza a már magas ellátottságú övezetet, az A-tól B-ig terjedő zóna a dinamikus 
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kereslet övezetét, a B-n túli szakasz pedig az új kereslet által még nem érintett területeket 

reprezentálja (2.11. ábra).  

 

a)      b) 

 Kereslet (Y)     Kereslet (Y) 

 

           centrumtól 

            való távolság (km) 

   

 

 

 

            

időpont (év) 

 

2.11. ábra: Térbeli terjedés fordított logisztikus görbéje 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az ábrák tehát egymás megfelelői, csak míg az a.) ábra egy térbeli pontban időbeli 

folyamatként, b.) ábra egy időbeli pontban térbeli folyamatként jelenteti meg az ellátási 

színvonal alakulását. Ahhoz, hogy a kereslet alakulásáról kapjunk képet, az a.), illetve b.) ábra 

első differenciáljait kell ábrázolnunk. Ezt láthatjuk a következő ábrán (2.12. ábra). Mint 

látható az időbeli és a térbeli görbe szimmetrikus képet mutat, csupán a szimmetria tengely 

változott meg. Végül a kereslet pillanatnyi dinamikáját az előző ábrán látható görbe második 

deriváltja adja, amelyet az alábbi ábrán mutatunk be (2.12. ábra). Természetesen a térbeli 

görbét megrajzolhatjuk több időpontra vonatkozóan. Nyilvánvaló, hogy a térbeli terjedéssel 

párhuzamosan a b. ábra "sinus görbéjének" csúcspontja az x tengely mentén egyre távolabb és 

távolabb tolódik el. A legdinamikusabb keresletnövekedés övezete a centrumtól egyre 

messzebb húzódik. A b. ábra bizonyítja, hogy többé-kevésbé joggal nevezik ezt a folyamatot 

„térbeli keresleti hullámoknak”, amely a központból kiindulva sugarasan terjed tovább. 

Elsősorban új tartós fogyasztási cikkek, idénycikkek kereslete hullámszerűen terjed egy adott 

területen. Attól függően, hogy a kínálat „terjedése” ezzel a jelenséggel hogyan tart lépést, úgy 

válthat ki területileg differenciált árhatásokat. 

 

a)      b) 

 Kereslet növekedés (Y)   Kereslet növekedés (Y) 

 

 

 

 

                

időpont (év)          centrumtól 

                való távolság (km) 

 

 

2.12. ábra: Térbeli keresleti hullámok 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Ha egy adott földrajzi helyen és időpontban hirtelen megnyilvánuló és tömeges új 

kereslet jelentkezik, annak - ha nem fix áru termékről van szó - minden valószínűség szerint 

bizonyos árfelhajtó hatása lesz. Az új kereslet által kiváltott terjedési folyamatot tehát 
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kezdetben a centrumban bizonyos árnövekedés jellemzi. A továbbiakban az ármozgás iránya 

attól függ, hogy a kínálat a kereslet továbbterjedésével hogyan tart lépést. Az esetek nagy 

többségében a „keresleti” hullámmal párhuzamos „árhullám” csillapodó görbe képét mutatja. 

A kínálat felzárkózik az új kereslethez és fokozatosan „utoléri” és semlegesíti a keresleti 

„hullám” által kiváltott árhullámot. Azonban nem mindig ez a helyzet. A kereslet terjedésének 

ugyanis megvannak a maga autonóm törvényei. Terjedése bizonyos fokig hasonlít az új 

ismeretek terjedéséhez, terjedését tehát az információ terjedési sebessége határozza meg. Ha 

tehát a kínálat nem tud lépést tartani a kereslet terjedésével, a kielégítetlen térben előrehaladó 

keresleti hullám árfelhajtó hatása egyre erősödik, az árhullám amplitúdója egyre nő. 

 

Míg a térbeli „árhullámok” amplitúdója lehet növekvő, vagy csökkenő, a 

jövedelmi hullám amplitúdója mindig csökkenő. Ha egy településben, területen a 

jövedelem valamely okból megemelkedik, annak egy részét mindenképpen helyben, helyi 

árukra és szolgáltatásokra fogják elkölteni. A fennmaradó rész a területen, településen kívüli 

termelőkkel szemben fog pótlólagos keresletként jelentkezni, azoknál fog bevételt, tehát, 

pótlólagos jövedelmet létrehozni. Ezek ismét pótlólagos jövedelmük egy részét helyben, egy 

részét azon kívül fogják elkölteni és a valahol egy pontban jelentkező pótlólagos jövedelem - 

bár egyre csökkenő kihatással - így gyűrűzik tovább. Természetesen esetleges 

jövedelemcsökkenésnél negatív irányban ugyanez a folyamat játszódik le. A jövedelemhatás 

térbeni terjedése egyes nagyberuházások környezetében fokozott keresletet jelent szállás, 

élelmiszerek, stb. iránt. Így a törzslakosság jövedelme is megnövekszik. 

 

A jövedelmek elköltési igénye egyre nagyobb szolgáltatási igényekkel is fellép, egyre 

nagyobb mértékű munkaerő kereslet lép fel, ami a jövedelmek térbeli terjedéséhez két 

irányból is hozzájárul: egyrészt a növekvő munkaerőigényeket egyre nagyobb körzetből 

kell beszerezni, tehát a jövedelem is egyre nagyobb körzetben oszlik el, másrészt a gyorsan 

növekvő népesség élelmiszerszükségleteit egyre nagyobb körzetből lehet fedezni, tágul a 

település piaci vonzáskörzete, ami szintén a jövedelmek térbeli tovaterjedéséhez járul hozzá. 

A negatív irányú folyamatra viszont a visszafejlesztendő bányavidékek szolgáltattak jó példát. 

A széntermelés lassú fejlődése, vagy visszafejlődése az adott körzetekben messze a szűkebb 

környéken túlmenő hatással járt, és kihatott az érintett területek kapcsolódó iparágaira, 

mezőgazdaságára, szolgáltatásaira, sőt mivel a leépítés elsősorban az ingázó és 

munkásszálláson lakó dolgozókat érintette, a leépítés fokozatosan kihatott távolabbi körzetek 

jövedelmi helyzetére is. Itt sincs szó szabályos koncentrikus körök szerinti terjedésről, de a 

térbeli terjedési folyamat és annak bizonyos szabályszerűségei kétségtelenül kimutathatók és 

feltárásuk, tanulmányozásuk számos értékes információt szolgáltathat. 

 

2.4. telephelyválasztások főbb összefüggései 

 

A telephelyelmélet a gazdaság egységeinek térbeli elhelyezkedésével és 

működésével, mint általános gazdasági törvényszerűséggel foglalkozik. A megnevezés 

magyar nyelven pontatlan (angolul: location theory), mivel nemcsak a telephely, azaz az 

üzem, a vállalat elkülönült működési helyének kiválasztását jelenti, hanem vizsgálja a 

gazdaság bármelyik mikroszervezete gazdasági tevékenységének minden olyan mozzanatát, 

amelyikben térbeli sajátosságok figyelhetők meg. A telephelyelmélet a gazdasági rendszer 

mikroszervezetei három, eltérő motívumokkal és működési jegyekkel rendelkező típusának 

térbeli elhelyezkedésével foglalkozik: 

 a gazdasági szervezettel (társasággal, vállalattal, vállalkozással), amely outputját 

pénzért értékesíti és kiadásait főként ezekből a bevételekből fedezi 
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 a közülettel (non profit szervezet), amely tevékenységét állami (önkormányzati) 

költségvetés által juttatott pénzből (avagy magánadományból, tagdíjakból) ingyen 

végzi 

 a háztartással, amely fogyasztási célú kiadásait pénzbeli jövedelméből fedezi. 

 

A telephelyelmélet, mint a regionális gazdaságtan része, mind fogalmaiban, mind 

módszereiben eltér a mikro- és makroökonómiától, továbbá a gazdasági földrajztól is, bár 

mindháromra támaszkodik. A mikroökonómia az egyes piaci résztvevők szempontjából az 

árak és a mennyiségek piaci viszonyaival, a termékek keresleti és kínálati mechanizmusaival 

foglalkozik. A makroökonómia pedig a nemzetgazdaság, mint „egész” viselkedését elemzi 

(infláció, adó- és pénzpolitika, jövedelmek, munkanélküliség, stb.). A telephelyelmélet 

elsősorban a piaci résztvevők mikroökonómiai döntéseiből kiindulva, de ezen döntések 

általánosítására törekedve vizsgálja a gazdasági tevékenységek térbeliségét. A 

telephelyelmélet vizsgálatainak alapegysége lehet a térben létező egyedi mikroszervezet, vagy 

valamilyen szempontból összetartozó szervezetek együttese, de lehet egy település, kistérség, 

régió gazdasága is, azaz eltér a mikroökonómia egységeitől. A nemzetgazdaságokon belüli 

kistérségi kutatásoknál, illetve a világcégek terjeszkedésének elemzésekor az egyes 

makrogazdasági tényezőket csak háttérfeltételnek tekinti és nem vizsgálati célnak, ellentétben 

a makroökonómiával. 

 

A telephelyelmélet sokáig a regionális gazdaságtan központi kérdése volt és az 

első olyan terület, amely gyorsan fejlődve a leghamarabb mutatott fel tudományos 

eredményeket. Az első alapvető elméleti munkákat THÜNEN, WEBER, LÖSCH, 

CHRISTALLER, ISARD és mások dolgozták ki. A fejlett piacgazdaságok fejlődését, a 

változó térbeli jellemzőket a telephelyelméletek is megpróbálták magyarázni, ezért az egyes 

elméletek kialakulása nem választható el a gazdasági fejlődés főbb szakaszaitól. E fejezet 

nemcsak a hagyományos termelési tényezők és szigorúan vett közgazdasági szempontok 

alapján mutatja be a telephelyelméletek témaköreit, hanem kitér a természeti környezetnek, a 

technológiai fejlődésnek, a gazdasági szervezetek kapcsolatainak, a társadalmi és kulturális 

háttérnek azon kérdéseire is, amelyek befolyásolják a gazdasági tevékenységek térbeliségét. 

 

2.4.1. A telephelyelméletek kialakulása és főbb jellemzőik 

 

A telephelyválasztás, a gazdasági tevékenységek térbeli helyének kiválasztása és az 

egységek térbeli működése az árutermelés meghatározott fokán bontakozhatott csak ki. Két fő 

feltétele volt: egyrészt technikai oldalról a nyersanyagok és a termékek tömeges 

szállíthatósága, másrészt a tőke térbeli mozgásának szabadsága. A múlt század utolsó 

harmadában a vasúthálózat kiépítése, valamint a gőzhajózás térnyerése megteremtette a 

szállítás alapvető technikai hátterét, míg a brit gyarmatbirodalom kiterjedtsége, Németország, 

valamint az Egyesült Államok politikai és gazdasági integrációja lehetővé tette nagy 

térségekben a tőke szabad mozgását. Azaz gazdasági döntéssé, az előnyök és a hátrányok 

mérlegelésének, a kiadások és a bevételek kalkulációjának tárgyává vált: mit, miből, hogyan 

és hol állítsanak elő. A telephelyelméletek a gazdaság térbeli működését próbálták leírni, 

ezért fejlődésük nyilvánvalóan követte az élenjáró gazdaságokban lezajlott alapvető 

változásokat. A gazdasági növekedés magyarázatára igen sok elméletet dolgoztak ki, 

általánosan elfogadott álláspont azonban eddig még nem alakult ki. A gazdaság térbeli 

kiterjedésében a technikai feltételek fontos szerepet töltenek be, ezért a gazdasági növekedés 

főbb szakaszait, ezáltal a telephelyelméletek fejlődését a technikai-technológiai 

„forradalmakon” alapuló KONDRATYEV-cikluselmélet alapján tekintjük át. 
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A KONDRATYEV-cikluselmélet 

 

KONDRATYEV az 1920-as években az ármozgások statisztikai elemzésével számolta 

ki a gazdasági növekedés három szakaszát, amelyek nagyjából azonos hosszúságú periódusok 

voltak. Követői, elsősorban az innovációkat előtérbe helyező gondolataira alapozva 

finomították és magyarázták az egyes ciklusok tényleges gazdasági tartalmát. A 

leegyszerűsített elmélet szerint négy, egyenként nagyjából öt évtizedet átölelő 

KONDRATYEV-ciklus figyelhető meg, amelyeket más-más technológiai forradalmak és 

innovációk indítottak el, míg napjainkban kezdődött el az ötödik ciklus. Nagy-Britanniában az 

első ciklust a vasolvasztást és a pamutszövést forradalmasító újítások, a másodikat a 

gőzenergia hasznosítása, a vasúti közlekedés, a harmadikat az elektromos energia, a 

motorizáció és a vegyipar, a negyediket a petrolkémiai ipar, az elektronika és a légi 

közlekedés, a napjainkban kezdődőtt ötödiket a mikroelektronika, gén- és az információs 

technológiák indították el. 

 

 
 

2.13. ábra: A gazdasági fejlődés modellje a KONDRATYEV-ciklusok alapján 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Egy ciklust valamilyen innováció indít el, amely nemcsak az iparágak többségében 

forradalmasítja a gyártási technológiákat, hanem a termékek körét is jelentősen kibővíti, és 

alapvetően megváltoztatja az emberek életkörülményeit. A hullám felfutási szakaszában 

széles körben elterjednek ezek a forradalmi eljárások, új termékeket előállítva és további, 

kisebb jelentőségű újításokat gerjesztve. Miután elterjedtek az új eljárások és érdemben nem 

javíthatók tovább, a piac telítődik, a profit lecsökken, ekkor megjelennek a kifáradás, a 

depresszió jegyei (2.13. ábra). A gazdasági növekedés is lefékeződik egészen a következő 

ciklus felpörgéséig. A KONDRATYEV-cikluselméletet megalapozott bírálatok érték, viszont 

igen szemléletesen érzékelteti a technikai-technológiai forradalmak hatását a gazdasági 

növekedésre. Ezek az innovációk a gazdaság térbeli működését is alapvetően megváltoztatják, 

tehát mindegyik ciklusban újrafogalmazódnak a telephelyválasztások szempontjai is. A 

telephelyelméletek fejlődésének főbb szakaszai érdekes módon és nyilván nem véletlenül a 

KONDRATYEV-ciklusokhoz hasonló periódusokban adhatók meg. Ami érthető, mivel a 



 45 

telephelyelméletek „szerves” fejlődése a gazdasági növekedést követi, és a technológiai-

technikai változásokat, a ciklusok térbeli hatásait az egyes elméletek megpróbálták 

feldolgozni.  

 

A telephelyelméletek fejlődése öt egymást követő szakaszra bontható. 

 

(1) Az első szakasz a múlt század első harmadára tehető és THÜNEN nevéhez 

kötődik, aki a mezőgazdasági termelés térbeli elhelyezkedésének, telephelyének és a 

kapcsolódó helyzeti járadéknak a magyarázatára tett kísérletet. Alapvető gondolatokat 

fogalmazott meg az ipari forradalom előtti, alatti mezőgazdaság térbeliségéről a szállítási 

költségeket alapul véve. THÜNEN munkáját nem nevezhetjük kiforrott elméletnek, kortársai 

sem figyeltek fel rá, „újrafelfedezésére” a két világháború között került sor. 

 

(2) A második szakasz a XX. század első évtizedeire tehető, amikorra az ipari 

forradalmak nyomán már ipari agglomerációk alakultak ki. Az ipari telephelyelméletek főbb 

kidolgozói: WEBER, PREDÖHL és PALANDER. A szabad versenyes kapitalizmust alapul 

véve az ipari üzem telepítésének helyét analitikus eszközökkel, a főbb termelési költségeket 

minimalizálva próbálták meghatározni. 

 

(3) A harmadik szakasz a két világháború közé tehető, nevesebb képviselői LÖSCH 

és HOTELLING. A kutatások az imperializmus piacproblémáira, a monopolisztikus piaci 

verseny térbeli törvényszerűségeinek, a gazdasági tér jellemzőinek feltárására irányultak. A 

telephelyválasztásnál a bevételek maximalizálását tartották alapvetőnek és a termelés helyett a 

fogyasztás (a piac) jellemzőit vették elsősorban figyelembe. 

 

(4) A negyedik szakasz az ötvenes évektől a hetvenes évek közepéig tartott ISARD, 

GREENHUT és SMITH nevével fémjelezhetjük. Nemcsak néhány kiemelt, hanem a 

gazdasági tevékenység térbeliségére ható valamennyi tényezővel megpróbáltak 

számolni: a termelés és a fogyasztás mellett a településsel, a széles értelemben vett 

infrastruktúrával is foglalkoztak (több területi termelési függvényt is kidolgoztak). A 

költségek minimalizálása, avagy a bevételek maximalizálása helyett az összes tényező 

figyelembevételével kialakított (matematikai) modell optimalizálásával próbálták a 

legmegfelelőbb telepítési helyet meghatározni. 

 

(5) Az ötödik szakasz telephelyelméletei napjainkban még csak körvonalazódnak, 

főbb jellemzőik az infrastruktúra térben nagyjából egyenletes kiépülése után a 

mikroelektronikára és az informatikára alapozott innovációk és csúcstechnológiák kerülnek 

előtérbe. A telepítéseknél a magasan képzett, kreatív munkaerő, a települések szolgáltatásai 

(agglomerációk szuburbán térségek) és a környezet állapota felértékelődnek, komplex, 

egymástól kölcsönösen függő telepítési döntések születnek. Az új irányzatokkal foglalkozó 

nevesebb személyek: STÖHR, MLALECKI, SCOTT. 

 

A telephelyelméletek fejlődésének vázlatos áttekintéséből is kitűnik, hogy a 

bemutatott szakaszok nagyjából a KONDRATYEV-ciklusokkal szinkronban alakultak ki. 

Általában igaz, hogy a ciklus leszálló ágában gyűlnek össze az információk a gazdasági 

növekedés adott periódusáról és ekkorra szintetizálódnak (időnként megkésve) a technológiai-

technikai innovációk térbeli hatásairól a tudományos eredmények. 

 

A harmadik, illetve több szempontból a negyedik szakasztól beszélhetünk arról, hogy 

a telephelyelméletekbe fokozatosan beépültek a közgazdaságtudomány főbb eredményei, 
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fogalmai és módszerei, ezáltal letisztult és kiépült tudományos eszköztára. A regionális 

gazdaságtan is ekkortól számítódik diszciplínának, természetesen a telephelyelmélet 

mellett a másik két részterület is dinamikusan fejlődött. Az egymást követő szakaszokban jól 

nyomon követhető a telephelyelméletek fejlődése, a gazdasági ismeretek elterjedésével, 

magának a gazdaságnak a fejlődésével párhuzamosan egyre több tényező mérlegelését 

követően születnek a telepítési döntések. Előbb csak a szállítási költségek, majd az összes 

termelési költség minimalizálása, később a piaci monopóliumoknál a bevételek 

maximalizálása, illetve a modern piaci versenyben a gazdasági egység optimális fizikai 

helyének a kiválasztása. A mérhető (számszerűsíthető) gazdasági tényezők köre fokozatosan 

kibővült és a nem mérhető sajátosságok is előtérbe kerültek. 

 

Azok az alapvető felismerések, amelyek az egyes elgondolások lényegét jelentik, 

általában továbbfejlesztve beépültek a következő időszak elméleteibe is. Azaz a 

telephelyelméleteket mindenképpen a maguk történelmi közegében kell értékelni, az egyes 

megállapítások nem választhatók el az adott időszak gazdasági és társadalmi hátterétől. 

Természetesen az elméletek kidolgozói is tisztában voltak modelljeik hiányosságaival, tudták, 

hogy a bonyolult valóság néhány meghatározó elemének, a „lényegnek” a megragadásával 

könnyen elvonttá válhatnak okfejtéseik, de kísérletük az adott korban előrelépés volt a 

gazdaság térbeli működésének megértéséhez. A telephelyelméletek, a közgazdaságtudomány 

többi területéhez hasonlóan, a valóság leegyszerűsített ismérvein alapuló absztrakt 

modellekből próbáltak kiindulni, ezáltal a főbb összefüggéseket bemutatni. Ezek a modellek 

ritkán tükrözték vissza a konkrét telepítési döntéseket. 

 

2.4.2. THÜNEN mezőgazdasági telephelyelmélete 

 

Az árutermelő mezőgazdaság kialakulását többek között a kereskedelem fejlődése tette 

lehetővé. Amíg az élelmiszertermelés elsősorban önellátásra szolgált, addig kevés árut (csak 

felesleget) vittek a viszonylag ritkán lakott városok piacaira. Az ipari forradalom kellett 

ahhoz, hogy előbb Angliában, majd Németalföldön és több európai államban kialakuljon a 

szektorok közötti jelentősebb munkamegosztás. Az iparnak részben mezőgazdasági 

nyersanyagokra (gyapjú, len, növényi olajok, stb.), a kialakuló nagyvárosoknak élelmiszerre 

volt szükségük, amiért ipari termékeket adtak. Ily módon a mezőgazdaság is fokozatosan 

árutermelővé vált. Amíg korábban a termelést az éghajlat és a talaj befolyásolta, addig most 

már a piac igénye, nagysága és főleg távolsága. THÜNEN a mezőgazdaság specializálódó 

termelését, a mezőgazdasági terület-felhasználást igen leegyszerűsített feltételek mellett 

elemezte (műve 1826-ban jelent meg): 

 egy külpiactól elszigetelt, önellátó (autark) államot vizsgált, középen az egyetlen 

piacot alkotó várossal, amelyet jövedelemérdekelt termelők látnak el mezőgazdasági 

termékekkel 

 a város körüli földek minősége mindenütt azonos (nincs különbözeti földjáradék), 

termékenként a termelési költségek is azonosak (eszközigényesség, munkaerő 

költsége, stb.) 

 a városi piacra történő szállítás lehetőségei és fajlagos költségei azonosak (lóvontatás), 

az utak sugarasan (légvonalban) vezetnek a városba, avagy hajózható folyót lehet 

igénybe venni. 

 

THÜNEN a XVIII. század végén, a XIX. század elején a korabeli autark államok 

egyszerűsített térbeli modellje alapján arra kereste a választ, hogy az egyes mezőgazdasági 

kultúrák termelése hol helyezkedik el a város, a piac körül. A korabeli termelési viszonyok 

alapján a termelési zónák elhelyezkedését és sorrendjét a termékek bruttó 
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jövedelmezősége (a termékegység árának és termelési költségének különbsége) és a szállítási 

költségek (a távolság) függvényében határozta meg. A városhoz legközelebbi zónában 

tejet, tejterméket és zöldséget termelnek, amelyek romlandók (nem lehet messziről szállítani 

őket), és magas a termelési költségük. A második zónában az erdő van, amely 

szállításigényes a korabeli tüzelő- és építőanyagot szolgáltatta. Majd a harmadik zónában az 

eltérő munkaigényű növénytermesztés és állattenyésztés jön addig a távolságig, amíg a 

keletkező jövedelmet meg nem haladja a szállítási költség. Az egyes zónák határa is a 

gazdaságosság szerint alakul. A fenti modell nagyon sok olyan egyszerűsítő feltételt 

tartalmaz, ami egy gazdaságban sem teljesül, nyilvánvalóan az sem igaz, hogy a termelés 

térbelisége csak a fizikai távolságtól függ. Ez már a múlt században sem volt igaz, nemhogy 

napjainkban, amikor a vasúti, a légi, a tengeri szállítás és a hűtési, tartósítási technológia 

alapvetően megváltoztatta a termékek szállíthatóságának feltételeit, valamint jelentőssé vált a 

külkereskedelem is. THÜNEN elméletét többen átdolgozták, a látens módon feltételezett 

centrum-periféria viszonyt kibontották, a nagyobb város vonzáskörzetében a kisebb városok 

övezeteit is figyelembe vették. Természetesen THÜNEN korában, amikor az önellátás volt a 

jellemző és egy magángazdaságon belül többféle terméket állítottak elő, a termelők nem 

végeztek mindenre kiterjedő költségelemzéseket. Termelési költségeik közül inkább csak a 

pénzkifizetéssel járó áruvásárlásokat tartották nyilván, illetve a szállítási költség igényelt 

elkülöníthető és jelentős összeget. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14. ábra: THÜNEN mezőgazdasági telephelyelmélete 

Forrás: Nagy, 2007. 

 

A fenntartások ellenére az alapvető gondolatok maradandónak bizonyultak, a 

mezőgazdasági termelés egy részében a piacközelség ma is meghatározó. A zöldség- és 

tejtermelő övezetek többsége a fogyasztópiac, a városok közelében található, annak ellenére, 

hogy a kedvezőbb éghajlatú (alacsony termelési költségű) távoli térségekből (és országokból) 

is sok terméket hoznak. Az élelmiszeripar zöme is - mint a mezőgazdasági termékek 
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„elsődleges fogyasztója” - a termelő körzetek közelébe települ, avagy körülötte alakulnak ki 

övezetek (konzerv-, cukorgyárak, hűtőipari üzemek, stb.). A 70-es évek kőolaj-árrobbanásai 

után különösen fontossá vált a szállítás és az energiafelhasználás (tartósítás, fagyasztás, 

tárolás) költségének mérlegelése, a termelés térben átrendeződött és megerősödtek a 

városellátó övezetek. Az alacsony termelési költségű és nem romlandó javakon (gabonafélék, 

kávé, stb.) kívül ezek az övezetek állítják elő a térség városai számára a magas, termelési, 

tárolási és szállítási költségű termékeket. A városellátó övezeteket erősíti a friss zöldségek 

és a „tiszta” (vegyszer- és tartósítószer mentes) élelmiszerek iránti növekvő igény, míg 

gyengíti egyes államok szubvenciókkal támogatott agrárpolitikája. 

 

2.4.3. WEBER ipari telephelyelmélete 

 

WEBER a XX. század első évtizedében (1909-ben) publikálta „ipari 

telephelyelméletét” a századforduló gazdasági fejleményeire alapozva. Az ipari forradalmak 

hatására Európa nagy részén és az Egyesült Államokban megszilárdult az árutermelő 

gazdaság és kiszélesedett a munkamegosztás, kiépült a vasúthálózat, egyes térségekben nagy 

kitermelő- (bányászat) és feldolgozóipari üzemek jöttek létre, utóbbiak elsősorban 

nagytömegű nyersanyagot (szenet, vasércet, stb.) dolgoztak fel. A közlekedés fejlődése 

ellenére a szállítási költségek meghatározóak voltak és jelentősen meghaladták a 

bérköltségeket. Ekkor még sem a nyersanyag-beszerzés, sem a tőke és a munkaerő, sem a 

piaci elhelyezés problémáival nem kellett számolni. Korlátlan lehetőség volt a térbeli és a 

piaci terjeszkedésre egyaránt. WEBER a következő alap- és háttérfeltevésekre 

támaszkodott elméletének megalkotásakor: 

 szabad versenyes kapitalizmust feltételezett, ahol egyik üzem sem képes befolyásolni a 

piacot, és bármennyi terméket el tud adni fix áron, 

 a nyersanyagokból tetszés szerinti mennyiséget lehet beszerezni adott áron, és a 

termelési tényezők, a közlekedési infrastruktúra is mindenhol korlátlanul 

rendelkezésre állnak, a természeti tényezőktől eltekintett, 

 a munkaerőt adottnak vette, amely a szükséges számban és képzettségben több 

településen rendelkezésre áll úgy, hogy településenként eltérőek a bérköltségek, a 

termelési költség többi része bármely helyen azonos, 

 egyetlen pontszerű piacot tételezett fel a tér egy megadott helyén, a szállítás költségei 

csak a távolságtól és a mennyiségtől (súlytól) függnek mind az egyes 

nyersanyagoknál, mind a készterméknél. 

 

WEBER a fenti feltételekből kiindulva jutott el arra a felismerésre, hogy fix eladási ár 

mellett a nyereség csak úgy növelhető, ha az üzem csökkenti a költségeit, azaz megpróbál 

olyan helyre települni, ahol a termelési és a szállítási költségek együttes összege a legkisebb. 

A század elején a legnagyobb költségtényező a szállításból adódott, ezért WEBER a 

telephelyválasztásnál ezt vette elsősorban figyelembe. Több nyersanyaglelőhelyről való 

szállítás esetén három esetet különített el attól függően, hogy a termelési folyamat jár-e 

súlyveszteséggel, pontosabban a beszállított nyersanyagok súlya hogyan viszonyul a 

késztermékek súlyához. Két mutatószámot alakított ki: 

 az anyagindexet (1 tonna késztermék előállításához mennyi beszállított nyersanyag 

szükséges) 

 a telephelysúly (1 tonna késztermék előállításához megmozgatott összes nyersanyag és 

a késztermék együttes súlya): 

(1) ha valamelyik beszállított nyersanyag domináns, azaz súlya meghaladja a 

telephelysúly felét, akkor az üzem ennek a nyersanyagforrásnak a közelébe települ 
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(2) ha a késztermékek súlya nagyobb a beszállított nyersanyagok súlyánál, az 

anyagindex nagyobb 1-nél, akkor a piachoz (a felhasználási helyhez) települ az üzem 

(3) egyéb esetekben az üzem egy közbenső helyre kerül. 

 

WEBER feltételezése szerint a szállítási minimumponttól egy település „eltérítheti” a 

telephelyet, ha a munkabérköltség ezen a településen annyira alacsony, hogy a 

bérmegtakarítás meghaladja a fellépő szállítási többletköltséget. WEBER szerint a munkaerő 

immobil és nem hajlandó távolsági ingázásra, inkább az ipart követve elköltözik egy másik 

településre. A gazdasági agglomerációk is vonzzák a telephelyeket ha az eltérő 

nyersanyagforrásokra és piacra épülő üzemek közös létesítményei (közös raktárak, 

javítóműhelyek, stb.) kevesebbe kerülnek, mint a szállítási minimumponttól való eltérés 

szállítási többletköltsége. 

 

             M2       érclelőhely 

 

 

       b     c 

 

      P 

          M1 

     szénlelőhely            K 

      a          fogyasztópiac 

 

2.15. ábra: WEBER ipari telephelyelmélete 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

WEBER ipari telephelyelmélete az egyoldalú egyszerűsítő feltevések ellenére igen sok 

követőre talált. Lényegében egy vállalkozó döntési problémáját elemezte mikroökonómiai 

megközelítésből, aki olyan telephelyet keres, ahol a kiadásai minimálisak. Az üzemen kívüli, 

külső feltételeket (piac, infrastruktúra, munkaerő, stb.) adottnak vette és csak a beszerzési, 

szállítási, valamint bérköltségre koncentrált (2.14. ábra). Telephelyelmélete újszerű volt 

abban az értelemben, hogy a számszerűsíthető tényezőket matematikai módszerekkel próbálta 

összemérhetővé tenni és az általános törvényszerűségeket ezáltal szintetizálni. De az absztrakt 

(matematikai) gondolatokat nem erőltette egyoldalúan, az anyagindexszel és a 

telephelysúllyal teret engedett a gyakorlati megfontolásoknak is. Ha kezdetleges formában is, 

de a telephelyelméletet kidolgozók közül először nála jelent meg a költségtér (izodapan 

vonalak), amely túlmutat a fizikai távolságon alapuló téren és az agglomeráció gondolatával, 

közgazdasági összefüggéseivel is itt találkozunk először. 

 

Megjegyezzük, hogy a manapság primitívnek tűnő, csak néhány költségnemre épülő 

absztrakció jórészt igazodott a korabeli kalkuláció, számvitel és könyvelés színvonalához. 

Felvethető viszont, hogy WEBER nem vette figyelembe azokat az eredményeket, amelyek a 

múlt század végén a polgári közgazdaságtudományban elfogadottá váltak, azaz a klasszikus 

közgazdaságtudományból kiindulva csak a termelésre és a növekedésre koncentrált, 

viszont a szükségleteket, a fogyasztást és a versenyt megjelenítő piacra nem. Továbbá 

nem vette tekintetbe a beruházási kiadások helytől való függőségét és csak a pillanatnyi 

árak alapján kalkulált, holott a telephelyek általában hosszú távon működnek. WEBER 

ipari telephelyelmélete minden fogyatékossága ellenére a modern telepítési elméletek egyik 

kiindulópontjának tekinthető, mivel a termelés térbeliségéhez kötődő legfontosabb 

alapgondolatokat felvetette. 
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2.4.4. LÖSCH térgazdasági elmélete 

 

A két világháború között kiéleződő piacproblémák, különösen az 1929-33-as 

gazdasági válságot követően ráirányították a figyelmet a telepítési döntéseknél is a piac térbeli 

törvényszerűségeire. A közgazdaságtan főbb fogalmai és gondolatai alapján a kereslet, a 

kereslet-rugalmasság, a monopolisztikus verseny, a területi árpolitika és 

egyensúlyelmélet, stb. térbelisége került előtérbe. WEBER-rel ellentétben nem a lokalizált 

nyersanyagforrásokkal és munkaerővel, illetve ezek költségdifferenciáival foglalkoztak, 

- THÜNEN gondolatait részben felhasználva - hanem a vállalkozók motivációival, a gazdaság 

térbeli működésével. LÖSCH egyenletes népsűrűségű (mint piacot alkotó fogyasztók) és 

azonos természeti adottságokkal, mindenirányú szállítási lehetőségekkel rendelkező síkságot 

feltételezett, részben THÜNEN nyomán. A munka minőségi és innovatív dimenzióitól, 

valamint a piacon kívüli tényezőktől eltekintett. Az általános egyensúlyelméletek mintájára 

egy térbeli egyensúlyelmélet kidolgozására tett kísérletet, a tökéletes (monopol 

helyzetektől és állami beavatkozásoktól mentes) térbeli versenyt alapul véve: 

 mindegyik telephelyen a gazdasági tevékenység a termelő számára jövedelmező, a 

fogyasztók számára pedig hasznos (valódi szükségletet kielégítő) terméket, 

szolgáltatást hoz létre 

 a telephelyek olyan „sűrűn” helyezkednek el a térben, hogy piackörzeteikkel a teljes 

teret kitöltik (minden kereslet ki van elégítve) 

 bármilyen gazdasági tevékenységet bárki és bárhol végezhet, a kiugró jövedelmek 

odavonzzák az új bejegyzésű cégeket, ezáltal a magas profitokat „letörik” 

 a termelés és a kereskedelem térbeli kiterjedése (piackörzetei) a lehető legkisebbek, 

hogy minél több vállalkozó lehessen 

 a piackörzetek határánál a fogyasztók „közömbösek”, a két szomszédos termelő közül 

bármelyik kínálatából választhatnak. 

 

LÖSCH gondolatmenete (2.15. ábra): tökéletes térbeli piaci verseny esetén, ha a 

síkságra odatelepül egy üzem és az önellátó családi gazdaságok helyett elkezd valamilyen árut 

gyártani, akkor ellátási, piaci körzete addig terjed (1. fázis), amíg a termék szállítási költsége 

a jövedelmét fel nem emészti (és amíg olcsóbb megvenni ezt a terméket, mint otthon 

előállítani). Ha ez a tevékenység jövedelmező, akkor újabb vállalkozók kezdik el ezt a 

nagyüzemi termelést (2. fázis), és a síkságot előbb-utóbb hézagmentesen befedik (3. fázis) 

ellátó körzeteikkel. Az egyensúlyelmélet szerint a „sűrűsödés” mindaddig tart, amíg a profit el 

nem tűnik. A piackörzetek eleinte körök, de később egymáshoz „nyomódnak” és olyan 

sokszögek lesznek, amelyek hiánytalanul lefedik a síkságot. Ezt a feltételt néhány szabályos 

sokszög elégíti csak ki. A fenti absztrakció egyféle termékre vonatkozik. Mivel sokféle 

terméket gyártanak és fogyasztanak, amelyek mindegyike más-más terjedelmű piackörzetet 

hoz létre, ezért a térben többféle (példánkban hatszögű elemekből álló, de eltérő méretű és 

központú) háló alakul ki, a településeken eltérő számú telephelyek zsúfolódnak össze. 

LÖSCH a telephelyek és hálózataik térbeli eloszlásának modellezésére az előzőekben már 

vizsgált CHRISTALLER központi helyek elméletét fejlesztette tovább. 
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2.16. ábra: A gazdasági tér kialakulásának fázisai LÖSCH-nél 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

LÖSCH a neoklasszikus közgazdaságtudomány eredményei alapján térbeli 

egyensúlyelméletet próbált megalkotni, szerinte a telephelyválasztások az árak és a kereslet-

kínálat összefüggései, a tökéletes piac feltételei alapján nagyjából szabályos gazdasági teret 

hoznak létre, amely tér jóval túlmutat a szokásos fizikai tér képzetén. A vállalkozó saját 

érdekeit követve a bevételek maximalizálására törekszik, és éppen ez a motiváció mozgatja a 

térbeli egyensúlyi automatizmusokat és alakítja ki a bemutatott gazdasági teret. LÖSCH 

elméletét, amelyben CHRISTALLER gazdasági térelméletét és THÜNEN elgondolásait 

jelentősen továbbfejlesztette, tudományos megalapozottsága és közgazdaságtani háttere miatt 

élénk érdeklődés kísérte. Empirikus kutatások sora indult, hogy egyes megállapításait 

megerősítsék, avagy megcáfolják. 

 

2.4.5. ISARD optimalizáláson alapuló telephelyelmélete 

 

A II. világháború után a piacgazdaságok működéséről rendelkezésre álló egyre 

alaposabb ismeretek és az ökonometria rohamos fejlődése kedvezett a telephelyelméletek 

továbbfejlesztésének. Ekkorra a regionális gazdaságtan széles körben művelt tudomány, a 

közgazdaságtanok teljes jogú tagja lett. A regionális gazdaságtan egyik jeles képviselője 

ISARD, aki a korábbi telephelyelméletek eredményeinek szintézisével új iskolát teremtett. 

ISARD már nemcsak egyes tényezők egyoldalú vizsgálatára, a költségek minimalizálására, 
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avagy a bevételek maximalizálására, hanem az összes fontos tényező figyelembevételével 

történő optimalizálására törekedett. Mindhárom ismertetett telephelyelméletre 

támaszkodott, THÜNEN-től a központi város körüli zónákat kombinálta LÖSCH hatszögű 

településszerkezetével és a piactérségeket a nagyvárosokba centralizálta. Továbbá THÜNEN 

és LÖSCH uniform síkság elképzelését gyengítette WEBER telepítési javaslatával, azaz a 

nyersanyagforrásokat is hangsúlyosan kezelte. A térelméletek eredményeiből kiemelte a 

nagyobb településekhez kötődő funkciók fontosságát, különös tekintettel az 

infrastruktúrára, amelynek tovagyűrűző hatásokat tulajdonított. Alapvető felismerése volt, 

hogy a telepítési tényezők köre nem állandó, hanem folytonos mozgásban vannak. 

Bevezette a tényezők helyettesíthetőségének elvét, nem emelt ki egyet sem örökérvényűnek. 

Pl. szerinte a munkaerőt, bizonyos mértékig helyettesíteni lehet tőkével, avagy földdel és 

fordítva is, a helyettesítések ugyanolyan optimális eredményre vezethetnek. Ezzel 

kapcsolatban tanulmányozta a területi termelési függvényeket, alapfeltevése hogy a termelési 

tényezők árai döntő módon függnek a termelés térbeli helyétől. Nemcsak a területi árak 

befolyásolják a termelés nagyságát, az eltérő termékvolumenekhez más-más optimális 

telephely is tartozhat. 

 

ISARD és követőik felfogásában a regionális gazdaságtan a gazdasági tevékenységek 

egymással összefüggő, konzisztens térbeli rendszerré váltak. Véleményük szerint a 

telephelyelmélet a mikroökonómia szerves része, amely csak a vállalati döntésekkel együtt, 

azokkal összhangban értelmezhető. A gazdaságban megfigyelhető alapvető változások 

mellett a vállalati (és a háztartásokkal is foglalkozó) döntéselmélet eredményei 

rávilágítottak arra, hogy az ökonometria jelenlegi eszközeivel nem képes napjainkban 

magyarázatot adni a gazdaság térbeli működésének főbb törvényszerűségeire. 
 

2..4.6. A telephelyelméletek napjainkban 

 

A telephelyelméletek fejlődését áttekintve, látható azaz ív, ahogyan az egyes 

szakaszokban megértek a felismerések, beépültek a közgazdaságtudomány eredményei, ha 

időnként megkésve is. Azonban a 70-es évek közepétől egyre általánosabb körben 

fogalmazódnak meg ezen elméletekkel szemben a kritikák, amelyek főbb elemei az 

alábbiak voltak: 

 a fenti neoklasszikus elméletek a racionális „gazdasági ember” fogalmából indulnak 

ki, aki tisztában van a telepítés összes tényezőjével és képes a költséget minimalizáló 

vagy a profitot maximalizáló döntést hozni 

 a nem gazdasági motivációkat, a nem mérhető tényezőket és gazdasági externáliákat a 

telepítési döntéseknél jórészt figyelmen kívül hagyják, holott döntőek lehetnek 

 statikus alapállásúak, azaz csak a rövid távon érvényes aktuális feltételekből 

(költségekből, árakból) indulnak ki, a telepítési döntések viszont általában hosszú 

távon hatnak 

 ezek a modellek sem a történelmi-politikai változásokat, sem a nagy nemzetközi cégek 

(monopóliumok) befolyását, sem a világpiaci verseny hatásait nem képesek 

megmagyarázni, a tökéletes versenyen alapuló piacgazdaság feltevése csak elméleti 

jelentőségű. 

 

A legújabb vizsgálatok rámutattak arra is, hogy a tér fogalma nemcsak a távolsággal 

hozható kapcsolatba, hanem a korábbi elképzelésekhez képest árnyaltabban kell foglalkozni 

vele. Így napjainkban megfogalmazhatjuk a tér különböző típusait: 

 gazdasági (költség-) tér 

 időtér 
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 kognitív tér 

 társadalmi tér 

 ökológiai tér. 

 

Azaz a telephelyelméletekben a térfogalom továbbgondolására van szükség, mivel a 

háztartások működését és viselkedését is modellezni kellene, ahol a különböző térfogalmak 

alapján lehet csak elfogadható magyarázatot adni. Ugyanúgy a területi különbségek 

dimenzióit a változó gazdasági feltételekre tekintettel kell újrafogalmazni. A 

telephelyelméletekben alapvető, hogy a piaci résztvevők racionális döntéseket hozzanak. A 

vizsgálatok viszont arra utalnak, hogy az ember bár megpróbál racionálisan dönteni, de erre 

sok esetben nem képes. A racionális döntés azt jelenti, hogy a döntéshozó rendelkezik egy sor 

kritériummal, elvárással, amikkel az összes lehetséges döntési lehetőséget összehasonlítja, 

mérlegeli a következményeket, és kiválasztja az optimális megoldást. A valóságban a 

racionalitásnak korlátai vannak: 

 a döntési lehetőségeket is egy keresési folyamat során kell feltárni a döntéshozók 

megelégszenek néhány eset figyelembevételével, és nem elemzik az összest 

 a döntéshozó nem képes felmérni, csak nagyjából megbecsülni az egyes döntési 

lehetőségek várható következményeit, kockázatait, nincs ismerete a többi piaci 

résztvevő szándékáról 

 a döntéshozó nem optimális, hanem csak kielégítő döntést hoz, elfogadja az első 

„elegendően jó” lehetőséget 

 ráadásul az ember nem dönt konzekvensen, hanem szubjektív élményei, saját belső 

bizonytalanságai is befolyásolják. 

 

A telepítési döntéseknél a korlátozott racionalitás azt jelenti, hogy vagy a vállalkozó, 

vagy valamilyen szakértő megvizsgál néhány lehetőséget, esetleg készülnek esettanulmányok 

és költségkalkulációk is, de nem tudják végigjárni az összes lehetőséget. Ráadásul 

helyismeretük sincs, az összeszedett információk vagy igazak vagy nem, a lehetséges piac és 

konkurencia viselkedése is csak becsülhető, ezért a személyes kapcsolatok és benyomások is 

döntőek. A gazdasági életben megjelent új innovációk, a mikroelektronikai és informatikai 

forradalom átrendezi nemcsak a gazdaság, hanem az élet minden területét. Ezeket a 

változásokat a hagyományos közgazdasági elméletek nem képesek feldolgozni. Ezen kívül a 

döntéshozók korlátozott racionalitása is rámutat arra, hogy a telephelyelméletek miért nem 

tudják jelenleg a gazdaság térbeli működését úgy leírni, hogy az összhangban legyen a 

tapasztalatokkal. Másképpen fogalmazva, jelenleg nincs elég ismeret a következő 

KONDRATYEV-ciklus gazdaságáról, ezért „sötétben tapogatózás” folyik. A gazdaság térben 

is átrendeződik, a nemzetközi piac kiszélesedik, új szempontok kerülnek előtérbe, stb. 

Napjainkban ezeknek az alapvető változásoknak felismerhető jegyeit, fontosabb jellemzőit 

lehet csak bemutatni és számba venni. Azaz pozitivista alapállásból történő adatgyűjtésekre és 

rendszerezésekre van elsősorban mód, míg a normatív elméletek kidolgozására 

feltételezhetően később kerül sor. 

 

 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

1. Sorolja fel az egy pont gazdaság legfőbb jellemzőit! 

2. Fogalmazza meg az izodapan definícióját! 

3. Fogalmazza meg a cella-számlálási módszer lényegét! 

4. Fogalmazza meg az ár és a költségfelszín általános törvényszerűségét! 

5. Fogalmazza meg a sorrend és nagyság törvényét! 
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6. Fogalmazza meg a MARKOV láncok lényegét! 

8. Fogalmazza meg a KONDRATYEV-cikluselmélet főbb összefüggéseit! 

9. Fogalmazza meg az anyagindex és a telephelysúly definícióját! 

 

 

KOMPETENCIA KÉRDÉSEK 

 

1. Fogalmazza meg a változó költségek gazdaságbefolyásoló szerepét! 

2. Fogalmazza meg a költségfelszínek változásának hatását! 

3. Fogalmazza meg a szállítási költség telephelyválasztásra gyakorolt hatását! 
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3. Vidékfejlesztés alapjai 
 

 

A 27 európai uniós tagország lakosságának több mint 56%-a vidéki térségekben él, 

melyek együttesen az EU összterületének 91%-át alkotják. A vidékfejlesztés ezért kiemelten 

fontos szakpolitikai terület. A mezőgazdasági tevékenység és az erdőgazdálkodás a jövőben is 

döntő szerepet játszik az EU vidéki térségeiben megvalósuló földhasználat és erőforrás-

gazdálkodás szempontjából. Jelentőségüket fokozza, hogy lehetőséget biztosítanak a vidéki 

közösségek gazdasági profiljának bővítésére. Ezért az Unió egésze számára prioritást jelent az 

európai vidékfejlesztési politika megerősítése. 

 

Az EU aktív vidékfejlesztési szakpolitikát folytat, mely segít a vidéki területek, illetve 

az ott élő és dolgozó emberek szempontjából rendkívül fontos uniós célok megvalósításában. 

A vidéki térségek központi jelentőséggel bírnak az Unió arculatának és identitásának 

kialakításában. A hagyományos meghatározások értelmében ezek a térségek az EU 

területének több mint 91%-át alkotják, és az uniós lakosság több mint 56%-ának szolgálnak 

lakhelyül. Az Európai Unióról kialakult kép nem lenne teljes a kontinens gyönyörű és 

változatos tájai – az európai hegyek és sztyeppék, erdők és lankás dombok – nélkül. Számos 

vidéki térségnek komoly kihívásokkal kell szembenéznie. Az európai mező- és 

erdőgazdálkodási vállalkozások egy részének javítania kell versenyképességét. Ha az 

összképet nézzük, azt találjuk, hogy a vidéki területeken a városokhoz képest kisebb az egy 

főre jutó átlagjövedelem, alacsonyabb a szakképzettség, és kevésbé fejlett a szolgáltatási 

ágazat. A vidéki környezet védelme pedig sokszor bizonyul költséges tevékenységnek. Az 

európai vidéki tájak ugyanakkor fontos értékek hordozói. Nekik köszönhetjük legalapvetőbb 

nyersanyagainkat, és – ha óvjuk őket – nyugalmat, felüdülést és rengeteg természeti szépséget 

kínálnak mindnyájunk számára. Európa tüdejét is a vidéki térségek jelentik; nem véletlen, 

hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem során gyakran kerülnek a viták előterébe. Sok 

embert vonz a gondolat, hogy vidéken telepedjen le vagy vállaljon munkát. Számukra fontos 

szempontot jelent a megfelelő minőségű szolgáltatások és infrastruktúra megléte. Ebből 

adódik, hogy a növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégia és a fenntartható 

fejlődést szolgáló göteborgi stratégia ugyanakkora jelentőséggel bír az EU vidéki térségei, 

mint az európai városok számára. Az Unió vidékfejlesztési politikája azt hivatott biztosítani, 

hogy e területek megfeleljenek az előttük álló kihívásoknak, és élni tudjanak a 

rendelkezésükre álló lehetőségekkel. 

 

3.1. A vidékfejlesztés főbb összefüggései, a lokalitás térnyerése 

 

A rendszerváltás óta jelentősen megváltoztak a gazdaság alapvető tényezői és 

folyamatai, a változások által jelentősen érintett mezőgazdaság, vele párhuzamosan a vidéki 

térségek és települések, valamint az ott élő lakosok is új helyzetben találták magukat. Ehhez 

az új helyzethez való alkalmazkodás kényszere, avagy kihívása, további speciális 

problémákat, feszültségeket, és egyben persze új lehetőségeket is teremtett. Az alapvető 

változások egyik leglényegesebb eleme a vidék fogalmának megerősödése, átalakulása, új 

szerepkör betöltése. Ez már nem csak egyszerűen az élelmiszeralapanyag-ellátás színhelyévé 

„degradálja” ezt a kategóriát, de olyan tulajdonságokkal és dimenziókkal ruházza fel (pl. 

rekreáció, biológiai sokszínűség, lakóhely funkció, környezetvédelem, stb.), mely egyértelmű 

versenyelőnyöket jelenthet a nem-vidéki területekkel szemben. Érdemes megjegyezni, hogy 

ezek ellenére a vidéki területek lehatárolásai (az erre irányuló kutatómunkák nagy része) még 

mindig negatív értékmérők mentén történnek, kvázi a vidékiség egyenlő a negatív 

tartalommal, miközben mégis az előbb említett új tulajdonságok, és dimenziók hangsúlyozása 

http://ec.europa.eu/agriculture/lisbon/index_en.htm
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szerepel vidéki alapértékekként. Másik oldalról nézve viszont, érthető a negatív értékmérők 

használata, hiszen általánosságban el lehet mondani, hogy a területi folyamatok és átalakulás 

hatásainak, a mezőgazdaság szerepcsökkenésének legfőbb veszteseként, a vidéki területek 

számos nehezen megoldható, és igen mélyre hatoló problémával találták szembe magukat. 

Ezekkel kapcsolatban a válságból való kilábalás, a területi leszakadás mérséklése, a vidéken 

élők esélyegyenlősége és segítése váltak a legfontosabb célokká. 

 

Gyakran felmerülő probléma az agrárgazdaság és a vidék, illetve az agrár-fejlesztés és 

a vidékfejlesztés viszonyának, kapcsolatának meghatározása, letisztázása is. Ezért nem 

tekinthetünk el ezeknek a viszony-pároknak a részletesebb vizsgálatától. A vidék, a 

vidékfejlesztés fogalmának körüljárásakor a nemzetközi megközelítésekből kiindulva, az 

Uniós kutatásokon és vidékpolitikán keresztül juthatunk el a fogalmak hazai értelmezéséig. 

 

3.1.1. A vidék fogalmának nemzetközi megközelítése 

 

A vidék, a vidéki vagy rurális terület pontos meghatározása nehézkes, hiszen egy 

igen összetett társadalmi, gazdasági és kulturális fogalomról van szó. Ez még szűkebb 

földrajzi értelemben is igaz, mivel még az Unión belül sem beszélhetünk egységes 

használatról. Legtöbb esetben a vidék negatív értékekkel párosul, a fejlettebb, illetve városi 

területek ellentéteként (urbanrural viszony), vagy kizárólag, mint a mezőgazdasági termelés 

színterét kezelik. A téma összetettségét és nehézségét mutatja, hogy nagyon sok megközelítés 

nem az egyértelmű és kizárólagos definiálást, hanem inkább egyfajta osztályozást céloz meg. 

Nagyon jó összefoglalót nyújt Bengs és Schmidt-Thomé (2005), akik szerint a 

meghatározások alapja általában a vidéknek, mint „nem városi” területnek a definiálása, vagy 

a vidéki „identitás” fontosságát megalapozó jellemzők, pl. az extenzív földhasználat, a falvak 

jelenléte, társadalmi szokások stb. hangsúlyozása. Szembe állítják egymással a különböző 

megközelítéseken és módszereken alapuló, indikátorokat kidolgozó, és azokra építő 

elméleteket valamint azokat a véleményeket, melyek szerint nem lehetséges egyértelmű és 

kizárólagos lehatárolást tenni és amelyek „dematerializálják” a fogalom megközelítését. 

 

Átfogó értelemben a ruralitásnak három dimenziója van: a foglalkozási, a 

szocikulturális és az ökológiai. Foglalkozási értelemben a ruralitás a mezőgazdaság (vagy 

más nyersanyagtermelő ágazat) szinonimája. Szociokulturális értelemben olyan életstílust 

jelent, melynek alapját a várositól eltérő értékrendek, viselkedési formák és társadalmi 

attitűdök képezik. Az ökológiai ruralitás a természeti környezet fontosságának a felismerése 

az ember társadalmi életének minősége szempontjából. Európában a hagyományos, vagy akár 

a közép-kelet-európai falutól eltérő, modernebb falu, kisváros, és a körülöttük lévő táj 

megjelölésére használják a fogalmat, amely egyaránt magában foglalja a megváltozott 

szerkezetű falusi területet és népességét. Ugyanakkor ez a megváltozott szerkezetű falusi tér 

és társadalom számos vonatkozásban már hasonlít a városi térre és társadalomra, bár mindez 

nem jelenti azt, hogy a különbség is eltűnt volna köztük. Az egyes országokban - már túllépve 

a fogalom általános megközelítésén – különféle mutatószámokkal határolják le azon 

területeket, melyeket a különféle fejlesztési politikákban rurális területként definiálnak. 

Miközben az UNECE, a FAO, az OECD és az Eurostat közös munkacsoportjának kérdőíves 

felmérése (IWG.AgRI 2005) alapján, túlnyomórészt a népsűrűségen, lakónépességen 

alapuló kategorizálással, az urbánus területektől, városoktól való megkülönböztetéssel 

találkozunk, egyre inkább terjed az a szemlélet, hogy a globális versenyben, a régiókon belül, 

elsősorban a nagyvárosok és vonzáskörzetük vesznek részt sikeresen, a köztük elhelyezkedő, 

döntően externáliákra támaszkodó térségek nem. Ebben a felfogásban az urbánus térségek és 

a fejlődés fő hordozói a nagyvárosok és vonzáskörzetük által alkotott csomóponti régió, a 
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rurális térségek pedig, az urbánus térségek közötti kevésbé fejlett teret töltik ki. A konkrét 

lehatárolást illetően nemzetközileg az OECD által kidolgozott – népsűrűségen valamint az 

urbanizáltság mértékén alapuló - kategorizálás a legelfogadottabb. Ugyanakkor, a vidék 

fogalmának értelmezésekor egyre inkább előtérbe kerülnek azok a kutatások és eredmények 

is, melyek a globalizáció által érintett vidék gazdasági, társadalmi átstrukturálódásának, 

újfajta funkcióinak megjelenését és erősödését mutatják, és a kategória újfajta 

megfogalmazását, újragondolását javasolják. 

 

3.2. Globalizáció és a vidék: a vidék és a mezőgazdaság szerepének átalakulása 

 

A globalizáció és a vidék kapcsolatának elemzése ugyanolyan sokrétű és alapos 

megfontolást igénylő feladat, mint magának a globalizációnak az értelmezése. A hatásoknak, 

azok mértékének és következményeinek megítélését illetően, itt sem találkozhatunk egységes 

állásponttal. Mindenképpen kijelenthetjük, hogy a globalizálódó világgazdaság és az azt 

kísérő folyamatok, a gazdaság alapvető tényezőinek és folyamatainak megváltozása, nem 

hagyta érintetlenül a vidéki területeket sem. Az egyes vidéki területek másképp és másképp 

reagáltak a globalizálódó tőkére, a nemzetközi migrációra és kereskedelemre, a nemzeti 

szabályozás deregulációjára és a privatizációra. A globalizáció eredményeként, mely a 

földrajzi helyeket és távolságokat új dimenzióba helyezi, minden vidéki térségnek a helyi 

érdekek előre nem jelezhető mértékű és folyamatos átszerveződésével, még soha nem 

tapasztalt változások alakultak ki. 

1. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) például a 

népességszám, a népsűrűség, az urbanizáció és a nagyobb centrumokhoz való, napi 

ingázással kifejezett gazdasági kötődésre tekintettel metro-nonmetro területeket 

különít el, és ezeken belül a városiasodott területek ellentéteként (urban-rural) 

határozza meg vidéki (2500 főnél kisebb lakosságszámú települések) területeit. 

2. Az OECD meghatározása szerint vidéki település az, melynek a népsűrűsége 150 

fő/km2 alatt van. Ez alapján: 

 Alapvetően városi térség (Predominantly Urban Region): ahol a vidéki 

településen élők aránya kevesebb, mint 15%. 

 Jellemzően vidéki térség (Significantly Rural): ahol a vidéki településen élők 

aránya 15-50 % között van. 

 Alapvetően vidéki térség (Predominantly Rural): ahol a vidéki településen élők 

aránya több mint 50%. 

3. Hasonló megközelítéssel találkozunk Angliában, ahol nem a népsűrűséget, hanem a 

lakosságszámot veszik alapul. Itt is megkülönböztetnek városi (urban) és vidéki (rural) 

településeket, majd a nagyobb területi egységeket (LAD – Local Authority Districts) a 

lakosságszám, és az egyes település-típusokban élő lakosság aránya alapján sorolják 

kategóriákba. 

 

A vidéki térségek számára a globalizáció egyszerre jelent lehetőségeket és 

fenyegetést. Egyrészt új lehetőségeket kínál a helyi vállalkozóknak azáltal, hogy új piacokat 

teremt, valamint lehetővé teszi az egyedi helyi termékek és szolgáltatások piacra jutását 

anélkül, hogy az izoláció vagy a távolságok miatt kéne aggódni (pl. interneten keresztüli 

forgalmazás). Ráadásul, számos esetben a korábbi tömegtermelésből kimaradt rurális 

területek - fejlett infrastruktúra és iskolázott lakosság esetén - könnyebben fogadják be az új 

gazdasági szerkezeteket, mint a nehezen átképezhető munkaerővel rendelkező hagyományos 

iparvidékek. Másrészt viszont, a globalizáció nemcsak a lehetőségeket, de a versenyhelyzetet 

is növeli, mivel a nemzetközi konkurencia betör a helyi piacokra. Így elsöpri a földrajzi, 

törvényi, identitás-alapú közösségi határokat, melyek eddig védték a vidéki területek 
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termékeit, helyi iparát és kulturális tradícióit. Ennek kapcsán lényeges kiemelni, hogy a 

szakirodalomban a globalizáció - legtöbb esetben negatívan értelmezett - társadalmi hatásai 

különösképpen érintik a vidéki területeket. 
 

Fontos tényező azonban a globalizációhoz kapcsolódó lokalizáció, mely a vidéki 

területek felértékelődéséhez, és a lehetőségek kiszélesedéséhez vezetett, a helyi értékek és a 

belső erőforrások szerepének előtérbe helyezése által. Hogy melyik oldal erősebb, az 

átalakuló nemzeti vagy nemzetközi gazdasághoz - kisebb vagy nagyobb mértékben, de 

többnyire - kötődő térségeknek a tőkevonzó képességén múlik. A világgazdaság 

folyamatainak hatására, elsősorban a fejlettebb piacgazdasággal rendelkező országokban 

világosan körvonalazódnak a vidék szerepének és funkcióinak változásai, és azok a 

folyamatok, melyek Közép-Kelet-Európa országaiban még nem régóta zajlanak, vagy most 

erősödnek fel. Ezen változások (pl. a vidék elnéptelenedése illetve egyes területek 

újranépesedése, az ingázás és a társadalmi mozgások, a növekvő rekreációs és tájfenntartási, 

környezetvédelmi igény, a gazdaság újszerű térbeli szerveződése) Európa nyugati országaiban 

már az 1970-es években jelentkeztek, és „kiemelték egy konzekvens vidékfejlesztés 

szükségszerűségét. A gazdasági és társadalmi változások hatására kialakuló „poszt-

produktivista” vidékről (post-productivist countryside) beszél, ahol a térhasználat újfajta 

módjai fedezhetők fel (pl. turizmus, rekreáció, környezetmegőrzés stb.), ahol erősödik a 

szolgáltatások, az ipar és a technológia terjedése, miközben a vidéki területek egyre inkább 

differenciálódnak (kísérő jelenségként tetten érhető az újranépesedés - vagy éppen az 

elvándorlás). 

 

A vidéki tér (rural space) újfajta használatát, a környezet és a környezettudatosság 

fontosságát, az ehhez kapcsolódó társadalmi igényeket hangsúlyozza. Nagyon fontosak a 

helyi, specifikus erőforrások, melyeket a globalizálódott piaci kereslet és fogyasztás 

kielégítésére/megteremtésére, megfelelő tőke-akkumuláció elérésére kell hatékonyan 

felhasználni. Az egész vidéki gazdaság integrálódott a regionális és nemzeti, illetve a 

nemzetközi gazdaságba, és már jóval összetettebb és sokrétűbb, mint akár fél évszázada. 

Amikor a posztindusztriális társadalomban a rurális térségekbe szolgáltatások, új iparágak és 

technológiák települnek, és ezáltal a rurális térségek a tőke szempontjából is felértékelődnek, 

akkor az „új ruralitás” folyamatáról beszélhetünk. A fejlett országok rurális területein, bár 

még sokszor a mezőgazdaság a jelentős térhasználó, de már megjelentek a modern iparágak 

és a szolgáltató szektor is. Ezek a folyamatok kiválóan tetten érhetők az Egyesült Államok 

agrárágazatának szerepét, vidéki gazdaságát (rural economy), vidéki gazdasági klasztereit 

(rural clusters) célzó kutatásokon és fejlesztéseken keresztül és Nyugat-Európa országai után 

lassan az EU keleti tagországainak vidékfelfogásában, fejlesztési prioritásaiban is 

átszűrődnek. Mindeközben, az agrártermelés szerepe folyamatosan csökken, és a 

mezőgazdaság „csupán” a gazdaság egyik termelési szektora. Mindebben jelentős szerepe van 

annak, hogy a globalizáció hatásai, a technológiai fejlődés által jelentős mértékben érintett, 

erősen intenzifikálódó agrárium már jóval kevesebb embert foglalkoztat, és elveszíti 

korábbi, a vidék társadalma számára meghatározó funkcióit. 

 

A vidék funkciói, szerepei közt (az élelmiszer ellátás minőségének és 

megbízhatóságának befolyásolása a mezőgazdaságon keresztül; a természeti erőforrások 

biztosítása; rekreációs tevékenységek színtere; a biodiverzitás tartalékainak helyszíne) már 

megjelenik az urbánus területekhez közel lévő vidéki térségek egyre vonzóbb lakóhelyként 

történő beazonosítása, a városi lakosság tömeges agglomerációba költözése, a 

szuburbanizáció új hulláma. Ezt nagymértékben elősegíti a közlekedési és informatikai 

infrastruktúra fejlődése, a közlekedési és kommunikációs költségek csökkenése. A változások 
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összeköthetők az urbanizálódás folyamatával, ami nem csak a városi népesség folyamatos 

növekedését (városodás) jelenti, de másfelől a falu és a város társadalmi egységesülési 

folyamatát, a korábbi technikai civilizáció és életforma elterjedését is az egész 

településhálózatban (városiasodás). A helyi társadalom szerkezete is megváltozott, mivel az 

eredeti közösségeket fokozatosan kiegészíti, vagy felváltja a városokból kiköltöző réteg. Már 

egyenesen a falusi társadalom városiasodásáról beszélhetünk. Az európai vidéki térben új 

társadalmi szereplők jelennek meg, akik különféle társadalmi alrendszerekből és gazdasági 

területekről érkeznek, és vidéki működésük is jelentősen különbözik. Így mintegy 

újratermelődik az a társadalmi heterogenitás, ami a vidéki teret a mezőgazdasági 

modernizáció beindulása előtt jellemezte. Míg Európa fejlettebb országaiban a fentebb vázolt 

átalakulás többé-kevésbé már lezajlott, Közép-Kelet-Európa országaiban, így hazánkban is, 

várhatóan a falusi térségek átalakulása ebbe az irányba fog tartani, illetve - én inkább úgy 

fogalmaznék - hangsúlyosabbá válik a tendencia. Ezek a társadalmi folyamatok ugyanis, 

hazánkban sem napjainkban kezdődtek. A hagyományos vidéki gazdaság és társadalom 

felbomlásának mértékét és intenzitását a falu, a mezőgazdaság és a parasztság kategóriáinak 

egymástól való eltávolodásával jellemezhetőnek. A nem agrárfoglalkozásúak arányának 

növekedése eredményeként megindult a zárt, hagyományos agrártársadalom bomlása: a 

korábban a tulajdonviszonyok által ugyan tagolt, de egymást kiegészítő elemekből álló, 

egységes rendszert alkotó falusi közösségek differenciálódtak, illetve a településeken belül 

egymástól egyre inkább szétváló csoportok alakultak ki, ez az átalakulási folyamat a 

rendszerváltással felerősödött, új elemeket kapott, és még koránt sem tekinthető befejezettnek. 

 

A vidék funkcióinak változását kutató szerzők között egyetértés mutatkozik abban, 

hogy - miközben a vidéki térségeket az új funkciók és gazdasági szereplők megjelenése 

ellenére az urbanizált területekhez képesti általános lemaradás, leszakadás jellemzi. A 

változásokban fontos szerepet játszott a mezőgazdaság (elsősorban foglalkoztatási) 

szerepének, mint a vidéki gazdaság korábbi gerincének a visszaszorulása; valamint abban, 

hogy a globalizálódás következményeként a helyi erőforrásokra építő, lokális fejlesztések 

kerültek előtérbe. Az endogenitás ugyanis (miközben a vidéki térségek gazdasági és 

társadalmi átalakulása számot kell vessen a globalizáció kihívásaival, amennyiben az adott 

térség versenyképességét akarja javítani), a helyi adottságokra alapozott társadalmi és 

gazdasági válaszok megfogalmazását segíti. A változásokkal párhuzamosan, a fejlett 

országokban a vidékpolitika reterritorializációja megy végbe. A vidéki területek fejlesztését 

célzó megközelítésekben a szektoriális politikát a területi elvű, és a vidéki térségek egészét 

érintő politikák váltják föl, miközben a vidékfejlesztés dimenziói kitágulnak. (Káposzta-Tóth-

Singh, 2008) 

 

A városi lakosság vidéket érintő jellemzői (szabadidős tevékenységek, élelmiszer 

fogyasztás stb.) szintén ide tartoznak. A gazdasági dimenzió azért lényeges, mivel életképes 

gazdasági bázis nélkül nem beszélhetünk életképes vidékről, aminek következtében a vidék 

funkciói (tájfenntartás, környezetvédelem, vidéki örökség megőrzése stb.) jelentősen 

sérülnek. A gazdasági bázis biztosítása, az új gazdaság megjelenése a vidéki területek 

számára, különösen a mezőgazdaság szerepének visszaszorulásával kap hangsúlyt. A 

természeti erőforrások és a környezet védelme, mint a vidéki élet alapja és mint általános 

társadalmi elvárás is fontos. A politikai dimenziót a különböző társadalmi és gazdasági 

csoportok, lobbik, döntéshozásban játszott szerepe, az Unióban a bővüléséből adódó 

körülmények, a WTO-val folytatott tárgyalások indokolják. A technológiai dimenzió pedig, 

új lehetőségeket és feltételeket teremt a vidéken élő lakosságnak, a mezőgazdaságnak, illetve 

a többi ágazat elterjedésének, fejlődésének. Az OECD is új területi szempontú megközelítés 

szükségességéről, új vidéki paradigmáról ír, melyben összefoglalja a vidéket érintő 
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társadalmi, gazdasági változások legfontosabb elemeit. Kiemeli a rurális régiók 

heterogenitását, az agrárszektornak a vidék gazdaságában játszott szerepének a 

visszaszorulását, a szektorális politika alkalmatlanságát, a rurális politika újragondolásának 

szükségességét. Ezekkel szemben hangsúlyozza a többi szektor térnyerését, az ingázási 

távolságok - jobb és gyorsabb megközelíthetőségnek köszönhető - növekedését, illetve ennek 

hatására a városi területek befolyásának, és a vidéki területekre történő migrációnak az 

erősödését. Továbbá a vidéki területekben rejlő, kihasználatlan gazdasági potenciál 

fontosságát, a természeti és kulturális értékek felértékelődésének folyamatát, a decentralizált 

fejlesztési politikák és megközelítés elterjedését. Gondot jelent, hogy a munkahelyek 

hiányában felerősödő elvándorlás, és az alacsonyabb népsűrűség, jóval magasabb fajlagos 

költségeket illetve alacsonyabb jövedelmezőséget okoz az infrastrukturális beruházások és a 

szolgáltatások kiépítése, működése esetén, illetve eleve hiányzik az ezekhez szükséges 

kritikus tömeg. Ennek eredője, hogy a szolgáltatások és az infrastruktúra hiányában - tetézve 

a helyben maradó lakosság kedvezőtlen demográfiai jellemzőivel és képzettségével - a tőke 

és gazdasági szereplők, vállalatok, vállalkozások elhagyják, elkerülik a területet. Ez tovább 

erősíti a foglalkoztatási problémákat. 

 

3.3. Az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának kialakulása 

 

Az 1950-es évek Európája még nemigen heverte ki a II. világháborút. Az emberek 

éheztek, nemzetgazdaságok romokban hevertek, a termelési eszközök döntő többsége a 

háborúban megsemmisült. Az európai államok legfőbb gondja az újjáépítés, az ipar és a 

mezőgazdaság újraindítása – ezen belül a lakosság biztonságos élelmiszerellátásának 

megszervezése – volt. Részben ez is volt az oka, hogy a megalakuló Európai Gazdasági 

Közösség egyik fő célkitűzése a közös mezőgazdasági politika megteremtése volt. A Római 

szerződés 39. cikkelye szerint „A közös mezőgazdasági politika célja (KAP), hogy 

a) a műszaki haladás fokozásával, a mezőgazdasági termelés ésszerűsítésével, 

különösen a munkaerő lehető legjobb felhasználásával a mezőgazdaság 

termelékenységét növelje, 

b) a mezőgazdasági népességnek megfelelő életszínvonalat biztosítson, elsősorban a 

mezőgazdaságban élők egy főre jutó jövedelmének növelésével, 

c) stabilizálja a piacot, 

d) biztosítsa az ellátást, 

e) gondoskodjék a fogyasztóknak megfelelő ár ellenében történő ellátásáról.” 

 

Ez a korai Közös Agrárpolitika (KAP) az élelmiszertermelés mennyiségi növelését 

ösztönözte a támogatásokon és az árgaranciákon keresztül. A támogatásoknak ez a formája 

annyira sikeres volt, hogy alig harminc év múlva a Közösség (a folyamatos bővítés ellenére) 

nem csupán önellátóvá vált a mezőgazdasági termékekből, hanem jelentős és szinte 

állandósuló feleslegei voltak a legfőbb termékekből (gabonafélék, tej, vaj, marhahús, alma, 

stb.). A felesleg egy részét exportálták, ami újabb gondot jelentett: a jelentős termelési 

támogatás révén „elkényelmesedett” – és emiatt alacsony hatékonysággal – termelők 

világpiaci versenyképessége alacsony volt, ezért termékeiket csak újabb támogatással lehetett 

tovább értékesíteni. A támogatással megtermelt és újabb támogatással értékesített 

mezőgazdasági termékek jelentősen torzították a világpiacot (annál is inkább, mert 

ugyanakkor a Közösség jelentős vámokkal védte saját piacát). A termelés további 

növekedésével a világpiac sem tudta felvenni a termékfelesleget, a maradék tárolásáról, vagy 

végső esetben megsemmisítéséről (újabb támogatások igénybevételével) az EU-n belül kellett 

gondoskodni. A sikeres KAP a támogatott termelés-támogatott értékesítés-támogatott 

megsemmisítés „mókuskerekéhez” vezetett. Más oldalról nézve a termelés növekedését: az 
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intenzív mezőgazdálkodáshoz felhasznált kemikáliák jelentősen hozzájárultak a környezet 

általános romlásához. A társadalom aggodalma a mezőgazdaság környezeti fenntarthatósága 

iránt és a termelés egyre növekvő túlzott támogatásigénye miatti elégedetlensége vezetett a 

Közös Agrárpolitika reformjaihoz. A 90-es évek elejétől bevezetett termelési korlátozások, a 

termelési támogatások visszafogása, átalakítása segítették a feleslegek csökkenését, de ez 

együtt járt volna a termelők jövedelem-csökkenésével, amit Közösségi forrásokból 

kompenzáltak. A gazdálkodóknak nyújtott támogatás egyre inkább függetlenedik attól, hogy 

mit és mennyit termelnek, a közvetlen jövedelem-kiegészítő támogatások sokkal inkább 

egyéb értékeket helyeznek előtérbe: a természet- és környezetvédelmet, a tájmegőrzést, 

tájgazdálkodást és a vidék népességmegtartó erejét. Ez a hangsúlyeltolódás felerősítette a 

vidékfejlesztési politikát, ami összecsengett azzal az uniós szándékkal, amely a hátrányos 

helyzetű régiók elmaradottságának csökkentését, a régiók közötti különbségek, kiegyenlítését 

célozta. A vidékfejlesztési politika előtérbe kerülését mutatja az tény, hogy 1999-ben az 

AGENDA 2000 megfogalmazásakor már a KAP második pillérévé vált. 

 

A Közös Agrárpolitika reformjával a Közösség egyre inkább elismeri a mezőgazdaság 

több-funkciós voltát, (multifunkcionalitását), azon belül is a nem közvetlenül a termeléshez 

kötődő funkcióit (természeti, környezeti, társadalmi, foglalkoztatási, szociális, egészségügyi, 

kulturális stb.). Ebben az összefüggésben a mezőgazdasági politika területileg meghatározott 

integrált politikává válik, amely az egyéb szakpolitikákkal szorosan együttműködve járul 

hozzá a vidéki térségek fejlődéséhez. Ennek értelmében a gazdálkodók és a vidéken élő 

lakosság a következő tevékenységekhez kaphatnak támogatást: 

 az új mezőgazdasági technológiák és a (hagyományos) vidéki mesterségek területén 

(tovább)képzés és oktatás, 

 az idősebb gazdálkodók korai nyugdíjba vonulása, 

 a fiatal gazdálkodók gazdaságának kialakítása, elindítása, 

 szaktanácsadás igénybevétele, 

 a gazdaságba, illetve erdőgazdálkodásba történő beruházás, 

 a gazdaság épületeinek és gépeinek modernizációja, 

 a nagy követelményeket támasztó uniós előírásoknak (környezetvédelmi, 

közegészségügyi, állatvédelmi előírások) való megfelelés, 

 a helyi, termelői élelmiszer-feldolgozó létesítmények létrehozása a hozzáadott érték 

növelésére, 

 a termények értékesítése, 

 a termékminőség javítása és a minőségi termékek marketingje, 

 termelési társulások/társaságok létrehozása az új tagállamokban, 

 a gazdálkodás támogatása hegyvidékeken és egyéb hátrányos helyzetű területeken, 

 a kárt szenvedett mezőgazdasági és erdészeti termelési potenciál helyreállítása 

 további előrelépések az állatjólét területén, 

 falvak és vidéki létesítmények felújítása, 

 a turizmus ösztönzése, 

 az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a vidéki lakosság számára, 

 környezettudatos mezőgazdasági intézkedések megvalósítása, 

 a Natura 20007-ben szereplő területek gazdálkodóinak kompenzációja, 

 erdősítés, fásítás, 

 az erdőgazdálkodás javítását célzó lépések. 

 

Az új megközelítés másik oldala a fejlesztések helyi közösségi oldalának 

megerősítése, amely a LEADER+ támogatásokban ölt testet. Ez a program azt igyekszik 
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megvalósítani – és pénzügyi forrásait megteremteni – hogy a vidéki közösségek maguk 

határozzák meg, válasszák ki és részben finanszírozzák azokat a projekteket, amelyek 

illeszkednek a környezetükbe, és hosszú távon is hasznosak lehetnek. Igen nagy hangsúlyt 

fektetnek a horizontális integrációra: a helyi közösségek kialakítására, összefogására és 

összehangolt cselekvésére, a kormányzati és a nem kormányzati (NGO = Non Governmental 

Organizations) szervezetek, intézmények és az üzleti szféra között. A projektek 

finanszírozásában a vertikális integráció jelenik meg: az EU, az adott nemzet kormánya, 

valamint helyi magántestületek anyagi hozzájárulásával valósulnak meg. A LEADER+ az 

újszerű vidékfejlesztési megoldások kifejlesztését támogatja, amelyek fenntarthatóak és 

túlmutatnak a megvalósulás környezetén: példaértékűek és adaptálhatóak EU-szerte. A 

vidékfejlesztés szempontjából kiemelkedő jelentőségű, és máig meghatározó az 1996-ban 

megfogalmazott Cork-i Nyilatkozat (The Cork Declaration: A living countryside), amely 

szerint az Európai Unió eddigi agrár- és vidékfejlesztési politikája önmagában is 

felülvizsgálatra szorul, de az újonnan csatlakozó országok miatt mindenképpen korszerűsíteni 

kell azt az alábbi szempontok figyelembevételével: 

 Rural preference – a vidékfejlesztés prioritása –elsőbbséget kell kapnia a 

vidékfejlesztési politikának, és le kell váltania vagy magába kell foglalnia az 

agrárpolitikát. 

 Integrated approach – integrált megközelítés – problémákat és a fejlesztési 

lehetőségeket nem a hagyományos gazdasági és társadalmi szektorok szerint kell 

vizsgálni, hanem komplexitásukban. 

 Diversification – a térségek gazdasági-társadalmi sokszínűségének megőrzése mellett 

a fejlesztési módszerek és a fejlesztési területek változatosságára kell törekedni. 

 Sustainability – fenntarthatóság – a kiváltott térségi fejlődésnek ökológiai, ökonómiai 

és társadalmi szempontból egyaránt fenntarthatónak kell lennie. A helyi akcióknál 

figyelembe kell venni a globális hatásokat. 

 Subsidiarity – szubszidiaritás, a sikeres fejlesztés érdekében elengedhetetlen a 

lakossági részvétel, az alulról-felfelé való megközelítés és a szolidaritás. 

 Simplification – egyszerűsítés. A vidékfejlesztési politika sikerességéhez szükségessé 

válik a bürokrácia csökkentése, a rugalmasság egyidejű fokozása mellett. 

 Programming – koherens és átlátható térségfejlesztési programokat kell 

megfogalmazni, amelyeket térségenként egy egységes, átfogó programba kell foglalni. 

 Finance – ki kell kihasználni a több-csatornás finanszírozás szinergikus hatásait (be 

kell vonni a fejlesztésbe a helyi forrásokat is), és a vidéki hitelezési technikák 

megfelelő kidolgozásával ki kell küszöbölni a kisvállalkozások hátrányait. 

 Management – növelni kell a helyi igazgatás és az önálló kezdeményezések 

hatékonyságát technikai segítségnyújtással, oktatással és képzéssel, jobb 

kommunikációval, a kutatási eredmények és tapasztalatok átadásával valamint a 

nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódással. 

 Evaluation and Research – a programok, folyamatok átláthatósága, a közpénzek 

felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében erősíteni kell az utólagos értékelést, a 

monitoringot és a hasznossági elemzést. 

 

3.4. Vidékfejlesztési politika 2007-2013 

 

Az Európai Unió új vidékfejlesztési politikáját az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 

határozza meg, illetve hirdeti ki, és a „folytonosság és a változás” jellemzi. Ez a 

vidékfejlesztési politika továbbra is intézkedések sorozatát ajánlja, amelyek közül a 

tagállamok választják ki, hogy melyiket építik be az integrált vidékfejlesztési programjukba 

és kérnek pénzügyi támogatást a Közösségtől. A politika változatlanul a vidéki területek 
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fenntartható fejlődését tartja szem előtt és ennek érdekében – közösen megállapított – három 

fő szakpolitikai célra összpontosít: 

 a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása 

 a termőföld-hasznosítás támogatása és a környezet minőségének javítása 

 valamint az életminőség javítása és a gazdasági tevékenység diverzifikálásának 

ösztönzése. 

 

A fenti három szakmapolitikai cél alkotja a vidékfejlesztési programok tematikus 

tengelyeit, amelyeket a LEADER tengely mint „módszertani” tengely köt össze (3.1. ábra). 

 

 
 

3.1. ábra: Az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának felépítése 2007-2013 
Forrás: FVM, 2006. 

 

A LEADER (=Liaison Entre Actions de Développement de l`Economie Rurale) 

magyarul: „Közösségi Kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében” a 

vidékfejlesztés speciális eszköze, amely vidék gazdaság-fejlesztési tevékenységei között 

hivatott kapcsolatot teremteni oly módon, hogy projektjeit a vidéken élők összefogásából 

kiindulva valósítja meg. A LEADER-közösséget több – egymással szomszédos, összefüggő 

térséget képező – település alkothat. Az úgynevezett Helyi Akciócsoport (LAG = Local 

Action Group) (amelynek tagjai a résztvevő önkormányzatok, a térség vállalkozói és civil 

szerveződései) elkészíti a térség fejlesztési stratégiáját az ott élők bevonásával. A döntéshozó 

nemzeti intézmény meghatározza az Akciócsoport rendelkezésére álló keretösszeget, amely a 

térségi pályáztatás révén jut el a végső kedvezményezettekhez (azaz a pályázó 

szervezetekhez, intézményekhez, vállalkozásokhoz stb.). A LEADER programokat hét 

követelmény teljesítése – EU-s nyelven hét alappillér megléte – köré építik fel: innovatív 

jelleg, a területalapú megközelítés, az alulról történő építkezés,. az önálló pénzügyi felelősség, 

a háromoldalú partnerség, az integrált megközelítés és a hálózatépítés. A támogatás 
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odaítélésének egyik legfontosabb szempontja a fejlesztés innovativitása, amely 

megnyilvánulhat: 

1. a térség egyediségét tükröző új termék/szolgáltatás létrehozásában, 

2. a térségi adottságok jobb kihasználását célzó új eljárások alkalmazásában, 

3. meglévő erőforrások kombinálásában, újszerű összekapcsolásában, 

4. új – közösségi részvételen alapuló – szervezeti forma létrehozásában, 

5. kihasználatlan belső erőforrásokra való építkezésben. 

 

A támogatást elnyerő projektekre is érvényes az a követelményrendszer, amely a helyi 

vidékfejlesztési terv egészére: 

 gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság, 

 térségi szemlélet, térség-specifikusság, 

 partnerség, együttműködés, kapcsolatok (a fejlesztés nemcsak egy pályázó érdekét 

szolgálja), 

 alulról jövő kezdeményezés, helyi igények alapján történő tervezés és megvalósítás, 

 kísérleti jelleg (más közegbe is átültethető, példaértékű modellek), 

 kiegészítő jelleg (a más forrásokból, vidékfejlesztési intézkedésekből nem támogatható 

fejlesztések elősegítése), 

 kisléptékű projektek (a maximális projektméreteket a pályázati felhívások határozzák 

meg). 

 
3.2. ábra: A LEADER programok hét alappillére 

Forrás: FVM, 2006. 

 

A 2007-2013 közötti vidékfejlesztési politika LEADER programja gyakorlatilag a 

negyedik ciklusa a LEADER kezdeményezéseknek, tehát jelentős előzménnyel rendelkezik és 

ezek tapasztalatai mind a programok kialakításába, mind pedig az irányításba, szabályozásba 

beépíthetők (3.2. ábra). A tapasztalatok szerint a LEADER-rendszerű megközelítés igen 

hatékony a vidékfejlesztésben, mert: 

 a tervezési és a fejlesztési folyamatokba bevonja a helyi lakosságot és közösséget, 

 az alulról jövő (bottom up) kezdeményezésre építi a fejlesztést, 

 térségi alapú, multi-szektorális, integrált stratégiát készít, erre alapozza a fejlesztést, 

 a helyi gazdasági potenciál egészének hasznosítására törekszik, 

 innovatív megoldásokat keres illetve támogat, 
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 a közös érdekeltség felismerésével és megvalósításával megteremti és erősíti a helyi 

partnerséget, 

 élő kapcsolatrendszert és együttműködést alakít ki – egymástól talán távol eső – vidéki 

térségek között a tapasztalatcsere céljából. 

 

Az Európai Unió vidékfejlesztési programjának átfogó egyensúlyteremtése érdekében 

meghatározták az egyes tengelyekre jutó finanszírozás minimális mértékét: az 1. tengely 10%, 

a 2. tengely 25%, a 3. tengely 10% és a LEADER tengely 5% (az új tagállamokban 2,5%). 

Minden tematikus tengelyben – mintegy építőelemként – számos vidékfejlesztési intézkedést 

határoztak meg előre. A tagállamok ezekből választhatják ki azokat, amelyek a saját vidékük 

fejlesztése szempontjából fontosak, relevánsak, és várhatóan a legnagyobb hozzáadott értéket 

eredményezik a megvalósítás során. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a vidékfejlesztés 

számára rendelkezésre álló EU források a politikai prioritásoknak megfelelő három tengelyre 

összpontosuljanak, miközben megfelelő rugalmasságot nyújt a tagállamok specialitásainak 

beépítésre is. Ezt az összhangteremtést szolgálja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alap (EMVA): az egységes programozási, finanszírozási, jelentési és ellenőrzési szabályok 

jelentősen egyszerűsítik – és ezzel hatékonyabbá teszik – a politika végrehajtását. 

 

A vidékfejlesztési politika, bár sokáig perifériális szerepet töltött be a mezőgazdasági 

politikán belül, az utóbbi években mind nagyobb jelentőséget kap, és mindinkább 

kiemelkedik a KAP szárnyai alól. A vidékfejlesztési politika növekvő jelentőségét indokolja, 

hogy a vidéki, rurális térségek az EU területének több mint 91%-át alkotják, és az uniós 

lakosság több mint 56%-ának szolgálnak lakhelyül. Ezen térségek ugyanakkor jelentős 

gondokkal küszködnek, hiszen jellemzően elöregedő a lakosság, rossz az infrastruktúra, a 

szolgáltatások színvonala sem megfelelő, és magas a munkanélküliség. A vidéki térségek 

felzárkóztatása, illetve védelme tehát közös európai érdek, és mind nagyobb figyelmet 

érdemel. Ennek megfelelően a vidékfejlesztési politikai általános elvei, prioritásai a 

növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégiában és a fenntartható fejlődést szolgáló 

göteborgi stratégiában is benne foglaltattak. Mindemellett az új Európa 2020 stratégia is 

szorosan kapcsolódik a vidékfejlesztéshez, mind három prioritásban (intelligens, fenntartható 

és inkluzív növekedés) tetten érhető. Cél a versenyképes mezőgazdaság, a fenntartható 

erőforrás-gazdálkodás, illetve a kiegyensúlyozott területi fejlődés megteremtése az 

elkövetkező időszakban. 

 

A közös agrárpolitika (KAP) első pillérének 2003-ban és 2004-ben végrehajtott 

alapvető reformját követően a Mezőgazdasági Tanács 2005 áprilisában elfogadta a 2007-2013 

közötti vidékfejlesztési politika alapvető reformját. A vidékfejlesztési politika alapját a 

következő három fontos jogi eszköz képezi: 

 a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások 

 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 

vidékfejlesztési támogatásról szóló tanácsi rendelet és 

 a bizottsági végrehajtási rendelet. 

 

A Közös Agrárpolitika (KAP) finanszírozásáról szóló rendelet rendelkezett két új alap 

létrehozásáról 2007-re, melyek közül mindegyik a KAP egy-egy pillérét finanszírozza: 

 az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) az 1. pillérhez, 

 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) - a 2. pillérhez. 

 

Az EMVA finanszírozási szabályai némileg eltérnek az EMGA szabályaitól. 

Miközben az EMGA a KAP rá eső részét havi nyilatkozatok alapján finanszírozza, az EMVA 

http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?list=422608:cs,&pgs=10&hwords=&val=422608:cs%E2%8C%A9=hu&nbl=1&pos=1&page=1
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?hwords=&pgs=10&list=441313:cs,441311:cs,441310:cs,413503:cs,&val=413503:cs&nbl=4%E2%8C%A9=hu&pos=4&page=1
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?hwords=&pgs=10&list=441313:cs,441311:cs,441310:cs,413503:cs,&val=413503:cs&nbl=4%E2%8C%A9=hu&pos=4&page=1
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?list=438202:cs,&pgs=10&hwords=&val=438202:cs%E2%8C%A9=hu&nbl=1&pos=1&page=1
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általi finanszírozás a „differenciált előirányzatok” elvére épül, és magában foglalja az 

előfinanszírozást, köztes kifizetéseket és végső kifizetéseket. Az 1290/2005. számú Tanácsi 

Rendelet által létrehozott egységes pénzügyi eszköz, az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 2007. január 1-jén kezdte meg működését. Az összevont 

támogatási alap elősegíti a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének növelését, a 

vidéki környezet és a termőföldek minőségének megőrzését, illetve a vidéki lakosság 

életminőségének javulását, a vidék gazdasági tevékenységének diverzifikálását. Ezek a 2007-

2013 közti időszakra érvényes általános célok besorolhatók a Közös Agrárpolitika (KAP) 

második pillére, a vidékfejlesztés alá. A vidékfejlesztési politika 2007-től tehát egységes 

programozási és finanszírozási keretbe illeszkedik, ezáltal javulhat annak koherenciája és 

átláthatósága. Az Alap a vidékfejlesztés közösségi szinten meghatározott három célkitűzés 

megvalósításához járul hozzá:  

 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének növelése, szerkezetváltási 

támogatásokon keresztül  

 A természet és a vidéki tájak állapotának javítása, a földhasználat eszközén keresztül  

 Az életminőség javítása, valamint a gazdasági tevékenység diverzifikálásának 

elősegítése a rurális területeken  

 

Az EMVA forrásai kiegészítik a nemzeti, regionális és helyi szintű fellépést, és 

hozzájárulnak a közösségi prioritások megvalósulásához. Egy negyedik, ún. „LEADER 

tengely” a LEADER közösségi kezdeményezések kapcsán szerzett tapasztalatokat kívánja 

kamatoztatni. Ez a tengely a vidékfejlesztés célját szolgáló, alulról építkező helyi 

kezdeményezések megvalósítási lehetőségeit vázolja fel. A Tanács a Közösség általános 

szakpolitikai prioritásai alapján stratégiai vidékfejlesztési iránymutatásokat alakított ki, 

melyek alapján a tagállamok kidolgozták nemzeti stratégiájukat. A stratégiák a konkrét 

nemzeti célkitűzéseket, valamint az Alapból és más forrásokból származó támogatás szintjeit 

állapítják meg. A nemzeti stratégiák alapjául a következő hat stratégiai iránymutatás szolgál:  

 A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat versenyképességének javítása  

 A környezet és a vidék állapotának javítása  

 A vidéki élet minőségének javítása és a diverzifikáció ösztönzése  

 Helyi kapacitásépítés a foglalkoztatás és a diverzifikáció érdekében  

 A prioritások megvalósítását szolgáló programok létrehozása  

 A közösségi eszközök egymást kiegészítő jellegének biztosítása  

 

A nemzeti stratégia végrehajtása vidékfejlesztési programokon keresztül történik, 

amelyek intézkedéscsoportokra bonthatók tovább. A programok elemzik az egyes tagállamok 

helyzetét, és meghatározzák a kiemelt célokat, valamint az elvárt eredményeket a 2007-2013 

időszakra. A stratégia megvalósulásának nyomon követése céljából a tagállamoknak 

kétévente összefoglaló jelentések formájában kell beszámolniuk a Bizottságnak a végrehajtás 

állásáról és az elért eredményekről. 2007-2013 közötti időszakra szóló vidékfejlesztési 

politika - összhangban az új vidékfejlesztési rendeletben meghatározott három tematikus 

tengellyel tehát a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás versenyképességének növelésében, a 

környezet és a vidék állapotának fejlesztésében, az életminőség javításában és a vidéki 

gazdaság diverzifikációjának előmozdításában szeretne eredményeket elérni. 

 

1. A mezőgazdasági és az erdészeti szektor versenyképességének növelése  
 

A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás versenyképességének növelése keretében az 

EU minden olyan kezdeményezést támogat, amely fokozza a humán- és a fizikai tőke 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0025:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:209:0001:0025:HU:PDF
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lehetőségeit, valamint az agrártermelés minőségét. A humántőke fejlesztésének érdekében az 

alábbi területeket támogatja:  

 informatika, technológiai és gazdasági ismeretek terjedését elősegítő képzési 

programok 

 fiatal gazdák induló támogatása, 40 évnél fiatalabb, új gazdaságot beindító vagy már 

meglévő gazdaság irányítását átvevő gazdálkodók esetében  

 korengedményes nyugdíj 55 évnél idősebb gazdák esetében  

 tanácsadó szervezetek működtetése. 

 

A mezőgazdaság fizikai potenciáljának növelése érdekében az alábbi intézkedésekre 

van szükség: 

 A mezőgazdasági és erdőterületeken folyó gazdálkodás modernizálása. Ennek része az 

új művelési technológiák meghonosítása, a primer termelés és a primer termékek 

feldolgozásának támogatása, valamint az agrármarketing erősítése. 

 Infrastruktúrafejlesztés.  

 Természeti kockázatok csökkentése, természeti csapások elhárítása. 

 

A termeléssel és a termékek minőségével kapcsolatban az alábbi célokat kell 

figyelembe venni:  

 Támogatni kell a gazdákat, hogy igazodni tudjanak az egyre bonyolultabb és egyre 

nagyobb bevételkiesést eredményező uniós szabályokhoz és előírásokhoz.  

 Érdekeltté kell tenni őket a minőségi termékek előállításában, népszerűsíteni kell az 

őstermelőktől származó árukat  

 

2. Természetvédelem és a vidéki tájak állapotának javítása 

 

A természetvédelem és a vidéki tájak állapotának javítása cél keretében elő kell 

segíteni, hogy a gazdák és az erdőtulajdonosok a természeti környezet, a természeti 

erőforrások és a vidéki táj megőrzésével összeegyeztethető földhasználati módszereket 

alkalmazzanak. Ezért nélkülözhetetlen a biodiverzitás, a vízkészlet és a talajvédelem, 

valamint a klímaváltozás elleni küzdelem alapelveinek figyelembevétele.  

 

3. A vidéki lakosság életminősége és a vidék gazdasági tevékenységének diverzifikálása 
 

Gazdasági diverzifikálás céljai a következők:  

 Nem-agrárjellegű tevékenységek meghonosodása, mikrovállalkozások indítása. 

 Turizmus, természeti örökség kezelése, összességében a fenntartható gazdasági 

fejlődés előmozdítása. 

 

 Életminőség javítása:  

 Kiemelt helyet foglal el a falusi lakóhelyek rehabilitálása és fejlesztése, a vidéki 

örökség megőrzése és értékeinek kiaknázása  

 Helyi gazdasági szakemberek és projektmenedzserek képzése 

 

3.5. Vidékfejlesztési politika Magyarországon 

 

A magyarországi vidékfejlesztési politika nem csupán az EU politikáiból 

származtatható, bár kétségtelen, hogy valódi intézményesülése az uniós csatlakozásunkra való 

felkészülés során valósult meg. Ebben a folyamatban a magyar intézményrendszer – a későbbi 
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támogatások reményében – nyilvánvalóan igyekezett alkalmazkodni az Európai Unió 

elvárásaihoz és elsajátítani azokat a módszereket, amelyeket a Közösségben használtak, 

használnak. Véleményünk szerint részben ebből az igyekezetből eredeztethető a 

magyarországi vidékfejlesztés problémáinak jó része: túlzott megfelelési szándék, a 

módszertani megoldások már-már szolgai átvétele, a hosszú tanulási folyamat kevésbé adott 

teret a hazai jellegzetességek érvényesülésének. A magyar vidékfejlesztés egyre inkább 

intézményközpontúvá vált, semmint a problémamegoldásra törekedne (a vidékfejlesztési 

tervet érintő társadalmi egyeztetések ellenére). A vidék gazdaságát – és ezen belül a 

mezőgazdaságot – már az 1980-as évek dekonjunktúrája is kedvezőtlenül érintette. A 

termelőszövetkezetek, állami gazdaságok – a külső szemlélő számára még láthatatlanul – 

egyre súlyosabb gondokkal küzdöttek, egyre inkább eladósodtak. Az állami propaganda még 

a sikerekről számolt be (s való igaz, hogy a mezőgazdaság mennyiségi teljesítménye egyre 

nőtt), de a termelés hatékony(talan)sága miatt a magyar termékek versenyképessége egyre 

romlott. Bár a szocialista országok és főként a Szovjetúnió még vásárolta a másutt 

eladhatatlan magyar almát, pezsgőt és egyéb termékeket, a szakemberek egy része számára 

nyilvánvaló volt a helyzet tarthatatlansága. A lakosság többsége mindebből nem sokat 

érzékelt: az állam egyre gyorsuló és egyre nagyobb mérvű eladósodása révén még sikerült az 

életszínvonalát fenntartani, sőt időnként növelni is, megőrizve a látszatot. 

 

A rendszerváltást követően, 1990 után tovább erősödtek azok a társadalmi-gazdasági 

folyamatok, amelyek a lakosságot – és ezen belül a vidéken élőket – nagyon súlyosan 

érintették, és ez már a számukra is érezhetővé vált. Ezek a kedvezőtlen folyamatok nagyon 

összetettek – és sajnálatos módon egymást erősítőek – voltak. Az ipari és mezőgazdasági 

(állami gazdasági, termelőszövetkezeti) munkahelyek megszűnésével talajukat vesztett 

emberek társadalmi helyzete romlott, ami előbb mentális, később már fizikai problémákat is 

okozott, egyre inkább megnehezítve (sőt lehetetlenné téve) a munka világába való 

visszajutást. Ez a lecsúszás a későbbiekben már az új generációkat is veszélyezteti (szociális 

helyzet, iskoláztatás, egészség). 

 

A mezőgazdaság megszűnt a vidék legnagyobb munkaadójának lenni, és egyre inkább 

nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar vidéken nincs olyan ágazat, amely a kiesett munkahelyeket 

pótolhatná (a falusi turizmusba vetett hit a fizetőképes kereslet hiánya miatt részben 

megingott). A mezőgazdasági termelésnek számottevő variánsai léteznek az önellátásra 

termeléstől a több ezer hektáros gazdaságokig és a vidéki háztartások döntő többségének van 

valamilyen kapcsolódása az agrártermeléshez. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a 

mezőgazdaság visszanyerheti azt a funkcióját, amelyet 1988-ig a vidék életében betöltött. A 

szaporodó társadalmi-gazdasági gondok a vidéket súlyosabban érintették. Bár mindegyik 

települési önkormányzat igyekezett – a saját erejéhez mérten – megállítani a leszakadást, 

elősegíteni a fejlesztést, önmagukban nem sok eredményt voltak képesek elérni. Az egyéni, 

önkormányzati vidékfejlesztési kezdeményezésekhez képest az állami intézkedések, a 

fejlesztés intézményesülése néhány év késéssel indult el. Az első – a vidék fejlesztését is célul 

tűző – jogszabályok az 1990-es évek második felében születtek meg. A hazai költségvetésből 

finanszírozott programok, célelőirányzatok (pl.: VFC = Vidékfejlesztési Célelőirányzat, TFC 

= Területfejlesztési Célelőirányzat, vagy a Széchenyi Terv kapcsolódó pályázatai) már csupán 

a 2000. évet követően indultak el, illetve nyíltak meg. 

 

1989-et követően, a volt szocialista országok piacgazdaságra való áttérését, 

demokratikus átmenetét segítendő az Európai Unió egy pénzalapot hozott létre (PHARE = 

Poland Hungary Aid for Reconstruction of Economy, mert eredetileg lengyel és 

magyarországi programok finanszírozását célozta, később a közép-kelet európai országok 
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EU-s integrációjának gyorsítását segítette), amely többek között a környezetvédelem és a 

mezőgazdaság átalakítását (Beruházás előkészítési és elősegítési projekt, IPP), ezen keresztül 

a vidékfejlesztést támogatta. Az Európai Uniós csatlakozás előtt álló országok – így 

Magyarország is – 2000-től férhettek hozzá az úgynevezett Előcsatlakozási Alapokhoz. Ezek 

közül az ISPA (= Instrument for Structural Policies for PreAccession) a csatlakozásra váró 

országok felkészítését szolgálta a Strukturális Alapok támogatásának fogadására; különösen 

csatlakozást hátráltató konkrét problémák megoldását segítette az infrastruktúra és a 

környezetvédelem területén. A SAPARD (= Special Aid for Preaccession for Agriculture and 

Rural Development; Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) 

az agrárágazat és általában a vidéki területek fenntartható fejlődéséhez járult hozzá, illetve 

támogatta a Közösségi Vívmányok befogadásának előkészítését a KAP és a hozzá kapcsolódó 

egyéb politikák terén. A SAPARD forrásokhoz való hozzájutás feltétele volt, hogy a 

támogatandó prioritások meghatározására elkészüljön az országos vidékfejlesztési program. 

2004. május 1-ét követően a magyarországi vidékfejlesztési politika integrálódott az Európai 

Unió strukturális és mezőgazdasági politikájához. 

 

Az Európai Unió 2000-2006 költségvetési ciklusának a Strukturális Alapokból 

nyújtott támogatásai a Nemzeti Fejlesztési Terven (NFT) keresztül jutottak el a 

kedvezményezettekhez (értelemszerűen 2004. május 1., a csatlakozásunkat követően). 

 

 
 

3.3. ábra: A Nemzeti Fejlesztési Terv célrendszere (2004-2006) 
Forrás: FVM, 2004. 

 

Az operatív programok közül az AVOP közvetlenül szolgálta a vidékfejlesztést, míg a 

ROP főként a turizmus fejlesztésén keresztül juttatta forrásokhoz a vidéken élőket. A GVOP, 

a HEFOP vagy a KIOP többnyire közvetett módon hatott a magyar vidék fejlődésére (3.3. 

ábra). Az AVOP elsősorban a mezőgazdaságra, az élelmiszer-feldolgozásra és a vidéki 

térségek fejlesztéseire koncentrált. A programba beépültek a SAPARD előcsatlakozási 

program tapasztalatai és gyakorlata, valamint a hazai agrártámogatási rendszer elemei is. Így 
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az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Programban meghatározott fő fejlesztési területek 

(prioritások) az alábbiak voltak: 

1. versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban, 

2. az élelmiszer-feldolgozás modernizálása, 

3. a vidéki térségek fejlesztése, valamint 

4. a technikai segítségnyújtás. 

 

A prioritások alapján az alábbi intézkedéseket határozták meg az AVOP-ban: 

 Mezőgazdasági üzemek beruházásai 

 Akvakultúra és halászat fejlesztése 

 Fiatal gazdák támogatása 

 Szakképzés 

 Mezőgazdasági termékek feldolgozása 

 Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek fejlesztése 

 Mezőgazdasághoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése 

 Falumegújítás 

 LEADER+ 

 Technikai segítségnyújtás 

 

Magyarországon (az újonnan csatlakozott országok többségéhez hasonlóan) a Nemzeti 

Fejlesztési Terv operatív programja (AVOP) tartalmazta a LEADER+ intézkedést is (annak 

ellenére, hogy a LEADER program Közösségi Kezdeményezés). LEADER+ Közösségi 

Kezdeményezésként része az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának, amely 2006 végéig 

a Közös Agrárpolitika második pillérét alkotta. A program a 15 régi uniós tagállamban három 

végrehajtandó tevékenységet határozott meg: 

1. integrált, térségi alapú, kísérleti jellegű fejlesztési stratégiák megvalósítása alulról jövő 

kezdeményezésként 

2. vidéki térségek közötti együttműködés támogatása 

3. hálózatépítés- és működtetés. 

 

Az újonnan csatlakozott országokban a fenti három tevékenység még kiegészült egy 

negyedikkel: az előbbi tevékenységeket megalapozó képzési modullal. A magyarországi 

LEADER+ program globális céljai: 

 vidéki élet- és munkalehetőségek javítása, a vidéki jólét növelése 

 életképes vidéki közösségek kialakítása, az együttműködési képesség és szervezettség 

javítása 

 új, fenntartható jövedelemszerzési lehetőségek teremtése 

 munkahelyteremtés és –megőrzés. 

 

Az AVOP keretében indított hazai LEADER+ program költségvetésében 6,7 milliárd 

forintot bocsátottak rendelkezésre az integrált vidékfejlesztés megvalósítására. A 2005-ben 

indult programmal azt kívánják elérni, hogy a helyi közösségek kisebb projektjeinek 

támogatásán keresztül szélesebb rétegekhez jusson el az Európai Unió vidékfejlesztési 

politikája. Az önmagukért tenni akaró vidéki közösségekben a kezdeményezések, a cél elérése 

érdekében történő összefogás, együttműködés önmagában is közösségformáló és -erősítő 

tényezők. A helyi közösségek magukénak érzik a fejlesztés eredményét, amely 

megalapozhatja a térség fejlődését. A hazai LEADER+ program általános felkészítése során a 

résztvevők Helyi Akciócsoportokat alakítottak, amelyeknek a tagjai az adott térség gazdasági, 

önkormányzati és egyesületi életének képviselői: 
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 természetes személyek vagy azok egyesülései – amelyeket elsősorban a társadalmi, a 

foglalkoztatási és az életminőséggel kapcsolatos problémák foglalkoztatnak, és az 

akciócsoportban a szociális szféra érdekeit képviselik, 

 az üzleti szféra, pénzügyi szektor képviselői – akik főként a jövedelmezőség, a 

gazdasági haszon és a helyi gazdaság piaci alkalmazkodásának szempontjait tartják 

szem előtt, és a versenyszféra érdekeit képviselik, 

 regionális, nemzeti és európai közintézmények, önkormányzatok, állami 

szervezetek – elsődleges feladatuk a regionális politika megvalósítása, a térség 

szociális, foglalkoztatási, gazdasági, környezeti helyzetének javítása, kulturális 

örökségének védelme, valamint az ágazati és a területi politika összhangjának 

megteremtése, miközben az állam, az államigazgatás érdekeit képviselik. 

 

A Helyi Akciócsoportok megalakítása során fontos szempont, hogy a 

munkacsoportokban a civil és a gazdasági szféra kellő többséghez jusson, és ne az 

önkormányzati és a közszféra képviselői legyenek túlsúlyban. Helyi Akciócsoportok a 

későbbiekben megfogalmazták a helyi vidékfejlesztési elképzeléseiket, alapját képezve a 

későbbi pályázatoknak. A jelentkező Helyi Akciócsoportok közül több lépcsőben választották 

ki azokat, akik végül is támogatást nyernek terveik megvalósításához. 2006. márciusában 

hetven LEADER akciócsoportot választottak ki a már említett 6,7 milliárd forint támogatás 

felhasználására. A nyertes akciócsoportok területén 920 település található és mintegy 1,5 

millió ember él (3.4. ábra). 

 
3.4. ábra: LEADER+ Helyi Akciócsoportok Magyarországon (2006) 

Forrás: VÁTI Kht. 2006. 

 

A hazai vidék Uniós források segítségével finanszírozott fejlesztési lehetőségeinek 

másik útja az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia szekciójához 

kötődött a Nemzeti Vidékfejlesztési Terven keresztül: 

 Agrár-környezetgazdálkodás támogatása, a jogcím negyven célprogramot foglalt 

magába az alábbi területeken: 

– agrár-környezetgazdálkodás, 
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– integrált növénytermesztés, 

– ökológiai gazdálkodás, 

– érzékeny természeti területek célprogramjai, 

– kiegészítő agrár-környezetgazdálkodási célprogramok 

 Kedvezőtlen adottságú területek támogatása 

 EU környezetvédelmi, állat-jól(l)éti követelményeinek való megfelelés 

 Mezőgazdasági területek erdősítése 

 Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása 

 Termelői csoportok támogatása 

 Korai nyugdíjazás 

 Technikai segítségnyújtás 

 

Természetesen annak nincs elvi akadálya, hogy erre a célra nemzeti pénzügyi 

forrásokból fizetett – az Európai Uniós forrásoktól független – támogatást nyújtson a 

vidékfejlesztésért felelős szaktárca. Egyetlen behatároló kritériuma van az ilyenfajta nemzeti 

támogatásoknak: prioritásai, támogatási területei nem mondhatnak ellent az Európai Unió 

politikájának. Magyarországon jelenleg a költségvetés szűkössége az akadálya az ilyen jellegű 

nemzeti támogatásoknak (hiszen az uniós támogatásokhoz kötelezően kapcsolódó nemzeti 

forrásokról is gondoskodni kell a költségvetésben). A 2007-2013 költségvetési időszak 

Strukturális Alapok támogatásának igénybevételére az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

alapján kerülhet sor. Az ÚMFT-nek természetesen szorosan kell illeszkednie az Unió 

strukturális politikájához. Az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv készítése során 

részben összegezték az addigi tapasztalatokat az Európai Unió támogatásainak 

felhasználásáról (hiszen az előző időszak tanulási folyamatnak is felfogható volt a 

kormányzati szervek, a vidékfejlesztési intézményrendszer alkotóelemei, az önkormányzatok 

és a pályázók számára egyaránt), részben pedig alkalmazkodni kell az ország gazdasági-

társadalmi változásaihoz is. Az ÚMFT két legfontosabb célkitűzése – amely hozzájárul a 

hosszú távú cél eléréséhez, azaz az ország társadalmi-gazdasági fejlettségének közelítése az 

Európai Unió átlagához – a foglalkoztatás bővítése és a tartós gazdasági növekedés 

feltételeinek megteremtése. A foglalkoztatás bővítése terén az ÚMFT specifikus céljai: 

 az egyén foglalkoztathatóságának javítása, munkaerő-piaci aktivitásának növelése, a 

regionális sajátosságokhoz igazodó összehangolt beavatkozásokkal, 

 a munkaerő-kereslet bővítése, azaz több és jobb munkahely teremtésének ösztönzése 

(különösen a hátrányos helyzetű térségekben), valamint 

 kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet fejlesztése. 

A tartós növekedés specifikus céljai: 

 a versenyképesség javítása, ezen belül 

– a tudásgazdaság és az innováció erősítése 

– a termelékenység növelése 

 a gazdaság bázisának szélesítése, ezen belül 

– a regionális különbségek mérséklése 

– a tőkebevonási képességek fejlesztése 

– piacbővítés 

– a magasabb piaci integráltsági szinthez való kapcsolódás 

– a korszerű technológiák széles körű elterjesztése 

 az üzleti környezet fejlesztése, ezen belül 

– az elérhetőség megkönnyítése 

– a szabályozási környezet javítása 

– valamint az állam szolgáltatásainak és működésének hatékonyabbá tétele. 
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2007-2013 között az egy főre számított GDP átlaga miatt a hazai hét régió közül hat a 

Konvergencia célkitűzés hatálya alá került, mert a mutató értéke rendre alatta marad az EU 

átlagának, amely 2000-2002 között 20.478 euró volt. A hetedik, a Közép-magyarországi régió 

már nem tartozik a Konvergencia célkitűzés alá, mert az időszak GDP átlaga meghaladta a 

határértéket (az EU-átlag 89,7%-át érte el), ezért a regionális versenyképesség és 

foglalkoztatás célkitűzés alapján jogosult átmeneti és egyedi alapon nyújtott („phasing-in”) 

támogatásra. A fő célkitűzések (foglakoztatás és gazdasági növekedés) az operatív programok 

intézkedésein keresztül valósulhatnak meg. Az előző tervezési időszakhoz (2004-2006) képest 

a legjelentősebb változás, hogy az ÚMFT lehetőséget nyújt a régiók fejlettségbeli 

különbségeinek speciális kezelésére azáltal, hogy az egyes régiókra külön operatív programok 

készültek (3.1. táblázat). 

 

3.1. táblázat: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv prioritásai és operatív programjai 

 
Forrás: ÚMFT, 2006. 

 

A vidékfejlesztést leginkább a regionális operatív programok szolgálják oly módon, 

hogy az ÚMFT intézkedései a kiegyensúlyozott területi fejlődést szolgálják a 

 regionális központok megerősítésével – az innovációs gazdaságfejlesztési prioritást is 

szolgáló fejlesztési pólusok kiemelt fejlesztésén keresztül, az együttműködő és 

versenyképes városhálózat kialakításával 

– Debrecen = „a tudás iparosítása” (gyógyszeripar, agrárinnováció) 

– Miskolc = „Technopolis” (nanotechnológia, vegyipar, mechatronika, megújuló, 

alternatív energiák) 

– Szeged = „Biopolisz” (egészségipari, környezetipari, agrárgazdasági biotechnológia) 

– Pécs = „az életminőség pólusa” (kulturális és környezetipar) 

– Győr = „Autopolis” (autóipar, gépgyártás, megújuló energiák) 

– Székesfehérvár és Veszprém = IKT (információs és kommunikációs technika), 

mechatronika, logisztika 

 az emberi erőforrások fejlesztése révén 

 megújuló vidék: a rurális térségek területileg integrált, fenntartható fejlesztésével 

 az elmaradott térségek komplex felzárkóztatásával 

 a Balaton, a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztésével. 
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Az elmaradott térségek felzárkóztatása szintén központi koordinációjú integrált 

megközelítést igényel: a tervezett fejlesztések a regionális és az ágazati szemléleten túlmutató 

intézkedéseken alapulnak. A beavatkozások térbeli és időbeli összehangolása elősegítheti a 

szinergia érvényesülését és ezáltal leghátrányosabb helyzetű kistérségek esélyhez jutását. 

Ezeknek a programoknak a célja, hogy csökkenjen a távolság a jó helyzetű, fejlett területek 

közelében elhelyezkedő és a perifériára szorult, súlyosan hátrányos helyzetű térségekben élők 

megélhetési lehetőségei, életminősége és életkilátásai között. Fontos cél, hogy a megvalósuló 

fejlesztési projektek eredményeképpen csökkenjen a szociális ellátórendszerre gyakorolt 

nyomás, és nőjön a gazdaság teljesítőképessége. Ezen a területen különösen fontos, hogy a 

fejlesztések következtében tartós, hosszú távon (15–20 év) is fenntartható fejlesztések 

valósuljanak meg. (Tóth - Goda - Malomsoki, 2009) A fentiekből is látható, hogy maga az Új 

Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv is erősen redundáns, integrált megközelítésű: a 

regionális operatív programok fejlesztéseit erősítik az ágazati operatív programok is, teret 

adva a területi, regionális, kistérségi sajátosságok érvényesülésének. 2007 és 2013 között 

Magyarország az Európa Unió 22,4 milliárd eurós támogatására számíthat a Strukturális 

Alapokból, amely a vidékfejlesztési támogatásokkal együtt közel 8.000 milliárd forintot 

jelent. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatásai az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv célkitűzésein, akcióin keresztül jutnak el a 

vidéken élőkhöz. Az ország 174 kistérségéből 170-ben fekszik olyan terület (település), amely 

jogosult a Vidékfejlesztési Alap támogatására. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési 

Stratégiai Terv jellegzetessége a megelőző tervezési időszakhoz (2004-2006) képest, hogy a 

LEADER-támogatások átkerültek ebbe a tervformába (a Nemzeti Fejlesztési Terv helyett). A 

struktúraváltás oka az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap létrehozása volt (3.2. 

táblázat). 

 

3.2. táblázat: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. 

intézkedéscsoportjának fejlesztési céljai és forrásai 

 
 

Ezeknek a célkitűzéseknek megvalósítása a Helyi Vidékfejlesztési Terveken (HVT) 

keresztül történik, amelyek kialakítása és elfogadása a partnerségi alapon szerveződő Helyi 

Vidékfejlesztési Közösségek (HVK) feladata. A Közösségek működését, a tervkészítést és a 

pályázatokat Helyi Vidékfejlesztési Irodák (HVI) segítik. Magukat az Irodákat is pályázati 

úton választotta ki az FVM (VM), és minden kistérségben alakul egy-egy A „vidéki 
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vállalkozásfejlesztés” intézkedéscsoport keretében átlagosan kb. 800 millió forint forrás juthat 

egy-egy kistérségbe. A helyben kidolgozott – a helyi vidékfejlesztési tervhez illeszkedő – 

projekteket a HVK pontozásos rendszer alapján rangsorolja a támogatásra. A „közösségi célú 

fejlesztések” átfogó cél keretében átlagosan kb. 300 millió forint támogatásra lehet számítani 

kistérségenként. A hét év alatt erre a célra összesen 60 milliárd forint áll rendelkezésre, 

amelynek lekötésében a HVK-k közvetlenül vesznek részt, azaz támogatási jogosultság 

feltétele HVK általi támogatottság. 

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) hangsúlyos fejezete a 

LEADER program, melyre közel 74 milliárd forint áll rendelkezésre a következő hét évben. A 

LEADER+ program eddigi hazai tapasztalatai alapján a 2007-2013 tervezési-programozási 

időszakban több olyan módosítás várható, amelyek figyelembe veszik a helyi akciócsoportok 

igényeit: 

 a program kiszélesítése érdekében nagyobb területet lefedő akciócsoportok kialakítása 

 az akciócsoportok szervezeti formájának várható átalakítása jogi személyiséggel 

rendelkező szervezetekké 

 egyszerűsödő eljárásrend a fejlesztéspolitikai alapelvekkel összhangban 

 magasabb támogatási összegek állnak az akcióterületek rendelkezésére: akár az 1 

milliárd forintot is elérheti akciócsoportonként 

 a helyi akcióterveknek fokozottabban kell illeszkednie a kistérségi fejlesztési 

tervekhez. 

 

3.6. Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 

 

 A Nemzeti Vidékstratégia célja, hogy a hazánk vidéki térségeinek nagy részén 

érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat megfordítva, a fenntarthatóságot, az életképes 

agrár- és élelmiszertermelést és a vidéki élet értékeit középpontba állító jövőkép alapján 

kijelölje az ország vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, valamint az azok elérését 

biztosító programok és intézkedések végrehajtási kereteit. A vidéki Magyarország egészének 

megújítását tűzi ki célul, ezért a természeti értékek és a környezet védelmére, a természeti 

erő-források fenntartható hasznosítására alapozva határozza meg az agrár-és 

élelmiszergazdaságra, valamint a vidékfejlesztésre vonatkozó tennivalókat. Legfontosabb 

területei a foglalkoztatás növekedése, a kiegyensúlyozott és sokszínű mező- és 

erdőgazdálkodás, termelési szerkezet, a helyi élelmiszertermelés és élelmiszerpiacok 

helyreállítása, a helyi energiatermelés, a vidék helyi közösségeinek megerősödése, a 

népesedési mutatók javulása és a természeti rendszerek, a biológiai sokféleség megőrzése. 

 

 A stratégia 2020-ig terjedő időtávja egyrészt a benne foglalt nemzetstratégiai szintű 

célok megvalósítását szolgáló programok ütemezett végrehajtásához, másrészt az Európai 

Unió Európa 2020 Stratégiájához és a kapcsolódó, 2014-2020 közötti programfinanszírozási 

időszakhoz illeszkedik. A Stratégia nemzeti programjai és intézkedései így összességükben 

azt célozzák, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban, illetve a vidéki 

élet minőségében az érintettek számára is érezhető javulás következzen be a vidék 

természeti tőkéjének megőrzése, lehetőség szerinti gyarapítása mellett. A vidék ügye a 

kiegyensúlyozott területi fejlődés érdekében átfogó megközelítést igényel. A stratégia és 

programjai kidolgozásának alapjául az Alaptörvényben és a Kormányprogramban foglaltak 

szolgálnak, összhangban haladva a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiával, illetve 

illeszkedve a kiemelt nemzeti stratégiai tervekhez (például Széchenyi Terv, Széll Kálmán 

Terv, Semmelweis Terv, Magyary Terv, Külpolitikai Stratégia) és kapcsolódva további, már 

meglévő átfogó és ágazati tervekhez és programokhoz (például 3. Nemzeti Környezetvédelmi 



 76 

Program, az ennek részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alapterv, Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégia, Országos Területfejlesztési Koncepció, Energiastratégia, 

Vízgyűjtő-gazdálkodási terv, az MTA vízgazdálkodási stratégiai dokumentuma, Nemzeti 

Erdőprogram). 

 

 A Nemzeti Vidékstratégia a gyakran szemben álló ágazati szemlélet helyett a 

szakterületek közötti kapcsolatrendszerre építve ad közös stratégiai keretet a 

vidékfejlesztés, a természet- és a környezetvédelem, a vízügy, az agrárgazdaság, valamint 

az élelmiszertermelés számára. A vidék helyzetének átfogó javítását célzó vidékpolitika a 

Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozó vidékfejlesztési szakpolitikákon túlmenően 

a terület- és településfejlesztés és –rendezés, a közigazgatás-szervezés, a 

foglalkoztatáspolitika, az energiapolitika, a gazdaságpolitika, a vállalkozásfejlesztés, oktatás- 

és kultúrapolitika, a szociális és egészségügy, a közlekedésfejlesztés és a közbiztonság-

irányítás hozzájárulását is kívánja. A Nemzeti Vidékstratégia ezért épít e szakpolitikák és az 

irányításukért felelős minisztériumok, valamint az érintett partnerek együttműködésére. 

A Nemzeti Vidékstratégia és a megvalósítási kereteit adó Darányi Ignác Terv hazai fejlesztési 

stratégiák, szakpolitikai tervek és programok között elfoglalt helyét az (3.5. ábra) szemlélteti. 

 

 
 

3.5. ábra: A Nemzeti Vidékstratégia helye a hazai fejlesztési stratégiák, szakpolitikai 

tervek és programok között 
Forrás: Nemzeti Vidékstratégia, 2012. 

 

Ezen célkitűzések jegyében cél egy olyan vidékfejlesztési program megvalósítása, 

amely az emberek és a közösség értékeire építve, a hagyományokat ápolva, a táji és épített 

környezet értékeit megőrizve, a természeti erőforrásokkal fenntartható módon gazdálkodva, a 

mezőgazdaságot és a nem mezőgazdasági tevékenységet folytató vidéki vállalkozásokat 

fejlesztve nyújt esélyt a vidéki élet megbecsültségének és vonzerejének helyreállítására, a 

vidéken élők életminőségének átfogó javítására, a vidék, és általa az ország 

felemelkedésére. Stratégiánk legfontosabb célja, hogy a vidék ne jelentsen életminőségi 

hátrányt. A vidéki élet választható életforma legyen, ne az anyagi kényszerek, korlátok 
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tartsák falun, tanyán az embereket, hanem a vidéki környezetben elérhető életminőség és a 

megélhetés biztonsága legyen a vidéki élet alapja. Ehhez nemcsak a gazdasági és fizikai 

életesélyeket szükséges kiegyenlíteni, javítani, hanem azt a szemléletet is szükséges 

megváltoztatni, amely a vidékhez, a faluhoz, a tanyához a lemaradást, a hátrányos helyzetet 

köti. A stratégia központi eleme annak tudatosítása, hogy a vidék érték, a mezőgazdaság 

értékteremtő tevékenység. A stratégia a fenti átfogó célkitűzés elérése érdekében az alábbi öt 

stratégiai célt fogalmazza meg:  

 

1. Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése  

 

Cél a táji sokféleség, az élővilág sokféleségének, a gazdálkodás szempontjából is 

kulcsfontosságú természeti erőforrások, vagyis a talaj és a vízkészletek, vízbázisok védelme, 

mennyiségi és minőségi megőrzésük, mindezzel összefüggésben a környezetbiztonság 

növelése. A környezeti és gazdasági szempontok ellentétbe állítása helyett célunk a táj és a 

benne élő, a tájat gondozó ember együttműködésének helyreállítása. A mással nem pótolható 

biológiai és ökológiai alapok és a jó környezeti minőséget „szolgáltató” környezeti rendszerek 

megőrzése, fejlesztése az egészséges és jó minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszer 

biztosításának is feltétele. 

 

2. Sokszínű és életképes agrártermelés 

 

Cél az agrár- és élelmiszergazdaság életképességének növelése, piaci pozícióinak 

javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyának helyreállítása, a tájfenntartást és 

az erőforrások megőrzését biztosító, a hazai és a helyi biológiai alapokra támaszkodó 

gazdálkodás, kiemelten az ökológiai gazdálkodás térnyerésének elősegítése. Fontos cél az 

ágazat foglalkoztatási szerepvállalásának növelése, a foglalkoztatást biztosító tevékenységek 

és üzemszerkezeti formák erősítése, a nemzeti földtulajdonlás védelme, az életképes 

gazdálkodást biztosító föld- és birtokpolitika megvalósítása, továbbá az alulról szerveződő 

együttműködések ösztönzése. Cél, hogy a fiataloknak jövőjük szempontjából megérje a mező- 

és élelmiszergazdaságot életpályául választani. 

 

3. Élelmezési és élelmiszerbiztonság 

 

Cél az élelmiszerek jó minőségére és sokféleségére törekvő, a hazai és a helyi 

alapanyagokra támaszkodó, fenntartható, a környezeti szempontokat szem előtt tartó 

élelmiszertermelés, a jó minőségű és elegendő, az exportunkat is szolgáló élelmiszerek 

előállítása. Az ország élelmiszertermelési adottságaira alapozva, a hozzáadott érték 

növelésével a bel- és külpiaci jelenlét növelése, a magyar élelmiszer presztízsének javítása.  

 

4. A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése  

 

Cél a vidéki térségek, települések, kiemelten a falvak és a tanyák gazdasági 

létalapjának meg-erősítése, újjászervezése, a vidéki gazdaság több lábra állítása, mindezzel a 

megélhetés biztosítása, a munkahelyek megőrzése és a foglalkoztatás növelése. Ehhez a helyi 

közösségek által megfogalmazott, a helyi adottságokra, sajátosságokra, erőforrásokra építő 

helyi gazdaságfejlesztési programok nyújthatnak keretet, magukban foglalva a mező-, erdő- 

és élelmiszergazdaság, a helyi feldolgozás és értékesítés, a kézműves, kisipari és szolgáltatási 

tevékenységek, a helyi erőforrásokra és rendszerekre is támaszkodó helyi energiatermelés és 

ellátás szervezését. Különösen fontos a vidéki településeken élő romák számára megélhetést 

és jövedelmet biztosító gazdasági tevékenységek és vállalkozási formák létrehozása, erősítése, 
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a romák bevonása a mezőgazdasági munkavállalók közé. Ahol a hosszú távú munkavállalás 

lehetetlen, ott a közfoglalkoztatás támogatásával szükséges a családok mindennapi 

megélhetését biztosítani értékteremtő munkavégzés lehetőségének megteremtésével. A 

kulturális örökség érték alapú fejlesztése, bekapcsolása a turizmus rendszerébe egyre inkább 

az egyetlen kitörési pont lehet az ipar és a mezőgazdaság eltűnése miatt szegénységbe 

sodródó települések, régiók számára.  

 

5. A vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása  

 

Célunk a vidékről történő elvándorlás megállítása, a fiatalok számára a helyben 

maradásra, az iskolák, az egyetem elvégzése után a hazatérésre ösztönző feltételek kialakítása, 

képzett, világlátott fiatalok vidékre költözésének segítése, a gazdálkodás és a vidéki élet 

vállalásával összekötött gyerek-vállalás segítésével a demográfiai egyensúly helyreállítása. 

Kiemelt cél a vidéki népesség egészségi állapotának javítása, a területi különbségek 

csökkentése. Célunk, hogy a falu, a tanya korszerű lakóhely és életforma legyen, vidéken is 

egyenlő esélyekkel lehessen élni, tanulni, dolgozni, elérhetők legyenek az alapvető 

szolgáltatások, szerveződjenek újjá, erősödjenek meg a helyi közösségek. A vidéki 

életminőség fontos része a természeti és épített környezet minőségének javítása. Fontos cél, 

hogy a fenntarthatóság, a tájgazdálkodás, az önfenntartó gazdálkodás, az egészségbarát 

táplálkozáskultúra, a táj- és helyismeret épüljön be az oktatásba, a szakoktatásba, biztosítsuk 

ehhez a magas színvonalú szaktanácsadást, a bemutató gazdaságokat, a közösségi 

gazdálkodás színtereit. Szellemi, tárgyi és épített örökségünk bemutatása, hasznosítása olyan 

energiaforrás, amely a múlt emlékeire és értékeire alapozva alkalmas a jövő építésére, 

továbbá gazdasági jelentőségén túl a közösségépítésben is fontos szerepet tölt be. A kultúra 

által közvetített értékek, a múlt és a tradíciók ápolása iránt érzett alapvető felelősségérzet, 

továbbá az új iránti természetes emberi igény mind szükségesek egy ilyen összetett, komplex 

program megvalósításához. A tudományos igényű helyreállítás és hasznosítás lényeges 

szempontja éppen ezért, hogy a megvalósuló fejlesztés a meglévő helyi értékeket ne csak 

figyelembe vegye, hanem hosszú távon megtartsa, sőt fejlessze és erősítse is azokat. 

 

A fenti átfogó célkitűzés megvalósulását célzó stratégiai célokat hét stratégiai területen 

megfogalmazott vidékstratégiai nemzeti programok és azokkal összefüggésben térségi 

komplex vidékfejlesztési nemzeti programok keretében kívánjuk elérni. A stratégiai területek 

a kulcsfontosságú témakörökre összpontosítva keretet adnak az átfogó célkitűzés és a 

stratégiai célok elérését elősegítő nemzeti és térségi programoknak. E struktúrát szemlélteti a 

3.6. ábra. 

 

A stratégia célcsoportját átfogóan a vidéken élő emberek képezik, akiknek 

életminőségén, életesélyein a stratégia javítani kíván. A stratégia egyik célcsoportja a vidéki 

településeken élő aktív korosztály, akiknek megélhetése, foglalkoztatása, foglalkoztatási 

lehetőségeik bővítése a vidék jövője szempontjából alapvető. A másik célcsoport a vidéken 

élő, illetve vidékre visszamenni szándékozó, vagy odaköltözést tervező, vállaló fiatalok, 

fiatal családok jelentik, akiken vidéki térségeink, mezőgazdaságunk jövője múlik. 

Természetesen számos tervezett intézkedés irányul a vidéken élő gyerekek és idősek életének 

segítésére is. Mindezeken túl fontos célcsoport a város és a vidék kapcsolatában – az 

élelmiszer-fogyasztásban, a helyi piacszerzésben, a közösségszervezésben és egyéb 

vonatkozásban – érintett városi lakosság is. A fent megjelölt társadalmi rétegeken 

túlmenően a stratégia az alábbi gazdasági, társadalmi, intézményi célcsoportot szólítja 

meg:  

 mezőgazdasági termelők, családi gazdaságok, vállalkozások 
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 erdőgazdaságban, halászatban, vadgazdálkodásban tevékenykedő vállalkozások, 

szervezetek 

 élelmiszer-feldolgozást végző termelők, vállalkozások 

 agrár- és élelmiszergazdaságot kiszolgáló ipari, kereskedelmi, szolgáltató 

vállalkozások 

 az agrár- és élelmiszergazdaság szereplőit összefogó szövetkezések, integrációs 

szervezetek 

 vidéki mikro-, kis- és közepes vállalkozások a turizmus, a kézművesség, az ipar, a 

szolgáltatások szektorában 

 vidéki települési önkormányzatok és társulásaik 

 vidéki civil szervezetek, helyi együttműködési kezdeményezések 

 a természet- és környezetvédelmi, vízgazdálkodási feladatokat ellátó szervezetek 

 az agrár- és élelmiszergazdasági, környezet- és vízügyi szakterületen működő kutató 

intézetek, oktatási-nevelési intézmények 

 városi fogyasztói közösségek. 

 

 
3.6. ábra: Nemzeti Vidékstratégia rendszere 

Forrás: Nemzeti Vidékstratégia, 2012. 

 

A stratégia tehát az egészséges élelmiszerek előállításával és az ökoszisztéma 

szolgáltatások biztosításával túlmutat a vidéki térségeken és az ágazati szereplők érdekein, az 

élelmezésbiztonság, az egészség szolgála-tával az ország valamennyi lakosának életére 

kihatással van. 
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3.7. ábra: Nemzeti Vidékstratégia stratégiai területei 
Forrás: Nemzeti Vidékstratégia, 2012. 

 

 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

1. Fogalmazza meg a vidék definícióját! 

2. Fogalmazza meg a ruralitás 3 dimenzióját! 

3. Sorolja fel a KAP céljait! 

4. Sorolja fel a Cork-i Nyilatkozat főbb tételeit! 

5. Fogalmazza meg a LEADER szerepét a vidékfejlesztésben! 

6. Sorolja fel az UMFT-ben megfogalmazott regionális központokat! 

7. Vázolja fel a Nemzeti Vidékstratégia helyét a nemzetstratégiai tervek rendszerében! 

 

 

KOMPETENCIA KÉRDÉSEK 

 

1. Fogalmazza meg a vidéki lét társadalmi összefüggéseit! 

2. Fogalmazza meg a vidékgazdaság és az agrárgazdaság főbb összefüggéseit! 

3. Fogalmazza meg a vidék- és a regionális stratégiák kapcsolatrendszerét! 
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4. Regionális politika fontosabb összefüggései 
 

 

Az ember, társadalmi lénnyé válásának kezdeteitől megszervezi földrajzi 

környezetének használatát és működtetését. A céltudatos emberi tevékenység a tér különböző 

elemeinek, szintjeinek (a természeti környezet, a gazdaság és a kulturális-szellemi szféra) 

használatára, ellenőrzésére és értékelésére, a különálló térbeli szervezetek kapcsolatainak a 

megszervezésére irányul a társadalmi szükségletek kielégítésének céljából (Ddunford, 1988, 

Enyedi, 1987, Gore, 1984). 

 

4.1. A regionális politika cél- és eszközrendszere 

 

A regionális fejlesztés feladata a területi adottságok, lehetőségek és a térelemek közti 

kölcsönkapcsolatok törvényszerűségeinek feltárása és hasznosítása révén a társadalmi 

alapfunkciók gyakorlásához szükséges kedvező feltételek megteremtése (más szóval a 

lakossági életkörülmények javítása) a társadalmi méltányosság és igazságosság elve (vagyis 

az életkörülményekben megmutatkozó objektív különbségek mérséklési szándéka) 

érvényesítésével. Modern piaci viszonyok között a regionális fejlesztés hosszú távú céljai a 

következők (Faragó, 1987): 

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. 

 

E célrendszer természetesen térben és időben eltérően érvényesül, a különböző 

tértípusok fejlesztésében az egyes elemek más-más kombinációja képzelhető el. A fejlesztési 

célok megvalósításához eszközökre van szükség. A területfejlesztés eszköztára sokfajta 

elemet tartalmaz, alkalmazásuk a gazdaságpolitikai irányzatoknak megfelelően országonként 

és a területi fejlődési problémák milyensége szerint régiónként változatos lehet. A regionális 

fejlesztési célok megvalósítása általában az alábbi eszközökkel történhet: 

1) Pénzügyi ösztönzők (tőkejuttatások, költségvetési támogatás, kedvezményes 

hitelkonstrukciók, kamatkedvezmények, adókedvezmények, gyorsított 

értékcsökkenési leírás, munkaerő-mobilitási és -átképzési támogatások) 

2) 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) 

3) Infrastrukturális beruházások (a gazdaságfejlesztés kedvező környezetének 

komplex alakítása: energetikai rendszer, vízellátás, közlekedési hálózat, ipari 

parkok, kutatási-fejlesztési kapacitás, szakemberképzés, pénzügyi-gazdasági-

piaci szolgáltatások fejlesztése). 

 

A területfejlesztési feladatok végrehajtását, az általános célkitűzések regionális 

adottságoknak megfelelő részletes kifejtését, a fejlesztési eszközök kiválasztását és 

alkalmazását vertikálisan és horizontálisan tagolt intézményrendszer végzi. Az állami 

szerepvállalás fokozódásával, a területfejlesztési feladatok számának gyarapodásával, a 
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fejlesztésbe bevont térségek méretének és körének változásával és az eszközök választékának 

bővülésével párhuzamosan differenciálódott a területfejlesztés szervezeti rendszere. 

Kezdetben a néhány kisebb térségre kiterjedő feladatokat valamely központi szervezet 

kiegészítő tevékenységként képes volt megszervezni. 

 

Az 50-es évtizedtől azonban már központi kormányzati szervek alapfeladatul kaptak 

regionális fejlesztési funkciókat, kiépültek a központi hatóságok dekoncentrált területi 

intézményei, egyre több feladatot vállaltak magukra a regionális és a helyi önkormányzatok, 

és pozíciókhoz jutottak a döntés-előkészítésben a területfejlesztés más szereplői 

(érdekképviseletek, társadalmi mozgalmak, nemzetközi szervezetek) is. A regionális fejlesztés 

tehát e században fontos sokszereplős tevékenységgé fejlődött. Ma már valamennyi fejlett 

országban a térelemek és a területi struktúrák fejlesztésének céljait, az ezek megvalósításához 

szükséges eszközök és intézmények összességét felölelő, önálló regionális politikáról 

beszélhetünk. 

 

4.2. A regionális politikát befolyásoló tényezők Európában 

 

Az Európai Unió az egységes belső piac létrehozásával sajátos, korábban nem 

tapasztalt helyzetet teremtett az európai kontinens nyugati felén. A nagyszámú közös politika, 

ideértve a gazdasági és monetáris uniót is, olyan mértékű belső kohéziót jelent, hogy 

indokolttá vált az Európai Uniónak mint gazdasági térségnek az egységes régióként való 

vizsgálata is. Simon Kuznets amerikai közgazdász szerint az egyes országok a modern korban 

olyan mértékű és léptékű gazdaság- és társadalompolitikát - adózás, jóléti rendszerek, 

infrastruktúra-fejlesztés - folytatnak, továbbá azok olyan mértékben befolyásolják a térbeli 

folyamatokat, hogy minden természeti tényezőtől függetlenül indokolt az államokat különálló 

régiókként kezelni. Ha viszont a kiterjedt állami szabályozás és gazdasági szerepvállalás 

régióképző tényező, akkor ez igaz az Európai Unióra is. Az Európai Unió mint komoly 

gazdasági kohézióval rendelkező nagyrégió, földrajzi méretei miatt is a területi folyamatok 

elemzésének másfajta megközelítését igényli, mint ahogy az a tagállamok esetében indokolt. 

Ezen új megközelítésű elemzéseket foglalja magában a területi folyamatokat és 

perspektívákat európai dimenzióban tárgyaló Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP, 

European Spatial Development Perspective). 

 

4.2.1. A természeti tényezők 

 

Az Európai Unió földrajzi értelemben az eurázsiai kontinens „rendkívül tagolt nyugati 

félszigetén” vagy peremén fekszik. Ezt a tagoltságot a különböző természetes választóvonalak 

- Alpok, Pireneusok, La Manche csatorna, Öresund - csak tovább növelik. A természetes 

választóvonalak leküzdése ma már nem lehetetlen, csak éppen rendkívül költséges 

beruházásokat igényel. Az egységes belső piac kiépítése, a személyek és az áruk szabad 

mozgását korlátozó akadályok elhárítása viszont meg is követeli, hogy ezeket leküzdjék. A 

természetföldrajzi viszonyokra jellemző, hogy az Európai Unión belül a népesség kétharmada 

kedvező természeti adottságú - éghajlat, csapadék, termőföld, domborzat - területeken, 

egyharmada viszont rendkívül kedvezőtlen természeti körülmények között él. A zord éghajlati 

viszonyok, a mezőgazdasági termékek piacán meglévő túlkínálat és a korlátozott szubvenció 

miatt a hagyományosan mezőgazdaságból élők eredeti foglalkozásaik feladására és 

elvándorlásra kényszerülnek. Emiatt ezeket a területeket a teljes elnéptelenedés veszélye 

fenyegeti. A mediterrán térségekben, az Ibériai- és az Appennini-félszigeteken, valamint 

Görögországban egyre nagyobb az elsivatagosodás és a jövőbeli abszolút vízhiány veszélye. 

A folyamatot ráadásul két tényező is erősíti. Egyrészt a Földközi-tenger partvidéke első 
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számú európai turisztikai célpont és növekvő népszerűségű lakóhely a Közösségen belül. A 

növekvő népesség pedig a vízbázis fokozott terhelését okozza, ráadásul a globális 

felmelegedés várható hatásaként a felszíni vízutánpótlás is csökkenhet. A jövőben így ebben a 

térségben a biztonságos vízellátás lesz a regionális fejlesztési programok egyik kulcspontja. A 

termőföldek minősége ugyan nagy eltéréseket mutat, a terméshozamok szempontjából 

azonban a legfontosabb differenciáló tényezők a csapadék mennyisége, a közös agrárpolitika 

bevezetésekor meglévő átlagos birtokméret, a termelési technológia és a tőkeellátottság. A 15 

legnagyobb folyó völgyében él az Unió népességének több mint a fele. Ezeken a helyeken 

rendkívül nagy a lakónépesség, a gazdasági tevékenységek és a közlekedési hálózatok 

sűrűsége. Az eddig kedvezőnek tartott települési helyek, amelyek mögött a folyók 

szabályozásának több évszázados küzdelme áll, máról holnapra kedvezőtlenekké válhatnak a 

globális felmelegedés következtében. A nagy folyók mostani vízgazdálkodásának megnőttek 

a kockázatai, mert az árvizek nagyobbá és gyakoribbá váltak, illetve válhatnak. Ez az élet- és 

a vagyonbiztonság megőrzése érdekében a kockázatok minimalizálását teszi szükségessé. 

Tekintettel arra, hogy a folyók árterületeit és gátjaikat a városi szakaszokon nem lehet 

növelni, a folyók új szabályozását, a földhasználatot és a vízgazdálkodást integrált módon kell 

kezelni. Az integrált megközelítés célja a mezőgazdasági művelés alatt álló területeknek és az 

erdők vízmegtartó képességének - a föld- és erdőművelés fenntartásával - a növelése oly 

módon, hogy így megakadályozzák a jelenleginél nagyobb árhullámok, illetve más 

időszakokban a vízhiány kialakulásának lehetőségét. Ásványi nyersanyagokból és fosszilis 

energiahordozókból a Közösség tagállamai behozatalra szorulnak, melynek oka részben a 

készletek elégtelen nagysága, részben a kitermelés magas költségei. Ezzel egy időben viszont 

a tagállamok számos ásványi nyersanyag-, energiahordozó-lelőhelyüket kimerítik, válságba 

sodorva az ezekre telepített nehézipari központokat. 

 

Összességében elmondható, hogy bár a természeti tényezők szerepe átmenetileg 

halványult a területi folyamatok alakításában, a globális környezeti változások miatt szerepük 

ismét nő. A kedvezőtlen természeti adottságok ugyan megnövelik a termelés, a szállítás 

költségeit és esetlegesen nehezítik az ott élők életkörülményeit, de egyelőre nem teszik 

lehetetlenné azokat. 

 

4.2.2. A társadalmi tényezők 

 

Az európai térség tagoltsága, sokszínűsége nemcsak a természeti feltételekből fakad, 

hanem a nemzetek, etnikumok, nyelvek, kultúrák sokszínűségéből is. Az Európai Unió 27 

tagállamában 23 hivatalos nyelvet beszélnek, amelyek 4 nagy nyelvcsaládhoz tartoznak. 

Ezeken kívül még számos kisebb elterjedtségű regionális nyelvet - baszk, skót, walesi, kelta, 

lapp - és nyelvjárást beszélnek. Ezt a sokszínűséget tovább tagolják a különböző tájak eltérő 

szokásai, hagyományai és vallásai. A nyelvi korlátok miatt az országok közötti migráció 

alacsony, míg a régiók között viszonylag magas. Az Európai Unió népesedési trendjeit az 

alacsony, 0,1%-os természetes szaporodás, a viszonylag jelentős, 0,2%-os bevándorlás és az 

öregedő népesség jellemzi. Ha nem lenne bevándorlás, akkor Európa egészének népessége 

2020-tól csökkenni kezdene. Növekszik a bevándorlók száma, a születendő gyerekek egyre 

nagyobb arányban ilyen családban születnek. A vándorlási folyamatok iránya a magas 

népsűrűségű és alacsony munkanélküliségű régiók irányába tart, ami Északnyugat-Európát 

hozza kedvező helyzetbe. A másik végletet az Ibériai-félsziget és Franciaország, valamint a 

sarkvidéki területek alkotják, amelyek népessége tovább csökken. 

 

A munkaerő rugalmassága az európai integráción belül kimondottan alacsony, annak 

túlszabályozottsága és a verseny korlátozása miatt. A Közösség munkaerőpiacán a bérek 
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rugalmatlansága alapvető fontosságú tényező, amit a határozatlan idejű munkaszerződések, a 

viszonylag magas végkielégítési kötelezettségek, a kollektív bérmegállapodások csak 

fokoznak. A munkaerőpiac rugalmasságát az olyan tényezők növelnék, mint a részmunkaidős, 

a határozott idejű és a szerződéses foglalkoztatottság, valamint a kis- és középvállalkozások 

nagy száma. A munkaerő-piaci rugalmasság fontos tényezője a munkaerőköltségek szórása 

a régiók közötti összehasonlításban. A legalacsonyabb és a legmagasabb órabérek közötti 

különbség az Unió egészét tekintve több mint ötszörös: a legalacsonyabb órabér 5 euró, míg a 

legmagasabb 25 euró. A bérkülönbségek az Európai Unió országai és régiói között is 

nagyobbak annál, mint amit a munka termelékenysége vagy az egységnyi idő alatt előállított 

hozzáadott érték indokolna. Az órabérek közötti különbséget a vállalatok részéről részben 

magyarázzák a termelékenységben meglévő differenciák. Az egy főre jutó GDP regionális 

különbségei is a termelékenységbeli különbségekből származnak, aminek oka az, hogy a 

magas foglalkoztatási ráta és a magas jövedelemszint hatásai nemcsak a nemzetközi 

versenypiacnak kitett szektorokban jelentkeznek, hanem az egyes régiók valamennyi 

szektorában. 

 

A hasonló méretű Egyesült Államok régiói között az órabérekben meglévő különbség 

mindössze 20-30%, ami az összehasonlításban azt jelenti, hogy az Európai Unió 

munkaerőpiacán sokkal erőteljesebben hatnak a munkaerőpiac hatékonyságát csökkentő 

tényezők. Ekkora bérkülönbségek és a munkaerő szabad áramlása mellett az Egyesült 

Államok migrációs mutatóinál kisebbek a Közösségen belüli migráció arányai. Ezek közé az 

okok közé tartozik az Unión belüli nyelvi sokszínűség, ami gátolja a nemzetközi migrációt, és 

az elmaradott régiókban a helyi munkaerő képzettségének alacsony szintje. A mérsékelt 

migráció és a munkabérek a munkaerőpiac rugalmatlanságával párosulva kiegyensúlyozatlan 

gazdasági fejlődést és alacsony foglalkoztatási szintet eredményeznek. Sajátos 

következménye viszont ennek a munkaerő-piaci helyzetnek, hogy az Európai Unióban a 

regionális különbségek a munkaerő alacsony mobilitása miatt az erőteljes gazdasági 

fellendülés idején csökkennek, amikor a gazdasági növekedés megteremti az elmaradott 

régiókba történő munkahelyteremtő beruházások forrásait. Ezzel szemben az Egyesült 

Államokban a regionális különbségek a gazdasági visszaesés idején is csökkenhetnek, mert a 

munkaerő a prosperáló államokba vándorol a válságba jutott térségekből. A munkaerő 

elvándorlása csökkenti a válságrégiókban a munkaerő-kínálatot, vagyis a munkanélküliséget. 

Az egy főre jutó GDP-nél pedig gazdasági visszaesés idején a népesség elvándorlása mellett a 

népességfogyás mérsékli a GDP csökkenés mértékét. Itt jelenik meg az európai terület- és 

vidékfejlesztési politika sajátossága, miszerint a Közösség a népesség helyben tartása, de 

legalábbis a mobilitás egy bizonyos fenntartható szintje mellett kívánja valamennyi 

polgárának a méltányos életszínvonalat biztosítani. Az Európai Monetáris Unióban viszont 

komoly hátrányokat okozhat, ha a munkaerő alacsony interregionális migrációja nem segíti az 

aszimmetrikus országspecifikus sokkok kedvezőtlen hatásait levezetni, ezáltal a válságba 

került régióból a népesség elvándorol. Ekkor ugyanis a válságkezelésnek abban nincsen 

választási lehetősége, hogy mely régiókban, és hogyan kell beavatkoznia. A válságkezelésnek 

mindenképpen arra kell irányulnia, hogy a válságba jutott régióban a foglalkoztatás 

megfelelően magas szintjét fenntartsa, illetve elérje a munkahelyteremtő és azt elősegítő 

beruházásokkal, még akkor is, ha a tőkének más régiókban kedvezőbb befektetési lehetőségei 

volnának. 

 

4.2.3. A gazdasági tényezők 

 

Az Unión belüli fejlődési centrumnak a Kék banán-övezet számít, ami Észak-

Olaszországtól Dél-Németországon és a Benelux államokon át Londonig, illetve Párizsig tartó 
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agglomerációs övezet. Itt a Közösség területének 20%-án él a népesség 40%-a, és itt állítják 

elő az Unió GDP-jének több mint 50%-át. Ezzel együtt azonban új jelenség, hogy a 

szegényebb tagállamok központi régiói - Dublin, Lisszabon, Barcelona, Athén, Pozsony, 

Prága, Budapest - a gazdasági növekedés ütemében, de már olykor az egy főre jutó GDP-t 

tekintve is lehagyják a gazdag országok szegényebb, elmaradott vagy éppen válságban lévő 

régióit. A regionális különbségek másik két fontos faktora a magas munkanélküliségi ráta és a 

közlekedési infrastruktúrával való ellátottság. Az Európai Unió népességének egyharmada él 

nagyvárosi agglomerációkban, másik egyharmada az agglomerációkon kívül lévő kis és 

közepes méretű városokban lakik. A jelenleg még a népesség egyharmadának lakóhelyéül 

szolgáló rurális térségek népessége viszont csökken. A városhálózat veszélyeit az egymástól 

független kis országok elaprózott városhálózata okozza, mert például Bécs a megfelelő 

nagyságú hátország hiányában sohasem lesz képes valódi - legalább 5-6 millió fős népességű 

világvárossá válni. Az Unió területén mindössze két globális szerepkört is betölteni képes 

metropolis van: London és Párizs. A sorrendben utána következő városok közül egyik sem 

képes akkorára növekedni, hogy globális szerepkör betöltésére alkalmas legyen. Egyedül a 

Ruhr-vidék és Randstad agglomerációinak van még erre esélyük. 

 

A valódi világvárosi funkciók betöltésére alkalmas városok megléte létkérdéssé vált, 

mert, ezektől függ a termelési folyamatok, a tőkebefektetések térbeli irányítása, hiszen végső 

soron az itt meghozott döntések határoznak esetleg valamely kisebb ország vagy régió egészét 

alapvetően befolyásoló tőkebefektetésekről vagy éppen kivonásról. A gazdasági döntések 

belátható időhorizontja lerövidült, míg a térbeli horizont kibővült a telekommunikációs ipar és 

a légi közlekedés fejlődése miatt. Az új ipari rendszerekben az információkhoz való 

hozzáféréstől, az információáramlások feletti ellenőrzéstől függ a termelési folyamatok 

irányításának képessége és sikere. A pénzügyi bizonytalansági tényezők sebezhetővé tették a 

vállalati integrált globális erőforrás stratégiákat, amelyek az értékesítésen, a globális földrajzi 

munkamegosztáson, a gyorsabb munkán alapulnak, mert felszámolták a közép távú stratégiák 

tervezésének időhorizontját. A hosszú távú tőkelekötéssel járó nagyberuházások költségeinek 

minimalizálása miatt helyet adtak a térbeli és a szervezeti rugalmasság megvalósításának, 

ahol a telephelyek és hálózatuk megválasztása az egyik legfontosabb versenyképességi 

tényezővé válik. A holisztikus vállalat intenzívvé teszi a tudományos és technológiai 

ismeretek, valamint a piaci információk kontrollját, amiket a földrajzi térben, a vállalati 

központokban is összpontosítanak, a termelési folyamatokat viszont szétterítik. A folyamatok 

végső eredménye a lokális és globális kapcsolatok újjászervezése. A rugalmasságra épülő 

szervezeti struktúra eredményezi a telephelyválasztás révén a különböző földrajzi terek feletti 

irányító pozíciót, amelyben a transznacionális vállalatok döntéseitől függ egyes területek 

felemelkedése vagy hanyatlása. Nemcsak a vállalatok versengenek a minél nagyobb piaci 

részesedésért és profitért, hanem a különböző régiók kényszerülnek versenyre a magas szintű 

foglalkoztatás esélyét biztosító új befektetésekért. 

 

Komoly változások következtek be a városok gazdasági bázisában és lehetőségeiben 

is. A korábban nehézipari jellegű városok, a szénbányászat, a kohászat leépülése miatt most 

rákényszerülnek a gazdasági szerkezetváltásra, a szolgáltató szektor fejlesztésére. A külföldi 

működőtőke-beruházások volumene 1995-ben meghaladta a 350 milliárd (ecu) euro-t. 

Magyarországra is 2005. év végéig mintegy 30 milliárd euro külföldi működő tőke érkezett. A 

működőtőke-beruházások átalakítják a térbeli munkamegosztást, sok esetben részlegesen 

pótolják a munkaerő hiányzó mobilitását, és arra kényszerítik a helyi és regionális 

önkormányzatokat, hogy vonzóvá tegyék régiójukat, településüket a külföldi beruházók előtt. 

A monetáris unió még inkább ki fogja élezni a versenyt a piac minden területén. Az új 

információs technológiák megjelenése fokozhatja a gazdasági és társadalmi koncentrálódást a 



 86 

városi térségekben, miközben megteremtheti a vidéki térségek fejlődésének és fejlesztésének 

alapjait, de a regionális politikának tudatosan növelnie kell az új technológiák iránti 

befogadóképességet. Tovább növekednek a nagyvárosi régiók, miközben a mezőgazdasági 

vidékek folyamatosan teret vesztenek a gazdasági életben. A korlátozott mértékű mobilitás 

mellett ez csak a munkahelyeket teremtő regionális politikával egyenlíthető ki. A nagyvárosi 

agglomerációk közelében lévő sűrűn lakott vidéki térségek fejlődési pályája eltérő a ritkán 

lakott területekétől. Az alacsony népsűrűségű területeken a kismértékű és lassú fejlődés a 

jellemző. Az infrastrukturális fejlesztések a magas fajlagos költségek miatt elkerülik ezeket a 

térségeket. A népesség helyben tartása és a természeti, kulturális örökség megőrzése miatt 

beavatkozásokra van szükség. A nagyvárosok közelében lévő sűrűn lakott vidéki térségek 

viszont nagyon intenzív munkamegosztást alakítanak ki a nagyvárosokkal. Itt a 

legintenzívebb a mezőgazdaság, és itt a legnagyobb a veszélye a természeti erőforrások, a 

termőföld degradációjának. A mezőgazdasági termelés intenzívebbé tétele azt eredményezte, 

hogy csökkentek a munkaalkalmak a mezőgazdaságban, csökkent a biodiverzitás és a táj 

változatossága, nőtt viszont a környezet szennyezése. Ennek következményeiként 

megváltozott a termelők és fogyasztók hozzáállása a biotermeléshez, nőtt az organikus 

gazdálkodást folytató gazdaságok száma. 

 

4.3. A regionális politika kialakulása 

 

A társadalmi alapfunkciókat (lakás, munkavégzés, elosztás-ellátás, képzés-kultúra, 

regenerálódás, kommunikáció, közösségi élet) hordozó térelemek és a társadalmi szükségletek 

összehangolása a történelmi fejlődés során különböző formákat öltött. A társadalom által 

használt térben szervezett és spontán folyamatok zajlanak. A tudatos térszervezés különböző 

szinten lévő társadalmi szerveződések (népcsoport, település, régió, állam, nemzetközi 

közösség) tevékenységének az eredménye. A szabályozottságot - egyre táguló földrajzi 

környezetben - kezdetben a társadalom kisebb csoportjai alakították ki (például az égetéses 

vándorművelést Afrikában az egyes törzsek szabályozták, a szigorú térszervezésen nyugvó 

Nílus-völgyi öntözéses gazdálkodás már több település együttműködését igényelte, a Római 

Birodalom kontinentális úthálózatának kiépítése központi és regionális erőfeszítéseket 

követelt). Az állam szerepe a nemzetgazdaságok, a tőkés nemzeti piacok létrejöttének idején, 

a XIX. században erősödött meg. Az állam aktív beavatkozása a térszervezésbe a városépítés 

szabályozásával, az állam és az állampolgár viszonyát területileg is egységesen irányító 

modern közigazgatási szervezetek létrehozásával kezdődött. 

 

Az ipari kapitalizmus jelentősen átrendezte Európa valamennyi országának gazdasági 

erőtérképét. A nyersanyagigényes ágazatok rohamos fejlődése a korábbi növekedési 

központoktól (Antwerpen, Velence, Firenze, Amszterdam, Bordeaux) távoli területeken indult 

meg, e térségek (Észak- és Kelet-Anglia, Lotharingia, Ruhr-vidék, Észak-Olaszország) 

településein a népességszám megsokszorozódott. Más országrészek a nagy vándorlások 

következtében elnéptelenedtek. A XIX-XX. század fordulóján jöttek létre a nagyvárosi ipari 

agglomerációk, ekkor alapozódott meg jó néhány ország monocentrikus térstruktúrája. 1880-

1936. között például a párizsi régió népességszáma 3,3 millióval nőtt, megháromszorozódott, 

Franciaország népességéből való részesedése 5%-ról 19%-ra nőtt. Az új ipari központokban 

uralkodó kaotikus állapotok késztették az állami szerveket különböző fejlesztési 

rendszabályok bevezetésére. A legátfogóbb törvényi szabályozásra 1909-ben Nagy-

Britanniában került sor. A Lakás- és Várostervezési Törvény alapján a helyi önkormányzatok 

- megfelelő állami pénzügyi támogatás mellett - fejlesztési terveket készítettek és ezekben 

egységes normákat érvényesítettek. 
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A két világháború között a térbeli fejlődés részleges szabályozását egyre több ország 

kormánya iktatta programjába. Az I. világháború utáni új kelet-közép-európai nemzetállamok 

a korábban eltérő érdekkörökhöz tartozó területeik kohéziójának erősítésére dolgoztak ki 

koncepciókat, majd a 30-as évek elejének gazdasági depressziója váltott ki állami 

beavatkozást és fejlesztést Nyugat-Európa és az Egyesült Államok válság sújtotta térségeiben. 

Komplex regionális fejlesztésről azonban ekkor még csak Nagy-Britanniában beszélhetünk. 

Az 1928-ban megalakult az Ipari Áttelepítési Tanács, majd az 1934-ben elfogadott Speciális 

Térségek Törvénye négy nagy nehézipari körzet (Dél-Wales, Északkelet-, Északnyugat-

Anglia és Kelet-Skócia) fejlesztésére különleges pénzügyi alapokat és önálló szervezetet (a 

Speciális Térségek Rekonstrukciós Társaságát) hozott létre. Átfogó vizsgálatok indultak az 

ipar és a népesség területi átrendezésének szervezésére. 

 

A II. világháború utáni újjáépítés eufóriája átmenetileg feledtette a kirívó regionális 

egyenlőtlenségeket, a 40-es évek végén azonban a piacgazdaságokban átfogó regionális 

fejlesztési programok készültek. Jelentős fáziskéséssel a kelet-európai szocialista országok is 

kidolgozták területfejlesztési elképzeléseiket (a termelőerők területi elhelyezésének addig már 

sokfajta tervezetét előállító Szovjetunió után az első területfejlesztési dokumentum 

Magyarországon készült 1959-ben az ipartelepítés állami feladatai címmel). A 

piacgazdaságok paradigmaváltása a 70-es években felülvizsgálatra késztette a korábbi 

regionális fejlesztési filozófiákat. E fejlődési periódus elméleti és gyakorlati tapasztalatainak 

átfogó értékelése nyomán tisztázódtak az ipari és a posztindusztriális társadalmak 

területfejlesztési feladatai és céljai, a regionális politika a társadalom- és gazdaságpolitika 

szerves részévé vált. 

 

4.3.1. Az állami regionális politika megjelenése 

 

A II. világháború utáni rekonstrukciókat követő nagy gazdasági fellendülés Európa 

különböző fejlettségű és adottságú térségeiben eltérő típusú folyamatokat indított el, a 

hagyományos ipari központok és régióik modernizálódtak, a perifériák elmaradottsága tovább 

fokozódott, az ezekről eláramló népesség a nagyvárosi agglomerációkban telepedett le, 

tovább növelte a konurbációs gyűrűk szociális problémáit. Felgyorsult az agrárnépesség 

csökkenése, az akkori hat közös piaci országban az ágazat 1950. és 1970. között 12,5 millió 

főt (56,5%) vesztett, valamennyi országban jelentősen mérséklődött a mezőgazdasági 

foglalkoztatottak aránya: Nyugat-Európában 20-25%-ról 6-8%-ra, Dél-Európában 45%-ról 

18%-ra. Olaszország déli régióiból 1950. és 1976. között 4,5 millió ember telepedett át 

zömmel Észak-Olaszország iparvidékeire, tovább duzzadt a párizsi régió, Kelet-Anglia, 

Észak-Rajna-Vesztfália népessége. Ezekre a fejlett területekre összpontosult a gyorsan fejlődő 

szolgáltató szektor jelentős része. A mezőgazdasági foglalkoztatottak számának csökkenése 

Spanyolországban, Portugáliában és Írországban is a rurális térségek válságához vezetett. 

Ezekben az országokban jelent meg először a nagytömegű falusi munkanélküliség, amelyet 

sem az ipar, sem pedig a fejletlen szolgáltató szektor nem volt képes felszívni. A nyugat-

európai 1%-os munkanélküliségi rátákkal szemben a dél-európai agrártérségekben 10-12%-os 

munkanélküliségi mutatók jelentkeztek. 

 

Az 50-60-as évek töretlen gazdasági fejlődése, a korszak uralkodó politikai áramlata 

és közgazdasági gondolkodása, a jóléti állam gazdaságpolitikája a regionális politikában is új 

korszakot nyitott. Az addigi rejtett, „szunnyadó” területfejlesztést aktív állami intervenciós 

politika váltotta fel. Nyugat-Európa országaiban kiterjedt regionális fejlesztési programok 

fogalmazódtak meg. A központosított jövedelmek egyre növekvő hányadát fordították az 

országok térszerkezetének átalakítására, a területi egyenlőtlenségek mérséklésére. 
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Az első grandiózus regionális fejlesztési program a duális területi struktúrájú 

Olaszországban indult 1950-ben az ország lakosságának 35%-át kitevő déli régiókban. A 

Mezzogiorno Nyugat-Európa legfejletlenebb térsége volt, az egy főre jutó GDP az észak-

olasz átlag harmadát-felét tette ki, a foglalkoztatottak 56%-a a mezőgazdaságban - döntően 

hatalmas latifundiumokon - dolgozott. Az infrastrukturális mutatók is messze elmaradtak az 

északi régióktól. A program - amelynek irányítását külön minisztérium végezte, 

finanszírozására pedig önálló pénzintézetet, Cassa per il Mezzogiorno, szerveztek - első 

fázisában, a földreformmal párhuzamosan, átfogó infrastruktúra-fejlesztésre került sor. Tíz 

esztendő alatt ezer milliárd lírát fordítottak a térség fejlesztésére, negyed részét út-, 

vízhálózat, energetikai rendszerek kiépítésére. A 60-as évtizedben 1.280 milliárd lírát 

fordítottak beruházásra, immár 30%-át az infrastruktúra fejlesztésére. A ráfordítások nagyobb 

hányada az iparfejlesztésre jutott, ekkor kezdtek kiépülni Dél-Olaszország nagyipari 

központjai, jórészt északi nagyvállalatok részlegeiből és állami tulajdonú vállalataiból. 

 

Franciaországnak egy más típusú fejlődési problémával kellett megküzdenie. Párizs - 

ahogy már utaltunk rá - „felfalta a vidéket”. A főváros nemcsak népesedési túlsúlyával 

emelkedett ki az országból, hanem azáltal is, hogy a modern iparágak és szolgáltatási-, 

irányítási funkciók is ide összpontosultak. A francia személygépkocsi ipar 60%-a, a precíziós 

gépgyártás, a gyógyszeripar 65%-a, a bankok és pénzintézetek 50%-a, a kutató-fejlesztő 

helyek 75%-a volt a fővárosban. A francia regionális politika első nagy akciója a 

Területfejlesztési Bizottság (DATAR) állami decentralizációs programjának a kidolgozása 

volt. 1955-1971. között háromezer párizsi vállalatot telepítettek ki, több mint félmillió ipari 

munkahely létesült az ország nyugati régióiban. A Loire-vidéken, Alsó-Normandiában az 

ipari foglalkoztatottak száma megduplázódott, más elmaradott régiókban is 30-70%-kal 

emelkedett. (A személygépkocsi gyártás fejlesztését is vidéken támogatták, 150 ezer új 

munkahely létesült és 1970-ben már Párizson kívül állították elő a gépkocsik 60%-át.) A 

kitelepített munkahelyek 45%-a 50 ezer fő feletti, 35%-a 5 és 50 ezer lakos közötti 

településekre került a központilag szerkezetátalakításra kijelölt kritikus övezetekben. A 

gazdaságpolitika parancsnoki posztjai - ez nem csupán francia sajátosság - azonban továbbra 

is a fővárosban maradtak, 1972-ben ötszáz vezető francia nagyvállalat közül 382-nek még 

mindig Párizsban volt a központja. A pénzügyi ösztönzőkkel és állami szabályozással (ezek 

legfontosabbika a párizsi ipartelepek bővítési tilalma volt) irányított decentralizációs program 

másik jelentős teljesítménye a nagy regionális központok, Párizs ellenpontjainak (Bordeaux, 

Lille, Lyon, Marseilles, Nancy-Metz, Nantes, Strasbourg, Toulouse) fejlesztése volt. A 

nagyvárosok infrastrukturális rekonstrukciója, csúcstechnológiai, tudományos-oktatási 

központokká alakítása azt eredményezte, hogy a nagy regionális centrumok versenyképessé 

váltak a nemzetközi munkamegosztásban és multiplikátor hatással voltak régiójuk gazdasági 

fejlődésére is. A Párizsra nehezedő demográfiai nyomás mérséklését szolgálta a főváros 

környéki új városok megalapítása. 

 

Míg az előbbi két országban a regionális egyenlőtlenségek kialakulásában alapvetően 

belső, nemzeti tényezők játszottak szerepet, addig a regionális politika szülőhazájában, az 

Egyesült Királyságban külső hatások - a Brit Birodalom felbomlása - idéztek elő újabb 

regionális feszültségeket. A tengerentúli kereskedelem visszaesése és a kontinentális 

kapcsolatok megélénkülése a délkelet- és közép-angliai régiók gyors növekedését 

eredményezte. A gazdasági fejlődés új motorja, a szolgáltató szektor is elsősorban az ország 

legfontosabb üzleti-adminisztratív központjának, Londonnak a környékét preferálta. Az 

északi nagy kikötővárosok és nagyipari központok hanyatlásnak indultak. A támogatást 

igénylő térségek köre tehát lényegesen kibővült, az 1945. és az 1960. évi iparfejlesztési, 

valamint az 1947. évi regionális fejlesztési törvények új fejlesztési övezeteket jelöltek ki (a 
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munkanélküliségi ráta és a gazdaságszerkezeti mutatók alapján), az új állami beruházások 

zöme ezeken a területeken valósult meg. A magánbefektetéseket pénzügyi támogatásokkal 

ösztönözték. A tekintélyes költségvetési eszközöket felemésztő regionális politika 

eredményességének megítélése a politikai viták állandó napirendi pontja volt, ami érthető is, 

hisz a kétségtelen eredmények ellenére az északi területekről a népesség vándorlása nem állt 

meg, 1961. és 1966. között - amikor a regionális támogatások a legmagasabbak voltak - 

kétmillió fővel gyarapodott a déli régiók lakossága. 

 

A nemzetközi politikai változások nyomán új regionális problémákkal szembekerült 

Német Szövetségi Köztársaság az európai tendenciákkal egybeeső, de mégis sajátos 

regionális politikát alakított ki. Az 1949-ben megalakult Nyugat-Németország 

településszerkezetében, belső regionális kapcsolataiban, struktúráiban gyors változások 

játszódtak le. Megindult az 1950-ben még a foglalkoztatottak 23%-át adó mezőgazdaság 

átalakulása, a rurális Bajorország a modern ipari fejlődés útjára lépett. Részben politikai okok 

miatt is új funkcionális központok szerveződtek (Frankfurt lett a pénzügyi, Düsseldorf a 

biztosítótársaságok, München a multinacionális nagyvállalatok központja). Az észak-rajna-

vesztfáliai régió ipari dominanciája csökkenni kezdett, a déli és a középső régiókban az ipari 

foglalkoztatottak száma dinamikusabban nőtt. A nagyvárosok újjáépítésével 

népességkoncentrációs folyamat vette kezdetét, a 70-es évek elején 24 nagyvárosi 

agglomerációban élt az ország lakosságának fele. Az ország keleti határ menti zónái és azok 

nagyvárosai (Hamburg, Lübeck, Kassel) viszont elveszítették korábbi vonzáskörzeteiket és 

stratégiai okok miatt is háttérbe szorultak. A szociális piacgazdaság politikai irányvonalához 

szervesen kapcsolódó német regionális politika az 1951. évi Regionális Fejlesztési Program, 

majd az 1965. évi törvény négy problematikus tértípust jelölt ki: a városi agglomerációkat, a 

falusias térségeket, a keleti határ menti övezeteket és Nyugat-Berlint. Bár a német regionális 

politika eszközrendszerének elemei a többi piacgazdaságéihoz hasonlóak voltak, az ezt 

működtető intézményrendszer azonban - az ország föderatív berendezkedése miatt - 

decentralizált volt. A szövetségi kormány a regionális politika általános céljait fogalmazta 

meg, a végrehajtás szervezése és finanszírozása azonban a Landok és a települési közösségek 

feladata volt. 

 

A regionális fejlesztési teendőket vázoló előbbi példáinkkal - és a többi nyugat-európai 

kis ország tapasztalatai is hasonlóak képet mutatnak - azt kívántuk érzékeltetni, hogy noha az 

egyes országok térstruktúráinak egyenetlenségei - a történelmi fejlődés sajátosságai miatt - 

eltérő mértékűek voltak, az ipari társadalom modernizációs stratégiái ezért sajátos nemzeti 

regionális politikai célokat fogalmaztak meg, az eszközök alkalmazásában azonban számtalan 

hasonlóság mutatható ki. E közös vonások a korszak uralkodó társadalmi-gazdasági 

paradigmájában gyökereznek, a keresletösztönző, a nagy szervezetek méretgazdaságosságát 

preferáló, a jövedelmeket centralizáló és újraelosztó keynesiánus gazdaságpolitika regionális 

részpolitikáját a következők jellemezték: 

1) A regionális politika célkitűzései uniformizált mennyiségi növekedési 

orientációt mutattak, a fejlesztési stratégiák kvantitatív szempontok alapján 

értékelt „mintákat" igyekeztek átültetni a problematikus térségekbe, ehhez 

jelentős külső erőforrásokat használtak fel, a politika sikerét kizárólag 

menynyiségi változók segítségével értékelték. 

2) A politika eszközrendszerében a termelési tényezők mobilitását ösztönző 

tőkejuttatások domináltak, a munkaerő minőségi és strukturális jellemzői 

figyelmen kívül maradtak. 

3) A központilag irányított állami intervenciós politika a fejlesztendő területek 

belső erőforrásai iránt érzéketlen maradt, mindenekelőtt a számára kedvező 
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erőforrások (nyersanyagok, természeti kincsek, szakképzetlen munkaerő) 

egyoldalú hasznosítására törekedett. 

4) A területi munkamegosztás egyoldalúan, a centrumtérségek előnyére fejlődött, 

a problematikus régiók fejlesztése nem szolgálta a belső területi kohézió 

erősítését és a nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódást, a gazdasági 

tevékenységek szűk specializációja válságérzékeny struktúrát eredményezett. 

5) A külső erőforrásokra építő regionális politika a vállalati funkciók térbeli 

elkülönülésével járt együtt, a telepítéseket végrehajtó vállalatok a rutin jellegű, 

alacsonyabb technikai színvonalú, környezetszennyező termelési folyamataikat 

helyezték el a fejlesztendő térségekben, a döntéshozó funkciók, a fejlesztés-

kutatás, a marketing-értékesítés, a külkereskedelem irányítása a centrumokban 

maradt. Ez azonban sok esetben nem a fejlett térségek tercierizálódását 

szolgálta, hanem elodázta a szerkezetátalakítást. 

6) A regionális politika végrehajtására az állam dekoncentrált intézményrendszert 

(tervezési régiókat, hivatalokat) épített ki, az ágazati fejlesztési programokat 

ezek a hivatalok csak technikai értelemben hangolták össze, a regionális 

közösségek szükségleteire rugalmatlanok voltak. 

 

Az 1970-es évek elején zajló világgazdasági korszakváltás a tradicionális regionális 

politikára is hatással volt, egy új típusú fejlesztési irányzat vette kezdetét Európa 

piacgazdasági országaiban. Kelet-Közép-Európa tervgazdálkodást folytató államaiban 

iránymódosulás nem következett be, a hagyományos területfejlesztési felfogás volt a 

meghatározó. Mindössze a magyar és a lengyel reformok keretei között fogalmazódtak meg 

elképzelések a regionális politika modern eszköz- és intézményrendszerének a kialakítására, 

ezek a kísérletek azonban - rendszeridegen jellegük miatt - többségükben sikertelenek voltak. 

Bár a szocialista területfejlesztés a két országban céljait igyekezett mindig az európai normák 

szellemében megfogalmazni, megvalósításukat azonban az egyközpontú tervgazdaság 

politikai követelményeinek rendelték alá: az ágazati (elsődlegesen ipari) tervek regionális 

koordinálását központi, bürokratikus erőforrás-elosztás helyettesítette. A kelet-közép-európai 

területfejlesztési politikák, a hatalmi stabilitás szempontjai és az infrastruktúra szerepének 

ideológiai lekicsinylése miatt egyértelműen várospártiak és faluellenesek voltak, deklarációi 

ellenére a településhálózat erőteljes koncentrációját támogatták. Nem kétséges, hogy ennek 

eredményeként egy formájában korszerű városhálózat alakult ki a korábban rurális Kelet-

Közép-Európában. A klasszikus városfunkciók azonban rosszul működtek, a termelés 

infrastrukturális rendszerei ugyan megszerveződtek, a településközi kapcsolatok hálózatai 

azonban nem épültek ki, mint ahogy az életkörülmények kiegyenlítése helyett a települési 

díszfunkciók következtében újfajta társadalmi egyenlőtlenségek keletkeztek. 

 

4.3.2. A regionális politika térnyerése Európában 

 

A Nyugat-Európa legfejlettebb államaiból alakult Európai Közösségben - a határok 

bővülésével, a tagországok számának gyarapodásával - a regionális különbségek integrációt 

befolyásoló szerepe fokozatosan erősödött. Míg korábban viszonylag homogén és földrajzilag 

nem túl távoli gazdasági terek egybeszervezése jelentette a területfejlesztési feladatot (az 

olasz Mezzogiorno, néhány francia és nyugatnémet rurális térség volt a regionális politika 

akcióterülete), a „Kilencek”, majd a „Tizenkettek” a regionális különbségek olyan méreteit 

produkálták, hogy a 70-es évek közepétől új regionális politikát és intézményrendszert kellett 

kidolgozni. A regionális politika a Közösség fontos feladatává vált, s ez tükröződik az 

alapokmányban is. Az 1957. évi Római Szerződések preambuluma (Európai Gazdasági 

Közösség, továbbiakban EGK) még csak általában tesz arról említést, hogy a tagállamok 
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gazdasági egységének megteremtését és a harmonikus fejlesztést az egyes régiók közti 

különbségek mérséklésével, az elmaradott területek felzárkóztatásával kell összekapcsolni. 

 

Az 1987. évi Egységes Európai Okmány 130. cikkelye már részletesen kifejti a 

regionális politika főbb elveit és eszközeit: 

 az egyes régiók közti eltérések, a megkésett fejlődésből fakadó esélykülönbségek 

mérséklése 

 ennek érdekében összehangolt nemzeti, közösségi gazdaságpolitika és strukturális 

eszközök kialakítása 

 a Regionális Fejlesztési Alap (a közösség 1975-ben létrehozott területfejlesztési 

intézménye) feladata, hogy megszüntesse a kirívó regionális aránytalanságokat, s 

elősegítse a fejlődésben elmaradt régiók felzárkóztatását, valamint a depressziós ipari 

körzetek újraélesztését 

 a Közösség különböző pénzügyi forrásainak koordinálása a hatékony regionális 

politika érdekében. 

 

Görögország (1981), Spanyolország és Portugália (1986) felvételével, az EGK-ban 

a foglalkoztatottak száma és a hazai össztermék 13%-kal, a népességszám 18%-kal, a 

munkanélküliek száma 30%-kal, a Közösség területe és agrárnépessége 36%-kal növekedett. 

A fejlődésben visszamaradt térségekben élő népesség aránya megkétszereződött, a 

„Tizenkettek” lakosságának az egyötöde olyan körzetben élt, ahol az egy főre jutó GDP a 

közösségi átlag 75%-a alatt maradt, egy újabb harmada pedig nem érte el az átlagot. A 

tagállamokon belüli nagy területi különbségeket jelezte, hogy ebben az időben Dánia 

kivételével minden országban volt átlag alatti jövedelmű körzet, Spanyolország, Portugália, 

Görögország és Írország valamennyi területi egysége ebbe a kategóriába tartozott. Tekintélyes 

aránytalanságok jellemezték a régiók foglalkoztatási viszonyait is. Az EGK ekkori 24 

régiójában - ezekben élt az össznépesség 15,9%-a - a munkanélküliség az átlagot (1986-ban 

10,8%) 50%-kal meghaladta. Magas - közösségi átlag feletti - munkanélküliséget mutató 

régiókban az EGK népességének 40,1%-a élt. 

 

A jövedelmi viszonyokhoz hasonlóan a legkedvezőtlenebb pozícióban a Közösség 

mediterrán szárnya volt. Spanyolország helyzete többszörösen is súlyos volt, mivel nem volt 

olyan tartomány, amely átlag alatti munkanélküliséget mutatott volna. Itt volt található az 

EGK legmagasabb munkanélküliségi rátájú régiója (Andalúziában közel 1 millió ember 

keresett munkát), s különösen magas volt a fiatal korosztály munkanélküliségi mutatója 

(Spanyolországban minden második, Dél-Olaszországban minden harmadik 18-25 év közti 

fiatal munkanélküli volt). Görögország helyzete azért volt sajátos (tartományaiban a 

munkanélküliség nem érte el a közösségi átlagot), mert ebben az országban ekkor még nem 

indultak el jelentős szerkezetátalakítási programok, a mezőgazdasági túlfoglalkoztatottság 

miatt kaptak „kedvező” értékeket. 

 

Mindezekből jól látható, hogy a gazdasági teljesítőképességét és a 

foglalkoztatottság alakulását elsősorban a térségek gazdasági struktúrája határozza 

meg, a régiók belső szerkezeti adottságai lényeges eltéréseket mutatnak. A fejlett iparú 

tagországokban a posztindusztriális társadalom gazdasági szerkezete jellemzi a térségeket (a 

mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya 4-8% között mozog, s 60% körüli vagy afölötti a 

tercier ágazatokban dolgozók aránya), a dél-európai, illetve a 2004. és 2007. évi bővítéssel 

felvett kelet-közép európai országokban az agárágazatoknak még mindig meghatározó súlya 

van. Spanyolország 17 tartománya közül 12-ben a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya 

20% fölött van (Galiciában 46,2, Extremadurában 34,9%), Görögországban pedig három 
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körzetben meghaladja az 50%-ot. A dél-olasz régiókban is 20% feletti értékeket találunk, nem 

is beszélve a lengyel, román és bolgár régiók agrár-foglalkoztatottsági mutatóiról, ahol nem 

ritka a 40%-os érték. 

 

Visszatérve az EGK 1970-es, 80-as éveire megfogalmazható, hogy a már említett 

regionális politikai célok megvalósítását külön források allokációját tette szükségessé. Az 

Európai Gazdasági Közösség erre külön pénzügyi alapokat hoztak létre. A viszonylagos belső 

kiegyenlítettség miatt kezdetben a Közösségnek nem voltak elkülönített pénzügyi eszközei 

regionális politikai célokra, így a területi feszültségek mérséklésére a Strukturális Alapok 

valamelyike, illetve az Európai Fejlesztési Bank vagy az Európai Szén- és Acélközösség 

nyújtott pénzügyi támogatást. A regionális politikában bekövetkezett fordulat szervezeti 

következménye volt az Európai Regionális Fejlesztési Alap létrehozása 1975-ben. Az 

alapból kiosztott források által finanszírozott fejlesztések 80%-a infrastrukturális beruházás 

volt. Az alapból a legnagyobb összegeket Olaszország és Nagy-Britannia használta fel ebben 

az időszakban, bár 1988-ban már Spanyolország volt a második legjobban támogatott ország. 

A Közösség legfejlettebb régióit leszámítva 1975-1988. között valamennyi részesült 

támogatásban. Az Egységes Európai Okmányban rögzített regionális politikai célok, valamint 

a fejlesztési alapok hasznosításának tapasztalatai alapján - figyelembe véve az 1993-tól 

érvényes egységes piac követelményeit is - az Európai Közösség Tanácsa 1988. évi 

határozatában módosította a Strukturális Alapok, köztük az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap működésének alapelveit.  

 

A tagállamok között megmutatkozó jelentős különbségekkel párhuzamosan 

lényeges eltérések figyelhetők meg a Közösség centrum- és periférikus régiói között is. A 

Földközi-tenger és az Atlanti-óceán menti régiók, a keletnémet, az észak- és kelet-finnországi 

területek gazdasági teljesítőképessége a közösségi átlagok alatt marad. A legfejlettebb és a 

legfejletlenebb régiók közti jövedelmi különbségek a 80-as évtizedben csak csekély 

mértékben mérséklődtek. A legfejlettebb és a legfejletlenebb 25-25 régió jövedelmi 

differenciái egy évtized alatt nem csökkentek, és a két csoportot alkotó régiók sem változtak. 

Egy új kohéziós politika szükségességét indokolta, hogy az Európai Gazdasági 

Közösségben tapasztalható regionális különbségek átlagai eddigre már kétszer magasabbak 

voltak, mint az Egyesült Államokban és a kelet-európai bővülés ezeket a differenciákat 

később csak tovább mélyítette. A régiók teljesítőképességének alakulását ekkor elsősorban az 

ágazati szerkezet befolyásolta. Főleg a négy kohéziós országban (Írország, Portugália, 

Spanyolország, Görögország) majd később Finnországban (1995) található agrárrégiók 

GDP-mutatói jelentősen az EU átlag alatt voltak, így a jövedelmek növekedési üteme is 

alacsonyabb volt. Az ipari régiók - Németországban, Észak-Spanyolországban, Észak-

Franciaországban, Észak-Olaszországban, Közép-Angliában és Ausztriában - 

teljesítőképessége már ekkor is meghaladta az AGK, majd később az Unió átlagait, 

növekedési ráták azonban csak mérsékelt előnyt jeleztek. 

 

Az erős tercier gazdasággal rendelkező térségek - Lisszabon kivételével valamennyi 

fővárosi régió, észak-német, holland és belga területek - GDP-mutatói voltak a 

legmagasabbak. Megfogalmazható, hogy a gazdasági tevékenység túlzott mértékben 

koncentrálódott a magasan urbanizálódott térségekbe, melyekről az előző fejezetekben már 

szóltunk. Az 1990-es évek elejére az 500 fő/km
2
 feletti népsűrűségű régiók az EU 

összterületének csupán 4%-át, az össznépességnek viszont 50%-át adták. E területek fajlagos 

GDP-je a közösségi átlagot 14%-kal haladta meg. Ez a folyamat (a nagyvárosok dinamikus 

növekedése) a kohéziós országok többségében tovább mélyítette a területi jövedelmi 

különbségeket. 
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A regionális egyenlőtlenségek másik megnyilvánulási formájában, a 

munkanélküliségi rátában mind a tagállamok, mind pedig a régiók között markáns 

különbségek voltak kimutathatók. Az 1983-1995. közötti időszakban az EGK-ban a 

munkanélküliségi ráta 8,7%-ról 10,7%-ra emelkedett. A területi egyenlőtlenségek 

alakulásában - gazdaságszerkezeti okokon kívül - termelékenységi és foglalkoztatási 

tényezők is szerepet játszottak. Minél magasabb egy régió termelékenységi színvonala (az 

egy foglalkoztatottra jutó GDP) és foglalkoztatottsági rátája, annál kedvezőbb az egy lakosra 

jutó GDP értéke. A két tényező hatása azonban a tagállamokban eltérő módon érvényesül. A 

duális gazdaságú Németországban és Olaszországban a két komponens és azok kombinációja 

regionálisan nagy szélsőségeket mutatott. Spanyolországban és Írországban a termelékenység 

az EU átlaghoz közelített, a foglalkoztatotti ráta azonban alacsonyabb volt, Görögországban 

és Portugáliában az alacsony munkanélküliségi mutatók gyenge termelékenységgel 

párosultak. 

 

4.3.3. A regionális politika reformja (1987-1999) 

 

Az EGK regionális politikája, a bővítések által kumulálódott területi különbségek 

miatt jelentős reformra szorult. A legfontosabb regionális politikai eszközre, a strukturális 

alapok reformjára két szakaszban, 1989-ben és 1993-ban került sor. Az 1988. évi reform 

előnyeit az előző két év fejleményeire vezethetjük vissza. Spanyolország és Portugália 1986. 

évi belépése az Európai Közösségbe kiélezte a közösségen belüli regionális különbségeket, az 

1987. évi Egységes Európai Okmány pedig az 1992-ig kialakítandó belső piac létrehozásának 

közös feladatait fogalmazta meg. Az egységokmány a strukturális alapok jelentős átalakítását 

irányozta elő, kimondván, hogy a közösségen belüli gazdasági kohézió az egységes piac 

megteremtésének alapvető feltétele. Az okmány előírta a regionális politikai eszközök 

hatékonyabb összehangolását, ami az erőforrások legsúlyosabb szerkezeti problémákra való 

összpontosítását tette szükségessé. Az 1988. évi reformnak három fontos célja volt, hogy 

 a strukturális politikát tényleges gazdasági hatásokat kiváltó eszközökkel motiválják, 

 a tagállamok támogatását hosszabb távú programokhoz kapcsolják 

 a strukturális politika megvalósításában részt vevő szereplők partnerkapcsolatai 

kiépüljenek, különös tekintettel a regionális hatóságokra. 

 

A reform során az alábbi szervezési elveket érvényesítették: 

 Szubszidiaritás és decentralizáció (önálló mozgástér, döntési kompetencia és 

finanszírozási erőforrások a különböző méretű és jogállású területi közösségeknek 

belső erőforrásaik és a nemzeti stratégia összehangolásában) 

 Partnerség (a különböző ágazati, tulajdonosi és eltérő tevékenységű szervezetek és 

intézmények területi fejlődésre hatást gyakorló döntéseinek intézményes koordinálása) 

 Programozás (alulról építkező stratégiai és operatív tervezés, a legitimált 

stratégiákkal konform fejlesztési prioritások, programok és támogatások) 

 Koncentráció és addicionalitás (jól elhatárolható területi fejlesztési típusok, 

kombinált költségvetési és off budget erőforrás-hasznosítás a gazdasági növekedést 

szolgáló ágazati prioritásokhoz rendelve). 

 

A Strukturális Alapok 1988. évi reformja egyben az egyedi projektekről a 

programfinanszírozásra való áttérést is jelentette. A három strukturális alap közötti 

koordináció erősödött, növekedett a támogatási összeg, amely az EGK legkedvezőtlenebb 

régióira összpontosult. A Strukturális Alapok második reformját az Európai Bizottság 1991. 

decemberi maastrichti ülése indította el. A tagállamoknak az a felismerése, hogy a 

Közösségnek a szorosabb gazdasági és politikai egység irányába kell fejlődnie, azzal a 
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megállapítással párosult, hogy a gazdasági konvergencia veszélybe kerülhet a gazdasági és 

társadalmi kohézió erősítése nélkül. Ezen összefüggések indíttatásában Maastrichti 

Szerződésel létrejött az Európai Unió (EU), amely új korszakot indított el a regionális 

politika történetében. A szerződés aláhúzta a regionális politika jelentőségét, a gazdasági és 

társadalmi kohéziót a közösségi fejlesztések kulcselemeivé nyilvánította, és a szegényebb 

tagállamok számára egy új alap a Kohéziós Alap létrehozását írta elő. Az alap célja, hogy 

négy tagállamban, Görögországban, Portugáliában, Írországban és Spanyolországban - 

ahol az egy főre jutó GNP a közösségi átlag 90%-a alatt van - közlekedés és 

környezetfejlesztési programokat támogasson. A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap 

együttesen a négy országnak az 1992-1999. közötti időszakra juttatandó támogatások 

megkétszerezését jelentette. A regionális politikához kapcsolódó alapvető szabályok nem 

változtak: 

 a tagállamok elkészítik terveiket a kedvezményezett célcsoportokra, 

 az elképzeléseiket egyeztetik az országos, a regionális és a helyi hatóságokkal, 

 meghatározzák a Közösségtől igénylendő kiegészítő eszközöket, 

 összehangolják programjaikat a Közösség egyéb politikai követelményeivel (pl. a 

versenypolitikával és a környezetvédelemmel), 

 erőforrásaikat a kevésbé fejlett térségekre összpontosítják, 

 az EU különböző eszközeit összehangolják és egyesítik. 

 

Az 1988. évi reform után a Strukturális Alapokból támogatható célcsoportba tartozó 

régiók kedvezményezettségét sajátos kritériumok segítségével állapították meg. Ezek a 

következők: 

1. Célkitűzés: Elmaradott régiók fejlődésének és szerkezeti alkalmazásának 

elősegítése. A regionális szinten (NUTS II) értelmezendő célkitűzés 

azokat a régiókat érinti, ahol az egy főre jutó GDP - három év 

adatai alapján - nem érik el közösségi átlag 75%-át. 

2. Célkitűzés: Az ipari hanyatlás által súlyosan érintett régiók helyzetének 

javítása. A célkitűzés azokra a hanyatló ipari területekre, régiókra, 

határvidékekre vagy kistérségekre vonatkozik (NUTS III), ahol a 

munkanélküliség és az ipari foglalkoztatottság aránya magasabb a 

közösségi átlagnál. Az ipari munkahelyek strukturális leépülése 

tapasztalható, s ezzel párhuzamosan jelentősen csökken az iparban 

foglalkoztatottak száma. 

3. Célkitűzés: Küzdelem a tartós munkanélküliség ellen, a fiatalok és a 

munkaerőpiacról kiszoruló személyek társadalmi beilleszkedése. A 

közösség egészére vonatkozó célkitűzés azon régiókra vonatkozik, 

ahol a 25 évesnél idősebb aktív népességen belül a 12 hónapon túli 

munkanélküliek aránya az Európai Unió átlaga felet van. 

4. Célkitűzés: A munkavállalók alkalmazkodása az iparban és a termelési 

rendszerekben végbemenő változásokhoz a munkanélküliség 

megelőzését célzó intézkedések segítségével. A közösség egészére 

vonatkozó célkitűzésnek az a feltétele, hogy a tartós 

munkanélküliek között az EU átlagnál magasabb legyen a 25 

évesnél fiatalabbak aránya. 

5.a) Célkitűzés: A mezőgazdasági területek fejlődésének segítése a mezőgazdasági 

szerkezet átalakításának felgyorsításával. A közösség egészére 

(NUTS II, NUTS III) vonatkozó célkitűzés. 
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5.b) Célkitűzés: a mezőgazdasági területek fejlődésének és szerkezeti 

átalakulásának elősegítése a kedvezőtlen adottságú vidéki 

térségben. A regionális célkitűzés a NUTS III régiókra irányul. 

6. Célkitűzés: az északi országok rendkívül alacsony népsűrűségű területeinek 

támogatása. A regionális léptékű célkitűzés (NUTS II) a 8 fő/km2-

nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező területekre vonatkozik. 

 

A bevezetett módosítások megnövelték a tagállamok szerepét, lehetővé tették 

kezdeményező szerepüket a támogatási területek meghatározásában. A 2. és az 5b. 

célcsoportba tartozó térségek jegyzékét a tagállamok javaslatai alapján 1994. elején hagyták 

jóvá. Írországon, Görögországon és Portugálián kívül (amelyek teljes területükkel az 1. 

célcsoportba tartoztak) valamennyi országban található volt 2. és 5b. célcsoportba tartozó 

térség. A tagállamok javaslatai azonban csak hozzávetőlegesen estek egybe a Bizottság 

előzetes elképzeléseivel, ezért bizonyos módosításokra volt szükség. Az északi országok 

csatlakozását követően a kedvezményezett térségek a ritka benépesültségű területek 

kategóriájával bővültek. A 6. célcsoportba azok a NUTS II régiók tartoztak, ahol a 

népsűrűség 8 fő/km
2
 alatt volt. A végeredmény az lett, hogy a Közösség népességének 

16,4%-a került a 2. célcsoportba, 8,8%-a pedig az 5b. célcsoportba. Az 1., a 2., az 5b. és a 6. 

célcsoportokba sorolt népesség teljes létszáma a Közösség összlakosságának 50,6%-át teszi ki 

a korábbi 43,4%-kal szemben. Ezzel a programozási reformfolyamattal, a programozási 

időszak 7 éves (1993-1999) időtartamra bővült. 

 

A regionális politika programjainak támogatásait a Strukturális Alapok juttatják el a 

kedvezményezettekhez. A támogatások felhasználási módja vissza nem térítendő 

támogatások, amelyek különféle programokra, azok elképzeléseinek részfinanszírozására 

épülnek. A területi különbségek mértékéből fakadóan a Strukturális Alapokból származó 

támogatások több mint kétharmadát az 1. Célkitűzés szolgálatába állították. Az 1993. évi 

reform kibővítette a Strukturális Alapok felhasználásának hatókörét, minden alap esetében 

tágította a hozzájutás feltételeinek körét. Az 1. célcsoportban az oktatási és az egészségügyi 

beruházások, valamint a transzeurópai hálózatokhoz való kapcsolódás, a kutatás-fejlesztés és 

a technológiai fejlesztés is bekerült a támogatási körbe, továbbá lehetőség nyílt helyi 

termelésfejlesztés, természeti katasztrófák elleni védekezés, falufelújítás, a falusi örökségek 

védelmének támogatására is. Az újonnan létrehozott Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz 

(HOPE) pedig a halászat és a vízi kultúrák strukturális átalakítását segíti. Összességében 

megfogalmazható, hogy a támogatások egyaránt szolgálnak infrastruktúra-, humánerőforrás- 

és termelésfejlesztést. 

 

4.3.4. A regionális politika újabb reformja, AGENDA 2000 (2000-2006) 

 

Az Agenda 2000 programban az Unió Bizottsága olyan javaslatot tett, ami az akkori 

tagországok számára is elfogadható volt, de nem okozott finanszírozási problémákat. Az Unió 

2000-2006 között összesen 2.600 milliárd eurót fordított strukturális feladatok megoldására, 

amelyből a tagok 195 milliárd eurót kapnak a struktúra politikára és 18 milliárdot kohéziós 

célokra. A leendő tagállamok regionális támogatására (2004. évi és összesen 47 milliárd eurót 

fordítottak. A Bizottság javaslata alapján a korábbi célkitűzéseket összevonva 3 célkitűzést 

határoztak meg. Ezek: 

1. célkitűzés: A fejlődésben elmaradott régiók strukturális átalakítása. Ez megfelelt a 

korábbi 1., 6. és részben az 5. célkitűzéseknek. Erre fordították a források 

kb. 70%-át. Azon a régiók folyamodhattak ehhez a forráshoz, ahol az egy 

főre eső GDP kisebb mint a Közösség átlagának 75%-a, a fejlettségi 
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szakadék csökkentése érdekében. Ez megfelelt az előző időszak hasonló 

célkitűzésének. 

2. célkitűzés: A szerkezetváltási nehézségekkel küszködő területek társadalmi-

gazdasági átalakulásának támogatása. Ez egyesítette teljes egészében a 

korábbi 2. és részben az 5. célkitűzést. Az Unióban sokféle területen van 

szükség átstrukturálódásra, mivel azok gazdasági alapja nem megfelelően 

diverzifikált. Ez érinti az ipari, a rurális, a városi és a halászat-függő 

területeket, amelyek szocio-gazdasági átstrukturálódási problémákkal, 

köztük szolgáltatási átstrukturálódással néztek szembe. Ennél különösen 

fontos volt a munkanélküliség kezelése. Erre a célkitűzésre fordították a 

költségvetés 11-12%-át. 

3. célkitűzés: Az oktatás, a képzés, a szellemi tőkék gyarapításának támogatása, illetve 

a foglalkoztatási rendszerek és a politikák adaptálásának 

modernizálásának finanszírozása. Ez a célcsoport a 3. és 4. célkitűzést 

egyesítette. A programmal megcélzott lakosság számától függően minden 

tagország kapott egy bizonyos forrásrészt ebből a forrásból. Az új 3. 

célkitűzés az alapok 12-13%-át fordították. 

 

Az Agenda 2000 rendelkezett a társfinanszírozásról is. 2000-től a strukturális 

alapoknál a közösségi támogatás aránya egy projektnél az 1. célkitűzés tartozó témák esetében 

az összes költség maximum 75%-a lehetett, a Kohéziós Alapnál 80-85%. A 2. és 3. 

célcsoportnál a közösségi forrás plafonértéke 50% volt. Korlátozták az egy tagállamra eső 

támogatás mértékét is. Előírták, hogy a strukturális és kohéziós alapokból a tagállami 

részesedés együttesen nem haladhatják meg az adott ország GDP-jének 4%-át. A 

strukturális politika stratégiai jelentőségét mutatja, hogy az e célra fordított közösségi 

kiadások 1975-ben a költségvetés 4,8%-át, 1988-ban 8,1%-át tették ki. A 2006. év végén már 

egyharmados arányt is meghaladta a költségvetésből (36%). Az agrártámogatások és a 

regionális politikai források közti különbség harminc esztendő alatt 10,1-ről 1,3-re csökkent. 

 

4.3.5. A regionális politika napjainkban (2007-2013) 

 

Az elmúlt évek bővítése (2004, 2007) miatt a regionális politika átalakítása, a 

támogatási irányok módosulása várható volt. Ezen irányok átstrukturálódása, a támogatott 

területek lehatárolásának definiálása következtében számos módosulás indult el. Az alapok 

módosulásával a következő fejezetben foglalkozunk, itt most a célok struktúrájának 

változásait mutatjuk be. Az előző fejezetekben látható volt, hogy az új tervezési ciklusok 

minden alkalommal új támogatási célterületeket is jelentettek. Nincs ez másként napjainkban 

sem. A regionális politika támogatási rendszerét a 2007-2013 időszakban 3 célkitűzés szerint 

allokálták. A célkitűzés kifejezés félreérthető lehet: habár általában földrajzi területre 

vonatkozik, emellett témára is vonatkozhat (4.1. táblázat). 

 

4.1. táblázat: Célkitűzések (2007-2013) 

 

Célkitűzés Jogosult területek Célkitűzés 
1. Olyan NUTS II. régiók, ahol a 

GDP kisebb, mint az EU átlag 

75%-a. 

Konvergencia 

2. Az EU fennmaradó területe. Versenyképesség 

3. Határokon átnyúló 

együttműködés. 

Együttműködés 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A pénzügyi segítségnyújtás szintje sokféle lehet: 75%-ot elérheti az 1. vagy 

„konvergencia” célkitűzésben, míg 50%-ig mehet a többiben. A Bizottság erőforrásait a 

vizsgált időszakban elsősorban az 1. (vagy „konvergencia”) célkitűzésre fókuszálja, ahogyan 

azt a táblázat is mutatja (4.2. táblázat). 

 

4.2. táblázat: Célkitűzések támogatási %-ai 

 

Célkitűzés 2000-2006 2007-2013 Célkitűzés 
1. 69,7% 78% Konvergencia 

2. 11,5% 18% Versenyképesség 

3. 12,3% 4% Együttműködés 

Tartalék 4% 3% Tartalék 

Technikai segítségnyújtás (EU 

szinten) 

0,25% 0,3% Technikai segítségnyújtás (EU 

szinten) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Konvergencia (1) célkitűzés: A „konvergencia” (1.) célkitűzést egyszerű jellemezni. 

Az 1. célkitűzés területei mindig is az EU legszegényebb 

területei vagy a lemaradó területek voltak (4.3. táblázat). 

Az új „konvergencia területek” közé tartozik az új 

tagállamok legnagyobb része, illetve a régi 1. 

célkitűzésből néhány terület. 

 

4.3. táblázat: Célkitűzések területei 

 

1. célkitűzés területei (2000-2006) „Konvergencia területek” (2007-2013) 
Görögország Görögország legnagyobb része 

Portugália, kivéve Lisszabon Portugália, kivéve Lisszabon és Algarve 

Írország (Border, Midland, Western Ireland) Szlovénia 

Spanyolország, kivéve ÉK D-Spanyolország 

K-Németország K-Németország legnagyobb része 

D-Olaszország, kivéve Molise D-Olaszország, kivéve Molise 

Franciaország (tengerentúli területek) Franciaország: tengerentúli területek 

Nagy-Britannia (D-Yorkshire, Ny-Wales, Cornwall 

and Scilly, Merseyside) 

Nagy-Britannia: Dél- és Nyugat-Wales 

Ausztria (Burgenland) Szlovákia 

Svédország, Finnország: alig lakott területek Csehország, kivéve Prága 

2004. májusától az új tagállamok teljes területe Magyarország 

 Lettország, Litvánia, Észtország 

 Lengyelország 

 Málta 

 Bulgária, Románia 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Versenyképesség (2) célkitűzés: 2007-2013 közötti időszakra a 2. célkitűzés területeit 

„versenyképesség területei” nevet kapta. Ez a célkitűzés 

nem konkrétan kijelölt területekre vonatkozik. A 

„versenyképesség területei” alatt az Unió többi - a 

„konvergencia” célkitűzés alá nem tartozó - területeit 

érjük. 

 

Együttműködés (3) célkitűzés: A 3. célkitűzés nem földrajzi kategória, de a téma szerint 

ide tartozó területek sem az 1., sem a 2. célkitűzés alá 
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nem tartoztak. Ebbe a célkitűzésbe a határmenti, 

periférikus területek támogatása tartozik. 

 

Az előzőekben részletesen kifejtett regionális politikai irányzatok és tendenciák 

megvalósulását az Európai Unióban az úgynevezett Strukturális Alapok és a hozzájuk tartozó 

egyéb források biztosítják. Az alábbiakban ezek működési és támogatási rendszerét 

elemezzük. 

 

4.4. Az EU támogatáspolitikájának forrásai 

 

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA - 1975) 

 

Az ERFA 1975-ben kezdte meg működését. A közös költségvetésen belül az alap 

elkülönített, több évre meghatározott forrásokkal rendelkezik, hogy a rendelkezésre álló 

eszközeit csak a tervezett célokra és programokra költsék el. Feladata a gazdasági és 

társadalmi kohézió támogatása, a közösségen belül a regionális egyenlőtlenségek 

korrigálása. Az ERFA támogatást nyújt a termelő beruházásokhoz, az érintett régiók 

fejlődését, átalakítását elősegítő infrastruktúra megteremtéséhez vagy korszerűsítéséhez. A 

támogatott tevékenységek: 

 Termelő beruházások az iparban és a szolgáltatásokban. 

 Az infrastruktúra fejlesztésére szolgáló támogatások a közlekedés, az energetika, a 

telekommunikáció, az oktatás, a turisztika stb. és szakmai képzési központok területén 

az 1. Célkitűzésbe (most a konvergencia) tartozó régiókban. 

 A kis- és középvállalkozásokat támogatja az alábbi tevékenységek kialakításában: 

 a vállalatok szélesebb körében felhasználható vezetési, tanácsadási és 

piackutatási szolgáltatások nyújtása 

 a technológiaátadás finanszírozása, információgyűjtés- és terjesztés, innováció 

bevezetésének finanszírozása 

 a vállalatok tőkepiachoz történő hozzáférésének elősegítése megfelelő 

pénzügyi eszközök kialakításával 

 közvetlen beruházási segélyek nyújtása 

 kisebb nagyságrendű infrastrukturális fejlesztések támogatása. 

 Támogat továbbá beruházásokat az egészségügyben, az oktatásban, ha az adott régió 

az 1. Célkitűzésbe (most a konvergencia) tartozik. 

 

Európai Szociális Alap (ESZA - 1961) 

 

Az alap létrehozását már 1957-ben belefoglalták a Római Szerződések 123. 

Cikkelyébe, végül 1960-ban állították föl. Elsőrendű feladata, hogy az EU egész területén 

támogassa a foglalkoztatás fenntartását elősegítő képzési programokat. Fő célja a tartós 

munkanélküliség leküzdése, a fiatalok munkába állásának elősegítése és a férfiak és nők 

munkaerő-piaci esélyegyenlőségének javítása. Az Európai Szociális Alap tevékenységét 

jelenleg az amszterdami szerződés, a Strukturális Alapok általános szabályairól szóló EK 

tanácsi rendelet és az alapra konkrétan vonatkozó EK tanácsi rendelet szabályozza. Az alap 

beavatkozási hatókörébe tartozik: 

 a tartós munkanélküliséggel küzdők szakmai integrációjának elősegítése 

 szakmai képzési tevékenység, előképzés és alapképzés, amelyek a folyamatos 

tanulással lehetővé teszik a mobilitás fenntartását, a foglalkoztatást 

 a munkaerőpiacra visszatérők számára szaktanácsadás nyújtása 

 a kutatás-fejlesztésben humánerőforrások növelése 
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 a képzési, foglalkoztatási szerkezet javítása, annak érdekében, hogy növeljék a 

munkaerőnek és a vállalkozásoknak az innovációkat befogadó képességét 

 egyenlő esélyek biztosítása a munkaerőpiacra való belépéshez 

 a nők részvételének javítása a munkaerőpiacon. 

 

Személyeket támogat különféle képzési programokban való részvételben, 

foglalkoztatási segélyt nyújt (beleértve az önfoglalkoztatás támogatását is). Ezen kívül 

támogatja még a kutatás és tudományos fejlesztés területén folytatott posztgraduális 

tanulmányokat, vezetők technikai alkalmazottak képzését, az oktatási struktúrák és rendszerek 

minőségi és tartalmi fejlesztését, a tanárok képzését és a munkavállalók képzésében való 

részvételének javítását. Az alap hozzájárul a helyi fejlesztésekhez: 

 fejlesztés és minőség javítása az oktatási, a szakképzési és a minősítő rendszerekben 

 munkaügyi szolgáltatások hatékonyságának javítása és modernizációja 

 az oktatási, a szakképzési és a kutatási rendszerek és a munkaerőpiac közötti 

kapcsolatok erősítése 

 a munkaerő-piaci trendek és a szakképzettségi követelmények előrejelzése, különösen 

az új munkaszervezeti formáknak megfelelően. 

 

Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA, 1962-2006) 

 

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapot 1962-ben hozták létre a 

mezőgazdaság termelékenységének, az ott dolgozók bevételének növelésére és a 

mezőgazdasági termékek piacának stabilitása érdekében. A Római Szerződések 39. Cikkében 

megfogalmazott prioritásokkal összhangban, mindenek előtt a mezőgazdasági struktúrák 

átszervezését és hatékonyabbá tételét kellett támogatnia, figyelembe véve a közös 

agrárpolitika reformját is. Ösztönöznie kellett a mezőgazdaságban dolgozók kiegészítő 

tevékenységeinek kialakítását, valamint gondoskodnia kellett megfelelő életszínvonal 

eléréséről. Cél volt a környezet megóvásának támogatása is. A főbb támogatási irányok az 

alábbiak voltak: 

 a mezőgazdasági termelés diverzifikálása, átalakítása és a minőség javítása, beleértve 

ezen ágazat termékeit forgalmazó és feldolgozó ágazatokat is 

 erdőgazdasági szerkezet megerősítése, erdőterületek fejlesztése 

 a mezőgazdasági termelésre hátrányos természeti adottságok kedvezőtlen hatásának 

ellensúlyozása, a szükséges szerkezetváltás elősegítése 

 mezőgazdasági és erdészeti tanácsadó szolgálat 

 a tulajdonszerkezet hatékonyságjavító átalakítása a területek újraparcellázása révén, és 

társulások létrehozása 

 nyugdíjba menetel ösztönzése a mezőgazdaság szerkezetváltásának elősegítése 

érdekében 

 fiatal gazdálkodók munkába állásának előmozdítása 

 a vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása 

 a diverzifikáció elérését szolgáló intézkedések, amelyek alternatív jövedelmet 

biztosítanak a mezőgazdaságban dolgozók részére 

 a vidéki társadalmi szerkezet fejlesztése, falumegújítás és a vidék kulturális és tárgyi 

örökségének védelme 

 környezet-, természet-, és tájvédelem, a természeti örökség megőrzése, az erőterületek 

fejlesztése 

 öntözés, öntözési hálózatok, kisvíztározók és vízelvezető rendszerek helyreállítása és 

javítása 
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 a falusi turizmus fejlesztése, a turizmus és a kézműipari beruházások ösztönzése. 

 

Az alap orientációs része az EMOGA költségvetésének 15%-a. Az alap orientációs 

része, ami a mezőgazdaság szerkezetének átalakítását igyekezett támogatni, társ és 

utófinanszírozás révén, míg a garancia rész juttatta el a garantált támogatásokat a 

mezőgazdasági termelők felé (területalapú támogatások). Ezt az alapot váltotta fel 2007-ben 

az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA), melyről a későbbiekben 

szólunk. 

 

Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközök (HOPE, 1993-2006) 

 

A halászatban érdekelt térségek szerkezetváltását támogató pénzügyi eszközök 

összefoglaló neve a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközök volt. A kiinduló helyzet és 

probléma a közösség parti vizeinek nagymértékű túlhalászása volt. A helyzetet bonyolította, 

hogy a Római Szerződések a közösség tagállamainak parti vizeit közös vizeknek 

nyilvánította. A nyolcvanas évek elejére a közösségi halászat szembe találta magát azzal a 

tragédiával, hogy számos halfajtát a kipusztulás veszélye fenyegetett, mert nem volt 

érvényben olyan szabályozás, amely korlátozta volna a halászatot, így a halászati kvóták 

megállapításának joga a közösségé lett. A HOPE feladata volt a csökkenő halászati 

tevékenység miatti csökkenő bevételekhez jutó térségek, települések gazdaságának 

szerkezetátalakítása és diverzifikálása. Célja volt a közös halászati politika megvalósítása a 

halállományok újratelepítése, vegyes vállalatok vagy ideiglenes vegyes vállalatok alapítása és 

a kapacitások kiigazítása révén. A célok megvalósításához összefogta az EU valamennyi 

pénzügyi forrását a halászat területén. Az alábbi beruházásokat finanszírozta: 

 halászflották átszervezése, modernizálása 

 halászatból származó termékek feldolgozási és forgalmazási feltételeinek javítása 

 tengeri halászati területek védelme 

 halászati farmok fejlesztése 

 halász kikötők létesítményei 

 új piacok feltárása. 

 

A 2007-2013 közötti időszakban az alap tevékenysége beolvadt az Európai 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatható céljai közé. 

 

Kohéziós Alap (KA - 1993) 

 

A Kohéziós Alapot 1993-ban hozták létre annak érdekében, hogy támogassák a 

kevésbé fejlett országok felzárkózását, a gazdasági és monetáris unióhoz való közeledését. A 

Kohéziós Alap alapvető fontosságú projekteket finanszíroz a környezetvédelem és a 

közlekedési infrastruktúra területén. A kohéziós országok közé azok az országok kerültek, 

ahol az egy főre jutó GNP nem éri el az EU-átlag 90%-át. Napjainkra ez Görögország, 

Spanyolország, Portugália, és Írország mellett magába foglalja a 2004 és 2007-ben 

csatlakozott országokat is. A Kohéziós Alap forrásainak országok közötti allokálását a 

népesség száma, az egy főre jutó GNP nagysága, a szárazföldi terület nagysága és egyéb 

gazdasági és társadalmi jellemzők alapján döntik el. Általában a kiadások 45%-át a 

környezetvédelem, 55%-át a közlekedési projektek finanszírozására fordítják. A támogatott 

projekteknek elég nagynak kell lenniük ahhoz, hogy a támogatott területen mérhető, 

szignifikáns javulást eredményezzenek. Ezért a támogatott projektek költségvetésének alsó 

határa 10 millió euró. A 2007-2013 közötti időszak átalakításának következtében mára már a 

Kohéziós Alap is strukturális alapnak számít. 
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Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA – 2007) 

 

Az alapot az új tervezési (2007-2013) ciklus hozta életre. Jól látható, hogy napjainkra 

a mezőgazdaság legfontosabb céljai közé emelkedett a vidéki foglalkoztatás biztosítása 

mellett a környezet fokozott védelme is. Ennek megfelelően az EMVA feladatai között 

jelentős hangsúlyt kap a vidéki élet minőségének javítása. Az alap létrehozásával az EMOGA, 

a HOPE és számos Közösségi Kezdeményezés célja került összevonásra, így a mezőgazdaság 

és a vidéki területek fejlesztése szoros szimbiózisa alakult ki az EU-n belül. Az Európai 

Tanács 1698/2005/EK az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 

finanszírozott támogatásokról szóló rendelet alapján, a 2007-2013 évekre vonatkozóan 

(figyelembe véve a lisszaboni célkitűzéseket és a Göteborgban megfogalmazott elveket) az 

alábbi célokat jelölték meg: 

 a mezőgazdaság fejlesztése 

 a vidék környezeti értékeinek megőrzése 

 a vidéki térségek gazdaságának megerősödése 

 a vidéki társadalom kohéziójához szükséges fejlesztési keretek megteremtése. 

 

Ezen alapelveket figyelembe véve Magyarországon öt prioritást kíván megcélozni az 

EMVA: 

I. A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti szektor 

versenyképességének javítása, a strukturális feszültségek enyhítése, a termelési 

szerkezetváltás elősegítése. 

II. A versenyképes agrárgazdaság humán feltételeinek megteremtése, különös 

tekintettel az innovációs készség, a piacorientált szemlélet elterjedésére. 

III. A fenntartható termelés és földhasználat garanciáinak erősítése. 

IV. A vidéki foglalkoztatási feszültségek csökkentése, a vidéki jövedelemszerzési 

lehetőségek bővítése, illetve a vidéki életminőség javítása, a szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés javítása. 

V. Helyi közösségek fejlesztése (LEADER). 

 

Európai Beruházási Bank (EBB) 

 

A Strukturális Alapok mellett az EU regionális politikáját szolgálja az Európai 

Beruházási Bank. Az EBB nyereségszerzési cél nélkül kölcsönök nyújtásával és 

kezességvállalással könnyíti meg azt, hogy minden gazdasági ágban finanszírozni lehessen az 

alábbi programokat: 

 a kevésbé fejlett területek felzárkózásának terveit 

 a vállaltok modernizálásának terveit, a közös piac fokozatos kiépítése által megkívánt 

új tevékenységek kialakítását célzó új programokat, amelyek méretük ill. 

természetüknél fogva az egyes tagállamokban rendelkezésre álló eszközökkel nem 

teljes mértékben finanszírozhatóak 

 a több tagállam közös érdekkörébe tartozó terveket, amelyek méretük és 

természetüknél fogva az egyes tagállamokban rendelkezésre álló eszközökkel nem 

teljes mértékben finanszírozhatóak. 

 

Az EBB által finanszírozott projekteket három alapelv szerint választják ki. Az első 

alapelv szerint azokra a projektekre kell koncentrálni, amelyek egy régió fejlődésének előre 

haladását támogatják. A második alapelv a projektek minimális nagyságának meghatározása, 

amely általában előnytelenül érinti a kis- és középvállalkozásokat. A harmadik alapelv 

szerint a projekteknek közvetlenül meg kell térülniük, nem lehet externális hatásokat 
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figyelembe venni megtérülésükkor. Tevékenysége különösen 1973-at követően élénkült meg, 

amikor Nagy-Britannia néhány év alatt az EBB forrásainak nagyon jelentős hányadát szerezte 

meg. A több tagállamot érintő közösségi programok arányaiban legnagyobb 

kedvezményezettjei Franciaország és Németország voltak, miközben a periférikus helyzetű 

Írország ezekből kimaradt. A 80-as években merült fel annak kérdése, hogy a periférikus 

elhelyezkedésű régiók is támogatásban részesüljenek. Az Európai Beruházási Bank által 

kihelyezett kedvezményes kamatozású vagy egyéb kedvezményes hitelek (kamatmentes) 

nagysága évről évre nő, ez a tevékenységi körének folyamatos bővülését jelenti.  

 

4.5. Regionalizálódás Magyarországon 

 

Az Európai Unióban a Maastrichti Szerződés hatására a területi különbségek 

mérséklése érdekében a regionális politika működtetésének intézményi eszközrendszerében 

újítások következtek be. Létrehozták a NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales 

Staistique, Nomenclature of Territorial Units of Statistics) osztályozást az Európai Unió 

tagállamaiban a közösségi regionális politika célterületeinek átlátható kijelölésére, ami alapját 

képezi az általános európai statisztikai-tervezési régiók rendszerének. Az Európai Unió 

szabad kezet ad abban a tekintetben, hogy egy ország milyen módon sorolja be a saját 

közigazgatási egységeit a területi statisztikai egységek rendszerébe, azonban a tagállamoknak 

azt szem előtt kell tartani, hogy területüket e területi szintekbe hézagmentesen lefedett módon 

kell besorolniuk. A NUTS-rendszer megalkotásának célja az volt, hogy az azonos szintre 

besorolt közigazgatási szintek méretét közelítse, illetve, hogy minden tagállamban az egyes 

NUTS-szintek hasonló területi folyamatoknak legyenek színterei. A NUTS-rendszer alapján 

megkülönböztetett regionális és lokális szinteket (bár az egyes tagállamok erősen eltérő 

népsűrűsége miatt a kialakult szisztéma egyáltalán nem mondható egységesnek). A rendszer 

számos változáson ment már keresztül, a legutóbbi 3 éves felülvizsgálata 2006-ban készült el, 

ami alapján további módosulások következtek be a NUTS besorolást tekintve, melyek 2008. 

január 1-től vannak érvényben. Ilyen változás például Szlovéniát a korábbi 1 régióból két 

NUTS 2-es szintű régióra osztották, 3 német régiót egyesítettek, illetve Dániában a korábbi 1 

régióból 5 NUTS 2-es régiót alakítottak ki (EC, Ramon, 2008). 

 

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásakor (2004) a NUTS-rendszer 

kategóriái a következők voltak: 

1. NUTS 1: nagyrégió 

2. NUTS 2: tervezési-statisztikai régió 

3. NUTS 3: megye (főváros) 

4. NUTS 4: statisztikai kistérség 

5. NUTS 5: település. 

 

Magyarország és a legtöbb Európai Uniós tagállam esetében ezen területi lehatárolások 

kialakításánál alapvetően két szempont játszott szerepet: a régióhatárok feleljenek meg a 

megyehatároknak, valamint a régiók lakónépessége lehetőleg azonos nagyságrendű legyen. 

Magyarország 3 db NUTS 1-es szintet, valamint további 7 db NUTS 2-es régiót alakított ki. A 

fentiekből is látható, hogy a NUTS-rendszer egy hierarchikus besorolási rendszer, melyben 

jelenleg (2010) három szint van definiálva:  

 minden tagállam fel lett osztva (népességnagyság alapján) NUTS 1-es szintű 

területekre (országrészek) 

 ezeket tovább bontották (szintén népességnagyság alapján) NUTS 2-es szintű régiókra  

 amiket hasonlóképpen tovább osztottak (népességnagyság alapján) NUTS 3-as szintű 

területekre (megye+főváros).  
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Egy-egy NUTS-kód ennek a hierarchikus besorolásnak megfelelően a 

következőképpen alakul:  

 Az első két betű (országmegjelölés) és az első szám szolgál a NUTS 1-es szint 

azonosítására. (Pl.: HU3=Magyarország „Alföld és Észak” régiója). 

 A következő számjegy szolgál a NUTS 2-es szintű régiók azonosítására az adott 

NUTS 1 régión belül. (Pl.: HU31=Észak-Magyarország Magyarország „Alföld és 

Észak” régióján belül). 

 A következő számjegy szolgál a NUTS 3-as szintű régiók azonosítása az adott NUTS 

2 régión belül. (P.: HU311=Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarország „Alföld és 

Észak” régiójának Észak-Magyarország régióján belül). 

 

A NUTS-rendszert egészítik ki a helyi adminisztratív egységek (Local Administrative 

Units, LAU). A helyi adminisztratív egységeknek két szintje van, melyek a további helyi 

adminisztratív egységek azonosítására szolgálnak. A LAU1 szintet a legtöbb EU-s 

tagországban definiálták, de nem mindenhol. A LAU2 szint mindenhol meghatározásra került, 

ami az önkormányzatokat vagy azzal egyenértékű egységeket jelenti. Magyarországon 

jelenleg 174 db kistérség található, ami a LAU1 szinthez tartozik, illetve 3152 település, ami a 

LAU2 szinthez. A területi folyamatok változását mi sem mutatja jobban, minthogy 

Magyarország az EU csatlakozás időszakában 150 kistérséggel rendelkezett, jelenleg pedig 

174-el. A területi tervezés és programozás szempontjából meghatározó területi egység a 

NUTS 2 szint, amit a hazai területfejlesztést meghatározó törvény (1996. évi/XXI. törvény) 

fejlesztési régióként definiál (Szabó, 2005). 

 

A fejlesztési régió a törvény alapján: egy vagy több megyére (a fővárosra), vagy azok 

meghatározott területére kiterjedő, társadalmi, gazdasági, vagy környezeti szempontból együtt 

kezelendő területi egység, amely alulról induló kezdeményezés eredményeként meghatározott 

célra jön létre. Ebből következően lehet változékony, bármikor átalakulhat és nincs garancia 

arra, hogy az így létrehozott társulások maradéktalanul lefedik az ország teljes területét, 

miként arra sem, hogy egy terület (vagy területrész) csak egyetlen társuláshoz tartozik. 

Mindebből következően a fejlesztési régió nem lehet azonos a tervezési-statisztikai régióval. 

A tervezési statisztikai régiók kialakításánál alapvetően két szempont játszott szerepet:  

 a régióhatárok feleljenek meg a megyehatároknak 

 a régiók lakónépessége lehetőleg azonos nagyságrendű legyen. 

 

Ezen elvek mentén a hazai 7 tervezési-statisztikai régió elnevezése és területe a 

következő: 

 Közép-Magyarország:  Budapest és Pest megye 

 Közép-Dunántúl:   Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye 

 Nyugat-Dunántúl:   Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye 

 Dél-Dunántúl:   Somogy, Baranya és Tolna megye 

 Észak-Magyarország:  Nógrád megye, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén 

 Észak-Alföld:  Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye 

 Dél-Alföld:    Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye. 

 

4.5.1. A magyar NUTS 2-es régiók legfontosabb összefüggései 

 

Közép-Magyarország kiemelkedő jelentőségét a hazai régiók között az adja, hogy itt 

található az ország gazdasági-politikai-kulturális központja, a főváros: Budapest. A főváros az 
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agglomerációjával együtt olyan koncentrációt képez, amely a hazai településszerkezetben 

egyedülálló. Területileg ez az ország legkisebb régiója, de itt él a népesség 28%-a, itt 

koncentrálódik a bruttó hazai termék (GDP) 43, a működő vállalkozások 39, ezen belül a 

külföldi érdekeltségűek 61, jegyzett tőkéjének 69 százaléka. Az egy lakosra jutó külföldi tőke 

2,5-szerese az országos átlagnak, s az egy lakosra jutó beruházás is közel a duplája. A régió a 

tudásalapú társadalom tekintetében is meghatározó jelentőséggel bír, hisz itt tanul a felsőfokú 

oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak több mint fele. 

 

Közép-Dunántúl az ország második legjelentősebb ipari koncentrációja. Iparában 

40%-ot képvisel a gépipar, 12%-t a fémfeldolgozási termékek gyártása, és mintegy 11%-t a 

vegyipar. Az ipari termelést telephely szerint vizsgálva itt hozzák létre az országos termelés 

egynegyedét. Az ipari export legnagyobb részét, 33%-át, e régióban állítják elő. Emellett 

kedvező természeti adottságokkal és nagyszerű idegenforgalmi potenciállal rendelkezik. 

 

Nyugat-Dunántúl megközelítően ugyanakkora ipari koncentráció, mint Közép-

Dunántúl, de eltérő szerkezettel. A foglalkoztatottak megoszlása szerint iparában a három 

legmeghatározóbb ágazat (gépipar, textilipar valamint az élelmiszeripar) mintegy 70%-ot tesz 

ki. Ezer lakosra vetítve itt történt a legmagasabb értékű beruházás, s itt működik a legtöbb 

külföldi érdekeltségű ipari vállalkozás Közép-Magyarország után. Mezőgazdaságára a 

takarmánynövények termesztése, s a szarvasmarhatartás különösen jellemző. A régió 

idegenforgalmának meghatározó eleme a gyógyturizmus. 

 

 
 

4.1. ábra: Magyarország NUTS II. régiói 
Forrás: KSH alapján saját szerkesztés, 2010. 

 

Dél-Dunántúl az ipari termeléshez országosan a legkisebb mértékben járul hozzá, s 

egy lakosra vetítve is az utolsó előtti. Meghatározó teljesítményt nyújt a Paksi Atomerőmű, de 

több ipartelepítésre alkalmas terület, egyelőre még kihasználatlan. Idegenforgalma mind a 

Balatonnak, mind pedig a gyógy, illetve borturizmusnak köszönhetően jelentős, melyet az is 

bizonyít, hogy Közép-Magyarország után itt van a legtöbb szállodai férőhely. 
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Észak-Magyarország gazdaságát korábban a nehézipar jellemezte, melynek helyzete a 

jelenlegi válsághelyzet egyik okozója. Gazdaságának talán legmarkánsabb jellemzője az 

országosan legmagasabb, 8,5%-os, munkanélküliségi ráta. A kedvezőtlen ipari szerkezet 

oldása és a gazdag idegenforgalmi lehetőségek kihasználása jelenthet a régiónak kitörési 

pontot. 

 

Észak-Alföld jellegzetes mezőgazdasági terület, amelyet kelet-nyugat irányú közúti és 

vasúti tengely fűzi térséggé. Az ország mezőgazdaságában előállított bruttó hazai termék 

20%-át állítja elő, iparában jelentős hányadot képvisel az élelmiszeripar, és itt történt a 

legnagyobb beruházás is a mezőgazdaságba. 

 

Ugyancsak fontos agrárterület a Dél-Alföld, ahol a mezőgazdaság bruttó hazai 

termékének legnagyobb részét, 23%-át állítják elő. Sertéstenyésztése kiemelkedő, itt van az 

országos állomány 27%-a, amelyre jelentős élelmiszeripari kapacitás települt. A földterület 

döntő része szántó, e régióban termelik a legtöbb gabonafélét, burgonyát az országban. 

 

A régiók közötti területi fejlettségi szintkülönbségek jelentősek, és az utóbbi néhány 

év alatt kissé növekedtek is. Az egy lakosra jutó bruttó hazai termék értékével mért különbség 

a Közép-Magyarország és az Észak-Alföld régió között a hat évvel korábbi 2,09-ről 2,40 

szeresére nőtt. 

 

4.5.2. Kiemelt régiók 

 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény két kiemelt régiót nevesít: a 

fővárosi agglomerációt és a Balaton kiemelt üdülőkörzetét. Mindkét régió sajátos funkciója 

miatt az ország többi részétől eltérő megfigyelést, szabályozást és fejlesztést igényel, ezért 

ezek funkcionális régióknak tekintendők. 

 

Fővárosi agglomeráció 

 

A jelenleg alakuló gazdasági- foglalkozási struktúrában a szolgáltatások, ezen belül az 

üzleti szolgáltatások játszanak meghatározó szerepet, amelyben Budapestnek történelmi és 

komparatív előnyei vannak minden más településsel szemben. Ennek megfelelően a pénzügyi 

szolgáltatások, biztosítás, reklámipar, üzleti szolgáltatás, informatika és tömegkommunikáció, 

innovációs ügynökségek, nemzetközi piackutatás, valamint befektetési társaságok először 

Budapesten találják meg a működési feltételeiket, hogy azután szétterjedjenek az országban. 

A terület- és településfejlesztési politika beavatkozási módja ezért a szolgáltatások 

infrastrukturális és térbeli feltételeinek megteremtése, amely üzleti alapon történik, és 

megalapozó, elősegítő városfejlesztési koncepciót feltételez. A főváros és az agglomeráció 

viszonyának fontos kérdése az ingázás. Ez kiemeli a közlekedési kapcsolatok megfelelő 

megoldását, továbbá hangsúlyt kap a távmunka fokozatos elterjedése az információ-

technológia segítségével. Lényeges feladat a fővárosi agglomeráció települései 

együttműködését segítő évtizedek óta húzódó intézményesítés, valamint a közöttük lévő 

viszonyrendszer új alapokra helyezése. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

törvény megteremtette ennek kereteit a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanácsa 

létrehozásával (BAFT). A Kormány által elfogadott koncepció alapján szükséges kimunkálni 

a közös fejlesztési programokat. A főváros körüli zöld gyűrű megőrzése szükségessé teszi, 

hogy a terv rendelkezzen az agglomeráció belterületeinek lehatárolásáról és szabályokat 

állapítson meg a kiemelt jelentőségű területekre, illetve övezetekre. Különösen fontos ez 

abból a szempontból, hogy a terjeszkedő város illetve az agglomerációs települések ne éljék 
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fel azokat a természeti-táji értékeket, amelyek nélkülözhetetlenek a kedvező települési 

környezet kialakításához. A Fővárosi Agglomeráció és a Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet 

fejlesztési feladatait össze kell hangolni a felesleges átfedések és párhuzamosságok elkerülése 

érdekében. 

 

Balaton kiemelt üdülőkörzete 

 

A fokozottan növekvő üdülőforgalom az elmúlt évtizedekben sajátos térszerkezetet 

alakított ki a Balaton régióban. A spontán fejlődés következtében a legértékesebb és 

legérzékenyebb vízparti sávban vezetnek a közlekedési pályák, a közmű hálózatok és így ez a 

sáv épült be sűrűn nyaralókkal, lakóházakkal, intézményekkel. A közlekedési vonalak azon 

túl, hogy a jelenlegi területekre összpontosították a fejlődést, lezárták újabb területek üdülési 

célú hasznosításának a lehetőségét. A kialakult állapot jelentős mértékű környezeti terhelést 

és szennyezést okoz. A parti sávban az élővilág átalakítása, kiszorítása már 

visszafordíthatatlan folyamatok beindulásához vezetett. A Balaton-térség hosszú távú 

minőségi üdülőterületi funkciójának megtartása illetve fejlesztése érdekében a legfontosabb 

feladatok a következők: 

 az üdülés-idegenforgalom körülményeinek minőségi javítása 

 a Balaton vízminőségének védelme, a vízminőség-védelmi érdekek elsődlegességének 

biztosítása 

 a Balaton teljes vízgyűjtőjén a táj, természeti értékek megőrzése, a korszerű környezet 

és tájgazdálkodás megteremtése 

 az üdülőkörzet hagyományos természetközeli történeti tájkarakterének megőrzése 

 az üdülőkörzet fejlődését biztosító térszerkezet kialakítása.  

 

A balatoni üdülőkörzet környezeti állapotának javítása, a belső feszültségek feloldása, 

az üdülőkörzet fejlődési lehetőségeinek biztosítása alapvető közlekedési változtatásokat 

igényel. Ezen belül az a legfontosabb, hogy az átmenő forgalom a parti sávból kikerüljön. A 

természetközeli táji környezet, a hagyományos tájkarakter csak a belterületi növekedés 

korlátozásával őrizhető meg. A minőségi turizmust szolgáló fejlesztéseket ezért elsősorban a 

leromlott belterületi részeken - ezek átépítésével - kell ösztönözni. A balatoni táj gazdasági, 

üdülési, történeti táji értékei közé tartozó szőlő- és borkultúra megőrzését, valamint a 

hagyományos mezőgazdasági tevékenység és a természetvédelem célkitűzéseit összehangoló 

tájgazdálkodást kell folytatni. Ezt az értékeket megőrző és megerősítő gazdasági ösztönző 

rendszerrel kell támogatni. 

 

4.6. A NUTS rendszer hazai intézményrendszere 

 

Az Országgyűlés az Európai Unió regionális politikájára, alapelveihez, eszköz- és 

intézményrendszeréhez való csatlakozás követelményeire is tekintettel megalkotta az 

1996./XXI. számú törvény „A Területfejlesztésről és Területrendezésről” amely az ország 

kiegyensúlyozott területi fejlődésére, térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének 

előmozdítására, valamint az átfogó területfejlesztési politika érvényesítésére, az országos és a 

térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok összehangolására törekszik. A törvény 

átfogóan szabályozza a területfejlesztés egészét, célrendszerét, feladatait, országos és térségi 

intézményrendszerét, valamint eszközrendszerét, beleértve a pénzügyi eszközöket, a tervezést 

és a területi információrendszert. A törvény hatálybalépését követő stratégiai feladat az 

intézményesítés, valamint a területfejlesztés és területrendezés alapvető feladatainak, 

szabályainak megállapítása volt. A törvény az alábbi fejezetekből áll: 
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I. fejezet:  az általános rendelkezéseket tartalmazza, amelyben megtalálható a 

törvény célja és hatálya, a területfejlesztés és területrendezés célja és 

feladata, valamint az alapfogalmak. 

II. fejezet:  a központi állami szervek területfejlesztési és területrendezési feladat- 

és hatásköre, amelyben megtalálható az Országgyűlés, a Kormány, az 

Országos Területfejlesztési Tanács, a miniszter és más miniszterek 

feladatai. 

III. fejezet: a területfejlesztést és területrendezést ellátó területi szervek és 

feladataik, amely tartalmazza a területfejlesztési önkormányzati 

társulás, a megyei önkormányzat területfejlesztési és területrendezési 

feladatait, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, 

a regionális fejlesztési tanács, a területi államigazgatási szervek 

feladatait. 

IV. fejezet:  a területfejlesztés és a területrendezés eszközei, amely tartalmazza a 

területfejlesztést segítő pénzügyi eszközöket. 

V. fejezet:  a területrendezésre vonatkozó külön szabályok, amely tartalmazza a 

területi információs rendszert és a nyilvánosság és a társadalmi 

részvételt. 

VI. fejezet:  záró rendelkezések.(1996. évi XXI. tv.) 

 

A törvényben a törvényhozók (ami kompatibilis az EU területfejlesztési 

szabályzásával) az alábbi intézményrendszer kialakítását fogalmazták meg: 

 

Országgyűlés 

 

Az Országgyűlés alkotmányban foglalt feladat- és szerepköréből következik, hogy 

ellátja a területfejlesztés és a területrendezés legfelsőbb szintű irányítását. Ebben a 

törvényhozási hatásköre a meghatározó. Az Országgyűlés határozza meg az országos 

területfejlesztési koncepciót, a területfejlesztési politikát, a meghatározó irányelveket és a fő 

célokat, illetve az intézményrendszert. Meghatározza a területfejlesztési támogatásokat, a 

döntések és a forrásfelhasználás decentralizációjának elveit és mértékét, a kedvezményezett 

térségek besorolásának feltételrendszerét. Az Országgyűlés határoz a területfejlesztés állami 

erőforrásainak mértékéről, így a költségvetési törvény elfogadása során dönt a 

területfejlesztést közvetlenül, illetve áttételesen szolgáló pénzeszközökről. Az 

önkormányzatok normatív és címzett támogatások tárgyában hozott döntései is a 

területfejlesztési politika céljait szolgálják. 

 

Kormány 

 

A területfejlesztés irányításában fontos feladatokat, jogköröket gyakorol a Kormány. 

Előkészíti az országgyűlési döntéseket, összehangolja a különböző területfejlesztési célokat 

szolgáló állami pénzeszközök tervezését, felhasználását, ellenőrzését, pénzügyi támogatást 

nyújt a területfejlesztési programok megvalósításához, az intézményrendszer működéséhez. 

Határozatokban szabályozza a területfejlesztés és a területrendezés aktuális, kormányzati 

szinten megoldható, megoldandó feladatait. 

 

Országos Területfejlesztési Tanács 

 

A területfejlesztés új, magas szintű elkülönült képviseleti, koordinációs, döntés-

előkészítő, javaslattevő szerve az Országos Területfejlesztési Tanács (OTT). Az OTT 
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előkészíti az Országgyűlés, a Kormány döntéseit a területfejlesztési politika, a területrendezés 

kérdéseiben, összehangolja az országos és térségi területfejlesztési akciókat, javaslatot tesz a 

kormányzati döntéshozatalra, részt vesz a területi szervek irányításában. Évenként több 

alkalommal állást foglal aktuális területpolitikai kérdésekben, döntést javasol a Kormány, 

illetve a miniszter részére. 

 

Miniszter és más miniszterek feladatai 

 

A felelős ágazati minisztériumon kívüli központi államigazgatási szervek a 

területfejlesztési koncepciók, programok kialakításában, a regionális területfejlesztési 

tanácsok munkájában vesznek részt, felelősek az ágazati koncepciók, programok 

kidolgozásáért. 

 

Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 

 

Feladata a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok, 

koncepciók kialakítása, elkészítése, ezek jóváhagyása, fejlesztések megvalósítását szolgáló 

közös pénzalap létrehozása. 

 

Megyei Önkormányzat 

 

Területrendezési terveket készít, összehangolja a kötelezően ellátandó feladatokat, 

biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztés foglalkoztatáspolitikai koncepcióval. 

Elősegíti a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződését. A megyei 

önkormányzat közgyűlése állást foglal a megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójáról, 

elfogadja a területrendezési terveket. 

 

Megyei Területfejlesztési Tanács 

 

Összehangolja a megyei területfejlesztési feladatokat a helyi önkormányzatokkal azok 

területfejlesztési társulásaival és a gazdasági szervezetekkel, vizsgálja, értékeli a megye 

társadalmi, gazdasági helyzetét, adottságait, kidolgozza és elfogadja a megyei 

területfejlesztési koncepciót. Részt vesz a területi kiegyenlítést szolgáló előirányzatok, 

elkülönített állami pénzalapok elosztásának döntés-előkészítésében, dönt a hatáskörébe utalt 

pénzeszközök pályázati keretében való felhasználásáról és a fejlesztések megvalósításáról. 

 

Térségi Fejlesztési Tanács 

 

A régió, illetve a megyehatárokon túlterjedő és egyes kiemelt területfejlesztési 

feladatok ellátására a megyei területfejlesztési tanácsok térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak 

létre. A térségi fejlesztési tanácsok, illetve a megyei területfejlesztési tanácsok 

megállapodnak, hogy milyen feladatokat látnak el. A területfejlesztési tanács javaslatot tesz a 

regionális fejlesztési koncepcióra és a programra. 

 

Regionális Fejlesztési Tanács 

 

Feladata a régió területfejlesztési koncepciója és programjának kidolgozása. 

Feladatainak ellátásában együttműködik a területfejlesztési önkormányzati társulásokkal, 

megyei területfejlesztési tanácsokkal, a térségi fejlesztési tanáccsal, területi államigazgatási 
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szervekkel és a területi gazdasági kamarákkal. Vizsgálja, értékeli a régió társadalmi-gazdasági 

helyzetét, adottságait. Kidolgozza, elfogadja a régió hosszú és középtávú területfejlesztési 

koncepcióját. Ellátja a gazdaságfejlesztés területi koordinációs feladatait, pénzügyi tervet 

készít a fejlesztési programok megvalósítása érdekében. Véleményezi a területét érintő 

országos, ágazati és regionális szintű fejlesztési koncepciókat és programokat és a területét 

érintő területrendezési terveket. 

 

Területi államigazgatási szervek 

 

A területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő kormányzati feladatok 

végrehajtásában érvényesítésének ellenőrzésében, a térségi fejlesztés és tervezés 

koordinálásában szakmai segítségnyújtással, információszolgáltatással és hatósági 

ellenőrzéssel vesznek részt. Egyes területrendezési feladatokat a területi főépítész lát el, 

például véleményezi illetékességi területén a terület- és településrendezési terveket, 

figyelemmel kíséri azok megvalósulását, indokolt esetben kezdeményezi e tervek 

módosítását. Véleményezi az országos és illetékességi területét érintő fejlesztési programokat 

és azoknak a területrendezési tervekkel való összhangját. 

 

 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

1. Sorolja fel a regionális politika hosszú távú céljait! 

2. Sorolja fel a regionális politika eszközeit! 

3. Sorolja fel az EGK (EU) bővítésének évszámait és a csatlakozó országokat! 

4. Sorolja fel a regionális politika szervezési elveit! 

5. Fogalmazza meg az 1. célkitűzés definícióját! 

6. Sorolja fel a Strukturális Alapok részeit! 

7. Fogalmazza meg a Kohéziós Alap definícióját! 

8. Fogalmazza meg a Közösségi Stratégiai Irányelvek (2007-2013) főbb irányait! 

9. Sorolja fel a hazai NUTS rendszer részeit! 

 

 

KOMPETENCIA KÉRDÉSEK 

 

1. Fogalmazza meg a regionális politika gazdaságfejlesztési szerepét! 

2. Fogalmazza meg a strukturális fejlesztések társadalomra gyakorolt hatásait! 

3. Fogalmazza meg a NUTS rendszer közigazgatásra és a térre gyakorolt hatását! 
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5. Területi különbségek 
 

 

Az alábbi fejezetben igyekszünk összefoglalni a területi egyenlőtlenség fogalmait, 

alapvető jellemzőit, a területi kutatások legfontosabb szemléletfejlődési állomásait. Ez a 

fejezet arra vállalkozik, hogy olvasóiban kialakítson egy olyan fogalomrendszert, amelyet 

minden területi egyenlőtlenséggel foglalkozó szakma elfogad(hat), és amely szükséges ahhoz, 

hogy e kérdésben mélyebb összefüggéseket is értelmezni tudjunk. 

 

5.1. A területi egyenlőtlenségek alapkérdései 

 

A területi egyenlőtlenségek kérdésköre sokféle formában felbukkan az életünkben. 

Egyik oldalon társítjuk hozzá a szegénységet, az elmaradottságot, míg látjuk és érezzük a 

másik pólust is a fejlődő, perspektivikus erőközpontokat. A területi egyenlőtlenségek 

kérdésköre jó néhány tudomány érdeklődésére számot tart. Talán ez is oka, hogy 

fogalomhasználata korántsem egységes. Itt van rögtön elsőnek a „területi egyenlőtlenségek” 

fogalomban a „területi” megnevezés. E kérdéskört ugyanis máshol mások „regionális 

egyenlőtlenségként” vizsgálják. Fölmerül a kérdés melyik a helyes: „területi”, vagy 

„regionális”? A probléma ez esetben látszólagos. Sajnálatos nyelvi malőr ugyanis, hogy a 

„regionális” és „területi” megnevezés gyakran keveredik úgy a hazai szakirodalomban, hogy 

mögötte más jelentéstartalmat ért a szerző és az olvasó. A „regionális” szó tükörfordítással 

magyar nyelvbe került idegen eredetű fogalom. Talán kevéssé szerencsés, hogy hamisan 

régiós léptékű vizsgálódásra utal. Tartalmában ugyanis a fogalom nem pusztán régiók, hanem 

különböző területi szintek (település, kistérség, megye, régió stb.) vizsgálatát takarja. A 

fejezet legelején szögezzük le, hogy mindkét fogalom magában hordozza a különböző területi 

szinteket településtől régión át országig stb. A „regionális” szó tehát területi jelentéstartalmat 

hordoz az egyenlőtlenség-kutatásokban is. 

 

5.1.1. Egyenlőtlenség és egyensúly a térben 

 

A területi egyenlőtlenségek fogalmában elrejtett másik magyarázatra szoruló fogalom 

az „egyenlőtlenség”. Az egyenlőtlenség értelmezéséhez induljunk ki az egyensúly 

jelenségéből. Egy tér egyensúlyi helyzetéről akkor beszélünk, ha a különböző előjelű 

társadalmi gazdasági jelenségek ott kiegyenlítődnek. Az egyensúlyi állapot tartósabban a zárt 

rendszerek sajátja. A zárt rendszerek jellemzője, hogy bennük mindenféle mozgás, változás 

irányítója, fenntartója a rendszeren belül működik. Az ilyen rendszert nem érik külső hatások, 

és a rendszer sem hat a környezetére. A rendszeren belüli alkotóelemek közötti kölcsönhatás 

idővel a rendszert jellemző belső különbségek, belső mozgások, változások 

felszámolódásához vezet. A nyílt rendszerek sajátossága, hogy ezek hatással vannak a 

környezetükre; miközben magát a rendszert is alapvetően befolyásolja külső környezete. A 

környezetükkel kapcsolatot tartó nyílt rendszerek folytonos anyag-, energia- és 

információcserével kötődnek a külvilághoz. Az ilyen rendszerekben is beállhat egyensúly, de 

ez szemben a zárt rendszereknél tapasztaltakkal dinamikus egyensúly. A dinamikus jelző azt 

jelenti, hogy a rendszer változásával, mozgásával együtt ér el egy időről időre folyton 

újrarendeződő egyensúlyi állapotot. Földrajzi értelemben ritkán ugyan, de beszélhetünk zárt 

rendszerről. A területegység zártságát vagy nyitottságát a területen bennmaradó kapcsolatok 

és a területre kívülre jutó kapcsolatok alapján számoljuk, azaz alapvetően az adott 

területegység térkapcsolati vizsgálata alapján mondható ki földrajzi értelemben egy térségről 

a zártság. A térkapcsolat a területegységek közötti kapcsolatot jelenti (Nemes Nagy, 2005). A 

kapcsolat lehet külső és belső. A belső kapcsolatok a körülhatárolt vizsgált téren belül létező 
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kapcsolatokat, a külső kapcsolatok a vizsgált tér saját határain túlnyúló kapcsolatait jelenti. 

Egy rendszer külső és belső kapcsolatainak aránya eltérő lehet és ez az adott helyen és időben 

egyértelműen jellemzi a vizsgált teret. Abban az esetben, ha egy rendszeren belül szélsőséges 

elzárkózást, tisztán önerőre támaszkodást tapasztalunk, akkor azt autarknak, magát az 

elzárkózást pedig autarchiának nevezzük. 

 

A zárt rendszer a valós földrajzi térben tehát rendkívül ritka. Valójában az ember 

gazdasági, társadalmi létezése a földrajzi térben nyílt rendszer-elv szerint működik. Ezt 

mutatja be az 5.1. ábra. Az ábra jól láttatja, hogy a népesedés nem pusztán csak az adott tér 

szaporulatától és halálozási mutatójától függ. A zárt rendszerként feltüntetett mutatók reális 

helyzetképet nem, legföljebb csak egy közelítést adhatnak a térség népesedési viszonyáról. A 

népesedési viszonyt ugyanis alapvetően meghatározza a be- és az elvándorlás is, amely a 

rendszer külső kapcsolatait feltételezi. Mint a nyílt rendszerekre általában, úgy itt is igaz, 

hogy igen rövid időpillanatokig áll fenn benne az egyensúlyi állapot. Ez akkor következhet 

be, amikor a bevándorlás és az elvándorlás, a szaporulat és a halálozás kiegyenlített 

(ugyanannyian költöznek be, mint amennyien elköltöznek; ugyanannyian születnek, mint 

ahányan meghalnak.) Két rövid ideig fennálló dinamikus egyensúlyi állapot között olyan 

időszakok vannak, amikor a tér különböző pontjaiban mérhető a különbség; azaz a teret 

alapvetően az egyensúlytalanság, az egyenlőtlenség jellemzi. 

 

 
 

5.1. ábra: A városi népesség változása zárt és nyílt rendszerben 
Forrás: Hagett, P. (1983) nyomán, Cséfalvay,1994. 

 

A „tér” jellegzetességei 

 

A területi egyenlőtlenségek vizsgálatának minden esetben van térbeli vetülete. A „tér” 

azonban - a különböző tudományi megközelítések is ezt bizonyíthatják- sokféleképpen 

értelmezhető. Valós földrajzi térnek a földrajzi koordinátákkal meghatározható teret tekintjük. 

A valós földrajzi térrel összefüggésben megkülönböztetjük az ún. társadalmi teret, mely a 

térnek azon része, ahol a konkrétan vizsgált társadalom gazdasági, szociális, kulturális, 

környezeti stb. tevékenységeit folytatja. Abból indulunk ki tehát, hogy a társadalom összes 

jelensége, folyamatai, elemei és viszonylatai térben zajlanak le, illetve a tér rajtuk keresztül 

épül fel. A társadalmi és földrajzi tér kölcsönösen meghatározzák és alakítják egymást. A 

társadalmi tér tehát a társadalmi jelenségek színtere. 
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A valós földrajzi tér és a társadalmi tér mellett más térkategóriák is rendelkezésre 

állhatnak a területi vizsgálatokhoz. Ilyen például az ún. absztrakt tér. Az absztrakt tér egy 

modell-tér, mely arra szolgál, hogy benne ideális körülmények között vizsgáljunk egy adott 

társadalmi- gazdasági problémát. Ez a valós földrajzi térhez annyiban kapcsolódik, hogy az 

absztrakt tér felfogható egy a vizsgált problematika természetének jobb megértése érdekében 

kialakított, a valós tér valamilyen szempontból való leegyszerűsítésének (Molnár, 2007). Az 

absztrakt és a földrajzi tér a társadalomtudományok története kezdete óta meglevő és használt 

dimenziói a kutatásoknak; természetesen a tudományok fejlődésével folyamatosan átalakuló, 

adott esetben bővülő tartalommal. Az informatika forradalma korában azonban új térfogalmak 

is születtek, mely a területi vizsgálatoknak is új irányt jelöl ki. Velük kapcsolatban fontos 

kiemelni, hogy ezek sajátos „technikai jellegű elvonatkoztatással” született terek. Az ún. ctér 

a számítógépen és hálózatain belül létező számítógépes azaz computer teret jelenti. A kibertér 

a ctérből számítógépes kommunikáció útján keletkező új terek fogalma (BATTY, 1997). A 

különbözőképpen megválasztott térszemléletek mentén értelemszerűen a társadalom, 

gazdaság térbeli jellemzőinek, hatásának, következményeinek egyenlőtlenségi vizsgálatára 

más-más módon van lehetőség. Ez is további oka, magyarázata a területi egyenlőtlenségek 

viszonylag sokféle értelmezésének.  

 

Vizsgálatainkban induljunk ki a földrajzi és a társadalmi térből! Ezek közös sajátossága, hogy 

a vizsgált tér benne különböző alakzatot ölt. A tér, mint alakzat pontokból áll. Az alakzat 

további jellegzetessége, hogy körülhatárolható. A határ mindennapi jelentése: elválasztó 

vonal, végpont, vagy valaminek a széle. A határ ugyanakkor más jelentéstartalmat is 

hordozhat: létezik intézményi, társadalmi- területi, geopolitikai stb. értelme is. A határ a 

valóságban legalább négy alapvető funkciót hordoz: elválaszt, összekapcsol, ugyanakkor 

ütköző és szűrőzóna is lehet (Nemes Nagy, 2005). 

 

5.1.2. A centrum-periféria reláció a területi egyenlőtlenségben 

 

A térszerkezetet vizsgálva a térnek két kitüntetett helyzete van: a centrum és a 

periféria-tér, mely a belső és külső terekben is értelmet nyer. A centrum a külső térben 

elsősorban geometriai középpontként, központi elhelyezkedésként értelmezzük. Ugyanakkor 

centrumnak nevezzük azt is, amikor pozitív tartományba tartozó valamilyen gazdasági, 

társadalmi érték halmozódik fel az adott térben, függetlenül attól, hogy ez geometriailag a 

térnek mely részén van. A centrum ellentétpárja a periféria. Kiterjedését tekintve lehet 

pontszerű (közlekedési csomópont, település, intézmény stb.), de bármely nagyobb térség 

(régió, ország, országcsoport stb.) is megjelenhet ebben a szerepben. A periféria relatíve 

peremi helyzetű térelem, vagy térrész, mely a geometriai helyzet mellett negatív minőséget is 

magában hordoz. Egy tetszőleges méretű, egyenlőtlen térbeli rendszerben geometriai 

értelemben a többi térelemhez képest peremi elhelyezkedésre utal. Ugyanakkor perifériának 

tekinthető a térnek azon része is, melyben negatív értéktartományba tartozó valamilyen 

gazdasági, társadalmi jelenségek erősödnek meg. Ez a térség-típus sajátos deficit-hordozó. 

Ellentétpárja a centrum. Jellemzője a centrumtól való függés, de a kapcsolatok hiányát, az 

elszigeteltséget is magában hordozhatja (Nemes Nagy, 2005). 

 

Az egyenlőtlenség vizsgálatok egyre inkább megkülönböztetnek egy harmadik sajátos 

térkategóriát is; a félperifériát. A félperiféria elsősorban társadalmi, gazdasági térben 

értelmezett a centrum és a periféria között elhelyezkedő átmeneti térség, amely vagy a 

centrumról szakadt le, vagy a perifériák köréből emelkedett fel. Fejlődési iránya is kettős: 

centrum felé, vagy a periféria felé tarthat. Az ilyen területek jellegzetessége, hogy adott 

időpillanatban nincs markáns az átlagostól lényegesen eltérő mutatója sem pozitív, sem 
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negatív irányban. Ugyanakkor nagyobb időtávot vizsgálva, a tendenciák felrajzolásával 

prognosztizálni lehet, hogy ez a tartomány közép-hosszútávon tartja-e átmeneti jellegét 

továbbra is, avagy centrum, vagy periféria irányba tart-e majd inkább a fejlődése. A centrum-

periféria szituáció dinamikus, azaz szüntelenül időről időre újrarendeződő struktúra. Létrejötte 

mindig az adott kor politikai, gazdasági, társadalmi viszonyaitól függ. Ugyanakkor maga a 

centrum-periféria, ha térben változó kiterjedéssel is, de mindig szükségszerű, hogy 

kialakuljon (Molnár, 2007). 

 

5.1.3. Differenciálódás és nivellálódás a területi fejlődésben 

 

A nyílt rendszerek működési elve szerint, a társadalmi, gazdasági viszonyok is időről 

időre újrarendeződnek. Ennek a dinamikus, szüntelen változásnak a sajátossága, hogy időről 

időre újra meg újra megteremtődik a területi egyenlőtlenség és az egyensúly állapota is. Az 

egyenlőtlenség egy dinamikus jelenség, benne a centrumok, a fejlett térségek nem öröktől 

fogva örökké valóan viselik kialakult, megörökölt helyzetüket, hanem a társadalmi, gazdasági 

haladással összefüggésben, idővel pozíciójuk megváltozhat.  Ebben a társadalmi- gazdasági 

jelenségek szüntelen változásában két alapvető tendencia: a kiegyenlítődés (nivellálódás) és a 

differenciálódás jelenik meg. A kiegyenlítődés (nivellálódás) a különbségek csökkenését 

jelenti. A kiegyenlítődés előjellel együtt értelmezett fogalom. Pozitív a kiegyenlítődés, ha a 

fejletlenebb térség(ek) felzárkózik (felzárkóznak) a fejlettebb(ek)hez. Negatív előjelű a 

kiegyenlítődés, ha a fejlett térség(ek) mutatója a gyengén fejlettek irányába mozdul el. A 

kiegyenlítődés, mint folyamat végeredménye a kiegyenlítettség. A kiegyenlítettség a 

társadalmi jelenségek területi eloszlásának viszonylagos homogenitását jelzi, vagyis a területi 

különbségek alacsony voltára utal (Molnár, 2007). 

 

Mint ahogyan azt az előző fejezetben olvashattuk, a valós földrajzi térben alapállapot 

az egyenlőtlenség. A területi egyenlőtlenség a területek adottságai, jellegzetességei közötti 

különbözőségekből adódik. Az egyenlőtlenség vizsgálata az egyik legsokoldalúbban kutatott 

kérdésköre a területi vizsgálatoknak. Felmerül azonban egy újabb kérdés: van-e különbség a 

differenciáltság (területi különbség) és a területi egyenlőtlenség jelentéstartalma között? A 

két fogalom egymáshoz szorosan kapcsolódik, ám egymással nem teljesen azonos. A területi 

különbség (differenciáltság) valamely a teret tagoló tényező térbeli előfordulását mutatja meg 

(Nemes Nagy, 2005). A differenciáltság bemutatására az ún. egyenlőtlenségi mutatók 

használhatóak, melyek a következő csoportokba sorolhatók: 

 Elhelyezkedés: ennek vizsgálatában a térelemek helyének, illetve a helyzetének 

vizsgálata áll. A vizsgálati objektum földrajzi (topográfiai) leírásáról van szó.  

 Mennyiség: ennek vizsgálatában a térelemek olyan jellegzetességeinek 

vizsgálata áll, mint pl. nagyság, kiterjedés, tömeg, növekedés, csökkenés. Az e 

csoportba tartozó adatokhoz mértékegység tartozik. (fő, GDP/fő, km, stb.) 

 Minőség: ennek vizsgálatában a térelemek értéktartalmat kapnak. Az így 

előállított adatok egy értékskálán helyezkednek el. (gazdasági fejlettség-

vizsgálatok) 

 Szerkezet: ennek vizsgálatában a térelemek belső tagoltságát vizsgáljuk, a 

homogenitást, specializáltságot.  

 Szerepkör: ennek vizsgálatában a térelemek rendszer működésében betöltött 

funkcióját elemezzük. Megvizsgáljuk például, hogy egy kórházzal rendelkező 

település mekkora, milyen településekből álló körzet (térség) számára nyújt 

speciális egészségügyi ellátást.  

 Kapcsolatok: ennek vizsgálatában a térelemek egymásra hatásának vizsgálata 

áll. Ezt a mutatót használjuk, ha például azt vizsgáljuk, mennyire nyitott egy 
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település egy másik (szomszédos) település kezdeményezésére pl. közös 

hulladékégető kialakításában.  

 Viszonyok: ennek vizsgálatában a térelemek függési (alá-fölé rendeltségi) 

viszonyának elemzése áll. Ezt a mutatót használjuk ha például egy konkrét 

fejlesztési programban elemezzük, hogy térben hová összpontosul a stratégiai 

tervezés, hová az operatív irányítás és a project megvalósulása.  

 

A területi differenciáltsággal szemben a területi egyenlőtlenség vizsgálata során 

jelleg-együtteseket vizsgálunk, amelyekhez határozottan (erkölcsi, politikai, megítélésbeli, 

stb.) értéktartalmat kapcsolunk. A területi differencia és területi egyenlőtlenség vizsgálata 

meglehetősen sokféle irányból megközelíthető. Sokféle vizsgálati dimenzióról beszélhetünk. 

Például egy térség fejlettségét mérhetjük az ott működő gazdaság teljesítménye, a szociális 

jóléte, az infrastrukturális fejlesztése nagyságrendje, stb. alapján. Mivel az egyes vizsgálati 

szempontokon belül a mérés, számszerűsítés többfajta lehetősége is kínálkozik, ebből 

következően a különböző tartalmú területi egyenlőtlenségi mérőszámok használata, az 

eredmények értelmezésének viszonylagos szabadsága azzal jár, hogy az egyenlőtlenségről 

feltárt kép a különböző módon végzett vizsgálatok végeredményeként nem pont ugyanaz. 

Sokszor tapasztalható a területi kutatásokban, hogy a területi egyenlőtlenségek megjelenítése, 

a problémák megítélése, egymáshoz képest meglehetősen eltérő a különböző szerzőktől 

származó cikkekben (Nemes Nagy, 1998.). 

 

Ha megvizsgáljuk az 5.2. ábrát látjuk, hogy belső-jövedelem-egyenlőtlenség-

vizsgálattal is lehet többféle eredményre jutni. Az 5.2. ábra a jövedelem-egyenlőtlenségek 

trendje szerint vizsgálja az ország statisztikai kistérségeit. Itt a térképen a jövedelem-

különbségek növekedése (differenciálódás) jelenik meg problémaként, és ez az ország Ék-

DNy-i széles sávjában mérhetően jelen van. 

 

 
 

5.2. ábra: A kistérségek belső jövedelem-egyenlőtlenség-változásának időbeli trendje 
Forrás: Németh, N,-Kiss J. P. 2007. 

 

A területi differenciáltság, mint láttuk szükségszerűség, hiszen nincs két olyan terület, 

melynek minden adottsága, jellegzetessége azonos lenne. Nincs két olyan térrész, mely a fenti 
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mutatók mindegyikében ugyanazokat a tulajdonságokat mondhatná magáénak. A területi 

egyenlőtlenségek felfoghatóak folyamatok, struktúrák eredményeiként, olyan jelenségként, 

mely maga is hatással van struktúrák és folyamatok kialakulására. Azaz a területi 

egyenlőtlenség olyan szükségszerűség, mely társadalmi, gazdasági folyamatok térbeli 

következménye, és maga is meghatározza a társadalmi, gazdasági folyamatok és struktúrák 

alakulását. A társadalmi, gazdasági tevékenység sem a tértől, sem az időbeliségtől nem 

elválasztható. A tér és idő viszonyában lényegében négy pozíció különböztethető meg 

(Nemes Nagy, 1998): 

1. Az egyterű és egyidejű események egy időben és egy helyen zajlanak. Ez az 

egyenlőtlenség-vizsgálatban úgy jelenik meg, hogy például egy kiemelt turisztikai 

adottságú térségben adott turisztikai idényben felmérjük vendégforgalmat, jövedelem-

bevételt, környzetterhelést stb. azzal a céllal, hogy az időszakra vonatkozóan 

számszerűen is láthassuk a térség kiemelt jelentőségét.  

2. A külön terű és egyidejű események nem egy helyütt, de egy időben zajlanak. Ez az 

egyenlőtlenség-vizsgálatokban úgy jelenhet meg, hogy például a külföldi 

működőtőke-befektetések térbeli alakulásán keresztül be kívánjuk mutatni egy 

nagyobb térség (az ország) térbeli polarizálódását egy adott időszakban.   

3. Az egyterű és külön idejű események egy helyütt, de nem egy időben zajlanak Ez az 

egyenlőtlenség vizsgálatokban alapvetően egy adott térség (település) fejlődésének 

történeti áttekintését jelenti azzal a céllal, hogy láthassuk: honnan hová tart a térség 

fejlődése. 

4. A külön terű és külön idejű események nem egy helyütt és nem egy időben zajlanak. 

Ez az egyenlőtlenség-vizsgálatokban többnyire olyankor kerül elő, amikor egy 

globális jelenség például népességrobbanás területi kifejlődésének kérdését vizsgáljuk 

egy nagyobb területi léptékben (kontinensen, a Föld különböző pontjain).  

 

5.2. A területi egyenlőtlenségek kezelése 

 

A területi egyenlőtlenségek jelensége a társadalom és a gazdaság területi 

elhelyezkedésének, térbeli arányainak folyamatos átalakulása miatt újra és újra 

megteremtődik. Létrejötte, mint ahogyan azt a korábbiakban bemutattuk tehát szükségszerű. 

A területi egyenlőtlenség spontán folyamatként is értelmezhető, és egészen addig 

beavatkozást valóban nem is igényel, míg az egyenlőtlenség nem válik az adott térség(ek) 

továbbfejlődésének korlátozójává. Az egyenlőtlenség térben egy sajátos területi fejlődés útján 

jön létre, és egy sajátos területi fejlődés útján alakulnak át idővel. A területi fejlődés lehet 

kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan. A területi kiegyensúlyozatlanság tünete a 

szélsőséges polarizáció. A kiegyensúlyozott területi fejlődés viszont mentes a szélsőséges 

polarizációtól. Kialakulásának feltétele, hogy a viszonylag koncentráltan települő gazdasági 

létesítmények és az emberek érdekei optimálisan találkozzanak. Ehhez szabályozott kereteket 

kell létrehozni, mely lehetővé teszi a gazdaság szereplőinek egymás közötti zavartalan 

kapcsolatát, az emberek mobilitását, a munka-szolgáltató helyek elérését, tehát a területi 

folyamatokban szereplők, résztvevők együttműködését, adott esetben konfliktus nélküli 

egymás mellett élését. Az egyenlőtlenség kiküszöbölésében, amennyiben tehát nem spontán 

folyamatról van szó, és kiegyensúlyozott területi fejlődés a cél, szükség van szabályozásra. 

Az egyenlőtlenség kiküszöbölése, mint a területi egyensúlyok változásának problematikája 

értelmezhető horizontálisan és vertikálisan is. A horizontális egyensúlyra törekvés a 

térségközi kapcsolatokat jelenti és alapvetően ez térben szűkebb földrajzi megjelenésű, mint 

a vertikális párja. A vertikális egyensúlyra törekvés adott térségen belül valósul meg egy 

adott lakóhelyen élő ember, társadalmi csoport, működő vállalat tágan értelmezett 
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környezetéből kiindulva azzal a céllal, hogy megteremthetőek legyenek az adott vállalat 

működéséhez, az emberek kedvezőbb életkörülményeihez a feltételek (Bartke, 2006.). 

 

5.2.1. A területi lépték kiválasztása  

 

A területi problematikák megoldásának kulcskérdése a területi lépték helyes 

megválasztása. A lépték megválasztásakor mindig szem előtt kell tartani az adekvativitás 

elvét. (Adekvát, annyit jelent, „neki megfelelő”.) Az adekvativitás elve abból indul ki tehát, 

hogy a területi léptéket mindig a felmerült problematikához illesztjük (munkanélküliség-

kezelés, környezetszennyezés, turisztikai fejlesztés stb.), azaz a probléma vizsgálatának és 

kezelésének leginkább megfelelő léptéket választjuk ki.  

 

5.3. ábra: Az ipari termelés alakulása (Mrd Ft) három hipotetikus régióban 
Forrás: Molnár, 2007. 

 

A 5.3. ábra három régiót mutat be („A”, „B”, „C”). Mindhárom régió 9 megyére bomlik. Az 

ábra bemutatja az egyes régiók megyéiben az egységnyi idő alatt létrejött ipari termelés 

értékét Mrd Ft-ban. Ha a három régiót hasonlítjuk össze az ipari termelés értéke alapján, nem 

találunk köztük különbséget. (Mind 18 ezer Mrd Ft ipari termelési összeget produkál.) 

 

„A” régió esetében 2000X9 Mrd Ft, azaz összesen 18 ezer Mrd Ft az ipari termelés értéke 

„B” régió esetében 1000X3+2000X3+3000X3, azaz összesen 18 ezer Mrd Ft az ipari termelés 

értéke.  

„C” régió esetében 1000X4+2000+3000X4, azaz 18 ezer Mrd Ft az ipari termelés értéke. 

 

A régiós vizsgálati szinten tehát semmilyen különbség nem mutatkozik az ipari 

termelés szempontjából. Ha azonban kisebb területi léptéket vizsgálunk (megyék), láthatóvá 

válik, hogy a három régió teljesítménye teljesen más módon jön létre. „A” régió egy homogén 

közepes ipari produktumú régió. „B” egy kiegyenlített területi fejlődésű régió, amelyben 

arányosan gyengébb, közepes, és jó ipari produktumú megyéket látunk. „C” régió 

szélsőségesen polarizált szituációt mutat, hiszen a régión belül a gyenge és a jó ipari 

produktumú (a két végpont) megyék aránya a markáns. Ezek a különbségek nagyobb területi 

lépték vizsgálatában tehát nem mutatkoztak meg. Márpedig ezek a különbségek alapvetően 

meghatározzák ezen térségek továbbfejlődését. A területi fejlődés és annak egyensúlyi 

problémái különböző területi léptékekben tehát más és más módon jelennek meg. Ennek oka, 

hogy a területi fejlődés meghatározó tényezői a különböző területi léptékekben (település, 
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kistérség, megye, régió stb.) nem azonosak. Az alábbi táblázatok ezt a problematikát mutatják 

be.  

 

5.2.2. Az elmaradottság tényezői 

 

A területi egyenlőtlenségek kiküszöbölésének alapvető célja a térben fennálló területi 

különbségek csökkentése, a fejlődésben lemaradt térségek felzárkóztatása. A cél elérése 

feltételezi, hogy a hozzá vezető út minden lépésére pontos, körülhatárolt választ adjunk. A 

fejlesztés alapvető kérdései közé tartozik, hogy mely térségeket sorolunk az elmaradott 

kategóriába, és mit tekintünk elérendő fejlettségi szintnek. Természetesen mást jelent az ipari 

forradalmak, és mást jelent a napjaink posztindusztriális korában fejlettnek és elmaradottnak 

lenni. Miután a területi egyenlőtlenségek szituációját sok tényező alakíthatja ki, formálja; 

ezért érdemes a legfontosabbakat külön is megvizsgálni, és értelmezni a területi 

egyenlőtlenségekben betöltött szerepét. G. Fekete, észak-magyarországi kutatásai alapján 

(2006) alapvetően öt fő tényezőt nevez meg az egyenlőtlenség előidézői, az elmaradottság 

tényezői között (5.4.ábra): 

 A demográfiai egyensúly felbomlását 

 Elszigeteltséget 

 Gyenge térségi jövedelemtermelő képességet 

 A szükségletek kielégítésének akadályait 

 Környezeti erőforrások alul-vagy túlhasznosítását 

 

 

5.4.ábra: A területi elmaradottság tényezői 
Forrás: G. Fekete, É. 2006. 

 

A demográfiai egyensúly felbomlásának egyik legszembetűnőbb sajátossága a 

népesség elöregedése. A fiatalok elköltöznek, a nagy családok felbomlanak: az idősek az 

utódaiktól távol élnek. A helyben maradó fiatalok képzettségi szintje általában alacsony, 

egyéni életstratégiájuk ambíciók nélküli. Az egyensúlytalanság anyagi és mentális tünetekkel 

is együtt jár. Az „őslakosságban” az elvándorlás miatt kiteljesedik az amortizálódás. 

Ugyanakkor párhuzamosan ezekkel a jelenségekkel a térségbe egy sajátos szelektív 

bevándorlás indulhat meg, amely további konfliktusokat és egyre súlyosabb fokú leszakadást 

jelent a térség számára. A beköltözők ugyanis főként az olcsóbb megélhetést (ingatlan, rezsi, 
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élelmezés) keresik, eleve szegény sorsúak, gyakorta cigány etnikai csoporthoz tartoznak. Ők, 

a saját társadalmi csoportjukra jellemző módon gyorsabb biológiai reprodukcióval 

halmozottan termelik újra a szegénységet. Végső soron az ilyen térség számára egyoldalúvá 

válnak a térségbe vezető utak: a képzett, agilis fiatalok számára csak kifelé, a szegények 

számára csak befelé vezető út létezik. Mindezek hatására létrejön a szegénység térbeli 

koncentrációja, ami adott esetben etnikai koncentrációként is jelentkezhet. A demográfiai 

folyamatok az összes többi környezeti elemre is hatnak: a képzett munkaerő hiánya rontja a 

vállalkozások versenyképességét, ezért nincs térségi jövedelem, alacsony a térség tőke- 

megkötő képessége. Az ilyen helyzetből még támogatásokkal sem könnyű kimozdítani a 

gazdaságot a holtpontról. A fizetőképes kereslet hiánya és a méretgazdaságosság 

követelményeinek teljesíthetetlensége a helyi szolgáltatások működtetését is ellehetetlenítik.  

A képzettség hiánya hozzájárul az elszigetelődéshez is, mivel mindez összefügg az 

önszerveződés képességével; a kommunikációs csatornákhoz, az információkhoz való 

hozzáféréssel (G. Fekete, 2006). 

 

Az elszigeteltség lényege egy közlekedésföldrajzi és kommunikációs zárkózottság, 

azaz, hogy a közlekedés és kommunikáció szintjén is a kifelé és befelé áramlás korlátozott. A 

kedvezőtlen közlekedés-földrajzi helyzetet úgy kell elképzelni, hogy az ilyen térségeket 

elkerülik a vasútvonalak, vagy a térség peremén futnak. A közutak elhanyagoltak, gyakori a 

zsáktelepülés-jelleg (amikor nincs átmenő, csak bekötő úttal bevezető forgalom). A kis 

népsűrűség, a lakosság alacsony fizetőképessége miatt többnyire a tömegközlekedés járatait, a 

gépkocsi-közlekedés üzemanyagtöltő és járműjavító állomásait nem éri meg működtetni. A 

hírközlés és az információáramlás csatornái is kiépületlenek: gyenge mobilszolgáltatói 

lefedettség, alacsony szintű Internet-hozzáférés, rossz és korlátozott TV-vételi lehetőségek 

jellemzik a térséget. Ezek a tényezők tovább gyengítik a térség mobilitását, hozzájárulnak a 

további demográfiai erózióhoz, gátolják a szemléletbeli megújulást, gyengítik a vállalkozások 

versenyképességét is, azaz a térség tőkevonzó és jövedelemtermelő- képességét. Az 

elszigeteltségből előny talán csak a környezeti erőforrások kiaknázatlanságából számolható, 

bár ez kétes értékű előny, hiszen mögötte kényszerpálya van (G. Fekete, 2006). 

 

A gyenge térségi jövedelemtermelő-képesség az elmaradottság másik fontos oka. Ezen 

a tőkehiányt, a gazdaság teljesítőképességének alacsony szintjét szoktuk érteni. A probléma 

ebben az esetben az, hogy a felzárkózáshoz szükséges tőke helyben nem termelődik meg. A 

helyi vállalkozások számára a szűk helyi piac nem tesz lehetővé stabil üzleti működést, és 

külső piacokra sem tudnak betörni, hisz ahhoz sem kapacitásuk, sem infrastruktúrájuk, sem 

termékszerkezetük stb. nincs meg. A külső vállalkozások pedig a fejletlen humánerőforrás, 

gyenge infrastrukturális háttér, elégtelen üzleti környezet miatt nem települnek a térségbe. Ha 

mégis betelepülnek, a jövedelmet kivonják, így a tevékenységük csak mérsékelten járul hozzá 

a térségi jövedelmek képződéséhez. Nem csupán a keresleti oldallal van probléma. Alapvető 

gond a térség kínálta gazdasági- szolgáltatási kínálat, amely általában az elmaradott 

térségekben alatta van az igényeknek Ez a tény is kiáramoltatja a térségben megtermelt 

jövedelmeket. Az ilyen térségek jövedelemtermelő-képessége, valamint a helyben történő 

vásárlásokkal a jövedelmeket megtartó képessége a külső támogatások fogadására is eleve 

alkalmatlanná teszi az ilyen térségeket. A külső források megszerzéséhez hiányzik az 

érdekérvényesítő-képesség, de a források értelmes felhasználására képes menedzsment is 

hiányos, gyenge. A térségi jövedelmek hiánya kihat valamennyi elmaradottsághoz 

hozzájáruló tényezőre, az ördögi spirál tovább gyűrűzik. Ez ugyanis maga után vonja a 

fejlesztési források hiányát, a fizikai környezet pusztulását, a megélhetési nehézségeket, a 

közlekedés-kommunikáció elégtelenségét. A szükségletek kielégítésének akadálya a családok 

csekély jövedelméből, valamint az elérhető szolgáltatások alacsony színvonalából adódik. A 
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családok csekély jövedelme a munkanélküliségből, az eleve alacsony jövedelemből, az 

inaktívak (bérjövedelemmel nem rendelkezők) magas arányából adódik. G. Fekete ezek 

kapcsán a legkevésbé felmért következményekkel járó tényezőnek azt a folyamatot tartja, 

amelyet a segélyezés tart fenn úgy, hogy a munkából való kiesés után a segélyezettség, mint 

életforma alakul ki, és ez több generációs munkanélküliséggé válhat, ami végső soron a 

munkától való elfordulást okozza. Ez a térség fejlődése szempontjából azért csapdahelyzet, 

mert az így szocializálódó tömegek egyre kevésbé lesznek motiválhatóak a munkavállalásra. 

Az elérhető szolgáltatások alacsony színvonala abból adódik, hogy szerény a fizetőképes 

kereslet, és ez már az alapszolgáltatások biztosítását is megnehezíti. A nagy távolságok, a kis 

fogyasztás a magas fajlagos szállítási költségek ráadásul megnövelik az árakat. A térség 

lakossága elméletileg három alternatíva közül választhat: vagy leszállítja az igényszintjét, 

vagy vállalja az önellátást, öngondoskodást nagyobb távolságokból, vagy elköltözik. 

Természetesen a három alternatíva nem egyforma súllyal merül fel az egyéni döntésekben. A 

költözés egy bizonyos életkor után például már nem reális alternatíva (G. Fekete, 2006). 

 

A környezeti erőforrások a térség fejlődése szempontjából értékké csak akkor válnak, 

ha felismerik, feltárják őket, és olyan hasznosítási módot találnak vele kapcsolatban, amely 

fenntartható fejlődési pályára segíti a térséget. Elmaradott térségeink legnagyobb értéke a 

viszonylagosan jó állapotú természeti környezet. Általában ezek az értékek lényegében 

feltáratlanok, kihasználatlanok. Mivel a környezettudatosság, az értékvédelem szemlélete az 

ilyen térségekben meglehetősen fejletlen, ezért jelenleg sokszor az jelent nagyobb problémát, 

ha ezen kontrollok nélkül kezdődik a térség erőforrásainak feltárása. Nem lesz szerencsésebb 

az a vidék, mely úgy kezdi el intenzíven hasznosítani környezeti erőforrásait, hogy a 

hasznosítás környezeti következményeivel nem számol. (Erdeit tarra vágja, 

környezetszennyező hulladékégetőt épít ki stb.) A környezeti erőforrások állapota és 

hasznosítási módja szorosan összefügg a demográfiai és kulturális tényezőkkel, a fizikai és 

információs elszigeteltséggel, de kapcsolatban van a térségi jövedelemtermelő képességgel 

is. Az elmaradott térségekben tehát a legnagyobb problémát a tömeges és mélyülő „munkán 

kívüliség”, a kielégítetlen belső szükségletek, a leépülő szolgáltatások, a pusztuló természeti 

és kulturális értékek, a növekvő elszigetelődés, az elvándorlás, a koncentrálódó szegénység, 

és az ezekből adódó konfliktusok okozzák. Hiányzik az innovációs-készség, a globális 

trendekhez való igazodás képessége, az önszerveződés; és természetesen az infrastrukturális 

és pénzügyi feltételek sem adottak kellően. A felzárkózás alapját a hasznosítatlan helyi 

környezeti adottságok, néhány helyi vállalkozás, a munkaerőpiacról kiszorult (többnyire 

képzetlen) munkaerő jelenti. 

 

5.3. Területi egyenlőtlenségek az Európai Unióban 

 

Napjainkban mind az Európai Uniót, mind pedig Magyarországot tekintve a területi 

egyenlőtlenségek iránti közfigyelem megnőtt és egyre növekszik. Ennek oka azzal 

magyarázható egyetértve Horváth-tal, hogy az egyenlőtlenségek erősödtek és új formák 

alakultak ki az 1990-es években az Európai Unióban, melynek következményeként a 

regionális politika jelentősége növekedett, fokozatosan évről-évre erősödött (Enyedi, 1997, 

Horváth, 2003). Ez az általános tendencia továbbra is folytatódott, és elmondható 2011-ben is, 

hogy az Európai Unió több szakaszban történő folyamatos bővítése egyre inkább 

megvilágításba helyezi a területi különbségek kérdését, melynek természetéről és 

törvényszerűségeiről a már bemutatott növekedési elméletek adnak részletes tájékoztatást. 

Mind az európai, mind pedig az európai Unió gazdasági és szociális tere erősen tagolt. A 

településhálózatokban, a gazdaságok szerkezetében, a népesség iskolázottságában és 

infrastrukturális ellátottságában megmutatkozó különbségek okai a kontinens több évszázados 
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történelmi fejlődésében keresendők (Csite-Granberg, 2003, Nagy, 2009). A társadalmi 

alapfunkciókat hordozó térelemek és a társadalmi szükségletek összehangolása a történelmi 

fejlődés során különböző formákat öltött. A lakosság által használt térben szervezett és 

spontán gazdasági és társadalmi folyamatok egyaránt zajlanak. A szabályozottságot - 

egyre táguló földrajzi környezetben - kezdetben a társadalom kisebb csoportjai alakították ki 

(például az égetéses vándorművelést Afrikában az egyes törzsek szabályozták, a szigorú 

térszervezésen nyugvó Nílus-völgyi öntözéses gazdálkodás már több település 

együttműködését igényelte, a Római Birodalom kontinentális úthálózatának kiépítése 

központi és regionális erőfeszítéseket követelt) (Thomas, 2000, Unger, 2000). Az állam 

szerepe a nemzetgazdaságok, a tőkés nemzeti piacok létrejöttének idején, a XIX. században 

erősödött meg. Az állam aktív beavatkozása a térszervezésbe a városépítés szabályozásával, 

az állam és az állampolgár viszonyát területileg is egységesen irányító modern közigazgatási 

szervezetek létrehozásával kezdődött (Káposzta, 1998). Ezek közel hasonló fejlődési pályán 

haladtak, a gazdaság parancsnoki posztjai különböző helyekre települtek, a kulturális, a 

politikai és a közigazgatási intézmények is decentralizált formát öltöttek.  

 

Az egyközpontú országokban (Franciaországban, Ausztriában, Magyarországon, a 

kelet-közép-európai országok többségében és részben az Egyesült Királyságban) a domináns 

fővárosokon kívüli perifériák teljesítőképessége gyenge volt, a vasúthálózatot az állam 

centrumát kiszolgáló sugaras szerkezetben fejlesztették, a kulturális és politikai funkciók is 

ide összpontosultak (Berend-Ránki, 1987, Horváth, 2004). A nyersanyagigényes ágazatok 

rohamos fejlődése a korábbi növekedési központoktól (Antwerpen, Velence, Firenze, 

Amszterdam, Bordeaux) távoli területeken indult meg, e térségek (Észak- és Kelet-Anglia, 

Lotharingia, Ruhr- vidék, Észak-Olaszország) településein a népességszám 

megsokszorozódott. Más országrészek a nagy vándorlások következtében elnéptelenedtek. A 

XIX- XX. század fordulóján jöttek létre a nagyvárosi ipari agglomerációk, ekkor 

alapozódott meg jó néhány ország monocentrikus térstruktúrája (Anderson, 1999).  

 

Az új ipari központokban uralkodó kaotikus állapotok késztették az állami szerveket 

különböző fejlesztési rendszabályok bevezetésére. A legátfogóbb törvényi szabályozásra 

1909-ben Nagy-Britanniában került sor. A Lakás- és Várostervezési Törvény alapján a 

helyi önkormányzatok - megfelelő állami pénzügyi támogatás mellett - fejlesztési terveket 

készítettek és ezekben egységes normákat érvényesítettek (Nagy, 2002, 2009). A két 

világháború között a térbeli fejlődés részleges szabályozását egyre több ország kormánya 

iktatta programjába. Az I. világháború utáni új kelet-közép-európai nemzetállamok a 

korábban eltérő érdekkörökhöz tartozó területeik kohéziójának erősítésére dolgoztak ki 

koncepciókat, majd a ’30-as évek elejének gazdasági depressziója váltott ki állami 

beavatkozást és fejlesztést Nyugat-Európa és az Egyesült Államok válság sújtotta térségeiben.  

 

Komplex regionális fejlesztésről azonban ekkor még csak Nagy-Britanniában 

beszélhettünk. Az 1928-ban megalakult az Ipari Áttelepítési Tanács, majd az 1934-ben 

elfogadott Speciális Térségek Törvénye négy nagy nehézipari körzet (Dél-Wales, 

Északkelet-, Északnyugat- Anglia és Kelet-Skócia) fejlesztésére különleges pénzügyi 

alapokat és önálló szervezetet (a Speciális Térségek Rekonstrukciós Társaságát) hozott létre. 

Átfogó vizsgálatok indultak az ipar és a népesség területi átrendezésének szervezésére 

(Horváth, 1998).  

 

A II. világháború utáni újjáépítés eufóriája átmenetileg feledtette a kirívó regionális 

egyenlőtlenségeket, a 40-es évek végén azonban a piacgazdaságokban átfogó regionális 

fejlesztési programok készültek. Jelentős fáziskéséssel a kelet- európai szocialista országok is 
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kidolgozták területfejlesztési elképzeléseiket (a termelőerők területi elhelyezésének addig már 

sokfajta tervezetét előállító Szovjetunió után az első területfejlesztési dokumentum 

Magyarországon készült. 1959-ben „Az ipartelepítés állami feladatai” címmel a II. 

világháború utáni rekonstrukciókat követő nagy gazdasági fellendülés Európa különböző 

fejlettségű és adottságú térségeiben eltérő típusú folyamatokat indított el, a hagyományos 

ipari központok és régióik modernizálódtak, a perifériák elmaradottsága tovább fokozódott, 

az ezekről eláramló népesség a nagyvárosi agglomerációkban telepedett le, tovább növelte a 

konurbációs gyűrűk szociális problémáit (Granberg-Kovách, 1998, Horváth, 1998). 

 

Az 50-60-as évek töretlen gazdasági fejlődése, a korszak uralkodó politikai áramlata 

és közgazdasági gondolkodása, a jóléti állam gazdaságpolitikája a regionális politikában is új 

korszakot nyitott. Az addigi rejtett, „szunnyadó" területfejlesztést aktív állami intervenciós 

politika váltotta fel. Nyugat-Európa országaiban kiterjedt regionális fejlesztési programok 

fogalmazódtak meg. A központosított jövedelmek egyre növekvő hányadát fordították az 

országok térszerkezetének átalakítására, a területi egyenlőtlenségek mérséklésére 

(SHORROCKS, 1980). A piacgazdaságok paradigmaváltása a 70-es években felülvizsgálatra 

késztette a korábbi regionális fejlesztési filozófiákat. E fejlődési periódus elméleti és 

gyakorlati tapasztalatainak átfogó értékelése nyomán tisztázódtak az ipari és a 

posztindusztriális társadalmak területfejlesztési feladatai és céljai, a regionális politika a 

társadalom- és gazdaságpolitika szerves részévé vált (Yuill-Allen-Hull, 1980, Wadley, 1986). 

Az 1970-es évek elején zajló világgazdasági korszakváltás hatással volt a tradicionális 

regionális politikára is, és egy új típusú fejlesztési irányzat vette kezdetét Európa 

piacgazdasági országaiban is. A fejlett tőkés országok az ún. struktúrális alkalmazkodás 

periódusába léptek. 

 

A kelet-közép-európai területfejlesztési politikák, a hatalmi stabilitás szempontjai és 

az infrastruktúra szerepének ideológiai lekicsinylése miatt egyértelműen várospártiak és 

faluellenesek voltak, deklarációi ellenére a településhálózat erőteljes koncentrációját 

támogatták (ENYEDI, 1998). A gazdasági fejlődés új hajtóerőkkel bővült a 80-as évek végére, 

így a kutatás-fejlesztés, a humán tőke és a regionális szerkezet által nyújtott mennyiségi és 

minőségi megújításokkal. A területi gazdasági szerkezetek sajátosságai, a telephelyek 

koncentrált együttműködései, a településeken belül kialakult kapcsolatok, de a 

településhálózat sajátosságai is a gazdasági mozgásteret bővítették. Mindezek új fejlesztési 

stratégiák kidolgozására ösztönözték a különféle területi – országos, regionális és helyi – 

szinteket (Illés, 1997, Rechnitzer,1998). A folyamatokat az is gyorsította, hogy a kelet-

európai országokban megindult politikai és gazdasági változások a 90-es évek elején új 

helyzetet teremtettek az európai térszerkezetben (az eddig elzárt országok, s azok térségei 

most hirtelen megnyíltak, Európa többé nem Nyugat-Európát, s magát az Európai Közösséget 

jelentette). Az új piacokat el kellett érni, a közlekedési hálózatokat össze kellett kapcsolni, a 

település hálózat elemeit egybe kellett fűzni és számtalan további, eddig nem ismert 

regionális problémával kellett szembenézni (Nagy, 2009).  

 

Az utóbbi évek változásai azt vetítik előre, hogy a XXI. század legelején a regionális 

politika mozgásterét – a gazdaság fejlődési öntörvényein kívül – két markáns tényező 

határozza meg: az egyik az Európai Unió szervezeti, működési, finanszírozási reformja és 

keleti bővülése, a másik pedig – nem kis mértékben az előbbi tényező hatására – a 

nemzetállamokon belüli új hatalmi munkamegosztás kialakulása, a decentralizáció 

(Michalski-Saranceno, 2000). Az európai gazdaság fejlődési tényezőiben bekövetkezett tartós 

átalakulási tendenciák és az európai integráció minőségi jellegű változásai, illetve 

mindezeknek a nemzeti politikai rendszerekre gyakorolt hatásai érezhetően befolyásolják a 
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regionális politika cél-, eszköz- és intézményrendszerének jövőbeli alakulását is. Azonban az 

alapvető cél nem várható, hogy jelentősen módosulna, ugyanis a területi egyenlőtlenségek a 

gazdasági fejlődés akadályát jelentik, gátolják a versenyképesség erősödését, szociális 

feszültségekhez vezetnek, korlátozzák az egységes Európa-koncepció megvalósítását. 

 

A regionális politika évszázados fejlődésének legfontosabb tanulsága ma már az 

európai gondolkodás szerves részévé vált. A szolidaritás eszméjét az európai államok 

többségének nemzeti és ágazati politikái, az Európai Unió kohéziós stratégiája a társadalmi 

cselekvés kiindulópontjának tekintik. Az európai modellt mindenekelőtt ez különbözteti 

meg a többi kontinens társadalomirányítási gyakorlatától (EC, 1996). A kohéziós modell 

gazdasági értelemben a régiók és a társadalmi csoportok közti különbségek mérséklését 

jelenti, azt, hogy a népesség minél szélesebb rétegei működhessenek közre a gazdasági 

növekedés feltételeinek megteremtésében és részesedhessenek ezek eredményeiből. A 

kohézió szociális dimenziója a foglalkoztatottság lehető legmagasabb szinten tartását, a 

hátrányos társadalmi rétegek foglalkoztatási lehetőségeinek javítását és a munkanélküliség 

mérséklését fogja át (EC, 1996). S végül a kohézió a politikai gyakorlatban az államon és 

az Európai Közösségen belüli kölcsönös támogatás megnyilvánulása, nem egyszerűen csupán 

jövedelemtranszfer formájában, hanem a belső erőforrások optimális hasznosítását szolgáló 

eszközök és módszerek közös alkalmazásában (Gaffard, 1994, Horváth, 2004). A kohézió 

tehát az integráció előfeltétele, megkövetelve a nemzeti és közösségi regionális politikák 

nagyobb összhangját, vagyis ösztönözve a kölcsönös egymásra hatást. Kialakulását 

legfőképpen a területi egyenlőtlenségek, s az ezek függvényeként kialakult centrumok és 

perifériák akadályozzák, a regionális politika központi kérdése ezért a periférikus helyzet 

felszámolásával függ össze (Borzán-Szigeti, 2004). 

 

Az eddigiek alapján jól látható, hogy mind az Európai Unió integrációját, mind pedig 

Magyarországot tekintve nincsenek gazdaságilag, társadalmilag, illetve környezetileg 

homogén régiók, megyék és kistérségek (Németh, 2008). Az egyenlőtlenségeknek különböző 

térbeli kereteit különböztetjük meg, egészen a településeken belüli szomszédsági 

egységektől kezdődően a világgazdasági régiókig (G. Fekete, 2007). A kutató feladata, hogy 

az egyenlőtlenséget a területi különbség jellegéből fakadóan definiálja. Magyarországon a 

területi egyenlőtlenségek finomszerkezetűek és kistérségi keretekbe foglalva írhatóak le. 

Enyedi György munkái alapján elmondható, hogy fejlett, illetve fejletlen megyéről, illetve 

régióról beszélni hazánkban egyszerűsítés. A kistérségi szint az az alapvető területi egység, 

amelyet érdemes vizsgálni a területi egyenlőtlenségek esetén. Ez is indokolja kutatásom 

választott területi alapját. A területek heterogenitását támasztja az is alá, hogy hazánkban is 

vannak elmaradott települések a kiemelkedő fejlettségi központi régióban (pl. Közép-

Magyarországi régió) is, illetve dinamikusan fejlődő nagyvárosi térségek is találhatók az igen 

elmaradottnak minősített Észak-Magyarországi régióban (Dusek, 2007, Enyedi, 2004). 

 

5.4. A területi különbségek mérése 

 

Az egyes régiók közötti fejlettségi különbségek, mint közgazdasági kategória, és 

annak statisztikai adatokkal való mérhetősége a szó szoros értelmében fontos „anyagi erővé” 

vált az EU területfejlesztési politikája következtében. A regionális egyenlőtlenségek hosszú 

távú alakulásának és fejlettségfüggésének elemzését nagy empirikus területi 

gazdaságstatisztikai bázison elvégző klasszikus munka (Williamson, 1965) immár közel négy 

évtizede explicit módon foglalkozott a területi fejlettség különböző szerkezeti tényezőinek 

vizsgálatával is. WILLIAMSON közelítésében elsődleges szerkezeti szempontként az ágazati 

karakter és összetétel szerepelt (az agrárjelleg és az alacsony iparosodottság és mindenek 
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előtt, tercierizáltság és a magas térségi gazdasági fejlettség szoros sztochasztikus 

összekapcsoltsága). Már e munka is vizsgálja – különböző parciális mutatók területi 

szóródásának összehasonlításával – a regionális egyenlőtlenségeket oly módon, hogy a 

regionális fejlettséget (ennek karakteres mérőszáma az egy lakosra jutó GDP, jövedelem) 

felbontja a termelékenység (általában ennek szűkebb komponense az egy foglalkoztatottra 

jutó jövedelemmel mért élőmunka-termelékenység) és a foglalkoztatottság komponensére. 

(E felbontás, az egyes tényezők súlyának tesztelése a legújabb szakirodalomban is 

visszatérően jelen van a legkülönbözőbb országok regionális egyenlőtlenségeinek elemzése 

kapcsán éppúgy, mint a területi versenyképesség vizsgálatakor, legújabban lásd pl. Gardiner 

et al, 2004). 

 

WILLIAMSON felvetése nyomán már egy negyedszázada itthon is önálló elemzés és 

értelmezés kapcsolódott e témakörhöz, a regionális gazdasági fejlődés nemzetközi 

összehasonlító vizsgálatakor (Nemes Nagy, 1987). Ebben újdonság volt az, hogy – 

felhasználva ÉLTETŐ Ö. és FRIGYES E. 1968-ban – nem területi elemzési céllal – 

publikált duálmutatóját, több országra vonatkozóan számítások is készültek az említett 

szerkezeti tényezőknek a területi fejlettségi különbségek kialakulásában és mértékében 

betöltött súlyáról. A területi különbségek mérésének fő célja az, hogy megtudjuk milyen 

tényezők befolyásolják, okozzák az egyes régiók közötti jövedelemkülönbségeket, és ezek 

alapján feltérképezzük az ezek kiegyenlítéséhez szükséges beavatkozásokat. A méréshez 

kiválasztandó statisztikai eljárásokat meghatározza, hogy az elmaradott régiók kijelölésénél, a 

régiók jelenlegi állapotának leírásánál, továbbá a célok meghatározásánál az 1 főre jutó 

jövedelem, GDP nagysága a legfontosabb mutatószám. A vizsgált régiók, települések – 

kategóriánként – sokaságot képeznek és emiatt olyan mutatókat kell alkalmazni, amelyek a 

sokaság összes elemének információtartalmát képesek egy-egy jól meghatározott 

mutatószámba sűríteni. 

 

A regionális különbségeket meghatározó tényezők statisztikai mérhetősége 

meglehetősen eltérő. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a területi összehasonlításokhoz 

az elemzők olyan mutatószámokat igényelnek, amelyekben több tényező együttes hatása jut 

kifejezésre. Azonban a nemzetközi összehasonlításokban is az 1 főre jutó GDP a 

leggyakrabban használt mutatószám a regionális különbségek mérésére (Kovács, 1999). A 

regionális különbségeket meghatározó tényezők egyes csoportjai közül a természeti tényezők 

elsősorban különböző szakmai (nem statisztikai) mutatókkal jellemezhetők. Az általában 

természetes mértékegységben kifejezett mutatók együttes hatásának megítélésére alig van 

lehetőség. Hasonló a helyzet a társadalmi tényezők és a népesség minőségi jellemzői 

tekintetében, annak ellenére, hogy e területeken jó minőségű és részletes területi statisztikai 

mutatókkal rendelkezünk. A gazdasági tényezők esetében kedvezőbb a kép, elsősorban annak 

köszönhetően, hogy a gazdaságstatisztika integrációja jelentősen fejlődött az elmúlt 

évtizedben, lehetővé téve a különböző gazdasági mutatók rendszerszerű prezentációját, átfogó 

mutatószámok kiszámítását. A nehézségeket itt a régiókra vonatkozó alapadatok biztosítása 

okozza (Pukli, 2000).  

 

Az Európai Unió Bizottságának a régiókkal foglalkozó 5. és 6. periodikus 

jelentéseiben a régiók versenyképességét meghatározó alaptényezők között olyanokat 

találunk, mint a K+F, KKV-k, közvetlen külföldi befektetések, infrastruktúra és humán tőke, 

intézmények és társadalmi tőke. A felsoroltak mind olyan tényezők, melyek viszonylag jól 

jellemezhetők különböző statisztikai mutatókkal, melyek parciális jellegükből adódóan 

általában mentesek a területi GDP adatokat befolyásoló torzító tényezőktől. A fejlettség 

– így egy térség, régió fejlettsége – egyetlen jelzőszámmal nem leírható, többdimenziós és 
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többmutatós fogalom. A többdimenziós jelleg azt jelenti, hogy a fejlettségnek számos oldala, 

tényezője, egymásba át nem vihető eleme van, mégha ezek között mérhetők tendenciaszerű 

együttmozgások is. Fejlettségi dimenzió egy ország vagy egy térség esetében például a humán 

tőke nagysága, a gazdaság teljesítménye, a településszerkezet vagy a műszaki ellátóhálózatok 

sűrűsége éppúgy, mint bizonyos intézmények, társadalmi viselkedésminták megléte vagy 

hiánya, de a természeti környezet állapota is. Ráadásul a különböző dimenziók fontosságának, 

szerepének megítéléséhez térben és időben is változó társadalmi értéktartalmak kapcsolódnak, 

ami csak fokozza a közmegegyezés nehézségét a fejlettség értelmezésében. Az összetett 

fogalmak többmutatós jellege abban jelentkezik, hogy az egyes dimenziók általában nem 

írhatók le egyetlen mutatószámmal, hanem állapotuk, helyzetük többféle módon is mérhető, 

ami mérési, statisztikai nehézséget jelent (Nemes Nagy, 1995).  

 

A legismertebb átfogó, több tényező együttes hatását tükröző gazdaságstatisztikai 

mutatószám a bruttó hazai termék (GDP) kitüntetett helyet foglal el a területi mutatók 

között. Az egyes országok fejlettségének összehasonlítására már régen használják a GDP-t, de 

a régiók fejlettségének összehasonlítására csak az utóbbi években terjedt el. A gazdasági 

fejlettség mérése illetve összehasonlítása szempontjából azonban hangsúlyozandó, hogy a 

GDP nem kizárólagos mutatója a gazdasági fejlettségnek. Mindebből az következik, hogy 

nem szabad egyetlen üdvözítő mutatónak deklarálni a GDP megyei, illetve régióra vonatkozó 

értékét, hanem célszerű a területi elemzésekhez más statisztikai mutatószámokat is 

felhasználni (Pukli, 2000).  

 

A GDP – bár korántsem egyedüli, de alapvető – indikátora a regionális 

fejlettségnek és fejlődésnek, a regionális fejlesztési akciók hatásai kontrolljának. A regionális 

elemzésben és a regionális politikában kulcsfontosságú szerepre azáltal tett szert, hogy az EU 

szintjén a regionális támogatási rendszerben, a közösségi regionális fejlesztési alapok 

allokálásában kitüntetett értékmutatóként használják. A GDP regionális (területi) nagyságának 

meghatározása elméleti, információs és intézményi oldalról is számos megválaszolandó 

kérdést hoz felszínre (Fischer, 1994). Egyértelműen kijelenthető nemzetközi tapasztalat az, 

hogy viszonylag megbízható regionális GDP csak becslési eljárások közbeiktatásával és 

viszonylag nagy területegységekre határozható meg (Baiggori, 1994). Mindebből az is 

következik, hogy még ha meghatározásra is kerül a lehető legnagyobb pontossággal ez a 

mutató, önmagában nem elégséges a területfejlesztési politika információs orientálására, nem 

alkalmas ugyanis a területi fejlettség (válság) sokrétű jelenségkörének leírására s különösen 

nagyon bizonytalan kistérségi szinten való meghatározása és használata. 

 

5.4.1. A GDP tartalma és kérdései 

 

A Gross Domestic Product (GDP), amelynek a szószerinti fordítástól – bruttó hazai 

termék – eltérő, a mutató világos tartalma, értelme szerinti magyar megfelelője a belföldi 

hozzáadott érték, a nemzetgazdasági mérlegrendszerek egyik központi fogalma. Az egy 

adott időintervallumon (általában 1 éven) belül, egy adott megfigyelési egységben 

(leggyakrabban egy országban) a teljes gazdasági tevékenységben előállított, pénzértékben 

(jellemzően a nemzeti valutában) mért új értéket jelenti. A gazdasági szereplők által 

létrehozott hozzáadott érték – megfelelő gazdaságstatisztikai (mérleg) információk birtokában 

– két módon számítható. A GDP egyrészt a bruttó termelési érték és a folyó 

termelőfelhasználás különbözeteként, másrészt a bruttó munkajövedelmek, az adózatlan 

eredmény és az amortizáció összegeként adódik. A GDP a korábban leggyakrabban 

használt értékmutatótól a nemzeti jövedelemtől alapvetően a számbavétel során figyelembe 

vett ágazati tevékenységi kör tekintetében különbözik. Míg a nemzeti jövedelem csak az ún. 
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anyagi ágakban (ipar, mezőgazdaság, termelő szolgáltatások) létrehozott új értéket 

tartalmazza, addig a GDP kiterjed a nem anyagi szolgáltató (tercier és kvaterner) 

tevékenységekre is. A folyó áron, nemzeti valutában mért GDP csak az adott időpont (év), s 

az adott megfigyelési egység (ország) aktuális gazdasági folyamatait jellemzi. Időbeli, 

történeti összehasonlítás esetében szükség van a változatlan, összehasonlító áras, nemzetközi 

összehasonlítás esetében az azonos pénznemben kifejezett érték kiszámítására is. A 

nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő egységesítés két jellemző útja az érvényes 

devizakurzusok szerinti illetve az ún. vásárlóerőparitásos egységesítés, ami általában eltérő 

eredményre, arányokra vezet. A kelet-közép-európai országok például az alacsonyabb 

árszínvonal miatt a vásárlóerőparitásos összevetésben jóval közelebb vannak a legfejlettebb 

országok GDP-szintjéhez, mint a nyers valutakurzusok szerinti átárazáskor (Nemes Nagy, 

1995). (A vásárlóerőparitásos módszert használja a világ országaira éves rendszerességgel 

kiadott adatsoraiban a Világbank, az EUROSTAT az EU-régiók gazdasági pozícióinak 

jellemzésére mindkét közelítést közreadja). 

 

A nemzeti számláknak a GDP csak az egyik mutatója. A számlarendszer első 

számlájának, a termelési számlának az egyenlege, a termékek és szolgáltatások termelési 

értékének és a termelésükhöz felhasznált anyagok és szolgáltatások értékének a különbsége. 

Tehát a GDP ugyan átfogó, több tényező hatását tükröző mutató, de nem kizárólagos 

mutatója a gazdasági fejlettségnek. A regionális számlák elméletileg a nemzetgazdaság 

egészére vonatkozó elszámolások regionális megfelelői. A gyakorlatban azonban – több-

régiós gazdasági egységek miatt – teljes részletességben nem állíthatók össze. A többrégiós 

egységek pénzügyi és jövedelemelosztási tranzakcióinak többsége (adók, tulajdonosi 

jövedelmek, kölcsönök) ugyanis nem osztható szét régiókra. Az Európai Unióban a fenti 

korlátok miatt regionális szinten csak a termelési számlának, valamint a háztartási szektor 

jövedelem számlájának összeállítására van kötelező előírás (ESA 1995). Az utóbbi számlának 

azért van különös jelentősége, mert segítségével a régiók közötti különbségeket nemcsak 

termelési oldalról, hanem a GDP felhasználásában meghatározó szerepet játszó lakossági 

fogyasztás alapján is mérni tudjuk. A GDP és a jövedelmek regionális eltérései megerősítik 

azt a megállapítást, hogy a GDP átfogó mutatónak tekinthető ugyan, de nem képes a 

gazdasági fejlettség valamennyi fontos tényezőjét visszatükrözni (Pukli, 2000). A 

regionális GDP adatok minősége alapvetően 2 tényezőtől függ: 

 az alkalmazott számítási módszertől 

 a felhasznált adatok minőségétől 

 

A regionális GDP számítására többféle módszert alkalmaznak. Az alulról felfelé 

történő számítás módszere azon a feltételezésen alapszik, hogy a régióban valamennyi 

termelési egységről rendelkezünk a GDP kiszámításához szükséges információkkal. Az 

adatokat összegezve megkapjuk a régióra vonatkozó GDP értékeket, majd ezek összegeként 

az országos adatot. A felülről lefelé történő bontás módszerével az országos GDP értéket 

osztjuk szét régiókra olyan megoszlási viszonyszámok segítségével, melyeket a GDP területi 

megoszlását legjobban megközelítő mutató területi adataiból számítottunk. Ez a segédmutató 

lehet az aktív korú népesség, a foglalkoztatottak száma, a keresetek összege stb. A vegyes 

módszer az előző két számítási mód ötvözete, tükrözve azt a felismerést, hogy nincs olyan 

ország, ahol az alulról felfelé történő összegzés módszerét a gazdaság valamennyi területén 

alkalmazni lehetne. Területi homogenitásuk szempontjából ugyanis a gazdasági 

szervezeteknek 3 típusát különböztetjük meg. Egy-egy régiós egységek, melyek 

tevékenysége döntően egy régióra terjed ki. Vállalkozások, melyeknek telepei több régióban 

találhatók. Olyan intézményi egységek, melyek tevékenysége több régióra, vagy az egész 

országra kiterjed (Pukli, 2000). Általános alapelv, hogy a GDP-t arra a régióra kell számolni, 
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amelyben a termelő egység rezidens. A több-telepes vállalkozások esetében a telepek külön-

külön termelő egységeknek tekintendők. A fenti értelmezési és számbavételi problémák 

mindegyike jelentkezik akkor is, ha a GDP-t nem országos szinten, hanem területileg 

dezaggregáltan kívánjuk meghatározni, s újabb speciális nehézségek, elméleti és gyakorlati 

problémák is megjelennek. A területi számbavételkor a „belföldnek” egy-egy térség, régió 

területe felel meg. A területi GDP-re esetenként külön fogalmat is használnak, megjelölve a 

sajátos számbavételi szempontot. Ez a megnevezés a Gross Regional Product (GRP), a 

regionális hozzáadott érték. Ma abszolút többségben vannak azok az országok, ahol nincs 

területi GDP számbavétel illetve nincsenek ilyen tartalmú hivatalos publikációk. Sok 

országban egyáltalán nincsenek használható területi gazdasági jelzőszámok, másutt nem ez a 

kiemelt mutatószám. Az okok és a mögöttes tényezők részletezése nélkül, csak emlékeztetőül 

utalok arra, hogy a volt szocialista országokban az ipari bruttó termelés növekedési indexe 

volt a legszélesebb körben elterjedt, regionálisan is számított gazdasági jelzőszám. Az 

Amerikai Egyesült Államokban a személyi jövedelem az, amelyről a tagállamok szintjén ma 

már több mint egy évszázados idősor áll rendelkezésre. 

 

Elméleti gondot jelent az, hogy nem minden gazdasági tevékenység lokalizálható 

egyértelműen. Így például elméletileg is nehezen lokalizálható a pénzintézeti tevékenység 

jövedelemhozadéka. Statisztikailag, számvitelileg lényegében megoldatlan a többtelephelyes 

cégek hozzáadott értékének lokalizálása, s a kifejezett a „térhez” kötötten folyó olyan 

tevékenységek, mint a hírközlés vagy a szállítás értéktermelésének „terítése” is csak 

becsléssel lehetséges. A regionális szintű versenyképesség mérésével további problémák is 

adódnak, mert nehezen mérhető például egy régió külkereskedelme a GDP alapon történő 

számolással. A probléma az, hogy az össztermékbe a külföldi tőke bevételeit és profitját is 

bele számítjuk, ami nem minden esetben az adott régióban kerül felhasználásra. Az 

átlagbéreken alapuló összehasonlítás helyesebb képet ad, hiszen a régió attraktivitását mi 

reprezentálhatná jobban, mint az ott élők piacon elkölthető jövedelme (Réthelyi-Túry, 2003). 

Mindezen problémák miatt – miközben törekedni kell a tényadatokon nyugvó GDP 

számbavétel intézményes feltételeinek fejlesztésére – nem küszöbölhető ki a mutatószám 

részben becsült jellege, s így kisebb-nagyobb mértékű statisztikai bizonytalansága (Nemes 

Nagy, 1995). A regionális GDP számításához felhasznált alapadatok minőségét illetően 

elmondható, hogy gazdaságban és a társadalomban bekövetkezett változások komoly kihívást 

jelentenek a gazdaságstatisztika számára. 

 

Arra a kérdésre, hogy „mennyire megbízhatók a regionális GDP adatok”, a fentiek alapján 

összefoglalóan azt a választ adhatjuk, hogy az országos hatókörű és a több-régiós gazdasági 

szervezeteknél alkalmazott becslések, valamint az adatgyűjtések területi korlátai miatt az 

adatok minősége rosszabb, mint az országos mutatóé. A torzítás mértéke annál nagyobb, 

minél kevésbé sikerült érvényesíteni az adatgyűjtésekben a telepi szintű megfigyelés elvét. 

 

Töredékeiben ma is rendelkezésre állnak olyan információbázisok, amelyek a területi 

GDP meghatározásában konkrét adatforrásként, vagy becslési támpontként – a gazdasági és 

személyi információvédelem teljes biztonsága mellett, települési, térségi szinten aggregálva – 

figyelembe vehetők. Ezekhez tartoznak mindenekelőtt a cégek, egyéni vállalkozások 

adóbevallásainak bizonyos adatai, a költségvetési, önkormányzati gazdálkodási beszámolók. 

Ezen adatbázisok közös jellemzője, hogy a vizsgált gazdálkodó szervezet székhelye szerint, 

település szintig lemenően lehetőség van a keletkezett jövedelmek számbavételére illetve 

becslésére, csak el kell valakinek végezni ezt a települési azonosító munkát. Ezekhez az 

adatbázisokhoz kapcsolódhatnak kisegítő, korrigáló becslésre alkalmas információbázisként a 
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személyi jövedelemadózás alá tartozó jövedelmek területi adatai, az általános mezőgazdasági 

összeírások adatai, más, egyedi, célzott (területileg reprezentatív) adatfelvételek. 

 

A GDP tényezőkre bontásakor alkalmazott módszerek 

 

A) Az Unió versenyképességi jelentéseiben (EUROPEAN COMPETITIVENESS REPORT) 

a következő szorzótényezőket használják: 

 munkatermelékenység: az 1 munkaórára jutó GDP 

 munka/pihenés-választás: az 1 foglalkoztatottra jutó ledolgozott munkaidő 

 foglalkoztatottsági ráta: a foglalkoztatottak aránya a munkaképes korú népességen 

belül 

 demográfiai faktor: a munkaképes korúak aránya a teljes népességen belül 

 

Az 1 főre jutó GDP szorzótényezőkre bontásával a képlet tehát a következőképpen 

alakul (Illés–Mezei–Zubán, 2004): 

 

GDP/Népesség= 

(GDP/M.idő)x(M.idő/Foglalk.)x(Foglalk./M.képes korúak)x(M.képes korúak/Népess.) 

 

B) A gazdasági fejlettség jól ismert – egymutatós – mérőszámát az egy lakosra jutó 

jövedelmet (GDP-t) többféleképpen felbonthatjuk jól értelmezhető, világos komponensekre. 

Így pl. egy háromtényezős (triadikus) felbontás az alábbi: 

 

GDP/népesség= 

(GDP/Foglalkoztatottak)x(Foglalkoztatottak/Aktív korúak) x(Aktív korúak/Népesség) 

 

Azaz a fejlettség az élőmunka-termelékenység a foglalkoztatottság és egy 

korszerkezeti arányszám szorzatára bontható. Az egységes versenyképesség fogalmából 

adódó képlet alapján tehát az 1 lakosra jutó GDP felbontható a munkatermelékenység, a 

foglalkoztatottsági ráta és a munkaképes korú népesség arányának szorzatára. A munkaképes 

korúak arányában viszonylag kicsik a régiók közötti eltérések, ezért a másik két mutató 

segítségével kimutathatjuk a régiók, országok egymáshoz viszonyított versenyképességét. A 

munkatermelékenység alatt a ledolgozott órára jutó kibocsátást értjük és a statisztikai 

gyakorlatban általában az 1 foglalkoztatottra jutó GDP-vel becsüljük (Lengyel, 2000). 

 

C) A versenyképesség – már idézett – „hagyományos” közelítése nem ezt, hanem az alábbi 

duális felbontást alkalmazza: 

 

GDP/népesség = GDP/Foglalkoztatottak x Foglalkoztatottak/Népesség 

 

Itt a fejlettség az élőmunka-termelékenység és a foglalkoztatottság szorzatára 

bomlik. A továbbiakban a következő jelöléseket használjuk: 

J = Jövedelem 

P = Népesség 

F = Foglalkoztatottak 

K = Aktív korúak 
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Az összefüggések matematikai szépséghibája az, hogy bennük a komponensek 

szorzata szerepel, ami megnehezíti azok egymáshoz viszonyított súlyának mérését. Ezt a 

gondot orvosolja az, hogy az egyenlet mindkét oldalának logaritmusát vesszük. A 

logaritmusfüggvény monotonitása következtében ezt megtehetjük, mert a tényezők nagyság 

szerint sorrendje így is fennmarad (a függvény értelmezési tartományán belül nagyobb szám 

logaritmusa is nagyobb). Így aztán a fejlettség (logaritmusa) az egyes tényezők összegére 

bomlik, így akár az egyes tényezők százalékos súlya is kiszámítható: 

 

log(J/P) = log (J/F) + log (F/K) + log (K/P) 

 

Ezzel analóg módon logaritmizálható a duális felbontás is. A fenti változók 

természetesen bármilyen területi megfigyelési egységekre vonatkozhatnak (országok, régiók, 

települések) (Nemes Nagy, 2004). 

 

5.4.2. Versenyképességi rangsorok 

 

Az Európai Unióban az egyes tervezési periódusok előtt, a regionális politika 

előkészítésének időszakában elemzik a régiók versenyképességét. Először 1998-ban 

állították össze az európai regionális versenyképességi mutatókat a NUTS II szintű 

régiókra (Pinelli et al, 1998). Az országok versenyképességével többféle megközelítésből 

foglalkozhatunk. Két eltérő alapfelfogást különíthetünk el, az egyik az összehasonlító 

vizsgálatok alapján komplex rangsorokat ad meg, míg a másik csak az egyes országok 

önmagukhoz mért fejlődését elemzi. Az országok komplex versenyképességi rangsorait 

megadó irányzatok közül kettőt ismertetek az alábbiakban: az IMD és a WEF eredményeit.  

Az IMD (International Institute for Management Development) statisztikai (kemény) és 

kérdőíves felmérésből származó (puha) adatokat egyaránt figyelembe vesz, összesen 243 

mutató felhasználásával értékel 4 tényezőcsoportot: a gazdasági teljesítményt, a kormányzat 

hatékonyságát, az üzleti szféra hatékonyságát és az infrastrukturális ellátottságot. A WEF 

(World Economic Forum) két rangsort készít a vizsgálatba bevont 80 országra: a GCI-index 

(Gazdasági Növekedési Index) a gazdasági növekedés alapvető tényezőit méri fel, míg a 

MICI-index (Mikrogazdasági Versenyképességi Index) az üzleti környezet jellemzőit értékeli. 

 

5.4.3. Az ENSZ által alkalmazott mutatók 

 

Human Development Index (HDI) 

 

A mutatót egy pakisztáni közgazdász (Mahbub Ul Haq) fejlesztette ki 1990-ben, és az 

ENSZ 1993. óta alkalmazza éves jelentéseiben. Összetevői:  

 a születéskor várható élettartam,  

 az oktatásban megszerzett tudás (2/3 súllyal szerepel benne az írástudó felnőttek 

aránya, 1/3 súllyal pedig az alap-, közép- és felsőoktatásban résztvevők aránya) 

 vásárlóerőparitáson, dollárban mért 1 főre jutó GDP. 

 

Human Poverty Index (HPI) (a fejlődő országokra) 

 

Összetevői: 

 alapvető létszükségletek elérése, alultápláltság (két mutató súlyozatlan átlaga: 

egyrészt a lakosság azon aránya, mely nem rendelkezik elérhető vízforrással, 
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másrészt pedig azon gyermekek arány, akik nem érik el a koruknak megfelelő 

súlyt) 

 korai halálozás (születéskori valószínűsége annak, hogy az illető nem éri el a 40 

éves kort) 

 az olvasás és kommunikáció világából való kirekesztettség (írástudatlan felnőttek 

aránya) (HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2004). 

 

A fenntartható fejlődésre való törekvések elterjedésével egy újabb mutató látott 

napvilágot, amely - a GDP által figyelmen kívül hagyott – elemeket, tényezőket is számba 

veszi. Ez a mutató a GPI (Genuine Progress Indicator). A mutató – az országok 

fejlettségének meghatározásakor - figyelembe veszi az önkéntes munka értékét, a magas 

szennyezés okozta jóléti veszteségeket, a magas bűnözési arányt, az egyenlőtlen 

jövedelemelosztást. A mutató tehát pontosabb információt képes adni egy ország jólétéről és 

annak a fenntartható fejlődéssel való kapcsolatáról, mint a GDP. A GPI olyan - több mint 20 - 

gazdasági tényezőt vesz számításba, amit a GDP figyelmen hívül hagy. Különbséget tesz azok 

között a gazdasági tranzakciók között, melyek hozzájárulnak a jóléthez, és azok között, 

melyek csorbítják azt. Aztán a GPI ezeket a tényezőket egy összetett mutatóba integrálja, 

azért hogy a gazdasági tevékenység hasznát a költségekkel szemben mérni lehessen.  

 

Miközben a GDP több mint megduplázódott 1950-től napjainkig, aközben a GPI ettől 

nagyon eltérő képet mutatott. Az 50-es és 60-as években nőtt, de 1970 óta nagyjából 47%-kal 

esett vissza. Az 1 főre jutó GPI csökkenési aránya az átlagos 1%-ról 2%-ra nőtt a 80-as évek 

során, és tovább fokozódott a csökkenés (6%-ra) a 90-es években. A GPI rávilágít arra, hogy 

amit a közgazdászok ma gazdasági növekedésnek tekintenek (és amit a GDP-vel mérnek) az 

igazából az alábbi három dolog egyike: 1) a múlt társadalmi hiányosságainak és hibáinak 

megtartása, 2) erőforrások kölcsönzése a jövő generációjától, 3) a funkciók áthelyezése a 

közösségből és háztartási környezetből az anyagias gazdaságba. Ha azonban egyfajta változó 

– az 1 főre jutó jövedelem – alapján akarjuk elemezni a régiók sokaságát, akkor 3 alapvető 

mutatószámot (duálmutató, súlyozott relatív szórás, Hoover-index) lehet használni. 

 

5.4.4. A duálmutató 

 

A fentiekben már említett ÉLTETŐ – FRIGYES - féle duálmutató e felbontásokat 

építi be a jövedelemegyenlőtlenségek vizsgálatába oly módon, hogy a megfigyelési 

egységeket két csoportba sorolja: az átlagnál magasabb illetve alacsonyabb fejlettségű (az 

átlagnál magasabb illetve alacsonyabb egy lakosra jutó jövedelmű, GDP-jű) csoportba. 

 

Jelölések: 

Az egyes tényezők az átlagnál magasabb fejlettségű csoportban: 

(J/P)m  fejlettség (j) 

(J/F)m  termelékenység (t) 

(F/K)m foglalkoztatottság (f) 

(K/P)m korszerkezet (k) 

Ezzel analóg módon az egyes tényezők az átlagnál alacsonyabb fejlettségű csoportban: 

(J/P)a  fejlettség (j) 

(J/F)a  termelékenység (t) 

(F/K)a  foglalkoztatottság (f) 

(K/P)a  korszerkezet (k) 
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A duálmutató e két csoport értékeinek hányadosával méri a területi 

egyenlőtlenségek nagyságát: 

 

d = (J/P)m / (J/P)a = [(J/F)m / (J/F)a] x [(F/K)m / (F/K)a] x [(K/P)m / (K/P)a] 

rövidítve: dj = dt x df x dk 

 

A felbontott (fejlettségi) faktor differenciáltságát mérő egyenlőtlenségi mérték a 

duálmutatóban, épp a használt csoportosítás következtében 1-nél nagyobb értéket vesz fel 

(csak a gyakorlatban nem előforduló, a vizsgálatok szempontjából egyébként is értelmetlen 

elméleti esetben lehet értéke egyenlő 1-gyel, amikor nincsenek területi különbségek a 

fejlettségben). A felbontásban szereplő termelékenységi, foglalkoztatottsági és demográfiai 

tényezők azonban – bár ezek is jellemzően 1 körüli értékűek – lényegében bármilyen pozitív 

értéket kiadhatnak. Ha valamely faktor értéke 1-nél kisebb duálértékű, akkor ennek a 

jellemzőnek a fejlettséggel ellentétes irányú a térbeli alapszerkezete: pl. az átlagnál fejlettebb 

térségekben alacsonyabb lehet az átlag alatti fejlettségű csoporthoz viszonyított 

foglalkoztatottsági mutató vagy kisebb az aktív korú csoportok aránya. Nemcsak az 

alaphányadosokra, hanem a duálmutatóra is alkalmazható a logaritmizálás, s így kiszámítható 

az egyes tényezők súlya is (log(dj-t) 100-nak véve): 

 

log(dj) = log(dt) + log(df) + log(dk) 

 

E felbontás esetében az 1-nél kisebb alapértékű tényezők logaritmusa negatív szám. E 

dimenzió térszerkezete csökkenti a másik két faktor alapján létrejövő regionális tagoltságát a 

fejlettségnek. Ha a regionális fejlettség egyenlőtlenségeire fókuszálva használjuk a közelítést, 

akkor elsődlegesen az egyes tényezők egymáshoz viszonyított súlya és hatásiránya kerül az 

érdeklődés középpontjába.  

 

Dinamikus elemzés (pl. két időpont közötti összehasonlítás) esetében ezek a 

szempontok oly módon értelmeződnek, hogy feltárul az, miként változnak a különböző 

komponensekben a (területi) egyenlőtlenségek. Nem triviális például az, hogy miközben 

növekednek a jövedelemszinttel mért fejlettség regionális különbségei, ugyanez igaz a 

termelékenység, a foglalkoztatottság vagy a demográfia struktúra vizsgált jellemzőire, 

könnyen előfordulhat ugyanis, hogy ezek egyike-másika épp ellentétesen mozog, csökken a 

területi differenciáltsága (Nemes Nagy, 2004). 

 

5.4.5. A súlyozott relatív szórás 

 

A súlyozott relatív szórás valamennyi régió adatait figyelembe veszi, függetlenül azok 

jövedelmi pozíciójától. Az 1 főre jutó jövedelmek súlyozott relatív szórása nem más, mint az 

egyes régiók adatainak (yi ) az átlagtól (y) való eltérése négyzeteinek a népesség számával (fi) 

való súlyozás utáni összege osztva a népesség számával, és az 1 főre jutó jövedelmek 

átlagával (y). Röviden tehát azt mutatja meg, hogy az egyes régiók adatai az átlaghoz képest 

milyen relatív különbségen (yi – y) belül helyezkednek el. Minél nagyobb az egyes országok 

régiói adatainak relatív szórása, annál nagyobbak az átlagtól való eltérések vagyis a regionális 

különbségek. 

 

5.4.6. Hoover-mutató 

 

Azt mutatja meg, hogy mekkora az eltérés két változó térbeli eloszlása között. Más 

szóval azt mérhetjük vele, hogy az egyik változó – pl. az y jövedelem – mekkora hányadát 
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kell átcsoportosítani ahhoz az egyik régióból a másikba, hogy eloszlása megegyezzen a másik 

változóéval (jelen esetben az f népességével). Azaz a GDP mekkora hányadát kell a régiók 

között újra elosztani ahhoz, hogy minden régióban ugyanakkora legyen a rendelkezésre álló 

jövedelem? Ez a McDougall-jelentés híres kérdése 1977-ből, amikor a közösségi regionális 

politika a teljes területi kiegyenlítéshez szükséges nagyságrendre keresett választ. 

 

H = ½ ∑ lyi – fil 

 

Az előbb említett egydimenziós területi egyenlőtlenségi mutatók alkalmazása 

önmagukban nem tekinthetők elegendő módszernek egy-egy régió elmaradottságának, 

válságának méréséhez, okainak megállapításaihoz. A területi elemzéseknek itt már 

alkalmazniuk kell az egy- és többváltozós regressziós egyenleteket, trendfelület-elemzéseket, 

faktoranalízist. A bemutatott módszerek sajátossága, hogy csak egy időpontbeli területi 

különbségek mibenlétéről adnak információt. Nem tudjuk a segítségükkel azonban elemezni a 

regionális fejlődési folyamatok időbeli alakulását.  

 

A legegyszerűbb módszer, ha a duálmutató adatainak idősorát készítjük el. Ha a kapott 

hányados csökken az idő előrehaladtával, akkor az előzőekben említett korlátok mellett 

elmondhatjuk, hogy a regionális különbségek csökkennek. Amennyiben a második súlyozott 

mutatószámot – a súlyozott relatívszórást – vesszük figyelembe, akkor a cél az, hogy a szórás 

értéke csökkenjen. A regionális elemzésben gyakorta adódnak olyan jellegű feladatok, 

amelyek valamilyen szempontból behatárolt területi egységek (NUTS) összetett társadalmi-

gazdasági értékelését célozzák. Ilyenek többek között a különböző adottságok, a gazdasági 

fejlettség/elmaradottság, az életszínvonal, az életkörülmények, a különböző ellátottsági 

színvonal összehasonlító területi elemzésére irányuló vizsgálatok, amelyek szerves részét 

alkotják a területfejlesztési döntéseket megelőző és megalapozó helyzetelemzéseknek. E 

feladatok fő jellemzője, hogy összetett jellegükből adódóan csak több, egymással összefüggő 

mutatón keresztül vizsgálhatók, mivel többdimenziós fogalmakról van szó.  

 

Ugyanakkor a lényeges összefüggések meghatározását a mutatók közötti hatások, 

amelyeket manapság az elemzésekben nemigen vesznek számba, erősen befolyásolják, mivel 

ezek kölcsönösek, rejtettek, és közvetetten jelentkeznek. Az 1950-es évektől kezdve a 

hagyományos statisztikai módszerek (csoportosítások, átlag- és szórásszámítás, szóráselemzés 

stb.) alkalmazása mellett megkezdődött az egyszerűbb matematikai-statisztikai módszerek 

behatolása a területi elemzésbe. Manapság azonban úgy látszik ismét visszatértek a régi, 

hagyományos módszerek alkalmazásához (lsd. pontozásos módszerek és ezek más egyszerű 

módszerekkel együtt való alkalmazása).  

 

5.4.7. Pontozásos módszerek 

 

A Bennett-eljárás egy olyan pontozásos módszer, melyet 1951 óta használnak. 

Lényege az, hogy több jellemző tényező kiválasztásával, ezeknek a megadott módszer szerinti 

pontozásával és annak összegzésével országok, régiók, megyék, kistérségek és települések 

közötti rangsor alakítható ki. 4 változatban használható a módszer. Ez a négy változat a 

minimumhoz, a maximumhoz, a számtani átlaghoz és a súlyozott átlaghoz való viszonyításon 

alapul (Dobosi, 1985). 

 

Az első változatban a következőképpen járhatunk el. Legyen adva m változó és n 

megfigyelés, azaz j = 1,……, m;, i = 1,…….n. Az első változó elemei közül kikeressük a 

minimumot, és ezzel elosztjuk ezen változó minden elemét (n osztás), az így kapott 
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viszonyszámokat, hogy %-os értéket kapjunk, megszorozzuk 100-zal. A fenti műveletet 

elvégezzük minden egyes változóra (tehát m-szer). Ezután minden egyes megfigyelés 

esetében összeadjuk ezeket a %-os értékeket.Képletben összefoglalva: 

 

 
 

ahol c jelöli a minimum, vagy maximum, vagy átlag, vagy súlyozott átlag elemeit. Pl. ejmin 

jelenti a j-edik változó elemeinek minimumát. A pi értékek (i = 1,…….n) jellemzik pl. az 

egyes megfigyelési egységek fejlettségi szintjét. E módszer lényegében az adatok arányaival 

dolgozik. A Bennett-módszert megjelenése óta igen sok bírálat érte. Ezek elsősorban a 

következő problémák körül csoportosulnak: 

 a tényezők kiválasztása szubjektív elemeket tartalmaz 

 az egyes mutatók eltérő jelentőségűek, így felvetődik a súlyozás problémája 

 a kiválasztott tényezők közötti korrelációt, annak mértékét nem veszi figyelembe 

 

Azonban kijelenthető, hogy a módszer – hiányosságainak mérséklésére tett 

beavatkozásokat alkalmazva – a területi egységek rangsorolására alkalmas, és hiányosságai 

ellenére mostanában ismét visszatértek alkalmazásához. 

 

5.3.8. Főkomponens-elemzés 

 

A főkomponens-, illetve faktorelemzés használata társadalmi, gazdasági 

elemzésekben, földrajzi kutatásokban az 1960-as, 1970-es évektől terjedt el. Olyan statisztikai 

eljárásról van szó, amely egy változó szettet alakít át lineáris transzformáció segítségével egy, 

az eredetinél kisebb számú változó szetté (Szelényi, 2004). Az átalakítás után létrejött új 

változók a főkomponensek, amelyek korrelálatlanok egymással és a kiinduló változók által 

megtestesített információtömeg lehető legnagyobb részét megőrzik (Székelyi-Barna, 2002). A 

főkomponens elemzés alkalmazása előtt az alábbi feltételeknek kell fennállnia: 

 A kutató felelőssége, hogy az elemzés elméleti érvényességéről és a változók 

alkalmasságáról megbizonyosodjon.  

 A változók kiválasztásánál minden esetben ügyelni kell arra, hogy az elemzés 

metrikus változókat feltételez. 

 A változók közötti multi-korrelációs kapcsolat megléte is feltétel. A feltétel meglétét 

a változók közötti korrelációs mátrix segítségével vizsgáljuk, ahol az kívánatos, hogy 

minél több korreláció értéke legyen nagyobb, mint 0,3.  

 A minta homogenitása nagyon fontos, mert a faktorelemzés feltételezi, hogy a közös 

variancia az egész minta esetében fennáll.  

 A mintanagysággal kapcsolatban a gyakorlatban elfogadott szabály, hogy minél 

nagyobb a minta nagyság, annál megbízhatóbb az elemzés végeredménye. Jelen 

kutatás esetében a mintanagyság 47 kistérség. 

 Fontos a főkomponens analízisbe bevonni kívánt változók, illetve a mintanagyság 

egymáshoz viszonyított aránya is.  

 

A faktoranalízis alkalmazási feltételeinek nem teljesülése miatt sokszor e módszer 

helyett a főkomponens elemzést alkalmazzuk. Ez a módszer a faktoranalízishez képest 

bizonyos szempontból speciálisabb, bizonyos szempontból viszont általánosabb. A 

főkomponens-elemzés általánosabb abban az értelemben, hogy itt a megfigyelési egységek 
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száma lehet kisebb, mint a változók száma, azaz az eredeti standardizált változók korrelációs 

mátrixa lehet szinguláris, azaz nem teljes rangú mátrix is (Morisson, 1967). Speciálisabb 

abban az értelemben, hogy itt nem feltételezünk specifikus főkomponenseket, tehát az 

alapmodellben a standardizált eredeti változók mátrixa a főkomponensek mátrixának és a 

főkomponens súlyok mátrixa transzponáltjának szorzatával egyenlő. 

 

A számítások során a korrelációs mátrix főátlójában egyesek állnak, tehát itt a 

kommonalitások értéke 1, mivel nem feltételezünk specifikus főkomponenseket, feltettük, 

hogy a változóknak nincs egyediségük. A számítások végén a főkomponensek száma 

megegyezik a változók számával, tehát nem annyira információsűrítésre, mint inkább a 

változók csoportosulásainak vizsgálatára használható. A feladatok megoldása alatt nem kell 

feltételezni az eredeti változók normális eloszlását, ezért szabadabban használható, mint a 

faktoranalízis, ugyanis bármilyen eloszlású adathalmaz vizsgálatára alkalmas. 

 

 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

1. Fogalmazza meg a nyílt rendszerek jellemzőit!  

2. Fogalmazza meg a zárt rendszerek jellemzőit! 

3. Sorolja fel az egyenlőtlenségi mutatók típusait! 

4. Sorolja fel a területi elmaradottság tényezőit! 

5. Fogalmazza meg a duál-mutató lényegét! 

6. Fogalmazza meg a Hoover-mutató lényegét! 

7. Fogalmazza meg a HDI és a HPI indexek lényegét! 

 

 

KOMPETENCIA KÉRDÉSEK 

 

1. Fogalmazza meg a területi elmaradottság gazdasági hatását! 

2. Fogalmazza meg a centrum gazdasági erőforrás elszívó hatásának főbb összefüggéseit! 

3. Fogalmazza meg a területi egyenlőtlenség társadalmi hatásait! 
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6. A regionális gazdaságfejlesztés alapjai 
 

 

Egy-egy régió fejlődését, gazdaságának növekedését az előző fejezetben már 

ismertetett külső és belső tényezők befolyásolják. Nem lehet egyetlen tényezőt vagy éppen 

tényezőcsoportot kiemelni. Ennek megfelelően nem egy, hanem számos elmélet kísérli meg 

értelmezni és magyarázni a regionális növekedést az azokat meghatározó faktorokat. 

 

6.1. A neoklasszikus elmélet 

 

A neoklasszikus regionális növekedési elmélet kiinduló tétele az, hogy a különféle 

termelési tényezők közötti eltérések éppen mobilitásuk révén egyenlítődnek ki, azaz a régiók 

közötti jövedelmi különbségek alapvetően a kiegyenlítődés irányába hatnak. RICHARDSON 

szerint, aki a régiók közötti tényezők mobilitásának elméleteként értelmezte ezt a növekedési 

teóriát, a következő feltételekből indul ki: teljes foglalkoztatottság, a verseny szabadsága, a 

termelési tényezők akadálytalan áramlása, a régiók közötti szállítási költségek elhanyagolható 

értéke, az összes régióban közel azonos a termelési szerkezet, az egyes termelési tényezőket a 

határtermékük szerint értékelik a piacon, a bérszínvonal és a tőke hozadékának nagysága a 

termelési tényezők felhasználásának, mértékétől függ. 

 

Az alábbi ábrán látható, hogy növekvő tőkeintenzitás (K/L) mellett a tőke határterméke 

csökken (Y/K) és a munka határterméke (Y/L) növekszik. A jelzett feltételek mellett a 

termelési tényezőket értékük alapján ellentételezik, azaz a tőke határterméke (Y/K) 

egyenlő a tőkehozadékkal (r), a munka határterméke pedig a reálbérrel (w) (6.1. ábra). 

 

       Y/K (tőke határértéke) 

 

          r2  

          r1 

 

 

            R2      R1    K/L (tőkeintenzitás) 

 

 

 

          w2 

       Y/L (munka határértéke)    w1 

 

6.1. ábra: A tőke és a munka közötti kapcsolat 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Mivel a két régióban azonos termékeket állítanak elő, azonos termelési szerkezetben, a 

magasabb tőkeintenzitással rendelkező régió (R1) magasabb reálbéreket (wl), de alacsonyabb 

tőkehozadékot (r1) produkál, míg az alacsonyabb tőkeintenzitást mutató régióban (R2) 

alacsonyabb reálbérek, de magasabb hozadékszint.(r2) alakul ki. Az egyensúly helyreáll, 

mivel az alacsonyabb tőkehozadékot nyújtó régióból (R1) a tőke a magasabb tőkehozadékot 

kínáló régióba (R2) áramlik miközben a munka mozgása fordított irányú, vagyis az 

alacsonyabb reálbért kínáló régióból (R1) áramlik a magasabb reálbért nyújtó régióba (R2). 

A termelési tényezők ellentétes mozgásának hatására a regionális különbségek mérséklődnek, 

így az egyes térségekben a jövedelmek folyamatosan közelítenek egymáshoz. 



 135 

A régiók közötti tőkemozgások nagyságát a befektetések és a megtakarítások 

összehasonlításával lehet meghatározni. A regionális rendszer akkor kerül egyensúlyba, ha az 

összes befektetés azonos az összes megtakarítással. 

 

A neoklasszikus nemzetgazdasági modellekből került levezetésre a regionális 

növekedési modell, így az alkalmazott megszorítások, feltételezések is szükségszerűen 

elfogadásra, adaptálásra kerültek. Míg a nemzetgazdaság zártabb rendszerében jól 

értelmezhető és jobban magyarázható a teljes foglalkoztatás, a szabad verseny, vagy a 

termelési tényezők közötti korlátlan mobilitás, addig a regionális dimenzióban ezek az 

összefüggések nehezen írhatók le. A termelési tényezők kihasználásában jelentős eltérések 

vannak az egyes régiókban, vagy éppen a térségi piacon lévő oligopóliumok és 

monopóliumok számos gazdasági ágazatban akadályozzák a tényezők korlátlan és szabad 

áramlását. A tőke és a munkaerő mozgása sem magyarázható a bérszínvonal és a 

tőkehozadékok eltérő különbségeivel. A vizsgálatok éppen azt bizonyították, hogy a 

munkaerő migrációját nem egyszerűen a reálbérekben meglévő különbségek motiválják, 

hanem olyan kiegészítő tényezőktől függnek, mint a munkahely kínálata, annak szerkezete, a 

létfenntartási költségek nagysága, a városiasodás foka, a lakásárak és a bérleti díjak nagysága, 

vagy. éppen a szabadidő eltöltésének lehetőségei, sőt az elérhető társadalmi pozíció jellege. 

 

6.2. A területi növekedési elméletek KEYNES után 

 

Keynes (1936) vizsgálta a beruházások hatását a jövedelmekre, s megállapította, hogy 

az összkereslet növekedését a befektetéseknek a megtakarítási rátához való aránya határozza 

meg. Egy beruházásnak és az általa gerjesztett más beruházásoknak a következtében fellépő 

jövedelem-növekedés jelentősen meghaladhatja a beruházás összegét, Domar (1946) és 

Harrod (1948) összekapcsolja a jövedelmeket a kapacitásokkal, s megállapítja, hogy a 

gazdaságban akkor van egyensúly, ha az összkereslet ugyanolyan mértékben növekszik, mint 

a termelési kapacitás. Mindez akkor következik be, amikor a beruházások jövedelmi és 

kapacitás hatása egymással megegyezik. A komplementer hatást Hirschmann (1958, 1972) 

dolgozza ki. Arra a következtetésre jutott, hogy minden beruházásnak előrecsatoló hatása van, 

amely az outputoknak a kapcsolódó ágazatokban történő további feldolgozása miatt 

következik be. Ugyanakkor vannak visszacsatoló hatásai is, amelyek a beruházáshoz és az 

általa megindított termeléshez szükséges áruk, szolgáltatások iránti keresletben 

érvényesülnek. Egy tejüzem telepítésének előrecsatoló hatása a tejfelhasználás (pl. ízesített 

joghurtok) növelése, míg visszacsatoló hatása a szarvasmarha-állomány bővítése, vagy a 

csomagolóanyagok gyártókapacitásának fokozása. 

 

A komplementer hatás érvényesülhet a kereslet növekedésében, hiszen a beruházás 

következményeként keletkezett jövedelmek fokozzák az áruk és a szolgáltatások iránti 

keresletet, ami viszont további befektetéseket válthat ki. Beszélhetünk technológiai 

komplementer hatásról is, hiszen egy korszerű üzem telepítése hozzájárulhat a munkaerő-

állomány képzettségének növeléséhez, s ezáltal újdonságfogadási képességének bővítéséhez, 

ami például kapcsolódó kisüzemek létrehozását eredményezheti. A beruházások egy-egy 

térségben hatnak az infrastrukturális ellátottságra, a települések felszereltségére, intézményi 

ellátottságára, így az államtól és a helyi kormányzatoktól újabb befektetéseket válthatnak ki, 

amelyek azután ismét serkentőleg hatnak a kapacitásokra, a jövedelmekre, s komplementer 

effektusaik révén további növekedési folyamatokat indíthatnak meg. A telephelyelmélet és a 

gazdasági növekedés fenti értelmezésének összekapcsolása lehetőséget nyújt arra, hogy a 

jövedelmi, kapacitás és komplementer hatásoknak térben érvényesülő következményeit 

megvizsgáljuk (Schmidt, 1966). Kimutatható, hogy egy beruházás gazdasági serkentő s hatása 
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a telephelyen a legélénkebb, majd attól távolodva fokozatos csökkenését regisztrálhatjuk. A 

hatótávolság függ az adott centrum vonzáskörzetétől, vagyis a lakosságnak attól a 

késztetésétől, hogy túltegye magát a lakóhely és a telephely közötti távolságtól, továbbá a 

közlekedési hálózattól, azok eszközeitől, minőségétől. 

 

A fenti három hatás időbeli és térbeli viszonyát az jellemzi, hogy, a kapacitások 

hosszú távon vannak jelen egy térségben, de azok koncentráltan jelentkeznek egy településen, 

míg a jövedelmi hatások rövid távon érvényesülnek, de térben már jobban szétterülnek. Végül 

a komplementer hatások mind időben, mind térben erőteljesebben terjednek, 

következményeik komplexen érvényesülnek a regionális gazdaságban. 

 

A beruházások területi eloszlása, valamint az ezek által kiváltott jövedelmi és 

komplementer hatások jelentős területi különbségeket eredményezhetnek, így létrejöhetnek 

növekedési, erőforrásvesztő és stagnáló térségek. A növekedési régióra az a jellemző, hogy a 

lakosság jövedelmi szintje meghaladja az országos átlagot, a fejlődés dinamikus, a 

befektetések volumene folyamatosan emelkedik, a lokális iparban számottevő az 

exporttöbblet, a régió gazdasági potenciálja a termelési tényezők folyamatos beáramlását 

eredményezi. Az erőforrásvesztő régiókban viszont a gazdasági potenciál fokozatosan 

zsugorodik, a termelés volumene csökken, az ipari beruházások visszaesnek, valamint a mobil 

termelési tényezők kiáramlanak a térségből. A munkaerő elvándorlása szelektíven megy 

végbe, elsőként a fiatal, innovatív és aktív népesség vándorol el. A stagnáló régiók 

megrekedtek a már elért fejlődési állapotban. Ebben az esetben beszélhetünk stacioner és 

közömbös térségekről. Az előbbiek olyan ipari területek, ahol a pozitív és a negatív hatások 

egyaránt jelen vannak, míg az utóbbiak nem érintettek az ipar átalakító hatásaitól. 

 

A regionális különbségek a nemzetgazdaság fejlettségétől függnek. Az iparosítás 

kezdeti szakaszában az egyes beruházások jövedelmi, kapacitás és komplementer hatásai egy-

egy térségben koncentrálódnak. Az eszközök és a hatások kölcsönös rendszere - pl. az 

agglomerációs előnyök megjelenése tovább erősítik a tömörülési folyamatokat. Hosszú távon 

azonban a különféle politikai meggondolások (pl. területi különbségek artikulációja), a 

gazdasági következmények (pl. újabb kapacitások kiépítése, piaci helyzet változása), de a 

társadalmi effektusok (pl. környezetvédelem) miatt is regionális politikai intézkedések 

születnek az erőforrásvesztő és stacioner térségek fejlesztésére. A hosszú távú fejlődés során 

tehát megkezdődik a kiegyenlítés a térségek között, megindul a különféle, de döntően állami 

eszközökkel az erőforrások átterelése a fejletlen és stagnáló térségekbe, s ezzel a 

jövedelmezőségi és a komplementer hatások gerjesztése. 

 

6.3. Az exportbázis elmélet 

 

Az exportbázis elmélet abból indul ki, hogy egy régió gazdasági növekedése döntően 

az exportra termelő ágazatok fejlődésétől függ, vagyis a fejlesztés meghatározó forrása a régió 

gazdasága iránt jelentkező interregionális kereslet. North (1955) modelljét úgy írja le, hogy 

egy régióban a korlátozottan rendelkezésre álló nyersanyagok exportja a magasabb fejlettségű 

térségek felé teremtheti meg a gazdasági fejlődés alapját. Hiszen az exportból keletkezett 

bevételek részben az infrastruktúra fejlesztésére, részben pedig az exportbázis kiszélesítésére 

és annak termelési feltételei javítására szolgálnak. Mindezekhez beruházási eszközöket és 

különféle szolgáltatásokat a régión kívüli piacról szereznek be, de a regionális piacon is 

keresletet indukál az export fokozása (pl. helyi beszállítók). Az exportra termelő ágazatokban 

külső és belső megtakarítások jönnek létre, amelyek aztán gyorsítják a növekedési 

folyamatokat. A keletkező jövedelmek növekedése meghaladhatja az exportgazdaság 



 137 

felszívó hatását, így olyan ágazatok letelepedését eredményezik, amelyek a regionális piacok 

ellátását szélesítik. A térségi keresletre épülő üzemek növelik a belső megtakarításokat, ami 

fokozza a regionális ipar versenyképességét, döntően a régión kívüli piacokon, egyben 

lehetővé teszi az exportstruktúra tágítását. Az exportbázis diverzifikációs folyamatainak 

következtében a régió jövedelme erőteljesen emelkedik. Ezek a növekedési mechanizmusok - 

éppen a térségek eltérő gazdasági adottságai miatt - hosszú távon területi kiegyenlítődéshez 

vezetnek. 

6.2. ábra: Jövedelmek áramlása az exportbázis modellben 

Forrás: SCHATZL szerkesztése, 1992. 

 

A exportbázis kiszélesítésével megindul a régión belül a jövedelmek körforgása. 
Ezeknek egy része a térségen kívül realizálódik, illetve az exportágazatokban jelentkező áru 

és szolgáltatások importjának fedezését biztosítja. Másik része viszont a régióban marad, és 

térségintern áruk, szolgáltatások beszerzésére fordítják, emelve ezzel a regionális gazdaság 

termelését, annak jövedelmezőségét. A regionális ellátást szolgáló ágazatok jövedelmének 

egy része az importjavak és a szolgáltatások beszerzését, valamint a regionális áruk, továbbá a 

szolgáltatások felhasználását szolgálják. Ennek következtében a regionális gazdaság 

ágazatainak termelése, jövedelme növekszik, s a régión belül olyan multiplikátor hatások 

indulnak meg, amelyek a újabb és újabb pótlólagos jövedelmeket eredményeznek. Az 

exportbázis elmélet fontos eszköze a lokális-regionális piacok vizsgálatának, egyben a 

régiókutatásnak, hiszen a regionális gazdaságban különbséget kell tenni exportra termelő, s 

ezáltal exporttevékenységekből jövedelmet élvező ágazatok (bázis szektor) és a lokális-

regionális piacot ellátó ágazatok (nem bázis szektor) között. A bázis szektor ágazatai a régión 

kívüli gazdaság számára termelnek, de a beáramló jövedelemmel megtermelik az alapját a 

régió gazdasági fejlődésének, s egyben a lokális-regionális kereslet kiszélesedésének. A nem 

bázis szektor ágazatai viszont éppen a lokális regionális piac számára állítanak elő javakat és 

szolgáltatásokat, gazdasági helyzetük a bázis szektor ágazataitól függ, de éppen a 

multiplikátor hatás alapján visszahatnak a bázis szektor ágazataira. 
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6.4. Az endogén fejlődés elmélete 

 

A hetvenes évek elején megváltoztak a világgazdaság körülményei, hiszen kimerültek 

a korábbi növekedési források, a termelőtőke hozamai visszaestek, ennek megfelelően 

mérséklődött a beruházási kedv, mindezt tetézte az olajválság sokkoló hatása. A jelentős ipari 

államok gazdasági magterületein egyre súlyosabb feszültségek halmozódtak fel, részben a 

környezeti problémák előtérbe kerülése miatt, részben pedig a tradicionális termelési bázisok 

válsága következtében. Ugyanakkor a növekedési periódus hatására átalakul a szükségleti 

skála, megváltoznak az igények, számos új fogyasztási elem bukkan fel, amely a jóléti állam 

eszméjének és intézményeinek terjedésével természetes igényként jelentkezik. Mindezek 

kifejezésre jutnak a társadalmi, szociális akciókban (pl. környezetvédelmi mozgalmak), új 

életmód kezdeményezésekben (pl. new age), közösségek önmagukra találásában, az 

önállóság, az autonómia igények felerősödésében, ami együtt jár a regionalizmus 

feltámadásával. Ebben a sokváltozós viszonyrendszerben az új regionális fejlesztési stratégiát 

számos ipari államban a régiókon belüli lehetőségekben, a potenciálok kiaknázásában, a saját 

erők megújításában és fejlesztésében látták. Az alulról induló, a regionális potenciálokra, 

mint endogén forrásokra épülő fejlesztésektől az várható, hogy 

 a megújítások új impulzusait teremtik meg 

 a természeti, a környezeti, de a térségi gazdasági adottságok és feltételek alapján, 

azoknak az át- és újraértékelésével a korábbiaktól eltérő programok alakuljanak ki 

 integrálódnak az adott térségek szocio-kulturális hagyományai, és a lakosság 

részvételével a társadalmi döntésekben, cselekvésekben eleddig fel nem használt, ki 

nem merített források jelennek meg. 

Az új területi politikák homlokterébe a térségek, a régiók adottságai, potenciáljai 

kerültek, amelyek aztán a fejlesztésekhez mint belső, endogén erőforrások állnak 

rendelkezésre és megfelelő körülmények között aktivizálhatók. A regionális potenciál 

értelmezése levezetése körül a szakmai vélemények eltérőek, másként és másként nevezik 

meg a téma szakértői az ehhez kapcsolódó fejlesztési akciókat: „fejlesztések alulról” (Bugges, 

1981), „szelektív önállóság” (Stöhr, 1987), „autonóm régiófejlesztés” (Lukesch, 1981). 

Mindegyik közelítés egységes viszont abban, hogy az adott lokális és regionális közösségek 

újra tudatára ébrednek specifikus, „természetes” települési-térségi adottságaiknak, termelési 

hagyományaiknak, a rendelkezésre álló munkaerő sajátos képzettségének, valamint a régió 

politikai céljait és kulturális adottságait is aktivizálva komparatív előnyökhöz juthatnak más, 

régiókkal szemben. Az erőforrások megváltozása, átértékelése és szocio-ökonómiai feltételek 

miatt ezen adottságok lehetnek a hordozói, a megjelenítői régiók megújításának. A korábbi 

regionális növekedési elméletek elhanyagolták az endogén forrásokat, hiszen a 

munkamegosztás jellege miatt az erőforrások (tőke, hatalom, információ) a centrumokban, a 

településhierarchia csúcsain koncentrálódtak, amelyek együtt jártak a térségek erős 

specializációjával. A perifériák iránt a kereslet csak a favorizált erőforrások miatt jelentkezett, 

így ezek a hagyományos exportágazatokhoz kötődtek holott azokat másként hasznosítva 

innovatívabban, hatékonyabban járulhattak volna hozzá az adott régió fejlődéséhez. Az 

innovációs ötletek a kommunikációs korlátok, a piaci ismeretek hiánya és az elmaradott 

technológia adottságai következtében is megrekedtek, nem kerültek kidolgozásra, inkább egy 

passzív vállalkozói magatartás kialakulását eredményezték. Végül a térségi erőforrások és 

képességek a régión kívüli keresleti tényezők számára „parlagon hevertek”, közben számos 

funkció elcsökevényesedett, vagy éppen leépült, jobb esetben csupán konzerválódott. 

 

Az új regionális fejlesztés célja tehát elsősorban nem a magasan fejlett térségek 

adottságainak újramozgósítása, hanem a további - endogén - forrásoknak, a régión belüli 

potenciáloknak a hasznosítása, aktivizálása. Hiszen a fejlesztés alapproblémája, hogy miként 
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lehet a területi faktorokat hatékony allokációval beilleszteni az adott társadalmi termelés és 

tevékenységek rendszerébe úgy, hogy azok működése optimális legyen az adott gazdasági, 

társadalmi viszonyok és feltételek között. Az irányzat elméleti gyökerei a generatív 

növekedési koncepcióban rejlenek, amiben az fogalmazódik meg, hogy a régiók autonóm 

fejlődési teljesítményéből kapacitásából levezethető, sőt generálható a nagyobb területi 

egység növekedése, míg a komparatív előnyökre épülő regionális gazdaságfejlődés az 

aggregált növekedés térségekre bontott elosztásaként értelmezhető. 

 

A regionális potenciálok, mint endogén erőforrások roppant széles skálán mozognak. 

Kiinduló feltételezés lehet az „egyes településekben, térségekben található földrajzi, 

környezeti, történelmi, kulturális, társadalmi, gazdasági tényezők együttes rendszerének 

értelmezése és az ezen értéktartományok aktivizációját befolyásoló tényezők” (Rechnitzer, 

1990) meghatározó szerepet jelenthetnek az adott területi egység modernizációs pályára 

állításában. Az alábbi tényezőcsoportokhoz köthetők az endogén források, mint a 

regionális potenciál meghatározói: 
 tőkepotenciál (rendelkezésre álló termelőbázisok és vagyon) 

 munkaerő adottsága, iskolázottsága, képzettsége 

 infrastruktúra felszereltsége 

 földrajzi helyzet 

 környezeti állapot és minőség 

 piaci kapcsolatok (keresleti tényezők) 

 szocio-kulturális adottságok 

 döntési-, intézményi és hatalmi rendszer. 

Az egyes endogén tényezők közvetve vagy közvetlenül megtalálhatók a másik 

megnevezett fakorban, vagy éppen az adott potenciál-komponensek egymásra hatása révén 

alakul ki. A földrajzi potenciálban már meghatározódnak egy-egy térség piaci lehetőségei, 

vagy kapcsolatai. Ezzel a faktorral jellemezhetjük a közlekedési, a kommunikációs 

infrastruktúrát, annak viszonylatait és korlátait. A térség munkaerő-potenciálja már 

megjelenik a népesség összetételében, de behatárolja a szocio-kulturális adottságokat is, és 

kihat a tőkeállományra, annak aktivitására. A településállományban rejlő adottságok 

fellelhetők ugyanúgy a tőke potenciálban, de az infrastrukturális rendszerekben is, és 

visszahatnak a munkaerőre, a humán dimenziókra. Látható, hogy ezen endogén tényezők 

önmagukban is értelmezhetők, de kölcsönös meghatározottságaik révén összefüggnek 

egymással, sőt bizonyos társadalmi, gazdasági körülmények között megindíthatnak 

aktivizációs folyamatokat, kiválthatják vagy magukban hordozhatják az adott régió 

megújításának lehetőségét. A regionális potenciálok összekapcsolódhatnak. Közöttük 

kialakulhatnak egymásra épülések, olyan szövevények, amelyek újabb aktivizációs tereket 

nyithatnak meg és más, további endogén forrásokat alakíthatnak ki. 

 

A szinergia fogalmát Sthör (1986) vezeti be, azt írja, hogy „nemcsak a speciális 

képviselőknek és intézményeknek egy régión belüli jelenléte, hanem azok dinamikus 

kölcsönhatása is előfeltétele lehet a regionális kreativitás és innovációk optimálissá tételére az 

adott szerkezeti instabilitás feltételei között”. A regionális potenciál tehát egy-egy térség 

endogén forrásainak összessége. Ezek az adottságok megmaradtak, elrejtőztek vagy 

parlagon hevertek a korábbi gazdasági kapcsolatokban és fejlesztési modellekben. A 

megváltozott körülmények között természeten megfelelő exogén hatásokra aktivizálhatók, 

hordozói lehetnek a térségek megújításának. Egymás közötti kapcsolataik, átfedéseik és 

hálózataik új dimenziókat kínálhatnak a regionális fejlesztésben, ha a dinamikus 

kölcsönhatások exogén tényezőkkel erősödnek meg, azaz a szinergiák révén a térségi 
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megújítás új fejlődési pályát alakíthat ki. Ezek megvalósítására a regionális politika 

eszköztára és intézményrendszere is alapvetően átalakult. 

 

6.5. A polarizációs elméletek 

 

Az előzőekben tárgyalt elméletek hosszú távon célul a gazdaság regionális egyensúlyi 

állapotát tűzik ki, ahol az egyes régiók fejlődésében a konvergencia a jellemző. A 

polarizációs teóriák éppen fordítva, nem a kiegyenlítődésben látják a regionális fejlődés és 

növekedés természetét, hanem a fejlődési különbségek kiszélesítésében, a divergenciák 

előtérbe kerülésében. Kiinduló feltételeik között szerepel, hogy 

 a belső növekedési tényezők a régiók között eltérnek (pl. a termelési tényezők 

mennyisége és minősége különböző, más-más az ágazati szerkezet, de hasonlókat 

mondhatunk a fogyasztási, a megtakarítási szokásokról is), 

 a régiók között erős függőség alakult ki a növekedési tényezőkben (pl. a perifériának a 

centrumtól való függősége, de gondolhatunk az áruk és a szolgáltatások áramlására, 

cseréjére), 

 a lokális és a regionális piacokon számos oligopólium és monopólium található, 

amelyek meghatározzák a termelés szerkezetét, az árakat, de a gazdasági 

kapcsolatokat is. 

 

Az egyensúlyi elmélet hívei azt állítják, hogy az egyensúlyi állapotot megzavaró 

előbbi hatások és jelenségek olyan reakciókat, s azok hatására ellenerőket mozgatnak, 

amelyek a regionális gazdasági rendszert újabb egyensúlyi állapotba terelhetik. A polarizációs 

elmélet követői viszont a fellépő s egyensúlytalanságok által indukált körforgásokban létrejött 

halmozott, áttételes fejlődési folyamatokban, mint az ágazati és regionális polarizációban 

látják a fejlődés hordozóit, ami aztán egyensúlytalanságok sorozatán keresztül jelentkezik. Az 

ágazati vagy szektorális polarizáció eredetét Schumpeter (1912, 1980) elméletében kell 

keresnünk, aki az innovációk értelmezésével, s azok gazdaságmegújító hatásaival magyarázza 

a növekedést. 

 

6.6. A növekedési pólusok és a regionális fejlődés 

 

PAELINCK elmélete szerint az ágazati növekedési pólusokból - éppen az együttes és 

az egymást erősítő hatások következtében - technikai, jövedelmi, pszichológiai és földrajzi 

polarizációs effektusok indulnak ki. A növekedési centrumban a vezérágazatok fejlettségük 

miatt kikényszerítenek egy sajátos technológiai kapcsolati rendszert, ami aztán serkentőleg 

hat más ágazatok tevékenységére is. Jövedelmi polarizáció alatt a regionális multiplikátor 

hatást kell érteni, azt, hogy a dinamikus ágazatok jelentősen befolyásolják, gerjesztik a 

fogyasztásra orientált ágazatokat, azok fejlődését. A pszichológiai (magatartási) hatások a 

vállalkozói magatartásban mérhetők le. Abban, hogy egy dinamikus ágazatba történt 

beruházás fokozza a kis- és középvállalkozások aktivitását, azok gazdasági tevékenységének 

kiterjesztését. Ezeket a hatásokat együttesen a földrajzi polarizációban lehet összefoglalni, 

hiszen ezek mindig egy adott centrumban, vagy annak régiójában jelennek meg, így az ottani 

gazdaság fejlődését serkentik. 

 

A növekedési pólusok elméletének továbbfejlesztése BOUDEVILLE nevéhez 

fűződik, aki abból indult ki, hogy az ágazati polarizáció a gazdaságban egyúttal regionális 

polarizációhoz is vezet, azaz a dinamikus ágazatokat tömörítő központok lényegében területi 

növekedési csomópontként funkcionálnak. Értelmezése szerint a fejlesztési pólus olyan 

centrum település, ahol a dinamikus ágazatok egész komplexuma megtalálható, amelyek a 
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magas iparosodottsági fok következtében jelentős gazdasági potenciállal rendelkező régió 

központjában helyezkednek el, s onnan az agglomerációs hatások révén növekedési hatásokat 

bocsátanak ki a hierarchia alacsonyabb szintjén lévő településekre. A növekedési régiót a 

központi helyekre vonatkozó elvek alapján határozta meg, míg a centrum gazdasági 

hatótávolságát a gravitációs és a potencia modellek segítségével jelölte ki, ahol az egyes 

települések tömegét az áru és a kommunikációs áramlások mennyiségével ragadta meg. A 

növekedési pólus koncepciónak növekedési régió elméletté történő kibővítése a jelenségek 

komplexebb megragadását jelenti, azonban nem számol azzal, hogy a dinamikus ágazatok 

hatása nemcsak a magterülettel érintkező településekben, hanem az azoktól távolabbi 

centrumokban, vagy régiókban is érvényesülhet. 

 

Ezt ismeri fel POTTIER, aki a nyugat-európai ipari fejlődés elemzése alapján arra a 

következtetésre jut, hogy a gazdasági fejlődés gyújtópontjai a közlekedési hálózatokkal 

vannak összekötve, s ezek a kapcsolatok erősen befolyásolják a centrumok növekedését. A 

gazdasági fejlődés a szállítási szektorban az innovációk gyors terjedését eredményezte, ami a 

közlekedési infrastruktúra szalagszerű rendszereinek kialakításával járt együtt (pl. autópályák, 

víziutak, vasutak, villamos-, földgáz-, olajvezetékek stb.). Ezek mentén fejlesztési tengelyek, 

zónák alakultak ki, ahonnan mint gyújtópontokból aztán növekedési hatások terjedtek át más, 

kapcsolódó térségekbe. A fejlesztési tengely koncepció részben látványos volt, részben pedig 

jó magyarázatot adott a területi különbségek lehetséges, hosszú távú mérséklésére, így a 

regionális tervezésben is mély nyomokat hagyott. 

 

A növekedési pólus elmélet eddigi legátfogóbb kiterjesztésével LASUÉN 

munkásságában találkozunk. Kutatásaiban a gazdasági növekedést és az urbanizáció 

kérdéskörét egy dinamikus területi rendszerben kísérelte meg összekapcsolni. Ehhez a 

növekedési pólus elméletbe integrálta nemcsak a telephelyelméleteket - ezek közül is 

hangsúlyozottan a központi helyek kérdéskörét -, hanem a regionális növekedés többi 

magyarázatát is, így az exportbázis és a centrum-periféria modelleket. Kiinduló tézisei a 

következők: 
1. A növekedési pólusban a gazdasági egységeknek egy ágazati és egyben regionális 

klasztere található, amelyet éppen a regionális exporttevékenységek kapcsolnak 

össze. 

2. A növekedési pólus fejlődése azoktól az impulzusoktól függ, amelyeket a 

nemzetgazdaságban jelentkező kereslet vált ki. Ezek a hatások végigvonulnak 

egyrészt a gazdasági klasztereken, azokban újabb effektusokat gerjesztenek 

másrészt pedig eloszlanak a pólusok között is, azok versenyképességének 

megfelelően. 

3. A növekedés a pólusok felől indul ki, részben az ágazati, részben a földrajzi 

perifériák irányába, amiket a piaci kapcsolatok rendszere közvetít a telephelyek 

hálózatán keresztül. 

 

LASUÉN az innovációkban jelöli meg az ágazati és a regionális klaszterek 

kialakulásának, továbbá az egymás közötti kapcsolatainak az okát. Azt feltételezi, hogy egy 

országban a városhálózat szerkezete lényegében az innovációk adaptálásának időbeli és 

térbeli lenyomata, s ezek szakaszosan jelennek meg, azaz ágazati és földrajzi klaszterekben 

érvényesülnek. A gazdasági növekedést elméletében a technológiai változások sorozataként 

értékeli. Így az invenció a diffúzió és az adaptálás szakaszai időben és térben egyrészt 

elkülönülnek, másrészt ezen fázisok között egyre rövidebb időközök figyelhetők meg, aminek 

eredményeképpen az ágazati növekedési pólusok száma egyre több lesz, s azok között is 

megindulnak a kumulatív folyamatok. Az ágazati klaszterek térben is koncentrálódnak, 
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hiszen nőnek a külső és a belső megtakarítások, a kapcsolatok és az egymásra épülések révén 

bővülnek a piaci és a termelési komplementer hatások. A dinamika a regionális pólusokban 

éppen ebben a komplementer hatásban keresendő, hiszen ennek hatására új piaci hálózatok 

alakulnak ki, újabb és újabb tevékenységek jelennek meg, amelyek aztán meggyorsíthatják, 

ennek az egyre sokoldalúbb ágazati, s egyben területi koncentrációnak a fejlődését. 

 

A fejlődési folyamatban - amely alatt lényegében az innovációs folyamatot kell érteni 

- tehát az ágazati klaszterek szoros egymásra utaltsága együtt jár az urbanizációs folyamat 

által gerjesztett regionális klaszterek kialakulásával. Ezen két rendszer együttes 

hatásmechanizmusai aztán befolyásolják az innovációk terjedését, s ezzel meghatározzák a 

regionális növekedés feltételeit is. Az innovációs folyamatot három szakaszra bonthatjuk fel, 

így beszélhetünk a találmányról (invenció), annak elterjedéséről (diffúzió) és az alkalmazásba 

vételről (adaptáció), de különbséget kell tenni fogyasztói és vállalkozói innovációk között. A 

találmányok olyan felfedezések, amelyek a vizsgált térség egyetlen helyén sem voltak 

ismertek. Ezek elterjedése LASUÉN véleménye szerint a magasabb fejlettségű országok 

nagyobb, jól felszerelt városaiban kezdődik meg. A többi országban és centrumokban ezek az 

újdonságok mint külső növekedési determinánsok jelennek meg. A fogyasztói innovációk a 

kommunikációs rendszereken keresztül terjednek, az innovációs központból kiindulva 

koncentrikusan a periférikus térségek felé. A diffúzió hatótávolsága és sebessége a lakosság 

felvevőképességén és szintén a meglévő kommunikációs rendszerek hatékonyságán múlik. A 

vállalkozói innovációk speciális kommunikációs rendszereken keresztül terjednek, irányai a 

kerekek küllőihez hasonlítanak. 

 

Az innovációs centrumból kiinduló kommunikációs tengelyek hossza egyenlőtlen, 

hiszen azokat a fogadó térségek telephelyi eloszlása határozza meg, az alkalmazásba vétel 

viszont hasonlít a fogyasztói innovációk terjedéséhez. Az innovációk regionális terjedése és 

adaptációja szoros kapcsolatban van az egyes nemzetgazdaságok fejlettségével. Az egymást 

követő innovációk terjedési modelljei hasonlítanak egymásra, s ezeket a regionális klaszterek 

területi szerkezete határozza meg. Vagyis az ország városhálózata, annak struktúrája és 

kapcsolati rendszerei döntően befolyásolják a fejlődést hordozó innovációk terjedését. Az 

innovációk terjedésében tehát a városhálózatnak, az annak felszereltségében rejlő 

tényezőknek meghatározó szerepe van. Ha abból indulunk ki, hogy az újdonságok a magasan 

fejlett országok kis számú centrumából indulnak ki, akkor az innovációk nemzetközi 

terjedésére, azoknak a fejlődő országokban való megtelepedésére is az a jellemző, hogy 

elsőként a fejlett centrumok veszik át a fejlődést hordozó elemeket. A perifériák irányába 

történő terjedés időtartama nagyobb, mint a két nemzetközi innovációs fázis között eltelt 

időszak, így a fejlődő országok előtt két lehetőség áll: 

 centrumaik felvehetnek egy-egy új innovációt, még mielőtt az egész országban 

elterjedne. Ennek következtében kettős gazdaság alakul ki, ahol a területi polarizáció 

egyre nagyobb a centrum és a perifériák között, 

 a centrumok mindaddig halogatják az innovációk felvételét, míg az összes országrész 

megbirkózik az előző innováció befogadásával. Ebben a modellben a fejlett és a 

fejlődő országok között a polarizáció még nagyobb lesz, így aztán kénytelenek a 

korszerűtlen technológiával folytatni termelésüket. 

 

LASUÉN vizsgálatai megállapítják, hogy a fejlődő országok regionális rendszerei az 

elsőként ismertetett megoldás alapján működnek, azaz kis számú centrumban 

koncentrálódnak az újdonságok. A gazdasági növekedés hatására a területi különbségek nem 

csökkennek, hanem nőnek, miközben a városhálózat hierarchikus jellege tovább erősödik. Az 

újdonságok viszont a meglévő regionális szerkezetben futnak végig, így a kialakult 
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térszerkezet hosszú távon rögződik, ami a regionális egyenlőtlenségek tartós fennmaradását 

eredményezi. A növekedési pólus elmélet továbbfejlesztése lehetőséget nyújt arra, hogy a 

gazdasági növekedés és az urbanizáció között egyértelmű kapcsolatokat állítsunk fel, s ezzel a 

fejlődés regionális összetevőiről még árnyaltabb képet kapjunk. Segítséget jelent a fejlődő 

országok regionális politikájának kidolgozásához, azonban a leegyszerűsítések (pl. egyetlen 

aktív centrum feltételezése, az innovációk fogadásának feltételei, vagy a fejlődési 

determinizmusok) nem ösztönzik az elmélet gyakorlati elterjedését. 

 

6.7. Centrum és periféria modellek 

 

Míg a növekedési pólusok kimondottan az ipari országok térszerkezetének fejlődésére 

vonatkoznak, addig a centrum és a periféria modellek főként a fejlődő országok problémái 

felé fordulnak. FRIEDMANN centrum-periféria modelljében a közgazdasági szemlélet 

mellett a társadalmi, a magatartásbeli és a politikai összefüggéseket is figyelembe veszi, így 

integrálja a korábbi növekedési modellek felismeréseit. A fejlődés elméletét a területi 

összefüggésekben dolgozta ki, hiszen kiinduló tézise az, hogy az emberi tevékenységek és 

azok társadalmi interakciói térségformálóak, ugyanakkor a térségek jellemzői is 

meghatározzák ezeket a cselekvéseket, kapcsolatokat. A fejlődés egyrészt alakítja a 

térszerkezetet, másrészt a területi kapcsolatok rendszere befolyásolja a fejlődési folyamatot. A 

fejlődést diszkontinuitív (hézagos, szakaszos), kumulatív folyamatként határozza meg, amely 

lényegében az innovációk sorozataként, majd azok klasztereiként, az innovációk átfogó 

rendszereként értelmezhető. Ennek alapján a fejlődés megkülönböztethető a növekedéstől, 

amit egy adott rendszer értelmezve ezt a gazdasági és a politikai rendszerekre egyaránt - 

szerkezeti változások nélküli expanziójaként határoz meg. Az innovációk FRIEDMANN 

szerint az új ötleteknek vagy eddig nem ismert javaknak és eljárásoknak egy adott társadalmi 

rendszerbe történő eredményes bevezetése. Ezek az új ideák, javak, eljárások keletkezhetnek 

egy adott rendszeren belül vagy átvehetők más rendszerekből. 

 

A történelmi tapasztalatok alapján az innovációk keletkezésének különösen kedveznek 

a nagy és dinamikus városi rendszerek. Kimutatható, hogy erős pozitív kapcsolat van egyrészt 

a városnagyság és a városodottság foka, másrészt az innovációk elterjedése között. Az 

innovációkat koncentráló régiókat (magrégiók) centrumnak, míg az összes többi területet 

perifériának tekinthetjük. A centrumok a perifériákkal függőségi kapcsolatban állnak, és zárt 

területi rendszert alkotnak. A centrum és a periféria között fennálló kapcsolatokat az 

alábbi összefüggések jellemzik: 
1. A centrum kikényszeríti a periféria szervezeti függőségét, amelyet a centrum 

intézményeinek a perifériákon való megjelenése testesít meg. Ezek az 

intézmények aztán a döntéshozói a periféria lakosságát érintő létfontosságú 

döntéseknek (gondoljunk a telephelyi függésre, az azok felszámolásából keletkező 

megélhetési feszültségekre). 

2. A centrum periféria feletti uralmát önerősítő polarizációs mechanizmusok 

serkentik, ezek a "feedback" (visszacsatolási) hatások a következők: 

 a hatalmi effektusok; a periféria gazdasági gyengítése, a növekedési 

potenciálok átszivárogtatása a centrumba, 

 az információs hatások; a centrum interakciós képességének erősítése, a 

lakossági, a jövedelmi, a termelési tényezők dinamikus növekedése 

révén, 

 pszichológiai hatások; a tartós innovációs folyamatot segítő 

körülmények koncentrálása a centrumban, 
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 modernizációs hatások; a centrum fennálló társadalmi rendszerének 

átformálása, az innovációk által gerjesztett kumulatív változások még 

fokozottabb érvényesítése miatt, 

 szinergia hatások, az innovációk által gerjesztett újabb innovációk 

megjelenése a gazdaság egyre szélesebb szférában, 

 termelési hatás; az innovációk költségeinek csökkentése a belső és a 

külső megtakarítások segítségével. 

3. A hatalmi viszonyok előre nem látható következményei miatt a centrum 

innovációi előbb-utóbb a perifériákon is bevezetésre kerülnek és információk 

áramlanak egyre erőteljesebb ütemben a függő területekre. A periféria lakossága 

tudatára ébred függőségének, s az erőszakos konfliktusok helyett a centrum 

hatalmi elitje - korlátozott - decentralizációs politikába kezd, amelynek 

következtében a periférián új mellékközpontok alakulnak ki. 

4. Ha a konfliktusok levezetése a centrum hatalmi elitjének érdekében áll, akkor 

meggyorsítja az innovációk terjedését, az azokat kísérő hatásokat a periférikus 

régiókban. Ezzel párhuzamosan a döntési hatalom valós decentralizációja is 

megkezdődik a régi és az új centrumok között. Az autoritás-függőség jellegű 

kapcsolatok fokozatosan eltűnnek a centrumok és a perifériák között, a területi 

fejlődés egyre kiegyenlítettebb lesz. Ennek a modellnek az alkalmazására 

FRIEDMANN a lehetőséget csak a magasan fejlett és az integratív regionális 

struktúrákkal rendelkező országokban látja, így az Egyesült Államokban, 

Németországban és Svédországban. 

 

A FRIEDMANN által kidolgozott centrum-periféria modell új dimenziókat nyújt a 

regionális gazdasági növekedés értelmezéséhez, hiszen nemcsak az innováció fogalmát 

dinamizálja, hanem interdiszciplináris összefüggésekbe helyezte a területi folyamatokat, azok 

együttes hatásrendszereit. Kimutatja, hogy a területi különbségek centrumok és perifériák 

kialakulásához vezethetnek, ezek zárt területi rendszert alkotnak, a centrumok a perifériákkal 

autoritáson alapuló függőségi kapcsolatban állnak, s leküzdésükre a perifériáknak is 

központosítani kell az erőforrásaikat. A centrum-periféria elmélet az egyik megalapozója, s 

egyben kiváltója volt a posztmodem regionális politikáknak. 

 

6.8. A regionális fejlesztés stratégiái 

 

A területiségből következő egyedi értékek tehát azok, amik a posztmodern regionális 

politika stratégiai alapelvét meghatározzák, s helyes felismerésük, majd belső (endogén) és 

külső (exogén) fejlesztésük vezethet a sikerhez, a területi gazdaság adottságai és a működése 

új erőtereinek megteremtéséhez. A posztmodern regionális politika ezeknek az értékeknek a 

feltárásához a kínálat- és a keresletorientált stratégiákkal juthat el. 

 

6.8.1. A kínálatorientált regionális stratégia 

 

A kínálatorientált regionális stratégia központjában az áll, hogy a „térséget kívülről, 

a külső hatótényezők felől érkező impulzusok, külső feltételek, lehetőségek és korlátok felől 

közelítve egyre több belső folyamatra, összefüggésre rávilágítva, kívülről befelé közelítve 

fejlesztjük” (Korompai, 1995). A területi egység komparatív előnyeit kísérli meg a fejlesztési 

stratégia bővíteni, amely a kedvező gazdasági környezet alakításával érhető el. Ebben 

domináns szerepe van: 

1. a termelői és fogyasztói infrastrukturális fejlesztéseknek 
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2. az elérhetőség biztosításának (közlekedési és kommunikációs kapcsolatok 

fejlesztésének) 

3. a termelést kiszolgáló létesítmények telepítésének, azok piaci ár alatt történő 

értékesítésének 

4. a gazdasági egységek letelepedését ösztönző különféle kedvezményeknek 

(adókedvezmények, támogatások, kedvezményes hitelek, állami és regionális 

vásárlások stb.). 

 

A kínálatorientált fejlesztési stratégia arra épít, hogy a területi egységet vonzóvá tegye, 

részben a külső (exogén) - központi támogatások mellett és hatására - tényezők 

mozgósításával, s mindezt döntően a külső befektetők, fejlesztők gazdasági működésének 

segítésével, azok letelepedési és termelési feltételeinek élénkítésével. Olyan intézmények és 

szervezetek megtelepítésével, amelyek korábban a területi egységben nem működtek, azoknak 

egyáltalán nincsenek hagyományai, a szereplők ezekkel kapcsolatos tapasztalatokkal nem 

rendelkeztek. Számos veszélyt hordoz a kínálatorientált regionális politika, annak egyoldalú 

alkalmazása. Az egyik veszély, hogy az erőltetett infrastruktúrafejlesztés kihasználatlan 

kapacitásokat teremt, aminek a fogyasztói működtetése éppen a gyenge jövedelmi potenciál 

miatt tartósan nem lehetséges. Másik veszély, hogy területidegen gazdasági egységek 

jelennek meg, amelyek a rövid távú komparatív előnyöket kívánják lefölözni, aztán 

továbbállnak, egy következő területi egységbe, ahol ismételten költség takarékosság a 

legfontosabb telepítési céljuk. A kínálatorientált fejlesztési stratégia nem tűzi ki közvetlen 

célul, hogy a letelepedő egységek integrálása a területi gazdaságba minél előbb 

bekövetkezzen. Az integráció hiánya nem csak a termelésre (alvállalkozások megjelenése), 

hanem a munkaerőre, annak képzésére, de a települések fejlődésére, a helyi társadalomra is 

súlyos következményekkel járhat. S végül a helyi önkormányzatok sem profitálnak gyorsan a 

külső egységek jelenlétéből, mivel azok részben nem járulnak hozzá a helyi-területi gazdaság 

stabilitásához, részben pedig a kedvezmények (helyi és országos adókedvezmények) miatt 

csak hosszabb távon növelhetik a közösség jövedelmét. Viszont ebben az esetben már tovább 

léphetnek, új telephelyet választhatnak, vagy éppen újabb engedményeket (pl. az 

adókedvezmények mérsékeltebb szintje) kényszerítenek ki a maradás, esetleg a további 

fejlesztések érdekében. 

 

Elvetendő-e a kínálatorientált regionális stratégia, mint a posztmodern területi politika egyik 

lehetséges alkalmazási módja? 

 

Egyértelmű válaszunk, hogy nem! Megítélésünk szerint ezt a fejlesztési 

szemléletmódot kimondottan a korábban - pl. a high tech kultúrákhoz közel álló, abban 

ismeretekkel rendelkező, de hirtelen piacot vesztett ipari térségek - kedvező adottságokkal 

rendelkező, nem egyértelműen monocentrikus ágazati szerkezettel rendelkező térségekben 

lehet sikeresen alkalmazni. Hiszen ezekben a térségekben részben az ipari infrastruktúra, 

részben pedig a munkaerő szakirányú képzettsége jelentős telepítési tényezőnek tekinthető. 

Kimondottan a kínálati elemeket kell érvényesíteni a stratégiában, azaz megteremteni a 

telephelyi feltételeket, kedvezményeket adni a letelepedéshez, az érdeklődő profilokhoz 

kapcsolódó oktatási programokat szervezni, s mindezen rendszereket segítő, szolgáltató 

ágazatok megteremtését célirányosan ösztönözni. 

 

A hazai viszonylatban a „székesfehérvári-modell” tekinthető e fejlesztési stratégia 

alkalmazása mintaterületének. A városban az évtizedes hagyományokkal rendelkező 

elektronikai ipar robbanásszerű piacvesztése a kilencvenes évek elején súlyos válsághelyzetet 

eredményezett. Az önkormányzat által kidolgozott kínálatorientált fejlesztési stratégiával 
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néhány év alatt felszámolták a válságot, sőt sikeres fejlesztési programot indítottak el, ami 

lényegében az ipari parkok kiépítésére, a letelepedők tartós kedvezményeire, illetve a helyi 

menedzsment nagyfokú nyitottságára épült. Míg Székesfehérváron az elektronikai ipar 

termelési tradíciójára épülő fejlesztési stratégia jelentette a megújítás alapját, addig az attól 

közel hatvan kilométerre lévő bányászati válságtérségnek, - amely kedvező földrajzi 

helyzettel és munkaerőbőséggel rendelkezett - Tatabányának viszont a komplex telephelyi 

kínálatot magában foglaló fejlesztési stratégia indította el felzárkózását, s egyben az új 

vállalkozások egyre nagyobb számban történő letelepedését. A kínálati stratégia épített a 

telephelyi adottságokra, amit viszont a zöldmezős beruházásokkal lehetett csak aktivizálni 

döntően a munkaerő kínálatra, valamint a helyi támogatás és kedvezményrendszerre épült. 

Természetesen ehhez hozzájárult, hogy a szomszédos megújítási centrumokban (Győrben, 

Székesfehérváron) a további extenzív fejlesztési források kimerültek (pl. a telekárak 

emelkedése, csökkenő kínálat a telephelyekből, szakképzett és a képzetlen munkaerőből helyi 

és vonzáskörzeti hiány stb.). A szomszédok már a stratégiaváltásra készültek, azaz 

kínálatorientált fejlesztések befektetéseinek hozamát minél nagyobb arányban vissza kívánták 

igényelni (pl. helyi adók szintjének emelése, a kedvezmények lejárta után újabb 

engedményeket nem nyújtottak), ami az új letelepedők egy részét elijesztette. Ezek is 

hozzájárultak ahhoz, hogy a közelebbi centrum, így Tatabánya felértékelődött, miközben az 

általa alkalmazott kínálatorientált stratégia is sikeresnek mutatkozott. A megtelepedést az 

induló fázisban a munkaerő intenzív termelési bázisok jellemezték, de nem elhanyagolható az 

sem, hogy a telephelyválasztás új célpontjai jól megközelíthető térségekben találhatók, s közel 

vannak az ország gazdasági és információs centrumához. 

 

Nem beszélhetünk a térségben regionális hálózatról, azaz a stratégia-alakítók között 

nem alakul ki együttműködés arra, hogy miként lehetne éppen a telephelyi kínálatban az 

egyes centrumok adottságait összekapcsolni, azokban jelentkező előnyöket együttesen 

kihasználni. Viszont a gazdasági egységek szintjén a hálózatalakítás jelei már felismerhetők, 

hiszen megkezdődött a beszállítói kapcsolatok kiépítése és az ennek megfelelő telepítés, 

valamint néhány tényező utal a specializáció fokozatos kialakulására. 

 

6.8.2. A keresletorientált regionális stratégia 

 

A keresletorientált regionális fejlesztési stratégia „a térséget egységes egészként 

kezelve, annak belső sajátosságaiból, a térségen belülről kiindulva, egyre jobban kifelé 

haladva, mind több külső tényezőt figyelembe véve” (Korompai, 1995) kerül meghatározásra 

és egyben működtetésre. A helyi-területi gazdaság megújításánál nem csupán a külső 

(exogén) forrásokra támaszkodik, hanem felméri és számba veszi a belső adottságokat, azokat 

újraértékeli éppen a külső piaci rendszerek által, s így keresi versenyképességük fokozásának 

lehetőségeit. A belülről kifelé haladás elvében, mint fejlesztési szemléletben és 

gondolkodásmódban döntő szerepet játszik a helyi-területi vagy regionális együttműködés 

forrásainak felderítése, annak meglévő és új akciótereinek kialakítása. Az együttműködés azt 

jelenti, hogy miként lehet a helyi-területi adottságokat a nagyobb rendszerekre rákapcsolni, 

mind a helyi-területi, mind a nemzetközi hálózatok révén. 

 

A hálózatok 

 

A keresletorientált fejlesztési stratégia egyik meghatározó eleme a helyi-területi 

hálózatok alakítása. A posztmodern - integrációra épülő - piacgazdaságokban a verseny 

mindenek feletti hangsúlyozása és fokozása az erőforrások kimerüléséhez vezet, s a nagyobb 

teljesítményeket a verseny szereplői csak egymás rovására fokozhatják. A teljesítmény 
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kényszert tehát csak úgy lehet elérni, ha nem a versenytárs legyőzését tűzik ki célul, hanem 

keresik az együttműködés, a kooperáció új tereit, amivel az erőforrások körét bővíthetik, s 

ezzel a megújítás formáit is szélesíthetik. A hierarchikus rendszerek - legyenek azok 

termelési, elosztási, vagy éppen települési kapcsolatok - nem elég rugalmasak, nem tudnak 

kellően reagálni a gyors változásokra, lassú a megújítási képességük, ezekben visszafogott és 

merev az információfeldolgozás és áramlás, s ennek következtében reakcióképességük is 

gyengül. A piacok nemzetközivé válásával az együttműködés területi akadályai lényegében 

megszűntek. Ennek következtében az egymástól egyre távolabb lévő telephelyek 

autonómiáját és érdekeltségét növelni kell, hogy minél jobban ki tudják használni 

erőforrásaikat, egyben a lehetséges piaci kihívásoknak megfeleljenek. 

 

Ez a felfogás szükségessé teszi az egyre „laposabb” vállalati irányítást, a 

profitcentrumok kialakítását, a helyi-térségi együttműködéseket serkentő vállalati rendszerek 

terjedését. S végezetül éppen a posztmodern piacgazdaságokban erősödik meg a helyi-területi 

szint szerepe, azok nagyobb önállóságot, mozgásteret kapnak. Az egységes szabályozás a 

rendszer minden elemére azonos elvek szerint vonatkozik, ami a kapcsolati rendszerekben, 

összeköttetésekben nem a hierarchikus viszonyokat, hanem a hálózati jelleget erősíti. A 

gazdaságban szerveződő új termelési együttműködések területileg is elhatárolhatók (fejlődési 

övezetek, zónák, folyosók, banánok, csillagok), amiket aztán erősíthetnek a helyi-területi 

egységek szélesedő autonómiája, vagy éppen autonómia törekvései (Padánia, Katalónia, 

Skócia, Wales). A hálózatok gazdasági formációi a területrendszerben, a később tárgyalásra 

kerülő klaszterek, míg a területrendszerben maguk a régiók lehetnek. A régió hagyományos 

típusai: a földrajzi vagy természeti, a politikai vagy közigazgatási, a homogén (valamilyen 

közös vizsgálati szempontból egynemű területi egység), a funkcionális (hasonló feladatot, 

tevékenységet ellátó terület, ahol az alkotó elemek - belső egységek - funkcionális 

kapcsolatban állnak egymással), s végül a program vagy tervezési régió (meghatározott 

fejlesztési célterület). Nos, e felosztást, egyben a régió meghatározásokat célszerű lesz a 

jövőben hálózatok alapján is értelmezni. A régiókat úgy felfogni, mint egy sajátos, 

egyediséget mutató együttműködéseket egy körülhatárolt földrajzi térben, ami az ott található 

különféle rendszerek egymásra épülése és kapcsolata alapján szerveződik. Ugyanakkor ebben 

a nem hierarchikus viszonyok által szervezett, sok szinten (termelési tényezők, valamint 

települési, társadalmi, környezeti faktorok alapján is) egybefonódó térben, éppen a különféle 

funkciók egymásra hatásának következtében (s talán itt haladhatja meg a hálózati felfogás, a 

funkcionális régió meghatározást) új és új együttműködések szerveződnek. Mindezek 

következtében részben megváltozhatnak (kiterjedhetnek, vagy éppen szűkülhetnek) a 

hálózatok által formált régió földrajzi határai, részben - és a fejlesztés szempontjából a döntő 

ez lehet - a belső szerkezetük is átrendeződik, s egyben a megújítás - valamilyen - 

hordozóiként jelennek meg a térben. A hálózati szemléletre épülő regionális fejlesztési 

stratégia tehát azt szorgalmazhatja, hogy: 
1. a területi egységben - vagy az ahhoz kapcsolódó további egységekben - a belső, 

újszerű kapcsolatok (nem a hierarchiára, az együttműködésre épülő kapcsolatok) 

minél több szinten jöjjenek létre, s ezzel a regionális jelleg szélesedjen (hálózat 

építés), 

2. a térségben meglévő hálózatok erősödjenek, új mozgástereket nyerjenek, vagy éppen 

megújuljanak (hálózat fejlesztés), 

3. történjen meg a területi egység rákapcsolása egy, vagy több, éppen a hálózati elven 

működő, vagy azt tükröző régióra, hasznosítva és egyben szélesítve azok hálózati 

rendszereit (hálózatok összekapcsolása). 

 

Az innovációs miliő 
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A keresletorientált regionális stratégiában a hálózati jelleg szükségszerűen együtt jár 

az innovációs miliő kialakulásával. Az innovációs miliő alatt egyik oldalról azoknak - az 

adott földrajzi területen felismerhető - gazdasági, termelési kapcsolatoknak a csoportját lehet 

tekinteni, amelyek egységességet alakítanak ki a termelési rendszerben a gazdasági szereplők 

között és termelési kultúrában. A kollektív tanulással - helyileg meghatározott formában - 

hozzájárulnak az innovációs folyamatok terjesztéséhez, s egyben csökkentik a piaci 

kapcsolatok bizonytalanságait, növelik a termelő egységek és a területi gazdaság 

versenyképességét. Az innovációs miliőt másik oldalról azok a helyi kultúrában, társadalmi 

kapcsolatokban és az intézményrendszerben meglévő sajátosságok is képviselik, amelyek 

mind a gazdaságon keresztül, mind a helyi-területi szereplőkön át, folyamatosan 

hozzájárulnak az újdonságok kialakításához, azok megtelepedéséhez és részben 

terjesztéséhez. Az innovációs miliőben az adott földrajzi helynek a szerepe meghatározó. 

Hiszen egy adott helyhez kapcsolódó humán tőke az egyik hordozója a megújításnak, a 

kollektív tanulás és ismeretátadás rendszereinek, amik aztán hozzájárulnak a gazdasági 

egységek termelési potenciáljának erősítéséhez, azok újszerű kapcsolatainak kialakulásához. 

Másrészt a területi koncentráció lehetőséget nyújt az információk cseréjéhez, az ismeretek és 

kapcsolatok átadásához, azok elsajátításához. S végezetül részben az együttműködések új 

terei, részben a korábbi hagyományok, a kultúrában meglévő értékek, egy más, nyitottabb 

társadalmi, politikai, közösségi hátteret is teremtenek, amik aztán ismét visszahatnak az 

újdonságok fogadására. Az innovációs miliő kialakulhat más és más jellegű területi 

szerkezetekben. Az alábbi típusoknál hozott hazai példák ugyan még karakteresen nem 

formálódtak ki, de az innovációs miliő egy vagy néhány eleme már felbukkant, ami jelzi a 

kedvező elmozdulást egy új, előremutató, s egyben egyedi területi fejlődési pályák irányait.  

 

Metropoliszok területére, általában a legfejlettebb termelési és szolgáltatási rendszerekre 

specializálódva. 

 

Hazánkban Budapesten, illetve a határozottan formálódó nyugati gazdasági és 

települési agglomerációban figyelhetjük meg az innovációs miliő kialakulásának tendenciáját. 

A főváros új koncentrációs folyamat színtere, hiszen az országos - sőt egyre több esetben, 

kelet-közép európai - piaccal rendelkező nagyvállalatok irányító, szervező központja itt 

található, amik aztán serkentik az amúgy is jelentősen tömörült gazdasági és üzleti 

szolgáltatások, majd a kutatásfejlesztés további koncentrációját, egyben e tevékenységi 

rendszerek újabb egymásra hatását más, eddig eltérő kapcsolati rendszereik kialakulását. 

 

A nagyvárosokban, a hagyományos szektorokra specializálódva. 

 

Hazai példaként említhető Győr, ahol a gépipar bázisán megtörtént a gazdasági 

megújítás. Fokozatosan kiépülnek ehhez a szektorhoz kapcsolódó különféle szolgáltatások 

(felsőoktatás, pénzügyi és a különféle üzleti szolgáltatások), illetve más ágazatok erőteljes 

specializációja indult meg. Ezek részben új kapcsolatokat teremtettek a hagyományos 

szektorral (pl. tulajdonosi, termelési együttműködés, speciális szolgáltatások iránti kereslet 

bővítése), részben pedig szélesítették a kis- és középvállalkozói kört, ösztönözve azok 

megtelepedését, bedolgozói és szállítói rendszerek fokozatos kialakulását. 

 

Korábbi ipari térségek és centrumok, ahol lehetőség kínálkozott új termelési rendszerek 

befogadására, valamint a leépült szektorok) bázisán a területi gazdaság megújítása. 
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Hazai példaként a korábban említett Székesfehérvár és annak a fejlesztési stratégiáját 

alkalmazó Tatabánya mellett, új tanulságokkal szolgálhat Gödöllő, Veszprém, vagy éppen 

Kecskemét, Szeged térségében felismerhető területi gazdaság átalakulása. Nem ipari, hanem 

kimondottan szolgáltatói térségnek tekintendő a Balaton, amely a turisztikai „iparának” 

megújításával lehet képes és alkalmas egy új innovációs térség és egyben környezet 

kialakítására. Lényegében már számos eleme felismerhető az együttélés és egymásra ható 

szolgáltatások megjelenésének, ami részben a térség egyes részének megújítását is 

eredményezi, másrészt pedig egy sajátos gazdasági karakter formálásához is elevezethet. 

Ennek a területrendszernek a legnagyobb gondja, éppen a környezeti feltételek kedvezőtlen 

volta, annak nem stabil jellege. Így a további, már az egymásra ható tényezőkre épülő 

turisztikai innovációs miliőt a fenti korlátok akadályozhatják. 

 

Fejlődési pólusokban, ahol a kutatásfejlesztésre épülve jönnek létre új vállalkozások és azok 

együttese, valamilyen új egyediséget mutatva. 

 

Országunkból sajnos ez idáig minősíthető példákat erre a típusra felhozni nem tudunk, 

de kezdeményezésekkel találkozunk (pl. Budapesti Műszaki Egyetem mellett létesítendő 

informatikai-elektronikai innovációs park), vagy léteznek egyetemi centrumok, ahol 

kimondottan lehetőségek vannak, tudás alapú innovációs fejlődési pólusok kiformálódására 

(pl. Szegeden a biológiai kutatásokra építve, vagy Veszprémben a kémiai és 

környezettudomány bázisán, vagy Gödöllőn a Környezetipari kutatások bázisán). 

 

Határ menti térségek, ahol az együttműködések új formái jelennek meg, az érintkező térségek 

komparatív előnyeinek kölcsönös kihasználására. 

 

Az osztrák-magyar határ menti térségben regisztrálható, hogy a határok megnyitása 

után a térségek együttes - mindkét oldali - megújítása látványosan megkezdődött. A 

kölcsönösen előnyt nyújtó kapcsolatokra épülve az érintkező területi egységek gyorsabb 

felzárkózása megindult. A centrumok gazdasága megélénkült, ami gazdagodott a 

szolgáltatások speciális köreinek megtelepedésével, de a nagyobb kereslet is szélesítette a 

lokális-regionális piacot, egyben növelte annak teljesítményét, miközben számos új 

tevékenység és szereplő is megjelent, s mindennek a hatására a határ menti kapcsolatok is 

kétirányúvá váltak. Az EU integrációnkat követően számos keleti határmentén is megindultak 

a hasonló együttműködések (INTERREG). 

 

Elmaradott térségek, ahol a belső adottságokat valamilyen külső hatással élénkítve megújítási 

folyamatok indulnak meg, ugyanakkor létrejön a szereplők más, újszerű együttműködése. 

 

Hazai példák felsorolásától eltekintünk, hiszen számtalan újszerű kezdeményezésről 

lehet számot adni, azonban ismereteink szerint ezek kimondottan pontszerűek, nem fejtenek 

ki még látványos területi (regionális) hatást, csak egy-egy, vagy néhány funkcióra 

összpontosulnak. A szervezeti rendszereik gyengék, esetlegesek, a helyi hálózatok lassan 

formálódnak, viszont már csírájában hordozzák egy új, egyben más, területi szintű - 

kimondottan alulról érkező - fejlesztés és működés irányát. 

 

Az innovációs miliő a regionális stratégiák kidolgozásánál felveti azt a kérdést, hogy a 

számos egyediséget miként lehet valamilyen fejlesztési modellbe foglalni, milyen lépéseket 

lehet és kell tenni a miliő megteremtése érdekében? 
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Nos, erre a kérdésre csak úgy tudunk válaszolni, ha összekapcsoljuk az innovációs 

miliő jellemzőit. A különféle megvalósítási szinteket: gazdasági egység (mikro szféra), 

területi-ágazati specializáció (mezo szféra), nemzeti gazdaságpolitika (makro szféra), 

politikai- társadalmi- kulturális környezet, területi politika, másrészt a gazdasági, szervezeti és 

környezeti (gazdaságon kívüli tényezők) feltételeket és endogén szinergiákat (a tényezők 

egymásra hatása következtében előállt megújítást ösztönző körülmények), valamint a külső 

kapcsolatokat. 

 

Az agglomerációs hatások 

 

Az innovációs miliő tényezőit vizsgáljuk tovább éppen a mikro gazdaság 

dimenziójában, hiszen ezen egységek adott területre történő koncentrációja, újszerű termelési 

tényező kombinációkat eredményezhet, amely a regionális stratégiaépítést a gazdasági 

aktorok oldaláról segítheti. ALFRED MARSHALL angol közgazdász felismerte, hogy egy 

adott földrajzi térben történő nagyszámú, egyazon ágazathoz tartozó termelők 

koncentrációja pozitív externáliákat eredményezhet. Ezek olyan külső, termelésen kívüli 

megtakarítások, amelyek következnek a széles körű munkamegosztásra épülő, egymást 

kiegészítő tevékenységekkel és folyamatokkal kapcsolódó vállalkozások egymás 

mellettiségéből, továbbá az információs és kommunikációs költségek csökkentését 

eredményező, nem szabvány termékek közös előállításából. Marshall vizsgálatait a korabeli 

brit példákra építette, így a lancashire-i pamut, a sheffieldi evőeszköz és a dél-walesi 

bádoggyártásra, s ezek alapján dolgozta ki az ipari körzetek fogalmát. A gazdasági egységek 

területi koncentrációját az externáliák új megvilágításba helyezik. Az externáliák azok a 

külső gazdasági hatások, amelyek a tényleges termelési költségek között nem számolhatók el, 

ezek közvetlenül nem hatnak a gazdasági egység termelékenységére. Viszont közvetetten, 

éppen a földrajzi elhelyezkedés miatt (termelő egységek és/vagy a piac közelsége, annak 

megfelelő tömege), a lehetséges termelési és szolgáltatási kapcsolatok igénybevétele folytán, 

vagy éppen a lokális-regionális piac erőssége miatt, gazdasági előnyöket teremtenek, növelik 

az egység versenyképességét. 

 

 Az externáliák közül a regionális gazdaságtan és egyben a regionális stratégiák 

számára izgalmas tényező csoportot az agglomerációs gazdasági előnyök nyújtanak. Ennek 

két típusát különböztethetjük meg. Az egyik az urbanizációs előnyként ismert, amikor is a 

gazdasági egység telephelyét jelentő város méretéből fakadnak sajátos gazdasági előnyök, 

amelyeket a következők jeleníthetnek meg: 

1. a kedvező infrastrukturális ellátottság (pl. kikötők, repülőterek, logisztikai központok 

közelsége) 

2. a korszerű kommunikációs infrastruktúra megléte (pl. számítógépes hálózatok és 

szolgáltatások, Internet kapcsolat) 

3. a széleskörű üzleti és piaci szolgáltatások (pl. pénzügyi szolgáltatások bőséges 

kínálata, technológia és kutatás-fejlesztési tanácsadás, médiák, reklám és marketing 

szolgáltatások) 

4. a kulturális szolgáltatások, illetve jelentős lokális piac, ami folyamatos keresletet 

jelent a termékek iránt, egyben azok megújítását is szorgalmazza, illetve új piacokat 

nyit meg. 

 

Az urbanizációs hátrányok is fellépnek, hiszen 

1. a nagyvárosi környezetben jelentős a zsúfoltság (pl. a szállítási idő növekszik, ez 

veszélyeztetheti a helyi-területi kooperációkat) 

2. a bűnözés számottevő (pl. a biztonsági és őrzési ráfordítások emelkednek) 
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3. a környezeti szennyezés magas (pl. a tiszta környezetet igénylő technológiák védelmi 

ráfordításai növekszenek) 

4. magasabbak a megélhetési költségek (pl. munkabérekben megjelenik) 

5. a telekárak emelkednek (pl. a fejlesztés, a telephelybővítés költségesebb) 

6. a bérköltségek magasabbak, illetve szervezettek a munkavállalók (pl. szakszervezetek 

aktívak, erőteljesen kívánják a jogokat érvényesíteni). 

 

 Az urbanizációs gazdasági előnyök az esetek többségében meghaladják a hátrányokat, 

hiszen azok egy részét át lehet hárítani. Például dolgozók viselik a magasabb megélhetési 

költségeket, támogatások nyerhetők a környezetvédelmi ráfordítások kompenzálására, a helyi 

kormányzatok segítségével számos településkörnyezeti negatív hatás költségvonzata 

mérsékelhető. A nagyvárosi térség nyújtotta agglomerációs előnyök, meghaladják a 

hátrányokat, ami aztán a gazdasági egységek versenyképességét növeli, egyben az adott 

térséghez való tartós kötődését is garantálják. 

 

 Az agglomerációs előnyök másik csoportját lokalizációs előnynek nevezzük. Ebben 

az esetben nem a település mérete a meghatározó, hanem egyrészt azon ipari és gazdasági 

egységeknek a földrajzi koncentrációja, amellyel a gazdasági egység szállítási és termelési 

kapcsolatot létesíthet, másrészt azon szolgáltatások, amik hozzájárulnak a kibocsátás 

növekedéséhez (akár mennyiségi, akár minőségi szempontból). Az első esetben az ipari vagy 

termelés/tevékenység specifikus együttműködésekről, kölcsönös szállítási, értékesítési 

kapcsolatokból következő előnyökről beszélhetünk. Míg a második esetben a 

termelést/tevékenységet segítő szolgáltatásokról, így például a munkaerő-specifikus képzési 

intézményekről, az adott tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokról, tanácsadásról, 

fejlesztésről, vagy éppen technológiai infrastruktúráról. 

 

6.9. A klaszterizáció és a klaszterek 

 

Mi nevezünk klaszternek: A lokalizált gazdasági előnyök hozzák létre a 

termelési/tevékenységi klasztereket, amiket „egymástól szervezetileg független (versengő 

vagy kiegészítő) olyan vállalatok, intézmények alkotják, amelyek egymással sajátos vásárlói, 

beszállítói, kutatás-fejlesztési stb. kapcsolatban vannak, szimbiózist alkotnak” (Faragó, 1994). 

 

A földrajzi térben koncentrált termelési/tevékenységi klasztereket a nemzetközi 

tapasztalatok alapján három nagyobb csoportba sorolhatjuk: 

 

1. Az első alapvetően a kézművességre épül, a kis és középvárosokban lévő tradicionális 

kézműiparok továbbélését, azok megújítását képviselik. Erre jó példa a textil- és 

ruházati iparban, cipő- és bőriparban, fafeldolgozó és bútoriparban, speciális élelmiszerek 

gyártásában, vagy éppen a kerámiaiparban kialakult, földrajzilag is körülhatárolható, 

döntően az élőmunkára alapuló, magas minőségű termékeket előállító térségek. Tipikus 

területi koncentrációival találkozhatunk a Harmadik Itáliában, de azon kívül egyre több 

európai országban, sőt az Egyesült Államokban és Japánban is. 

 

2. A második csoportba sorolhatók azok a termelés/tevékenység koncentrációk, amik 

magas szaktudásra és technológiai ismeretekre (high tech) épülnek, így az elektronikára, 

az űrtechnológiára (Los Angeles), a biotechnológiára (San Francisco), a műszergyártásra 

(Cambridge), a számítógépgyártásra (Boston mellett 128-as út környéke), a 

repülőgépiparra, az ipari automatizálásra. 
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3. A harmadik csoportot a szolgáltató szektorra épülő tevékenység koncentrációk 

képviselik, melyek az előzőkkel ellentétben nem a nagyvárosokon kívül, hanem éppen 

jellegük következtében a nagyvárosokban összpontosulnak. Ezek döntően egy-egy 

világvároshoz kötődnek, például a pénzvilág központja New York, London és Frankfurt, 

vagy a reklámipar újdonságai Londonból és New Yorkból származnak, a divatvilág 

meghatározó egységei Párizsban és Milánóban találhatók, illetve a képzőművészeti és 

régiségpiacot a londoni árverések határozzák meg. A szolgáltatások köre természetesen 

egyre szélesebb, s ezek között kell megemlíteni a turizmust, mint klaszter képző és 

szervező tevékenységi rendszert. Napjainkban ennek a tevékenységrendszernek egyre 

jelentősebb hatása van, s a regionális gazdaság alakításánál a befolyásával, egyben 

terjedésével határozottan számolni kell. A szakirodalomban ipari klaszterek névvel illetik 

ezeket a tömörüléseket. Számunkra sokkal szimpatikusabb a termelési/tevékenységi vagy 

gazdaság jelző használata, hiszen ezek napjainkban már nem csak az ipar területén jönnek 

létre, hanem például az idegenforgalomban is, vagy éppen egy-egy mezőgazdasági termék 

körül is szerveződnek. (Pl. gondoljunk az olasz, vagy francia bortermelésre, az egyes 

borvidékeken kialakult termelési, értékesítési és a borkultúrát közvetítő rendszerekre. 

Ígéretes jelek mutatkoznak arra, hogy éppen a bor klaszter kialakulására hazánkban is 

találhatunk elismerésre méltó kezdeményezéseket, például a Villány-Siklós vagy a Tokaj-

hegyalja borvidéken.) 

 

 Az agglomerációs hatásoknál - mint a verseny és egyben kooperáció alakításának 

meghatározó tényezőjénél - nem feledkezhetünk meg éppen a klaszter jelenségből is 

következő területi szinergiákról sem. A szinergiahatás egy területrendszerben a 

termelési/tevékenységi koncentráció következtében lép fel, azaz éppen a kialakult klaszterek 

váltanak ki újabb és újabb tevékenység megtelepedést, egyben a területi munkamegosztás 

további kiszélesítését. A szinergiai effektus azt jelenti a regionális stratégiában, hogy minél 

szélesebb körben biztosítani szükséges a meglévő klaszterek működésének kiszélesítését, amit 

a gazdasági, de települési, térségi környezet, befogadó közegek formálásával is segíthetünk. 

 

 Korábban elköteleztük magunkat a keresletorientált regionális stratégiák, mint a 

területi fejlesztés legkedvezőbb megoldásai mellett, viszont éppen a szinergia hatások 

élénkítésénél nem feledkezhetünk meg a kínálatorientált fejlesztési technikák alkalmazásáról. 

Azaz éppen a klaszterek működési tereinek szélesítésénél növelni lehet a települések 

vonzását, serkenteni a gazdasági környezetet, nagyobb kedvezményeket nyújtani a 

klaszterekhez kapcsolódó új szervezeteknek, egységeknek. Jelzi ez az összefüggés is, hogy a 

regionális stratégiák nem lehetnek tartósan egyirányúak, azokban folyamatos váltásra, 

megújításra, a technikák és az irányok ötvözésére van szükség. A versenyképesség 

szempontjából meghatározó a munkaerő képzettsége. A termelési/tevékenységi ismeretekkel 

rendelkező munkaerő jelenléte, döntő inputja a klaszterek kialakulásának és működésének. A 

termelési/tevékenységi koncentrációk járulnak hozzá a speciálisan képzett munkaerő 

megteremtéséhez, hiszen a munkavégzés során gyarapodnak az ismeretek, bővül a 

munkakultúra, szélesedik a technológiai tudás, s mindez lehetőséget teremt a termék és a 

termelési folyamat permanens megújítására. A munkaerőnél tehát a klaszterek egyben új 

outputokat alakíthatnak ki, amik aztán visszahatnak a képzési rendszerek fejlesztésére. A 

képzett munkaerő iránti kereslet növekszik a klasztereken belül, így a gazdasági 

agglomerációkból a migráció már kisebb mértékű lehet. Megteremtődik a munkaerő piacon a 

kapcsolatok sűrű hálózata (ennek fontos hordozója a teljes vertikumot magában foglaló 

képzési rendszerek jelenléte), ami hozzájárul az agglomerációs hatások növeléséhez, ezáltal is 

új megoldásokat nyújtva a további helyi befektetéseknek, egyben az adott területi egységhez 

kötve az ipart, vagy a különféle szolgáltatásokat. A munkaerő képzettsége tehát lényeges 
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versenytényező, mely domináns eleme a regionális stratégiának, hiszen ezen keresztül lehet 

valójában a gazdasági egységeket megtelepíteni, megkötni és tartósan stabilizálni. Az 

agglomerációs előnyökre épülő klaszterek mellett a regionális gazdasági növekedést jól 

szolgálja a gazdasági egységek között kibontakozó, s egyre szélesebb keretek között mozgó 

munkamegosztás. A specializációra épülő gazdaság együtt jár a dezintegráció megjelenésével, 

vagyis a gazdasági egységek növelni kívánják külső gazdasági előnyeiket, s mindezt a 

termelési/tevékenységi rendszerek egyre szélesebb és sokoldalúbb megosztásával érik el, s 

ezzel is fokozzák versenyképességüket. 

 

 Vertikális dezintegrációról akkor beszélünk, amikor a gazdasági egységek a 

termelési folyamokba nagyobb mértékben vonnak be beszállítókat, azaz a termelési 

rendszereket megosztják újabb és újabb külső kapcsolatokkal. Az alvállalkozók egyre 

nagyobb köre lép be a termelésbe, egyre több műveletnek a leadása történik meg, így 

jelentősen megnő az előre- és hátramutató kapcsolatok száma. A kapcsolatépítés költségei 

természetesen távolság függőek, így az adott térségben, vagy településben lévő egységek 

kerülnek előtérbe, ami térségi csoportosulást, területi koncentrációt eredményez, kihat a 

klaszter képződésre, egyben az innovációs miliő alakítására. 

 

 A horizontális dezintegráció azt jelenti, hogy egy adott területi egységben, éppen a 

tevékenységek magas koncentrációja következtében is, a különböző típusú termelők száma 

növekszik. Új cégek alakulnak, s ezek „spin off” hatás révén jönnek létre, azaz nagyobb 

gazdasági egységek kulcsfontosságú menedzserei, vagy tervezői új vállalkozást alapítanak. 

Ezekben a kis- és középvállalkozásokban nincsenek merev függőségi viszonyok, a 

fejlesztések nagyobb szabadsága érvényesül, ugyanakkor hozzák magukkal a korábbi 

kapcsolataikat, a szállítókat, a vevőket, de a szolgáltató egységeket is (bankok, könyvelés, 

biztosítás). A horizontális dezintegráció is területi koncentrációt eredményezhet, s egyben 

megindíthatja a szinergiahatásokat, azaz új tevékenységeket alakíthat ki, kapcsolódva első 

fázisban a korábbi anyaüzemhez (vertikális dezintegráció), de hozzájárulhat a klaszterek 

képződéséhez. A területi szinten jelentkező klaszterek a gazdasági szervezetek nemzetközi 

versenyképességét is fokozhatják. Az innováció, a termékek és tevékenységek megújítása a 

gazdasági verseny alapelve, így azok az egységek képesek tartósan a piacon maradni, akik 

növelni tudják megújításaikat, sőt azt különféle eszközökkel segíteni is. Nos, a lokális 

szinteken megindult újszerű együttműködések jelentősen hozzájárulhatnak ennek a 

nemzetközi, vagy pontosabban globalizációs kihívásnak. Egyrészt a helyi hálózatok, 

együttműködések, a termelési rendszerek megosztása, kihelyezése jelentősen csökkentheti a 

költségeket, ugyanakkor növelheti az innovációs hatásokat is, hiszen éppen a 

rugalmasságukkal, a szemtől-szembe kapcsolatokkal új megoldásokat eredményezhetnek. 

Másrészt éppen azok a lokális hálózatok, amelyek kimondottan területi specializációra 

épülnek nem, vagy nagyon nehezen képesek bekapcsolódni a nemzetközi gazdasági 

folyamatokba, így aztán tartós piaci kereslet hiányában nem tudják egyenletesen növelni 

termelésüket, tevékenységüket. A regionális stratégiák feladata éppen az, hogy segítse a 

lokális gazdaság ráfűződését a nemzetközi gazdasági rendszerekre, másrészt pedig a 

visszacsatolással, olyan megoldásokat - intézmények, szervezetek - alkalmazzon, amik 

viszont éppen a helyi adottságok nemzetközi piacokra való bevezetéséhez járulhat hozzá. 

 

 Ki kell térni e szemléletmódnál a külföldi befektetések szerepére a regionális 

fejlesztésekben. Egyértelművé vált, hogy a külföldi befektetések a területi gazdasági 

fejlődésre kedvező hatást gyakorolnak, hiszen csökkentik a munkanélküliséget, új 

technológiákat honosítanak meg, aktivizálják a termelési erőforrásokat, a helyi és a 

nemzetgazdaság számára is jövedelmet termelnek. A külföldi tőkeáramlás globális 
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rendszereiben napjainkra nem a rövid távú előnyök, kedvezmények a mértékadóak, hiszen 

azok a világ majd minden részén biztosítottak, s azt a tőke szinte korlátlan mozgása 

következtében bárhol igénybe lehet venni. A különbség a helyi adottságokban van, a területi 

egységek által kínált egyediségekben, így az innovációs miliőben, munkaerő képzettségében, 

a termelési együttműködésekben, a jelenlegi, vagy éppen jövőbeli hálózatok alakításában, a 

megfelelő elérhetőségben, illetve a különféle szolgáltatások meglétében. A regionális 

stratégiákban a hangsúlyt tehát éppen arra, kell helyezni, hogy a meglévő adottságokat 

miként lehet kapcsolni a külföldi befektetésekhez. Nem vezet tartósan kedvező 

megoldásra, ha a helyi-területi gazdaság és a külföldi vállalkozások között nem alakulnak ki 

kapcsolatok, nem kezdődik meg az együttműködés szervezése, azok fokozatos integrálása a 

régióba. A regionális stratégia alapvető célja nem lehet, hogy csak a külföldi tőke 

letelepedését szorgalmazza, egyedül azt ösztönözze, annak működési feltételeit biztosítsa 

csupán a képzésben, az infrastruktúrában, a különféle települési rendszerek alakításával. 

 

6.10. A régiók típusai, formái 

 

Az előzőekben vizsgált gazdasági, társadalmi, földrajzi indokok által létrejött 

vállalkozási övezetek jelentősen befolyásolják az adott területi egységek potenciális 

lehetőségeit. Ennek megfelelően számos kategóriát különböztethetünk meg a régiók között, 

így a regionális politika legfontosabbnak gondolt témakörei vizsgálata előtt fontosnak tartjuk 

a régiók meghatározó formáinak ismertetését. 

 

Gazdasági régiók 

Gazdasági tartalmú (típusú) régiónak (a továbbiakban gazdasági régió) - logikai 

közelítésben és a gyakorlat által is igazoltan - az olyan, általában összefüggő régió nevezhető, 

amely valamely gazdasági jelenségcsoport vagy kapcsolatrendszer szempontjából egységként 

viselkedik. Tágabb értelmezés szerint tehát a különböző államok vagy azok csoportosulásai 

(pl. az Európai Unió) is felfoghatók gazdasági körzetként, régióként. Gyakorlatilag azonban a 

fogalmat elsősorban országokon belüli régiókra értelmezik. 

 

A funkcionális gazdasági régiók 

 

A gazdasági tartalmú régiók legjellemzőbb csoportját azok jelentik, amelyeket kisebb-

nagyobb területekre lokalizálódó, funkcionális kapcsolatok határolnak le. Legfejlettebb 

fokozatuknak az ún. komplex gazdasági régiót tartották, ennek tulajdonítva a legnagyobb 

kiterjedést és a leggazdagabb tartalmat. Elméleti feltevés szerint a komplex gazdasági régió 

jellemző vonása és megkülönböztető ismérve az, hogy a gazdaság egészének, minden 

jelentős elemének térbeli integrációját magába foglalja. A gazdasági régiók heterogén 

szerkezeti elemekből és szervezeti egységekből (termelő szervezetek, nagyvállalatok, 

ágazatok) állnak, amelyek egymással funkcionális kapcsolatban vannak. A gazdasági 

kapcsolatok funkcionális jellege részben az áruk, a szolgáltatások, az információk, a 

termelési tényezők (munkaerő, tőke) belső áramlásában nyilvánul meg. Ami nem zárja ki a 

jelzett tényezők külső, gazdasági régiók közötti cseréjét, mint funkcionális megnyilvánulást, 

hiszen ez utóbbi révén illeszkedik a területi egység a földrajzi munkamegosztásba, 

határozódik meg szerepe a nemzetgazdaság egészében. A komplex gazdasági régió elméleti 

ismérvei közül elsőként a termelési specializáció említhető. Az ország területén elhelyezkedő 

régiók természeti, gazdasági, társadalmi adottságai különböznek, az erőforrások mennyisége, 

választéka és egymáshoz való viszonya a különböző régiókban eltérő. Más és más komparatív 

előnyök (illetve hátrányok) szerint fejlődnek, így kialakul azok sajátos termelési profilja, 

amelynek alapján illeszkednek az országos és a területi munkamegosztásba. A specializációt 
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képviselő ágazatok, gyártási ágak adják a körzet ipari és mezőgazdasági termelésének 

nagyobb részét, és képezik a gazdaság struktúrájának vázát, ami döntően befolyásolja a többi 

ágazat fejlődését, a régió külső kapcsolatainak jövőbeni alakulását. A specializációt azon 

gyártási ágak határozzák meg, amelyek az országos átlagot jelentősen meghaladó arányt 

képviselnek a régió termelésében és külső áruforgalmában. A régió gazdasági 

struktúrájának vázát képező ágazatok és azok működésének hátterét jelentő tevékenységek 

együttesen hozzák létre a területi termelési komplexumot, amely a régió távlati fejlődésének 

meghatározó tényezője. 

 

Az előző fogalom átvezet a szóban forgó gazdasági régió másik alapvető ismérvéhez, 

nevezetesen a komplexitáshoz. A specializációt képviselő gyártási ágak mellett fontos szerep 

jut az azokat kiegészítő, működésüket lehetővé tevő tevékenységeknek (ipari háttér, egyéb 

háttérágazatok, infrastruktúra), valamint - a régiók lakosságának ellátását célzó - termelésnek, 

szolgáltatásnak. A specializáció és a komplexitás ismérve nem mond ellent egymásnak, mivel 

az előbbi főként a gazdasági régiók külső kapcsolataira, illetve az azokat hordozó gazdasági 

tevékenységekre értelmezendő. Az utóbbi pedig a területi egység belső viszonyaiban 

megnyilvánuló kiegyensúlyozottságot jelenti. A komplexitás elve ezen túl magában foglalja 

az erőforrások optimális kombinálását és hatékony felhasználását is. Az elméleti 

felfogásból kiindulva a komplex gazdasági régióhoz képest a gazdaság alacsonyabb szintű 

térségi integrációja áll a funkcionális régiók másik típusa, a vonzáskörzet mögött. Tartalmát 

kevesebb gazdasági tényező sajátos kapcsolata határozza meg, ez befolyásolja a csoporthoz 

(kategóriához) tartozását, kiterjedését, lehatárolásának módját is. A vonzáskörzet, - formáját 

tekintve - olyan képződmény, amely részben egy (kivételes esetben több) központi 

településsel (centrummal) rendelkezik, részben a körülötte elhelyezkedő, vonzott 

településekből (periféria) áll. A funkcionális vonzáskörzetek között is vannak nagyságrendi 

(hierarchikus) fokozatok (hasonlóan a komplex gazdasági régiók belső tagolódásához). A 

vonzáskörzetek konkrét meghatározása elméletileg sokkal egyszerűbb, jóllehet a gyakorlatban 

ehhez is fűződhetnek nehézségek. Ama vonzáskörzetek esetében, amelyeket a magasabb fokú 

szolgáltatások hoznak létre, „csak” azt kell megállapítani, hogy az adott szolgáltatást 

nyújtó intézmények tevékenysége mely településekre terjed ki. A lehatárolás problémája 

részint abban jelentkezik, hogy a különböző szolgáltatásokat nyújtó intézmények kisebb-

nagyobb mértékben eltérő településkörre terjeszthetik ki tevékenységüket, így „interpoláció” 

útján jelölhető ki az együttes, közelítő határ. Más oldalról, a vonzásközponttól távolodva 

annak vonzó hatása gyengül, így a periféria széle felé haladva növekedhet azon lakosok 

aránya, akik az adott szolgáltatást valamely szomszédos centrumban veszik igénybe. Így tehát 

a vonzáskörzetek érintkezése sem vonalas, inkább sávos formát ölt, és a szomszédos 

egységek kisebb-nagyobb mélységben áthatnak egymásba. 

 

Gazdasági tartalommal rendelkező további régiók 

 

Ezeket a funkcionális régióktól (amelyek a gazdasági tevékenységek egymást folytató 

és kiegészítő jellege alapján regionális integrációkként jelennek meg) az különbözteti meg, 

hogy tartalmukat a gazdaság egyes tipikus jelenségei (amelyek a konkrét vizsgálat 

szempontjai szerint változhatnak), illetve az irányítás sajátos szempontjai határozzák meg. 

Az előbbiből adódó különbség továbbá, hogy a funkcionális régiók objektív jellegűek - 

szemben a többi gazdasági tartalommal rendelkező régióval - amelyek a felhasználás, - jelen 

közelítésben - az irányítás szempontjaira érzékenyek. A gazdasági tartalommal rendelkező 

régiókon belül két csoportot különböztetünk meg: 
1. hasonló vagy azonos (homogén) régiókat 

2. elsődlegesen irányítást szolgáló területi egységeket. 
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(1) A homogén régiók elhatárolásának értelmét gazdaságpolitikai szempontból az 

adja, hogy a gazdaságirányítás más és más eszközöket alkalmazhat eltérő szerkezetű, 

fejlettségű stb. régiók befolyásolására. Más oldalról az említett szempontokból homogén 

régiók azonos módon reagálnak a gazdaságpolitikai beavatkozásra. Sajátos ismérvek 

alkalmazására kerül sor akkor, amikor azt vizsgálják, hogy az egyes gazdasági ágaknak vagy 

a gazdaság egészének a fejlettsége területileg hogyan különbözik. 

Így megkülönböztethetők: 

1. gazdaságilag fejlett 

2. közepesen fejlett és elmaradott 

3. vagy iparilag erősen, közepesen, gyengén fejlett stb. térségek. 

 

Az ilyen elhatárolási feladat viszonylag egyszerű, mivel egyetlen egyszerű vagy 

összetett ismérv alapján lehet azt megoldani. Gyakran azonban a homogén csoportokba 

tartozást több ismérv egyidejű fennállása mellett és figyelembevételével kell megállapítani. 

 

(2) Az elsődleges irányítást szolgáló területi egységek tárgyalásakor két esetet 

(típust) kell megkülönböztetnünk. Először is utalni kell arra, hogy az említett célra 

felhasználhatják a már tárgyalt funkcionális vagy homogén régiókat, másodszor az ágazati 

irányítás számára minden objektív kritériumtól független egységei régiók határolhatók le, 

kizárólag az egyedi irányítási feladat sajátosságait és racionalitási követelményeit figyelembe 

véve. 

 

 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

1. Fogalmazza meg a neoklasszikus növekedési elmélet lényegét! 

2. Fogalmazza meg az exportbázis elmélet lényegét! 

3. Fogalmazza meg az endogén fejlődési elmélet lényegét! 

4. Fogalmazza meg a növekedési pólusok elméletét! 

5. Fogalmazza meg a kínálatorientált regionális stratégia lényegét! 

6. Fogalmazza meg a keresletorientált regionális stratégia lényegét! 

7. Soroljon fel példákat az innovációs miliő kialakulására! 

8. Sorolja fel az agglomerációs gazdasági hatások típusait! 

9. Fogalmazza meg a klaszter definícióját! 

10. Fogalmazza meg a klaszter típusait! 

11. Fogalmazza meg a gazdasági régió definícióját! 

 

 

KOMPETENCIA KÉRDÉSEK 

 

Fogalmazza meg a belső erőforrások szerepét a gazdaságfejlesztésben! 

Fogalmazza meg a centrum és periféria között fennálló kapcsolatok összefüggéseit! 

Fogalmazza meg a klaszterizálódás gazdaságfejlesztési kapcsolatrendszerét! 
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