
Regionális gazdaságtan alapjai

(Területi egyenlőtlenségek)



AZ EGYENLŐTLENSÉGEK 

AZ EGYENLŐTLENSÉGEK – MÁR AZ ÓKORI FILOZÓFUSOK ÓTA 

TÁRSADALMI PROBLÉMA:

• Lehet-e jó egy társadalom, ha egyenlőtlenségek 

vannak benne?

• Létezik-e olyan társadalom, amelyben 

nincsenek egyenlőtlenségek?

• Mekkora egyenlőtlenség az elviselhető?

• Lehet-e csökkenteni az egyenlőtlenségeket?



HOGYAN NYILVÁNULHAT MEG AZ 

EGYENLŐTLENSÉG? 

• Leggyakrabban jövedelmi egyenlőtlenségről 
beszélünk: szegények, gazdagok

• De számos más ismérv alapján is mérhető:

pl. iskolázottság, egészség, 
munkakörülmények, lakáskörülmények, 
egészség, műveltség stb.

Esélyegyenlőség: a magasabb társadalmi 

pozíciókba való bejutás egyenlő lehetősége.



A TÉMAKÖR BELSŐ ELLENTMONDÁSA

1) A térbeli, területi tagoltság megszüntethetetlen, 

örök. 

Mégis, folyamatosan visszatér a kérdés:

2) Felzárkózhatnak, felzárkóznak-e a leszakadt, 

szegény, elmaradott térségek (országok, régiók, 

települések) és társadalmi csoportok?



ORSZÁGOK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK 

 1820: a leggazdagabb országok egy főre eső jövedelme 

3-szor volt nagyobb, mint a legszegényebb országoké.

 1913: már 11-szeres a különbség.

 1950: 35-szörös a különbség.

 1973: 44-szeres a különbség.

 1992: 72-szeres volt a különbség.

 2015: 106-szoros a különbség.



AZ OKOK



A RÉGIÓK KÖZTI ELTÉRÉSEK  ALAPVETŐ 

OKAI

• a természeti erőforrásokkal való 
ellátottságból eredő előnyök – bizonyos 
termelési tényezők nem tökéletes mobilitása, 
helyhez kötöttsége

• a térbeli koncentrálódás gazdaságossága – az 
erőforrások nem tökéletes oszthatósága

• a közlekedés és kommunikáció költségei – a 
javak és szolgáltatások nem tökéletes mobilitása 
miatt, hatással van a nyereségre



A VILÁGGAZDASÁG VÁLTOZÁSI TRENDJE

• A Föld lakosságának robbanásszerű növekedése

• Kimerülőben a korábbi növekedési források

• A termelőtőke hozamai visszaestek

• Mérséklődött a beruházási kedv

• Átfogó globális pénzügyi válság

• Környezeti problémák előtérbe kerülése

• Tradicionális termelési bázisok válsága

• Az elmúlt évek növekedése hatására megváltozott a szükségleti 

skála



VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK 



A HAZAI VIDÉKI TÉRGAZDASÁG ÁLLAPOTA

• Centrumok erőforrás elszívása folyamatosan nő

• Gazdasági-társadalmi erózió erősödése 

• A helyi közösségek sorra elveszítették szolgáltató és 
közösségmegtartó intézményeik többségét

• Közlekedési infrastruktúrája leépült

• A forrásmegkötő képessége gyakorlatilag megszűnt

• A perifériák kézzel fogható elszegényedése

• A vidéki élet a magyar közgondolkodásban mára egyenlő lett a 
hátrányos helyzettel



A területi különbségek mélyülésének várható 
eredményei

• Elvándorlás, idősödő társadalom, elnéptelenedés

• Képzettségi szint rohamos csökkenése

• Infrastrukturális leépülés, elérhetőség csökkenése

• Természeti környezet romlása

• A vidék kulturális öröksége elvesztése



HÁTRÁNYOS TERÜLETEK



LHH ÉS LHHK

• Mo. területének kb. 32,5 %-a

• Mo. lakosságának kb. 27 %-a

• Támogatások (ÚMFT) 7,78 %-a

• Urbanizációs index: 43 

kistérség az országos átlag 

alatt

• Elvándorlás, migráció: 45 

kistérség elvándorlás

• Munkanélküliségi ráta: kb. 25 %

• HDI: 0,11-0,51

• Cigányság aránya: 12-40 % 

(mikrocenzus becslések, 2005)



VÁRHATÓ ÉLETTARTAM 



SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉS



A területi elmaradottság 5 fő tényezője



Endogén források

1. tőkepotenciál (rendelkezésre álló termelőbázisok és vagyon)
2. támogatásokhoz szükséges adszorpciós képesség
3. működő tőke jelenléte, összetétele
4. szabadon elkölthető többletjövedelem
5. munkaerő adottsága, iskolázottsága, képzettsége, korösszetétele
6. infrastruktúra felszereltsége, fejlettsége
7. földrajzi helyzet, centrumoktól való távolság
8. környezeti állapot és minőség, természeti adottságok
9. piaci kapcsolatok (keresleti tényezők), logisztikai lehetőségek, tercier 

szektor jelenléte
10. szocio-kulturális adottságok, nemzetiségi, kisebbségi kérdések
11. épített örökség léte
12. döntési-, intézményi és hatalmi rendszer.



Megoldás lehetséges irányai

• A leszakadás gazdasági, társadalmi tényezőinek új alapokon történő
vizsgálata, elemzése.

• A lokális fejlesztési irányok újraértelmezése.

• Endogén források lehetőségeinek stratégiai tervezésbe történő
bevonása.

• Speciális képzési irányok kidolgozása.

• Mentálhigiénés fejlesztési központok létrehozása.

• Keresletorientált gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása.

• Célzott beruházások, fokozott állami szerepvállalás.

• EU források speciális allokációja.



GRAVITÁCIÓS ZÓNÁK



Fejlesztési pólusok és városhálózati 

kapcsolatrendszer





Fejlesztési pólusok megerősítése
Felsőoktatási intézmények és regionális gazdasági szereplők közötti kapcsolatok, 
K+F kapacitás, innovációs transzfer intézmények erősítése, befektetési környezet 
javítása.

Fejlesztési pólusok fenntarthatóságának javítása
Kulturális szerepkör megerősítése, közlekedési kapcsolatok modernizációja, 
települési revitalizáció, környezeti terhelés csökkentése.

Együttműködő térségi városhálózatok
Alközpontok harmonikus rendszere, fizikai és virtuális elérhetőség növelése 
régión belül és régión kívül egyaránt.

Fejlesztési pólusok és városhálózati kapcsolatrendszer 
fejlesztése



A REGIONÁLIS POLITIKA 
ESZKÖZRENDSZERE

1. PÉNZÜGYI ÖSZTÖNZŐK

(tőkejuttatás, költségvetési támogatás, kedvezményes hitelkonstrukció,
kamatkedvezmény, adókedvezmény, gyorsított ÉCS 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, állami intézményrendszer decentralizálása,
növekedési pólusok, fejlesztési területek kijelölése)

3. INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

(energetikai rendszer, vízellátás, közlekedési hálózat, ipari parkok, K+F kapacitás,
szakemberképzés, pénzügyi-gazdasági-piaci szolgáltatások fejlesztése)



A REGIONÁLIS POLITIKA HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJAI

1. Munkaalkalmak teremtése, a munkanélküliségi ráták mérséklése

2. A túlnépesedett városközpontokra nehezedő demográfiai nyomás
csökkentése

3. A nemzeti erőforrások hatékony hasznosítása

4. A régiók közti indokolatlan fejlettségi különbségek mérséklése

5. A regionális kultúrák és identitás megőrzése, különös tekintettel a
nemzeti kisebbségek lakta területekre

6. A népesség és a környezet egyensúlyának a megőrzése, illetve
helyreállítása



STATÉGIAI IRÁNYELVEK, 2007-2013

I. A beruházás és munka szempontjából vonzóbbá tenni Európát és az európai régiókat
1. A közlekedési infrastruktúra bővítése és javítása
2. A környezetvédelem és a növekedés közötti szinergia erősítése
3. Hagyományos energiaforrások intenzív használatának problematikájának megoldása   

Európában

II. A növekedés érdekében a tudás és innováció fejlesztése
1. Kutatási-, technológiai- és fejlesztési célú beruházás növelése
2. Az innováció előmozdítása és a vállalkozás elősegítése
3. Az információs társadalom népszerűsítése mindenki számára
4. A pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés javítása

III. Több és jobb munkalehetőség
1. Egyre több ember vonzása a foglalkoztatásba és abban való tartása, szociális védelmi 

rendszerek modernizálása
2. A munkavállalók, vállalkozások alkalmazkodóképességének, és a munkaerőpiac 

rugalmasságának javítása
3. A humán tőkét célzó befektetések növelése jobb oktatáson és szakképzésen keresztül
4. Az adminisztratív kapacitás kiépítése
5. Hozzájárulás az egészséges munkaerő fenntartásához



EU 2020 célok
• 1. Foglalkoztatás

– Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot.
• 2. K+F/innováció

– Az EU (köz- és magánforrásból származó) GDP-jének 3%-át a kutatás/fejlesztés és az 
innováció ösztönzésére irányuló beruházásokra kell fordítani.

• 3. Éghajlatváltozás/energia
– Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez 

képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek).
– A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni.
– Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani.

• 4. Oktatás
– A lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni.
– El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezzen.
• 5. Szegénység/társadalmi kirekesztés

– Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi 
kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális 
veszélyt jelent.



MIK LEHETNEK A FEJLESZTÉSEK IRÁNYAI?

• EXPORTORIENTÁLT, PRÉMIUMTERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA

• ÁLLAMI ÉS EU-S FORRÁSOK ALLOKÁCIÓJA

• CÉLZOTT BERUHÁZÁSOK, MUNKAHELYTEREMTÉS

• OKTATÁS, OKTATÁS, OKTATÁS, + EGÉSZSÉGÜGY

• Környezet- és  természetvédelmi beruházások

• Infrastrukturális beruházások

• Vízgazdálkodási beruházások

• Erdőgazdálkodás-energiagazdálkodás (alternatív) hátterének kiépítése (geotermia)

• Kézimunka-igényes növénytermesztés, kertészet, ültetvény+feldolgozás

• Extenzív állattartás+feldolgozás

• Helyi piac fejlesztése, vertikális integrációk kidolgozása

• Élelmiszergazdaság fejlesztése

• Szociális foglalkoztatás, közmunka

• Speciális turizmus fejlesztése (pl. vadászturizmus)

• Stb, stb, stb, stb, stb, ……….



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Dr. Káposzta József

Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Tel: +3628/522-000/2063
E-mail: kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu

Web: www.rgvi.gtk.szie.hu


