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1. A térbeliség összefüggései

,, A siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell 

küzdeni – csak a hanyatlás megy magától… „ 

(Enyedi, 1998)



A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI 

ESZMEFUTTATÁSA

A mennyország az, ahol az angolok a rendőrök, a 

franciák a szakácsok, a németek a technikusok, az 

olaszok a szeretők és az egészet a svájciak 

szervezik. 

A pokol, ahol a németek a rendőrök, az angolok a 

szakácsok, a franciák a technikusok, a svájciak a 

szeretők és az egészet az olaszok szervezik.



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



A vidékgazdaság állapota

• Centrumok erőforrás elszívása folyamatosan nő

• Gazdasági-társadalmi erózió erősödése 

• A helyi közösségek sorra elveszítették szolgáltató és 
közösségmegtartó intézményeik többségét

• Közlekedési infrastruktúrája leépült

• A környezethez alkalmazkodó mezőgazdálkodása, a 
hagyományokra épülő élelmiszertermelése már csak nyomokban 
található meg

• A forrásmegkötő képessége gyakorlatilag megszűnt

• A perifériák kézzel fogható elszegényedése

• A magyar vidéki társadalom, élelmezési-, víz- és energiaellátási, 
foglalkoztatási, szociális kiszolgáltatottsága egyre súlyosabb

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



A TÉNYEZŐELLÁTOTTSÁG szerepe a régiók fejlődésében

NÉPESSÉG

TERMÉSZETI 

TÉNYEZŐK

TŐKEÁLLOMÁNY

TECHNIKAI 

HALADÁS, 

INNOVÁCIÓK



A tényezők térbeli szűkösségének alaptípusai

• ubikvitás: szinte mindenütt megtalálható (pl. levegő),

• kommonalitás: sok helyen előfordul (pl. folyóvíz, mint hűtővíz),

• ritka javak: kevés helyen található meg (pl. bauxit),

• unikális javak: nagyon kevés helyen fordul elő (pl. uránérc).



A globális-lokális paradoxon főbb 

jellemzői
GLOBÁLIS LOKÁLIS

erősödő globális piaci verseny

globális vállalati versenystratégiák

alig változó területi különbségek

globálissá vált a termelési tényezők 

(munkaerő, nyersanyagok) piaca is

a vállalati tartós versenyelőnyök 

forrása a hazai bázisban

koncentrálódik

az új ismeretek és technológiák 

globálisan terjednek (azonos időben, 

távolságtól függetlenül)

vállalati kulcsrészlegek, innovációs 

kapacitás: néhány centrumtérségben

termelő és kiszolgáló részlegek: a 

perifériákon, félperifériákon

globális verseny és piac                    ↔ új regionális / lokális specializáció

bárhonnan-bármit-bárhol-bárhová     ↔ a tartós versenyelőnyök forrásai

lokálisak



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



Ásványkincsek, energiahordozók

• Egyenlőtlen térbeli 
eloszlás

• Kimerülő, részben 
újrahasznosítható

• Kitermelés 
költségei

• Szállíthatóság



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 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.



2. Fejlesztési stratégiák típusai



Regionális gazdasági fejlődés a Kondratyev ciklusok alapján



A regionális gazdaság elvi működési 

modellje (1/2)

• Kiindulás: A fejlődést akkor 
lehet dinamikussá tenni, ha a 
termékek szolgáltatások 
jelentős része a térségen kívül 
kerül értékesítésre.

1. Elsődleges regionális 
multiplikátor révén a 
beszállítók, üzleti partnerek 
megerősödése.

2. Ezek pótlólagos keresletet 
teremtenek a helyi üzleti 
szolgáltatások iránt.

Új tevékenységek 
letelepedése

exporttevékenységek
bővülése

Növekszik a régió
exportja

Kezdeti (elsődleges)
regionális

multiplikátor hatás

Új helyi beszállítók,
új iparágak 

megerősödése
(traded szektor)

Szolgáltatási 
szektorok
bővülése

Dinamikus
agglomerációs

előnyök
megerősödése

Exportágazatok
lokális

koncentrálódása
klaszeresedése

Javul a 
foglalkoztatottság

és nő a városi 
népesség száma

Másodlagos
regionális

multiplikáror
hatás

Növekvő helyi 
lakossági kereslet új
vállalkozásokat vonz
(non-traded szektor)



A regionális gazdaság elvi működési 

modellje (2/2)

3. Javul a foglalkoztatottság és nő a 

városi szolgáltatásokat igénybe 

vevők száma.

4. A másodlagos regionális 

multiplikátor hatás révén nő a 

helyi (non-traded) szektor.

5. Az új iparágak és bővülő 

szolgáltatások lokálisan 

koncentrálódnak.

6. Lehetőség nyílik a dinamikus 

agglomerációs előnyök 

megerősödésére.

Új tevékenységek 
letelepedése

exporttevékenységek
bővülése

Növekszik a régió
exportja

Kezdeti (elsődleges)
regionális

multiplikátor hatás

Új helyi beszállítók,
új iparágak 

megerősödése
(traded szektor)

Szolgáltatási 
szektorok
bővülése

Dinamikus
agglomerációs

előnyök
megerősödése

Exportágazatok
lokális

koncentrálódása
klaszeresedése

Javul a 
foglalkoztatottság

és nő a városi 
népesség száma

Másodlagos
regionális

multiplikáror
hatás

Növekvő helyi 
lakossági kereslet új
vállalkozásokat vonz
(non-traded szektor)



Kompetitív fejlődéselmélet

• Globális verseny

• Vállalatok stratégiái és a versenyelőnyök forrása a meghatározó.

• Komparatív előnyök helyett kompetitív (világpiaci versenyelőny) 
előnyök.



Exportbázis (gazdasági bázis) elmélet (1/3)

Kiindulási alap: a régi gazdasági növekedése döntően az exportra 
termelő ágazatok fejlődésétől függ (North)

• Exportjövedelmek

– Termelési feltételek javítása (pl: infrastruktúra fejlesztése

– Exportbázis kiszélesítése

– Helyi keresletre termelő szektorok növekedése

• Mindez lehetővé teszi az exportstruktúra tágítását → a régió 
jövedelme erőteljesen emelkedik.

• A térségek eltérő gazdasági adottságai miatt ez hosszú távon 
területi kiegyenlítődéshez vezet.

• Az exportbázis kiszélesítésével megindul a jövedelmek körforgása a 
régión belül.



Exportbázis (gazdasági bázis) elmélet (2/3)

1. Az exportjövedelmek egy része 
kiáramlik (import, tőkehozadék) 
a másik része helyi áruk 
szolgáltatások beszerzésére 
fordítódik

2. A helyi szektor jövedelmei részben 
importra részben további helyi 
szolgáltatások (áruk) 
vásárlására fordítódik

3. A multiplikátor értéke így az import 
arányától, illetve a helyi 
fogyasztási határhajlandóságtól 
függ



Exportbázis (gazdasági bázis) elmélet (3/3)

• A gyakorlatban a bázis és helyi iparágak szétválasztása igen 

nehézkes

• A gazdaságfejlesztésben széles körűen alkalmazták

– A húzóágazatok kiépítése a 60-as évek Európájában (állami 

segítséggel)

– Később a hangsúly áttevődött a háttérfeltételek biztosítására

– Az infrastruktúra kiépítésével az állam jelentős szereplőjévé vált 

a mindennapi gazdasági folyamatoknak (keresletet támasztott, 

befolyásolta a termelés és szállítás hatékonyságát)



A polarizációs elméletek (1/2)

• A regionális fejlődés alapvető jellemzője a fejlődési különbségek 
kiszélesedése

– A belső növekedési tényezők a régiók között eltérnek

– A régiók között erős függőségek figyelhetők meg a növekedési 
tényezőkben

– A regionális piacokon számos oligopólium és monopólium 
alakulhat ki, amelyek meghatározhatják a termelés szerkezetét, 
az árakat és a gazdasági kapcsolatokat

• A fellépő egyensúlytalanságok kummulatív folyamatokat indíthatnak 
el.

• Perroux: az újdonságokat megjelenítő ágazatok irányítási pozícióba 
kerülhetnek és lökésszerű vagy fékező hatásokat indíthatnak meg a 
tőlük függő gazdasági szektorokban.



A polarizációs elméletek (2/2)

• Myrdal: A régiók közötti egyensúlytalanság (GDP/fő különbség) a 
központokban kétféle hatást vált ki:

– Spread hatás (centrifugális terjedési folyamatokat indít meg). A 
központ expanziója révén indul meg a növekedés a periférián.

– Backwash hatás (centripetális, elszívó erőket éleszt). A 
centrum elszívja a mobil termelési tényezőket, a periféria 
gazdasága leépül.

• A gyakorlatban a backwash hatások rendszerint jelentősebbek.

• A gazdasági folyamatok tartós egyenlőtlenséget teremthetnek. Ez 
alapot adhat a gazdaságfejlesztési beavatkozásra.



Centrum és periféria modellek

• Innovációkat koncentráló régiók (magrégiók) és a perifériák

• A centrum és a periféria közötti kapcsolatokat az alábbi összefüggések 
jellemzik:

– A centrum kikényszeríti a periféria szervezeti függőségét.

– A centrum periféria feletti uralmát önerősítő polarizációs 
mechanizmusok serkentik.

– A hatalmi viszonyok előre nem látható következményei miatt a centrum 
innovációi előbb-utóbb a perifériákon is bevezetésre kerülnek + info-
áramlás felerősödik, mellékközpontok alakulnak ki.

– A döntési hatalom valós decentralizációja is megkezdődik a régi és az 

új centrumok között .



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:

• a termelői és fogyasztói infrastrukturális fejlesztéseknek

• az elérhetőség biztosításának (közlekedési és kommunikációs kapcsolatok 
fejlesztésének)

• a termelést kiszolgáló létesítmények telepítésének, azok piaci ár alatt 
történő értékesítésének

• a gazdasági egységek letelepedését ösztönző különféle kedvezményeknek 
(adókedvezmények, támogatások, kedvezményes hitelek, állami és 
regionális vásárlások stb.).



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.



Hálózatra épülő regionális stratégia

• 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),

• a térségben meglévő hálózatok erősödjenek, új mozgástereket 
nyerjenek, vagy éppen megújuljanak (hálózat fejlesztés),

• 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).



3. Fejlesztési stratégiák 

eszközei, irányai



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.



Mi lehet a fejlesztés iránya?

• EXPORTORIENTÁLT, PRÉMIUMTERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA

• ÁLLAMI ÉS EU-S FORRÁSOK ALLOKÁCIÓJA

• CÉLZOTT BERUHÁZÁSOK, MUNKAHELYTEREMTÉS

• OKTATÁS, OKTATÁS, OKTATÁS

• ÉRTELMISÉG HELYBEN MARADÁSÁNAK MEGTEREMTÉSE

• 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 megtisztelő 

figyelmüket!

SZIE GTK Regionális Gazdaságtani 

és Vidékfejlesztési Intézet

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu

Tel: +3628/522-000

Fax: +3628/410-802

Mobil: +3630/655-1536

mailto:kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu

