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A győri járműipari körzetről szóló kutatási program

Research programme on the
Vehicle Industrial District in Győr

RECHNITZER JÁNOS

RECHNITZER János: tanszékvezető egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Regionális-
Tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr; rechnj@sze.hu

KULCSSZAVAK: Győr, autóipar, járműipari körzet

ABSZTRAKT: Magyarország piacgazdasági átmenete óta Budapest mellett Győr ipari
térsége emelkedett ki, a város Kelet-Közép-Európa egyik járműipari központjává vált.
Az Audi gyárában kétmillió motor és százezer autó készül évente. A térség számos be-
szállítója a járműiparban tevékenykedik, más innovatív vállalatok mellett. A Széchenyi
István Egyetem a járműipar és a közlekedési rendszerek kutatása köré szerveződött,
amelyben a regionális tudományi kutatások is megjelentek. A magyar regionális tudo-
mány nem foglalkozott az elmúlt években az ipari körzetek kérdésével. A TÁMOP-
4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új
iránya és eszköze című kutatási programot ennek a hiánynak a betöltésére indítottuk.
2012 őszén indultak el az elemzések, amelyek befejezése 2014 őszére várható. Beveze-
tőm célja, hogy rövid áttekintést adjak a kutatási program tartalmáról, annak célkitűzé-
seiről és a Tér és Társadalom e számában közreadott tudományos eredmények
beágyazottságáról.

János RECHNITZER: professor, head of department, Department of Regional Studies and Public
Policy, Széchenyi István University, Győr; rechnj@sze.hu

KEYWORDS: Győr, automotive industry, industrial district

ABSTRACT: Hungarian regional studies have not addressed the topic of industrial districts in
recent years. Since Hungary’s transition to market economy, the only important industrial region
to emerge in addition to Budapest was Győr and its surroundings. Győr is a traditional industrial
town. It is located close to the center of the triangle formed by Vienna, Bratislava and Budapest.

Győr has been one of the headquarters of automotive industry in Central and Eastern
Europe. On Audi’s Hungarian site, two million engines and a hundred thousand cars are
produced every year. Many suppliers are connected to the automotive industry in this area.
However, other innovative companies can be found in the town and the surrounding area as well.

Széchenyi István University is also located here. The academic profile of this institution is
focused on automotive industry and transportation systems. Our research team has conducted
several research projects on the location factors and supplier relations of this sector in Hungary
and in CEE countries. Based on former research projects, in autumn 2012 we successfully
launched the new research programme: Győr Regional Vehicle Industrial District as a New



4 Rechnitzer János

Direction and Instrument of Regional Development (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010). We
expect to complete this project by autumn 2014.

The theoretical objective of this project is to provide a conceptual model of growth centers
as a new instrument of regional development. We examine the theoretical basis of location and
spatial economy as well as the process of district formation. We discuss the role of the state and
local governments in establishing districts. The project analyzes European urban development,
highlights the specific characteristics of Central and Eastern European urban regions, and
describes changes in Hungary’s urban network structure. This issue summarizes the findings of
the theoretical component of our research programme.

The empirical component traces the development of Győr and the surrounding region. It
describes the development of the local economy in the 20th century and analyzes the
transformation of economic structures since Hungary’s transition to market economy until
today. We study the regional impact of the agglomeration of urban functions and public utilities.
The social structure of the town and its surrounding region is also carefully examined because
this information is essential to a reliable assessment of future development.

To summarize, we describe a successful center of Hungarian modernization and assess
possible development trajectories. At a theoretical level, the research programme is also expected
to contribute to the research methodology of studying urban development.

Bevezetés

A társadalom területi szerkezetének kutatása az elmúlt 30 esztendőben megerő-
södött hazánkban. A regionális tudomány néven összegzett új tudományág intéz-
ményi keretei kialakultak, létrejöttek oktatási, kutatási bázisai, publikációs
fórumai, széles nemzetközi kapcsolatai és beágyazottságai, valamint humán erő-
forrásai, amelyek a doktori iskoláktól az akadémiai doktori minősítésig terjednek.

Ennek az új tudományágnak a megjelenése Győrben akadémiai kutatócso-
port, később intézet alapításával kezdődött (1986), majd a Széchenyi István
Egyetem jogelődjénél a kilencvenes évek elején folytatódott. A felsőoktatási in-
tézményben első fázisban önálló szakirányként, aztán mesterszakként, 2004-től
pedig doktori képzés keretében jelent meg a regionális tudomány, majd a má-
sodik fázisban a 2010-es évek elejétől a tudományterületen önálló kutatási
program indult.

A hely szelleme hatott ezekre a programokra, hiszen az egyetem tudo-
mányos profilja, amely a járműipar és a közlekedési rendszerek kutatása köré
szerveződött, természetesen fogadta be, sőt megkövetelte e szektorok és
tevékenységek térgazdasági elemzését. A 2012-ben zárult kutatás (TÁMOP-
4.2.1./B-09/KONV-2010-0003 Mobilitás és környezet: Járműipari, energetikai és kör-
nyezeti kutatások a Közép- és Nyugat-dunántúli régióban) során a járműipar
telepítési tényezőit tekintettük át Kelet-Közép-Európában, keresve a magyaror-
szági és a térségi pozíciókat, s elemezve a beszállítói hálózatok sajátosságait,
szervezeti és működési tényezőit (Rechnitzer, Smahó 2012a; 2012b). Ezek az
eredmények vetették fel a kutatócsoportban azt a tudományos kérdést, hogy
miként szerveződik egy járműiparra épülő térség, annak milyen gazdasági, társa-
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dalmi, intézményi, hálózatszervező sajátosságai írhatók le, s miként lehet fejlő-
dését különféle eszközökkel befolyásolni, alakítani.

A tudományos kérdéseket a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 A Győri
Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze című kutatási prog-
ramban dolgozzuk ki, 2012 őszén indultak el az elemzések, amelyek befejezése
2014 őszére várható. Terveink szerint a kutatás eredményeit öt magyar és két
angol nyelvű kötetben adjuk közre, amelyek 2014 végére jelennek meg.

Bevezetőm célja, hogy rövid áttekintést adjak a kutatási program tartal-
máról, annak célkitűzéseiről és a Tér és Társadalom e számában közreadott tu-
dományos eredmények beágyazottságáról.

Egy hazai nagyváros fejlődési trendje

Győr és térsége1 Magyarország legdinamikusabban fejlődő övezete. Győr me-
gyei jogú város, egyben Győr-Moson-Sopron megye székhelye. A város mind
Budapesttől, mind Bécstől 120 km-re fekszik, a szlovák fővárostól pedig 80 km-re.
Győrt és térségét a szomszédos országok fővárosaival (Bécs, Pozsony) és a hazai
fővárossal gyorsforgalmi közúti, vasúti és vízi közlekedési kapcsolatok kötik
össze. A város közelében két nemzetközi repülőtér (Bécs, Pozsony) és kikötő
(Győr-Gönyű, Révkomárom) is található.

A város közlekedési kapcsolatai kiválóak. A település két (IV., VII.) európai
közlekedési folyosó mentén helyezkedik el. Az Észak-Dunántúl gazdasági életét
meghatározó közlekedési főútvonalak a városból indulnak ki, illetve érintik azt.
Győr rendelkezik regionális repülőtérrel (Győr-Pér) és kikötővel (Győr-Gönyű).

A rendszerváltás gazdasági traumái viszonylag kedvező helyzetben érték a
várost; előnyös földrajzi pozíciójának és sokrétű gazdasági szerkezetének kö-
szönhetően gyors fejlődésnek indulhatott a kilencvenes években. Győr a külföl-
di tőke kedvelt célállomásává vált, ami új iparágak megjelenésével tovább
diverzifikálta a város gazdaságszerkezetét. Világcégek telepedtek meg a város-
ban az Audihoz beszállítóként kapcsolódva, de jelen vannak a fejlett technoló-
giai szintet képviselő külföldi és hazai kis- és középvállalkozások is.

Győr a Dunántúl egyik középiskolai központja. Az 1977-ben megalakult
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola képzési kínálata az elmúlt évtize-
dekben folyamatosan bővült, 2002-ben pedig létrejött a Széchenyi István Egye-
tem. Az egyetemen a meghatározó műszaki tudományok mellett gazdaságtudo-
mányi, jogi, zene- és egészségtudományi oktatás is zajlik, jelenleg 22 alap- és
18 mesterszakon, három doktori iskolában. A győri felsőoktatási intézmények
hallgatóinak létszáma megközelíti a tizenhétezer főt.

Győr és a Nyugat-Dunántúl régió másik négy nagyvárosának összevetése-
kor egyértelmű Győr vezető helyzete, ellátottsági mutatói szinte minden szfé-
rában magasabbak, mint a régió más megyei jogú vagy felsőoktatással is
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rendelkező városai esetében. Egyedül a vezető oktatók arányában és az MTA köz-
testületi tagok (tudományos minősítéssel rendelkezők) esetében van enyhe lema-
radása Soprontól, de az összes megújítást hordozó tényezőben kiugró Győr előnye,
és a többi hazai regionális központhoz, fejlesztési pólushoz hasonlóak az értékei.

Egyértelműen leszögezhető, hogy Győr felzárkózott a tradicionális ma-
gyarországi regionális központokhoz; erős, folyamatosan megújuló gazdasági
potenciálja megindította a felsőoktatás és a kutatás-fejlesztés új rendszereinek
kiépülését. Mindezt ösztönzi, hogy a gyakorlati innovációs folyamatot szervező
és alakító, egyben az új technológiákat képviselő gazdasági és fejlesztő szerve-
zetek nagy számban megtalálhatók legyenek a városban.

Győr fejlesztésének célja, hogy a Bécs–Pozsony–Budapest kelet-közép-euró-
pai fejlődési övezet alközpontjaként olyan regionális centrummá váljon, amely-
ben a tudást szolgáló intézményrendszer egyre teljesebb kiépítésével folyamato-
san megújulnak az ipari, technikai adottságok. Cél, hogy a város intézmény-
rendszere képes legyen segíteni Észak-Dunántúl térségének integrációját az új
európai fejlődési övezetbe, s ezt a beépülést a városi környezetet fenntartó, egy-
ben adottságait növelő fejlesztés teremtse meg, aminek révén vonzó életkörül-
mények biztosíthatók a központban és a térségben élők számára.

Az innovációt a fejlődés fókuszába helyező várospolitika iránya, hogy
megteremtődjenek az ipar és a szolgáltatások folyamatos megújításának felté-
telei, de annak miliője is. Ehhez kedvező feltételeket nyújt a városban koncent-
rálódó, e szektorokhoz erősen kötődő tudásbázis, az egyetemi képzés és a
kutatás-fejlesztési potenciál. A fejlesztéspolitika eredményeivel egy olyan nö-
vekedési centrum alakulhat ki az Észak-Dunántúl térségében, amely alkotórésze
lehet az európai regionális központok hálózatának, s képes a régió egészében
további dinamikus fejlődést indukálni.

Győr tradicionális ipari központ, amely a kilencvenes években képes volt
modernizálni a gazdaság szerkezetét. A korábban is meghatározó járműipari
szerkezet megújult azáltal, hogy a német Audi AG tulajdonában lévő Audi Hun-
garia Motor Kft. 1994-ben motorgyárat létesített a városban. A gyár napjaink-
ban kétmillió gépjárműmotort állít elő, hamarosan évi 100 ezer gépjárműt fog
összeszerelni, s ennek is köszönhetően egyre több korszerű ipari és szolgáltató
egység telepszik meg a városban és térségében. Győr folyamatosan építette ki
regionális szolgáltató funkcióit, ami felölelte az egyetemi szintű oktatást, az
egészségügyet, a kereskedelmet, a magas szintű üzleti és technológiai szolgál-
tatásokat, valamint a kulturális kínálatot és a sporttevékenységeket.

A város jövőbeli fejlődésében új súlypontok alakultak ki. Az első, hogy az
egyre látványosabban szerveződő Bécs–Pozsony–Győr fejlődési övezet részének
tekinthető, ahol új típusú hálózati együttműködések jöhetnek létre. Csak Győr
képes korszerű logisztikai bázisával, intézményi adottságaival, koncentrálódó
tudásszintjével, egyre látványosabban formálódó felsőoktatásával és kutatás-
fejlesztési bázisaival Észak-Dunántúlt, annak gazdaságát és településhálózatát
ebbe az új európai fejlődési övezetbe integrálni.
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A másik fejlődési súlypont, hogy az egyre szélesebb kapcsolatokkal rendel-
kező lokális és regionális gazdaság újabb és újabb igényeket fogalmaz meg a
szellemi erőforrások iránt, ezért azok működési feltételeinek javítása – a szak-
képzés, a felsőfokú képzés, valamint a kutatás-fejlesztés-innováció területén – el-
kerülhetetlen.

A harmadik súlypont, hogy megnőtt az igény a városi környezet átalakítá-
sára, annak felzárkóztatására az európai regionális központok szintjére, vala-
mint új elemek megjelentetésével (kulturális szolgáltatások fejlesztése) az
életminőség javítására.

A város új innovációs pályához érkezett, amelynek a fejlesztési irányai az
alábbiakban határozhatók meg:

– a tudásbázisok és a tudás intézményrendszereinek kiépítése;
– a technikai bázist szolgáló új szolgáltatások fejlesztése;
– a regionális együttműködések skáláinak szélesítése;
– a városi miliő és környezet új elemeinek megteremtése.
A fejlesztés a fenti négy alrendszerhez kapcsolódó vezérprojektekben va-

lósul meg, amelyek természetesen egymásra is jelentős hatással vannak, ennek
következében kölcsönös szinergiát biztosítanak a város jövőjéhez.

A kutatási irányok és a tervezett eredmények

Az európai fejlesztési trendek (Területi agenda 2020), a hazai fejlesztési irányok
(Új Széchenyi-terv, Széll Kálmán-terv 1 és 2, Magyar növekedési terv, Országos
fejlesztési és területfejlesztési koncepció), továbbá a város és régiója által generált
folyamatok együttesen lehetőséget nyújthatnak arra, hogy alapkutatás igényével
feltárjuk hazánkban egy gazdasági, ipari – kiemelten járműipari – orientációjú
növekedési központ működését, annak fejlesztését és térbeli hatásait alakító té-
nyezők rendszerét. A kutatás éppen egy sikeres, funkcióiban gazdag, termelési
bázisában előremutató, térségi kapcsolataiban szerteágazó járműipari körzet
elemzésén keresztül kínálhat új közelítéseket a hazai és a nemzetközi fejlesztés-
politikának, annak elméletének és gyakorlatának.

A kutatás két szinten valósul meg, így a célok is ezekben a dimenziókban
érvényesülnek.

Elméleti szinten cél a növekedési központ, majd az ipari körzet mint új
térségformáló és -fejlesztő rendszer elméleti modelljének alapos, szakszerű le-
írása. Ennek az elemző bemutatásnak tartalmaznia kell azokat a sajátosságokat,
amelyek a kelet-közép-európai térségben érvényesülnek, kiemelve a gazdasági
szerkezetet, a városhálózat adottságait, valamint a terület- és településfejlesz-
tés eszköz- és intézményrendszerét.

Az elméleti kutatásoknak választ kell adniuk a növekedési pólusok fejlődé-
si folyamataira, azok belső tartalmainak változására, arra, hogy azok kialakulá-
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sát, majd növekedését milyen tényezők motiválják, miként határozhatók meg a
fejlődési szintek. Vizsgálniuk kell, hogy az átmenet a növekedési pólus és az
ipari körzet között milyen tényezőkre vezethető vissza, s ebben milyen nem-
zetközi sajátosságok ismerhetők fel.

Kimutatható volt a korábbi kutatásokban, hogy az állam szerepet játszhat a
pólusok, majd a körzetek szerveződésében; e beavatkozások kutatása szintén az
elméleti blokk része. Felmerül annak kérdése, hogy milyen szabályozási model-
lek alkalmazhatók, hol jelenik meg a lokális szintek szerepe, azokban melyek a
governance (kormányzás) jellegű beavatkozások keretei, intézményi bázisai.

Az európai városhálózatban át kell tekinteni a kelet-közép-európai nagytér-
ség városi szerkezetét, keresve a fejlődési azonosságokat és különbözőségeket.
Egyben elemezni szükséges a kelet-közép-európai városhálózatban az ipari bázis-
ra épülő nagyközpontok helyzetét, összehasonlítva azok adottságait, értékelve
versenyképességüket, meghatározva azokat az ipari potenciálokat, amelyek a je-
lenben és a jövőben (a következő 10-15 évben) meghatározhatják fejlődésüket.

Az elméleti kutatások között vizsgáljuk a gazdasági fejlődés és a növekedé-
si pólusok, ipari körzetek kapcsolatát, azok egymásrautaltságát, kölcsönös de-
terminizmusait. Modelleket állítunk fel a városfejlődést mozgató tényezők
rendszerére, azok függőségi viszonyaira, belső kapcsolataik rendszerére, továb-
bá ábrázoljuk az egymás közötti függőségi viszonyokat. A modellekkel fejleszté-
si szcenáriók kidolgozására is törekszünk, hogy egzakt módon levezethetők
legyenek a kutatás más szegmenseiben meghatározott beavatkozások hatásai,
eredményességük vagy éppen negatív következményeik.

A kutatás tehát egy magyar nagyváros példáján modellezi az ipari – jármű-
ipari – orientáltságú fejlesztés lehetséges irányait és akciótereit. Ezzel a fejlesz-
téspolitika rádiuszát tágíthatja, annak új megoldásokat, technikákat kínálva. Itt
kell megemlíteni várható tudományos eredményként a területi együttműkö-
dés – a városi, térségi kormányzás – új intézményi modelljeinek bemutatását,
amelyek vonatkozhatnak a közszolgáltatások megszervezésétől kezdve a térségi
erőforrások újszerű hasznosításán át egészen a tervezési és fejlesztési rendszer
intézményi keretéig. A kutatás több térségi együttműködési modellt dolgoz ki,
amelyek segíthetik a fejlesztés – ezen belül a terület- és a városfejlesztés – haté-
konyságának növelését, s ezzel az elaprózott források kedvezőbb felhasználását.

Az elemzések bázisul szolgálhatnak a 2014–2020-as európai uniós tervezési
időszak tudományos megalapozásához, éppen ennek az új területi szerveződési
formának a feltárásával, annak működésének és fejlesztési orientációjának le-
írásával. Alkalmasak lehetnek a kutatási eredmények arra, hogy a térség egé-
széről, annak belső (intraregionális), határon belüli és kívüli (interregionális)
kapcsolatairól olyan megállapításokat, ajánlásokat tegyenek, amelyek hozzájá-
rulnak a tervezés megalapozásához, annak részben módszertani, részben tar-
talmi szélesítéséhez.

A folyóiratban közölt tanulmányok ennek az elméleti fejezetnek néhány
eredményét adják közre. Egy kutatás tervezésekor a célok széles skáláját vázol-
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juk fel, aztán az elemzésekkel igazolhatjuk vagy elvethetjük ezeket, illetve kor-
rigálhatjuk irányaikat. Nos, a továbbiakban közölt tanulmányok részben mélyí-
tették a feltételezéseinket, részben a várakozásainkat mérsékelték.

A kutatások második szakasza az empirikus elemzéseket tartalmazza, ame-
lyek már kimondottan a városra és térségére vonatkoznak. Az eredmények alá-
támaszthatják az elméleti modellekben foglalt megállapításokat, adhatnak
igazolást arra, hogy létrejött-e az ipari körzet, vagy hogy az miként követi a ki-
alakult – nyugat- és kelet-európai – szerkezeteket, s milyen beavatkozásokkal,
fejlesztésekkel járulhatnak hozzá az itteni szereplők a sikerességhez.

A hazai regionális tudományi alapkutatások még nem foglalkoztak komp-
lex közelítésben a növekedési pólusokkal és az azokra épülő ipari nagycentru-
mok szerkezetének és térségi hatásainak elemzésével. Így a program során
kidolgozzuk e területi szerkezetek elemzési módszereit, ezek tesztelésével más
nagyvárosok esetében is alkalmazhatók lesznek a vizsgálati eljárások.

Ebben a blokkban kell megemlíteni azokat a kutatásokat, amelyek Győr és
térségét tárják fel. A modern, ipari Győrre vonatkozó történeti kutatások, így
döntően a 20. századi fejlődési folyamatok elemzései inkább mozaikszerűek vol-
tak, mint rendszerezettek. Rendelkezünk ugyan ismeretekkel a város és térsége
történetét alakító tényezőkről, azonban ezek alaposabb, igényesebb feltárása nem
történt meg. Csak közelítően ismerjük a belső erőforrásokat mozgató tényezők
történeti gyökereit, így a tudástermelés és -átadás rendszereit, az ipari, gazdasági
kultúra terjedésének technikáit és azok közvetítőit, vagy a megújítást ösztönző
magatartások jellegét és mozgatórugóit. Ezek nélkül a „győri modell” nem érthe-
tő meg, és nem dolgozható ki alakításának iránya és menete sem.

Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy megvizsgáljuk a város és térsé-
ge társadalmi szerkezetét. Az elmúlt 30 évben nem végeztek mélyreható társada-
lomszerkezeti elemzéseket ebben a régióban, így a kutatás nemcsak egy hiányt
pótol, hanem egy átalakuló, a gazdasági és társadalmi folyamatokra gyorsan és
hatékonyan reagáló nagyváros és régiója szerkezeti keresztmetszetét készíti el, a
megfelelő mélységű felmérésekkel.

Az empirikus vizsgálatok második célja magának a győri járműipari kör-
zetnek a feltárása, tudományos leírása, erőforrásainak értékelése, a város és
térsége kapcsolatrendszerének meghatározása, az együttműködések szervezeti,
intézményi és finanszírozási kereteinek kijelölése, s végül egy új típusú – térsé-
gi szintű – tervezési és fejlesztési rendszer sarokpontjainak kidolgozása.

Ebben a kutatási metszetben ki kell emelni azokat a vizsgálatokat, amelyek
az ipari körzet lehatárolására vonatkoznak, a gazdasági funkcióktól kezdve a
szociális és közszolgáltatási szerepkörökön át a képzés és az oktatás intézmé-
nyeinek térségalakításáig. Új eredményeket várunk mind módszertanilag, mind
pedig a konkrét térség esetében, hiszen az elemzések arra is szolgálnak, hogy
bővítsék a regionális tudomány eszköztárát.

Az empirikus kutatások harmadik célja a térségi szintű kutatási és oktatási
együttműködések tesztelése, majd ezek alapján azok tartalmi, intézményi kere-
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teinek megteremtése. Az elemzések lehetővé teszik, hogy a térségben a kutatá-
si, felsőoktatási, önkormányzati, gazdasági, szakmai és tudományos szervezetek
témában érintett szereplői határon belül és kívül folyamatosan kommunikálja-
nak, új együttműködéseket generáljanak. Ezzel kívánjuk erősíteni a formálódó
társadalomtudományi kutatóműhely hálózatát, ösztönözni a gazdaság és a tár-
sadalom területi kutatásának helyi intézményeit, s azok integrálását a hazai és
nemzetközi tudományos kezdeményezésekbe.

Jegyzet

1 Térség alatt a város körül kialakult 60-100 km-es vonzáskörzetet értjük, ennek súlyponti váro-
sai: Komárom, Tatabánya, Veszprém, Pápa, Kapuvár, Mosonmagyaróvár, s az országhatáron túl
Dunaszerdahely, Révkomárom. A térséget pontosabban az elemzés első fázisában határoljuk le.
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ABSZTRAKT: A mai fejlesztéspolitikában növekvő érdeklődés mutatkozik a neoliberális
gazdaságpolitikán túlmutató, a gazdasági versenyképesség és a társadalmi igazságosság
szempontjait ötvöző eszközök iránt. A területileg kiegyensúlyozott, fenntartható terü-
leti fejlődés megteremtésére irányuló fejlesztési modellek közös vonása az erőforrás-
koncentráció, azaz egyes iparágak, növekedési centrumok kiemelt fejlesztése. A globali-
záció folyamatai azonban megkérdőjelezik a korábban bevált modellek érvényességét.

A tanulmány két, térben értelmezett fejlesztéspolitikai koncepció, a növekedési
pólusok és az iparági körzetek alkalmazhatóságát vizsgálja a külső verseny új körülmé-
nyei között. Megállapítható, hogy a növekedési pólusok eredeti ágazati és ágazatközi
értelmezése kitágult, a pólusok a tér bizonyos pontjaira irányuló koncentrált, tervezett
és támogatott beavatkozással jönnek létre, céljuk pedig a régió és az ország térszerke-
zetének megváltoztatása, a fő centrumokon kívüli kritikus tömegek létrehozása. A pó-
lusstratégiák akkor érhetnek el sikert, ha a fejlesztésekre alkalmas korszerű ágazatokat
fejlesztik, ésszerű mértékű „koncentrált decentralizációt” valósítanak meg kijelölt köz-
pontokban. Az iparági körzetek (a klaszterekkel erősen összefüggő) koncepciója az
iparágak hálózatos térbeli szerveződésének modellje. A klasszikus, helyi kis- és közép-
vállalatok között létrejövő extern hatásokra és agglomerálódásra építő elképzelés szé-
lesedésével nemcsak új körzetformációkat azonosítottak, hanem az atomisztikus
térértelmezést is fokozatosan felváltotta a kölcsönös függőségi viszonyok által uralt
„szervezett tér” ideája. A fejlesztéspolitikában a körzetkoncepciókat nem statikus
szemléletben, hanem a szerkezetváltási, intézményfejlesztési folyamatok kontextusá-
ban, azok kiemelt csomópontjaiként érdemes kezelni.
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ABSTRACT: In contemporary development policy, we witness a growing interest in instruments
which may transcend neo-liberalism by combining the principles of competitiveness with social
justice. Policies encouraging territorially balanced, sustainable development have traditionally
been based on a certain amount of resource concentration, an emphasis on specific industries or
growth centres. However, globalization processes have questioned the validity of previously
successful development models. The rescaling of territorial competition, as well as transnational
corporations whose competitive strategies can undertake worldwide cost differentiation, can
exert tremendous pressure even on previously “developed”, successful national and regional
economies. Adaptation to this new reality must either involve the partial abandonment of the
benefits of the welfare state and the acceptance of “the disappearing middle” or industrial
upgrading towards higher value-added, quality-based production which can remain competitive
at a higher level of social cohesion.

This paper inspects the viability of two common spatial development concepts, growth
poles and industrial districts under the competitive pressures of our time. Growth poles,
originally understood as sectoral and cross-sectoral policies, have become instruments of spatial
development policy to change the spatial structure of a region or nation by creating critical mass
outside the most developed urban centres. Among the benefits of the policy regional multiplier
and spillover effects have been identified. Growth pole strategies can remain viable under
globalization by focusing on modern industries with outstanding development potential,
undertaking “concentrated decentralization” in selected centres.

Industrial districts (a concept closely linked to clusters) represent a potential way to
understand industrial spatial networks, and may be seen as the finer texture of growth poles. The
classical (Marshallian) industrial district concept, built on local externalities and agglomeration
processes, has been broadened both to identify new district types and to re-conceptualise space
from atomistic competition to an “organised space” of mutual dependencies. New district
theories integrating ideas from knowledge-based growth and innovation networks have been
developed. However, the contemporary understanding of districts should also reflect their
restructuring or dissolution under competitive pressures, both from external and internal
competitors. In development policy, districts are best viewed as dynamic entities serving as foci
(or nexuses) for constant industrial restructuring and institutional development, whose life-
cycles can encourage the continuous adaptation of local and regional production systems.

Altogether, the concepts of concentrated development have stayed relevant under new
competitive circumstances but they must undergo adaptation to be successfully implemented in
development policy. This should involve both an understanding of the changes brought about by
global competition, and often the different economic and institutional milieus of peripheral
regions. Policies, tailored for specific spatial structures, should equally consider production
systems, infrastructure and institutions. Growth poles and industrial districts in Hungary should
be understood to be in their germinal or early development stages. Therefore, the realistic goal of
policy intervention should be the development of production networks in organised space and the
gradual strengthening of social capital. These interventions should contribute to industrial
upgrading on the basis of quality-based competitiveness factors in a sustainable, resilient way.
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Bevezetés

A mai fejlesztéspolitikában általánosan elfogadott, hogy az elmúlt évtizedek
neoliberális gazdaságpolitikáján változtatni kell, de még alig körvonalazódott,
hogy melyek lehetnek azok az állami beavatkozások, módszerek, amelyek úgy
képesek elősegíteni a területileg kiegyensúlyozottabb gazdasági fejlődést, hogy
ne befolyásolják károsan a kedvező piaci folyamatokat. Európában általában
megfogalmazott és más célok mellett Magyarországon is megerősített célkitű-
zés, hogy az ország több körzetében elő kell segíteni az ipari fejlődést. E tanul-
mányban áttekintjük azokat a főbb elméleteket, fejlesztési modelleket, amelyek
megalapozhatják az újszerű kormányzati fejlesztéspolitikai intézkedéseket,
egyben megvizsgáljuk, hogy ezek a modellek érvényesek maradtak-e a globali-
záció versenyfeltételei között, vagy újrafogalmazásukra, akár elvetésükre van
szükség. A tanulmány nem tekintheti céljának az Európát tagoló területi kü-
lönbségekről, regionális politikákról átfogó kép készítését: a vizsgált elméletek
(növekedési pólusok és iparági körzetek) elmúlt évtizedekben végbement kon-
cepcionális fejlődését és mai relevanciáját tekinti érdeklődési körének.

A különböző fejlesztéspolitikai intézkedésekben, amelyek a gazdasági fej-
lődés ösztönzését és ezen keresztül a különböző térségekben élők jólétének
emelését célozzák, közös vonás, hogy korlátozott számú helyre és a „propulzív” ve-
zető ipari ágazatokra összpontosítanak, amelyek a későbbiekben multiplikatív hatást
gyakorolnak a tágabb térség és más gazdasági területek fejlődésére. Az erőforrás-kon-
centráción és szelektív beavatkozáson alapuló filozófia a fejlesztéspolitika fő-
áramát képviseli, a modern tér versenyfeltételeire adott reakció, alkalmazkodási
kísérlet. A koncentráció által megerősödnek, felértékelődnek egyes kitüntetett
terek, és a globális–lokális paradoxonként ismert jelenség által a helyben beágya-
zott tartós versenyelőnyök lelőhelyeivé válnak (Lengyel, Rechnitzer 2004). A
koncentrált decentralizáció fejlesztési paradigmája (több pólusra, iparági kör-
zetre koncentrált beavatkozás) a gazdasági szereplőket egyszerre tekinti ver-
sengő és együttműködő egységeknek, az általuk befolyásolt gazdasági teret
pedig gazdasági és társadalmi kapcsolatok összefüggő hálózatának. Ez a közös
gondolat, eltérő hangsúlyokkal ugyan, de a modern területfejlesztés több meg-
közelítésében is központi szerepet kapott.

Globalizáció: elefánt a nappaliban

A 20. század második felében a hagyományos fejlesztéspolitikában alkalmazott
modelleket és elképzeléseket elsősorban globálisan integrált, de önálló nemzet-
gazdaságokra és szubnacionális terekre fogalmazták meg. A mindenre kiterjedő
globalizáció azonban nem maradt meg a fejlődés külső kereteként, hanem „be-
lépett” az alacsonyabb léptékű terek életébe, közvetlen kihívást jelentett szá-
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mukra. Azzal, hogy elefántként „ott van a nappaliban”, kikényszeríti a válasz-
reakciókat, megkérdőjelezi a korábban bevált fejlesztési minták érvényességét.

A közlekedés és az infokommunikációs technológiák fejlődése, a deregulá-
ció, valamint a határok növekvő átjárhatóságának hatására a tőke, a tudás és
részben a munkaerő is egyre szabadabban áramlik. Az új térszerveződés lépték-
váltással jár, amely a perifériák leértékelődéséhez és új koncentrációs tenden-
ciákhoz vezet (Faragó 2010). A folyamat térbeni differenciálódást eredményez,
bizonyos területeken – így például az ipari tömegtermelésben – viszont homo-
genizál: a verseny tere rendkívüli mértékben kitágul, mivel a piacra lépés kor-
látai olyan alacsonyak, hogy a versenyben a globális periféria feltörekvő
szereplői is sikerrel vehetnek részt, és tetemes költségelőnyeikkel, méretgazda-
ságosságukkal kiszoríthatják mind a fejlettebb versenytársaikat, mind a perifé-
ria és a félperiféria kisebb, kevésbé tőkeerős vagy kevésbé jól szervezett
vállalatait. A piaci lehetőségeket különösen a transznacionális vállalatok tudják
hatékonyan kihasználni, szabadon válogatva a glóbusz megannyi lehetséges
befektetési környezete között, és általuk célszerűnek látott módon összeállítva
a telephelyek és a különböző tényezőintenzitású, hozzáadott értékű, tudástar-
talmú tevékenységek keverékét. Ez a perspektíva csak felülnézetből kínálkozik:
aki „nem nő elég magasra”, nem képes élni vele.

A termelést globális léptékben átformáló folyamat bizonyos értelemben
kiegyenlítődést hoz, de az egyensúlyi helyzet még közép-európai szemmel is ri-
asztóan alacsonyan van, és még nagyobb fenyegetést jelent a fejlett országok
gazdasági, társadalmi egyensúlya számára. A jelenség hozzájárult a korábban
meghatározó szerepet játszó, de sikertelenül alkalmazkodó ipari térségek le-
épüléséhez (Lux 2009); megjelenik a korábban költségelőnyökkel (is) felzárkózó
dél-európai országok jelenlegi problémáiban; az angolszász szakirodalomban és
közbeszédben pedig – bár gyökerei több évtizedesek – az elmúlt években vált
különösen feszítő kérdéssé az „eltűnő közép” dilemmája (Goos, Manning 2007;
Oldenski 2012; Tüzemen, Willis 2012). Acemoglu és Autor (2010) elemzése sze-
rint a technológia ezekben a helyzetekben nem tényezőkiegészítőként (factor-
augmenting) működik, hanem helyettesítő hatásokat gerjeszt: a drágább hazai
munkát olcsóbb külföldi alternatívákkal vagy azt közvetlenül helyettesítő gé-
pesítéssel váltják ki, és mivel ez a változás rendszerszintű, már nem ellensú-
lyozzák a más iparágakban létrejövő új álláshelyek. Nagy munkavállalói
csoportok válnak nélkülözhetővé, méghozzá mind a kék-, mind a fehérgalléros
munkakörökben, mert tudásuk könnyen helyettesíthető.

A változásokra iparági szinten csak alkalmazkodással lehet sikeresen válaszol-
ni, és ez különösen igaz azokra a kis- és középvállalatokra, amelyek nem képesek
vagy nem kívánják a transznacionális vállalatokat követve többtelephelyűvé alakí-
tani üzleti modelljüket, vagy periferikus versenytársaik kihívását elfogadva terme-
lési és bérköltségeik leszorításával állni a sarat. A legnagyobb sikerrel kecsegtető
alkalmazkodási út a feljebb lépés (upgrading), vagyis a globális értékláncok értéke-
sebb szegmenseire és tevékenységeire történő szakosodás – mind technológiai,
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mind nem technológiai innovációk felhasználásával (Szalavetz 2012). Az iparági
alkalmazkodás különböző formái térbeli következményekkel is járnak; olyan új térfor-
mációkat kell kialakítani, amelyek elősegítik a vállalatok versenyben való helytállását
vagy valamilyen védelmet biztosítanak számukra a piaci nyomással szemben. Az új
versenyfeltételek között a korábban stabil területi pozíciók megrendülnek, a
globális központokon kívüli tér „csúszóssá” válik, hiszen szinte bármelyik vál-
lalat áttelepíthető és bármelyik piac megtámadható (Markusen 1996).

A koncentrált fejlesztési egységek (iparági körzetek, területi klaszterek és
fejlesztési pólusok) a „csúszós” tér „ragadós” helyeinek nevezhetők – olyan la-
zább vagy sűrűbb hálózatoknak, amelyek képesek megtartani és lehorgonyozni
az ipari kapacitásokat, és a rugalmas specializáció révén olyan versenystratégi-
ákat képesek követni, amelyek magas bérszínvonal, társadalmi kohézió és élet-
minőség mellett is életképesek az új világrendben (Zeitlin 2008), a kis- és
középvállalatok számára pedig közös erőből fakadó védelmet kínálnak a külső
versennyel szemben. Az erős hálózatok a világvárosok által uralt, polarizálódó
térben a ritkább népsűrűségű régiók, kisebb városi térségek számára is követ-
hető fejlesztési alternatívát ígérnek – de mai ismereteink szerint még nem el-
dönthető, hogy ezek az ígéretek hosszabb távon nem bizonyulnak-e illúziónak,
a „csodaszerként” kezelt fejlesztési receptek nem válnak-e a régmúlt dicsőséget
hirdető múzeumi tárgyakká.

Növekedési pólusok (centrumok)

A klasszikus irodalomban a növekedési pólus egy preferált ágazat vagy ter-
mék(lánc) jelölésére szolgált. A frankofón regionális tudomány alapítója, François
Perroux modelljét eredetileg (Perroux 1950, 1955) egy absztrakt, klasszikus, tér-
semleges gazdasági térben képzelte el (pôle de croissance) és csak később (Perroux
1988) fókuszált a területi vonatkozásokra. „A növekedés egyszerre nem jelenhet
meg mindenhol, ez bizonyos pontokban, pólusokban különböző intenzitású lehet,
és különböző csatornákon és általános hatásokon keresztül terjedhet az egész gaz-
daságban” (Parr 1999a, 1197. idézi Perroux 1955-ös munkáját). Perroux az 1950-es
években elsősorban a gazdasági hatások ipari ágazatközi terjedésére gondolt, és
nem a tudatos területi hatásokra. Fő üzenete, hogy a nemzetgazdaság fejlődése a
motorikus ipari ágazatok fejlődésétől függ, amelyek koncentráltan, pólusokban
helyezkednek el. Boudeville (1966) is azzal érvelt, hogy az ipar klaszteresedése te-
rületileg történik, meghatározott városi térségben valósul meg. Minden gazdasági
beavatkozás egyben a földrajzi térbe való beavatkozással is jár, és a kettő együtt
vált a növekedési pólusok attribútumává.

A póluspolitika mint közpolitika azon a felismerésen (tapasztalaton) ala-
pul, hogy a gazdaság természetes fejlődése koncentráltan, a tér bizonyos pontjain kez-
dődik (lokalizált beruházások), és megfelelő feltételek esetén ott megerősödik,
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majd hatásai nagyobb gazdasági és földrajzi térben is érzékelhetőek lesznek. Ha
ezt a folyamatot állami beavatkozással (fentről lefelé történő tervezés, fejlesz-
tés) olyan területeken (térben, ágazatban) indítjuk el, ahol a piac spontán mó-
don azt nem teszi meg, akkor olyan területi fejlődést indukálhatunk, amely
hozzájárul a nemzetgazdaság fejlődéséhez. A növekedési pólus nem spontán
módon, piaci alapon alakul ki, hanem tervezett, és valamilyen szinten támoga-
tott úton. A tervezettség és a közösségi források felhasználása, az állami szerep-
vállalás egyaránt attribútuma a növekedési pólusnak. A póluspolitika meg-
valósítása nem nulla összegű játék: az állami beavatkozás olyan új fejlesztést
indukál, amely nélküle nem jött volna létre. A pólusstratégia megvalósítása
megváltoztatja a régió és az ország térszerkezetét, a településhálózatot.

A beavatkozás logikája alapvetően arra a feltételezésre épül, hogy külső
támogatással néhány megfelelő potenciállal rendelkező pólusban (ágazatban,
nagyvárosi térségben) ipari fejlődést lehet generálni, ami a közvetlen beavat-
kozási területnél tágabb térség fejlődését is megindítja. Több ilyen pólus vagy
központ az egész ország gazdasági növekedését szolgálhatja. A növekedési, a
fejlesztési és a versenyképességi pólusok kialakításának egyaránt célja a (terü-
leti) gazdaság fejlődésének az indukálása. Manapság a fejlesztések minimum-
kritériuma közé sorolják a versenyképesség javítását. A versenyképesség elérése
feltételezi azt is, hogy a gazdaság megcélzott szegmensében kritikus tömeget
érjenek el, ami a nemzetközi láthatóságot is biztosítja. Ez nem minden szinten,
nem minden nagyságrendű pólusnál érvényesíthető.

A pólusfejlesztés sine qua nonja a széles értelemben vett (szociális és ter-
melő) infrastrukturális feltételek megléte. Az állami fejlesztések elsősorban a
tág értelemben vett infrastrukturális hiányosságok pótlására és a szükséges
fejlesztésekre irányulnak. Ezek koncentrált megléte és minél teljesebb kihasz-
nálása a pólus fejlesztésének ismérve. Minél magasabb szintű (hierarchiájú) te-
lepüléseken valósítunk meg ilyen programot, annál komplexebb és fejlettebb
szolgáltatások fejlesztése járhat sikerrel. A második feltétel a gazdasági tevé-
kenység területi és számos ágazatban (acélipar, autógyártás stb.) vállalati kon-
centrációja, amely a belső (pl. mérethozadék) és a külső gazdaságosság (agglo-
merációs előnyök) előfeltétele. Ez látszólag ellentmond az eredeti perroux-i
elméletnek, miszerint a tágabb térség is részesedhet a pólusfejlesztés előnyei-
ből. De a koncentráció negatív hatásait mérsékelni lehet azzal, ha egyrészt ré-
gión belül alakul ki a beszállítói kör, másrészt ha a régió központja fejlődik,
akkor az képessé válik munkahelyekkel és szolgáltatásokkal ellátni a tágabb
térségét is, így javul a régió adottságainak a kihasználása. Ehhez az elérhetősé-
get, a hozzáférést is biztosítani kell.

A stratégia egyik alapkérdése a pólusváros és térségének (régiójának) a vi-
szonya. Az elvárás automatikus átcsordulást, terjedési hatást, leszivárgást
(„spillover”, Myrdal 1957: „spreads”, Hirschman 1958: „trickling-down effect”)
tételezett fel. Azaz a pólus háttérterületén érvényesül a multiplikátorhatás, nő
a háztartások bevétele, a vállalkozások élvezik a külső gazdaságosság és az új
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piac előnyeit, ami visszahat a pólus növekedésére. A pólusok közvetlen közelé-
ben, ingázási körzetében (a funkcionális városi térségben) általában mérhető ez
a hatás. A távolabbi területekre az új pólusok kezdetben mágnesként hatnak,
így kevésbé vagy csak később érvényesül térségükben a pozitív hatás. A pólusok
a migráció célpontjai lesznek, nem mérséklik a vidékies területekről történő el-
vándorlást, nem állítják meg a vidék leértékelődését. Sőt, növelik a régión belüli
különbségeket. A pólusokban az agglomerációs és egyéb külső gazdaságossági
hatások olyan erősek, hogy nem éri meg a régión belüli további gazdasági de-
centralizáció (Parr 1999b). De a regionális pólusok kétségtelenül mérsékelhetik
a nagyvárosokba vagy a fővárosokba történő migrációt, növelhetik a régió gaz-
dasági teljesítményét, ez pedig országos szinten területileg kiegyenlítettebb
struktúrát eredményez, ami önmagában is eredmény. A stratégia kialakításánál
minél inkább mérsékelni kell az „átáramlási” („backwash”, Myrdal 1957) vagy
polarizációs hatást (Hirschman 1958), azaz hogy a termelési tényezők a gyor-
sabban növekvő új pólusterületre áramoljanak, hogy az új pólus „leszívja” a
környezetét és tovább nőjenek a régión belüli különbségek. De klasszikus köz-
gazdasági érvek alapján minden ilyen beavatkozás csökkenti az eredeti beavat-
kozás hatékonyságát, az új pólusban meglévő növekedési potenciál kihasználását.
Tisztán közgazdasági értelemben a bizonyos határokon belüli koncentrált nö-
vekedés és a perifériák viszonylagos elnéptelenedése nem kedvezőtlen, hanem
a versenyképességet erősítő folyamat.

A legtöbb országban a növekedésipólus-stratégia az elmaradott területek
fejlesztésének és a területi egyenlőtlenségek mérséklésének programjává vált. De
fel kell hívni arra a figyelmet, hogy a periferikus, elmaradott régiókban csak azok
a projektek voltak sikeresek, amelyek nem az elmaradott régió egészét segítették,
hanem a fejlesztésre legalkalmasabb központokban az erősségeket és lehetősége-
ket kihasználva koncentráltan avatkoztak be, fejlesztették az infrastruktúrát és
javították a mobilitási lehetőségeket. Nem a munkaerőt vitték a munkához vagy
fordítva, hanem mindkettőt oda telepítették, ahol az a leghatékonyabban tudott
működni (pl. Közép-Skócia fejlesztése az 1960-as évek közepén), és így fenntart-
ható gazdasági-területi struktúra jött létre. A sikeres beavatkozások általában
erősítették a régión belüli munkaerőmozgást (ingázás, költözés). A munkaerő ré-
gión belül könnyebben és olcsóbban volt mobilizálható, mint ha más régiókba
kellett volna költöznie (Hoover 1971). Ez a gyakorlat mérsékelte a régiók közötti
különbségeket, de a régión belül koncentrációt eredményezett.

A növekedésipólus-stratégiára a kezdetektől fogva mint decentralizációs
politikai és tervezési eszközre tekintettek, és a hagyományos makrogazdasági
gazdaságfejlesztési eszközök alternatíváját látták benne. Ugyanakkor ez területi
(regionális) szinten koncentrált beavatkozást jelent, és elsősorban a városi térségek
profitáltak belőle. E sajátossága hasonlatos az utóbbi két évtizedben javasolt
policentrikus fejlesztési elmélethez. Mindkettő országos szinten decentralizáci-
ót eredményezhet (több központ vagy pólus kialakításáról van szó), de regioná-
lis szinten a pólusokban vagy centrumokban, azaz a megfelelő potenciálokkal



18 Faragó László, Lux Gábor

rendelkező városokban koncentráltan történik a beavatkozás, ez jelenti a meg-
lévő adottságok kihasználását. Tervszerű decentralizáció során az új központok
kialakításánál is figyelembe kell venni a minimálisan szükséges nagyságrendet,
a meglévő infrastruktúrát, a képzett munkaerőt és a fejlett nagyvárosokhoz va-
ló kapcsolódás lehetőségét. A nagyvárosok, a főváros túlzott közelsége kerülen-
dő annak érdekében, hogy valódi dekoncentrációt, decentralizációt és ne
szuburbanizációt eredményezzen a beavatkozás. Például Angliában a nagyváro-
soktól (London, Liverpool, Birmingham) körülbelül 50 km-es távolságban hoz-
ták létre a decentralizációt szolgáló pólusszerű új városokat.

Több országban nemcsak a nagyvárosi régiók közvetlen közelében vagy azo-
kon belül, hanem távolabbi területeken is alkalmazták a póluspolitikát. Francia-
országban Párizstól 300–1000 km-re jelöltek ki 8 megfelelő fejlesztési poten-
ciálokkal rendelkező ellenpólusvárost. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a tá-
voli, elmaradott, rurális területeken történő pólusfejlesztés megnövelte a város-
térségek közötti közlekedési igényeket, és az új pólusok elsődleges partnerei is a
nagyvárosok (a fővárosok) lettek. Így ez a stratégia sem mindig mérsékelte, sőt
gyakran erősítette az elsődleges városok primátusát a városhierarchiában, a fej-
lesztéspolitika „új jövevényei”, a „későn jövők” nem tudták behozni a hátrányo-
kat, nem váltak a tradicionális metropoliszok igazi vetélytársaivá.

A pólusprogram szakmai és politikai kérdése, hogy a tervezett pólusok a ter-
mészetes növekedési központok legyenek vagy éppen ezek ellenében hozzák létre
azokat. Jelenleg e kérdés különösen aktuális, mert az új gazdaságföldrajz szerint a
gazdaság természetes trendje a koncentráció. A tapasztalatok azt mutatták, hogy
már meglévő adottságokra (pl. történelmi városokra, korábbi ipari központokra)
ráerősítve, a lehetőségeket továbbépítve lehet a legjobb eredményeket elérni.
Egy-egy új ipari beruházás, új központ rurális terekben való megvalósítása gyak-
ran megmaradt enklávénak, nem szervesült a környezetébe. Célszerű a meglévő
lehetőségekre ráépíteni minden kapcsolódó ágazatot, vállalkozást.

Fontos, hogy a különböző településhálózati szinteken (országosan és regi-
onálisan) megfelelő nagyságú és korlátozott számú várost válasszon ki a pólus-
politika. A pólusberuházások teljes nettó hasznának optimalizálására kell
törekedni, a nagyságrend és a gyakoriság együttes meghatározásával (Parr
1999b). A politikai döntéshozók általában a tér teljes lefedésére törekszenek
(például országos szinten minden régióban legyen pólus, és azok elérhetősége
ne haladjon meg egy küszöbértéket). Ha a pólusok kisebb méretűek, akkor azok
gyakorisága nagyobb, de alacsonyabb szintet képviselnek a hierarchiában. Ked-
vezőnek tűnik a több kicsi pólus kijelölése, de a gyakoriság növelésének határt
szab a koncentrációból eredő előnyök kihasználása. A konkrét városok kijelölé-
sénél a gazdasági (hatékonyság, versenyképesség) és más területfejlesztési
szempontokat együttesen kell mérlegelni.

A növekedési pólusok vagy centrumok fejlesztése mint területpolitikai
eszköz általában közvetlenül az új, korszerű munkahelyek teremtését célozza
meg. De a tudásra, a K+F-re épülő fejlesztések általában kevesebb új munkahelyet
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hoznak létre, mint az élőmunka-intenzív fejlesztések, sőt gyakran elavult techno-
lógiákat, meglévő üzemeket váltanak ki a periferikus területeken, így foglalkozta-
tásra gyakorolt hatásuk összességében akár negatív is lehet. Gyakori, hogy a
pólusban megvalósuló új, korszerű fejlesztés az alacsonyabb szinten működő ha-
gyományos technológiájú vállalat megszűnését eredményezi, pedig alacsonyabb
hierarchikus szinten a kevésbé korszerű munkaintenzívebb technológiák alkal-
mazása is elfogadható lenne, különösen ha az a regionális piacot szolgálja ki.

A nemzetközi tapasztalatok alapján a pólusstratégiák megtervezésének és
megvalósításának a következő problémáira kell felhívnunk a figyelmet:

– a fejlesztési elképzelések nem igazodtak a befogadó tér adottságaihoz, a
helyi körülményekhez, így magas volt a megvalósítás kockázata;

– nem fordítottak kellő figyelmet a növekedésre, a fejlesztés régión belüli
és régiók közötti közvetítésére, nem elemezték megfelelően a hatásokat;

– szelekció nélkül minden gazdasági tevékenységet támogattak;
– a koncentráció hiánya (túl sok pólusban túl sok tevékenységet támogat-

tak) nem biztosította a kritikus tömeget;
– végrehajthatatlanság (az anyagi és egyéb feltételek nem álltak rendel-

kezésre);
– a belső logika nem volt megfelelő (pl. inkonzisztens célrendszer);
– az időtényező tisztázatlansága (mikor és meddig jelentkeznek a hatások);
– nem készültek föl a politikai konfliktusok kezelésére (pl. a tradicionális

és az új központok között, a város és a környezete között).

Iparági körzetek

A klaszterek fogalmával összefüggő, de más elméleti tradícióból származó és el-
térő tényezők, pl. az együttműködés és a társadalmi kötőszövet szerepét erő-
sebben hangsúlyozó iparági körzetek (Beccattini 2000) vállalatok egy lehatárolt
térben összpontosuló, ebbe a térbe ágyazódó területi koncentrációi, amelyek
egy kiemelt termelési tevékenységhez kapcsolódó javakat és szolgáltatásokat
állítanak elő, egyben pedig egy bizonyos hely vagy helyek hálózatába ágyazód-
va működnek. Működési logikájukat először Alfred Marshall írta le a kis- és kö-
zépvállalatok hálózatain alapuló „falak nélküli gyár” koncepciójával, a pozitív
gazdasági externáliák versenyelőnyöket biztosító, egyben térszervező szerepé-
nek hangsúlyozásával (Lengyel, Rechnitzer 2004). Ez a forma vált az 1980-as
években „újrafelfedezett” északolasz iparági körzetek (Horváth 1998), majd az
ország termelésének 40%-át lefedő francia megfelelőik (Egyed 2012) mintájává.
Az iparági körzet az extern hatások kedvező kihasználásának tere: a marshalli
mellett a hálózati externáliák is megjelennek bennük, a körzet hálózataiban va-
ló résztvevők számának emelkedése pedig a kör minden tagja számára megra-
gadható többletelőnyök kialakulását eredményezheti.
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Az eredetileg egyféle modellre leírt iparági körzet képe új körzetformációk
azonosításával (különösen Markusen 1996 nagy hatást kiváltó tanulmányával)
differenciálódott; Lengyel (2010) így már a körzetek öt fő típusát írja le. Ezek a
hagyományos (marshalli) iparági körzeteken túl az egy vagy több helyi nagyvállalat
által integrált „kerékagy és küllők” iparági körzetek, a térségen kívüli nagyvállala-
tok telephelyei által uralt szatellitkörzetek, az erős külső függésben élő kis- és kö-
zépvállalatok hibrid (marshalli szatellit) körzetei és az állami nagyvállalatok,
ügynökségek, katonai bázisok, egyetemek vagy kutatóintézetek körül szervező-
dött állami alapítású körzetek. Paniccia (2006) hasonló, de kevésbé szerencsés ne-
veket használó tipológiájából érdemes megemlíteni a posztszocialista viszonyok
között elterjedt kolokációs területek típusát: ezek tőkeszegény kis- és középválla-
latok egymás mellé települt (gyakran egy megszűnt anyavállalat telephelyét
hasznosító) csoportjai, amelyek bizonyos funkciókat megosztva vesznek igény-
be, nem mutatnak erős horizontális integrációt és többnyire generikus termé-
keket állítanak elő külső vevők, helyi vagy regionális piacok számára.

Az iparági körzetek értelmezése nemcsak új körzetformációk azonosításá-
val, hanem az őket mozgató hajtóerők pontosabb feltárásával is gazdagodott. A
neoklasszikus közgazdaságtan korlátlan, egymástól függetlenül működő válla-
latok versenyét és az árjelzések egyedüli közvetítő szerepét feltételező modell-
jét felváltotta a vállalatok közötti kölcsönös függőségi viszonyokat, a verseny és
az együttműködés együttélését, a fokozatosan felépített bizalom közvetítő ere-
jét hangsúlyozó paradigma (Harrison 1992). Vagyis a marshalli tér atomisztikus
képzetét felváltja a szervezett, kölcsönös függési viszonyok által uralt tér ideája. Ez a
térértelmezés már a társadalmi tőke, a beágyazottság és a bizalom társadalom-
tudományokban bevetté vált fogalmait használja.

Az új megközelítés leszámolt az iparági körzetek statikus megközelítésével,
azokat egyre inkább (területi) életciklusmodellekben vizsgálta. Meghatározó
szerzők (így Asheim 1996; Harrison 1992 és Markusen 1996) felvetették, hogy az
iparági körzetek stabil térformációk helyett könnyen válhatnak átmeneti, a
globalizációs folyamatokkal felbomló vagy átalakuló jelenségekké; ezeket a sej-
téseket az elmúlt két évtized eseményei részben igazolni is látszanak. Különö-
sen előrelátónak bizonyult Dimou (1994), amikor a körzeteket egy dinamikus
szerkezetváltási folyamat lehetséges katalizátoraiként értelmezte. Vagyis a fejlesztés-
politikának nem a szervezeti formák pontos és mesterséges lemásolására, ha-
nem az átalakulási folyamatok menedzselésére és az alkalmazkodóképesség
fejlesztésére kell hangsúlyt helyeznie: a körzetek azon képességére, hogy válsá-
gokon átívelően is sikeresen megőrizzék és átörökítsék értékes képességeiket,
tudásbázisukat.

Az alkalmazkodás szerepét hangsúlyozza két befolyásos eszmeáramlat,
amelyek közül az első az iparági körzetek és az innovációs rendszerek irodal-
mának eredményeit szintetizálja (Asheim 1996), a másik pedig a tudáshálózatok
és áramlások szerepét hangsúlyozza (Cooke 1995; Varga 2009). A neoklasszikus
körzetfelfogás elsősorban az inkrementális innováció (learning-by-doing és
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learning-by-using), valamint az externáliaként (spilloverként) értelmezett tu-
dás jelentőségét hangsúlyozza, míg a modern elvárások az endogén innovációs
képesség fejlesztését tekintik célszerűnek. A versenyelőnyök megőrzése nem
egy adott technológiai és szervezeti tudáskészletet, hanem folyamatos kollektív
tanulást és területileg beágyazott innovációt igényel; ehhez pedig a régió intéz-
ményeinek is alkalmazkodniuk kell erős, horizontális hálózati kapcsolatok ki-
építésével (Asheim 1996).

Ebben az értelemben az iparági körzetekkel integrálódott innovációs háló-
zatok könnyen összefüggésbe hozhatók két divatos, de kevés újdonságot mutató
koncepcióval, amelyek „újracsomagolták” az ipari miliők sikeres alkalmazkodását
magyarázó korábbi elméleteket (Lux 2009), illetve az evolúciós gazdaságföldrajz
főbb eredményeit (magyarul Lengyel, Bajmócy 2013), különösen az útfüggőség és
az ehhez képest elérhető alternatív fejlődési pályák koncepcióját. Ebből az egyik a
tudásáramlások és spilloverek szerepét hangsúlyozó intelligens specializáció el-
mélete (smart specialisation; vö. Innovation-driven growth in regions 2013;
McCann, Ortega-Argilés 2013a, 2013b), a másik pedig a városok és régiók alkal-
mazkodási és válságtűrő képességeit vizsgáló rugalmasságelmélet (resilience; vö.
Christopherson, Michie, Tyler 2010; Hassink 2010; magyarul Tóth 2012). A specia-
lizáció szerepét néha kritikátlanul hangsúlyozó főáramú szemlélet adós marad a
túlspecializáció és a „bezárulás” vagy „beragadás” (lock-in) veszélyeinek kihang-
súlyozásával, amelyek könnyen kialakulhatnak a túl erősen integrált hálózatokon
belül. Az iparági körzetek formációit a redundáns, lazább belső szerkezetű háló-
zatok (Grabher 1993) szolgálják a leghatékonyabban, ha az intelligens specializá-
ció és a kollektív tanuláson alapuló folyamatos alkalmazkodás tereiként
szemléljük őket. A tudás hatékony hasznosítása feltételezi a minőségi humán
erőforrásokat: a képzettséget, az életminőséget, a jó életkörülményeket, a tudás
és ismeretközlés hálózatait, valamint a helyi, regionális innovációs miliőket
(Rechnitzer 2008), amelyekben a kutatóegyetemek és kutatóintézetek foglalják el
az innovációs hálózatok központi helyeit (Gál 2005; Gál, Ptaček 2011). Az innová-
ciós rendszerek és a tanuló régió felfogása támogatja a regionális innovációpoliti-
kát, egy kellően „sűrű”, a tranzakciós költségeket leszorító támogató intézmény-
rendszer kiépítését (Caniëls, Romijn 2006). Ez az építkezés pedig jobbára be is
következett mind a vezető nyugat-európai iparági körzetekben, mind a példáju-
kat követni kívánó periferikus térségekben. A felfogás logikusan következik a nyugati
jóléti államok vívmányainak megőrzésére irányuló törekvésekből: kompromisszumot biz-
tosít a globális versenyképesség és a társadalmi kohézió fenntartása között.

A folyamatos átalakulás az iparági körzetek fejlődésében kézzel fogható
tény: az irántuk tapasztalt érdeklődés eredetileg az intenzívebbé váló globális
versenyben helytállni képes szervezeteknek kijáró figyelem eredménye volt, de
az ipar globális változásai napjainkban további alkalmazkodási lépéseket kény-
szerítenek ki. Az iparági körzetek két őshazáját, Olaszországot és Franciaorszá-
got különösen megrendítette a költségalapú kelet-európai és távol-keleti,
valamint a minőségi tényezőkre építő észak-amerikai és észak-európai verseny-
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társak harapófogója. Rabellotti, Carabelli és Hirsch (2009) felhívja rá a figyelmet,
hogy az olasz teljes tényezőtermelékenység (total factor productivity, TFP)
visszaesése különösen az iparági körzetek által uralt iparágakban volt kimutatha-
tó. 1991 és 2001 között 43 körzet szűnt meg a korábbi 199-ből, és egyedül a déli
országrészben növekedett a számuk. Beccattini és Dei Ottati (2006) is elismerik,
hogy míg az iparági körzetek kiválóan alkalmasak a rövid recessziók túlélésére,
sokkal érzékenyebbek a hosszabban fennmaradó piaci bizonytalanságokra, ame-
lyek a 2000-es évek légkörében már érzékelhetők voltak. Egyed (2014) a francia
területfejlesztési politika értékelése során rámutat, hogy az országban az elmúlt
40 évben nem alakult új innovatív nagyvállalat, a vállalkozások gyenge innováci-
ós teljesítménye és erős állami függése pedig nemcsak az Egyesült Államok, ha-
nem Németország vállalataival szemben is leszakadással fenyeget.

Megváltoznak egyes, a gazdaság működéséről vélt feltételezések is. Az
1980-as, 1990-es évek fordulóján az éppen sikerkorszakát élő neoliberális para-
digma követői és kritikusai a „small is beautiful” jelszava jegyében egyaránt
nagy várakozással kísérték a kis- és középvállalatok felemelkedését, amelyeket
sokan (nem csak a posztszocialista államokban) a nagyvállalatokat lebontó, ru-
galmas specializáción alapuló új gazdaság alapköveinek (Harrison 1992) és a
Bell (1973) által leírt posztindusztriális társadalom zászlóvivőinek véltek. Ezek a
remények nem igazolódtak be; a nagyvállalati „dinoszauruszok” a vártnál jóval
sikeresebben alkalmazkodtak a versenyhez; sőt, újra annak megkérdőjelezhe-
tetlen irányítóivá váltak. A nagyvállalatok megjelenése két úton érte kihívásként az
iparági körzeteket: a korábban helyi tulajdonú kis- és középvállalatok által uralt térben
megjelenő külföldi működőtőke-beruházások; valamint az iparági körzetek felborult bel-
ső erőegyensúlya formájában. A külföldi működő tőke tömeges beáramlása egy-
aránt járhat pozitív következményekkel – térségi boom kialakulása pozitív
külső sokk révén, termelékenységnövekedés, a termelési bázis kiszélesedése és
új iparágak megjelenése – és kedvezőtlen kiszorító vagy eltömődési hatásokkal,
a termék- és inputpiacok lefölözésével (Menghinello, De Propris, Driffield 2010;
Lux 2012). A kettős hatás a külföldi működő tőke felzárkózásra gyakorolt jelentőségét
támasztja alá azokban a régiókban, amelyekben alacsony a belső beruházások szintje, de
óvatosságra int ott, ahol ezt a helyi termelés rovására éri el. Összességében a külföldi
működő tőke hatása lényegesen magasabb azokban a térségekben, ahol korábban csak
alacsony szinten volt jelen.

A külső verseny mellett az iparági körzetek egy része számottevő belső át-
alakuláson is keresztülment, s ez különösen igaz a hagyományos (marshalli)
északolasz körzetekre. A megélénkülő belső verseny és a versengő kompetenci-
ák kialakulása erős szelekciónak vetette alá az iparági körzeteket, s így szerve-
zeti konszolidáció ment végbe. Az olasz iparon belül húzódó, nagy- és
kisvállalatok által uralt iparági körzetek közötti éles választóvonal (Bellandi
2002) bizonytalanabbá vált. Az iparági körzetek vonzó területet jelentettek a
transznacionális nagyvállalatok számára, amelyek a versenybe belépve kiszorí-
tották vagy felvásárolták kisebb versenytársaikat. Vagyis a körzetek belső vi-
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szonyaiban a hagyományos horizontális, informális kapcsolatok helyén erősödő
hierarchikus, formalizált viszonyok vertek gyökeret, amelyek inkább a vertiká-
lis integráció (és más körzetformációk) felé mutatnak. A többgenerációs terme-
lési hagyományok felbomlásával, gyengülő informális kapcsolatokkal és el-
vagy bevándorlással járó demográfiai változásokkal kísért társadalmi átalakulás
(Parrilli 2009) az egykor közjószágként működő bizalom meggyengülését ered-
ményezi, és ez a folyamat a tranzakciós költségek emelkedéséhez vezet.

A szervezeti konszolidáció nyertesei a vezető vállalatok. Ezek a cégek kör-
nyezetükből kiemelkedve az ipari termelés irányítóivá, a kritikus áramlások ko-
ordinátoraivá válnak, s átalakulásuk megváltoztatja a körzet belső kapcsolat-
rendszerét. Morrison (2008) a „kapuőr” cégek iparági tudást menedzselő szere-
pét hangsúlyozza, amelyek szélesebb kapcsolati hálójuk, gazdagabb tudás-
készletük és az információ megosztása fölötti ellenőrzés révén törekszenek a
körzet irányítására. A tacit tudás kodifikálása a korábban externáliaként visel-
kedő közjószágot belső, méghozzá részlegesen monopolizálható erőforrássá
alakítja. Az informális tudásmegosztás jelentősége csökken, miközben más for-
mái növekvő jelentőségűek; a horizontális együttműködést beszállítói, alvállal-
kozói viszonyok váltják fel.

A vezető vállalatok megerősödésével a kis- és középvállalatokra alapuló mars-
halli formációból „kerékagy és küllők” körzet alakul ki, amelyben a kisebb vállalatok
helyi és regionális, a nagyobbak globális hálózatokba integrálódnak. Hasonló ered-
ményei lehetnek annak, ha az – ipari telephelyként vagy felvevőpiacként is
vonzó – iparági körzetbe versenyképes külső vállalatok lépnek be, bár az új
szereplők területi beágyazottsága valószínűleg csak fokozatosan alakul ki. Egy
másik átalakulási forma a szatellitkörzetek felé mutat, és a vezető vállalatok
„kiágyazódásával” vagy a betelepülő nagyvállalatok kicsiket bekebelező és a
körzet kapcsolati hálóját szétszaggató, „kannibalisztikus” viselkedésével szá-
mol. Egy szatellitkörzet is lehet rendkívül versenyképes, de másfajta társadal-
mi és üzleti viszonyokat hoz magával: a globalizáció megaközpontok által
uralt terében pedig fenyegetésként jelentkezik a sikeres marshalli ipari kör-
zetek számára. Valójában persze ezek nem tiszta alternatívák, és a legvalószí-
nűbb kimenetel egy hibrid körzet létrejötte, amelyben párhuzamosan mű-
ködnek a marshalli és a szatellit-alstruktúrák. A valódi tét a nívós értéktermelő
tevékenység, a versenyképes tudás és a foglalkoztatás körzeten (régión) belül tartása:
központi dilemma, hogy az átalakulás előnyei és hátrányai hogyan oszlanak
meg a helyi gazdaságban és társadalomban – ez pedig nemcsak hatékonysági,
hanem méltányossági probléma is.

Feltehető a kérdés, hogy az ilyen mértékű átalakulás szétfeszíti-e az ipar-
ági körzetek kereteit, megszünteti-e azt a szervező erőt, amely megkülönbözte-
ti őket környezetüktől. Nem feltétlenül: ahogy körzetek felbomlásáról, úgy
megerősödésükről is beszélhetünk. Fokozatosan átalakul a körzetek alappillé-
reinek, működési mechanizmusainak értelmezése (1. táblázat). A körzet szerep-
lőinek viselkedését szabályozó intézmények rövid távon exogén, hosszú távon
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endogén adottságok, hosszú távon maguk is alakíthatók (Belussi, Sedita 2009).
Az intézmények és az ipari rendszerek fejlődése útfüggő folyamat, vagyis az
adott pillanatban meghozható döntések köre még akkor is függ a korábbi idő-
pillanatokban meghozott döntésektől, ha a múltban érvényes körülmények
már nem érvényesek. Ez azonban nem egyetlen, hanem több lehetséges fejlődési
utat takar – adott kiinduló helyzetből több kimenetelhez is el lehet jutni. Az iparági
körzetek előtt nyíló védekező és támadó stratégiák közül a következő (egy-
mást nem kizáró) lehetőségeket emelhetjük ki:

– A költségalapú versenystratégiák elfogadása, béralapú verseny. Ez az út társa-
dalmi költségei mellett önpusztító magatartásként értelmezhető, mivel
az iparági körzetek lényegi erőforrását, a minőségi munkaerőt iktatja ki
a rendszerből egy ideiglenes, fenntarthatatlan versenyelőny kedvéért,
és a körzetek feloldódását eredményezi.

– A termelési folyamat részleges delokalizációja, többtelephelyű vállalattá ala-
kulás: ez a stratégia az alacsonyabb hozzáadott értékű tevékenységeket
érintheti, és az alacsonyabb bérköltségű perifériákra telepített részegy-
séggyártással vagy alvállalkozói kapcsolatok kialakításával jár. Az álla-
pot hosszabb távon instabilnak bizonyulhat: a feljebb lépés igényei a
perifériát, a versenyfeltételek pedig a vezető vállalatot ösztönözhetik
egyre értékesebb tevékenységek átadására.

– Feljebb lépés technológiai vagy nem technológiai innovációval: értékes tevé-
kenységekre történő, nehezen lemásolható termékeket és egyedi kompe-
tenciákat alkalmazó szakosodás magasabb hozzáadott értékkel, tudástar-
talommal vagy magasabb fogyasztói szegmensek kiszolgálásával.

1. táblázat: Az iparági körzetek értelmezésének átalakulása
The evolving understanding of industrial districts
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– Termékdifferenciálás, erősebb specializáció egy bizonyos termékszegmensre. Ezzel
a stratégiával a körzet egy korábbinál szűkebb, de könnyen megvédhető
réspiac kiszolgálására szakosodik, miközben kevésbé jövedelmező tevé-
kenységeiből megszüntetéssel vagy kiszervezéssel kilép. A termékdiffe-
renciálás természetesen feltételezi, hogy a körzet alapkompetenciákkal
rendelkezik az adott szegmensben, és vezető szerepét folyamatos tanulás-
sal meg is tudja védeni a piacra lépő versenytársakkal szemben.

– Újraspecializáció: a hagyományos körzetiparágak részleges vagy teljes
feladása, a szerkezetváltás enyhítheti vagy megakadályozhatja a mé-
lyebb válság kialakulását. Ekkor a körzet úgy tud átlépni új, de alapké-
pességeihez jól illeszkedő iparágakba, hogy társadalmi tőkéje, erős
intézményrendszere segítséget és kezdőlökést nyújt az átalakulásban.

– Magas szintű innováció: ez jelentheti a hagyományosan értelmezett K+F-
tevékenységek alkalmazását éppúgy, mint nem technológiai (szervezeti
vagy társadalmi) innováció alkalmazását; ágazaton belül vagy ágazatközi
tudástranszferrel.

– Szélesebb nemzetközi kapcsolatrendszer, erősebb globális beágyazottság. Bizo-
nyos iparági körzetek számára az új piacok megszerzése, globális brand
kialakítása, a kis- és középvállalatok hálózatai számára pedig a közös
márkaépítés jelenthet megoldást.

– Szervezeti konszolidáció, középvállalatokra és üzleti csoportokra építő verseny.
Ez a szerkezetváltási stratégia a körzeten belüli vezető középvállalatok
és a tranzakciós költségeket csökkentő üzleti csoportok (Rabellotti,
Carabelli, Hirsch 2009) szerepét hangsúlyozza, amelyek a versenyképes-
ség új letéteményeseivé válnak.

A fejlesztési koncepciók alkalmazhatósága

A koncentrált fejlesztés ideája az EU fejlesztéspolitikájának homlokterébe ke-
rült, és az előbbiekben tárgyalt koncepciók úgy tűnnek fel a szemléletében,
mint a versenyző gazdaság társadalmi kohézióra is törekvő, a szabad verseny
helyett a verseny és együttműködés kettősét hirdető „európai útjának” eszkö-
zei. A fejlesztési pólusok és a két másik kategória között jelentős különbség húzódik,
ugyanis a közpolitika által alapított iparági körzetek, klaszterek merőben más jelenséget
képviselnek, mint a szerves fejlődésű, gyakran kiemelkedő adottságú térségekben létre-
jött formációk. Ez a probléma talán kevésbé adekvát az eleve fejlesztési eszköz-
ként megfogalmazott póluskoncepcióknál, de praktikusan hasonló adaptációs
kockázatokat hordoz, és tömérdek kudarchoz vezetett a fejlesztési receptek al-
kalmazásában. Részben azért is, mert ezeket a recepteket leegyszerűsített, a nehézsé-
geket és buktatókat alig említő, az új fejlődési folyamatokat pedig gyakran negligáló
sémákként alkalmazzák. A fejlett térségek mintái ugyan alkalmazhatók a fejlesz-
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téspolitikában, de máshol csak akkor válnak sikeressé, ha megfelelő adaptáción
esnek át: az alacsony fejlettségű területek nem képesek egy az egyben követni a
centrumtérségek receptjeit, és saját intézményeikből, tudáskészletükből épít-
kezve kell megfogalmazniuk saját fejlődési útjukat (az adaptáció problémáiról
részletesebben lásd Kasabov 2011; Nuur, Laestadius 2010; Rodríguez-Clare
2007). A siker kulcsa ilyenkor nem a radikális szerkezetváltási reményekbe vetett vo-
luntarizmus, hanem a lépésről lépésre építkező, a helyi erőforrásokat fokozatosan integ-
ráló, a tudástermelés és tanulás innovatív formáit támogató szervezetfejlesztés.

Amennyiben Magyarországon új pólusprogramot dolgoznának ki, akkor a
következőkre kellene tekintettel lenni. A területi adottságok és problémák
pontos diagnózisa alapján valós célokat kell megfogalmazni, azokat politikai-
lag el kell fogadtatni és a megvalósítás eszközrendszerét biztosítani szüksé-
ges. Össze kell hangolni a gazdasági és a térszerkezetet. A településhierarchia
különböző szintjein különböző léptékű és jellegű pólusprogramot lehet vég-
rehajtani. Minden szinten követni kell a koncentráció elvét: kevés pólust és
azokban korlátozott számú gazdasági tevékenységet kell kijelölni és támogat-
ni. A kijelölt pólusokban koncentráltan kell jelen lennie az infrastruktúrának
és a termelő tőkének. Csak olyan gazdasági tevékenységeket szabad támogat-
ni, amelyek hosszú távon versenyképesek lehetnek, és amelyekre piaci alapon
helyben és a régióban szolgáltatások, beszállítók épülhetnek. Mivel minden
hely, minden kijelölt pólus különböző (sajátos), ezért nincs univerzálisan al-
kalmazható stratégia, hanem a helyiek bevonásával minden időben az adott
területre szabottat kell kialakítani. A három főszereplő az állam vagy az ön-
kormányzat, a gazdaság és a kutatás-oktatás. A kijelölt pólusokon kívül is le-
het jelentős növekedés, fejlesztés, de a közkiadásokat a kijelölt pólusokra kell
koncentrálni. Ez országos szinten decentralizációt jelent, de regionális szin-
ten koncentrálódáshoz vezethet. Biztosítani kell a pólusokba koncentrált be-
ruházásokhoz való hozzáférést a régiókból, továbbá az előnyökből való széles
körű részesedést. A pólusprogram megkívánja az ágazati és a területi (városi,
megyei és országos) tervezés integrálását.

Az iparági körzetek akkor tölthetnek be sikeres fejlesztéspolitikai szerepet,
ha a feljebb lépés és a területi-társadalmi kohézió megerősítésének eszközeként
használják fel őket. Elsősorban már működő, hálózatosodásra alkalmas vállalati
csoportok, illetve ezek intézményi és társadalmi hátterének fejlesztésére van
szükség, az eszközök között pedig a képzés, a tudástranszfer, az infrastruktúra-
fejlesztés és a tőkejuttatások egyaránt megnevezhetők. Ezek a hálózatok – ame-
lyek lehetnek kis- és középvállalatok sűrűsödésén alapuló hagyományos vagy
transznacionális vállalatok beszállítói hálózatában formálódó, „kerékagy és kül-
lők” típusú iparági körzetek csírái – ma még jobbára kialakulatlanok, korai fejlő-
dési stádiumot képviselnek. A támogatások reális célja az első esetben a tőkeerős,
specializált termékpiacokon helytálló hazai középvállalatok (a német Mittelstand
mintájára történő) kialakítása, a másodikban pedig a külföldi működő tőke terü-
leti beágyazottságának fokozása és a hazai hozzáadott érték növelése. Közös vo-
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nása ezeknek a stratégiáknak, hogy a versenyképesség növekedését a társadal-
mi tőke megerősödésével, emelkedő jóléttel és bérszínvonallal képes elérni,
vagyis a költségalapú verseny felől a minőségi tényezők felé mutat elmozdulást.

A koncentrált decentralizáció fejlesztési modelljeinek jelentősége a poszt-
szocialista gazdasági tér újraintegrációjában, helyi sűrűsödéseinek újraépítésé-
ben ragadható meg (1. ábra). Az államszocializmus gazdaságában a vertikális
vállalati szerveződést és az erős külső függést mutató térben nem voltak értel-
mezhetők az iparági körzetek, de az erős iparági specializáció vagy a korábbi
termelési hagyományok túlélése a know-how és tudás korlátozott helyi akku-
mulációjával járt együtt. Ez a kettős innovációs örökség ma is befolyásolja az
iparfejlődés folyamatait. Az átmenet erős piaci szelekciója voltaképpen ketté-
osztotta az ipari teret. A sikeres szerkezetváltást átélő, elsősorban a multinaci-
onális vállalatok által integrált ipari térségeken kívül az ipar átalakulását a
korábbi specializációs profilok felbomlása és egy „homogén periféria” kialaku-
lása jellemezte, ahol nem igazolódtak be a „teremtő romboláshoz” fűzött remé-
nyek, és nem alakult ki új, versenyképes gazdaság. A létrejött tér specializáció
és kritikus tömeg hiányában mindenhol csak ugyanazt az erőforrást képes felkí-

1. ábra: A posztszocialista tér átalakulása és újraintegrációja
The transformation and reintegration of the post-socialist space
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nálni: az olcsó, nagyrészt gyengén képzett munkaerőt és az alapvető infrastruk-
túrát; ez pedig gyakran már alacsony bérek mellett sem alkalmas a globális ver-
senyben való túlélésre. A multinacionális vállalatok ipari tere lényegesen ked-
vezőbb képet mutat, és a visegrádi országokban a fővárosokon kívül ez a „köztes
tér” bizonyult a legsikeresebbnek. Még akkor is ez a helyzet, ha ez a helyzet a
függő piacgazdaságok modelljét követi (lásd Gál 2013), és vonzerejét ma még in-
kább a szatellitkörzeteket létrehozó, egyben a delokalizáció veszélyét hordozó
költségelőnyök, mintsem amagas integráló erejű minőségi tényezők adják.

A valóban sikeres alkalmazkodási modellt azok a térségek képviselik, ame-
lyek képesek a betelepült nagyvállalatok területi beágyazására és hálózati in-
tegrációjára; valamilyen formában feljebb lépést valósítanak meg és a szatellit-
körzet modellje felől a „kerékagy és küllők” forma felé mozdulnak el. Mind a
perifériák, mind a köztes tér számára az erős kapcsolati hálókon alapuló újrain-
tegrált tér tűnik az ipari fejlődés kívánatos irányának – ez a szerveződés pedig
az iparági körzetek kialakulása vagy kialakítása, egyben meghatározó, erős térszer-
vező erejű fejlesztési pólusok fejlesztése felé mutat. Összességében az újraintegrált tér
koncepciója három, egymással összefüggő célt képvisel:

– újraspecializációt valósít meg a specializációs profiljait részben vagy egészben
elvesztett iparban;

– lehetőséget ad a súlyos különbségekkel és egyoldalú függési viszonyokkal terhelt
duális ipar meghaladására; és

– kiváló feltételeket kínál a feljebb lépés, az ipar folyamatos tanuláson alapuló
hosszú távú fenntarthatóságának biztosítására.

Az iparági körzetek által uralt, fejlesztési pólusok köré szerveződő szervezett
tér ideája a válság sújtotta Közép-Európában természetesen normatív elképzelés.
A gazdaság önálló fejlődési képességével, a fejlesztéspolitika lehetőségeivel és ké-
pességeivel szemben jogos és szükséges is a kételkedés. De mégis: ha a célok jók,
minden feléjük megtett lépés értékes teljesítmény.
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ABSZTRAKT: A tanulmány „Az állami szerepek átalakulása és azok hatása a területi
szerkezetre” című alapkutatás előzetes eredményeit vázolja. A téma aktualitását a vá-
rosok szerepének európai és globális dimenziójú átértékelése adja, amit elengedhetet-
len figyelembe venni Győr város helyzetének megítélése, gazdasági pozíciójának
erősítése szempontjából is. Így a vizsgálat a nagyvárosi térségek, régiók intézményesü-
lésében az utóbbi mintegy másfél évtizedben lezajlott gyökeres változásokat ragadja
meg néhány állam és városrégió példáján. A tanulmány e változások hátterét és össze-
függéseit kísérli meg megvilágítani, történetesen azt, hogy megváltozott a nemzetálla-
mok viszonyulása városaikhoz és városi térségeikhez, azok ma már a gazdaságpolitika
eszközeiként aktiválódnak. Az európai városhálózat az EU kohéziós politikájának cél-
pontja, abban súlypontozódik a versenyképességi elem. Ennek következtében moderni-
zálódott a területi tervezés rendszere, a városi térségek széles körben olyan, tervezési
jogosultsággal bíró téregységekké váltak, amelyek alkalmasak az új típusú, a közszférát
a magán- és a civil szférával összekapcsoló kormányzás megvalósítására. E változási fo-
lyamat nem értékelhető azon hatalmi decentralizációs folyamat nélkül, amely a szub-
nacionális szintek javára zajlott le a legtöbb fejlett országban. A decentralizáció a
kompetenciák szétterítéséhez vezetett, míg a többszintű kormányzás ösztönzésével az
EU a területi szintek és a különböző szektorok közötti kooperáció létrehozásával azok
ismételt integrációját kívánja megvalósítani. A folyamat kulcselemei a kooperáció és a
koordináció, kiegészülve a téregységek közötti versennyel. A létrejövő kooperatív és
partneri állam azonban új szerepfelfogásában is megőrizte szabályozó és ellenőrző ha-
talmi jogosítványait. Tehát a keretfeltételeket ő szabja meg, így támogathatja vagy
blokkolhatja a városi térségek fejlődését, versenyképességét.
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ABSTRACT: In today’s globalized world, the urban areas more often emerge as places of economic
activity competing with each other. In the case of metropolitan areas, it is evident that the city
centre can form an economic area with an important role only together with its region. Small and
medium-sized towns can be competitive with metropolitan areas if they unite their forces in a
network and abandon competition. For the further implementation of cohesion policy as
convergence, regional competitiveness, employment and territorial cooperation are unarguable.
The EU calls our attention to the importance of strengthening territorial cohesion – which is
supported by the specific geographical location and network of cities, and has been linked with
the principal of polycentrism in and outside of metropolitan areas. The network-demanding
strategic cooperation is one of the main methods for the governance of city-regions. This paper
examines how the renewal of spatial planning with a new development character instead of land-
use planning encourages the implementation of governance structures, especially in urban areas.
City-regions become the supra-local level with competences of a decentralized territorial unit
which status supports the competitiveness of the cities. The regulation of urban planning is a key
issue of how to handle the urban problem in the whole city-region. At the same time, the public
sector opens itself towards both the private and non-profit sectors, from which it expects to raise
additional resources to achieve its goals. This new development approach must be supported by
the state whose role has changed during the past two decades. We are witnesses to the birth of
the cooperative state which defines its new urban and planning policies by positioning
metropolitan areas and networks of small and medium-sized cities in the framework of
international economy.

Győr is in a weak position in the international urban hierarchy and the city doesn’t have a
real concentration of population (weakness of agglomeration advantages). The research revealed
a range of experiences of successful city-regional models in the wider European area. Based on
this, the research focused on the issue of institutional, financial and planning conditions, on the
possibilities and opportunities the Hungarian city should possess in order to make its governance
structures and networks more effective and to enhance its economic development perspective.

A kutatási altéma bemutatása

A győri járműipari körzetről szóló projekt tartalmazta Az állami szerepek átalaku-
lása és azok hatása a területi szerkezetre című alapkutatást.1 A téma aktualitását a
városok szerepének európai és globális dimenziójú átértékelése adja, amit elen-
gedhetetlen figyelembe venni Győr város helyzetének és versenyképességének
megítélése, gazdasági pozíciójának erősítése szempontjából is.

A városok adják évezredek óta Európa térszerkezetének súlypontjait.
Funkcióik (kereskedelmi, politikai-adminisztratív, katonai stb.) következtében a
korábbi korokban is szervesen kapcsolódtak a településhálózat többi eleméhez,
s ez a szimbiózis vált még erőteljesebbé a 21. századra. A városok térségi és há-
lózati kötelékeit a globális gazdaság működésének kényszere alakítja, aminek
hatására egyrészt a városhálózat elemei horizontális kapcsolataikat erősítik,
megfelelő partnereket kiválasztva szövetségeket, hálózatokat alakítanak egy-
mással. Másrészt az állami szerepet betöltő szupranacionális aktor, az Európai
Unió felülről kezdeményezett kooperációt működtet a területi irányítás szintjei
között annak érdekében, hogy a gazdasági-társadalmi és környezeti kihívások-
hoz történő alkalmazkodás minél hatékonyabb és eredményesebb legyen. Azaz
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az EU a térstruktúrák modernizációját és rugalmasságának növelését támogatja
az európai integráció és kohézió megvalósításával. Nem feltétlenül szükséges ra-
gaszkodni a közigazgatási és az államhatárokhoz, a társadalom és a gazdaság mű-
ködése számára optimális terek más módszerek segítéségével és az adminisztratív
struktúrákhoz képest köztes területi szintek létrehozásával is garantálhatók.

Az új területi struktúrák, téregységek egymásnak látszólag ellentmondó
feltételek közepette születnek meg. Egyfelől az államok egy csoportja korábbi
mindenhatóságából engedett, és kompetenciái egy részét szubnacionális szer-
vezetek javára decentralizálta, esetleg megerősítette a lokális szintet, továbbá
együttműködik a magán- és a civil szektor szereplőivel a hatékonyabb kor-
mányzás érdekében. Tanúi lehettünk a kooperatív és koordinatív állam megszüle-
tésének, mely Európa magtérségében új jellemzőkkel ruházta fel az évszázadok
óta hierarchikus és bürokratikus módon működő államot. Másfelől a tág érte-
lemben vett állam – legyen az az EU vagy a nemzetállam – noha új arcát mutat-
ja, lényegesen tudatosabban orientálja, támogatja, sőt bizonyos esetekben
szabályozza adminisztratív téregységeit, különösképpen a városokat és városi
térségeket, mint két évtizeddel korábban. Azonban ezt innovatív eszközökkel
teszi, aminek mozgatórugója a gazdaságfejlesztés és versenyképesség.

Amikor a kutatásunk tárgyáról, Győr jövőjéről gondolkodunk és a térségi
fejlesztés új irányait és eszközeit szeretnénk megadni, akkor két alapvető
adottságból kell kiindulnunk. Egyrészt számolni kell azzal, hogy bármely város,
így Győr-Moson-Sopron megye székhelye is a magyar és egyúttal az európai vá-
roshálózat része, tehát nem kezelhető izoláltan. Másrészt hangsúlyos adottsága
Győrnek a középvárosi lét, hiszen európai léptékben középvárosról van szó,
amelyet bár bizonyos szuburbanizációs folyamatok jellemeznek, nagyságrend-
jénél és gazdasági teljesítményénél fogva egymaga nem veheti fel a versenyt
Európa metropolisztérségeivel. Győr nemzeti jelentőségű városa hazánknak,
melyre Budapest vonzó hatása már nem terjed ki, helyette Bécs nagyvárosi
agglomerációjához sorolható.

A vizsgálódás kiindulópontja, hogy Győrt – az ország másik négy nagyváro-
sához hasonlóan – viszonylag kevés együttműködés fűzi a településhálózat többi
tagjához, s ha meg is nevezhetők formalizált kapcsolatai (a győri többcélú kistér-
ségi társulás, az Arrabona EGTC), azok dinamikája messze elmarad a kívánatostól,
tematikájuk pedig nem tartalmazza az alulról kezdeményezett stratégiai szemlé-
letű gazdaságfejlesztést. Győr a Nyugat-Dunántúl másik két megyeközpontjával
egyetemben 2012-ben kilépett a Bécs vezette Centrope régiós kezdeményezésből,
mely határon átnyúló jelleggel igyekszik versenyképessé tenni a négy ország te-
rületi szereplői alkotta policentrikus nagyvárosi térséget. Fogalmazhatunk úgy is,
hogy lényeges európai perspektívától fosztotta meg magát. Emellett korábbi ku-
tatások eredményei bizonyítják, hogy a szektorok közötti hálózatok formálásában
sem jár élen a város, ami pedig a helyi gazdaság tudásalapúvá tételének egyik
kulcstényezője lehetne (Somlyódyné Pfeil 2012a). E tények ismeretében a kutatási
altéma arra kívánt választ adni, hogy európai minták és modellek elemzése se-
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gítségével milyen fejlődési irány ajánlható Győr számára annak érdekében,
hogy kormányzási képessége javuljon és a helyi gazdaság fejlődésének feltéte-
leit a legnagyobb eredményességgel megteremthesse.

A kutatási résztéma szempontjából tehát meghatározó, hogy az Európai
Unió kinyilatkoztatta: a gazdasági fejlődés kulcsszereplői a városok, melyek
esetében a versenyképesség elérésének meghatározó módszere a kooperáció és
az általa megtestesített új típusú kormányzás (governance). Azaz az együttmű-
ködés egyfelől a város és térsége között értelmeződik, mindinkább a gazdaság
térfolyamatai által kialakított szerves térben, másfelől az együttműködés átfog-
ja a gazdasági fejlődésben érintett szereplők legteljesebb körét, ami átjárhatóvá
teszi az állami, a magán- és a nonprofit szféra közötti határokat. Ezért a kutatási
altéma azt értékeli, hogy e funkciókhoz milyen térbeli kapcsolati, irányítási és
fejlesztési modellek alkalmazhatók, társíthatók, s mindezek miként hatnak a
különféle nagyságrendű városokra.

Az igazgatási és szervezeti aspektusú vizsgálat a nagyvárosi térségek in-
tézményesülésében az utóbbi mintegy másfél évtizedben lezajlott gyökeres vál-
tozásokat igyekszik megragadni kiválasztott államokban és városrégiókban. A
kutatás módszereinek kiválasztásakor figyelembe kellett venni, hogy a modern
urbanizáció modellértékű szervezeti-intézményi struktúrákat rendszerint Nyu-
gat-Európa országaiban, tehát a kontinens gazdaságilag is legfejlettebb térségei-
ben generált.

A modern társadalmi-gazdasági viszonyok közepette egyre kevésbé célsze-
rű a város és környéke önkormányzatainak klasszikus együttműködési mintájá-
ból kiindulni. A közép- és kisvárosok számára az a recept adódik, hogy
tematikus együttműködési hálózatokba való tömörülésükkel vehetik fel a ver-
senyt a nagyvárosi régiókkal, így tudják létrehozni azt a népességi és gazdasági
koncentrációt, amely az agglomerációs előnyök realizálásához szükséges. Ez
úgy fordítható le a győri járműipari körzetre, hogy a városrégió célja a gazdaság
fejlődésének közvetítése egy funkcionális gazdasági tér számára, ami a várost és
annak agglomerációját öleli fel. Egy közigazgatási szempontból széttöredezett térben
kell tető alá hozni olyan közigazgatási intézményi struktúrákat vagy kormányzási in-
tézkedéseket, döntéseket, amelyek biztosítják az adminisztratív határokon túlmutató
politikai és gazdasági integrációt.

A város fogalmának változása, az állam viszonyulása a városokhoz

Ahhoz, hogy az állam modern szerepfelfogása tükrében meg tudjuk határozni
az államnak a városokhoz fűződő viszonyát, tisztázandó a város fogalmának át-
alakulása. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság úgy döntött, hogy ráirá-
nyítja a figyelmet az európai nagyvárosok jelentőségére: „Egy nagyvárosi
terület központi magból, különálló városból vagy városi agglomerációból, vala-
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mint perifériából, szomszédos település együttesből áll, amely aktív lakosságá-
nak jelentős része nap mint nap a központi magba jár dolgozni. A nagyvárosi
terület fogalma tehát közel áll a foglalkoztatottsági és a funkcionális városi ré-
gió fogalmához. Figyelembe veszi a periférikus zónák létezését, amelyek növe-
kedése felelős a zónák központjának fejlődéséért. A nagyvárosi terület egy
órányi távolságú hely-idő körzetet ölel fel, beleértve mind a városi, mind a ru-
rális környezetet” (EGSzB 2004, 2.3). Az anyag azzal a jelenséggel is foglalkozik,
amikor a városi agglomerációk hálózatba szerveződnek, mivel az agglomerációk
felduzzadása következtében munkaerő-vonzáskörzeteik egymásba nyúlnak, és
többközpontú városrégió alakul ki. Ezt az új területtípust testesíti meg többek
között a Randstad régió mintegy hétmillió lakossal, a Rajna–Ruhr-vidék 11 mil-
lió, az Öresund régió 2,5 millió fővel, sőt a Bécs–Pozsony régió is ekként van
számon tartva 4,5 milliós népességszámával.

Az elfogadott álláspont szerint az unió az ESDP-ben (Európai területfejlesz-
tési perspektíva) adta meg a tagállamok számára a funkcionális városrégió fogal-
mát, noha azt megelőzően a Régiók Bizottsága 1998-as állásfoglalása már
tartalmazta a nagyvárost és vonzáskörzetét átfogó definíciót (Régiók Bizottsága
1998). A definíció nyilvánvalóan választ adott arra a gazdasági fejlődés által in-
dukált problémára, miszerint a gazdasági tevékenységek nem igazodnak a köz-
igazgatási határokhoz, a gazdaság kapcsolatrendszere rugalmas határok között
képzelhető csak el. Ez a kívánalom nehezen egyeztethető össze azzal az alaphely-
zettel, miszerint a városnak vagy városmagnak van képviseleti és döntéshozó
szerve, hasonlóképpen számos országban a város feletti tervezési szintet alkotó
szubnacionális területi egységnek van kormányzati szerve, a közte elhelyezkedő
funkcionális városrégió azonban alapesetben az állam általános területi beosztá-
sától való eltérése folytán nem rendelkezik politikai-adminisztratív szervvel.

A területi fejlődés irányítása szempontjából a régiók és városrégiók mint
téregységek felértékelődtek, miközben több európai államban ez a szint nem
létezik működőképes formában. A tudásalapú, azaz posztfordista gazdaságnak
egyik fő jellemzője a módosult térszerveződés, amelyben a helyi és területi
(ön)kormányzatok szerepe átalakult. Az üzleti környezet fejlesztése érdekében
már nem ágazati, hanem klaszteralapú helyi gazdaságfejlesztési politikára tö-
rekszenek. Ahhoz, hogy ezt megtegyék, olyan döntési központtá kell válniuk,
amelynek megfelelő felhatalmazása van a városrégió területén való tervezésre,
költségvetési autonómiával rendelkezik, saját bevételi forrásai vannak a vállal-
kozások, a kvalifikált munkaerő és a tudástranszfer intézményeinek letelepíté-
séhez szükséges új funkciók megszerzésére (Lengyel 2010).

Egyértelműen a nemzeti (város)politika adja azt a keretet, amelyben a vá-
rosok felelősséget tudnak vállalni gazdasági fejlődésükért. Ennek a politikának
sokféle megjelenése van az európai országokban; különféle intézményeket,
pénzügyi forrásokat, tervezési és szabályozási eszközöket fog át. A várospoliti-
kára és a városok versenyképességére egyaránt hatással volt az elsősorban
Nyugat-Európán végigfutó hatalmi decentralizáció, amely az 1980–1990-es
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években megkísérelte újrarendezni a nemzeti, a területi és a lokális szint közöt-
ti feladatmegosztást, s amely több ország városainak gazdasági sikerességéhez
jelentős mértékben hozzájárult. Spanyolország, Belgium, Franciaország és
Olaszország növekvő autoritáshoz juttatták nemcsak régióikat, hanem városi
intézményeiket is. A politikai autonómia és mozgástér birtokában számos
nagyvárosi térség önálló gazdaságfejlesztési stratégiát dolgozott ki és hajtott
végre. Ebből kiderül, hogy a várospolitikákban is változás következett be: az ál-
lamok általános célkitűzésévé vált, hogy városaikat a nemzetközi városverseny-
ben minél jobb pozícióhoz juttassák, vagyis gazdasági fejlődésüket elősegítsék
(Parkinson 2005).

A nemzetállami hozzáállásban három tendenciát lehet felfedezni: a már
említett hatalmi decentralizációt az alsóbb szintek irányába, az explicit nemzeti
városstratégiák kidolgozását, valamint a városok gazdasági lehetőségeinek ga-
rantálását, azaz pozicionálásukat a nemzetközi városversenyben. A három fo-
lyamat időbeli íve az 1960-as évektől indult és napjainkig tart.

A várospolitika léte összefügg az országok urbanizáltságának fokával, ezért
nem véletlen, hogy a legvárosiasodottabb államok az 1960-as évek második felé-
ben fogalmazták meg elsőként várospolitikai céljaikat. Ekkor indultak a nemzeti
szintű explicit városfejlesztési politikák, amelyek kidolgozására való igény az
1980-as évek során felerősödött. A problémák fokozódásával az 1990-es évtized-
ben nagy figyelmet fordítottak a városokra, a fejlesztés ezúttal a versenyképesség
és a társadalmi kohézió erősítésére irányult, mégpedig integrált, területi célú és
partnerségen alapuló nemzeti stratégiákkal. A harmadik tendencia a városok
gazdasági lehetőségeinek növelése különböző intézkedésekkel, ami az európai
városhálózatban, illetve városhierarchiában elfoglalt hely javítását célozta. Az
1990-es évektől a központi kormányok már kinyilvánítják a városok jelentőségét
a nemzetgazdaságok versenyképességében; az intézkedésekhez pedig az európai
egységes piac létrejötte teremtette meg a lehetőséget. Levonható a következtetés,
hogy e folyamat nagymértékben ösztönözte az európai városok gazdasági és né-
pességi megújulását, de egyúttal a közöttük lévő versenyt is fokozta. A várospoli-
tikák sikerét a városok döntési felhatalmazásán túl más eszközök is szolgálták,
mint például a partnerség elvének alkalmazása, a civil társadalom bevonásának
gyakorlata vagy a fejlesztések során az integrált megközelítés érvényesítése.

Az európai városhierarchia meglehetősen stabil, de számos város példája
mutatja, hogy gazdaságuk és versenyképességi pozíciójuk fejleszthető. Madrid,
Barcelona és Helsinki például lényegesen javítottak helyzetükön. Olyan össze-
függések is megállapíthatók, hogy Európa legsikeresebb városai közé tartoznak
a német városok, mert Németország a legdecentralizáltabb állam az Európai
Unióban. Ugyanezzel magyarázható Barcelona és Madrid pályája is: Spanyolor-
szágban a regionalizáció mértéke már-már megfelel a szövetségi állammá válás
kritériumainak (Parkinson 2005).

Kétségkívül igaz, hogy az EU 15 „régi” tagállama a várospolitikában abszo-
lút versenyelőnyre tett szert a posztszocialista országokkal szemben, ahol a
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nemzeti politikák keretei között leginkább az uniós strukturális politika ösztön-
zésére kezdenek figyelmet kapni a városok.

A policentrizmus elve és a területi kohézió egyes összefüggései

A városok jelentőségüket nem elsősorban egyedileg érik el, hanem Európa és a
Föld városhálózatának részeként. Rendszerbe való illeszkedésük nem csupán a
globális gazdaságon keresztül valósul meg, hanem az EU politikai-intézményi
szerkezete és az annak működését meghatározó szervezési alapelvek segítségé-
vel, mint a szubszidiaritás, a többszintű kormányzás és a partnerség.

Buck, Gordon, Hall, Harloe és Kleinman (2002) szerint a városfejlesztési
politika mágikus háromszögét a versenyképesség, a kohézió és a governance
(kormányzás) adja (idézi Frank 2008). A háromszög igyekszik feloldani azt a
nyilvánvaló (ám valójában látszólagos) ellentmondást, amely a társadalmi ko-
hézió megteremtése és a gazdasági versenyképességre való ösztönzés között fe-
szül. A feszültség azzal is magyarázható, hogy a kohéziós politikán belül
súlypont-áthelyeződésnek lehettünk tanúi. A kohéziós politika eredendően el-
lensúlyként jelent meg, a területi különbségek kiegyenlítését célozta. A 2000-
ben elfogadott lisszaboni stratégiával változás következett be, minthogy az unió
a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést tette központi prioritásává.
Következésképp a kohéziós politika a versenyképességi politikába integráló-
dott, azaz többé már nem a piaci erőkkel szemben, hanem velük együtt törek-
szik a versenyképesség megteremtésére.

A területi kohézió fogalma a francia területrendezési politika fogalomtárából
származik és erőteljesen hatott az EU regionális politikájáról folyó vitára. Intéz-
ményi nézőpontból a területi kohézió különféle politikák formálásában jelenik
meg és a Strukturális Alapokra reflektál, továbbá tág értelemben keretet nyújt
az európai területi tervezés számára. Utóbbiban az EU kezdeményezéseivel át-
itatódnak a nemzeti kompetenciák. A területi kohézió olyan speciális alapelv-
ként működik, amelyben a hagyományos felfogású területi tervezés (spatial
planning) mint elsősorban politika és a területfejlesztés (spatial development)
mint folyamat összefonódik. A területi kohéziónak alkalmasnak kell lennie arra,
hogy egyrészt a fejlesztési stratégiák megtalálják a kapcsolatot a helyi erőforrá-
sokkal a versenyképes kapacitások mozgósítására, másrészt hogy a területi
igazságosság szemlélete hozzáadódjék az uniós politikához (Atkinson,
Rossignolo 2008).

A területi kohézió és a városi térségek viszonyát két felfogás szerint ele-
mezhetjük (Servillo 2008). Az egyik felfogás értelmében Európa területét az ur-
bánus térszerkezet jellemzi. A városok egymástól való kölcsönös függése az oka
annak, hogy a területi kohéziót gyakran fordítják le a policentrizmus elvén
nyugvó területi jövőképre. A másik felfogás a városi térségeket politikai rend-
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szerként értelmezi, minthogy a városok évezredek óta elsődleges politikai helyek,
társadalmi és politikai centrumok. A globalizált világ módosította a városhálóza-
tot, új tendenciaként a városok egyszerre versenyeznek és együttműködnek egy-
mással, valamint a gazdasági aktorokkal is kapcsolatba lépnek.

A policentrizmus az ESPON-kutatásoknak köszönhetően nagy figyelmet kap
az unió regionális politikájában. A koncepciót az 1990-es évektől kezdődően mint
analitikai eszközt használják arra, hogy a települések regionális mintázatainak
változását leírják. A policentrizmus alkalmas arra, hogy leírja a városoknak a gaz-
dasági aktivitás következtében átalakuló kölcsönkapcsolatait, a metropolisztérsé-
gek klasszikus monocentrikus modelljének megváltozását. A városrégiókban
ugyanis a gazdasági tevékenységek klaszteresedésével új alközpontok alakultak
ki, azaz a policentrizmus fogalma a többközpontú városrégiókra reflektál. A poli-
centrizmust alkalmazzák a városok közötti együttműködés leírására is, azaz az
egyébként történelmileg és politikailag önálló városok funkcionális kapcsolatai-
nak létrejöttét lehet ezen keresztül elemezni (Van Criekingen, Corunut, Luyten
2007). A városhálózatoknak elnevezett alakzatoknak nem titkolt célja, hogy az
együttműködő szereplők együttesen érjék el a regionális léptékű cselekvéshez
szükséges kritikus tömeget, illetve erőforrásaik egyesítésével, kiegészítésével vál-
hassanak versenytársaivá a metropolisztérségeknek. A policentrizmust mint ve-
zető tervezési alapelvet alkalmazzák az EU-ban. A policentrikus városhálózat
ugyanis természetes módon létrejön, azonban létre is hozható. Számos példa ta-
lálható arra, amikor tervezők megkísérelnek policentrikus imázst adni valamely
régiónak vagy nagyvárosi térségnek.

Ebből a szempontból érdemes Svájcra figyelni, amelynek városhálózatát
elsősorban közép- és kisvárosok alkotják. Az ország regionális politikája kedve-
ző környezetet biztosít a versenyképesség erősítésének egyrészt azáltal, hogy a
nemzetgazdasági teljesítmény növelését az innováció támogatásával éri el.
Másrészt a 2001-ben bevezetett agglomerációs politikájának fő pillérét alkotó
policentrikus területfejlesztési modell ugyancsak kedvezően hat az innováció
terjedésére, szemben az erősen centralizált államokkal, ahol a források a fővá-
rosokban összpontosulnak. Külön ki szokták emelni, hogy a határon átnyúló
együttműködés lehetővé teszi a szubnacionális szintű kantonok számára, hogy
maguk is támogassák az innovációt, továbbá partnerségeken keresztül az inno-
vációs tanácsadás kiépítésével elősegítsék az erőforrások szomszédsági haszná-
latát vagy a technológiatranszfer határrégiókban való működését (Sohn, Reitel,
Walther 2009).

A globális gazdasági kihívásokra adott válaszként a svájci szövetségi kor-
mányzat felismerte, hogy legjelentősebb városait hálózatos együttműködésbe
kell szervezni ahhoz, hogy attraktívakká váljanak a nemzetközi gazdaság szá-
mára. Ez Genf és Bázel esetében a határon átnyúló együttműködés eszközével
tud megvalósulni. Az agglomerációs politika a kis- és középvárosok feladatául
a nagyvárosoktól érkező fejlesztési impulzusok fogadását definiálta, úgyszin-
tén hálózatba szervezés útján. E módszer lényege a hasznok és terhek hori-
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zontális kiegyenlítése. Svájc tehát agglomerációs politikája fő irányává tette a
föderatív államberendezkedésből adódó vertikális együttműködést és a hori-
zontális kooperáció erősítését (Tobler 2002).

Győr esetében sem kerülhető meg helyzetének számbavétele, azaz hogy
melyik, az előbbiekben bemutatott térstruktúrán keresztül kívánja pozícióját
stabilizálni. A Bécs-központú, határon átnyúló többközpontú városrégió szub-
centrumává kíván-e válni, avagy egy közép- és kisvárosokból álló horizontális
városhálózatba tud eredményesen beágyazódni, adott esetben ugyancsak a hatá-
ron átívelő módon. Tulajdonképpen mindkét út kooperatív keretei körvonala-
zódtak az elmúlt években a Centrope régió, illetve az Arrabona EGTC képében.
Győr tehát nem önálló szereplője a gazdaságnak, elemi érdeke, hogy elhelyezze
magát a városhálózatban, a nagyvárosi területek és metropoliszok viszonyában.

A területi tervezés modernizációja mint kormányzási eszköz

Egyre több uniós tagállam adott tervezési jogosultságot városi térségei (agglo-
merációi, városrégiói stb.), azaz az állami térfelosztás szempontjából „köztes”
szintek számára abból a célból, hogy hozzásegítse nagyvárosi térségeit a nem-
zetközi versenyképességhez. Ez egybevág az EU törekvésével, hogy a városokat
versenyképességük erősítése végett a stratégiai szemlélet felé terelje. A terve-
zés eszközének modernizálása – ami az elmúlt 10-15 évben lezajlott – döntő je-
lentőségű ebben a folyamatban, mivel a hagyományos területhasználati tervezést
felváltotta a fejlesztési típusú stratégiai szemléletű tervezés. A tervezés megújí-
tása, a kooperatív tervezés térhódítása szervesen kapcsolódik össze az új típusú
kormányzással, amely a hálózatokat formáló helyi szereplők önmeghatározásán
és önigazgatásán alapul.

A governance mint a szektorok és szereplők közötti párbeszéd alkalmas a
konfliktuskezelésre, a konszenzuskeresésre és az erőforrások egyesítésére.
Végső soron új innovatív struktúrákat és fejlesztési prioritásokat hoz létre, ami
hatékonyságnövekedést eredményez a korábbi hierarchikus-bürokratikus ter-
vezéshez képest. A szupralokális és a városrégió szintű tervezés során az állami
intézmények helyébe az érintett és bevont szereplők hálózatai lépnek, tehát a
közszféra mellett a magán- és az egyetemi szféra, valamint a civil szektor is
megjelenik. Az új kormányzás modellje az az eszköz, amely egyúttal a társadal-
mi részvétel szélesítésére is alkalmas. Ily módon a kohéziós politikában az alul-
ról kezdeményezett stratégiai szemléletű és helyi erőforrásokra építő gazda-
ságfejlesztés igénye összekapcsolódott a többszintű kormányzás elvének érvé-
nyesítésével, a tervezés rendszerének megújításával, a társadalmi részvétel
erősítésének elvárásával.

A governance keretet szolgáltat a területi tervezés rugalmassá tételéhez.
A területi tervezés funkciója a városrégióban az, hogy a területek szűkössége
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miatti verseny ellen hasson, azaz az érintett helyhatóságok tervezési tevé-
kenységének koordinációjával a területhasználat pozitív és negatív extern ha-
tásait internalizálja, belsővé tegye. Az államra ebben az esetben a szabályozás
kialakítójának és a szabályok ellenőrének szerepe jut. Azaz az államnak vala-
melyest vissza kell húzódnia a területi tervezésből, és bizonyos kompetenciá-
kat át kell engednie az együttműködő szereplői köröknek.

A területi tervezés építményének reformja ezzel nem fejeződik be,
ugyanis több állam megújította nemzeti tervezési rendszerét, tervezési politikát
alkalmaz, amelynek célja lehet a nemzeti városhálózaton belüli egyensúly lét-
rehozása, helyreállítása, más esetekben városainak jobb pozicionálása a glo-
bális gazdaságban. Ebben az elmozdulásban benne van az a tény, hogy az
elmúlt évtizedek során a városok funkciója is módosult. Míg a második világ-
háború utáni évtizedekben a városhierarchia különböző szintű városainak
arányos elhelyezésével az volt a feladat, hogy az állampolgároknak biztosítsák
a közszolgáltatásokkal és a javakkal való ellátás kiegyenlített hálóját, addig az
utóbbi két évtizedben előtérbe került a városok fejlesztési funkciója. A városok
közül mind több vállalkozóként viselkedik, beavatkozások helyi kezdeménye-
zőjeként lép fel. Együttműködik szomszédos és távoli városokkal, keresi a fej-
lődési céljaihoz legmegfelelőbb partnereket. A földrajzi távolság el is veszít-
heti jelentőségét a városhálózatok formálása során: a fejlesztési stratégia
mentén a városok komplementer módon kapcsolódnak össze, keresve az egy-
mást kiegészítő előnyöket. Ez a folyamat leginkább a közepes méretű városo-
kat jellemzi, amelyek önmagukban nem versenyezhetnek a nagyvárosokkal
(Cattan 2007).

A governance-t a kooperáció és koordináció kettősével szokták jellemezni,
amely nemcsak a helyi és a területi szereplők viszonyát írja le, hanem az állam
megváltozott működését is. Ugyanakkor az állami szervek maguk is mind gyak-
rabban alkalmazzák belső kormányzási viszonyaikban a koordinációs mecha-
nizmusokat, persze az államot tipikusan jellemző hierarchikus és parancsuralmi
eszközök mellett, és nem azok helyett (Einig 2003). A régi uniós tagországokban
a koordináció szerves fejlődése következtében a hatékony állam eszköz az ága-
zatok és a területi szintek egymás közötti kommunikációjának biztosítására, a
tranzakciós költségek csökkentésére. Az új tagországokban elsősorban a Struk-
turális Alapok ésszerűbb felhasználása során, eljárási szabályok formájában
megteremtett eszközről van szó, amelynek kielégítő működését nehezíti az
együttműködési kultúra alacsony foka.

A Svájci Föderális Területi Tervezési Hivatal jelenlegi agglomerációs poli-
tikája ösztönzi a horizontális együttműködést az agglomerációkban, különös-
képpen a hatékony várostervezés megvalósítása céljából. Ezért a hivatal
pénzügyileg támogatja az agglomerációt alkotó vagy agglomerációvá válni kí-
vánó önkormányzatok közös tervezési projektjeinek fejlesztését és a tervezési
tevékenység koordinációját. A döntő lépést az jelentette, hogy új agglomerációs
fejlesztési programokat dolgoztak ki a régiókban, s ezzel elismerték, hogy napja-
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ink sok tervezési problémája régiókat vagy agglomerációkat érint, következés-
képp az elszigetelt megközelítés hátráltatja a hatékonyságot (OECD 2011).

Megemlíthető Franciaország is, amely 2010-ben úgy döntött, hogy három
nagyvárosi régiójának (Párizs, Lyon és Aix–Marseille–Provance) speciális sza-
bályozást ad az urbanizációs dinamika fokozása céljával, továbbá metropolisz-
térségei együttesen dolgoznak ki és valósítanak meg területrendezési és
fejlesztési programokat versenyképességük és társadalmi kohéziójuk javítására
(Balázs 2013).

Látható, hogy az európai integráció következtében a kompetenciák feldara-
bolódása tapasztalható a területi szintek és téregységek között, melyek egyre
jobban függnek egymástól. Ugyanakkor az EU egyszerre ösztönzi a döntési ha-
táskörök decentralizációját és a többszintű kormányzás eszközével a szintek is-
mételt integrációját.

Versenyképes metropolisztérségek csak hatékony governance-struktúrák-
kal képzelhetők el, vélekedett Schäfer és Stellmacher (2007), ami a stratégiai
szemléletű területi tervezéssel váltható valóra. Innen érthető meg, hogy a tu-
dásalapú gazdasággal rendelkező országokban miért emeli ki az állam a nagy-
városi térségeket az általános adminisztratív térfelosztásból és miért jogosítja
fel őket fejlesztési stratégiák elfogadására. E fejlesztési stratégiákat azután a
központi állam tárgyalási alapként fogadja el a város- és a gazdaságpolitika szá-
mára, támogatásban részesíti a nagyvárosi és a nemzeti szempontból is straté-
giai jelentőségű célokat. A nemzetállam a tervezésen és a finanszírozáson
keresztül koordinálja az országos térstruktúra különféle elemeinek fejlődését,
elhelyezve a súlypontokat és generálva a szinergikus hatásokat. A francia, a né-
met, a holland vagy az olasz állam immáron évtizedek óta gyakorolja és fino-
mítja a területi irányításnak ezt a fajta rendszerét, a tervszerződések vagy
közszerződések alkalmazásával.

A kooperatív állam szerepkörével kapcsolatos következtetések

Rendkívül fontos, hogy a városrégiók alkalmazzák a kooperációt mint azt az
eszközt, amely az intézményesítés fokától függően rövidebb vagy hosszabb tá-
von létre tudja hozni a városrégió egységét, és a közös érdekeknek alárendelten
képes kiküszöbölni a szereplők közötti konkurenciát. A városrégió intézménye-
sítésének két fő csapásiránya van. Az egyik szerint továbbra is a közjogi típusú
szervezetekben működnek együtt a helyi kormányzatok, a másik – mind gyak-
rabban alkalmazott – eszköz a governance (Somlyódyné Pfeil 2012b).

A nagyvárosi térségek intézményesítésének új érája az 1990-es évek ele-
jétől indult és napjainkig tart, tágabb összefüggéseit a tanulmány előző részei
igyekeztek megvilágítani. A központi és helyi szereplők a funkcionális és a
versenyképes városrégiók létrehozására egyaránt törekszenek. Az európai in-
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tegráció maga is erősítette a területi versenyt, ezért Európa (nagy)városi térsé-
geiben a kormányzás növekvő mértékben a gazdaságfejlesztési politika (policy)
mechanizmusaként aktiválódott, amelynek

– célja a hozzájárulás a versenyképességhez (gazdasági növekedéshez és
foglalkoztatáshoz);

– irányultsága a gazdasági célok, a külső tőkevonzó képesség erősítése;
– jellemzője az innovativitás;
– normatív alapelvei az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a hatékony-

ság és a gazdaságosság;
– szervezeti karaktere a politikai-gazdasági koordináció (Somlyódyné Pfeil

2011).
Ez a folyamat arra a helyzetre utal, amikor az állam elveszíti általános mono-

polhelyzetét a közösségi és közpolitikai döntések meghozatalában. Míg a hagyomá-
nyos demokráciafelfogás elválasztja a magán- és a közszférát, addig a governance
gondolata összekapcsolja és előtérbe tolja az állam és a gazdaság, valamint az állam
és az állampolgár közötti kapcsolatokat. A városrégiók tehát a tervezés, a gazdaság-
fejlesztés, a politikaformálás és az állami térszervezés újjáformálódó terei lesznek.

Az új típusú kormányzás nyilvánvalóan nem szorította ki a hagyományos
államot, annak működése révén egyidejűleg vannak jelen a hierarchikus, a
kompetitív és a kooperatív viszonyok. Következésképp a városi kormányzás te-
rei, a városrégiók négy elem kombinációjával jellemezhetők (Frey 2003):

– piac: partnerségi tárgyalás és megegyezés;
– hierarchia: az állam szabályozó hatalmi eszközei;
– hálózatok: együttműködés;
– kiegyenlítés: hatékonyságot és innovációs nyereséget eredményező ál-

lami újraelosztás.
Mind gyakrabban fogalmazódik meg, hogy a gazdaságilag sikeres országok de-

centralizált államok. Ezekben a városok feladata, hogy maximalizálják gazdasági le-
hetőségeiket és sikereiket, aminek legfontosabb előfeltételét a nemzeti kormányok
által kijelölt keretek adják. Tehát a városrégiót intézményesítő szervezetek kocká-
zata a funkcionális korlátozottság (Herrschel, Newman 2003). Ha ugyanis nincsenek
felruházva kielégítő politikai és financiális hatalommal, az azzal a veszéllyel fenye-
get, hogy gazdasági pozíciójukból veszítenek, telephelyi attraktivitásuk csökken
mind a tőke, mind a munkaerő, mind a külső vállalatok szemszögéből. Azaz a nem-
zeti keretfeltételek támogathatják és blokkolhatják az együttműködést, minthogy a
központi kormányzat birtokolja a szabályozási és az ellenőrzési eszközöket.

A kutatás tanulságai látszólag ellentmondásosak: noha a fejlődés a hierarchi-
kus államtól eljutott a partneri és kooperatív államig, mégis arra a következtetésre
kell jutnunk, hogy a nemzetállamra szükség van. A nemzetállam rendelkezik
ugyanis azokkal a jogosultságokkal, melyeken keresztül

– az adott államon belüli hatalmi struktúrákat át tudja alakítani, s mint tud-
juk, a térszerkezet reformjának, a döntési kompetenciák szétterítése vagy
centralizációja összefügg a gazdasági versenyképességgel.
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– A városrégiók, városi térségek kapcsolatainak összetettsége horizontális
és vertikális kooperációban kell, hogy kifejezésre jusson, amelynek poli-
tikai keretét ugyancsak az állam teremti meg.

– Az állam kezében van a struktúrapolitika formálása, amely a kiegyenlítő
mechanizmusokat működteti (támogatási irányvonalak meghatározása,
modellkísérletek támogatása, tervezési felhatalmazás megadása stb.).

– Végül a központi kormányok agglomerációs vagy várospolitikájuk révén
közvetve vagy közvetlenül részt vesznek a stratégiai jelentőségű intéz-
mények működtetésében, városaik nemzetközi pozicionálásában is.

Egyik következtetésem szerint Győr feladata, hogy integrálja városi von-
záskörzetét, amihez minél több és intenzívebb kooperációt kell kialakítania más
önkormányzatokkal, továbbá a magán-, a tudástranszfer- és a civil szektorral
országon belül és transznacionális jelleggel. Győr számára elengedhetetlen,
hogy felismerje az együttműködések fontosságát, csak így válhat lokális szerep-
lőből regionális dimenziójú szereplővé. Másik következtetésem értelmében a
városokkal és a városi térségek fejlesztésével nemcsak az EU-nak, de a magyar
államnak is dolga van. Az új állami szerepfelfogás ellenére az államra szükség
van, hiszen az állam adja meg területi egységei számára a szuverenitás bázisán
azokat a felhatalmazásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a városok és a
városi térségek eredményesen működjenek és nemzetközi keretek között alkal-
masak legyenek a közös feladatok megoldására. A nemzetállam területi egysé-
geinek mozgásterét a nemzeti jog határolja be, adott város vagy városrégió
cselekvési amplitúdója nem terjedhet túl a szabályozás megállapította közjogi
minőségen és kompetencián, amelyen a nemzetközi együttműködés nyújtotta
keretek és új intézmények sem módosítanak.
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ABSZTRAKT: Az európai városfejlődési folyamatok időbeli szakaszolása mellett rá sze-
retnénk világítani annak térbeli eltéréseire is. A 21. század első évtizedében a migrá-
ció szinte soha nem látott helyzete következett be a kontinensen, mivel a határok
korlátozó szerepe nagymértékben csökkent, a közlekedési lehetőségek javulásával az
európai nemzetállami mozaik egyes elemeinek elszigeteltsége oldódott, nemcsak az
uniós tagállamok számára, hanem a tagsággal nem rendelkezők számára is. Tanulmá-
nyunk bemutatja, hogy az egész kontinensre jellemző vándorlási folyamatok eltérő
városfejlődési tendenciákat gerjesztenek az egyes nagyrégiókban. Önálló elemzések-
ben közelítjük meg a városfejlődés területi eltéréseit. Először az általános urbanizáci-
ós tendenciákat vizsgáljuk az egyes államokban, majd a nagyvárosok fejlődési
jellegzetességeit mutatjuk be. Ezután a középvárosok szélesebb adatbázison nyugvó
elemzése következik, végül egy olyan városkör elemzését végezzük el, amelyek jár-
műipari telephellyel rendelkeznek.

A tanulmány négy fő gondolati egységre tagolható. Elsőként a kontinens de-
mográfiai változásait és urbanizációs folyamatait tekintjük át. Ezt követően a nagy-
városokra fókuszálunk, majd az 50–500 ezer fő közötti méretkategóriára. Az utolsó
alfejezet pedig az európai járműipari várostérségek jellemzőit foglalja össze, népes-
ségszámtól függetlenül. Ezen elemzés célja feltárni, hogy a járműipari ágazat mi-
lyen hatással van az adott várostérség társadalmi-gazdasági mutatóira. Felté-
telezésünk szerint az ágazat pozitívan befolyásolja az adott térség gazdasági
teljesítményét és hatással lehet annak demográfiai folyamataira is. Fontos kutatási
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kérdés, hogy napjainkban melyek a járműgyártás által kedvelt európai országok,
nagyrégiók, települési méretkategóriák. Törekszünk Győr városát pozicionálni e
speciális városkörön belül.

Nyilván az elemzések jellege és adatigénye eltérő földrajzi kiterjedést és város-
nagyság szerinti lehatárolást igényel, de a következtetéseinket együttesen alátámaszt-
ják: kimutatják azokat a tipikus városfejlődési zónákat Európában, amelyek hasonló
jellegzetességekkel írhatók le. Bizonyítják, hogy napjainkban a városfejlődési szakaszok
nem egységesen jelennek meg a kontinensen, s valószínűsíthető, a továbbfejlődés sem
a klasszikus szakaszok szerint fog végbemenni, hanem sokkal inkább egy centrum-peri-
féria viszonyrendszer látszik kibontakozni, s a nagyvárosok fejlődésének kizárólagossá-
ga is csak a kontinens bizonyos államaiban érvényesül.
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ABSTRACT: In addition to the separation of the phases of the European Union urban
development processes, this paper seeks to trace their special disparities. By the 21st century
Europe faced a special situation, practically never experienced before in its history as regards
migration, by the breaking down of the blocking role of state borders and the improvement of
transportation facilities. These factors led to the dissolution of the isolation of some elements
in the European mosaic of nation states, and this was relevant not only for the European
Union member states but also for countries that are not EU members. Our paper reveals how
the pan-European migration processes induce a variety of urban development tendencies in
the various macro-regions. Different independent analyses are provided to discuss the spatial
disparities of urban development.

Firstly, general urban development tendencies are examined in the respective countries,
and the development characteristics of large cities are introduced. This is followed by an
analysis of medium-sized cities on the basis of a broad database, and finally the paper discusses
the survey of a group of cities which host automotive companies. In other words, the paper is
composed of four chapters. First of all, we review the demographic changes and the
urbanization processes of the continent. After that, we focus on large cities, and then on the size
category of 50 000–500 000 inhabitants. In the last chapter we discuss the features of European
automotive settlements, regardless of the population. The aim of this analysis is to explore the
impacts of automotive industry on the social and economic indicators of the examined urban
areas. We assume this sector has got a positive impact on the economic performance of a given
urban area, and it can have an impact on its demographic processes as well. An important
research question is which European countries, great regions and settlement size categories are
favoured by the automotive industry. In addition, we try to trace the position of Győr in this
special group of cities.

Evidently, the type and data demand of these analyses requires various geographical
ranges and city size categories, but our conclusions are supported. Typical urban development
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zones are featured in Europe, and they may be described by similar characteristics, which proves
that in our age the phases of urban development are not the same all over the continent. Further
development will probably not follow the classical urban development phases, either. It is much
more likely to have a centre-periphery relationship in the future, and the exclusivity of the
development of large cities will only be experienced in some European countries.

The development of cities is not equal in Europe, and we can find variant processes in
different great regions. In the past, the differences were connected to the economic development
of single countries, nowadays changes are formed by globalization tendencies, the appreciation
of dynamic metropolitan areas and migration processes.

The crisis in 2008 – which depressed the poorer areas more strongly – stimulated these
processes. Today, the internal immigration and international emigration determine the
development of areas in poorer countries. In contrast, we see the development of prospering
urban regions in the developed parts of the continent, while other parts of the wealthy countries
can be found in the phase of deurbanization. In other words, there could be a more balanced
spatial development in these countries.

Bevezetés

Az urbanizáció folyamatát a földrajztudomány és a regionális tudomány
a 20. század 60-as éveitől vizsgálja intenzíven. Az addig tapasztalható vá-
rosnövekedés megtorpant, s a fejlett országokban megindult a városok-
ból a környező területekre irányuló kiköltözés, a szuburbanizáció.
Világossá vált, hogy a városfejlődés nem egyirányú, hanem szakaszos fo-
lyamat. Az európai urbanizációt holland szerzők bontották szakaszokra
(Berg 1981). Az ő munkájukat gondolta tovább Enyedi György, kimutatta
a globálisan érvényesülő szakaszokat és a közép-európai sajátosságokat,
amelyeket elsősorban az urbanizációs folyamatok megkésettségében és
kisebb intenzitásában foglalhatunk össze (Enyedi 1988). Az urbanizációs
szakaszok hátterében elsősorban gazdasági összefüggések álltak, Enyedi
a szakaszokat összekapcsolta pl. a Kondratyev-ciklusokkal, bár késői cik-
keiben e véleményét módosította a legújabb folyamatok hatására: a vá-
rosodás folyamatai illeszkednek a gazdasági ciklusokhoz, de a
globalizációs tendenciák új hatásokat generálnak, s kiemelkedik a nagy-
városi térségek népességvonzó képessége (Enyedi 2012). A szakaszok Eu-
rópában nem egységesen érvényesülnek, nem is feltétlenül követik
egymást szabályosan, s ez elsősorban nem országonként, hanem a konti-
nens nagyrégiói szerint változik (Cheshire 1995; Chorianopoulos 2002).
Különösen fontos globalizációs folyamat a határok átjárhatóságának nö-
vekedése, az utazás és a költözés lehetőségének elterjedése (legalábbis a
világ népességének egy része számára). Így ma már a városfejlődési fo-
lyamatok nem a nemzetállamon belüli migráció eredményeként formá-
lódnak, hanem egyre nagyobb arányban a nemzetközi migráció is látható
hatást gyakorol rájuk.
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A demográfiai változások és az urbanizáció összefüggései

A gazdasági hatások mellett a városfejlődés fontos összetevői a demográfiai
változások. Az elmúlt két évtizedben Európa fejlett országaiban az urbanizáció-
ra ható legfontosabb demográfiai folyamatok között meg kell említenünk a ko-
rábbi évtizedekhez képest alacsonyabb természetes lakosságszám-növekedést, a
várható élettartam kitolódását (így a népesség korösszetételében az idősek ará-
nyának növekedését), a növekvő nemzetközi migrációs nyereséget, valamint az
átalakuló belső migrációt. A házasságok számának csökkenése, az együttélés el-
terjedése, az alacsony termékenységi mutatók hozzájárultak ahhoz, hogy a ház-
tartások átlagos mérete csökkent, így a háztartások száma megnövekedett
(Champion 2001).

A természetes demográfiai folyamatokban jelentős változások történtek az
elmúlt másfél évtizedben is. A kilencvenes években a természetes szaporodás
mutatói erősen csökkentek az egész kontinensen, néhol negatív értékeket (ter-
mészetes fogyás) értek el. Az új évezred elején ezt a tendenciát enyhe növeke-
dés váltotta fel, ami több országban (Nyugat- és Észak-Európában) természetes
népességnyereséget okozott, miközben a kontinens keleti felén jelentős termé-
szetes népességveszteséget tapasztalhatunk továbbra is.

Ha a legfrissebb statisztikai adatokat nézzük (az Eurostat adatai alapján),
2012 elején az EU-27-ek lakossága 503,7 millió fő, s ez 1,3 millió fővel volt több,
mint egy évvel korábban. 2011-ben a természetes szaporodás következtében
400 ezer fővel bővült a népesség, ami a teljes növekmény 32%-át teszi ki. A
fennmaradó 68% a külső migrációnak köszönhető.

Az alábbiakban az EU-tagállamokat fő demográfiai folyamataik, s azok
meghatározó oka szerint csoportosítjuk. Az Eurostat osztályozását kiegészítjük
az unión kívüli, nem tagjelölt államok adataival. A csoportok a következők:

Lakosságszám-növekedés, köszönhetően
- csak a természetes változásnak: Írország, Spanyolország, Málta, Lengyelor-

szág, Izland, Macedónia;
- nagyrészt a természetes változásnak: Belgium, Franciaország, Hollandia,

Szlovénia, Szlovákia, Egyesült Királyság, Törökország;
- nagyrészt a pozitív migrációs egyenlegnek: Csehország, Dánia, Ciprus,

Luxemburg, Ausztria, Finnország, Svédország, Liechtenstein, Norvégia,
Svájc;

- csak a pozitív migrációs egyenlegnek: Németország, Olaszország.
Lakosságszám-csökkenés, köszönhetően
- csak a természetes változásnak: Észtország, Magyarország;
- nagyrészt a természetes változásnak: Bulgária, Románia, Horvátország,

Szerbia, Montenegró, Fehéroroszország, Oroszország, Ukrajna;
- nagyrészt a negatív migrációs egyenlegnek: Görögország, Lettország, Litvá-

nia, Portugália, Bosznia-Hercegovina, Moldova;
- Csak a negatív migrációs egyenlegnek: Albánia.
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A városi lakosságszám és az ország lakosságszám-változásának összevetése

Ha koordinátarendszerben ábrázoljuk a városokban élők és a teljes lakosság-
szám változását az egyes országokban, akkor a négy síknegyedben világosan el-
különülő országcsoportokat figyelhetünk meg. Mivel a két mutató változása
mögött demográfiai folyamatok (természetes népességszám-változás és migrá-
ció) állnak, így ezek elemzésével magyarázzuk a beállt változásokat (1. ábra).

1. ábra: Az európai régiók lakosságszámának változása 2001 és 2011 között (%)
The population change of European regions between 2001 and 2011 (%)

Adatok forrása: Eurostat, www.citypopulation.de és nemzeti statisztikai hivatalok.
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Az első síknegyedben az a tizenhat ország szerepel, ahol a lakosságszám
és a városokban élők száma egyaránt növekszik. (A vizsgált országok átlagér-
téke is ebben a tartományban található. Eszerint a lakosságszám 2,2%-kal, míg
a városi lakosság száma 2,9%-kal növekedett 2001 és 2011 között Európában,
tehát összességében enyhe növekedés és koncentráció jellemzi a kontinenst.)
Macedónia kivételével a tizenhat ország Európa gazdaságilag jó helyzetben
lévő államai, amelyek jellemzően migrációs célpontok, s természetes lakos-
ságszám-változásuk is általában pozitív. A negyeden belül is világosan elkülö-
níthetők országcsoportok. Különállásukat jellemzően demográfiai mutatóik
dinamikája okozza.

A koordinátarendszer második negyedében azokat az államokat találjuk,
ahol az ország lakosságszámának csökkenése mellett a városi koncentrációt (a
városi lakosok arányának növekedését) figyelhetjük meg. Az öt ország (Orosz-
ország, Moldova, Albánia, Szerbia és Fehéroroszország) mindegyike más folya-
matok révén került ebbe a kategóriába.

A koordinátarendszer harmadik negyedében található államok jelentős
demográfiai problémákkal küzdenek, népességük csökken, egyúttal a városi la-
kosság aránya is csökken.

A negyedik síknegyedben (Lengyelország, Csehország, Szlovákia stb.) a szub-
urbanizáció következtében csökken a városok lélekszáma. Ehhez az össznépesség
enyhe emelkedése társul, ami a pozitív, illetve javuló természetes szaporodási
mutatóknak köszönhető. Ebben a negyedben kiugró értékeket nem találhatunk.
Az országok az urbanizációban hasonló kategóriát képviselnek, mint Magyaror-
szág, Németország és Horvátország, de növekvő országos népességszám mellett.
Tehát a városfejlődés szempontjából ezek az országok együttesen tekinthetők
közép-európai kategóriának.

Mindezek alapján az alábbi városfejlődési kategóriákba sorolhatjuk a vizs-
gált országokat:

1. Az első, városi népességét ismét növelő országok sorába az EU-15 államai-
nak nagy része (Németország és Görögország kivételével), valamint Svájc
és Norvégia került. Adataikból látható, hogy a városi növekedést a nem-
zetközi vándorlási nyereség és a természetes szaporodás pozitív értékei
biztosítják. Ezért ezeket az eseteket legfeljebb a „relatív koncentráció”
jelzőjével foglalhatjuk össze. A viszonylag stabil gazdaságú országok fejlett
térségei nyernek az Európán belüli népességmozgásból, s városi térségeik
nem csupán saját országukon belül növelik arányukat, szerepüket, hanem
a teljes kontinensen belül is.

2. Jól elkülöníthetőek Közép-Európa országai, amelyek a szuburbanizáció, il-
letve a „relatív dekoncentráció” időszakát élik. Függetlenül országuk ki-
sebb-nagyobb mértékű népességveszteségétől vagy -nyereségétől a belső
migrációs folyamatok hajtják az urbanizációs folyamatokat, amelyek az
évtized gazdasági körülményeihez igazodva erősödő, majd csökkenő
szuburbanizációs folyamatban jelentkeztek.
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3. A szegény vidéki térségekből a városokba irányuló belső migráció alakí-
totta a részben Kelet-Európára, részben a Balkánra jellemző csoportot,
ahol az urbanizációra a „valódi koncentráció” jellemző. A második síkne-
gyed országai mellett ide kell még sorolnunk Bulgáriát és Ukrajnát is,
ahol a városi népesség aránya csökkent ugyan valamelyest, de ez a ki-
vándorlás és a belső vándorlás egyenlegeként jöhetett létre. A belső ván-
dorlást pedig elsősorban a nagyvárosok felé történő mozgás jellemezte.

4. Urbanizációs szempontból depressziósnak minősíthető a harmadik sík-
negyed három országa: Lettország, Litvánia és Románia, amelyek jelen-
tős népességveszteség mellett a városi népesség csökkenését érték meg,
s a belső vándorlási folyamatok sem tudták a veszteséget pótolni. Az is-
mert urbanizációs szakaszok egyikével sem jellemezhetjük ezeket az or-
szágokat, hiszen a városok lélekszámának csökkenése nem írható egyér-
telműen a szuburbanizáció rovására.

Európában a városok fejlődésének jellemzői nem egységesen jelentkez-
nek, hanem az egyes nagyrégiókban eltérő folyamatokat találunk. A koráb-
ban létező különbségek elsősorban az egyes államok gazdasági fejlődési
szakaszaihoz kapcsolódtak, míg mára a változást elsősorban a globalizációs
tendenciák, a dinamikus nagyvárosi térségek felértékelődése és az összeuró-
pai migrációs folyamatok alakítják. Ezeket a folyamatokat dinamizálta a
2008-ban bekövetkezett válság, amely az európai szegényebb területeket
erősebben sújtotta. Így ma elmondhatjuk, hogy a szegényebb országokban a
belső immigráció és a nemzetközi emigráció együttesen alakítják a városi
térségek fejlődését és az országok belső területi egyensúlyának megbomlá-
sát. A kontinens fejlettebb részén egyértelműen a fejlett városi régiók növe-
kedésének vagyunk tanúi, a gazdagabb országok többi része a dezurbanizáció
fázisában található, s ez kiegyensúlyozottabb területi fejlődést jelenthet ezen
országok számára.

Az európai nagyvárosok fejlődésének sajátosságai, a fejlődés
területi eltérései

Az előző fejezetben láttuk, hogy a városok vitathatatlan szerepét népességszá-
muk folyamatos emelkedése is jelzi. Európában az 1950-es években a városi né-
pesség aránya még alig haladta meg az 50%-ot, 2011-ben ez az arány már 70%
felett volt, a jövőben pedig lassuló ütemben ugyan, de tovább emelkedik.

A városnövekedés mindenekelőtt nagyvárosi növekedést jelent. Ezt mu-
tatja, hogy míg 1950-ben csak egyetlen városban élt 10 milliónál több ember
a Földön, 2000-ben már 19-ben, 2013-ban pedig már 28 város lakossága ha-
ladta meg a 10 millió fős népességszámot (Enyedi 2003, 8.; http://www.
citypopulation.de/world/Agglomerations.html).
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A városnövekedés ugyanakkor jelentős földrajzi különbségeket is hordoz.
Az 1950-es években a 15 legnagyobb népességszámú város közül 11 a fejlett
országokban (6 Európában, 5 Észak-Amerikában és 1 Japánban) volt, napjaink-
ra a legnagyobb népességű városok többsége az emelkedő, hosszabb ideje
gyorsan növekvő gazdaságokhoz tartozik, és a fejlődő világ nagyvárosai is
megjelennek közöttük (Enyedi 2003, 9.; http://www.citypopulation.de/world/
Agglomerations.html). Ehhez hasonló a félmilliósnál népesebb városok terü-
leti elhelyezkedése is, ezeknek mindössze 8%-a, összesen 59 város található az
EU-27 területén (Jeney 2007).

Európa városhálózatában meghatározóbbak tehát az 500 ezer főnél kisebb
népességszámú városok. Ezekben a városokban és szuburbiáikban él az európai
lakosság 50%-a, míg az 500 ezresnél népesebb várok mindössze az európai la-
kosság 17,9%-át adják (1. táblázat).

Az európai városnövekedés tehát elsősorban nem nagyváros-növekedést
jelent. Világviszonylatban Európában alacsony a nagyvárosok száma, bár terü-
leti elhelyezkedésük viszonylag kiegyenlített, nagyvároshiányos területekkel
találkozunk a kontinens peremi területein (2. ábra).

Az EU-27 területén található 59 nagyvárosban az 1950-es években megkö-
zelítően 57 millióan éltek. A népességszám egészen az 1970-es évekig töretlenül
növekedett, elérte a 68 millió főt, majd az ezredfordulóig kismértékű népesség-
szám-csökkenés, majd lassú népességszám-emelkedés figyelhető meg (Jeney
2007). Az európai nagyvárosok fejlődésében jelentős területi különbségek raj-
zolódnak ki, melyek Jeney (2007) alapján az alábbiak szerint jellemezhetők az
1950 és 2007 közötti időszakban:

– 1. csoport: Főként nyugat-európai városok csoportja, a vizsgált időszak
szinte egészében népességszám-csökkenés jellemző rájuk, melynek oka
az elővárosok fejlődése, a szuburbanizáció és a tudatos várospolitika.
Kismértékű a népességnövekedésük az 1990-es évek reurbanizációs fo-
lyamata következtében. (Pl: Amszterdam, Bécs, Berlin, Birmingham,

1. táblázat: Városkategóriák és a népesség megoszlása Európában
City categories and their share in Europe’s population
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Brüsszel, Drezda, Glasgow, Hága, Leeds, Lipcse, Lisszabon, Liverpool,
London, Lyon, Manchester, Rotterdam, Sheffield.)

– 2. csoport: Főként nyugat-németországi városok csoportja, népességük
növekszik az 1960-as évek végéig, de az első csoporthoz képest megké-
sett szuburbanizáció jellemzi őket. Az első csoporthoz hasonlóan az
1990-es évektől népességszám-emelkedés figyelhető meg körükben a
reurbanizációs folyamatok következményeként. (Pl: Bréma, Dortmund,
Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Göteborg, Hamburg, Hannover,
Helsinki, Párizs, Stockholm, Stuttgart.)

– 3. csoport: Egyedi népességnövekedési pályák jellemzik őket. (Pl: Dublin,
Valencia.)

– 4. csoport: A kelet-közép-európai növekedési pályához hasonló növe-
kedési pályákkal, az ezredforduló után ismét népességnövekedéssel.
(Pl: Szófia, Vilnius, Zaragoza.)

– 5. csoport: Főként a mediterrán városok csoportja, népességnövekedésük
dinamikus az 1970-es évekig, majd az ezredforduló után ismét népesség-
növekedés jellemzi őket. (Pl: Athén, Barcelona, Genova, Koppenhága,
Madrid, Marseille, Milánó, München, Nápoly, Róma, Torino.)

Az ESPON-kutatások igazi áttörést hoztak az európai városkutatások-
ban. Az ESPON 1.1.1. projekt az európai városhálózat formálódását vizsgálta

2. ábra: Nagyvároshiányos térségek az EU-27 területén
(a NUTS 3-as régiók legnépesebb településéhez való legközelebbi nagyváros távolsága, km)

Metropolis deficient areas in the EU-27
(the distance of the most proximate metropolis to the most populous settlement of NUTS 3 regions, in kms)

Forrás: Jeney 2007, 55.
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(Potentials for… 2005). A kutatás a funkcionális várostérségek azonosítása mel-
lett 7 tényezőcsoport (népességszám, közlekedés, idegenforgalom, ipar, tudás,
döntéshozatal a magán- és közszférában) vizsgálatával kategorizálta Európa vá-
rostérségeit. A népesség legnagyobb hányada a Pentagon területén (London–Pá-
rizs–Milánó–München–Hamburg) koncentrálódik, itt megtaláljuk a milliós agglo-
merációkat éppúgy, mint a 250 ezer és az 1 millió lakos közötti városokat.
Kelet-Közép-Európában és Dél-Olaszországban is azonosíthatók azok a nagyvá-
rosi térségek, melyek az európai városhálózat szerves részét képezik, míg Euró-
pa peremterületein, így Spanyolország déli részén, Portugáliában, továbbá
Észak-Európában a nagyvárostérségek elszigetelten fejlődnek.

A vizsgálati tényezők elemzése alapján jelentős területi különbségek mutat-
hatók ki Európában. A vizsgálat ezért arra is választ keresett, hogy Európa köz-
ponti területének ellensúlyozására mely városok lehetnek alkalmasak. Ezért a
MEGA (Metropolitan European Growth Area) kategóriájába került 76 várost to-
vábbi tényezők: „nagyság” (népességszám, gazdaság nagysága), versenyképesség
(egy főre jutó GDP, az 500 legnagyobb európai vállalat központjának elhelyezkedé-
se), kapcsolatok (légi utasok száma, elérhetőség), tudásbázis (felsőfokú végzettsé-
gűek aránya, K+F-szektorban foglalkoztatottak aránya) alapján osztályozták. Az
egyes kategóriákhoz tartozó városok földrajzi elhelyezkedése mutat bizonyos sza-
bályszerűséget. A legfejlettebb városok Európa központi területein vannak, majd
az egyes kategóriák (kivétel a „4. MEGA” kategória, amely elsősorban kelet-közép-
európai városokat foglal magába) a legfejlettebb térségektől távolodva, övezetesen
helyezkednek el, ami szintén az európai térszerkezet tagoltságára utal.

Az európai nagyvárosi fejlődés jelentősen módosítja a városok területi struk-
túráját. Ez elsősorban a városok területi terjeszkedését, továbbá a szűkebb térsé-
gükkel kialakított kapcsolataik változását eredményezi. Többközpontú, kevésbé
hierarchizált, az infrastrukturális, gazdasági és társadalmi kapcsolatok hálózatai-
val átszőtt urbánus térségek születnek, átértékelve mind a városok, mind pedig a
vidéki térségek korábbi helyzetét. A városhálózatok létrejötte és fejlődése nagy-
mértékben hozzájárul a policentrikus területi fejlődés megvalósulásához.

Az európai várostérségek fejlettségének strukturális jellemzői

Az elemzés célja, hogy az európai városhálózat 50–500 ezer fő közötti, közepes
népességű tagjainak fejlettségbeli különbségeit elemezze az elérhető statisztikai
adatok alapján. Városi adatok hiányában az elemzés a város tágabb térségére
fókuszál. NUTS 3-as szintű adatokra építve a várostérségek társadalmi és gaz-
dasági indikátorait elemezzük, és a fejlettségbeli különbségek mértéke mellett a
városhálózat földrajzi tagozódásának szerkezeti jellemzőire fordítunk kiemelt
figyelmet. A vizsgálat másik kulcspontja a hazai közép- és nagyvárosok város-
térségi jellemzőinek pozicionálása az európai városhálózaton belül.
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Összesen 1238 db 50 ezer főnél népesebb európai városhoz rendeltünk
NUTS 3 szintű térségi adatokat (az Eurostat és a www.citypopulation.de adatai
alapján). A vizsgálat hatóköre harminc országra terjedt ki. Ekkora adatbázis
esetében nagyon korlátozott az összehasonlítható adatok köre, a változókat az
1. melléklet tartalmazza. Városi szinten kizárólag a népességszám érhető el
ilyen léptéken. A többi adat a város fölötti következő területi szintre vonatko-
zik. Ebből fakadóan nem a városok gazdasági és társadalmi fejlettségéről te-
szünk állításokat, hanem azok tágabb földrajzi környezetének fejlettségéről.
Módszertani szempontból a másik fontos kérdés, hogy az adatok nem alkalma-
sak országos szintű összehasonlító elemzésekre, mivel nem rendelkezünk min-
den országból teljes körű adatmennyiséggel. Az országokra épülő osztályozás
helyett egy nagyobb léptékű, földrajzi alapú (nagyrégiós) csoportosítással fo-
gunk dolgozni. Összesen öt földrajzi egységbe rendeztük a vizsgált várostérsé-
geket. A városok megoszlása ezek között az urbanizáltság különbségeiből
fakadóan nem egyenletes. A legtöbb város a nyugati-európai zónában található
(34,5%), Közép- és Dél-Európa súlya nagyjából azonos (28% és 24%), míg Észak-
és Délkelet-Európa súlya kisebb (6,3% és 7,5%).

Első lépésben az indikátorok leíró statisztikáit mutatjuk be (2. táblázat). A
medián, a szórás és a szélsőértékek alapján az első fontos jellemző az 1181
nagyvárosi térség kiemelkedően heterogén összetétele. Az átlagos városnagy-
ság 80 000 lakos körüli. A városok többsége 10 éves távlatban, az új évezred első
évtizedében növelni tudta a népességét (átlagosan 2,3%-kal). A városok NUTS 3-as

2. táblázat: A vizsgált változók mediánértékei négy városkategóriában
Medians of the tested variables in four city categories
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térségei átlagosan 530 ezer főt számlálnak, magas népsűrűségi ráta mellett. Az
évenkénti természetes és migrációs népességváltozás pozitív, a függőségi ráta
különösen az idős korosztály esetében magas. Átlagosan 30%-os GDP-növekedés
volt megfigyelhető az évtized kezdő és záró évei között, az évtized végére szá-
mított egy főre jutó GDP 25 000 € körül van.

A Győrhöz hasonló méretű városok térségei nem különböznek jelentősen
a teljes városhálózat adataitól, minden indikátor esetében a 100–150 ezer fő
közötti városok NUTS 3-as szintű térségei a teljes európai városhálózathoz na-
gyon hasonló értékekkel jellemezhetők. Ezzel szemben a hazai nagyvárosok és
a megyei adatok jelentős eltéréseket mutatnak. A hazai nagyvárosokban az eu-
rópai átlagtól eltér a népességváltozás (negatív tendencia, tízéves léptékben
népességvesztés jellemző), a jóval alacsonyabb népsűrűség, a kedvezőtlen de-
mográfiai folyamatok (népességfogyás és negatív migrációs tendenciák), illet-
ve a nagyon kedvezőtlen GDP-adatok is szembetűnőek (a vásárlóerő-paritást
figyelembe véve).

A nyugati és az északi nagytérségek régióinak demográfiai-társadalmi és
gazdasági indikátorai alapvetően elkülönülnek a másik három földrajzi egység
adataitól. Európa fejlettebb zónáinak adatai minden szempontból kedvezőbbek,
kivéve a korszerkezetet, ami a magas összesített függőségi rátában, az egyre zsu-
gorodó aktív korú népességben ölt testet (3. táblázat). Az eredmények megerősí-
tik az európai térség markáns regionális különbségeit, még abban az esetben is,

3. táblázat: A fejlettségi mutatók átlagértékei nagyrégiónként, ANOVA-elemzés
(az adatok a kapcsolat erőssége, éta együttható alapján vannak rendezve)

Medians of the development indicators, ANOVA analysis
(data is ordered by the strength of the association, eta coefficient)
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ha a nemzeti szint fölötti nagyobb tömbökben közelítünk az indikátorokhoz
(lásd az éta asszociációs együttható értékeit).

Kétlépcsős klaszterelemzés segítségével, nyolc fejlettségi indikátor hasz-
nálatával osztályoztuk az 50–500 ezer fő közötti európai városok térségeit
(NUTS 3-as szintű adatok). Célunk az volt, hogy az egy főre jutó GDP mellé olyan
indikátorokat is be tudjunk építeni a csoportosítási folyamatba, amelyek a tér-
ségek népesedési és korszerkezeti mintázatát, trendjeit is képesek megragadni.
A klaszterelemzésbe bevont változók között vagy egyáltalán nincs, vagy csak
gyenge a kapcsolat (±0,1–0,2 között mozognak a páronkénti korrelációs együtt-
hatók). Az egyedüli kivételt – közepes mértékű korrelációs együtthatóval – a
népesség növekedése, valamint a népsűrűség és az egy főre jutó GDP közötti
pozitív összefüggés jelenti (korrelációs együtthatójuk 0,479 és 0,552).

Optimális esetben négy klaszterbe rendezhetőek a városok. A legnagyobb
csoportot átlagos gazdasági fejlettség és kedvező demográfiai folyamatok jel-
lemzik. Az aktív korosztály meghatározó súlya mellett az átlagosnál jobb fia-
talkorú függőségi ráta is jellemző erre a csoportra (2. klaszter: 424 térség,
37,3%). A második legnagyobb elemszámú csoport (4. klaszter: 335 térség,
29,4%) szintén átlag körüli egy főre jutó GDP-vel rendelkezik, de itt alapvető-
en stagnáló népesség melletti elöregedési folyamat zajlik. A vizsgált térségek
harmadik csoportja (3. klaszter: 246 térség, 21,6%) az alacsony gazdasági po-
tenciál mellett kimondottan kedvezőtlen népesedési dinamikával jellemezhe-
tő, évenkénti és 10 éves távlatban is komoly népességvesztés jellemzi ezeket a
térségeket átlag alatti népsűrűség mellett (a hazai városok mindegyike ebbe a
csoportba sorolható). Negyedik klaszterként sikerült kialakítani egy olyan, ki-
sebb elemszámú városhalmazt (1. klaszter: 133 térség, 11,7%), amely minden
szempontból fejlett, növekvő és dinamikus pályán mozog, magas egy főre jutó
GDP-vel, méretnövekedéssel, magas népsűrűséggel. (A klaszterközéppontokat
lásd a 2. mellékletben.)

Amennyiben a klasztereket és a földrajzi térségeket is rangsoroljuk, majd
kereszttábla-elemzés segítségével (4. táblázat) vizsgáljuk a két csoportváltozó

4. táblázat: A fejlettségi csoportok területi megoszlása (oszlopszázalékok)
Spatial sharing of the development groups (column percentages)
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összefüggését, akkor az ellenőrző statisztikákból egyértelműen kiderül, hogy az
egyes városklaszterek területi eloszlása nem egyenletes. Egyfajta lépcsőzetes
struktúrába rendeződve haladunk az északi és nyugati fekvésű fejlett klaszter-
től a keleti és déli fekvésű fejletlen klaszter irányába.

Összességében a klaszterek jól megragadják az európai léptékű területi
egyenlőtlenségek gazdasági és demográfiai aspektusait, világosan elkülönülnek
a nemzetállami keretek fölötti fejlettségi zónák (3. ábra).

Járműipari várostérségek jellemzői Európában

Az elemzés célja feltárni, hogy a járműipari ágazat jelenléte hatással van-e, és
ha igen, milyen mértékben az adott várostérség társadalmi-gazdasági mutatói-
ra. Feltételezésünk szerint az ágazat pozitívan befolyásolja térségének gazdasá-
gi teljesítményét, és hatással lehet annak demográfiai folyamataira is. Fontos
kutatási kérdés, hogy napjainkban melyek a járműgyártás által kedvelt európai
országok, nagyrégiók, települési méretkategóriák. Mindezeken túl Győr városá-

3. ábra: A fejlettségi csoportok területi megoszlása
Spatial pattern of the development groups

Megjegyzés: A klaszterek leírását lásd a szövegben és a 4. táblázatban.
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nak pozicionálása – e speciális városkörön belül – szintén a vizsgálat tárgyát
képezi. A legfontosabb adatforrásokat a European Automobile Manufacturers’
Association (ACEA) nemzetközi szervezet 2013. évi közlései (www.acea.be), az
Eurostat, valamint a www.citypopulation.de adatbázisok jelentik. Az ACEA
2013-ban közölt adatai alapján az Európai Unió 28 tagállamában 217 olyan tele-
pülés található, amelyben jelen van a járműipari ágazat. Azon településeket
vizsgáltuk, ahol jelenleg motor, személygépkocsi, kis-, közepes és nagy teher-
autó, valamint autóbusz gyártása folyik. A vizsgálatban a makrorégiós felosz-
tásban különválasztottuk Közép- és Kelet-Közép-Európát.

A 217 település közül mélyebb elemzésünkbe a statisztikai adatok hiánya
miatt 183-at tudtunk bevonni, ez a teljes járműipari településkör több mint 84%-a.
Országos szinten a legkisebb reprezentativitással, 63,3%-kal az Egyesült Királyság
rendelkezik, hazánk esetében a vizsgálat teljes körű. Európa vezető járműipari
országai Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Olaszország. E négy
államban található az európai járműipari települések több mint 60%-a. A vizsgált
183 járműipari település 22,4,%-a Közép-Európában (Németországban), 19,6%-a
Kelet-Közép-Európában, 34,9%-a Nyugat-Európában, 18%-a Dél-Európában, 4,9%-a
Észak-Európában, 2,1%-a Délkelet-Európában található.

Kutatásunk alapján megállapítható, hogy a járműipari települések relatív
többsége, 40,4%-a, 74 település 50 ezer főnél alacsonyabb népességszámú. Ez el-
sősorban azzal magyarázható, hogy a járműgyárakat sok esetben nem egy na-
gyobb méretű városba, hanem annak agglomerációjába vagy fontos kikötő-
városok közelébe telepítették. A legkisebb járműipari település 2011-ben 761 főt
számlált. A Franciaországban található Sandouville Le Havre kikötőjétől alig 20
km-re található. Csehországban, Ostravától 28 km-re helyezkedik el a másik
olyan járműipari település, melynek lakosságszáma nem éri el az ezer főt. A
legnagyobb méretű járműipari városok Köln, Prága, München, Barcelona, Bécs,
Madrid és Berlin, népességszámuk 2011-ben 1 és 3,5 millió fő közötti volt. A leg-
nagyobb mértékű népességnövekedést a járműipari települések körében a
Franciaországban található Hordain városa érte el, amely a vizsgált 10 éves idő-
tartam alatt 24%-kal (300 fővel) növelte lakosságszámát. A legnagyobb mérték-
ben, megközelítőleg 20%-kal Brassó, Craiova és Lovecs délkelet-európai városok
veszítettek népességükből. Győr városa a 2001-es 129 412 főről 2011-re 131 267
főre növelte népességszámát, ami 1,4%-os emelkedést jelent. Győr városa a
100–200 ezer fő közötti népességkategóriában helyezhető el, amelyben összesen
36 európai járműipari település található.

A továbbiakban a járműipari városokra készített klaszteranalízis legfonto-
sabb eredményeit ismertetjük. Az elemzésbe a hiányzó adatok miatt 178 tele-
pülés került be, amelyben viszont továbbra is hiánytalanul megtalálhatók a
magyar járműipari városok. Optimális megoldásnak az 5 klaszteres elemzést ta-
láltuk, 7 változóval. Az egyes változók eltérő mértékben játszanak szerepet a
klaszterek kialakításában, fontossági sorrendbe rendezhetők. A vizsgált válto-
zók a klaszterképzésben betöltött fontossági sorrendjükben a következők:
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– Népsűrűség (NUTS 3, fő/km2, 2011),
– Fiatalkorú függőségi ráta (0–14 évesek /15–64 évesek) (NUTS 3, %, 2012),
– Természetes népességszám-változás (az előző évhez képest) (NUTS 3,

‰, 2011),
– Időskorú függőségi ráta (65–x évesek / 15–64 évesek) (NUTS 3, %, 2012),
– Egy főre jutó GDP (NUTS 3, €, 2007–2010),
– A város népességszáma (települési szint, fő, 2011),
– Nettó migráció (az előző évhez képest) (NUTS 3, ‰, 2011).
Az első klaszter a teljes elemszám 18%-át, a második a 9%-át, a harmadik a

19,1%-át, a negyedik a 35,4%-át, az ötödik pedig a 18,5%-át teszi ki. Az egyes
klaszterek áttekinthetők aszerint, hogy az összes elemre vonatkozó átlagokhoz
viszonyítva hol helyezkednek el az egyes indikátorok. Eszerint megkülönböz-
tethetünk a klasztereken belül átlag alatti, átlagos és átlag fölötti értékekkel
jellemezhető indikátorokat. Így meg tudjuk vizsgálni, melyek az átlagértékeknél
előnyösebb és előnytelenebb tulajdonságai az adott klaszternek, mely klaszte-
rek tekinthetők összességében kedvezőbb, illetve kedvezőtlenebb helyzetűnek a
többi csoporthoz képest (5. táblázat).

Az 1. klaszterbe tartozó városok átlagos népessége 230 ezer fő. E városok
sűrűn lakott NUTS 3 térségekben találhatók, a központi városban él a lakosság
több mint fele. A népességszám növekedését főként a bevándorlásnak köszön-
hetik. E klaszterben a legkisebb mértékű a fiatalkorú függőségi ráta, a népesség
elöregedését az időskorú függőségi ráta magas szintje is alátámasztja. Ez a

5. táblázat: A klaszterek tulajdonságai a változók átlagértékeihez viszonyítva, minőségi sorrendben
Features of the clusters compared to the medians of variables, in quality order
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klaszter rendelkezik a legkedvezőbb gazdasági helyzettel, amit az EU-27 átlagá-
hoz viszonyított egy főre jutó GDP (2007–2010) magas szintje mutat.

A 2. klaszter a közel egymilliós átlagnépességű városok csoportja, gyakorla-
tilag nagyvárosokat és agglomerációikból álló várostérségeket jelent. A térségek
népességszáma és népsűrűsége rendkívül magas, ezek a nagyvárosi térségek
vonzóak a migráció szempontjából, korszerkezetük harmonikus. Fontos gazda-
sági pólusokról van szó, amit a bruttó hazai termék átlagon felüli értéke igazol.

A 3. klaszter városainak átlagos népessége 116 ezer fő, a lakosság körülbe-
lül egyharmada él a viszonylag kis népsűrűségű NUTS 3 térségeken belül a vizs-
gált városokban. 10 év alatt (2001–2011) népességszámuk állandó maradt, az
időskorú népesség aránya ebben a klaszterben a legmagasabb. Gazdasági hely-
zetüket tekintve az átlagtól elmaradnak.

A 4. klaszter tartalmazza a legtöbb elemet és a legkisebb népességszámú
városokat. E kis lakosságszámú települések a teljes NUTS 3 térség népesség-
számán belül átlagosan csupán 13,2%-ot tesznek ki, tehát a 4. klaszter a legke-
vésbé koncentrált csoport. Ehhez a tényhez hozzájárul az is, hogy a NUTS 3
térségek népessége több mint egymillió főt számlál. A népességszám az el-
múlt 10 évben átlagosan több mint 4%-kal emelkedett. A természetes népes-
ségváltozás és a migráció mutatói pozitívak, a korszerkezet harmonikus.
Gazdasági szempontból a klaszter tagjainak helyzete az összes járműipari te-
lepülés átlagához közeli.

Az 5. klaszter tagjainak átlagos népessége 114 ezer fő. A legalacsonyabb
népsűrűségű NUTS 3 térségekben a vizsgált városok átlagosan 16,5%-os arányt
tesznek ki, tehát alacsonyan koncentrált területekről van szó. A 10 év alatti és
az előző évhez viszonyított népességváltozás is nullához közeli negatív érték,
a nettó migráció kismértékben pozitív. A fiatal- és az időskorú eltartottsági
ráta néhány tizednyi eltéréssel megegyezik. A bruttó hazai termék egy főre
jutó értékei mélyen az átlag alatt vannak, ezzel a vizsgált várostérségek közül
a legkedvezőtlenebb gazdasági helyzetűeket foglalja magába a csoport.

Érdemes azt is áttekinteni, hogy az egyes klasztereken belül mely nagyré-
gió városai vannak túlsúlyban. (6. táblázat)
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6. táblázat: A járműipari városok csoportjai nagyrégiók szerint (%)
Groups of automotive cities according to macroregions (%)
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A táblázat alapján elmondható, hogy a csupán Németországot magába fog-
laló Közép-Európa az első klaszter domináns térsége, 78,1%-kal. A legelőnyö-
sebb tulajdonságokkal rendelkező 2. klasztert zömében nyugat-európai (43,8%)
és kisebb mértékben (25%) kelet-közép-európai országok járműipari városai al-
kotják, lengyel, cseh és osztrák elemekkel. A 3. klaszterben többségében (47,1%)
dél-európai városok találhatók, de a közép-európai Németország is képviselteti
magát (38,2%) jelentősebb arányban. A 4. klaszter egyértelműen a nyugat-euró-
pai városokat foglalja magába (77,8%). A leggyengébb mutatókkal rendelkező 5.
klaszter pedig főként a kelet-közép-európai térség településeiből áll (78,8%), de
nagyobb számban tartoznak ide Dél- és Délkelet-Európa országai közül is tele-
pülések. (Lásd még a 3. mellékletet.)

Kutatási kérdésként korábban azt is megfogalmaztuk, hogy a járműipari
ágazat jelenlétének kimutatható-e valamilyen társadalmi-gazdasági hatása. A
vizsgálatok alapján elmondható, hogy e városok kiemelkednek a környezetük-
ből társadalmi-gazdasági mutatóikkal. Természetesen az, hogy kedvezőbb érté-
kekkel rendelkeznek, nem csupán ennek az ágazatnak köszönhető. Alapvetően
a járműipari ágazat is törekszik olyan környezetben telephelyeket létesíteni,
ahol egyrészt megvannak az ilyen típusú ipari hagyományok, biztosítva van a
munkaerő-utánpótlás (legyen az szakképzett mérnök vagy alacsonyabb vég-
zettségű szakmunkás), továbbá kedvezőbbek a nemzetközi és helyi jogi, gazda-
sági szabályozórendszerek, jó az infrastrukturális ellátottság. Ezen kívül még
számtalan egyéb tényező is közrejátszik, viszont pontos számbavételük nélkül is
elmondható, hogy nemcsak járműipari, hanem más ipari üzemek letelepedését
is kedvezően befolyásolják. Ahol pedig ezek az ipari egységek képesek felszívni
a szabad munkaerőt, beszállítóként helyi kis- és középvállalkozások tudnak
csatlakozni hozzájuk, elindulhat a gazdasági fejlődés, amely sok esetben kedve-
ző demográfiai folyamatokat képes generálni.

Összegzés

A városfejlődéssel és várostagozódással összefüggő eredményeink különböző
súlypontokat kaptak annak függvényében, hogy milyen méretű városkategóriák-
kal foglalkoztunk. Az európai nagyvárosok esetében a demográfiai változások bi-
zonyos urbanizációs összefüggéseit mutattuk be, mivel azok a gazdasági hatások
mellett a városfejlődés szintén fontos összetevői. Négy városfejlődési kategóriát
különböztettünk meg: 1. városi népességüket ismét növelő országok (főként az
EU-15 államai), ahol a városi növekedést a nemzetközi vándorlási nyereség és a
természetes szaporodás pozitív értékei biztosítják. 2. Jól elkülöníthetők Közép-
Európa országai, amelyek urbanizációs jellemzőiket tekintve a szuburbanizáció,
illetve a „relatív dekoncentráció” időszakát élik. 3. A szegény vidéki térségekből a
városokba irányuló belső migráció alakította a részben Kelet-Európára, részben a
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Balkánra jellemző csoportot, ahol az urbanizációra a „valódi koncentráció” jel-
lemző. 4. Urbanizációs szempontból depressziósnak minősíthető speciális helyzetű
országok, amelyek jelentős népességveszteség mellett a városi népesség csökke-
nését érték meg, a csökkenést a belső vándorlási folyamatok sem tudták pótolni.

Az európai városszerkezet strukturális jellemzői számos egyedi sajátossá-
got mutatnak. Az európai városnövekedés nem elsősorban a nagyvárosok növe-
kedését jelenti. Világviszonylatban Európában kicsi a nagyvárosok száma, és
bár területi elhelyezkedésük kiegyenlített, nagyvároshiányos területekkel is ta-
lálkozunk a kontinens peremterületein. Az 500 ezer főnél kisebb népességű vá-
rosok adják a hálózat gerincét. A nagyvárosok népességszám-változása alapján
jól elkülöníthetők a nyugat-európai, a Nyugat-Európa középső részén található,
a kelet-közép-európai, továbbá a dél-európai nagyvárosok. Az európai nagyvá-
rosi fejlődés jelentősen módosítja a városok területi struktúráját is. Ez a módo-
sulás elsősorban a városok területi terjeszkedését, továbbá szűkebb térségükkel
kialakított kapcsolataik változását eredményezi.

A NUTS 3-as szintű nyilvános statisztikai adatokra építve az 50–500 ezer fő
közötti közepes méretű városok és térségeik társadalmi és gazdasági indikáto-
rait elemeztük, és a fejlettségbeli különbségek mértéke mellett a városhálózat
területi, földrajzi tagozódásának szerkezeti jellemzőire fordítottunk figyelmet.
Az indikátorok segítségével be tudtuk mutatni az 1181 közepes méretű város és
térsége fejlettségbeli különbségeit, a városhálózat földrajzi térségek szerinti
belső tagozódásának mértékét és mintázatát, valamint négy viszonylag homo-
gén fejlettségi klaszter tulajdonságait. A fejlettségi és a területi dimenziók kom-
binálásával sikerült kimutatni a két adottság közti szoros összefüggést: az egyes
városklaszterek területi eloszlása nem egyenletes az európai térben. Egyfajta
lépcsőzetes struktúrába rendeződve haladunk az északi és nyugati fekvésű fej-
lett klasztertől a keleti és déli fekvésű fejletlen klaszter felé.

A járműipari vizsgálat alátámasztja a korábbi fejezetek azon megállapítá-
sait, miszerint Európa nagytérségei határozottan elkülönülnek gazdasági és
társadalmi mutatóik alapján; területileg jól körülhatárolhatók a sikeres, lesza-
kadó vagy éppen stagnáló térségek. Kelet-Közép- és Délkelet-Európában az ága-
zat szerepe abban rejlik, hogy kiemeli az adott várost az egyébként gyenge
fejlődési folyamatokból, s némiképp jobb helyzetbe hozza őket. Nyugat-Európa
területi fejlődése ettől lényegesen eltérő dimenziókban zajlik.
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1. melléklet: A vizsgálat leíró adatai és lehetséges függő változói
Descriptive statistics and provisional dependent variables



A városnövekedés területi eltérései Európában, különös tekintettel a járműipari városokra 65

2. melléklet: Az egyes klaszterek tulajdonságai, klaszterközéppontok (ANOVA elemzés)
Cluster descriptions, cluster centres (ANOVA analysis)
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3. melléklet: A járműipari városok száma nagyrégiók és országok szerint, a klasztereken belül
Automotive cities according to macroregions and countries, within clusters
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ABSZTRAKT: Tanulmányukban Kelet-Közép-Európa térszerkezeti képének felvázolására
teszünk kísérletet. A tanulmány első részében elsőként három alapvető térszerkezet-
felfogást írunk le, amelyekből a mennyiségi és minőségi jegyeket egyszerre ábrázoló
módszert választunk elemzésünkhöz. Ezt követően a térszerkezet lehetséges alkotóele-
meit (csomópont, tengely, zóna) tárgyaljuk, elméleti és gyakorlati oldalról, megalapoz-
va a térségi vizsgálat szempontjait. A következő lépésben az európai térszerkezeti
kettősséget (Banán vagy Szőlő) elemezzük, rámutatva a mennyiségi és a minőségi di-
menzió ütközésére, valamint Kelet-Közép-Európa térszerkezeti pozícióját tárjuk fel:
holdudvari szerepkör másodlagos, harmadlagos súlyú térszerkezeti elemekkel. A tanul-
mány második felében Kelet-Közép-Európa térszerkezeti ábráját alkotjuk meg, olyan
módon, hogy egyrészt a gazdasági fejlettség és sűrűség regionális térképei alapján zó-
nákat határozunk meg, másrészt a nagyvárosok kiemelése, kategorizálása alapján kü-
lönböző típusú csomópontokat alkotunk, harmadrészt a közlekedési folyosókat
tengelyekként rögzítjük, és végezetül mindezeket ábrára visszük.
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ABSTRACT: The aim of this paper is to explore and analyze the main characteristics of East-
Central Europe’s spatial structure and its changes during the recent years. In the first section we
summarize the theoretical foundations of the notion and the elements of spatial structure,
mainly based on our previous research. We discuss the complex way of the description of spatial
structure (the regional development inequalities and the differences of socio-economic
concentration), and analyze its three main elements (node, axis, zone). The next part reviews
some recent and older literature about the changing ideas and approaches of spatial structure of
Europe. We also describe the macroregion’s position in the spatial structure of Europe. The main
difference between the point of views is whether the continent shows a polycentric spatial
structure or a centre-periphery model, and whether East-Central Europe is a semi-periphery of
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the continent or a potential economic centre. Finally, based on the literature synthesis and our own
calculations based on regional data provided by Eurostat, we trace the spatial structure of the
macroregion. The more and less developed zones show a West–East contrast with some segregated,
more developed regions in the Eastern part, but there isn’t a large socio-economic central area. The
nodes are not concentrated, they have different social and economic weights, and the axes are
probably the Pan-European corridors. The main change of the spatial structure in the 2000s is that
the Southern part of the macroregion has become more homogeneous (a less developed zone).

Bevezetés

Tanulmányunk célja Kelet-Közép-Európa klasszikus térszerkezeti képének
megalkotása. A munka első részében az elméleti alapokat foglaljuk össze
röviden, külön kiemelve a térszerkezeti alkotóelemeket és jellemzőiket. A má-
sodik részben ezek tükrében egyrészt áttekintjük a Kelet-Közép-Európa tér-
szerkezetéről alkotott elképzeléseket, másrészt saját számítások, elemzések
révén vázoljuk fel a térség – értelmezésünk szerinti – térszerkezetét, külön te-
kintettel arra, hogy az miként változott az elhíresült kelet-európai bumeráng
ábrájának keletkezése óta.

Munkánk alapvetően elemzői, nem fejlesztői szemléletű, ugyanakkor egyes
részeknél kitérünk a téma területfejlesztési vonatkozásaira is. A számításokhoz
az Eurostat regionális adatbázisát használtuk fel, mivel témánk és vizsgált tér-
ségünk szempontjából jelenleg ez az egyetlen megbízható, összehangolt regio-
nális és nagyvárosi adatbázis.1

A térszerkezet értelmezése és alkotóelemei

Ahhoz, hogy térszerkezeti ábrát készíthessünk, szükséges tisztázni a fogalom je-
lentését és alkotóelemeit. A területi jellemzőkkel foglalkozó társadalomtudományi
és szakpolitikai körben a térszerkezet fogalma nem egyértelmű. A hazai tudomá-
nyos értelmezések alapján háromféle nézőpont azonosítható: a térszerkezet az al-
kotóelemek és azok elrendeződése; a térszerkezet az alkotóelemek összessége; a
térszerkezet az alkotóelemek egymáshoz viszonyított helyzete (részletesebben
lásd Szabó 2008). A különböző térszerkezet-felfogások egy másik szempont, a le-
írás, elemzés (és beavatkozás) szerint is osztályozhatók, ez alapján a hazai gyakor-
latban háromféle szemlélet van jelen (részletesebben lásd Szabó 2008):

– az egyik a földrajzi környezet elemeihez, ezen belül a különböző földrajzi
térségtípusokhoz (pl. földhasználati besorolás), a település- és infrastruk-
turális hálózatokhoz stb. mint térszerkezeti egységekhez kötődik; ez in-
kább földrajzi, területrendezési szemlélet, a földrajzi térben érzékelhető
„dolgokról”, ezek abszolút volumeneiről (társadalmi, gazdasági súly) szól;
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– a másik a területi egyenlőtlenségek kutatása során a területegységek
közötti mennyiségi és minőségi differenciák feltárása révén fogalmazza
meg a térszerkezetet; ez inkább regionalista, területfejlesztési szemlélet;

– a harmadik lehetőség a két szemlélet ötvöződése; munkánkban mi is ezt
a közelítésmódot alkalmazzuk.

Bár a szakmabeliek szerint sok mindennek van térszerkezete (etnikumok, ipar
stb.), ám ha általánosan esik szó egy térség térszerkezetéről, akkor a hazai és nem-
zetközi szakirodalom összetett, soktényezős társadalmi-gazdasági térszerkezetről
beszél, amely erősen kötődik a társadalmi-gazdasági koncentrációk és ritkulások, a
centrumok és perifériák, valamint a fejlettség és elmaradottság jelenségeihez.

Ebből a gondolati körből kiindulva Rechnitzer (2013, 38.) kiemeli, hogy
„a térszerkezeti elemzések célja tehát annak megállapítása, hogy a vizsgált na-
gyobb területi egység – lehet ország vagy országok csoportja, együttese – milyen
közös jellemzőkkel rendelkező egységekből, összetartozó ismérveket mutató,
térben is – valamilyen szempont szerint – lehatárolható alkotóelemekből áll, s
ezek az elemek a jövőben milyen irányban fejlődhetnek, változhatnak.” Ennek
kapcsán célszerű az időbeli dimenziót vizsgálni: fel lehet tárni múltbeli térszer-
kezetet, azonosítani lehet az aktuális, jelenbeli térszerkezetet, és fel lehet rajzol-
ni valamiféle jövőképet (jövőképeket) – utóbbinál a várható, spontán kialakuló
területi képet vagy az elérendő célt ábrázolva. Itt lép a képbe a területpolitika
(Rechnitzer, Smahó 2011), mivel e szakpolitikában egyrészt rögzíthetnek egy ak-
tuális térszerkezeti képet, másrészt megalkothatják a beavatkozások hatására
remélt térszerkezeti képet.

Földrajzi térről lévén szó, természetesen megkerülhetetlen a térképi ábrázo-
lás. Az egyik kérdés, hogy milyen ábratípusra használjuk a térszerkezet nevet.
Felfogásunkban a térszerkezet kifejezést a földrajzi tér társadalmi-gazdasági jel-
lemzőit szelektíven, generalizáltan, egyszerűsítve szemléltető területi rajzolat
esetében célszerű használni, ez leginkább általános és tematikus térképek
„továbbvezetésekor”, kombinálásakor jelenik meg. Ráadásul, véleményünk szerint,
szűkíthető a kör a társadalmi-gazdasági koncentrációkhoz és a fejlettséghez köt-
hető ábrákra. A másik dilemma maga az elnevezés: ábra vagy modell? Felfogá-
sunkban inkább térszerkezeti ábráról (képről) van szó, ha egy konkrét földrajzi
teret akarunk ilyen módon bemutatni, és a modell kifejezést a térbeli törvénysze-
rűségek általános térbeli ábrázolásának hagynánk meg. Ugyanakkor ezt a gyakor-
lat inkább modellként említi, építve a földrajzi tér modellezésének folyamatára, a
valós világ absztrahálására (ikonikus, analóg, szimbolikus modellek) (Haggett
2006; részletesebben lásd Szabó 2012a).

A következő lényeges kérdés, hogy miket tekintünk egy térszerkezeti ábra al-
kotóelemeinek. A hazai és külhoni sokszínűség ezen a téren érzékeltethető (Szabó
2010, 2011, 2012b), ám az ismétlődő „motívumok” alapján véleményünk szerint
háromféle csoport alkotható: csomópontok, tengelyek és zónák (határokkal).

A csomópontok (centrumok, központok, pólusok stb.) létüket annak köszön-
hetik, hogy a társadalom és a gazdaság területi sűrűsödése (illetve ritkulása, akár
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hiánya) alakul ki: az általános értelemben vett csomópontok esetében a népesség, a
gazdasági tevékenység, a beépítettség stb. térbeli koncentrációja figyelhető, mérhe-
tő meg; jelzős szerkezetű csomópontok esetében pedig ezek egy vagy több szegmen-
se. A csomópont napjainkban kifejezetten a nagyvárosokat, nagyvárosi agglomerá-
ciókat jelenti, városok összefüggő formációi viszont már a zóna kategóriába
sorolhatók. A csomópontok közötti különbséget a koncentrációk nagysága, valamint
a betöltött funkciók, és azok száma jelenti; a kettő azonban nemmindig nő együtt. A
nagyvárosokat e szempontok alapján szokták kategorizálni, a térszerkezeti csomó-
pontokat ábrázolni. A koncentrációnak más formái is lehetnek, megemlíthetők a
nagy súlyú, pontszerű, nagyvároson kívüli turisztikai desztinációk (pl. zarándokhe-
lyek), bányászati-ipari centrumok, logisztikai, közlekedési, vagy akár K+F-csomó-
pontok (pl. technopoliszok). Dilemmát okoz a csomópontok esetében pontszerű-
ségük (kiterjedésük) és hatósugaruk (vonzáskörzetük) értelmezése, ábrázolása.

A második térszerkezeti elem a tengely (folyosó, sáv stb.). Az előzőhöz ké-
pest ez a formáció kevésbé egyértelmű, mivel különbséget lehet tenni aközött,
amikor kifejezetten áramlási, összekötő tengelyről, valamint amikor társadal-
mi-gazdasági tengelyekről (csápokról stb.) beszélünk. Az első esetben a lényeg a
tengely végein van (kiindulás és érkezés, általában két csomópont között), a
tengely funkciója az átvitel. Fő típusa a közlekedési tengely, amelynél a külön-
böző formák (légi, folyami, közúti, vasúti, csővezetékes szállítás) között eltérés
van a tekintetben, hogy csak két végpont közötti áramlásról van szó (és alagút-
hatás lép fel) vagy koncentráció alakulhat ki a tengely mentén lévő pontokban
(például autópálya-lehajtók, köztes vasútállomások). A modern korban a cso-
mópontok közötti áramlásban nagy és növekvő szerepe van a földrajzi téren, az
itt vizsgált klasszikus térszerkezeten „túllépő” formáknak (információ, tőke stb.
áramlása). A második esetben olyan területekről beszélünk, ahol a koncentráció
a földrajzi térben megnyúlt alakot ölt, központ nélkül. Kialakulására jellemző,
hogy az áramlási tengelyek egyes részeinél indul meg és innen terjed el térben
a társadalmi-gazdasági sűrűsödés. Mindkét alcsoport esetében a térképi ábrá-
zoláshoz kiemelés és kategorizálás szükséges, nagyság (áramlási forgalom, sű-
rűsödés), illetve rang (például kiemelt közlekedési folyosók, hivatalosan lehatárolt
agglomeráció) alapján.

A harmadik típus, a zóna jellemzője, hogy nagyobb kiterjedésű az előzőek-
hez képest. A csoport minőségi és mennyiségi szempont szerint lehatárolt zó-
nákra bontható. Az első esetben a fejlett és elmaradott, a második esetben a
magas és alacsony társadalmi vagy gazdasági súlyú, nagyobb kiterjedésű terü-
letek beazonosítása és ábrázolása történik. A zónák speciális esete, amikor tar-
talmuk nem komplex, hanem egy-egy ágazathoz kötődik: térszerkezeti szempontból
a nagyobb kiterjedésű, sűrű agrárzónák, bányászati-ipari körzetek, turisztikai
térségek (tengerpart stb.) emelhetők ki; ezek speciális térszerkezeti elemekként
megjelenhetnek az ábrákon.

A térszerkezeti elemzés szempontjából lényeges az egyes elemek területi el-
helyezkedése (sűrűsödésük, ritkulásuk, csoportosulásuk stb.), valamint más tér-
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szerkezeti elemekhez való kapcsolódásuk (érintkezés, benne foglaltatás stb.). Pél-
dául a koncentrációk és zónák kombinálódhatnak (egy terület egy zóna része, de
koncentráció is). A térszerkezeti összetettség keveredést is okozhat, főként ha
nem egyértelmű, hogy mennyiségi vagy minőségi jegyek, esetleg mindkettő alap-
ján osztályozzuk a földrajzi teret (pl. szegény vagy gazdag nagyvárosok (koncent-
rációk), szegény vagy gazdag vidék). Ugyanakkor egy térszerkezeti ábrán – a
célból eredő „területi hangsúlyozás” miatt – gyakorta maradnak köztes terek
(névtelen, fehér foltok), emiatt is különbözik egy területi elemzés tematikus tér-
képétől, ahol az egész földrajzi teret kategorizáljuk. A különbség oka a térszerke-
zeti ábra célja: nem a részletes, teljes körű bemutatás, hanem a lényeg kieme-
lésével átfogó területi kép nyújtása.

Végezetül fontos megemlíteni, hogy a területi kutatásokon túl a területpo-
litika, azon belül a területi tervezés is használ térszerkezeti ábrákat: dokumen-
tumaikban manapság gyakorta felbukkannak ábrák, ahol a csomópontok, ten-
gelyek beazonosítása, elmaradott zónák lehatárolása, és mindezek fejlesztési
célú kijelölése figyelhető meg. (Ezekre e cikkben nem térünk ki részletesen.)

Az itt leírt elemtípusokat számos térszerkezeti ábra tartalmának szintézi-
seként fogalmaztuk meg. Az elemek terén különösen a kelet-közép-európai or-
szágok tudományos és szakpolitikai gyakorlata mutat nagyfokú hasonlóságot
(Szabó 2012b). Viszont tény az is, hogy egy-egy országban a térszerkezet kifeje-
zés nem jelenik meg (pl. Spanyolországban – Farkas 2010), valamint egyes or-
szágokban (pl. a Független Államok Közösségében) még nem igazán hódít a
térszerkezet-központú irányzat. Feltételezhető, hogy a szemlélet és a hozzá pá-
rosuló ábrázolási technika egy szakmai körből kiindult, majd egyre több helyen
teret nyert. Készültek ilyen ábrák az európai kontinensre és makrorégióira,
benne Kelet-Közép-Európára, valamint különböző országokra, régiókra. (Roger
Brunet francia geográfus és az általa vezetett Reclus-kutatócsoport anyagai
gazdagok ilyen ábrázolásokban, már az 1980-as évektől.) A hazai területkutatói,
területfejlesztői kör a térszerkezet fogalmát évtizedek óta használja, a klasszikus
térszerkezeti ábrák viszont igazából a kilencvenes-kétezres években terjedtek
el, és számos, kifejezetten térszerkezeti elemzés és a tematikus térképeken túl-
lépő ábra készült az országra, térségeire, tágabb környezetünkre.

Európai térszerkezet-szemléletek és Kelet-Közép-Európa
térszerkezeti szerepe

Az elmúlt évtizedekben az európai kontinensre számos térszerkezeti ábra ké-
szült, és a nagy elemszámból eredően már csoportosítani is lehet ezeket forma,
tartalom és szemlélet szerint (Szabó 2009). Ebből témánk szempontjából az a lé-
nyeges, hogy mi az uralkodó térszerkezet-szemlélet, valamint miként jelenik
meg Kelet-Közép-Európa2 kontinensünk térszerkezetében.
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Egy időben meghatározó volt, de még ma is gyakorta kiemelt területi ku-
tatási cél a kontinens legfejlettebb zónájának lehatárolása, a centrum-perifé-
ria szemlélet érvényesülése (ennek legismertebb példái a Kék banán és az EU
szakpolitikai köreiben egy időben teret hódított Pentagon voltak). Több vizs-
gálat tett kísérletet az újabb centrumtérségek, fejlődő zónák lehatárolására
(ezek eredményei lettek például az Európai napfényövezet, Kereszt banán,
Kelet-közép-európai bumeráng stb.), azonban e formációk léte többek szerint
vitatható (pl. Kincses, Nagy, Tóth 2013), így egyes szakmai körökben a Kék ba-
nán (az egyetlen centrum) elképzelése ma is domináns (pl. BBSR 2011;
Kincses, Nagy, Tóth 2013). A kilencvenes években ugyanakkor az európai tér-
szerkezetben egy másik elemtípus, a csomópontok (nagyvárosok) váltak egyre
hangsúlyosabbá, és egyre nagyobb teret nyertek a térszerkezetről való gon-
dolkodásban (policentrikus szemlélet), sőt ez idővel szembe is fordult az
összefüggő zónát hangsúlyozó Kék banánnal; ennek Kunzmann (1992) Európai
szőlő modellje az emblematikus példája. (Az elmúlt időszakból a policentrikus
kontinenst igazolja pl. Dijkstra, Annoni, Kozovska 2011.) A szembenállásban a
korábban emlegetett térszerkezeti kettősség is benne van. Napjainkban a
nagyvárosok, nagyvárosi térségek növekvő szuperkoncentrációk, amelyek
csomópontokként, illetve ezek sűrűsödéseként vannak jelen a térszerkezet-
ben (Szőlő). Ráadásul kimutatható (Fábián 2011), hogy az európai generális
szomszédsági hasonlóság (és hatás) kezdi érvényét veszteni; emiatt kérdéses,
hogy lehet-e még nagy, összefüggő zónákat lehatárolni. Véleményünk szerint
egy köztes állapot van: a népsűrűség és a gazdasági sűrűség, valamint az egy
főre jutó GDP regionális adatai alapján jelenleg is megfogható egyfajta köz-
ponti (de szakadozott) zóna Európában, amely döntően fejlett és döntően
koncentrál – ez pedig a Kék banán alakzatát adja vissza. Rajta kívül, de már
nem összefüggően, társadalmi, gazdasági csomópontok is fellelhetők az euró-
pai térben (nagyobbrészt fejlett nagyvárosi régiók), valamint találunk még
fejlett vidéki tereket koncentráció nélkül vagy koncentrációt szórványokkal
(főként az Alpokban és Észak-Európában). Kérdés, hogy mindezek a jegyek
miként érvényesülnek a vizsgált térségben.

Kelet-Közép-Európa megjelenéséről az állapítható meg, hogy a hetvenes-
nyolcvanas években az összeurópai térszerkezeti kép megalkotása nem volt
jellemző Nyugat-Európában, a kontinens „nyugati” fele volt csak a vizsgálati
alany. A rendszerváltozás után viszont bővült a kutatási tér, megjelentek az
egész kontinenst átfogó térszerkezeti vizsgálatok és ábrák. Ezekből itt annyit
emelünk ki, hogy Kelet-Közép-Európa egy köztes tér az európai magterület és
a keleti periféria között, nem része a centrumterületnek, hanem inkább hold-
udvara, s bár több elképzelés potenciális centrumterületként tekint rá, ez
még elég távolinak tűnik. Ha a csomópontokat és a tengelyeket nézzük Kelet-
Közép-Európában, megállapítható, hogy súlyukat, funkcióikat tekintve a leg-
kiemelkedőbbek is csak másod- vagy harmadrendűek az összeurópai földrajzi
térben, mindössze Bécs jelenik meg érdemi csomópontként. (Bár újabb vizs-
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gálatokban – pl. BBSR 2011; GAWC 2012 –, ahol nem a volumen, hanem a
funkciók gazdagsága felől közelítenek a csomópontokhoz, több térségbeli fő-
város is előkelő pozíciót ért el.)

Kelet-Közép-Európa térszerkezete vizsgálataink alapján

Kelet-Közép-Európára rajzolt, értelmezésünk szerinti térszerkezeti ábrára nem
bukkanunk a szocialista időszak munkáiban. „Az európai szocialista országok terü-
leti fejlődésének együttes gazdaságföldrajzi vizsgálata (...) elsősorban leíró, nem
kvantitatív jellegű munkákban kapott helyet. Az országcsoport-szintű összevetés
jórészt egy-egy ágazatra” korlátozódott (Nemes Nagy 1987, 12.). Az első elhíresült
ábra Gorzelak lengyel kutató alkotása a kilencvenes évek közepéről, amelyen az ún.
Közép-európai bumeráng a kulcselem (1. ábra). Gorzelak (1996) megállapította,
hogy Kelet-Közép-Európában a rendszerváltozást követően fejlődésnek indultak az
infrastruktúrával legjobban ellátott, innovációk befogadására legalkalmasabb fővá-
rosi térségek, valamint az országok nyugati övezetei és azok nagyvárosai (a kapu-
városok). Felfogása szerint e fejlődő térségek által megrajzolható övezet északon
Gdańsktól indul és Poznań, Wrocław, Prága, Brno, Pozsony, Bécs érintésével Buda-
pestig húzódik. A szerző – alakja miatt – a Közép-európai bumeráng elnevezést adta
a zónának. A bumeráng azonban nem egységes, mivel kitüntetett szerepet kapnak
benne a központok és magterületek (leginkább Prága, Budapest, Bécs–Pozsony, il-
letve a zónán kívül Varsó) (Gorzelak 1996). E zóna azonban nem ér a Kék banán
nyomába, hiszen utóbbi történeti gyökerekkel bír, városai gazdasági és társadalmi
kapcsolatok ezernyi szálával kötődnek egymáshoz (Cséfalvay 1999).

Német kutatók egy másik formát készítettek erre a térségre. A Berlint, Prá-
gát, Pozsonyt, Bécset, Budapestet magába foglaló fejlődési zóna (idézi Kunzmann
2001, aki elnevezte Uborkának) kissé módosított formája a Bumerángnak, mivel
Németországból indul. A Bumeráng Gorzelak (1996) szerint gyorsan változó kép-
ződmény, így Berlin fejlődésével a kettős elágazás értelmet nyerhet.

Születtek még a térségre olyan térszerkezeti elképzelések, amelyek nem
váltak szélesebb körben ismertté. Egyrészt Egri, Litauszky (2012) hívja fel a fi-
gyelmet Leibenath et al. munkájára: a szerzők a nyugat-európai Pentagon min-
tájára határoltak le egy Közép-európai pentagont (Berlin, Prága, Bécs,
Budapest, Varsó csúcsokkal); ez a formáció megalkotói szerint a makrorégió
centruma, ahol a népesség és GDP jelentős része összpontosul (Egri, Litauszky
2012 szerint 16%-nyi területen a népesség 31%-a és a GDP 41%-a). Egy másik ku-
tatásban „Új banánt” rajzoltak a térségbe (ez a potenciális második európai
gazdasági magterület), amely az Uborkára hasonlít, de annál szélesebb kiterje-
désű és Ljubljanáig, Zágrábig húzódik (SIC! 2006). Utóbbi elfogadottsága nem is-
mert, ám mégis megjelent egy kiemelt hazai szakpolitikai dokumentumban,
némileg módosított határokkal Kelet-európai banán néven módosítva.
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A hazai szakmai körökben nem készült bumerángszerű alakzat, mivel vagy
a klasszikus területi különbségek feltárása, régiótípusok megalkotása volt a cél,
és legfeljebb ívekkel történő zónalehatárolások jelentették a generalizálást,
vagy maga a Bumeráng volt az elfogadott (pl. Cséfalvay 1999; Probáld, Szabó
2007; Rechnitzer 1998).

Kutatási célkitűzésünk az volt, hogy Rechnitzer (1998) térségi jellemzőket
szintetizáló ábráját (1. ábra) aktualizáljuk. A térségre statikus formációt kíván-
tunk megalkotni, az általános együttműködési formák vizualizációja nélkül.
Módszerünk az volt, hogy a három, korábban leírt építőelemet először egyesé-
vel megalkottuk, majd ezeket összegeztük egy ábrában.

1. ábra: Kelet-Közép-Európa térszerkezeti modellje az 1990-es években
The model of East-Central Europe’s spatial structure in the 1990s

Forrás: Rechnitzer, Smahó 2011.
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Elsőként a zónákat azonosítottuk. Ez az eredeti ábrán egyrészt a Bumerángot
és az Uborkát ötvöző centrumtérség-fomáció, benne néhány fejlődési magterület-
tel, másrészt a keleti végek perifériája. A térkategorizálást a regionális fejlettségi és
gazdasági különbségek feltárásával kezdtük meg. Ilyen jellegű vizsgálatokból sok
készült az elmúlt időszakban (hazánkban pl. Egri, Törőcsik, Tánczos 2009; Horváth
2009; Kuttor 2009; Lengyel 2012; Tagai 2004; külföldön pl. Artelaris, Kallioras,
Petrakos 2010; Heyns 2005). Közös az ilyen munkákban, hogy jórészt a regionális
egyenlőtlenségek és azok változásának vizsgálata, valamint egyes régiók csoporto-
sítása volt a cél, ám a magterület és az elmaradott zónák konkrét térszerkezeti
meghatározása és ábrázolása csak néhány esetben fordul elő – ezeknél az eredmé-
nyek a fővárosok kiemelt szerepét, valamint a nyugat–kelet ellentétet mutatják. A
vizsgálatokban a területi keret is el-eltér, a módszereknek pedig gazdag tárházával
találkozunk, ugyanakkor azok leginkább a GDP- és a GDP/fő-adatra vagy komplex
mutatóra támaszkodtak, valamint a vizsgálatok döntően NUTS 2-es térségi szintű-
ek. A precízebb ábrázolás miatt mi a NUTS 3-as szintet választottuk (218 alapegy-
séggel), az elemzést pedig a gazdasági fejlettség (egy főre jutó GDP) mellett a
gazdasági sűrűség (egy km2-re jutó GDP)3 2010-es adataival készítettük el.

Az egy főre jutó GDP (PPS)4 regionális különbségeinek térképén (2. ábra)
kirajzolódik egy fejlett zóna Ausztriában, ezen kívül csak egyes fővárosok emel-

2. ábra: A gazdasági fejlettség regionális különbségei Kelet-Közép-Európában, 2010
Regional inequalities of economic development in East-Central Europe, 2010

Adatok forrása: Eurostat REGIO.



76 Szabó Pál, Farkas Máté

kednek ki. A nyugati fejlett részt egy tágabb, nagyobbrészt összefüggő, közepe-
sen fejlett zóna veszi körül Nyugat-Lengyelország, Csehország, Nyugat-Szlovákia,
Közép- és Nyugat-Magyarország, Szlovénia és Nyugat-Horvátország területére
kiterjedve; hasonló szintet továbbá egy-egy regionális nagyváros és annak tér-
sége mutat. A többi földrajzi tér Kelet-Közép-Európa elmaradott részét jelenti.
(Ez utóbbit finomítja Pénzes 2013 a legelmaradottabb kistérségek (LAU1) be-
azonosításával és ábrázolásával a makrorégióban.)

A gazdaság magterületeit jelző gazdasági sűrűség térképe (3. ábra) az elő-
zőnél valamivel szakadozottabb és kevésbé nyugatcentrikus. Szembeötlő, hogy
míg Ausztria csaknem összes régiója magas GDP/fő-értékkel bír, addig a terü-
letre vetített GDP-értékek alapján csupán néhány térsége emelkedik ki. A „sző-
lőmodell” igazi, Európa egészénél is nagyobb érvényességét mutatja, hogy a
gazdasági sűrűség rangsorának első felében szinte kivétel nélkül urbánus régi-
ók, fővárosi térségek állnak, és ezek a centrumtérségek nem alkotnak összefüg-
gő zónát. A csomópontok közül kiemelkedik Bécs és szűkebb vonzáskörzete,

3. ábra: A gazdasági sűrűség területi különbségei Kelet-Közép-Európában, 2010
Regional inequalities of economic density in East-Central Europe, 2010

Adatok forrása: Eurostat REGIO.
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valamint Bukarest, Budapest, Prága és Varsó régiója, amelyeket Zágráb és
Pozsony, a lengyelországi tengerparti „városhármas” (Gdańsk–Gdynia–Sopot),
valamint több lengyel és osztrák nagyváros követ. A perifériának számító terü-
letek összefüggően főleg Lengyelország északi és keleti térségében, hazánkban a
Dél-Dunántúlon és a Dunától keletre, Horvátország keleti részén, valamint a fő-
város és térségén kívül egész Romániában megfigyelhetők.

Ha összekapcsolódó sűrű zónát keresünk, akkor az 1–3 millió eurós értékka-
tegóriába tartozó, közepes gazdasági sűrűségű térségek alkotnak az előbb leírt
csomópontokkal egy alakzatot, amely azonban nem kötődik szorosan a nyugati
részhez (egyes lengyel, cseh, osztrák, szlovén nyugati, vidékies régiók relatíve
alacsonyabb gazdasági sűrűségűek), és véleményünk szerint a tagoltság miatt egy
összefüggő alakzatot feltehetőleg nem is célszerű felrajzolni (egy kissé szakado-
zott, ágas-bogas alakzat tűnne fel az ábrán). Összességében nem lehet érzékelni
nagy kiterjedésű centrumtérséget (s így a Bumerángot sem) a térszerkezetben.

A zónákhoz kapcsolódóan kísérletet tettünk annak megállapítására, hogy
2000 és 2010 között milyen elmozdulás történt a térség fejlettségi térszerkeze-
tében regionális szinten. A régiók egy főre jutó GDP-értékeinek egymást követő
évek közötti korrelációs együtthatói jelzik (rendre 0,995 feletti értékekkel),
hogy egyik évről a másikra, de a kezdő és záró év között (r=0,943) sem volt drá-
mai átalakulás. A térszerkezet átalakulásának másik elemzési lehetősége a régi-
ók fejlettségi rangsorban elfoglalt helyzetének időbeli vizsgálata (Gyuris 2012).5

A térszerkezetet nem jellemezte állandóság, a régiók kismértékű „mozgásban”
voltak, mindössze a fővárosok, a fővárosi térségek és Nyugat-Ausztria fejlettsé-
ge, valamint néhány lengyel régió és Kelet-Románia elmaradottsága volt stabil
ebben az időszakban (4. ábra). Kelet-Közép-Európa északi felében nem történt
komolyabb változás, a déli részben ellenben kiegyenlítődés játszódott le azáltal,
hogy Nyugat- és Közép-Romániában makrotérségi pozíciójavulás történt ala-
csony fejlettségi szintről (ennek eredményeként egy-egy „kisebb foltban” meg-
jelent ezen országban is a fejlettség és gazdasági sűrűség), míg Magyarország
mintegy kétharmada (12 megye) és Horvátország kontinentális része jelentősen
„lecsúszott” a térség fejlettségi térszerkezetében. Mindezek eredményeként a
déli térségek egyveretűsége fokozódott (2. ábra). E tény felhívja a figyelmet arra
is, hogy bár egy makrorégiót vizsgálunk, ám egyes országok jellemzői (az orszá-
gok makrogazdasági folyamatai) térben visszatükröződnek, erősítve az egy-egy
országhoz tartozás mint magyarázó tényező kötelező figyelembevételét a kelet-
közép-európai regionális vizsgálatokban.

A térség csomópontjainak kategorizálásával az 1. ábrán négyféle típus állt
elő: nemzetközi jelentőségű, potenciálisan nemzetközi jelentőségű, transznaci-
onális jelentőségű város, valamint regionális centrum nemzeti jelentőséggel. Új
ábránk csomópontjainak kijelölésekor elsőként a kapcsolódó szakirodalom ad
információkat. Az ESPON egyik kutatásában (2005) európai városokat rangso-
roltak: Bécs ún. MEGA1; Varsó, Prága, Pozsony, Budapest MEGA3; Bukarest,
Ljubljana, Katowice, Krakkó, Gdańsk–Gdynia, Wrocław, Poznań, Łódź, Szczecin,



78 Szabó Pál, Farkas Máté

Temesvár a MEGA4 csoportba tartozik. Egy bonni átfogó európai városkutatás-
ban (BBSR 2011) városokat rangsoroltak funkcióik alapján, ebben az alábbi vá-
rosok jelennek meg térségünkből: Pozsony és Bécs egysége 7. a sorban, később
Budapest, Varsó, Prága, majd Bukarest jelenik meg; még hátrébb Zágráb, Krakkó,
Ljubljana, majd Brno, Graz, Linz, Innsbruck, Salzburg, Poznań és Wrocław. E két
kutatás kijelöli azt a városkört, amelyik az európai városi térben érdemben
„megjelenik”.

A hazai munkák a térség nagyvárosait egyrészt általánosan (Jeney 2012;
Kovács 2009), másrészt a népességnagyság szerint (Horváth 2007), harmadrészt
gazdaságirányító szerepük alapján (Csomós 2011) jellemzik. Előfordul, hogy
csak a térség fővárosait (esetleg egy-két regionális nagyvárost) hasonlítanak
össze (pl. Cséfalvay 2010). Ezen túl az egyes országok városállományáról és vá-
rosairól külön lelhetünk fel információkat (pl. Probáld, Szabó 2007).

Ezekből a munkákból a térszerkezet szempontjából azt tudtuk leszűrni,
hogy egyrészt a térségben a nagyvárosi csomópontok gazdasági súlya nő, ezek

4. ábra: A gazdasági fejlettség regionális különbségeinek változása
Kelet-Közép-Európában a 2000-es években

Changing regional inequalities in economic development in East-Central Europe in the 2000s

Adatok forrása: Eurostat REGIO.
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elválaszthatók a városállomány alsó felétől, külön megjeleníthetők. Másrészt
Kelet-Közép-Európában minden országban a fővárosok az elsődleges központok,
nem találunk makroregionális szinten kiemelkedő gazdasági, politikai funkciójú
regionális központot. Harmadrészt a milliós lélekszámú fővárosok után hiányoz-
nak a milliós nagyvárosok, de viszonylag hiányos a 0,5–1 millió fős kategória is
(négy lengyel város és Zágráb sorolható ide). A térség történelmi eseményeiből
eredően viszont kis népességű, de fővárosi funkciójú városok is bele tartoznak az
állományba, amelyek külön kategóriába sorolhatók. Ezeken túl kelet-közép-euró-
pai városállományi sajátosság, hogy a szocializmusban akár erőltetetten fejlesz-
tett központok (pl. székhelyek) közül egyesekmég jelentős népességkoncentrációval
bírnak, ám a piaci folyamatok hatására gazdaságilag meggyengültek (társadalmi
csomópontokként működnek). A térség országainak berendezkedése miatt a te-
rületi közigazgatási szerepkör Ausztrián kívül nem domináns egy-egy nagyváros
életében. A földrajzi fekvés szerepe felértékelődött, az elhelyezkedés megosztó
dimenziót jelenthet azonos népességnagyság-kategóriájú városok között, így a
nagytérségi, országos szintű városcsoportok például Lengyelországban a főváros
mellett komoly gazdasági erővel bírnak (cégközpontok, forgalom stb.). Fontos az
is, hogy a nagyvárosok közötti kapcsolatok általában nem erősek, és a globális há-
lózatba belépve a környezetükhöz (agglomeráció) való viszonyuk is átalakult.

Mivel a térség országainak népességnagysága és az országok városállomá-
nya számottevően eltér, így nem egyszerű a nagyvárosok kategorizálása.6 Cél-
szerű a nagyvárosok népességnagyságából kiindulni (amelyet a posztszocialista
térségben gyakorlatilag követ a népességet kiszolgáló szektor volumene). A né-
pességszám változója kombinálódik azzal, hogy kisebb lélekszámú fővárosok is
vannak, valamint kisebb lélekszámú város is lehet kiemelt regionális nagyváros
egy kisebb országban. A lélekszám és az anyaországbeli súly alapján rangsorolt
nagyvárosok kategóriáit az 1. táblázat tartalmazza. A táblázatban kirajzolódik
az egyes országok városhálózatának jellege: a policentrikus Lengyelország két
kategóriába sorolható nagyszámú várossal; Románia hasonlóan két kategóriás
köre (a két kör fővároshoz képest kisebb lélekszámával); Magyarország és
Ausztria az egykörös, csekély lélekszámú, kelet-közép-európai léptékben kö-
zépvárosi méretű regionális nagyvárosokkal; Szlovákia és Szlovénia esete egy-
egy ellenpólussal; Csehország és Horvátország pedig kettő-kettő (esetleg há-
rom-három) ellenpólussal (a szlovén és horvát városok közép-európai lépték-
ben szerény súlyúak).

A társadalmi koncentráción és a nemzeti szerepen túl a gazdasági volumen
(euróban mért GDP) mutatója lényeges, ezzel a gazdasági koncentrációt mér-
hetjük. Az Eurostat adatai alapján (amelyekben az egység a nagyvárostérség) az
osztrák nagyvárosok emelkednek ki: népességsúlyukhoz képest a gazdasági ér-
téktermelésben elfoglalt helyük jóval jelentősebb a térségben. A többi nagyvá-
ros esetében is érzékelhető differencia a népességhez viszonyított súlyban, ami
azt sugallja, hogy célszerű a társadalmi és a gazdasági koncentrációt külön is
figyelembe venni.
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1. táblázat: A kelet-közép-európai nagyvárosok csoportosítása népességszám és országaik alapján
Classification of East-Central European cities based on the population and their countries
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Utolsó szempontként azt emeljük ki, hogy az átfogó kép megalkotása miatt
nem az országon, hanem a vizsgált térségen belüli súlyokat tekintettük át, nem
részleteztük a városhálózatot, emiatt az eredeti ábrához képest a „regionális köz-
pontok nemzeti jelentőséggel” kategóriáját kisebb súllyal vettük figyelembe.

Eredményként az alábbi rangsort kaptuk a kelet-közép-európai térszerke-
zetre. Bécs városát külön kategóriába emeltük ki (társadalmi és gazdasági cso-
mópont, fővárosi funkcióval, nemzetközi és európai jelentőséggel). Ezt követi
Varsó, Prága, Budapest és Bukarest (társadalmi és gazdasági csomópont, fővá-
rosi funkcióval, európai jelentőséggel). A következő kategória Pozsony, Zágráb,
Ljubljana (társadalmi és gazdasági csomópont, fővárosi funkcióval). Ezután kö-
vetkeznek a regionális nagyvárosok (kisebb csomópontok), amelyek három al-
kategóriába sorolhatók, a gazdasági (GDP) és a társadalmi (népesség) súly
viszonyától függően. Ahol a kettő aránya átlagos, azok „társadalmi és gazdasági
csomópontok” (Łódź, Wrocław, Poznań, Krakkó, Brno, Ostrava és Kassa). A nagy
gazdasági súly révén külön alkategóriát jelentenek az osztrák nagyvárosok
(Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck), különállásukat erősíti, hogy a térségben ezek-
nek a nagyvárosoknak van érdemi területi közigazgatási szerepköre (tartomá-
nyi központok). A harmadik alkategóriába kerültek azok a nagyvárosok, ahol a
népességsúly nagyobb, mint a gazdasági (Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok,
Craiova, Kolozsvár, Galați, Constanța, Jászvásár, Temesvár, Brassó). Külön kate-
góriát alakítottunk ki a „kelet-közép-európai megalopoliszoknak”, amelyekből
kettő található a térségben: a Katowice-központú városhalmaz (Bytom, Gliwice
stb.) és a Gdańsk–Gdynia–Sopot városhármas. Itt meghúztuk a határt, mivel az
ezt követő városok társadalmi-gazdasági súlya már egy szint alá ér, és innentől
már egy újabb, elég bő regionális nagyvárosi kör kezdődik.

Térszerkezeti szempontból a csomópontok holdudvara is az ábrára kíván-
kozik, amelyek megállapításához a gazdasági sűrűség térképét hívtuk segítsé-
gül: ahol a nagyváros vagy annak régiója magasabb gazdasági sűrűségű volt, ott
külön feltüntettük a nagyvárosi erőteret.

A kelet-közép-európai tengelyek esetében az 1. ábrán nyugatról kelet felé
húzódó „európai közlekedési folyósok” találhatók. Feltételezhető, hogy nem a
térségbeli csomópontok között vannak a fő áramlások, hanem e csomópontok,
valamint főként a centrumtérség (benne Németország mint vezető külkereske-
delmi partner) vagy a világ más kiemelkedő gazdasági térségei között (akár a
centrumon keresztül); az áramlás volumene azonban közepes (holdudvarsze-
rep). A tranzitjelleg miatt e térségen keresztül nyersanyag, áru, munkaerő
áramlik a centrum és a kontinens déli és keleti perifériája között, amelynek vo-
lumene európai viszonylatban szintén közepes.

A közlekedési tengelyek esetében fontos a közúti és a vasúti forgalom
nagysága (ezek alappályáinak elhelyezkedése hasonló a térség adottságai mi-
att), mivel ezek jelölik ki a fő tengelyeket Kelet-Közép-Európa térszerkezetében;
a minőség (autópálya léte vagy hiánya, gyorsvasút) viszont a forgalom szem-
pontjából másodlagos. A hajózásban érdemi folyosó (térszerkezeti elem) mind-
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össze a Duna. (A légi forgalom nem vetül rá a földrajzi térre, és inkább a térsé-
gen kívülre irányuló volumene a meghatározó.) Összességében úgy látjuk, hogy
a térszerkezeti tengelyek felrajzolásához az alapot a páneurópai hálózat jelent-
heti.7 Ezek összesített forgalmára azonban nincsenek adatok, azaz a tengelyeket
nem kategorizáljuk térszerkezeti ábránkon. (A 2000. évre vonatkozó európai
közúti forgalomnagyság-térkép szerint a vizsgált térségben csak a fővárosok
körül, illetve Ausztria fő áramlási zónájában volt nyugati szintű forgalom.)

Végezetül fontos kiemelni Kelet-Közép-Európa térszerkezetének egyedi
földrajzi tereit. Régebben a nagy bányászati-ipari körzetek voltak ilyenek, ezek-
ből több szerepel az eredeti ábrán. Ezek mára többségükben meggyengültek, s
választott elemtípusainknál, léptékünkben külön nem bukkannak fel (esetleg
nagyvárosi csomópontként megmaradt a központjuk, társadalmi súlyuk na-
gyobb, s emiatt az elmaradott térségek kategóriájába kerültek). A modern ipar a
csomópontokba koncentrálódik.

A szolgáltató szektorra a pontszerűség jellemző. Jelentősebb területfoglaló
az idegenforgalmi körzet (Rechnitzer 2013), és ez a térszerkezeti ábránkra is

5. ábra: Kelet-Közép-Európa térszerkezeti képe a 2010-es évek elején
The spatial structure of East-Central Europe, early 2010s
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felkívánkozik: a horvátországi tengerpart, az Alpok, a Balaton és a szlovák–lengyel
Magas-Tátra; ebben tehát nincs változás az előző térszerkezeti ábrához képest.

Kelet-Közép-Európa térszerkezeti elemeit az 5. ábrán összegeztük. A „bu-
merángkérdésre” válaszolva nem találjuk célravezetőnek összefüggő koncent-
ráció bejelölését, mivel a nyugati centrumtérségjelleg (nagyvárosi konglome-
rátumok és ezek összefűződése, szoros kapcsolatrendszere sűrű tengelyekkel)
nem jellemző Kelet-Közép-Európára. Felső-Szilézia nem erős és nem dinamikus
térség, a Bécs–Pozsony(–Győr) agglomeráció pedig nem igazán terjeszkedik a
földrajzi térben. A többi csomópont magányos, és inkább „nyugat felé tekint”.

Végezetül azt emelnénk ki, hogy ebben a közelítésben kidomborodik a
regionális különbségek szerepe: bár sok a közös társadalmi, gazdasági vonás
(kifejezetten a posztszocalista országok esetében), ám az egyes országok tér-
szerkezeti szempontból különböznek egymástól. Megfigyelhető, hogy miköz-
ben egyes országok részben különböző térszerkezeti problémákkal küzdenek,
ugyanakkor térszerkezeti szempontból mégis viszonylag egységes az egyes
országok regionális politikája, például általánosan jellemző a fejlesztési pólu-
sok és tengelyek kijelölése (részletesebben lásd Fábián, Forman 2011; Szabó
2012a, 2012b).

Zárszó

Zárásként a makrorégiók regionális politikai szerepére hívnánk fel a figyel-
met. Egyrészt arra a dokumentumra, amely az ilyen jellegű tudományos vizs-
gálatok szakpolitikai igényét mutatja (V4+2 2010). Az anyag hat ország
(visegrádi négyek, Románia és Bulgária) területfejlesztési hivatalainak közös
munkája, megpróbálja a hat ország területfejlesztési elképzeléseit összesíteni,
s ezeket ábrákon is bemutatni. A dokumentum igazolja, hogy miért fontos a
regionális politika esetében a térszerkezetről ilyen földrajzi terekben, lépté-
kekben is gondolkodni. Például ha „összetoljuk” az egyes országok térszerke-
zet-fejlesztési elképzeléseit, kiderül, hogy milyen térszerkezet-fejlesztési konflik-
tusok vannak (össze nem érő fejlesztési tengelyek, szomszédos országbeli,
közeli csomópontok hasonló irányú fejlesztése stb.). Másrészt kiemelhető,
hogy új irányzatként hódít az európai kohéziós politikában a földrajzi alapú
makrorégiókban való gondolkodás. Hazánkat a Duna régió (és stratégia) érin-
ti, amely gyakorlatilag egy markáns földrajzi elemre épített térszerkezeti for-
máció. Ugyanakkor ebből a szempontból eléggé vitatható is, mivel e térségnek
nem térszerkezeti alapja a Duna, egyelőre sokkal inkább a közös múltból ere-
dő társadalmi és gazdasági jellemzők a domináns összekötő elemek a térség-
ben, nem pedig a földrajziak (a kelet-közép-európai fekvésen, illetve az európai
centrum és periféria közé zártságon túl).
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Jegyzetek

1 A részletesebb kutatási anyag 2014-ben jelenik meg, ebben több olyan elemet részletesebben
kifejtünk, amelyeket itt a cikk terjedelmi korlátai miatt nem vagy csak részben tárgyalunk.

2 Kelet-Közép-Európa lehatárolása vitatott Európában. Rengeteg munka foglalkozik a kérdés-
sel, ráadásul a vizsgálatok például a cél vagy a rendelkezésre álló adatok miatt el-eltérnek
egymástól a területi keretben. Kutatásunkban több szempontot igyekeztünk figyelembe ven-
ni: országokat vettünk alapul, egységes adatbázist akartunk feldolgozni, és legfontosabbként
Kelet-Közép-Európát magyar szemszögből néztük. Így hazánkon kívül Lengyelországot, Cseh-
országot, Szlovákiát, a jugoszláv utódállamok közül Szlovéniát és Horvátországot soroltuk ide,
valamint a több helyütt kérdéses Romániát is bevettük a vizsgálatba. Ezen túl a szomszédos
Ausztria is bekerült, egyrészt az Osztrák–Magyar Monarchia történeti öröksége, másrészt a
magyar szomszédság miatt. Mivel Németországot ketté kellett volna osztani, és az egykori
NDK lett volna csak a vizsgálat tárgya, így azt végül kihagytuk. (Az európai uniós „feloldott”
határok ellenére egy-egy ország térszerkezete erős és koherens, és – mint ahogy az egy főre
jutó GDP térképei mutatják vagy ahogy Egri, Litauszky (2012) és Lengyel (2012) munkája is be-
mutatta – a volt NDK napjainkban már egy külön társadalmi-gazdasági klasztert alkot a vizs-
gált térségben.) Bár magyar szemszögből Ukrajna (legalábbis annak egy része) és Szerbia még
szóba jöhetett volna, de mind makroregionális besorolásuk, mind EU-n kívüliségük (adathi-
ány, schengeni határok stb.) miatt kihagytuk őket. Így végezetül egy „közép-kelet európai
uniós” térséget (az EU keleti felének középső részét) határoltunk le.

3 A gazdasági sűrűség mutatója felbontható a GDP/népesség és a népesség/terület szorzatára,
azaz ha magas az értéke, akkor az nemcsak gazdasági, de társadalmi koncentrációt is jelez.

4 A fejlettség (életminőség) vizsgálatánál a vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó GDP a cél-
szerű mutató, ugyanakkor a térségbeli területi koncentráció kimutatásánál (gazdasági sűrű-
ség) az euróban mért.

5 A fejlettségi rangsorban a vizsgált tíz év alatt elfoglalt legjobb és legrosszabb helyezések kö-
zötti különbség („abszolút mozgás”), valamint a helyezések mediánértéke alapján a régiókat
csoportosítani lehet. Stabil helyzetben lévő térségeknek azokat a régiókat tekintettük, ahol az
abszolút mozgás nem haladta meg a 15 helyezést, ezen belül pedig stabilan utolsó, illetve sta-
bilan éllovas régiókat különítettünk el (előbbiek helyezéseinek mediánja 150 feletti, utóbbia-
ké 20 alatti volt). Azon területegységek között, amelyek rangsorban elfoglalt pozíciói között
több mint 40 helyezésnyi különbség volt (42 db) elkülönítettük azokat, amelyek pozícióromlá-
son és pozíciójavuláson mentek keresztül.

6 Az egyenlőtlenséget mutatja, hogy a 89 db 100 ezer főnél népesebb város között Szlovákia két
várossal, Szlovénia egy várossal képviselteti csak magát, ugyanakkor 39 lengyel és 24 román
város van a csoportban.

7 Az európai hálózatban a kilencvenes években közlekedési folyosókat jelöltek ki: a tíz folyosó a
transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) kiterjesztése volt az akkori Európai Unió szomszé-
dos államai irányába; az EU bővítése révén ezek a folyosók ma már nagyrészt az EU területén
haladnak, így a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) részét képezik.
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Összességében kijelenthető, hogy a város nem minden esetben város, annak szű-
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a gazdasági teljesítmény, a gazdasági szerkezet, az elérhetőség, a demográfia, az inno-
vációs teljesítmény és az infokommunikáció, valamint a területhasználat mutatóit.
Ahogy a város- és várostérség-kategorizálás is sokszínű, úgy a kelet-közép-európai vá-
roshálózat is differenciált képet nyújt, annak függvényében, hogy milyen területi szin-
ten vizsgálódunk.
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purpose is to classify cities and urban regions. Today, we can see a revival of urban research. As
focal points of regional and national economic growth, development and competitiveness, cities
are the venues of spatial processes taking place in a fairly concentrated form.

This study seeks to describe today’s major efforts in the field of city and urban region
analyses as well as to highlight the various interpretations and methodologies of the same.
Furthermore, the study identifies urban performance indicators and “draws” a map of the urban
network of Central and Eastern Europe. Based on numerous literature sources, the study deals
with several spatial levels from the “actual” urban level to the research projects completed at a
regional level.

The study starts by presenting spatial and methodological information on the flagships
(the so-called MEGA areas) of polycentric regional development, and arrives at an important
conclusion about the primary role played by Berlin and Vienna in the region. Actually, the “new”
capitals represent the secondary line, while the weak MEGAs at the bottom of the urban
hierarchy act as development hubs in the region. Even the contours of a new integration zone
become visible in the region. This zone is forming along Pan-European corridor VI with the
involvement of Vienna, Prague, Bratislava, Budapest (and Zagreb).

Another major data source for urban-level measurements is the urban audit, coordinated
by Eurostat, which has already supplied databases for a multitude of studies. This source
represents a substantial innovation in urban research efforts as it includes multi-layer data,
contains long statistical data series and allows comparisons in both time and space. Nevertheless,
it also has many disadvantages including, in particular, lack of data and national features in the
delimitation of urban agglomerations. In my opinion, this fact makes a lot of analytical surveys
unreliable. One of the most widespread analyses of the rural/urban issue is the version adapted
to NUTS 3 and based on population density. Developed formerly by the OECD, this model has
undergone many changes. As a result, its recent versions place greater emphasis on the role of
cities. The research results of Bengs and Schmidt-Thomé (ESPON 1.1.2) have contributed to the
clarification of urban-rural relations at the level of NUTS 3. This survey draws the demarcation
lines of urban regions in view of population density as well as other factors (central town status
of the region, land use indicators). In my effort to further differentiate the notion of the city as a
territorial unit, I have found several publications using the expression of metropolitan regions or
metro regions. The special region is defined as the cities and urban agglomerations shown in the
urban audit, which are manifested at NUTS 3 level(s). Unique efforts are seen in the ESPON FOCI
project, where the units of observation are the city areas and their regional hinterland.

Accordingly, a city is “not always a city” because its smaller or bigger agglomeration or
hinterland is almost always present in the various social or economic surveys of the given region.
Based on a review of the main European documents, I may state that the efforts launched to
classify cities and urban agglomerations are fairly wide-ranging. What is more, the associated
interpretations and methodologies are also diverse. According to my literature review, the
primary and supplementary factors of urban performance are the following: economic output,
economic structure, accessibility, demography, innovative performance, infocommunications
and land use indicators. Similarly to the varied picture found regarding the categorisation of
cities and urban agglomerations, the Central and Eastern European urban network is also very
differentiated depending on the spatial level of the actual analysis.
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Látni kell, hogy a fejlődés gyújtópontjai a váro-
sok, „mivel ebben a területi egységben koncent-
ráltan zajlanak a térbeli folyamatok, azok jellege,
funkcióik sajátosságai részben meghatározzák
térségeik fejlődését, részben pedig hordozzák és
kifejezik a versenyképességet.” (Rechnitzer 2006)

„A városok társadalmunk vibráló impulzusai.”
(Hahn, EC 2010a)

Bevezetés, célkitűzések

Az új évezred elejétől a városkutatások reneszánszát tapasztalhatjuk. Az 1999-ben
megjelent Európai területfejlesztési perspektíva (ESDP) új térségi szerepkört szán
a városoknak. A dokumentum 67–78. pontjai többek között leszögezik, hogy „po-
licentrikus fejlesztési koncepciót kell alkalmazni ahhoz, hogy regionálisan ki-
egyensúlyozott fejlődést lehessen elérni, (…) az EU összes régiója gazdasági
potenciálját csak akkor lehet kihasználni, ha továbbfejlesztjük a policentrikus te-
lepüléshálózatot.” (EC 1999) A dokumentum megjegyzi azt is, hogy „az olyan te-
rületfejlesztési perspektíva, amely egyes világvárosi térségek policentrikus
fejlesztésére korlátozódik, nincs összhangban az EU azon hagyományával, amely
a város és a vidék sokszínűségének fenntartását tartja szem előtt. Ezért célként az
EU egész területét felölelő policentrikus településhálózatot kell kitűzni.”1 A ta-
nulmány szerint a többközpontú hálózat kiépítése azért is fontos, mert Európa
területi egyensúlyának javításában a megfelelő világgazdasági integrációval ren-
delkező dinamikus övezetek kulcsszerepet játszanak. Ezek nemzetközileg elérhe-
tő világvárosi régiók hálózatából és háttérterületeikből állnak, így a vidéki
területek fejlesztése is megtörténik. A cikkben alapvetően nem a policentrikus
térszerkezet vizsgálata a célom, inkább csak alapfelvetésként alkalmazom a fenti
sorokat, hangsúlyozva a városok fejlődésben betöltött szerepét.

A ma fennálló, nem éppen kedvező helyzetet számos dokumentum elemezte.
A városok az európai gazdaság motorjai, a kreativitás és az innováció katalizáto-
rának szerepét tölthetik be az EU-ban. Az ötödik kohéziós jelentés (EC 2010b) sze-
rint az EU-ban a nagyvárosi régiók adják a lakosság 60%-át és a bruttó regionális
termék 68%-át. Egy másik statisztikai adatsor szerint a Pentagon térségben (a
London–Párizs–Milánó–München–Hamburg városokkal határolt régióban), amely
az EU legurbanizáltabb térsége, az unió népességének közel egyharmada, a meg-
termelt GDP közel fele és a kutatás-fejlesztési kiadások háromnegyede összponto-
sul. Ugyanakkor a jólét, a magas hozzáadott értéket előállító ágazatok,
munkahelyek magas aránya mellett számos problémával is kénytelenek szembe-
sülni ezen agglomerációk: ilyen például a szegénység és a társadalmi kirekesztés
kockázata,2 valamint a környezeti fenntarthatóság kérdése.
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Tanulmányomban a napjainkban is átalakuló kelet-közép-európai térségre
koncentrálok, elsődleges célom bemutatni az itt lévő városok, várostérségek
„mérését”, tipizálását, kategorizálását. Az alábbi kérdésekre keresem a választ:

– Hogyan határozza meg napjainkban a várost vagy városi térséget a
szakirodalom?

– Milyen területi szinten érdemes és szükséges vizsgálódni?
– Hogyan mérjük a várost, a városias térségeket? Milyen módszerek segí-

tik a tipizálást?
– Melyek a városi teljesítmény indikátorai?
– Hogyan néz ki Kelet-Közép-Európa városhálózata, „várostérképe”?
A dolgozat vizsgálati terét, Kelet-Közép-Európát az alábbi országok jelen-

tik: a balti országok, a visegrádi térség, Kelet-Németország, Szlovénia, Románia,
Bulgária. A szakirodalmi feldolgozás során ezen országok városait, városi térsé-
geit emelem ki (ahol lehetséges), európai és kelet-közép-európai kontextusban
mutatom be szerepüket.

A feldolgozás alapja az ESPON és az Eurostat kiadványai és projektjelenté-
sei. Az eredményeket a városi szinttől kiindulva a magasabb térségi szintek (al-
régió, régió, nagytérség) felé haladva tekintem át.

A városi szintű elemzések főbb eredményei

A policentrikusság3 célkitűzése hosszú évtizedek óta visszatér az európai terü-
leti gondolkodásban. Az európai területpolitika 1999-ben erősítette meg az Eu-
rópai Unióra a többközpontú településhálózat megteremtésének célkitűzését,
mely azóta is az európai területi prioritások egyik legfontosabb eleme. Az Euró-
pai Unió Területi agendája hasonlóképp fontosnak ítélte meg, hogy a fejlődés
vázát a többközpontú településhálózat adja. A policentrikusság európai célkitű-
zésének egyik fontos eleme, hogy a fejlődés ne a Pentagon területére koncent-
rálódjon, hanem e területen kívül is legyenek olyan erős városias térségek,
amelyek az Európai Unió területileg kiegyensúlyozott fejlődését segíthetik elő
(NFGM, VÁTI 2010).

Az ESPON kutatási hálózat számos tanulmányt jelentetett meg az ESDP-ben
célként megjelölt többközpontú területi fejlődésről. Az első jelentős kutatási
eredményeket a Nordregio által koordinált projekt adta (ESPON 2005), amely az
európai térség policentrikus fejlődését mutatja be. A 27+2 (EU, Norvégia és
Svájc) országból álló területen 1595 funkcionális városi területet azonosítottak.
A városi területek tipizálása4 az európai kontextusban mért funkcionális jelentő-
ség alapján történt, ezt az 1. táblázat bal oldali oszlopa ismerteti. A többféle te-
rületi adatbázison, az egyes funkciók rangsorolásán alapuló módszertannal
háromszintű városkategorizálást hoztak létre. A legtöbb pontot elérő 76 város az
európai növekedési nagyvárosi terület (MEGA), 219 város a transznacionális
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vagy nemzeti városi terület, a maradék 1312 pedig a regionális vagy helyi városi
terület besorolást kapta. A MEGA-kat négy kritérium alapján továbbosztották
(hiszen ezek a Pentagon térség lehetséges ellenpólusai). A tömeg funkcióját a né-
pesség mellett a GDP is képviseli, a versenyképességet az egy főre jutó GDP és az
500 legnagyobb vállalat megléte. Az elérhetőségi dimenzióban megjelenik a légi
forgalom és a multimodális megközelíthetőség. A negyedik kritérium a tudás, az-
az a képzettségi szint és a kutatás-fejlesztésben foglalkoztatottak aránya.5 Ez
alapján a MEGA-területeket öt kategóriába sorolták: globális csomópontok, Euró-
pa motorjai, erős, potenciális és gyenge MEGA-központok. A kelet-közép-európai
térségben két fejlődési góc található, az Európa motorjai kategóriába tartozó Bécs
és Berlin uralja a teret. Az új tagállamokban a fővárosok jelennek meg növekedési
központként (a potenciális MEGA-tábort erősíti Varsó, Prága, Pozsony és Buda-
pest). Egyéb, a fejlett városhierarchia alján lévő városok (gyenge MEGA-k) is fej-
lődési csomópontok lehetnek (Katowice, Krakkó, Gdańsk–Gdynia–Sopot, Łódź és
további lengyel nagyvárosok, valamint Ljubljana, Bukarest, Temesvár és Szófia).
Illés (2005) szerint új csomópontként a Bécs–Prága–Pozsony–Budapest térség el-
lensúlyozhatja (részben – saját megjegyzés) a Pentagon térséget. Itt jelenhet meg
egy új integrációs zóna, amely Zágráb felé folytatódhat. A transznacionális régió
kialakulását nagyban elősegíti a városokat, azok térségeit összekötő infrastruktu-
rális hálózat, a VI. páneurópai korridor.

Az IGEAT által vezetett újabb ESPON-projekt (2007) felülvizsgálta a korábbi
kutatásokat. Újból definiálták a főbb városi funkciókat, azok tartalmait kiegé-
szítették. Az 1. táblázat jobb oldali oszlopában látható mutatórendszer szofisz-
tikáltabb, így a kimutatott városszerkezet is összetettebb. Habár az adatbázis
kifinomultabb volt, a globalizációs indikátorokat is szükséges lett volna kiegé-
szíteni, például az infokommunikációs technológiák szektorával, az ipar helyett
a tercier szektor bruttó hozzáadott értékével (bár ez közvetve megjelenik a
nemzetközi döntéshozatal mutatójában), valamint egyéb, gazdasági sűrűséget
kifejező indikátorokkal.

A kutatás négy kategóriát határozott meg a népességszám alapján: metro-
poliszok, nagy, közepes és kis funkcionális városi térségek. A metropoliszokat
differenciálták: a két vagy több város alkotta metropolisz a policentrikus met-
ropolisz elnevezést kapta. Az újabb lehatárolás alapján összetettebb képet ka-
punk a térség városi szerkezetéről, főleg az eddig (inkább) monocentrikusnak
nevezett országok esetében. Csehországban Prága mellett ellenpólus Ostrava és
Brno (többközpontú metropoliszok), illetve nagy funkcionális városi térség
Plzeň. Magyarországon közepes méretű funkcionális városi térség Miskolc és
Debrecen. Romániában jóval több nagyobb város tűnik fel a térképen: Bukarest
metropolisz mellett Temesvár, Konstanca, Kolozsvár, Jászvásár, Brassó, Galac és
Craiova. A kutatás fontos eredménye a határon átnyúló funkcionális városi te-
rületek azonosítása. Metropolisz- és többközpontú határon átnyúló funkcioná-
lis városi térség Kelet-Közép-Európában a sziléziai-morva térség (5,3 millió fő)
és Bécs–Pozsony–Mosonmagyaróvár (3,4 millió fő). Határon átnyúló nagyváros
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Salzburg és Rusze–Gyurgyevó ikervárosok. Közepes méretű határon átnyúló
térségeket a német–lengyel, az olasz–szlovén, valamint az osztrák–német határ
mentén találunk, kisméretű határon átnyúló városi tereket pedig a ma-
gyar–szlovák határ mentén (Komárom–Révkomárom, Esztergom–Párkány).

A városi szintű mérés másik fontos adatforrása az Eurostat által koordinált
urban audit. Az Európai Unió döntéshozói felismerték a városok jelentőségét az
egységes Európában. Sem a területi különbségek mérséklése, sem pedig bizo-
nyos gazdasági, társadalmi problémák kezelése nem lehetséges a városok hely-
zetének ismerete nélkül (Kezán 2006). Az urban audit öt szinten gyűjt adatokat:
a magváros (a közigazgatási határokkal körülvett város), az agglomeráció
(larger urban zone, LUZ, ingázási körzet), a városrész (településrész, kerület), a
kernel (az „alulhatárolt” fővárosok esetében6) és az ország szintjén. Módszerta-
ni szempontból az agglomerációk lehatárolása érdekes, egyben megnehezíti az
egységes értelmezést. A kelet-közép-európai térségben, például Ausztriában a
NUTS 3 szint jelenti a LUZ-t (Bécs esetében már több NUTS 3 térség alkotja a
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1. táblázat: A policentrikus városképet ismertető főbb ESPON-kiadványok
funkció- és mutatókészlete

Set of functions and indicators in ESPON publications about polycentricity
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vonzáskörzetet), Bulgáriában a LAU 1 szintű, ingázáson alapuló aggregáció a
LUZ-lehatárolás alapja. (Kivétel a főváros, itt a NUTS 3 szint a vonzáskörzet.)
Budapest esetében 79 település alkotja a LUZ-t. A lengyel városokban a város
népessége határozza meg, hogy LAU 1 vagy LAU 2 a vonzáskörzet alapja, Romá-
niában pedig távolsági kritériumot alkalmaznak (15 vagy 20 km, annak függvé-
nyében, hogy a fővárosról vagy egyéb városról van szó). Ezért az urban audit
városkörnyéki adatait fenntartással szükséges kezelni.

Az adatbázis számos területre kiterjed, például a demográfia, a társadalmi
és a gazdasági helyzet mutatói, az állampolgári részvétel, a képzés és az oktatás,
a környezet, a közlekedés és a szállítás, az információs társadalom, valamint a
kultúra és rekreáció indikátorai érhetők el. Az adatgyűjtés nehézségeit jelenti
többek között, hogy egyes adatok csak népszámlálásokból állnak rendelkezésre,
a módszertanban a nemzeti sajátosságok miatt a megfelelő területi szintre nem
állnak rendelkezésre adatok (Kezán 2006). A legtöbb esetben az urban audit a
városok első három szintjén kínál statisztikai adatokat. Számos város esetében
viszont nem ez a helyzet: van, ahol nincs agglomerációs adat, másoknál mind a
városmag, mind az agglomeráció esetében ugyanazon adatok érhetők el, néhol
két városmag ugyanazon agglomerációba tartozik (Bretagnolle, Delisle, Mathian,
Lizzi, Guérois, Averlant 2011). A 2010-es State of European cities című doku-
mentum a következő számokat közli: 356 magváros adatai ugyan elérhetőek, de
LUZ-szinten csak 294-re áll rendelkezésre adat (RWI, Difu, NEA, PRAC 2010). A
településrészi, kerületi szintű adatok szintén hiányosak. Sőt, az időbeli összeha-
sonlítás is nehéz az adathiány miatt. Új kísérleti fejlesztésként jelent meg a
Large City Audit (LCA), amely a 100 000 fő feletti városokat foglalja magába.

Az első, 2007-es State of European cities című tanulmány tipizálja az euró-
pai térség városait az urban audit adatbázisa alapján. Az egyes városok besoro-
lását méretük, gazdasági struktúrájuk, gazdasági teljesítményük és verseny-
képességük befolyásolja.7 A vizsgálati módszertan egyszerű, első lépésben a
népesség és a gazdasági teljesítmény alapján differenciálják a városokat, majd
ezen belül kategóriákat határoznak meg a többi mutató (innovációs teljesít-
mény, tehetség, kapcsolódás, vállalkozókészség) segítségével. (A kategóriákat az
1. ábra, a példákat a 2. táblázat mutatja be.)

Az ezredforduló adatain elvégzett elemzés sokszínűen mutatja be Európa,
azon belül pedig Kelet-Közép-Európa városait. Ha nem is nyújt több információt
a fejlődési gócpontokról, mint a korábbi MEGA-vizsgálatok, jóval differenciál-
tabb kép jelenik meg a vizsgált térségről. A jelentés alapján egyetlen tudásköz-
pont sem lelhető fel Kelet-Közép-Európában. A térség híján van olyan, a nem-
zeti városhierarchián túllépő városnak, amely a nemzetközi ipar, szolgál-
tatások, tudás, pénzügyi szolgáltatások és elérhetőség frontvonalában lenne.

A második State of European cities kiadvány (RWI, Difu, NEA, PRAC 2010) a
2003–2004-es urban audit alapján tipizálja az európai városokat. A városi fejlő-
dés, növekedés főbb dimenzióit az alábbiakban azonosította a jelentés: népes-
ség, gazdaság, tudás, társadalmi kohézió, kormányzás, környezet és közlekedés.
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A főbb dimenziókhoz 21 mutatót rendeltek, ezek után faktorelemzéssel négy fak-
tort határoztak meg. Azon mutatók, amelyek a legnagyobb mértékben korreláltak
az egyes faktorokkal (népsűrűség, 0–4 évesek korcsoportja, GDP/fő, felsőfokú
végzettséggel rendelkező munkaképes lakónépesség), adták a klaszterelemzés
alapját. A kétféle klaszterelemzést (hierarchikus és k-közép) diszkriminanciaana-
lízissel korrigálták. A módszertani fejezet szerint 356 város esetében az alábbi

1. ábra: A városok kategorizálása a State of European cities (2007) alapján
Categorization of cities according to the State of European cities (2007)
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2. táblázat: Példák a városkategóriákra
Examples of city categories

Forrás: EC 2007 alapján.
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esetek becsültek (regresszióelemzéssel): népsűrűség (89 város), 0–4 évesek kor-
csoportja (60 város), felsőfokú végzettséggel rendelkező munkaképes lakóné-
pesség (215 város). A becslés nagy aránya miatt ez az elemzés (is) problémás.

A kelet-közép-európai térség homogén (2. ábra), a nagyobb városok, met-
ropoliszok a fő nagyvárosok kategóriájában találhatók, pár regionális központ
is fellelhető (főleg Kelet-Németországban), egyetlen kisebb központ (Kecske-
mét) van, a többség pedig a leszakadó régiók városait gyarapítja. A térképen
nem jelennek meg az alkategóriák, ezeket a 3. táblázat közli példákkal.

A részletes csoportosítás sem ad sokkal kedvezőbb képet: a 94 városból 67
leszakadónak számít, ezen belül a rosszabbik csoportban román, lengyel és bol-
gár városokat találunk. A két középső kategóriában a „germán” városokon túl
csak Plzeň és Kecskemét bukkan fel. Felsőbb szinten a fővárosokon kívül Gdańsk,
Krakkó, Łódź, Poznań és Wrocław a jelentős hatással bíró európai gócpont.

Fontos megjegyezni, hogy a többváltozós elemzések szerint Berlin helyzete
meggyengült, nem számít európai vezetőnek, „csupán” nemzeti pólus a főváro-
sok és a lengyel nagyvárosok mellett.

2. ábra: Várostipológia a 2004-es urban audit alapján
City typology according to urban audit (2004)

Forrás: RWI, Difu, NEA, PRAC 2010 alapján.
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Összességében újra ki kell jelenteni, hogy az urban audit adatbázisára ala-
pozott vizsgálatok fenntartással kezelendők, egyrészt az adatok elérhetősége,
megbízhatósága, másrészt pedig a területi aggregáció szintje miatt.

A területi szintű vidékiesség és városiasság főbb összefüggései

A vidéki és városi térségek lehatárolására jelentős hatású az OECD által kidolgo-
zott, népsűrűségen alapuló módszertan. A metodika két területi szintet vesz fi-
gyelembe, a településit és a NUTS 3-at. A 150 fő/km2 alatti népsűrűségű
településeket vidékinek tekintjük. A NUTS 3 szinten három kategória van: túl-
nyomóan vidéki régiók (a vidéki népesség aránya több mint 50%), átmeneti ré-
giók (15–50% közötti vidéki népesség) és városi régiók (a népesség kevesebb
mint 15%-a él vidéki közösségekben). Később a városi dimenzió még hangsúlyo-
sabbá vált az egyes kategóriákban: ha egy túlnyomóan vidéki térségben van egy
legalább 200 000 fős város és ez a térség népességének 25%-át jelenti, akkor át-
meneti kategóriába kerül az adott régió. Ha egy átmeneti régióban van 500 000
főnél népesebb város és ez a népesség több mint 25%-át jelenti, akkor városi ré-
giónak minősül a térség. Az ötödik kohéziós jelentésben (EC 2010b) újabb leha-
tárolás jelent meg, népességi rácsok segítségével városi és vidéki klasztereket
határoltak le. Városi az a klaszter, ahol a népsűrűség legalább 300 fő/km2 és az
egységet minimum 5 000 fő alkotja. Az 500 km2-nél kisebb NUTS 3 térségeket a
modell összevonja egy vagy több szomszédjával. Ezek után a NUTS 3 térségeket
a népességi arány alapján sorolja be: ahol a négyzetek többsége rurális (vagyis
az össznépesség 50%-a, vagy több egység nem éri a városi kritériumot) túlnyo-
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3. táblázat: Kelet-közép-európai várostípusok 2004-ben
Urban typology of Central and Eastern Europe, 2004
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móan vidékiesnek nevezi, ahol az arány 20–50%, ott átmeneti a kategória, és
ahol a népesség kevesebb mint 20%-a él vidékies rácsban, az túlnyomóan városi
régiónak számít (EC 2011). A kategorizálás ezzel nem ér véget, a város (mint a
különböző szolgáltatások és munkahelyek tere) szerepe alapján azon átmeneti
és túlnyomóan vidéki térségek, amelyek esetében 45 percnyi utazás alatt elér-
hető egy legalább 50 000 fő népességű város, városközelinek tekinthetők, ahol
ez a feltétel nem teljesül, az távoli jelzőt kap.

A NUTS 3 szintű vidékiesség és városiasság értelmezéséhez járulnak hozzá
Bengs és Schmidt-Thomé (2006) ESPON-eredményei. Elsőként a város–vidék kap-
csolatok főbb tényezőit azonosítja a jelentés, majd ezek összefüggéseit faktor-
elemzés segítségével elemzi. A mutatók között területhasználati, népességi, jóléti,
infrastrukturális és mobilitási indikátorokat találunk. A faktorelemzés kettéosz-
totta a városi és a vidéki tereket: az elsőben a településstruktúra és az áramlás
jellemzői sűrűsödnek, a másodikba pedig a mezőgazdasági területek, az erdők és a
természetközeli területek arányai kerültek. Ezután második lépésként három, a
környezeti és funkcionális tulajdonságokat figyelembe vevő kritériumot határoz-
tak meg, ezek a népsűrűség, a NUTS 3 régió központi városának státusza, vala-
mint a mesterséges, mezőgazdasági és „maradék” (erdő, vizenyős területek és
vízfelszín) területek aránya.8 A városi hatás mértékét a népsűrűség és a térségben
lévő város státusza fejezi ki. Ha a népsűrűség a vizsgált térség (EU-27-ek, Norvégia
és Svájc) átlaga felett van vagy a város a MEGA-kategóriába sorolható, akkor a vá-
rosi hatás magas. Ha egyik kritérium sem teljesül, akkor alacsony városi hatásról
beszélhetünk. Az emberi beavatkozás meghatározása a CORINE-adatbázis terület-
használati adatbázisa alapján történt (a jelentés bevallott hiányossága, hogy a te-
rülethasználati adatok az 1990-es évre vonatkoznak). Nagymértékű emberi
beavatkozásról abban az esetben beszélhetünk, ha a mesterséges területek aránya
átlag feletti. Közepes emberi beavatkozás esetében a mezőgazdasági (és ha lehet-
séges, a „maradék” kategóriájú) területhasználat is átlag feletti. Kismértékű em-
beri beavatkozásról pedig akkor szólhatunk, ha a „maradék” területek aránya
átlag feletti. Hat kategóriát alakítottak ki,9 melyek eloszlása némely esetben szél-
sőséges. Az erős városi hatású régiókban jelentős koncentrációt figyelhetünk
meg: a terület 27%-án a népesség közel 70%-a él, itt koncentrálódik a gazdasági
teljesítmény 78%-a. A gazdasági teljesítmény koncentrációja igen szélsőséges: a
2004 előtt csatlakozott országokban termelik meg annak 95%-át, a többi az új tag-
államoké. Az INTERACT és az ESPON (2007) az egyes kategóriák alapján összegezte
a főbb társadalmi-gazdasági sajátosságokat (4. táblázat).

A módosítható területi egység problémájával foglalkozó ESPON 3.4.3 jelen-
tés (ESPON 2006) a tipizálást elkészítette NUTS 2 szintre is. A kutatási anyag ki-
emeli a városi és vidéki tipizálás eltérő eredményeit a közép-európai térségben,
ami az aggregációból fakadó információveszteségből adódik (3. ábra). Bajoror-
szág NUTS 3 szinten diverz képet nyújt, NUTS 2 szinten viszont egyértelműen
városi térséggé „válik”. Hasonló jelenség figyelhető meg Lengyelországban is.
(Itt érdekesség, hogy Varsó és vonzáskörzete NUTS 3 szinten erős városi hatás-
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4. táblázat: Főbb társadalmi-gazdasági sajátosságok a vidékies és városias térségekben
Main social and economic characteristics of the rural and urban areas
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3. ábra: Közép-európai vidéki és városi térségek NUTS 2 és NUTS 3 szinteken értelmezve
Rural and urban areas on different NUTS 2 and NUTS 3 scales in Central Europe

Forrás: ESPON 2006 alapján.



A város- és várostérség-tipizálás alapjai Kelet-Közép-Európában 99

sal és nagyfokú emberi beavatkozással jellemezhető, vajdasági – NUTS 2 – szin-
ten viszont egy kategóriával visszaesik.) Nagyobb visszaesés írható le Kassa és
Komárom-Esztergom megyék esetében, viszont Csehországban szinte alig vál-
tozott a két szinten elvégzett besorolás. A vidékiesség és a városiasság értelme-
zését és összehasonlítását nagyban befolyásolja a lehatárolás módszertana is.
Kelet-Németországban például jóval több várost értelmeznek NUTS 3 régió-
ként, mint Csehországban, Magyarországon, Romániában vagy Bulgáriában.
Előbbiben 26 várost (kreisfreie Stadt) találunk, míg utóbbiakban csupán a fővá-
rosok jelennek meg önálló régióként.

A nemzeti szinten eltérő lehatárolásokból adódó problémák részbeni kikü-
szöbölésére két módszert is kínál az európai szakirodalom: egyrészt a főbb vá-
rosok szűkebb-tágabb vonzáskörzettel együtt történő lehatárolását, másrészt
pedig a településmorfológiát is figyelembe vevő vizsgálatokat.

A város mint területi egység képét tovább differenciálja, hogy számos ki-
adványban (Dijkstra 2009; EC 2010b, 2013) megtaláljuk a nagyvárosi régió kife-
jezést. Ezek területi lehatárolásának alapja az urban audit LUZ térsége, tehát a
város és annak vonzáskörzete. A nagyvárosi régiók lehatárolása az EU és az
OECD harmonizált módszertanán alapul.10 A nagyvárosi térség egy vagy több
NUTS 3 térségből áll. Mivel a LUZ és a NUTS 3 területek határai nem esnek egy-
be, ezért azon NUTS 3 térségek, ahol az adott LUZ népességének legalább 50%-a
él, az az adott LUZ nagyvárosi térsége.11 A városmag lehatárolására a korábban
említett négyzetrácsmódszert alkalmazták, a vonzáskörzetek alapját pedig a
népszámlálások alapján felmért ingázási adatok jelentik.12 Háromféle nagyvá-
rosi térség létezik: fővárosi térség (mint pl. Budapest és Pest megye, Prága és
Közép-Csehország), második szintű nagyvárosi térség (a Kolozsvárt magába
foglaló Kolozs megye) és a kisebb nagyvárosi térség (például Brassó megye).
Csak a nagyvárosi térségnek van népességszám-megkötése, az azon belüli kate-
góriák meghatározása a nemzeti sajátosságokhoz kötődik. A nagyvárosi régió
szintjén történő vizsgálatok általában a GDP, a népesség és a munkaerő-piaci
helyzet sajátosságainak kimutatására törekszik. Hasonló metodikával határozta
meg az ESPON a másodlagos növekedési pólusokat (EIUA, UT, MRI, IFU, UC
2012) is, viszont több nagyvárosi térséget azonosítottak. A kutatás hipotézise
szerint a területi teljesítmény főbb mozgatórugói az alábbi tényezők: innováció,
humán tőke, elérhetőség, életminőség és kormányzati kapacitás. Az egyes mu-
tatók közötti kapcsolatokat nem elemzi a jelentés, az egyes dimenziók operaci-
onalizálása után csupán összehasonlító elemzéseket végeztek a kutatók.

Szintén városokat tipizál az ESPON FOCI projekt (EUROREG 2010). A vizs-
gálat megfigyelési egységei a nagyvárosi térségek és regionális hinterlandjuk.13

A térségi lehatárolás kivételes: Budapest esetében a regionális hinterland Bács-
Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok
megyékből áll, Prága esetében pedig Csehország nyugati fele (gyakorlatilag a
történelmi Bohémia) alkotja a hinterlandot. A kelet-közép-európai térben
22 nagyvárosi térség és regionális háttérország létezik. A mindkét térségre külön-
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külön elvégzett faktor- és klaszterelemzés eredménye egy város- és várostérségi
kategorizálás. A kelet-közép-európai térség 2004-ben és 2007-ben csatlakozott fő-
városainak mindegyike tradicionális vidéki térségekkel körülvett nemzeti növe-
kedési pólusnak számít, a lengyel nagyobb városok és Várna periferikus területek
kisebb városai. Berlin és tágabb környezete munkaerő-piaci problémákkal küsz-
ködő háttérországgal körülvett monocentrikus szolgáltatási központ, Graz és Linz
a hegyvidéki térségben lévő kis szolgáltatási központ kategóriájába tartozik.
Lipcse és Drezda problémás területen elhelyezkedő, szerkezetátalakítás alatti vá-
rosnak számít. Véleményem szerint a vizsgálatban kérdéses, hogy a tágabb hin-
terland ténylegesen funkcionális összetartozást is jelent-e. Budapest esetében
például Jász-Nagykun-Szolnok megyéből inkább csak a Jászság tekinthető hát-
térországnak, míg a megye többi része nem (OFTK 2014).

A nemzeti lehatárolások sajátos korrekciójaként értelmezhető a többköz-
pontúságot célként kitűző, a településmorfológiát is figyelembe vevő régió-
vizsgálat. Az egyik ESPON-projekt (BBR, IRS 2006) az európai térség NUTS 2 és
NUTS 3 régióinak többközpontúságát vizsgálta klaszterelemzés segítségével.14

Az elemzésbe öt mutatót vontak be: településsűrűség, a kisvárosi népesség ará-
nya, a funkcionális városi térségek és a MEGA-térségek jelenléte (dummy válto-
zók), valamint a legnagyobb város népességi aránya az adott régióban. A
klaszterelemzés eredményeként hét régiótípus született (5. táblázat).

5. táblázat: Kelet-közép-európai régiótipizálás a településmorfológia alapján
Typology of Central and Eastern European regions by settlement morphology

�����	�����"	 ,"��	�������"	 �����	
�:6�	���=����	�������>����	 ¦
�
����	��&	���<�<����������

��!����������������	��&	���
������������������&	�

����
��ª��	���ª����

#�����������	��&	�������������
�
�
���
	
��������!�����
���������

'�����¦
��
������������������
��	����
���ª�	���
��

#	
�����
$$�
���������
��	��&	��������������
	
������
��!��������������

����
���«����
���¦
��!
�

�:6�9������	����5�	 ��#�����
��
� '�[�!
��������
��='�����
#�����
?�

#	
�����
$$���#���������� ª�
����$��������
��#	*�	���
'�������	�!��
�

#���!��������������
	
�������
�
��	��&	���<�<���������	��

'�����¤��]��������'�����
¦��!
�������

#�����������	��&	�������������

	
������������	��
��	��&	���<�<����

ª�����	
����_&���
����	�
������"	�

,�����-	:C�G�	&((J	���
���0	



A város- és várostérség-tipizálás alapjai Kelet-Közép-Európában 101

Összességében többletinformációt kapunk a különböző szintű régiók poli-
centrikus térszerkezetéről, de mégis kritikával szükséges illetni a vizsgálatot. A
régiók többségében ugyanis látszólagos regionalizációval (Tóth 2003) szembe-
sülhetünk: a fejlesztési régióknak nincs sok közük a valóságos térszerveződés-
hez, inkább csak a politikai pragmatizmus (a fejlesztési források lehívása, a
fejlesztési stratégiák életbeléptetése és monitoringja) szülte azokat. „Kiváló”
példa erre a MEGA-területek dominanciájával jellemezhető klaszterek harma-
dik csoportját képviselő Mazóvia: Varsó régiója a „tudatosan vezérelt” aggregá-
ciós információveszteség miatt lett konvergenciarégió 2004–2006 között és az
azt követő pénzügyi ciklusban is.15

Módszertani (és különösen adatkezelési) szempontból talán az egyik legér-
dekesebb, legsokszínűbb vizsgálat az ESPON (2012) keretén belül született. A kö-
zép-európai fővárosokat (Bécs, Prága, Pozsony, Budapest, Ljubljana) górcső alá
vevő, a metropolizálódást és a policentrikus fejlődést vizsgáló POLYCE kutatásban
egy-egy város teljesítményének értékelésére számos területi szintet alkalmaztak.
Megjelenik az urban audit-ból a CC (magváros) és a LUZ (agglomeráció), a NUTS 3
és a NUTS 2 szint, egyes indikátorok esetében pedig a FUA- és MEGA-szintek is
előkerülnek. Az összehasonlító elemzés (a főbb faktorok: gazdasági teljesítmény,
népességi mutatók, mobilitás, környezet és életminőség) eredménye szerint a kö-
zép-európai fővárosok rangsora a következőképpen alakul: Bécs, Prága, Pozsony,
Ljubljana és Budapest.

Összegzés

Tanulmányom a napjainkban is átalakuló kelet-közép-európai régió területi sajá-
tosságainak kimutatását tűzte ki célul, mégpedig a városok, a városias terek értel-
mezésével, kitekintve a kelet-közép-európai térségre. Kutatási kérdéseim a
városok és a városi térségek meghatározását, a különböző területi szinteken való
értelmezést, a mérést, a módszertant, a városi teljesítmény kimutatását célozták.

Összességében kijelenthető, hogy a város nem minden esetben város, annak
szűkebb-tágabb vonzáskörzete vagy hinterlandja szinte minden esetben megjele-
nik a különböző társadalmi-gazdasági tartalmú területi elemzésekben. A főbb eu-
rópai empíriák áttanulmányozása alapján megállapítható, hogy legalább annyira
diverz a város- és a várostérség-tipizálás, mint a vidéki terek esetében.

Ugyanakkor a vizsgálatok többségét fenntartásokkal kell kezelnünk. A városi
szintű kutatások (konkrétan az urban audit) esetében számos faktor nehezíti az
egységes értelmezést, ilyenek például az adatbázis elérhetősége, megbízhatósága,
és a területi aggregáció sem tekinthető megbízhatónak. A városok kisugárzó, fej-
lődést generáló szerepe miatt fontosnak tartom az egységes módszertanon ala-
puló vonzáskörzet-lehatárolást.
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A területi vizsgálatok értelmezésének egyik kulcskérdése a lehatárolás
metodikája, annak sajátosságai és következményei. A gyakran előforduló mó-
dosítható területi egység problémájára megoldás a vonzáskörzettel való együt-
tes kezelés vagy a településmorfológia sajátosságainak figyelembevétele. Ter-
mészetesen egyik megoldás sem tökéletes, utóbbinál például a látszólagos regio-
nalizáció következményei nehezítik az értelmezést. Ezért a vizsgált térség
ismerete elengedhetetlen a pontos és tényszerű vizsgálatok elvégzéséhez.

A kelet-közép-európai régió várostérképének megrajzolása a fentiek alap-
ján nem egyszerű feladat. A városok és városias térségek számos tipizálásával
találkozhatunk, és az egységesítést nehezíti, hogy az egész térségre vonatkozó
elemzés kevésnek mondható. Természetesen Bécs, Berlin, az új tagállamok fő-
városai és a nagyobb városok elsőbbsége, teljesítménye megkérdőjelezhetetlen
a régióban, a kis és közepes népességű városok komplex feltárása még várat
magára. Jelen pillanatban ez a korábban említett okok miatt kivitelezhetetlen,
ezért a NUTS 3 szintű városi térségvizsgálatok tűnnek megfelelőnek, természe-
tesen a településmorfológiai sajátosságokkal kiegészítve. Egyrészt e térségi
szint áll a legközelebb a városi szinthez, másrészt pedig a városi fejlődés, telje-
sítmény indikátorkészlete ezen a szinten tűnik kielégítőnek.

Jegyzetek

1 Kunzmann (1992) Kék szőlő térszerkezeti modellje is hasonló elképzelésen alapul. A főbb eu-
rópai városok mint szőlőszemek jelennek meg (szűkebb-tágabb vonzáskörzetükkel), ezek
együttesen egy fürtöt alkotnak. Gorzelak (1997) szintén városi alapon határolta le híres tér-
szerkezeti modelljét, a Közép-európai banánt.

2 Beszédes összefüggéseket ismertet az ötödik kohéziós jelentés (EC 2010b): a nyugat-európai
urbanizáltabb térségben magasabb az anyagilag nélkülöző és az anyagilag súlyosan nélkülöző
népesség aránya, mint a kevésbé városiasodott térségekben.

3 Két megvilágításban is beszélhetünk policentrikusságról. Az első a morfológiához kapcsolódik,
ami azt jelenti, hogy adott területen hogyan oszlanak el a városi körzetek; a második a városi
körzetek közötti kapcsolatra (pl. az együttműködések hálózatára) vonatkozik. (Illés 2005)

4 Alapegységnek a funkcionális városi területet (functional urban area – FUA) tekinti az ESPON,
amely egy városi központ (morphological urban area – MUA) és az azzal szoros gazdasági
kapcsolatban álló környezet (labour pool) együttese (Radvánszki 2007).

5 Minden dimenziót két mutató képvisel, a versenyképességi indexek kivételével egyszerű
számtani átlagot használtak az összegzésnél. Az egy főre jutó GDP-t kétharmados, a vállalatok
jelenlétét egyharmados aránnyal vették figyelembe.

6 Itt a lehatárolás kiegyenlítéséről, egységesítéséről van szó, a fővárosok összehasonlíthatósá-
gának érdekében. A kategória a város körüli beépített területeket is tartalmazza.

7 Az alkalmazott versenyképességi modell a versenyképességi fa (Lukovics 2008). Ennek alapjai
a tehetség, az innováció, a kapcsolódás és a vállalkozókészség.

8 A népsűrűség és a MEGA-területek között pozitív korrelációs kapcsolat van, mint ahogy a
mesterséges területek aránya és a népsűrűség között is. (Ez utóbbi esetében igen szoros a
kapcsolat.)

9 A kategóriák a következők: erős városi hatás, nagyfokú emberi beavatkozás; erős városi hatás,
közepes emberi beavatkozás; erős városi hatás, kismértékű emberi beavatkozás; gyenge váro-
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si hatás, nagyfokú emberi beavatkozás; gyenge városi hatás, közepes városi hatás; gyenge vá-
rosi hatás, kismértékű emberi beavatkozás.

10 A kettő közötti különbség az, hogy az OECD csak a nagyobb nagyvárosokat veszi számba és
csakis az OECD-tagországokban, míg az EU szerint népességi kritérium van: legalább 250 000
főnek kell lennie egy nagyvárosi térségben.

11 Hasonló módszertani sajátossággal találkozhatunk az ESPON FOCI projektben is, ott viszont szi-
gorúbb megkötés él: az 50% helyett 70%-nak kell élnie az adott NUTS 3 térségben, térségekben.

12 Hasonló módszertant alkalmaz Annoni és Dijkstra (2013) a hatodik kohéziós jelentést megala-
pozó, az EU regionális versenyképességét vizsgáló írásában (amely például Berlint és Bran-
denburgot, Bécset és Alsó-Ausztriát egyként kezeli).

13 Ezt együttesen makrorégiónak nevezi a jelentés. A Belügyminisztérium és a VÁTI által szer-
kesztett (2011), az ESPON kutatási eredményeit magyarul bemutató kiadvány város és von-
záskörzetnek nevezi ezt a területi szintet. Véleményem szerint a város és regionális
hinterlandja vagy háttérországa kifejezést indokolt alkalmazni.

14 Azon országok esetében, ahol egyetlen NUTS 2 térséget találunk (balti államok, Szlovénia), ott
a világosabb értelmezhetőség miatt alkalmazták a NUTS 3 szintet.

15 Varsó NUTS 3 térség (Miasto Warszawa) már a 2000–2002-es időszakban is hasonló teljesít-
ménnyel bírt, mint az akkori térségi éllovas Prága, mára viszont megelőzte azt. Mazóvia hat
NUTS 3 térségből áll, a fejlett Varsóból és öt fejletlen alrégióból. Többségük ma az egy főre ju-
tó, vásárlóerő-paritáson mért GDP alapján az EU-átlag 50%-án áll.
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A módszer lehetőséget adott arra, hogy felderítsük a városhálózat belső differen-
ciáltságát, illetve a dimenziók mentén betekintést nyerünk abba, hogy a városhálózat
csoportjai milyen mértékű innovációs képességgel rendelkeznek. A főkomponenseket
327 város adatainak figyelembevételével alakítottuk ki, ebben nem szerepelnek Buda-
pest, valamint a 2013 júliusában városi rangot elnyert 18 város mutatói.

A kapott eredmények arról is tanúskodnak, hogy a területi egyenlőtlenség tovább
növekszik. A városok közötti különbségek mérséklődtek, azonban az egyes dimenziók
közötti szakadék tovább nőtt. A jól teljesítő városok esetében sem feltétlenül találkozik
a gazdasági és innovációs potenciál.
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ABSTRACT: A considerable amount of literature has been published in Hungarian on the
settlements’ innovation capability in the past twenty years. However, among these studies we



106 Rechnitzer János, Páthy Ádám, Berkes Judit

can barely find a complex examination that would embrace the entire Hungarian city network.
We cannot set aside its importance, since the situation exposed and the results revealed by such
an examination could serve as a basis for evolving different strategies defined by the peculiar
features of the city network.

The basis for our study is an analysis of innovation potential carried out in 2005. Sticking
to its methodological structure, we made an attempt to reveal the dispersion of Hungarian city
networks by organizing the unique variables into five dimensions. These five dimensions are as
follows: economy, education and management, social activity, human resources, innovation.

This method made it possible to explore the differences within the city networks, as well as
to shed light on the degree of innovational capabilities of the methodologically well-defined
groups of city networks. The dimensions were formed based on the data from 327 cities. The
sample does not include the indicators of Budapest and other 18 cities which gained urban status
in July 2013.

We used cluster analysis based on the principal component scores to determine
homogeneous groups of cities. Twenty-five cities with the best complex indicators were separated
and a hierarchical cluster analysis was done on them. Groups of the remaining cities were
determined by the k-means cluster analysis. Human resources and innovation indicators played
a great role in the stratification of the twenty-five “elite” cities. Six groups were identified among
them as follows: regional centers with complex structure; regional centers with economic
emphasis; cities with research and development dominance; suburban economic centers; cities
with significant knowledge base and higher education; sub-regional centers with balanced
structure. The remaining 302 cities were classified into four clusters. Here we can observe a
“second tier” in the city network, consisting of 37 cities. Availability of human resources and
innovation is also relevant in this category, but clusters below this level – containing mostly
small towns and “quasi-towns” with deficient central functions – are determined along the
primary economic and social factors.

The results also prove that regional inequalities are constantly increasing. Differences
between cities decreased slightly, however, the gap between the dimensions became even wider. The
economic and innovation potential do not necessarily meet in the case of well-performing cities.

Bevezetés

A hazai regionális kutatások egyik fontos területe a településhálózat, s azon be-
lül a városrendszerek elemzése. A városok meghatározó szerepet töltenek be a
területi folyamatokban, hiszen koncentrált erőforrásokkal, azok valamilyen
kombinációjával rendelkeznek, s így generálói a térszerkezet alakításának. Ku-
tatásunk azt vizsgálja, hogy egy vagy több domináns gazdasági szektor által
formált városi térben milyen fejlődési sajátosságok mutathatók ki. Emellett kí-
váncsiak vagyunk arra, hogy a városrendszer elemeit, alrendszereit, térbeli
megjelenését és kiterjedését ezek a gazdasági koncentrációk és az azokhoz
szervesen kapcsolódó tevékenységek, funkciók, továbbá az azokat megtestesítő
intézmények miként képesek alakítani.

A kutatás számos dimenziója közül az egyik, hogy áttekintjük a hazai vá-
roshálózat változási irányait. Egyrészt keressük a hálózatalakítás meghatározó
tényezőit, másrészt vizsgáljuk az összetartozó, azonos jellegzetességeket muta-
tó csoportokat, s végül pozicionáljuk az egyes városokat, regisztrálva azok el-
mozdulásait. Az időbeliségre is törekszünk, hiszen az ezredforduló időszakára
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vonatkozó elemzéseket (Grosz, Rechnitzer 2005; Horváth 2006) ismételjük meg,
minimális kiegészítéssel. A vizsgálatok reprodukálásával célunk a változások
bemutatása. Leírjuk azokat a tényezőket, amelyek mozgatták a magyar város-
hálózat egészét, s azokból kiemelten a nagyvárosokat, térségszervező közpon-
tokat, valamint érzékeltetjük az esetleges az egyes alakító tényezők szerkezeti
átrendeződését. Meghatározzuk az azonos fejlődést mutató csoportokat, meg-
adva azok térbeli elhelyezkedését, tagjait, jellemzőit.

A városkutatás hazai irányainak rövid áttekintése

A hazai regionális tudomány több szinten és dimenzióban foglalkozott a város-
sal mint meghatározó területi egységgel, a városi rendszerekkel, hálózatokkal.
A kutatások hatására – vélhetően – a területi politika, s annak dokumentumai is
növekvő hangsúlyt helyeztek a városok fejlesztésére, azok funkcióinak megha-
tározására, majd lehetséges alakítási irányaik kijelölésére.

Rövid áttekintésünkben a hangsúlyt a városkutatás főbb irányaira helyez-
zük, kiemeljük azokat az elemzéseket, amelyek a hálózatalakításban adhatnak el-
igazítást, valamint a nagyvárosi szerkezethez, annak egészéhez, csoportjaihoz
vagy egyes tagjaihoz köthetők.

Az első csoportba soroljuk a városok kialakulásával, fejlődésével, az urbanizációs
folyamat elemeivel, megjelenési formáival foglalkozó műveket. Az új klasszikus
mű Enyedi György (2012) monográfiája, amely az urbanizáció világméretű jelen-
ségének izgalmas leírását adja a különböző nagytérségekben, más és más fejlődési
pályákon. Nagy hangsúlyt helyez a városhálózatokra, azok kialakulására és fejlő-
dési sajátosságaira, de részletesen nem tárgyalja a magyar jellegzetességeket. En-
nek történeti metszeteit, valamint annak alakulását tekinti át Beluszky Pál (1999)
szintén klasszikusnak tekinthető munkájában, ahol kitér a regionális funkcióval
rendelkező városok hálózatára, az annak változását előidéző történelmi, gazdasá-
gi tényezőkre. Viszonylag kevés elemzés foglalkozott a hazai nagyvárosok euró-
pai és közép-európai összevetésével, e hálózatokban elfoglalt helyüknek a
meghatározásával (Enyedi 2010; Horváth 1998; Tagai 2010).

Míg Kelet-Közép-Európa városhálózatának fejlődési irányai elhanyagoltak
a hazai irodalomban, addig a városi társadalom és rendszer irányításának, szerve-
zésének kérdései erősen felülreprezentáltak. Kiemelkednek azok az elemzések,
amelyek a nagyvárosi társadalmak átalakulást tekintik át, kitérve a legfonto-
sabb mozgató tényezőkre (Szirmai 2009, 2013). A városi rendszerek kormányzá-
sa (Pálné Kovács 2010), a város és vidék vagy agglomerációk együttműkö-
désének alakulása, a térszervezés intézményi kereteinek alakulása érdemleges
eredményeket mutatott fel (Somlyódyné Pfeil 2012). Izgalmas vita zajlott a vá-
rossá válásról, de egyben a városi rendszerek fejlődését meghatározó tényezők-
ről is (Csapó, Kocsis 2008; Dövényi 2009; Kulcsár 2008; Pirisi 2009; Pirisi,
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Trócsányi 2009; Tóth 2008). Kutatásunk szempontjából e blokk tanulságai abban
álltak össze, hogy egyrészt a városi társadalom minél pontosabb leírására kell
törekednünk, s az intézményi keretek jellege nem elégséges a hálózatok és azok
egyes csoportjainak összehasonlításához. Valamint azt is elfogadtuk, hogy a vá-
rosi funkciók standard, hagyományos elemei mellett egyre több új tényező je-
lenik meg, amelyek egzakt leírása még számos akadályba ütközik. S végül
magyarázatot kaptunk arra, hogy a magyar városhálózat nagy tömegét funk-
cióhiányos kisvárosok teszik ki, amelyek döntően a rendszerváltozás után
nyerték el a városi rangot, s közülük igen kevesek emelkedtek ki.

A városi funkciók (erőforrások, intézmények, szerkezetek) és azok térbeli
hatásait elemző, alapos módszertani ismereteket nyújtó kutatások (Bajmócy, Kiss
1999; Nagy 2011; Szigeti 2002; Tóth 2011) segítettek a regionális szerepkörök
egyértelmű elhatárolásában, azoknak a funkcióknak a kiválasztásában vagy
megerősítésében, amelyek a városok térbeli hatásait jól közvetítik.

A következő blokkba soroltuk azokat az irodalmakat és elemzéseket, ame-
lyek a városi hálózatokra vonatkoztak. A hálózati elemzéseken belül több téma-
kört lehet elkülöníteni. Az első a fejlesztési stratégiák csoportja, ahol az
alapvető kérdés, hogy milyen szerkezetek kialakítása történjen meg a jövőben,
a hálózatban; annak egyes csomópontjai (regionális központok) milyen szerep-
pel és funkciórendszerrel rendelkezzenek, s milyen legyen a viszony Európa
más nagyközpontjaival és a többi magyar várossal (Barta 2009; Faragó 2006,
2008, 2009). Ehhez kapcsolódik a regionális központok értelmezése, meghatáro-
zása, a térbeli növekedési pólusok leírása, azok működésének körbejárása és a
kapcsolódó fejlesztések meghatározása (Horváth 2007; Lengyel 2007; Rechnitzer
2007). A városhálózat szerkezeti sajátosságainak elemzése a másik nagy vizsgá-
lati terület, ebben két irányt különíthetünk el: az egyik az általános szerkezeti
elemzés, amikor a fejlődési irányok értékelése segíti a tervezést (Salamin,
Radvánszki, Nagy 2008), a másik a szerkezetet alakító nagyvárosok, központok
helyzetének, funkcióinak vizsgálata és ebből a hálózatszervezés irányainak
számbavétele (Csomós 2013; Tóth, Nagy 2013).

Végül, de nem utolsósorban témánk szempontjából meghatározó kérdések
a városhálózat alakításában az innovációk, a megújítások megjelenése, illetve az
azokat jellemző tényezők és a szerkezetet alakító további faktorok (gazdaság,
társadalom, népesség, intézmény) kapcsolata, kölcsönös egymásrautaltsága
(Grosz, Rechnitzer 2005; Lengyel, Rechnitzer 2000; Rechnitzer 1993; Rechnitzer,
Csizmadia, Grosz 2004). A kapcsolatelemzések lehetőséget adtak arra, hogy tí-
pusokat határoljunk le, keresve azokat az összetartozó, azonos fejlődési pályát
mutató városokat, amelyekben a vizsgált tényezők sokasága valamilyen mér-
tékben egyezik, s ezzel hasonló szerepük lehet a hálózat egészének alakításá-
ban, de a térszerkezet formálásában is.

Elemzésünk célja az időbeliség regisztrálása, nemcsak a hálózat egészének
bemutatása, annak egy időpontban történő felvétele, hanem a változás megra-
gadása. Annak kimutatása, hogy a városhálózat milyen irányban alakult a rend-
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szerváltozás időszakában (1991–1992), az ezredfordulót megelőző időszakban
(1997–1998), annak első évtizede elején (2002–2003), végül a jelenlegi évtized
első éveiben (2011–2012).

Vélhetően rövid ez az időszak, hiszen bár a városhálózat számos taggal bő-
vült, de nagyon lassan mozdul el, annak stabil elemei új funkciókat csak idővel
alakítanak ki, azok hatásai erősen megkésve – néha követhetetlenül – jelent-
keznek. A helyezések, az összetartozó csoportok, a pozíciók alakulását az adat-
bázisok – még ha törekedtünk is az időbeli és tartalmi egységesítésre – erősen
befolyásolják, azok részben új és új elemekkel, s a régiek pedig változó tartal-
makkal állíthatók elő. Az elemzéseink tehát egy időszakra vonatkozó helyzetképet,
egy újabb felvételt adnak a térszerkezetet döntően alakító centrumok hálózatá-
ról. A visszautalások, az időbeli összevetések a lehetséges pályák irányait adják
meg, és persze az azokat formáló tényezőket. A hálózat alakulásának mozgató-
elemeit számba vettük tanulmányunkban, s magyar vonatkozásban értelmez-
hető összefüggéseket fogunk bemutatni.

Az adatbázis

Tanulmányunk elsősorban arra tesz kísérletet, hogy a Grosz és Rechnitzer
(2005) által publikált1 innovációspotenciál-vizsgálat megismétlésével bemutas-
sa a hazai városhálózat tagozódását a versenyképesség és az innovációs poten-
ciál alapján, figyelemmel követve az elmúlt évtized változásait. Ezen túlmenően
az elemzések során fontosnak tartottuk azt is, hogy további, részletesebb feltá-
rásokkal kiindulópontokat adjunk meg mind a felhasznált indikátorokra, mind
pedig az alkalmazott módszerekre vonatkozóan. Kerestük a lehetőségeket, hogy
még pontosabban és árnyaltabban alakítsuk ki a különböző várostípusokat, to-
vábbá határozottabban rávilágítsunk a tudásteremtés és tudáskiaknázás közötti
kapcsolatokra vagy azok hiányára.

Ennek megfelelően megtartottuk a korábbi struktúrát, az öt tematikus fő-
komponensbe rendezett változókat. Az indikátorkészlet felépítése is megegyezik
a korábbi elemzéssel, a változók tartalma és a fajlagos mutatók kialakításának
módszere néhány kivétellel szintén azonos elvet követ. Egy változó – a szolgál-
tatásokban foglalkoztatottak aránya – maradt ki a megismételt vizsgálatból,
mivel az adat nem áll rendelkezésünkre települési szinten, és nincs olyan ha-
sonló tartalmú indikátor, amellyel érdemben helyettesíteni tudtuk volna. Egy
mutató tartalma jelentősen változott, a gazdasági főkomponens esetében indo-
koltnak tartottuk a távbeszélő-fővonalak számának lecserélését a relevánsabb
szélessávúinternet-előfizetésekkel. Apróbb változtatásnak tekinthető még,
hogy a társadalmi aktivitás főkomponensben egy népszavazási (európai uniós
csatlakozás) részvételi arány helyett a parlamenti választások részvételi ará-
nyát használtuk.
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Bizonyos esetekben az adattartalmat csak kismértékben érintő terminológi-
ai változások voltak. A főiskolai és egyetemi karok esetében a karnak nem minő-
sülő székhelyen kívüli képzések nem szerepelnek az adatok között, a jogi
személyiségű vállalkozások száma esetében nem a működő, hanem a regisztrált
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1. táblázat: A főkomponensek és az azokat alkotó mutatók
Indicators used in the analysis sorted by principal components
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vállalkozásokból indultunk ki. A foglalkozási beosztások indikátorai a FEOR osz-
tályozási rendszer adatai alapján készültek, mivel az adatbázis összeállításának,
illetve jelen tanulmány megírásának időpontjában nem álltak rendelkezésünkre
a 2011-es népszámlálás részletes, települési szintű foglalkoztatási adatai. Az
1. táblázatban adjuk közre a felhasznált indikátorok listáját a főkomponensek
szerint rendezve.

Az elemzés módszere és a változók értékelése

A vizsgálat első lépésében a tematikus dimenziókba sorolt változókból főkom-
ponenseket készítettünk. A főkomponensek megtartása nem előre meghatáro-
zott sajátértékküszöb alkalmazásával történt, hanem minden esetben egy
változót tartottunk meg (két dimenzió – gazdaság, humánerőforrás – esetében
2-2 főkomponens maradt, amelyek sajátértéke 1 felett volt, de mindkét esetben
csak a legmagasabb magyarázóerővel rendelkezőt tartottuk meg).

A főkomponensek kialakításánál 327 város adatait vettük figyelembe, nem
szerepelnek Budapest, valamint a 2013 júliusában városi rangot elnyert 18 vá-
ros mutatói. A főkomponenseket alkotó változók között vegyesen találhatók
fajlagos, illetve abszolút indikátorok. A főkomponensek pontszámai olyan stan-
dardizált mutatók, amelyek lehetővé teszik a különböző dimenziók együttes
osztályozását.

A főkomponensek kialakításakor meggyőződhettünk arról, hogy az előző
vizsgálat során alkalmazott indikátorkészlet a városhálózat jelenlegi állapotára
is érvényes. A teljes variancia főkomponensek által magyarázott hányadosaiban
az előző vizsgálathoz hasonló értékeket találtunk a társadalmi aktivitás, a hu-
mánerőforrás és az innovációs főkomponens esetében. A gazdasági főkompo-
nens magyarázóereje az új adatokkal szignifikánsan alacsonyabb (53%-ra
csökkent a 62%-kal szemben), míg az iskolázottság és a menedzsment főkompo-
nens esetében magasabb (88% a 79%-kal szemben, de ez jelentős mértékben az
új modellből hiányzó mutatónak tudható be).

A főkomponensek alapvető adatait elemezve látható, hogy a skálák terje-
delme és azok eloszlásai az egyes dimenziókban különböznek (2. táblázat). A
gazdasági és iskolázottsági – illetve bizonyos mértékben a társadalmi aktivitás –
főkomponensek esetében a normálishoz hasonló eloszlásokkal találkozhatunk,
míg a humánerőforrás, de főként az innováció dimenziójában ehhez képest je-
lentős torzulások lépnek fel. Az innovációs főkomponensnél a korábbi vizsgá-
latban is tapasztalt nagy terjedelem, illetve magas csúcsossági mutató a jelen-
legi adatokban még egyenlőtlenebb eloszlású.

A gazdasági főkomponens esetében az átlagpontszám – a főkomponens tu-
lajdonságai alapján nulla – mentén tulajdonképpen pontosan kettéoszlik a vá-
roshálózat, a szórástávolságon kívüli városok száma pozitív és negatív irányban
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egyenlőnek tekinthető. Hasonló a helyzet az iskolázottság és a társadalmi akti-
vitás főkomponensnél is. Ezek a dimenziók „megfelelően” viselkednek a váro-
sok rangsorolásának szempontjából.

A fentiekben már jellemzett humánerőforrás és főként az innovációs fő-
komponens esetében többféle ok húzódik meg a normálistól jelentősen eltérő
megoszlások mögött, ezek közül a két legfontosabb:

– a főkomponensek kialakításánál felhasznált indikátorok jellege: míg az első
három főkomponenst alkotó változók egy kivételével fajlagos mutatók
voltak, addig a humánerőforrás főkomponens esetében két abszolút
mutatót is felhasználtunk, az innovációs pedig csak ilyeneket tartalmaz;

– a mutatók tartalma: a két főkomponens esetében az azokat alkotó indiká-
torok jelentős része erősen polarizált. Ilyenek elsősorban a felsőfokú in-
tézményekre vonatkozó adatok, amelyek értelemszerűen nulla értéket
vesznek fel azon városokban, amelyek nem rendelkeznek ilyen intéz-
ménnyel. Az innovációs mutatókban is jelentős koncentráció tapasztal-
ható, ami világosan kirajzol egy elitkategóriát a városhálózaton belül,
sőt ebből a csoportból még kiválik egy másik, kiemelkedő mutatókkal
rendelkező szűk városkör, amely bizonyos – innovációt támogató – in-
tézményi hátterének köszönheti helyzetét.

Ezeknek a tényezőknek köszönhető, hogy a városoknak csak egy szűk köre,
mintegy negyede kerül a teljes átlag fölé. Míg az ettől elmaradók nagy része egy
viszonylag homogén tömböt alkot, kevéssel az átlag alatti pontszámokkal, a két
főkomponens esetében a pontszámok minimuma nem éri el az egy szórásnyi
negatív távolságot, ami elsősorban a sok nulla értékű mutatónak köszönhető.
Annak a hátterében, hogy mind a humánerőforrás, mind pedig az innovációs
főkomponens esetében jelentősen magasabb az eloszlás csúcsosságának értéke
az előző vizsgálattal összehasonlítva, részben az áll, hogy jelen vizsgálat na-
gyobb elemzési körrel dolgozik; a városhálózat 2004 utáni „új belépői” túlnyo-
mó többséggel nem mutatnak érdemleges teljesítményt ebben a két dimenzióban.

2. táblázat: A főkomponensek alapvető eloszlási mutatói
Dispersion indicators of principal components
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Jelentős mértékben – 251-ről 327-re – növekedett a vizsgálati egységek száma,
körükben több indikátor nulla értékkel lép be a modellbe.

Összességében elmondható, hogy az alapvető társadalmi-gazdasági indikáto-
rok alapján egy jól kezelhető fejlett–fejletlen hierarchiát azonosíthattunk, de a ver-
senyképesség és az innovativitás mutatóinak eloszlása egyensúlytalan lett. Emiatt,
illetve a mérsékelt innovációval rendelkező városok száma miatt nem tudunk kel-
lően megalapozott kijelentéseket tenni a K+F+I-potenciál, valamint a gazdasági fo-
lyamatok közötti kétirányú pozitív kapcsolatokról a vizsgálat e szakaszában.

Amennyiben a tematikus főkomponensek segítségével osztályozást kívánunk
végezni, mindenképpen meg kell vizsgálnunk a dimenziók közötti kapcsolatokat.
A főkomponensek páronkénti korrelációi minden esetben szignifikánsak, de a
kapcsolatok erőssége változó (3. táblázat).

Az első három, normálishoz közeli eloszlást mutató főkomponens páron-
kénti korrelációi magasak, de a humánerőforrás és az innovációs főkomponen-
sekkel való kapcsolatuk csak közepes erősségű. Ebből következik, hogy a
főkomponensek két csoportját nemcsak eloszlási tulajdonságaik, hanem bizo-
nyos mértékben az eltérő belső hierarchia mentén is elválaszthatjuk egymástól.
Még inkább erősíti ezt, hogy a legmagasabb korrelációs együtthatót a humán-
erőforrás és az innováció főkomponensei között találhatjuk. Fenntartva és fi-
gyelembe véve e megosztottságot, a szignifikáns kapcsolatok alapján mégis
elmondhatjuk, hogy alapvetően konzisztens mutatókészletről beszélhetünk,
amely lehetőséget nyújt a városhálózat elemeinek osztályozására a társadalmi-
gazdasági, illetve innovációs indikátorokon keresztül.

A főkomponensek hálózatalakítása

A gazdasági főkomponens pontszámai alapján való eloszlás egyenletes, átlag fe-
letti pontszámmal 169, átlag alattival 158 város rendelkezik. A szórástávolságon
kívül eső egységek eloszlása is egyenletes, egy szórástávolságon felül 52, alul 53
város található, a két szórástávolságon kívüli egységek száma nyolc, illetve hat.
Amennyiben méret és jogállás szerint vizsgáljuk a gazdasági teljesítmény mu-
tatóit, elmondható, hogy a főkomponenshez tartozó átlagos pontszám a népes-
ség növekedésével emelkedik. Míg az alsó kvintilisbe tartozó városok átlagos
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3. táblázat. A főkomponensek közötti páronkénti korrelációs együtthatók
Bivariate correlation coefficients between principal components
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népességszáma 6 253, addig a felső esetében már 28 337 lakos az átlag. Hasonló
a helyzet abban az esetben is, ha az átlag alatti, illetve feletti pontszámmal ren-
delkező városok népességét vizsgáljuk.

Funkciók alapján azt tapasztalhatjuk, hogy a 23 megyei jogú város közül
két város (Hódmezővásárhely, Salgótarján) produkál átlag alatti pontszámot, a
többi 21 nemcsak a teljes átlag felett, hanem a felső két kvintilis valamelyiké-
ben található, közülük 11 város van az egyszeres pozitív szórástávolság felett.

A gazdasági fejlettség rangsorának legszűkebb elitje, a két pozitív szórástá-
volságon kívül eső nyolc város között nem találhatók megyei jogú városok.
Négy, budapesti agglomerációhoz tartozó település (Budaörs, Százhalombatta,
Törökbálint, Szentendre) mellett két olyan ipari központ (Paks, Tiszaújváros)
sorolódott ide, amelyek gazdaságát egy-egy domináns nagyüzem határozza meg.
Továbbá két olyan, 5 000 lakos alatti település (Répcelak, Bábolna) került előkelő
pozícióba, ahol kimondottan kedvezőek a foglalkoztatási mutatók. Az 52, egy
pozitív szórástávolságon kívül eső pontszámú városok túlnyomó többsége a bu-
dapesti agglomerációban és a Dunántúlon helyezkedik el, kivételt a már említett
Tiszaújvároson kívül néhány megyei jogú város (Kecskemét, Eger, Szolnok), to-
vábbá a Budapesttől ugyancsak viszonylag kis távolságra fekvő Hatvan és Rétság
képez. A Dunántúl 13 megyei jogú városa közül nyolc tartozik ebbe a körbe.

Az átlag alatt teljesítő városok köre viszonylag jól lehatárolható térségi és
népességi szempontok alapján. A két megyei jogú városon (Hódmezővásárhely,
Salgótarján) kívül mindössze két, 25 000 főnél népesebb település (Hajdúbö-
szörmény, Ózd) került ide. Az átlag alatt teljesítő városok átlagos lakónépessége
8 403 fő, az átlag felettieké 22 908 fő. Viszonylag kevés dunántúli település sze-
repel az átlag alatti gazdasági teljesítményű városok között, ezek túlnyomó
többsége a Dél-Dunántúlon helyezkedik el. A gyenge gazdasági teljesítményt
nyújtó, egy szórásnyi negatív távolságon kívül eső 53 város között mindössze
három dunántúli, hátrányos helyzetű térségben elhelyezkedő, alacsony népes-
ségű település (Gyönk, Nagybajom, Kadarkút) található. A gazdasági rangsor se-
reghajtói, a kétszeres negatív szórástávolságon kívül eső hat település közül öt
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el.

Az iskolázottság és menedzsment főkomponensnél szintén a normálishoz közeli
eloszlással találkozhatunk, 150 átlag feletti, illetve 177 átlag alatti várossal. A
főkomponens pontszámaiban és kategóriáiban a gazdaságihoz képest erősebben
mutatkozik a népesség és a funkció szerinti polarizáció. Az átlag alatt teljesítő
városok átlagos lakónépessége 7 979 fő, az átlag felettieké 25 247 fő. Ugyanezek
az értékek az alsó és felső kvintilis esetében 5 923, illetve 38 908 főt tesznek ki.
Nincs olyan megyei jogú város, amely átlag alatti pontszámmal szerepelne, és
mindössze öt 25 000 fő feletti népességű település (Ajka, Hajdúböszörmény,
Komló, Ózd, Szentes) került ebbe a kategóriába. Az „elitet” alkotó, pozitív szó-
rástávolságon kívül eső kategóriába került 58 város közül 17 megyei jogú, ez azt
jelenti, hogy csak hat megyei jogú város (Sopron, Salgótarján, Dunaújváros,
Nagykanizsa, Tatabánya, Hódmezővásárhely) sorolódott e körön kívülre.
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A regionális eloszlás is árnyaltabb a gazdasági főkomponenshez képest. A
Dunától keletre fekvő megyei jogú városok túlnyomó többsége is bekerült az
elitbe, viszont rajtuk kívül mindössze három város (Baja, Felsőzsolca, Gyula)
tartozik ide az Alföldről és Észak-Magyarországról. A legszűkebb elitet – kétsze-
res pozitív szórástávolság felett – alkotó kilenc város közül hét a budapesti agg-
lomerációhoz tartozik, kivételt csak Hévíz és Balatonföldvár képez. Általá-
nosságban is elmondható, hogy a Balaton környéki települések szignifikánsan
jobban teljesítenek itt, mint a gazdasági főkomponens esetében. Balatonföldvá-
ron kívül Balatonalmádi, Balatonfüred, Keszthely, Siófok és Zamárdi is az első
ötven város között van, míg gazdasági tekintetben ezt nem lehet elmondani ró-
luk. Hasonló tendenciákat láthatunk más olyan településeken is, amelyekben
domináns az idegenforgalom (Harkány, Velence, Zalakaros).

A gyengén teljesítő városok köre némileg kiegyensúlyozottabb regionáli-
san, mint a gazdasági főkomponensnél. Az 50, negatív szórástávolságon kívül
elhelyezkedő város közül hét (Ács, Beled, Berhida, Devecser, Enying, Jánossom-
orja, Pusztaszabolcs) található a Dunántúlon, de közülük egy sem a Dél-Dunán-
túlon. A leggyengébben teljesítő városok túlnyomó többsége az Észak-Alföldön
helyezkedik el (a 20 legalacsonyabb pontszámmal rendelkező város közül 14 ta-
lálható ebben a régióban), viszont mindössze egy település (Cigánd) kerül a két-
szeres negatív szórástávolságon kívülre.

A társadalmi aktivitás főkomponensnél sem találkozhatunk extremitásokkal.
Itt is a normálishoz közelít az eloszlás, a relatíve nagyobb terjedelem egyetlen
város (Kiskőrös) kiemelkedő pontszámának köszönhető. A település népessége
és a funkciók hasonló mértékben tekinthetők befolyásoló tényezőnek, mint az
előző két főkomponens esetében. Az átlag alatti pontszámmal rendelkező váro-
sok átlagos népessége 8 000 alatti, az átlag felettieké 25 000 feletti, a pozitív
szórástávolságon kívül eső 54 város átlagos népessége 43 000 felett van. Az is-
kolázottsági főkomponenshez hasonlóan itt sem találunk olyan megyei jogú vá-
rost, amely átlag alatt teljesít, és mindössze két, 25 000 fő feletti népességű
településről (Ózd, Hajdúböszörmény) mondható ez el. A megyei jogú városok
közül három (Tatabánya, Hódmezővásárhely, Érd) maradt ki a főkomponens
„elitjét” alkotó, pozitív szórástávolságon túli 54 település közül.

A regionális eloszlásról elmondható, hogy a dunántúli és a budapesti agglome-
rációban tömörülő városok dominálnak a jól teljesítő városok körében, de kissé ár-
nyaltabb a kép, mint az előző két főkomponensnél. Egy alföldi város, Kiskőrös
rendelkezik a kiugróan legmagasabb pontszámmal, rajta kívül még három olyan ta-
lálható a pozitív szórástávolság felettiek között, amely nem a Dunántúlon vagy a
budapesti agglomerációban fekszik, illetve nem megyei jogú város (Gyöngyös, Ba-
lassagyarmat, Tiszaújváros). A rosszul teljesítő városok valamivel kiegyensúlyozot-
tabb térségi megoszlásáról beszélhetünk, erősebb hatást gyakorol a település
nagysága és a várossá nyilvánítás időpontja. A leggyengébben teljesítő 58 város át-
lagos népességszáma alig haladja meg a 6 000 főt, illetve elvétve található köztük
olyan település, amely az ezredforduló előtt nyert volna városi rangot.
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A humánerőforrás főkomponens egyenlőtlen eloszlású: a városhálózat kiemelt
csoportja jól teljesít a főkomponenst alkotó mutatókban, míg a városok többsé-
ge egymás közelében csoportosul, kevéssel átlag alatti pontszámmal. Ez részben
annak a körülménynek köszönhető, hogy a főkomponensben abszolút mutatók
szerepelnek, részben pedig a felsőoktatási intézmények hiánya miatt sok a nulla
(nemleges) értékű alapadat. Ettől függetlenül a kapott kép valósnak tekinthető,
amennyiben adottnak tekintjük a felsőoktatási és a K+F+I-infrastruktúra jelen-
létének versenyképességre gyakorolt hatásait. Ennek következtében egy csú-
csos, nagy terjedelmű eloszlással találkozunk, amelyet a felfelé kilógó városok
határoznak meg.

Mindössze 75 várost találhatunk átlag feletti pontszámmal, a legjobban a
nagy egyetemi központok teljesítenek, így az elitbe kerülnek azok a kisebb tele-
pülések is, ahol méretükhöz és gazdasági súlyukhoz képest hangsúlyos a felső-
oktatás jelenléte (Gödöllő, Keszthely). A magas pontszámmal rendelkező váro-
sok között atipikusnak számít Martonvásár, a felsőoktatási intézménnyel nem
rendelkező városok között előnyös helyzetben vannak a budapesti agglomerá-
ció gazdaságilag erősebb települései. A lakónépesség alapján a megoszlás pola-
rizáltabb, mint az előző három főkomponens esetében; a legnagyobb városok az
elitbe tartoznak, a nyolc, 100 000 főnél népesebb település közül a leggyengéb-
ben teljesítő Kecskemét is a 17. helyen található a rangsorban. Mivel az átlag
alatti pontszámok szórása viszonylag alacsony, ezért nem túlzottan hangsúlyos
a kelet–nyugat differencia a rangsor negatív oldalán, ennél jobban követhető a
település népességének hatása.

Az innovációs főkomponens esetében még egyenlőtlenebb eloszlásról beszél-
hetünk, a nagy egyetemi központok erőteljesebben kiemelkednek. Bár az átlag
felett teljesítő városok száma magasabb, mint a humánerőforrás főkomponens
esetében, de a szűk elit még inkább elkülönül, és mind a terjedelem, mind az el-
oszlás csúcsossága jelentős. A humánerőforrás főkomponenshez hasonlóan eb-
ben az esetben is jelentős az „üres” mutatók és esetek száma, a felhasznált
indikátorok alapján nem vagy csak kismértékben értékelhető városok széles
köre határozza meg az eloszlási sajátosságokat.

A településnagyságban a polarizáció ennél a főkomponensnél a legjelentő-
sebb, a pozitív szórástávolságon túli 24 város átlagos népessége meghaladja a
85¼000 főt, a felső kvintilisbe tartozóknál is 47 000 az átlagérték. A lakónépesség
és a faktorpontszám közötti korreláció kiemelkedően magas (0,956), ez az érték
az első három főkomponens esetében mindenhol 0,5 alatt marad (bár a kapcso-
latok minden esetben szignifikánsak). A megyei jogú városok mindegyike átlag
feletti pontszámmal rendelkezik, a legfelső kvintilisbe tartozik. Mindössze négy
megyei jogú város (Hódmezővásárhely, Szekszárd, Nagykanizsa, Salgótarján)
nem került a 24 várost tartalmazó elitkategóriába. Az öt nem megyei jogúként
az elitbe kerülő város mindegyike a budapesti agglomerációban található
(Budaörs, Dunakeszi, Gödöllő, Szentendre, Szigetszentmiklós). Az átlag alatt
teljesítő városok közül csak három (Ajka, Várpalota, Vecsés) népessége haladja
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meg a 20 000 főt, az átlag felettiek között mindössze két 10 000 alatti népesség-
gel rendelkező város (Kunszentmiklós, Szeghalom) található.

Az innovációs klaszterek

A főkomponens-pontszámok alapján meghatározott fejlettségi mutatókra ala-
pozva első lépésben átlagalapú klaszteranalízist végeztünk, így kijelöltük a kuta-
tásunk szempontjából kiemelt, részletesebben is bemutatandó „elitkategóriát”.
A főkomponensek felhasználásával végzett eljárásban, négy klaszter elkülöníté-
sét követően két kiugró csoportot kapunk, amelyek együttesen 25 várost tartal-
maznak. Ezekre a városokra hierarchikus klaszterelemzést végeztünk annak
érdekében, hogy a legjobban teljesítő városok mezőnyén belül típusokat, inno-
vációs csoportokat határozzunk meg. Az 1. ábrán látható az eljárás dendro-
gramja, amely bemutatja a csoportképződés lépéseit, a belső tagozódást.

A 23 megyei jogú városból 17 szerepel ebben a kategóriában, Békéscsaba,
Érd, Hódmezővásárhely, Nagykanizsa, Salgótarján valamint Tatabánya marad ki
(a 2005-ös vizsgálatban ugyancsak 17 megyei jogú város került be az akkor 22
települést tartalmazó elitkategóriába, a kimaradók egy kivétellel megegyeznek;
Békéscsaba helyett Dunaújváros került be az új modellbe). A nyolc nem megyei
jogú város között egyrészt egyetemi központok (Gödöllő, Keszthely, Gyöngyös),
másrészt a budapesti agglomeráció gazdaságilag jól teljesítő városai (Budakeszi,
Budaörs, Szentendre, Vác) jelentek meg. A nyolcadik település az MTA kutató-
központtal rendelkező Martonvásár. A 2005-ös vizsgálathoz képest itt sem tör-
tént jelentős változás, mindössze annyi történt, hogy az ott szereplő hat
városhoz csatlakozott Vác és Martonvásár.

A kiemelkedő adottságokkal rendelkező városokból képzett csoportok jel-
legét és sorrendjét a tényezőcsoportok eltérései határozzák meg, magyarázatot
adva a fejlettségbeli különbségekre, azok tartalmára (4. táblázat).

Az első klaszterbe a komplex szerkezetű regionális központok tartoznak, ezt a
négy – humán és innovációs szempontból kiemelkedő adottsággal rendelke-
ző – nagycentrum alkotja. A 2005-ben végzett elemzéshez képest annyi válto-
zás történt, hogy Miskolc új tagként jelent meg. Ezek a városok jelentős
felsőoktatási központok, így kedvezőek az innovációs mutatóik. Gazdasági telje-
sítményük viszonylag gyenge, Miskolc még inkább kilóg lefelé, hiszen a 25 ki-
ugró város közül a legkedvezőtlenebb gazdasági potenciállal rendelkezik. A
városok közös tulajdonsága, hogy regionális centrumok, a magyar városhálózat
alakító központjai, erős innovációs potenciállal (kutatás-fejlesztés, innovációs
intézmények), a kvalifikált humán tőke magas koncentrációjával, kedvező fog-
lalkoztatási és iskolázottsági adatokkal. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az
elemzés alapján Debrecen különválik a másik három várostól, akár önálló
klaszterként is tekinthetünk rá.
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1. ábra: A 25 kiugró város klaszterstruktúrája a tematikus főkomponensek alapján
Hierarchical cluster structure of prominent cities based on principal components

4. táblázat: Innovációs klaszterek a 25 kiugró városon belül
Potential innovation clusters among the 25 prominent cities
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A második, komplex szerkezetű regionális központok erős gazdasági potenciállal
nevű klaszter tagjai is kiugró paraméterekkel büszkélkedhetnek, és kivételes
gazdasági teljesítményt képesek felmutatni. A humánerőforrás és az innovati-
vitás mutatói ugyan a kiemelt csoporton belül is átlag felettiek, de szignifikáns
lemaradás mutatkozik az első klaszterhez képest. A humánerőforrás-állomány
mutatói javuló tendenciát jeleznek a 2005-ös vizsgálathoz képest.

A harmadik, kutatás-fejlesztés- és felsőoktatás-orientált klasztert Gödöllő és
Martonvásár alkotja. Stabil, átlaghoz közeli mutatókkal rendelkeznek,
egyetlen érték kiemelkedő: a humánerőforrás. Elsősorban a martonvásári
akadémiai kutatóközpont jelenlétével és a gödöllői egyetemmel magyaráz-
ható, hogy bekerültek az elitklubba, s ott önálló csoportot képeznek. Inno-
vációs képességük mérsékelt a többi kiemelt városhoz képest, de a
kutatás-fejlesztési aktivitás kiemelkedő, az első klaszter városaihoz hasonló.
(E megállapítás a kutatásba bevont adatok alapján érvényes, nem veszi fi-
gyelembe a tényleges kutatási eredményeket, például a publikációkat, sza-
badalmakat, az alkalmazott eljárások bevezetését, az eredményeket. A
Martonvásáron lévő akadémiai kutatóközpont a hazai és a nemzetközi agár-
kutatás egyik központja, a Szent István Egyetem Gödöllőn számottevő kuta-
tási eredménnyel rendelkezik, sajnos ezeket nem regisztrálhattuk az
elemzésekben.)

A negyedik klaszter a budapesti agglomeráció gazdasági alközpontjai: Budake-
szi, Budaörs és Szentendre. Jelentős gazdasági potenciállal rendelkeznek, az
iskolázottsági főkomponens paramétere kiugró, messze elkülönül a többi ki-
emelt várostól. Kedvező adottságaikat a főváros közelségével magyarázhat-
juk, de innovációs potenciáljuk az előbb említett mutatókhoz képest
mérsékeltebb.

Az ötödik klasztert a jelentős felsőoktatási-humán bázissal rendelkező városok al-
kotják (Eger, Veszprém, Sopron, Nyíregyháza, Szombathely, Kaposvár), ezek
közül Eger és Veszprém kiemelkedik, mert az elmúlt évek során ugrásszerű fej-
lődési pályát írt le. Stabil, középmezőnyhöz tartozó városok, azonban innováci-
ós és humánerőforrás-állományukban súlyponti szerepet még nem tudnak
betölteni. Eltérő pozícióból közeledtek egymáshoz az elmúlt években. A klaszter
legkiemelkedőbb paramétere a humánerőforrás főkomponens, amelyet a felső-
oktatási intézmények jelenléte magyaráz. A 2005-ös kutatáshoz képest emelke-
dik az innovációs rátájuk. Szombathely, Nyíregyháza és Sopron gazdasági
szerepe csökkenő tendenciát mutat.

A hatodik klaszter – térségi központok vegyes (felsőoktatási, gazdasági) orientáció-
val – a mutatók átlagait tekintve a legalacsonyabb értékeket hozza. Az innová-
ciós potenciál a többi csoporthoz képest kimondottan alacsony, e közép-
városoknál (három megyeszékhely, három térségi felsőoktatási központ és egy
fővárosi agglomerációs központ) nem beszélhetünk hálózatalakító funkciókról,
de térségi központoknak tekinthetjük őket. A kiugró értékeket esetükben a hu-
mánerőforrás-állomány képviseli, de összességében meglehetősen átlagos pa-
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raméterek jellemzik a városcsoportot, ahol az újító célzatú kezdeményezések
száma alacsony, gyenge az innovációs potenciál.

A 2005-ös vizsgálathoz viszonyítva a klaszterek főkomponens-átlagpont-
számairól elmondható, hogy az első klaszter gazdasági potenciálja és iskolá-
zottsági mutatója visszaesett (2005-ben ez sorrendben 1,01 és 2,02 volt). Ennek
fő oka, hogy míg 2005-ben Miskolc a második klaszterbe tartozott, most beke-
rült az elsőbe. A társadalmi aktivitás és az innovációs mutató javult. A klaszte-
ren belül a legkiugróbb értékkel a humánerőforrás-potenciál mutatószáma
rendelkezik, ez 2005-ben 4,54 volt, mára 5,34-re növekedett.

A második klasztert a 2005-ös vizsgálatban Miskolc és Nyíregyháza alkotta,
ehhez képest Miskolc ma már az első, Nyíregyháza viszont az ötödik klaszterbe
sorolható. Tehát a második csoportot alkotók kicserélődtek, ennek köszönhető-
en a főkomponensek átlagai is változtak. Az ide sorolt városok teljesen meg-
egyeznek az előző kutatás harmadik klaszterével, így ez jelent összehasonlítási
alapot. A gazdasági potenciál kissé visszaesett (1,69-ről a jelenlegi 1,59-re), ezen
kívül az összes mutató pozitív irányba mozdult.

További, jól összehasonlítható csoportot alkotnak a budapesti agglomerá-
ció városai. Jelen vizsgálatban a negyedik klasztert alkotja Budapest, Budaörs és
Szentendre. Az előző vizsgálatban külön csoportként jelent meg Budaörs és Bu-
dakeszi, Szentendre azonban az ötödik klaszter egyik települését alkotta. Gaz-
dasági és iskolázottsági mutatóik kiugróan magas értéket képviseltek az előző
és a jelenlegi vizsgálatban is, azonban kissé visszaesett mind a két átlagszám. A
humánerőforrás és a társadalmi aktivitás átlagértékei mára jelentősen nőttek
(sorrendben 1,26 és 0,65), viszont csökkenést mutat az innovációs képességet
mérő adat (2005-ben 1,75 volt).

Az ötödik klasztert jelenleg Eger, Veszprém, Sopron, Nyíregyháza, Szom-
bathely és Kaposvár alkotja. A 2005-ös kutatáshoz képest annyi változás tör-
tént, hogy megjelent Nyíregyháza (az előzőben Miskolccal együtt alkottak egy
csoportot), illetve ebbe a klaszterbe tartozott Békéscsaba is, viszont jelen ku-
tatásban ez a település nem rendelkezett kiugró értékekkel, így az elitkategó-
riába nem került be. A klaszter gazdasági mutatójának átlaga jelentősen
visszaesett (2005-ben 1,40 volt, jelenleg azonban 1,14). Az iskolázottsági po-
tenciál hasonlóan alakult (0,05 az elhanyagolható különbség a két vizsgálat
eredményei között). A társadalmi aktivitás átlaga kissé csökkent (2,09-ről
1,95-re). Jelentősen javult a humánerőforrás és az innovációs főkomponens
klaszteren belüli átlaga.

A 25, elitnek tekintett város helyzetét a klaszterképző főkomponensek
segítségével két-két dimenzióban ábrázolhatjuk. A 2. ábra vízszintes és függő-
leges tengelyei mutatják a főkomponenseket, az egyes városok értékei az át-
laghoz képest mért távolságot jelzik, míg a belső vonalak jelölik az adott
főkomponensek átlagát. A 3. ábra a klaszterekhez tartozó városok elhelyezke-
dését mutatja.
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Az elitklubon kívüli többi város

A városhálózat fennmaradó tagjainak klasztereit újfent átlagalapú eljárással je-
löltük ki, mivel a magas elemszám nem ad lehetőséget a hierarchikus módszer
alkalmazására. A 2005-ös vizsgálathoz hasonlóan a kiugró városokat kiszűrve
jelentősen megnövekedik a gazdasági teljesítmény és az iskolázottsági mutatók sze-
repe a klaszterek kialakításában, jelezve, hogy az innováció és a kapcsolódó hu-
mán kapacitás az elitklubban koncentrálódik, s annak lecsorgása a városhálózat
más tagjaiba nem számottevő.

A fennmaradó 302 városra a négyklaszteres bontással (7–10. klaszterek) le-
het a különböző típusokat karakteresen elhatárolni (4. ábra).

Az elitkategória utáni városhalmazt (7. klaszter), az átmeneti helyzetű, de
innovációs potenciállal rendelkezők csoportját 37 központ alkotja, ahol a végle-
ges klaszterközéppontok az öt főkomponensben átlag feletti értéket mutatnak.
A városhalmaz nem egységes, több alcsoportra osztható funkciók és területi el-
helyezkedés alapján, ezek az alábbiak:

– az elitből kimaradó megyei jogú városok egy része (Békéscsaba, Érd,
Nagykanizsa, Hódmezővásárhely), valamint néhány megyei szintű kö-
zépváros, ahol a gazdasági potenciál erősebb, működik felsőoktatási in-
tézmény (pl. Baja, Esztergom, Mosonmagyaróvár);

– a budapesti agglomeráció döntően keleti, déli felének erősödő középvá-
rosai (pl. Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Veresegyház);

– a Balaton régió egymással vetélkedő centrumai (pl. Siófok, Balatonfüred,

3. ábra: A 25 kiemelt város elhelyezkedése klaszterek szerint
Geographical position of the prominent cities by clusters
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Balatonalmádi), valamint jelentős turisztikai, idegenforgalmi potenciál-
lal rendelkező kisvárosok (pl. Velence, Visegrád, Zalakaros);

– magas gazdasági teljesítményt mutató kis- és középvárosok (Paks,
Tiszaújváros).

A következő, nyolcadik klasztert, az átlagos fejlettségű, alacsony humán bázis-
sal és innovációs potenciállal rendelkező 85 város alkotja. Esetükben csak árnyalat-
nyival jobbak az átlagosnál a gazdasági és iskolázottsági mutatók. Elsősorban
dunántúli kisvárosok tartoznak ide, az ország keleti részéből inkább csak né-
hány olyan középváros, amelyek gazdasági teljesítményük alapján nem tudtak
bekerülni az átmeneti helyzetű városok közé (pl. Gyula, Kiskunfélegyháza, Ka-
zincbarcika). Itt található még a három leggyengébben teljesítő megyei jogú
város (Hódmezővásárhely, Salgótarján, Tatabánya). Megemlíthető még az egy-
kori ipari-energetikai tengely dunántúli iparvárosainak (Ajka, Dorog, Orosz-
lány, Várpalota) jelenléte, illetve az, hogy ide „csúsznak le” a budapesti agglo-
meráció keleti és délkeleti szektorának szerényebb gazdasági potenciállal
jellemezhető városai (Gyömrő, Dabas, Vecsés, Maglód).

A kilencedik klaszterbe, az átlag alatti fejlettségű városok csoportjába 94 tele-
pülés sorolódott, minden dimenzióban átlag alatti teljesítménnyel. Az alföldi
városok túlsúlya jellemzi a csoportot, emellett megtalálhatjuk a Dél-Dunántúl
kisvárosait, valamint belső perifériaként jellemezhető térségek hosszú városi
múlttal nem rendelkező központjait (pl. Adony, Ercsi, Tét). Tipikusan alacsony
népességű településekről van szó, a lakónépesség átlaga alig haladja meg a
9 000 főt, mindössze egyetlen 30 000 fő feletti népességgel rendelkező telepü-
lést (Hajdúböszörmény) találhatunk közöttük, ezen kívül csak négy város

4. ábra. A 302 nem kiemelt város elhelyezkedése klaszterenként
Geographical position of non-prominent cities by clusters
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(Komló, Nagykőrös, Gyál, Törökszentmiklós) népessége haladja meg a 20 000
főt. A 2005-ben közölt vizsgálatban két átlagos csoportot alkottunk, az egyikben
a humánerőforrások és az innovációs potenciál még érzékelhető volt, de ala-
csony szinten, a másikban már erről sem beszélhettünk, így akkor 118 város tö-
mörült ebbe a két csoportba.

A tizedik klaszter, a kimondottan kedvezőtlen adottságú városok, minden te-
kintetben mélyen átlag alatti paraméterekkel. Az ide tartozó 86 település közül
tíz található a Dunától nyugatra, nagyrészt alföldi és észak-magyarországi vá-
rosok alkotják a csoportot. Mindössze egy város (Ózd) népessége haladja meg a
20 000 főt, a klaszterbe tartozó települések átlagos népessége 6 290 fő. A klasz-
ter 34 olyan várost – az állomány 40%-a – tartalmaz, amelyek 2001 után kaptak
városi rangot, ami szignifikánsan magasabb a többi klaszterben megjelenő új
városok arányánál.

A városhálózat trendjei

A tízévente azonos szemléletben és közel megegyező adatbázissal végzett vizs-
gálatok a városhálózat stabilitását jelzik, amelyben kisebb elmozdulások, vissza-
fogott átrendeződések figyelhetők meg.

Az adatbázist nem egyszerű összeállítani, alapos és gondos feltáró munka
szükséges a hivatalos statisztikákat meghaladó városi információk felkutatásá-
ban. Az adatok egy része folytonos sokaságot tükröz, másik – döntően egyedi
gyűjtésre épülő – halmaza csak a nagyobb centrumokban áll rendelkezésre, az-
az találunk olyan tényezőket, amelyek a megújításhoz, az innovációhoz vagy az
azt generáló humánerőforrásokhoz köthetők. Ez természetesen megzavarja az
elemzéseket, nagy eltéréseket és különbségeket teremtve. Ennek csökkentésére
törekedtünk a változócsoportok alapján történő elemzésekkel, illetve klaszte-
rek, hasonló fejlődést mutató városhalmazok leírásával.

Az elemzésekből azt tapasztaljuk, hogy míg a gazdasági potenciál, az iskolá-
zottság és a társadalmi aktivitás értékei egyenletes eloszlást követnek, addig erősen
aszimmetrikus a humánerőforrás és az innovációs potenciál koncentrációja. Az
egyenlőtlen eloszlás utóbbi két főkomponensnél odavezet, hogy a hálózat ko-
rábbi vizsgálatban is jelzett határozott elkülönülései megmaradtak, csak kisebb
mértékű elmozdulások regisztrálhatók.

A városhálózat csúcsát jelentő megyei jogú városok erősen polarizálódtak.
A tradicionális nagyvárosok, a regionális központok (Debrecen, Szeged, Pécs, Mis-
kolc) innovációs potenciálja és humánerőforrásai kiemelkednek a hálózatból,
viszont gazdasági potenciáljuk kimondottan mérsékelt: sem specializációban,
sem koncentrációban nem emelkednek ki. Az egyoldalas csúcs, ahol a tudáster-
melés kimutatható, de a gazdaság gyenge, nem számottevő, így nem kapcsoló-
dik össze a két rendszer, a városok működését a közszolgáltatások, közintézmények
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jelenléte tartja egyben. A kiugró gazdasági potenciállal rendelkező nagyvárosok
(Győr, Székesfehérvár, Kecskemét) esetében viszont az előbbieknél alacsonyabb
az innovációs és humán potenciál, magas iskolázottság, kedvező foglalkoztatási
viszonyok alakultak ki. Az elmúlt tíz évben sem sikerült felkúszni ezeknek a váro-
soknak a csúcsra, nem tudtak belépni a tradicionális nagyvárosok elitcsoportjába,
bár egyes mutatóikban közelítették azokat (innovációs potenciál, iskolázottság).
Ha sikertörténetről beszélhetünk, az Debrecen, amely képes volt önálló fejlődé-
si pályát bejárni, a tíz év lendületével – ha képes azt megtartani – a jövőben ki-
válhat a vezető csoportból, az ország második nagyvárosaként jelenhet meg.
Hasonló a helyzet Miskolccal, amely felzárkózott a csúcsvárosokhoz, ezt döntő-
en magas humánerőforrásainak és a felsőoktatásra épülő, erősödő innovációs
potenciáljának köszönhette, ezzel kompenzálta viszonylag gyenge gazdasági
teljesítményét.

A kiemelkedő adottságokkal rendelkező városok 25 tagot számláló csoportjába
csak 17 megyei jogú város sorolódott be (68%), a megosztott regionális központo-
kon kívül egy-egy alcsoport alakult ki, ahol döntő fontosságú a humánerőforrás
és az átlagosnál nagyobb innovációs potenciál, amelyeket a felsőoktatási bázisok
teremtenek meg. A budapesti agglomeráció sajátos helyzetet mutat a városháló-
zatban, a csúcsvárosok között két alcsoport különül el, az egyikben a gazdasági
potenciál a csoportképzés alapja, a másikban a magas gazdasági potenciál és a
betelepülők kiemelkedő iskolai végzettsége.

A klaszterelemzéssel megszűrt városhálózatban a fejlettséget megjelenítő
csoportoknál karakteres elmozdulásokat nem tudtunk kimutatni. Az alcsoportok, egy-
máshoz fejlődésben közel álló városhalmazok vagy megtartják korábbi karakte-
rüket, vagy újabb csoportok jönnek létre, amelyeket egy, jobb esetben néhány
tényező determinál. Megállapítható, s egyben a korábbi vizsgálat eredményeit
megerősíti, hogy 50-60 városban koncentrálódnak a fejlődés, a megújulás erőfor-
rásai, felük mozdulni képes központ, negyedük az innovációkat és a humánerő-
forrásokat koncentrálni és fejleszteni képes nagycentrum.

A leszakadók, lemaradók halmaza a városhálózatban folyamatosan bővül, a
nem a fejlődési tényezőkre építő, térségi funkciókat támogató városfejlesztési
politika az elmúlt tíz évben csak felhígította a hálózatot, reményt adva a fejlő-
désre, példákat nyújtva a leszakadáshoz, a mozdulatlansághoz, a szükséghez.

A magyar városhálózat időbeli összehasonlító elemzése szükséges, s egyben
tanulságos. Ugyanakkor módszerében kimerült! A 10-12 nagyváros esetében
nemzetközi elemzésre van szükség, legalább kelet-közép-európai összevetésre,
mert igazi versenyterük ebben a makrorégióban van, s fejlesztési pályájukat a
szomszédos országok nagyközpontjaihoz kell alakítani. Kívánatos lenne elemezni
e városkör tagjainak egyedi fejlődési pályáit, azon kemény és puha tényezőket,
intézményeket, szereplőket és kapcsolatokat, amelyek legkorábban a rendszer-
változás óta jelen vannak a nagyvárosokban. Ezekkel az elemzésekkel leírhatjuk a
hazai modelleket, példát adhatunk a hálózat második körének az elmozdulásra és
reményt a többségnek a megújításra.
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Jegyzet

1 A jelzett kutatásban az elemzéseket Csizmadia Zoltán végezte a városhálózat egészére, a me-
gyei jogú városokra pedig Nárai Márta.
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ABSZTRAKT: A makrogazdasági összefüggések feltárása, számszerű leírása nemcsak nem-
zeti, hanem regionális szinten is nagy jelentőséggel bír, különösen egy olyan célzott tér-
ségi fejlesztési koncepció esetében, mint a győri járműipari körzet. A régió össztermelése,
ágazati szintre bontott kibocsátása, jövedelmei, végső felhasználása és hozzáadott értéke
kulcsfontosságú elemei a helyi fejlődésnek, gazdasági növekedésnek. Egy regionális előre-
jelzésre és tervezésre alkalmas makromodell nélkülözhetetlen eszköze a körzeti fejleszté-
si irány megvalósításának, a részletek kidolgozásának, a várható hatások, változások
számszerűsítésének. Milyen tovagyűrűző hatásai lehetnek a térségben megvalósuló válla-
lati fejlesztéseknek, állami beruházásoknak, az itt hasznosuló helyi, központi kormányzati
vagy uniós forrásoknak, új gazdasági szereplők megjelenésének vagy megszűnésének?
Hogyan hat a helyi gazdaságra a végső fogyasztás szintjének vagy szerkezetének, a fo-
gyasztás vagy a termelés importigényének, a régión kívülről történő beszállítás igényé-
nek vagy a térség exportteljesítményének a változása? Milyen hatással jár a technológiai
átalakulás, a vállalatok beszállítói kapcsolatainak a módosulása? Pozitív nettó ered-
ménnyel jár-e a helyi önkormányzat és a helyi gazdaság szempontjából bizonyos adóked-
vezmények vagy más gazdaságpolitikai ösztönzők alkalmazása? Ilyen és ezekhez hasonló
kérdésekre kaphatunk választ a modell segítségével. Az alkalmazási lehetőségek szerte-
ágazóak, s ennek megfelelően széles körű a potenciális felhasználók tábora is. A modell-
számítások kiválóan hasznosíthatók hatástanulmányok készítésekor, s nemcsak a
regionális kormányzat, hanem a magánszektor döntéseinek előkészítését is támogatják. A
gazdaságszervező erő számszerű kimutatása segíthet vállalkozások, nonprofit szervezetek
vagy akár fogyasztók alkupozíciójának helyes megítélésében és érvényesítésében is.
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ABSTRACT: Economic analysis of an area, exploring its macroeconomic relations using
quantitative methods, can have a great importance on both national and regional levels. The
authors’ long-term objective is to develop a regional macroeconomic model calibrated for the
Regional Automotive District of Győr. The region’s total production, output, final demand and
value added disaggregated on sectoral-territorial level are the key elements of local development
and economic growth. A macroeconomic model, describing their relations and expected values,
suitable for regional forecasting and planning can be an essential tool for the development of the
district, capable of elaborating its details and forecasting expected quantified effects.

What kind of multiplicative effects can the development of the businesses, governance,
investments, local, governmental and EU resources utilized in the area, appearance and
disappearance of actors have on the economy of the region? How would the local economy be
affected by the change of the final consumption’s level and structure, the import demand of the
consumption and production for supply from outside the region or the country, or the increase of
the export? What kind of impact could the technological changes or the shift of the supplier
relations have on a region? Does the application of certain local tax allowances or other
incentives have a positive net result for the governance and economy? Answers to these and
other similar questions could be found with this model. The applications and the groups of
potential users can be diverse. Calculations with the model can be utilized not only in impact
studies, but also as a decision support tool for the actors of the regional governance or private
sector. It can also be helpful for the assessment and enforcement of the bargaining power of
businesses, non-profit organizations and consumers as well.

In our study we try to put forth the foundations of a macroeconomic model, describing the
relations and settings of the key variables from the first paragraph, preparing a multi-year
research project that requires concentrated resources and profound analyses. The result of this
research will be an analytic framework, precisely calibrated for Győr and its agglomeration,
suitable for use in practice. The basic model discussed here is only a first draft. This initial
system has been tested with arbitrary parameters and proven to be suitable for regional
macroeconomic forecasting. Although a full data collection and calibration couldn’t be
accomplished with the resources and time available, we began to supply the system with real
data and develop an underlying database. As the essential results of the corporate and household
surveys utilized by the whole automotive district project aren’t submitted yet, we can only
incorporate them in the next stages.

In the first section we summarize the components of the theoretical background for the
framework of the proposed model. In the second part, we present regional applications of the
model. Using these, in the third section, we lay down a system suitable for describing the regional
macroeconomy of the Győr automotive district. Finally, by providing more details, we discuss the
requirements and the possible directions for further development of our model.
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A tanulmány célja és felépítése

Tanulmányukban egy regionális makrogazdasági modell alapjait igyekszünk le-
fektetni, előkészítve ezzel egy várhatóan több éves kifutású, az összefüggések
mélyére hatoló, koncentrált erőforrásokat igénylő kutatási programot. Az itt
bemutatott alapmodell egyelőre csupán egy váz, de logikailag átgondolt, zárt
rendszert alkotó, önkényesen megválasztott paraméterekkel már kipróbált, re-
gionális elemzésre alkalmas rendszer váza.

A tanulmány első részében a javasolt modellkeret elméleti hátterét, közgaz-
dasági építőkockáit foglaljuk össze, a másodikban pedig ezek regionális alkalma-
zásaira mutatunk példákat. A harmadik részben fektetjük le azt a vázat, amelyet a
győri járműipari körzet makrogazdaságának – s tulajdonképpen bármely nagyvá-
rosnak és vonzáskörzetének – leírására alkalmasnak gondolunk. A tanulmány vé-
gén részletesebben kifejtjük a továbbfejlesztés igényét, irányait és eszközeit.

Építőkockák: az elméleti háttér

Elemzési keretünk a következő komponensekből épül fel: input-output modell,
termelési multiplikátorok, társadalmi elszámolási mátrix, valamint kiadási-jö-
vedelmi multiplikátor. A tanulmány első részében ezeket mutatjuk be röviden.

Ágazati kapcsolatok mérlege, input-output táblák

Modellünk keresletvezérelt. A végső kereslet elemeit a háztartások, a nonprofit
intézmények és a kormányzati szektor végső fogyasztási kiadásai, a magán- és
kormányzati beruházási kiadások, valamint az export jelentik. A keresleti kom-
ponenseket ágazati bontásban kezeljük, s első lépésben azt keressük, hogy a vég-
ső felhasználáshoz milyen ágazati termelésre, bruttó kibocsátásra van szükség.

A specializáció magas szintjével jellemezhető modern gazdaság termelő-
szolgáltató szektorának szereplői kibocsátásuk előállításához jellemzően más
ágazatok termelését is felhasználják. Beszállítói kapcsolatok bonyolult hálózata
szövi át a gazdaság gépezetét, a végső kereslet kielégítése hosszú, sokszereplős
értékláncokon keresztül valósul meg. A végső felhasználóval a termelő szektor-
nak csak egy része, az értéklánc végén elhelyezkedő vállalatok kerülnek kap-
csolatba. A láncolat minden résztvevője a másoktól beszerzett anyagok, igénybe
vett szolgáltatások, vagyis a termelő felhasználás értékéhez az általa elvégzett
tevékenységgel járul hozzá. A hozzáadott értékkel növelt kibocsátás az érték-
lánc következő szereplőjénél aztán ismét közbülső fogyasztásként, termelő fel-
használásként jelentkezik, egészen addig, amíg a termék el nem jut a végső
felhasználóhoz.
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A végső kereslet kielégítéséhez szükséges bruttó kibocsátás meghatározá-
sához figyelembe kell vennünk a technológiai sajátosságokat, az egyes ágazatok
ennek megfelelően kialakított beszállítói kapcsolatait, s az ezek által létrejövő
termelő célú kibocsátásokat és felhasználásokat. Ezek meghatározására szolgál
az input-output tábla vagy – a hazai közgazdasági szakzsargonban elterjedt szó-
használat szerint – ágazati kapcsolatok mérlege (ÁKM), valamint az erre épülő,
mátrixalgebrán alapuló input-output (I-O) elemzés.

Input-output modelleket már az 1930-as években kidolgoztak, amelyben úttö-
rő szerepe volt Wassily Wassilyovich Leontief orosz származású, Nobel-díjas köz-
gazdásznak. A ma relatíve egyszerűnek tekinthető matematikai apparátus ezekben
az időkben még rendkívül komoly számítási feladatot jelentett. Ez a gyakorlati al-
kalmazást korlátozó tényező 25-30 évvel később, a számítógép elterjedésével és fej-
lődésével fokozatosan elhárult. Az 1950-es és 1960-as években az input-output volt
a legelterjedtebb kvantitatív makrogazdasági modell, mára azonban haszná-
lata – talán kissé indokolatlanul – háttérbe szorult (Augusztinovics 1996).

Az input-output táblázat logikája, felépítése könnyen megérthető.1 Ha a
táblázatot soronként olvassuk, akkor az oldalrovatban feltüntetett kibocsátó
ágazat termékeinek hasznosulását követhetjük nyomon. Ha oszlopok szerint
tekintjük a számokat, akkor az adott ágazat összes kibocsátásához szükséges
felhasználásokat láthatjuk. A vállalatok költségeit, ráfordításait egyrészt a bel-
földi és külföldi beszállítók számlái adják. Ezen kívül alkalmazottaiknak munka-
bért, a bérek után járulékokat fizetnek, értékcsökkenést számolnak el eszközeik
után, adóznak, valamint tulajdonosaik számára jövedelmeket termelnek. Ezek a
tételek adják a hozzáadott értéket, amelyet a termelő felhasználáshoz hozzáad-
va kapjuk az egyes szektorok, illetve a gazdaság egészének bruttó kibocsátását.
A gazdasági ágak legalsó sorban szereplő kibocsátásai pontosan megegyeznek
az ágazathoz kapcsolódó felhasználásokkal. Ez biztosítja a táblázat konziszten-
ciáját: minden kibocsátás hasznosul valamilyen formában (ha másként nem,
készletnövekményként a bruttó felhalmozáson belül).

Az input-output tábla hozzáadottérték-komponenseket tartalmazó bal alsó
részét alsó szárnynak, a végső felhasználás elemeit tartalmazó jobboldali részét
oldalszárnynak, az egyes szektorok egymással való beszállítói kapcsolatát kife-
jező, a táblázat bal felső részében elhelyezkedő négyzetes mátrixot pedig belső
négyzetnek nevezzük. Ez jelenti az input-output táblázat matematikai elemzés
szempontjából legfontosabb részét.

Az ágazati kapcsolati mérleg matematikai elemzése, a termelési multiplikátorok

Az input-output modell a marxi, neoklasszikus, neoricardiánus elméletek kere-
tében egyaránt értelmezett lineáris gazdasági összefüggésekre épít. A linearitás
feltételezése teszi lehetővé és szükségessé a nemnegatív négyzetes mátrixokra
vonatkozó matematikai eredmények alkalmazását (Zalai 2000).
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Mit is jelentenek a lineáris összefüggések? Ha a táblázat minden egyes ele-
mét elosztjuk az adott oszlop összegével, akkor megkapjuk, hogy egységnyi ki-
bocsátáshoz hány egység azonos vagy más szektorból származó beszállításra,
hány egység importra, hány egység munkabérre és járulékra, tőkejövedelemre
és kormányzati adóbevételre van szükség. Az oldalszárny elemeinél a végső fel-
használás szektorális arányait kapjuk. A linearitás azt jelenti, hogy a modellben
minden ezen arányok szerint változik.

A közvetlen igények újabb és újabb termelésnövekményt indukálnak. A
közvetlen ráfordítási együtthatókkal felírt belső mátrix lineáris technológiai
összefüggéseinek megfelelően egy multiplikatív folyamat fut végig a gazdasági
rendszerben, a bruttó kibocsátás a végső felhasználás kezdeti változásánál na-
gyobb mértékben módosul. Ezt szemlélteti az 1. ábra, amely a végső felhaszná-
lás 1 Ft-os növekedésének tovagyűrűző hatásait mutatja. Az oszlopdiagramon
ábrázolt végtelen sorozat elemeinek (ebből az ábrán csak hatot tüntettünk fel)
összege adja a bruttó kibocsátás termelési multiplikátorát. Amennyiben arra
vagyunk kíváncsiak, hogy mekkora a teljes termelési hatása 3 Ft-nyi végsőke-
reslet-növekedésnek, akkor a multiplikátort egyszerűen meg kell szoroznunk
3-mal – ez is a linearitásnak köszönhető.

A multiplikátor nagysága mátrixalgebra segítségével határozható meg. Ha
a technológiai együtthatók belső mátrixát kivonjuk az egységmátrixból, majd
invertáljuk (ez a híres Leontief-inverz), akkor olyan termelési együtthatókat

1. ábra: Termelési multiplikátor: a végső felhasználás 1 Ft-os növekedésének hatása a
bruttó kibocsátásra

Production multiplier: the effect of 1 HUF growth in final use on the gross output
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kapunk, amelyek nemcsak az 1. körös közvetlen, hanem 2., 3., 4. stb. körös köz-
vetett hatásokat is magukban foglalják.

Multiplikátorokat nemcsak a bruttó kibocsátásra határozhatunk meg, ha-
nem a hozzáadott értékre vagy annak bármely komponensére is. Szintén a line-
aritásból adódik, hogy a bruttó kibocsátás multiplikátorát egyszerűen meg kell
szoroznunk az adott ágazati hozzáadott érték ráfordítási együtthatójával.

Felmerül a kérdés, hogy milyen időtáv kell a multiplikatív folyamat teljes
megvalósulásához. Az input-output táblázat nem dinamikus, az idődimenziót
nem kezeli. Az előrejelzett hatásokra általában rövid vagy középtávon számít-
hatunk, az alkalmazkodási idő ágazatonként eltérő lehet. A multiplikátorok ál-
tal jósolt változások csak akkor következnek be, ha a figyelembe vett végső
keresleti hatásokon kívül az alkalmazkodási folyamat során más sokkok nem
érik a gazdaságot, s a technológiai összefüggések sem módosulnak.

Jövedelemáramlási vagy társadalmi elszámolási mátrix

Mi történik ezt követően a hozzáadott érték részeként keletkező jövedelmek-
kel? A munkavállalók béreik után munkavállalói járulékokat és adókat fizetnek,
a vállalati eredmény egy részét visszaforgatják, másik részét kifizetik a tulajdo-
nosok számára, ezt ugyancsak adók, járulékok terhelik. Az állam az összegyűj-
tött bevételekből egyrészt finanszírozza működését, fogyasztását és beruházásait,
másrészt transzferek formájában másodlagos jövedelmeket juttat a gazdaság
többi szereplőjének. A háztartások a rendelkezésre álló jövedelmükből fogyasz-
tanak, a vállalati szektor beruházásokat valósít meg.

A jövedelmek szektorok közötti áramlását, újraelosztását és végső keres-
letté való átalakulását foglalja rendszerbe a jövedelemáramlási vagy más néven
társadalmi elszámolási mátrix (social accounting matrix, SAM), amelynek egy
leegyszerűsített változatát mutatja Godley, Lavoie (2012) nyomán az 1. táblázat.
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1. táblázat: Jövedelemáramlási vagy társadalmi elszámolási mátrix
Social accounting matrix

Forrás: Godley, Lavoie 2012, 5.
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A társadalmi elszámolási mátrix az input-output táblához hasonlóan szi-
gorú könyvelési logikán alapuló, konzisztens rendszer. Soraiban a jövedelmek
és kiadások különböző típusai, oszlopaiban pedig az egyes makrogazdasági sze-
replők be- és kiáramló tételei láthatók. A háztartások a vállalatoktól bért
(wages, W) kapnak, amely a cégeknél negatív, a háztartásoknál pozitív előjellel
jelenik meg. A vállalatok tulajdonosai profitot realizálnak, ez a tétel is negatív
előjellel szerepel a vállalati szektornál és pozitívval a háztartásoknál. Tegyük
fel, hogy a vállalati nyereséget osztalék, részesedés formájában teljes egészében
kifizetik (distributed profits, DP). Példánkban csak a háztartási szektor fizet
adót (tax, T), amely nála negatív, a kormányzatnál pozitív előjellel jelentkezik.
A háztartások fogyasztási (consumption) és a kormányzat (government) kiadá-
sai (-C, -G) a vállalatokhoz áramolnak (+C, +G), a vállalatok beruházási
(investments) kiadásai (-I) pedig más vállalatokhoz (+I).

A kettős könyvelés miatt a táblázat sorainak összege nullát ad: minden té-
tel, minden áramlás jön valahonnan és megérkezik valahová. A táblázat oszlo-
ponkénti összegei a szereplők finanszírozási igényét vagy képességét adják.
Feltételezéseinknek köszönhetően a cégek folyó bevételei és kiadásai meg-
egyeznek egymással, a vállalati finanszírozási igény teljes egészében a tőkeállo-
mány bővítését szolgálja. Ezt és a költségvetés esetleges hiányát, negatív
elsődleges egyenlegét (primary balance, PB) finanszírozza a háztartási szektor
megtakarítása, amely nem más, mint a háromszektoros makrogazdaság jól is-
mert, tankönyvi egyensúlyi feltétele.

Az 1. táblázatban bemutatott mátrix az alkalmazott feltevések feloldásával, a
jövedelem- és kiadástípusok megkülönböztetésével bonyolult rendszerré nőheti ki
magát. A szektorok közé beépíthetjük a pénzügyi közvetítőrendszert, a sorok közé
pedig a különböző vagyoneszközöket is.2 Így a mátrix már nemcsak a jövedelem-
termelés és -elosztás, hanem a vagyoneszközök változásainak stock-flow-konzisz-
tens elszámolótáblájává is válik. Ebben az esetben az oszlopösszegek is nullát adnak.

A társadalmi elszámolási mátrix sorai és oszlopai kizárólag könyvelési össze-
függéseket, mindenkor érvényesülő azonosságokat adnak meg, semmit sem
mondanak a szereplők magatartását meghatározó tényezőkről. A mátrix csupán
egy csontváz, amelyet magatartási egyenletek segítségével életre kell kelteni.

A keynesi kiadási-jövedelmi multiplikátor

A legegyszerűbb megoldás, ha a háztartások fogyasztását – a keynesi recept
szerint konstans fogyasztási határhajlandóságot feltételezve – a rendelkezésre
álló jövedelem lineáris függvényévé tesszük. Ekkor a külgazdasági kapcsolatok
nélküli zárt, kétszektoros gazdaságban a hozzáadott érték (yield, Y) teljes egé-
szében a háztartási szektorhoz áramlik (feltételezve, hogy az összes vállalati jö-
vedelmet kiosztják, valamint hogy az értékcsökkenés nulla), amely minden
pótlólagos jövedelemegység ĉ hányadát költi fogyasztásra.
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Ahogyan azt az input-output modellben is láttuk, a növekvő végső fo-
gyasztás többlettermelést, s ezáltal pótlólagos jövedelmeket generál. Ez a
multiplikatív folyamat nem azonos az input-output modellben bemutatott,
termelő felhasználáson keresztül megvalósuló megtöbbszöröződéssel. A key-
nesi kiadási multiplikátor a GDP-re vonatkozik, a termelő felhasználás válto-
zását figyelmen kívül hagyja. A hozzáadott érték megegyezik a végső
felhasználásra kerülő termékek és szolgáltatások értékével. Így ha a végső ki-
adások 1 egységgel bővülnek, s a vállalati szektor a megnövekedett keresletet
képes kielégíteni, akkor a GDP, s ezáltal a háztartási jövedelem is ugyanennyi-
vel növekszik. 1 egységnyi jövedelemnövekmény a fogyasztási keresletet ĉ
egységgel növeli, ami ĉ jövedelemnövekményt és ĉ2 fogyasztásnövekményt
generál a következő körben. A multiplikátor az 1, ĉ, ĉ2, ĉ3, … végtelen mértani
sorozat elemeinek az összege, amely a jól ismert 1/(1‒ĉ) formulával határoz-
ható meg (lásd a 2. ábra jobb felső képletét, ahol ΔE0 az autonóm kiadások,
ΔYe pedig az egyensúlyi GDP változását jelöli). Mivel a fogyasztási határhaj-
landóság jellemzően 0-nál nagyobb és 1-nél kisebb, a multiplikátor értéke
meghaladja az 1-et. Ha a fogyasztási határhajlandóság például 0,75, akkor a
multiplikátor 4, vagyis a végső kiadások egyégnyi változása 4 egységgel mó-
dosítja az egyensúlyi GDP-t. Mindez az ábrán is jól nyomon követhető: ha a
kiadások (E) emelkednek, azaz a makrokeresleti függvény felfelé tolódik (E’),
akkor a multiplikáció következtében az egyensúlyi GDP (Ye) a kezdeti kiadás-
változásnál nagyobb mértékben emelkedik (Ye’).

A keynesi kiadási-jövedelmi multiplikátornak nemcsak ez az egyszerű
változata használatos. A 2. ábra melletti alsó képlet egy nyitott gazdaságra vo-
natkozó formula, ahol m az importhányadot, t az átlagos adókulcsot, g pedig a
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2. ábra: A keynesi kiadási-jövedelmi multiplikátor
The Keynesian multiplier

Forrás: Farkas, Koppány 2006, 314.
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kormányzat GDP-re vonatkozó kiadási hajlandóságát jelöli. Ebben a valósághoz
jobban közelítő esetben már nem feltétlenül kapunk 1 feletti multiplikátort.

A termelési és a jövedelmi multiplikátor összekapcsolása

Mivel a korábban bemutatott input-output elemzés nem veszi figyelembe a jöve-
delemnövekedés keresletteremtő hatását, a keynesi kiadási multiplikátor pedig
nem számol a termelő felhasználás és a bruttó kibocsátás bővülésével, célszerű a
két mechanizmus összekapcsolása. Erre két lehetőség is kínálkozik (3. ábra).

Az egyszerűbb megoldás az input-output táblában a belső négyzet bővítése
a háztartási jövedelem sorával és a háztartási felhasználás oszlopával, majd en-
nek invertálása. Az így kapott multiplikátorok a kiadási-jövedelmi hatásokat is
magukba foglalják.

A másik lehetőség az input-output tábla és a társadalmi elszámolási mátrix
összekapcsolása, amelynek során az ágazati kapcsolati mérleg alsó szárnyának
tényezőjövedelmeit becsatornázzuk a jövedelemáramlási mátrixba, ott végre-
hajtjuk a gazdaságra jellemző paramétereknek megfelelő jövedelemelosztást és
újraelosztást, majd a rendelkezésre álló jövedelmekből megvalósuló, ugyancsak
a gazdasági sajátosságokhoz illeszkedő magatartási egyenletek szerinti végső
kiadásokat visszavezetjük az input-output tábla oldalszárnyába.

Az input-output elemzés és a társadalmi elszámolási mátrix összekapcsolása
így egy zárt, sajátérték-egyenletrendszerrel meghatározott, általános egyensúlyi
modellt eredményez, amely minden lényeges gazdasági jelenséget bevon a kör-
körös kapcsolatok rendszerébe (Zalai 2000).

3. ábra: Az input-output elemzés és a jövedelemáramlási mátrix összekapcsolása
Linking the input-output analysis and the social accounting matrix
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Regionális alkalmazások

Az előző részben bemutatott modellek, modellelemek mindegyike alkalmas re-
gionális elemzésekre is. A következőkben ezekre mutatunk néhány példát.

Regionális input-output modellek

Az input-output modellt leggyakrabban kétségkívül a nemzetgazdasági terme-
lési rendszerek elemzésére alkalmazzák, de használható nagyobb vagy kisebb
gazdasági egységekre is.

Az ágazati kapcsolatok mérlege többféleképpen állítható össze. Egyrészt a
területi elv, másrészt az ágazati elv, harmadrészt pedig a két elv együttes figye-
lembevételével. A területi és ágazati elv együttes érvényesítése az egy földrajzi
térben lévő gazdasági ágazatok közötti kapcsolatrendszer elemzését a földrajzi
tér határain keresztüli áramlások ágazatonkénti elemzésével egészíti ki. Ez teszi
lehetővé a területek közötti kapcsolatok elemzését, a területközi áramlások
ágazatonkénti bontásban történő vizsgálatát. A regionális input-output model-
lel egy régió vagy a régió egy adott ágazatának termékei iránti pótlólagos ke-
reslet multiplikatív hatásait elemezhetjük (Rechnitzer 1984).

Regionális input-output modelleket először az 1950-es és 1960-as években
alkalmaztak, de kísérletek történtek interregionális és multiregionális input-
output modellek kidolgozására is. Az interregionális és multiregionális input-
output modellek összeállítása nagy mennyiségű, nehezen összegyűjthető adatot
igényel, így sok példát sem hazánkban, sem más országokban nem találunk az
alkalmazásukra (Lengyel, Rechnitzer 2004).

A nemzetgazdasági szintű input-output modelleket regionális és városi gaz-
dasági rendszerek elemzésére használva kiderült, hogy azokat az eltérő sajátossá-
gok miatt módosítani kell. Miller és Blair (2009) szerint két olyan speciális
tulajdonságot hordoz a regionális dimenzió, amely egyértelművé és szükségessé
teszi a makrogazdasági modellektől való megkülönböztetést.

Az első, hogy minden régiónak speciális termelési szerkezete van, amely
megkülönbözteti a többitől és az általános makrogazdasági szerkezettől. Egy
régió vagy más földrajzi egység lehet zárt vagy nyitott. Az adott földrajzi tér-
ben jelen lévő ipar tradíciói, az oktatás minősége, az adott térben rendelke-
zésre álló erőforrások, az adott régió termelési technológiája lényegesen
különbözhet, s elképzelhető, hogy a helyi kibocsátás felhasználása is jelentős
részben a földrajzi területen belül valósul meg. Más régiók ugyanakkor sokkal
inkább kitettek a külső gazdasági kapcsolatoknak, s az adott térben jelen lévő
kereslet és kínálat elemei jelentős részben az adott régió földrajzi határain kí-
vülről származnak.

A második, hogy minél kisebb a vizsgálat tárgyát képező gazdaság, álta-
lában annál inkább függ a külső gazdaságtól (a többi anyaországi és külföldi
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régiótól), s ez azt jelenti, hogy az export- és az importparaméterek értéke emel-
kedik a regionális modellekben.

1950-es évekbeli megjelenésüket követően a regionális input-output mo-
dellek folyamatosan fejlődtek. Ennek mozgatórugóit Sargento (2009) szerint el-
sősorban a következő tényezők jelentették.

1. A modell által kezelhető régiók száma, amely alapján megkülönböztetjük
az egyrégiós input-output modellt a többitől. Az egyrégiós modell kizárólag
az intraregionális hatásokat ragadja meg, a többi régióval való kapcsolato-
kat, ezek hatását az áramlásokra nem veszi figyelembe vagy minimalizálja.
A valóságban ha egy régióban növekszik a termelés, akkor számos változás
következik be a végső keresletben. Így például ha a termelés növekedése
nagyobb alapanyag-felhasználással jár, amelyet a szomszédos régióból im-
portálnak, akkor az emelkedő kibocsátás növekvő termelési volument
eredményez a szomszédos régióban is, s ennek számos tovagyűrűző hatása
van az adott régión belül és annak határain túl egyaránt.

2. Az interregionális kapcsolatok felismerését és a modellalkotásban törté-
nő figyelembevételét éppen az egyrégiós modellek általánosíthatóságá-
nak hiánya eredményezte. Szükségessé vált az interregionális vissza-
csatolások beépítése; egyrészt azoké, amelyek a fejlődő régiórészre
hatnak, másrészt pedig azoké, amelyek a régió többi részére (például a
város vonzáskörzetére) (Miller 1998). Több régió kapcsolatrendszerének
input-output modellekben való figyelembevételét Walter Isard dolgozta
ki (Glasmeier 2004).

3. A gyakorlati alkalmazások nehézségei, így a működtetésükhöz szükséges
interregionális kereskedelmi adatok összegyűjtésének nehézségei hívták
életre a többrégiós modelleket.

4. A fejlődés során folyamatosan változtak a kereskedelmi koefficiensek
becslésekor alkalmazott feltevések.

A multiregionális modellek közötti különbséget alapvetően a 3. és a 4.
pontban meghatározott tényezők okozzák.

Nézzünk ezek után néhány konkrét alkalmazást!
Leontief első, mind matematikai apparátusát, mind adatigényét tekintve

egyszerű városi input-output modelljét 1953-ban készítette. Későbbi nemzetkö-
zi modelljében, amelyet gyakran egyensúlyi regionális modellnek neveznek, tu-
datosan jelenítette meg azt a megfigyelését, hogy bizonyos jószágok termelési
helye közel van a fogyasztási helyeikhez, míg mások esetében jelentősek a szál-
lítási távolságok (idézi Sargento 2009). Ezért Leontief két jószágtípust külön-
böztetett meg: a regionálist és a nemzetit. A regionális jószágokat ugyanazon
régióban termelik és fogyasztják el, ilyenek például a helyi szolgáltatások vagy
az ingatlanok. Ezzel szemben a nemzeti javak könnyen vagy könnyebben szál-
líthatók, s ezek termelési-fogyasztási egyensúlya nemzeti vagy nemzetközi
szinten valósul meg. Ilyenek például az autók vagy a ruházati termékek. Az elő-
zőekből kifolyólag vannak olyan régiók, amelyek inkább exportálnak, s vannak
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olyanok is, amelyek importálnak. A modell nettó kereskedelmi áramokat szá-
mít, nem határozza meg az import és az export eredetét és rendeltetési helyét.
Ez az oka, hogy Leontief modelljét sokkal inkább az intraregionális, mintsem az
interregionális gazdasági kapcsolatrendszer és fejlődés modellezésére használ-
ják a gyakorlatban (Miller, Blair 2009).

Isard (1951) az interregionális kapcsolatok modellezésére törekedett. Miller
(1998) példájában az Isard-féle koncepció kétrégiós esetét láthatjuk. Sajnos a
modell adatigénye nehezen kielégíthető, ezért a gyakorlatban sokkal elterjed-
tebb a Chenery–Moses-féle módosított többrégiós változat. Chenery (1953) és
Moses (1955) azzal az egyszerűsítéssel éltek, hogy a kereskedelmi áramlásokból
kihagyták az iparági szintet, csak a származási régió és a felhasználási régió ját-
szik szerepet. Ez csökkentette a modell adatigényét, így a kutatók könnyebben
tudták számszerűsíteni a kapcsolatokat.

Riefler és Tiebout (1970) kétrégiós modellje szintén a fontosabb típusok közé
tartozik. A két régió kapcsolatrendszere mellett a külső, világgazdasági kapcsola-
tok is megjelennek az export- és az importmátrixban. Az adatokat tekintve több,
felmérésen alapuló információt igényel, mint a Chenery–Moses-modell. Riefler és
Tiebout Kalifornia és Washington példáján empirikusan is kipróbálták a modellt,
amelyben Washingtonra készítettek import- és exportmátrixot. Minden termelő
és végső fogyasztó szektorra meghatározták, hogy az input hány százaléka érke-
zik külföldről, illetve távozik külföldre. A legnagyobb gyakorlati problémát az im-
port és az export kaliforniai és nem kaliforniai részre való felosztása jelentette
(Harrigan, McGilvray, McNicoll 1981). A modellben a szerkezetet leíró egyenletek
nagyon hasonlóak, mint az Isard-féle modellben.

A nemzetközi alkalmazásokra további példa Carlberg (1978) regionális növe-
kedési modellje. Carlberg a Német Szövetségi Köztársaság tartományainak input-
output táblázatait állította össze az 1960-as, 1970-es évekre. Hipotézise szerint a
nagyobb népességű tartományok termelési technológiája jobban hasonlít a nem-
zetihez, állítását egy multiregionális input-output modell segítségével igazolta.
Megemlíthetjük még McNicoll modelljeit, amelyekkel az északi-tengeri olaj és a
turizmus multiplikatív hatását elemezte a Shetland-szigetek és a Külső Hebridák
esetében (Armstrong, Taylor 2000).

Máig az egyik legjelentősebb és legszélesebb körben használt regionális
input-output modell az 1970-es évek elején az Egyesült Államokra kidolgozott,
azóta folyamatosan fejlesztett és aktualizált RIMS II (Regional Input-Output
Modelling System). A Bureau of Economic Analysis (BEA) és a U. S. Department
of Commerce által gondozott modellt üzleti célú magánberuházók, szövetségi,
állami és helyi kormányzati döntéshozók, regionális fejlesztők sora használja
hatástanulmányok készítéséhez. Az input-output elemzésben megszokott mó-
don a RIMS II az idődimenziót nem kezeli, állandó skálahozadékot, homogén és
rögzített iparági struktúrát, valamint tökéletes kínálatoldali alkalmazkodást
feltételez. A helyi kínálati feltételeket a nemzeti input-output táblából kiindul-
va az iparág regionális koncentrációjának nemzeti koncentrációhoz viszonyí-
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tott aránya alapján határozza meg. A RIMS II egyrégiós modell, a régiók közötti
visszacsatolásokat nem veszi figyelembe (Ambargis, Mead 2012).

A hazai regionális modellek közül a legismertebb a Csepinszky, Kovács, Novák
szerzőhármas által Vas megyére kidolgozott mérleg, valamint a Fodor, Illés, Bognár-
né-féle, központi körzetre vonatkozó modell (Smahó 2007). Rechnitzer János
mérlege Baranya megye gazdasági ágazati kapcsolatait tárja fel. Célja a térségek,
régiók terveinek, fejlesztési elképzeléseinek kidolgozása és összehangolása, a fej-
lesztések következményeinek meghatározása volt (Rechnitzer 1984).

A regionális input-output modellek alkalmazásánál nem szabad figyelmen
kívül hagyni az elméleti és a modellépítésből fakadó korlátokat. Az első az adat-
igény, amely a primer és szekunder adatgyűjtés nehézségeivel és költségeivel
jár együtt. A második az adatfeldolgozás. Az adatkorlátok szempontjából a kis-
méretű, zárt regionális gazdaságokra épített input-output modellek könnyeb-
ben alkalmazhatók (Richardson 1973). Lényeges és a gyakorlati alkalmazásokban
gyakori, hogy a nemzeti technológiai mátrixot alkalmazzák adatbázisként, ép-
pen a kisebb területi egységek adathiánya okán. A termelési technológia, a ská-
lahozadék, az importfüggőség és az exportvolumen azonban régiónként eltérő
és nagyban különbözhet a nemzetitől (Armstrong, Taylor 2000), ezért a problé-
ma kezelésére különféle közelítő módszereket dolgoztak ki (Sargento 2009).

Mindezek a korlátok esetünkben bizonyos szempontból fokozottan jelent-
keznek, feloldásukra azonban eddigi kutatásainkban nem vállalkozhattunk. Két
út közül választhattunk. Az egyik, hogy függetlenítjük magunkat a gazdasági
rendszer alapösszefüggéseitől, s azokból az adatokból próbálunk meg modellt
alkotni, amelyek rendelkezésünkre állnak. Ezek között statisztikai összefüggé-
seket keresünk, s a feltárt kapcsolatokra alapozva gazdasági előrejelzéseket
adunk (lásd Smahó 2007). A másik út, hogy egy logikailag zárt, a gazdaság egé-
szének működését leíró elméleti keretet állítunk fel, majd ezt próbáljuk meg
adatokkal feltölteni, még ha bizonyos pontokon ez nehézségekbe is ütközik. Mi
ez utóbbit választottuk.

A továbbiakban kétrégiós input-output táblát alkalmazunk. A 2. táblázat
modelljében a város szerepét az egyik, a vonzáskörzetét pedig a másik régió
tölti be. Így értelmezhetők a városon belüli, a vonzáskörzeten belüli, a város és
a vonzáskörzet közötti relációk, valamint a város és a vonzáskörzet külső régi-
ókkal való kapcsolatai is.

Regionális termelési multiplikátorok

A regionális input-output táblákból a korábban megismert mátrixműveletekkel
származtathatjuk a regionális termelési multiplikátorokat. Ezek a modell leg-
fontosabb, a gazdasági hatáselemzések során közvetlenül felhasználható kime-
netei. A RIMS II felhasználói csak ezekhez az ágazatokra és területi egységekre
meghatározott multiplikátorokhoz férhetnek hozzá táblázatgyűjteményekben
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(Daley, Ehrlich, Landefeld, Barker 1997). A táblázatok a bruttó kibocsátásra, a
hozzáadott értékre, a háztartási jövedelmekre és a foglalkoztatásra vonatkozó
multiplikátorokat tartalmazzák. Ezek a végső keresletben adott ágazatban és
adott régióban bekövetkező 1 egységnyi változás hatását fejezik ki a régió össz-
termelésére, GDP-jére, lakossági jövedelmeire és foglalkoztatására.

A végső keresleti multiplikátorokon kívül a RIMS II úgynevezett direkt
multiplikátorokat is megad. Kétféle direkt multiplikátorral találkozhatunk. A
jövedelmi multiplikátor azt mutatja meg, hogy 1 egységnyi jövedelemnöveke-
dés valamely régió valamely ágazatában hány egységgel növeli a régió lakossá-
gának összjövedelmét. A foglalkoztatási direkt multiplikátor pedig azt fejezi ki,
hogy ha az adott régió adott ágazatában 1 fővel változik az alkalmazottak szá-
ma, akkor ez – a tovagyűrűző hatásokat figyelembe véve – összességében hány
fővel változtatja a régió foglalkoztatását. Hasonló elven számított mutatószá-
mokat közöl Fodor és Illés (1968).

Regionális társadalmi elszámolási mátrixok

Regionális társadalmi elszámolási mátrixok alkalmazására a hazai szakiroda-
lomban egyáltalán nem találtunk példát, a nemzetköziben is csak néhányat. A
tanulmányok nagy része mezőgazdasági kutatóintézetekben készült. Bussolo,
Chemingui és O’Connor (2003) India multiregionális társadalmi elszámolási
mátrixát és regionális, környezeti általános egyensúlyi modelljét fejlesztette ki.
Punt, Pauw, van Schoor, Gilimani, Rantho, McDonald és Chant (2006) Dél-Afri-
kára építettek nemzeti, multiregionális és regionális társadalmi elszámolási
mátrixokat. Kuhar, Golmenova, Erjavec, Kožar és Cör (2009) a társadalmi elszá-
molási mátrix regionalizálásáról írnak. Új-Zélandon Martana, Evison, Lennox és
Manley (2012) egy nem kérdőíves módszerrel összeállított regionális társadalmi
elszámolási mátrixot mutatnak be, amelyet általános egyensúlyi elemzés céljá-
ból hoztak létre.

E modellek logikai elve megegyezik az 1. táblázatban bemutatott Godley–Lavoie-
féle általános nemzeti jövedelemáramlási mátrixszal. A különbség csupán az, hogy ki-
sebb területi egységre vagy egységekre vonatkoznak, s esetenként több régió kapcso-
latait, egymás közötti áramlásait, elszámolásait is mutatják. Godley és Lavoie (2012,
172.) is közöl egy kétrégiós gazdaságra felírt táblázatot.

A 3. táblázatban bemutatott saját fejlesztésű mátrixunk több ponton is el-
tér Godley és Lavoie regionális modelljétől. Bizonyos szempontból egyszerűbb:
nem tartalmazza a vagyoneszközök állományváltozásait és a központi bankot.
Más szempontból viszont jóval összetettebb: nemcsak a termelő felhasználás,
hanem a végső kiadások és a jövedelmek régiók közötti áramlásait is figyelembe
veszi. A későbbiekben ebből kiindulva jutunk el modellünk egyik fontos szerke-
zeti egységéhez, a város és vonzáskörzetének jövedelem- és kiadásáramlásait
magába foglaló társadalmi elszámolási mátrixhoz.
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A 3. táblázat egyelőre teljesen általános regionális megközelítést tükröz,
ahol a vizsgált földrajzi tér egyik régióját belső gazdaságnak, másik régióját
külső gazdaságnak nevezzük. A modell zárt gazdaságot feltételez, a központi
kormányzaton kívül a két régiónak kizárólag egymással vannak gazdasági kap-
csolatai. A belső gazdaságból kiinduló áramlásokat i alsó indexszel, a külső gaz-
daságból kiindulókat pedig e alsó indexszel jelöljük. Ha az i és e betűk nem alsó
indexként jelennek meg, hanem éppen ezeket látjuk el alsó indexekkel, akkor i
és e az alsó indexben jelzett jövedelmeknek és kiadásoknak a helyben, vagyis a
belső, illetve a külső gazdaságban maradó hányadait jelölik.

A belső és a külső gazdaság vállalatai egyaránt fizetnek munka- (Wi, We) és
tőkejövedelmeket (DPi, DPe), ezek azonban csak részben maradnak a keletkezési
régióban. A belső gazdaság háztartásaihoz a belső vállalatok bérkifizetéseinek iW, a
külső vállalati béreknek pedig (1–eW) hányada áramlik. A tőkejövedelmek esetében
iDP, illetve (1–eDP) arányokkal kell számolnunk. A külső gazdaság háztartásaihoz
értelemszerűen eW×We+(1–iW)Wi bér- és eDP×DPw+(1–iDP)DPi tőkejövedelem kerül.

Jelenlegi modellünkben kizárólag a háztartások fizetnek adókat. Ezek egy
része helyi (local tax, LT), másik része központi (central tax, CT).

Régiók közötti áramlás nemcsak a jövedelmekben, hanem a kiadásokban is
van. A belső gazdaság háztartásainak fogyasztási kiadásai (Ci) csak iC részben
áramlanak helyi, belső gazdaságbeli vállalatokhoz, (1–iC) hányaduk a periféria
cégeinél jelentkezik. Ugyanez a helyzet a külső gazdaság végső fogyasztási ki-
adásaival (Ce), amelyek helyben maradó hányada eC, a fennmaradó (1–eC) há-
nyad a centrum vállalatainál jelent bevételt.

Hasonló elvek szerint bontjuk a beruházási és a helyi kormányzati kiadáso-
kat. A vizsgált térség vállalatainál jelentkező állami megrendelések a központi
kormányzattól is származhatnak (central government, CG), amelyből CGi jelenti a
belső régió, CGe pedig a külső régió vállalatainak kormányzati megrendeléseit.

A zárt gazdaságra vonatkozó társadalmi elszámolási mátrixtól eltérően a
nyitott vagy többrégiós gazdaságot leíró mátrixban a termelő fogyasztás (inter-
mediate consumption, IC) sorát is szerepeltetnünk kell, itt tüntetjük fel a régiók
közötti beszállítások értékét. (1–iIC)×ICi a belső gazdaság tényezőfelhasználásá-
nak külső gazdaságból beszerzett részét, (1–eIC)×ICe pedig a külső régió közbülső
fogyasztásának belső gazdaságból származó részét jelöli. Előbbi a belső gazda-
ságban negatív, a külső gazdaságban pozitív előjelű áramlásként jelentkezik,
utóbbi pont fordítva.

A táblázat utolsó sorában a finanszírozási pozíciók láthatók. SiH a centrum
háztartásainak megtakarításait, Ii a belső vállalatok beruházási finanszírozási
igényeit, SLGi pedig a belső gazdaság helyi kormányzatának megtakarításait
(vagy ellentétes előjellel hiányát – local budget deficit, –LBDi) mutatja. Ugyan-
ezeket a tételeket megtaláljuk a külső gazdaság szektoraira is, valamint látható
a központi költségvetés régióhoz kapcsolódó tételeinek egyenlege.
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Regionális kiadási-jövedelmi multiplikátorok

A tanulmány előző, elméleti részében már bemutattuk a kiadási-jövedelmi mul-
tiplikáció folyamatát. A 2. ábrán szereplő alsó, összetett formula nemcsak nem-
zetgazdasági szinten, hanem kisebb területi egységekre is értelmezhető.
Regionális alkalmazásakor azonban tudnunk kell, hogy ez a multiplikátor nem
veszi figyelembe a régiók közötti kölcsönhatásokat. Az egyik régió importja
ugyanis egy másik régió exportját jelenti. Amennyiben Y régióban növekszik az
X régióból származó import, akkor ez a kereslet X outputja iránt multiplikátor-
hatással van X régióban. Az ebből származó X-beli jövedelemnövekedés emeli X
keresletét Y exportja iránt, ezáltal Y kibocsátása és jövedelme is növekedni fog.
Az X outputja iránti kezdeti keresletváltozásnak tehát visszacsatoló hatása van,
s az egész körfolyamat addig folytatódik, amíg az addicionális jövedelem meg
nem közelíti a nullát (Lengyel, Rechnitzer 2004).

A győri járműipari körzetre vonatkozó modellünk nem hagyhatja figyel-
men kívül a város és vonzáskörzete közötti visszacsatolásokat, célunk pontosan
ezen interdependenciák kimutatása. Az interregionális kölcsönhatások figye-
lembevételét szolgálja mind a 2. táblázat regionális input-output modellje,
mind pedig a 3. táblázat regionális társadalmi elszámolási mátrixa. A kiadási-jö-
vedelmi multiplikáció folyamatát is kétrégiós változatban, a régióközi visszaha-
tásokat figyelembe véve kell értelmeznünk.

A regionális termelési és jövedelmi multiplikátorok összekapcsolása

A regionális input-output táblából számított elsődleges termelési multiplikátorok
és a jövedelemváltozás által indukált, másodlagos kiadási multiplikátorhatások
összekapcsolására a korábban már említett lehetőségek állnak rendelkezésünkre.

Az egyik a háztartási jövedelmek és fogyasztási kiadások regionális input-
output táblában történő megjelenítése. Ezt a technikát alkalmazzák a RIMS II-ben
is az ún. kettes típusú multiplikátorok számításakor.

Az input-output modellen belüli megoldás egyszerű és gyors, ugyanakkor
pontatlanabb, mint az általunk javasolt összekapcsolás (3. ábra). Utóbbi megol-
dást valósítja meg az ugyancsak egyesült államokbeli fejlesztésű IMPLAN
(Impact Analysis for Planning) modell. Az első verzió 1988-ban Minnesotában,
az ottani egyetem mezőgazdasági tanszékén készült, kezdetben viszonylag szűk
kutatói körben, elsősorban mező- és erdőgazdasági célokra használták. A nagy
érdeklődésre való tekintettel a modellt több lépcsőben továbbfejlesztették. Az
IMPLAN ma már – a RIMS II-höz hasonlóan – széles körben ismert és alkalma-
zott regionális tervező- és modellező eszköz. Az IMPLAN nem csupán multipli-
kátorokat közöl, hanem egy hatalmas regionális adatbázissal ellátott közgaz-
dasági elemzőszoftver (implan.com).
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Város és vonzáskörzete: a győri járműipari körzet
alapmodelljének szerkezete

A győri járműipari körzet alapmodelljének két legfőbb komponensét, az input-
output táblát, a jövedelemáramlási mátrix paraméteres változatát, s ezek kap-
csolatrendszerét mutatjuk be az alábbiakban.

Modellünk a város (Győr) és vonzáskörzete egymás közötti, valamint a régi-
ón (győri járműipari körzet) kívüli (más belföldi vagy külföldi) szereplőkkel foly-
tatott tranzakcióihoz kapcsolódó áramlásait egyaránt kezeli. Tekintettel arra,
hogy három áramlási irányt is figyelembe kell vennünk, korábbi jelölésrendsze-
rünket kicsit módosítjuk. Az adott jövedelem vagy kiadás városban maradó vagy
városba áramló hányadát i-vel, a vonzáskörzetben maradó vagy vonzáskörzetbe
áramló hányadát e-vel, a más hazai régióba vagy külföldre áramló hányadát pedig
m-mel jelöljük. Alsó indexben jelöljük azt a jövedelem- vagy kiadástípust, amely-
re a hányadot vonatkoztatjuk. Értelemszerűen bármely jövedelemre és kiadásra
igaz, hogy i+e+m=1. Amennyiben i (belső gazdaság, város) vagy e (külső gazdaság,
vonzáskörzet) betűk jelennek meg egy áramlás jelölésének alsó indexében, akkor
az annak kiindulási vagy keletkezési helyére utal. Ha ugyanezek a betűk felső in-
dexben szerepelnek, akkor ez az áramlás területi célpontját jelzi.

A város és vonzáskörzetének input-output táblája

A 4. táblázat a város és vonzáskörzete regionális input-output táblázata. A jobb
felső részben látható belső mátrix a termelőegységek kapcsolatrendszerét képezi
le. Jól látható, hogy a belső mátrix négy kisebb egységre tagozódik. A bal felső
részmátrix termelő fogyasztásainál a város a beszállító és a város a felhasználó
(iICiICi), a jobb felsőben a város a beszállító és a vonzáskörzet a felhasználó (iICeICe),
a bal alsóban a vonzáskörzet a beszállító és a város a felhasználó (eICiICi), a jobb
alsóban pedig a vonzáskörzet vállalatai a vonzáskörzetbe szállítanak (eICeICe). ICi a
városi, ICe pedig a vonzáskörzetbeli vállalatok termelő felhasználását jelöli.

A 2n×2n-es belső mátrix alatt összesítjük a régión belüli felhasználásokat,
majd az importigényeket vesszük sorra. A termelési célú importigények sora
két részre osztható, az első a városi ágazatokba (mICiICi), a második a vonzás-
körzet ágazataiba történő külső beszállításokat (mICeICe) mutatja. Import alatt
nemcsak a külföldről, hanem minden, a városon és a vonzáskörzeten kívüli ré-
gióból történő behozatalt értjük.

Az alsó szárnyban szereplő hozzáadottérték-összetevőket város, vonzáskör-
zet, ezen belül ágazati bontásban kapjuk. Az alapmodellben ezeket (a termelő
felhasználás tételeihez hasonlóan) területi elv szerint összesítve használjuk a tár-
sadalmi elszámolási mátrixban. A modell későbbi, továbbfejlesztett változataiban
akár az ágazati bontást is megtarthatjuk, jelen esetben azonban az egyes jövede-
lemtípusoknál csupán város és vonzáskörzet megkülönböztetést teszünk.



Város és vonzáskörzete: gazdasági kapcsolatrendszer és növekedés 147

Adatgyűjtési okokból a vállalati (WFi, WFe) és a kormányzati szféra munkajö-
vedelmeit (WLGi, WLGe) külön sorban tüntetjük fel. Az F betűvel a vállalatokra
(firms), G-vel a kormányzatra (government) utalunk. A WLGi a város helyi (local,
L) kormányzati szférájában keletkező munkajövedelmeit jelöli. Fontos, hogy helyi
kormányzat alatt nemcsak a helyi önkormányzati működtetésű fenntartású köz-
intézményeket értjük, hanem minden, a városban GDP-t generáló állami intéz-
ményt. Például egy győri rendőr vagy egyetemi tanár bére éppúgy beletartozik
WLGi-be, mint egy önkormányzati alkalmazotté. A bérekhez hasonlóan azok járu-
lékait is vállalati-kormányzati bontásban (TWF, TWLG) szerepeltetjük.

A városi és vonzáskörzetbeli ágazatok által fizetendő helyi és központi adó-
kat nettó módon, a kapott támogatásokkal csökkentve vesszük figyelembe. A TLFi
(tax of local firms) a városi vállalatok helyi adóinak és a TRLFi helyi kormányzat-
tól kapott transzfereinek (TR) különbségeként adódó nettó helyi adó. A központi
adóknál L helyett C (central) betűket használunk. Látható, hogy a központi kor-
mányzati transzfereknél az i és e betűk felső indexbe kerültek. Ezzel azt jelezzük,
hogy a város (e), illetve a vonzáskörzet (i) nem a származási, hanem a célrégió.
Hasonló jelöléssel találkozunk majd más, kívülről érkező áramlások esetén is.

Összevontan kezeljük a vállalkozásokba értékcsökkenés vagy mérleg szerinti
eredmény formájában visszaforgatott tőkejövedelmeket (undistributed profits,
UP). Az osztalék, részesedés formájában a tulajdonosoknak kiosztott vállalati
eredményt a korábbiaknak megfelelően DP-vel (distributed profits) jelöljük.

A jövedelemelemek összesítésével megkapjuk területi hozzáadott értéke-
ket (Yi, Ye), valamint a hozzáadott értékek és a tényezőfelhasználások összege-
ként a bruttó kibocsátásokat (GOi, GOe).

Az input-output tábla oldalszárnyának végső felhasználási komponenseire
a jövedelemáramlási mátrix bemutatása után térünk vissza.

A város és vonzáskörzetének jövedelemáramlási mátrixa

A város és vonzáskörzete jövedelemáramlási vagy társadalmi elszámolási mát-
rixát az 5. táblázat mutatja.

Az input-output tábla alsó szárnyában keletkező vállalati és kormányzati
bérek negatív előjellel szerepelnek a városi és vonzáskörzetbeli vállalatoknál és
kormányzatnál a munkajövedelmek sorban. A bérek járulékai ugyanezen oszlo-
pokban az adók sorban jelentkeznek kiáramlásként.

A tőkejövedelmek sorában és a vállalatok oszlopában mind a kifizetett,
mind pedig a visszaforgatott vállalati jövedelmek negatív előjellel találhatók
meg. A visszaforgatott profit a vállalati tőketételek között jelenik meg pozitív
előjellel.

Modellünkben figyelembe vesszük, hogy a helyi vállalatok által generált
munka- és tőkejövedelmek csak részben kerülnek helyi háztartásokhoz. A győri
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járműipari körzetben keletkező jövedelmek részben a körzet másik területére
(városból a vonzáskörzetbe, vonzáskörzetből a városba), részben pedig a körze-
ten kívülre is kerülhetnek.

Ahogyan a régióban keletkező bérek egy része külföldre áramlik, a centrum
és a periféria háztartásainak bérei és tőkejövedelmei is részben származhatnak a
győri járműipari körzeten kívüli (központi) kormányzati vagy magángazdasági
szereplőktől. WCGi-be tartozik például egy győri háztartás Budapesten dolgozó
minisztériumi alkalmazottjának bére, XWe-be egy bábolnai lakos komáromi cég-
től származó munkajövedelme, XDPe-be pedig egy Gyarmaton élő személy pápai
vállalkozástól kapott osztaléka.3 Mivel ezek nem részei a körzet GDP-jének, ezért
az input-output tábla alsó szárnyában meg sem jelennek.

A városi háztartások munkajövedelmeinél szereplő hosszú paraméteres
formula azt fejezi ki, hogy a városi lakosság iWFi arányban részesedik a városi
vállalatok béreiből, iWFe arányban a periféria vállalatainak béreiből, iWLGi arány-
ban a helyi kormányzati bérekből, iWLGe arányban pedig a vonzáskörzet kor-
mányzati bérkifizetéseiből (egy győri tanár például dolgozhat vonzáskörzetbeli
iskolában is). Mindezek mellett kaphat kormányzati és vállalati béreket a győri
járműipari körzeten kívülről is. A vonzáskörzet háztartásainál ugyanezeket a
tételeket találjuk, csak az i hányadok és indexek helyett e-k, az e-k helyén pedig
i jelölések szerepelnek. A körzetből a vállalati és kormányzati szektor béreinek
régión kívülre áramló m hányadai a külföldi vagy régión kívüli gazdasági sze-
replők oszlopában jelennek meg pozitív előjellel.

A jövedelemáramlási mátrixban külön sorban kezeljük az adókat és a
transzfereket. A vállalatok és a háztartások a bérek járulékain felül központi és
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helyi adókat is fizetnek. A helyi adók a helyi kormányzathoz, a központi adók és
járulékok a központi kormányzathoz áramlanak. A transzferek pozitív előjellel
jelentkeznek a vállalatoknál és a háztartásoknál, negatívval a kibocsátónál. A
helyi kormányzati szereplőknél a központi kormányzat által számukra jutatott
támogatásokat (TRCG) is figyelembe vesszük.

A háztartások a rendelkezésre álló jövedelmeikből fogyasztanak. A háztar-
tási fogyasztásra vonatkozó magatartási egyenletet nem fogalmaztunk meg, a
legegyszerűbb megoldás, hogy egy fogyasztási hányad segítségével a fogyasz-
tást a rendelkezésre álló jövedelem lineáris függvényeként értelmezzük. A ház-
tartásokon kívül a kormányzati szektor is fogyaszt (LGC, CGC), valamint
beruházásokat (LGI, CGI) eszközöl. A beruházási keresletben (I) jelenik meg a
vállalati állóeszköz-felhalmozás és a készletváltozás.

A végső felhasználási tételek régión belül keletkező részénél is alkalmaz-
zuk az i, e és m hányadokat. A városi lakosság fogyasztási kiadásainak (Ci) pél-
dául iCi hányada helyi, eCi hányada vonzáskörzetbeli vállalatok termékei iránt
támaszt keresletet, mCi része pedig a körzeten kívülre áramlik.

A vállalati folyó tételek oszlopaiban a város és vonzáskörzete közötti
anyag- és árumozgást, valamint a régión kívülre áramló vagy onnan érkező ter-
melő fogyasztást is megjelenítettük. A városi és vonzáskörzetbeli vállalatok be-
vételeinek és kiadásainak, valamint a területegységek GDP-jének elszámolása
csakis így lesz teljes: egyrészt a más területegységektől származó közbülső ter-
mékek az adott területegység importját jelentik, amelyet a GDP-számítás során
negatív előjellel kell figyelembe vennünk; másrészt a város és a vonzáskörzet
közötti anyag- és árumozgás az értékesítő területegység számára éppúgy ex-
portbevételt jelent, mint a társadalmi elszámolási mátrix következő sorában
szereplő, a győri járműipari körzeten kívüli gazdasági szereplőkhöz kiszállított
termékekből származó bevételek (Xi, Xe).

A végső felhasználás tételeit visszavezetjük az input-output tábla oldal-
szárnyába. Az oldalszárnyat három fő részre bontottuk: város, vonzáskörzet,
előbbieken kívüli belföldi vagy külföldi régiók. A város és a vonzáskörzet fel-
használásain belül megkülönböztetjük a fogyasztási és beruházási célú végső
felhasználást, a régión kívülre áramló tételeket pedig aszerint különítjük el,
hogy a kormányzati vagy a magánszektorba irányulnak. A társadalmi elszá-
molási mátrixban megjelenő összes kiadási tételt be tudjuk sorolni a 4. táblá-
zat input-output táblájának megfelelő cellájába.

A modellben alkalmazott jelöléseket a Függelékben foglaltuk össze.

A továbbfejlesztés irányai és eszközei

Tanulmányunk a győri járműipari körzet regionális tervezésre és előrejelzésre
alkalmas makromodelljéhez vezető út első lépése. Áttekintettük a kapcsolódó
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szakirodalmat, ennek és saját elképzeléseinknek a vegyítésével kialakítottuk
alapmodellünk szerkezetét.

A kutatás ezután következő része jelenti az igazi kihívást. Elsőként fel kell ír-
nunk a győri járműipari körzet gyakorlati célokra is alkalmas, nagyjából 20-30
ágazatot tartalmazó input-output tábláját.4 A második feladat a társadalmi elszá-
molási mátrix kalibrálása, a harmadik pedig a magatartási egyenletek kidolgozása.

Az adatokkal való feltöltés, a modell pontos kalibrálása kérdőíves és nem
kérdőíves technikák kombinált alkalmazását igényli. Bízunk benne, hogy ha-
marosan rendelkezésünkre állnak a győri járműipari körzetről szóló kutatás la-
kossági, intézményi és vállalati felméréseinek eredményei. Az ezekben
elhelyezett, a háztartások jövedelmeire, fogyasztási szerkezetére, a helyi há-
nyadokra, a repatriált vállalati nyereségekre, a beszállítások és az árbevétel re-
gionális és ágazati megoszlására vonatkozó kérdésekre adott válaszok sokat
segíthetnek a kalibrálásban. Kérdés, hogy ezek lefedik-e a teljes adatigényt.
Amennyiben nem, érdemes elgondolkodni a kifejezetten a modell igényeit szol-
gáló, kis mintás lekérdezésen.

A hibrid adatgyűjtési technikák alkalmazása a meglévő kapcsolatok aktivi-
zálását, újabb kapcsolatok kiépítését igényli a helyi adatszolgáltatókkal. Az üz-
leti szféra (Győri Nemzetközi Ipari Park, Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, helyi vállalatok, pénzügyi intézmények, takarék-
szövetkezetek stb.) és a közszféra (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
vonzáskörzet településeinek önkormányzatai, a Széchenyi István Egyetem és
más oktatási intézmények, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és más egész-
ségügyi intézmények, közigazgatási intézmények, TÁKISZ stb.) támogatására
egyaránt számítunk. Az együttműködés eredményeként létrejövő makrogazda-
sági modell számukra is, mint ahogy a régió összes szereplője számára hasznos
elemző- és tervezőeszköz lehet.

Jegyzetek

1 A táblázat összeállítása már nem ilyen egyszerű feladat. Terjedelmi okokból nem tárgyaljuk a
forrás-, felhasználás- és levonótáblák és az input-output mátrix kapcsolatát, az input-output
táblázatok típusait, valamint a táblarendszerek adatforrásait. Ezekről jó összefoglalást ad Bo-
da, Koósné Balsay, Molnár (1989), KSH (2004a, 2004b, 2005), valamint Ambargis, Mead (2012).
A tanulmány írásakor a 2008. évi a legfrissebb hozzáférhető nemzetgazdasági ágazati kapcso-
lati mérleg a KSH Tájékoztatási adatbázisában (www.ksh.hu).

2 A cambridge-i postkeynesi és az elsősorban francia, kanadai, olasz és spanyol közgazdászok
által képviselt monetáris körforgási iskola különösen fontosnak tartja ezt a lehetőséget,
amely a modern pénzgazdaság működésének jelenleg alkalmazott modelleinél jóval ponto-
sabb és teljesebb leírását adhat (Dos Santos, Zezza 2004; Godley, Lavoie 2012; Graziani 2003;
Lavoie 2001; Zezza 2004). Egy ilyen modell hazai alkalmazására mutat példát Koppány (2005).

3 Bábolna és Gyarmat a győri járműipari körzethez tartozik, Komárom és Pápa nem. A körzet
területi lehatárolását Tóth (2013) végezte el.
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4 Egy háromszektoros változatra már készítettük számításokat, s ehhez kapcsolódóan igyekez-
tünk megbecsülni a győri járműipari körzet GDP-jét is, amely a modell kulcsváltozója. Ezeket
az eredményeket külön tanulmányok formájában tervezzük publikálni, a projekt tanulmány-
kötetében pedig várhatóan teljes kutatási jelentésünk megjelenik.
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The French poles are relatively young constructions which are situated at the intersection
of spatial development, competitiveness and industrial policies. While the primary characteristic
of spatial development policy is that it is adapted to the national space, the French programme of
competitiveness poles transcends the national borders and focuses on spatial competitiveness in
the spirit of the European discourse. While we do not reject the theory according to which
strategies of large multinational firms shape and determine the destiny of individual regions,
influence their rise or demise, it is necessary that we do not regard a given region a passive
receptor of global processes, but a dynamically changing construction as a result of the collective
action of heterogeneous stakeholders. The programme of competitiveness poles seeks to
symbolize this collective effort directed towards the amelioration of the state of an entire region.
The programme can be interpreted as a revised and updated version of the traditional model of
central policy measures directed at stimulating innovation. The core elements of the current
programme are spatial systems of innovation, and its major objective is to achieve the critical
mass of industrial capacities and scientific institutions. The functioning of the poles is based on
open innovation, the core of which is that firms perform innovative activity in collaboration with
their partners in order to avoid being isolated within their institutional frameworks. The major
stakeholders of the poles are small and medium-sized companies in harmony with the European
employment objectives, since they are the major source of job creation in France as well. They
encounter the largest obstacles to creating the sufficient conditions of innovation and experience
severe difficulties in forming efficient partnerships with multinational firms.

Even though it is too premature to evaluate the programme’s success or failure, various
problems are already visible. For instance, the too large number of poles to be reduced from the
current cycle starting from 2014; a sometimes symbolic relationship between higher educational
institutions and the research sector; the sometimes quite erroneous choice of sectors to be
developed; the lack of specialization within the various poles; a non-reasonable geographical
delimitation of poles (encompassing one or multiple regions); failure to achieve international
visibility, and a danger of an excessive fragmentation of funding resources. Whether the state is
more inclined to apply the programme as a national industrial policy instrument (while
neglecting the aspects of territorial embeddedness), or use them to serve the traditional
harmonisation goals of spatial development policy (to their large number and relatively even
distribution in the national space), the success of the programme will only be manifested if the
poles resist the test of time and become solid foundations of the national competitiveness-based
economic policy.

Bevezetés

A tanulmány nem az egyesült államokbeli emblematikus klasztereket vizsgálja,
hanem egy sokadik generációs konstrukcióval, a francia versenyképességi pó-
lusok elméleti hátterével és gyakorlati megvalósulásának tapasztalataival fog-
lalkozik, mindig szem előtt tartva azt a kontextust, amely átitatódott nemzeti
sajátosságokkal, az abból fakadó hátrányokkal és az innovációs hajlandóságot
determináló számos tényezővel.

A francia pólusok viszonylag fiatal képződmények, a területfejlesztési,
valamint a verseny- és az iparpolitika metszetében helyezkednek el. A terület-
fejlesztés első számú jellemzője, hogy a nemzeti térben, a nemzeti sajátossá-
goknak megfelelően működik, a versenyképességi pólus program ellenben
átlépve a nemzeti kereteken, expressis verbis a területi versenyképességet he-
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lyezi előtérbe az európai diskurzus szellemében. Ha a globalizáció kontextusá-
ban számolni kell azzal a ténnyel, hogy a nagyvállalatok stratégiái formálják és
pecsételik meg egy-egy térség sorsát, befolyásolják hanyatlását vagy felemelke-
dését, szükséges, hogy egy adott térséget ne pusztán e folyamatok passzív befo-
gadójának tekintsünk, hanem a szereplők kollektív cselekvése eredményeként
létrejött, dinamikusan változó konstrukciónak. A helyi innovációs rendszerek
hatékonysága a területi versenyképesség központi eleme. A 21. századi területi
fejlődés fontos szereplői a helyi termelési rendszerek és a versenyképességi pó-
lusok, amelyek az innovációs szereplők hálózatos kapcsolataira épülnek, fejlő-
désüket pedig a szereplők közötti együttműködés alakítja. A tanulmány, miután
felvázolja a pólusprogram elméleti és történelmi hátterét, a makroszinten ki-
mutatható eredmények, a működési tapasztalatok és a jelentkező problémák
bemutatására vállalkozik.

A francia területfejlesztési politika változó eszköztára: a
növekedési pólusoktól a versenyképességi pólusokig

Az állami területfejlesztési politika (politique d’aménagement du territoire) arra
vezethető vissza, hogy a területi kiegyenlítődés a piacgazdaságban nem auto-
matikusan végbemenő folyamat, és az egyes területek egymáshoz viszonyított
helyzete a kollektív beavatkozás eredményeként változhat. A politikai döntés-
hozók felismerték, hogy egyes régiók kiemelt fejlesztése kínálhat tartós megol-
dást a fejlettségbeli különbségek csökkentésére, hosszabb távon pedig az
egyensúlyi állapot felé való törekvésre. A területfejlesztési politika aranykorá-
ban a tevékenységek és a vállalkozások kevésbé fejlett régiókban történő fej-
lesztésére épült. Ez a korszak lezárult, mivel a területi fejlődés napjainkra már
csak a területi verseny kontextusában képzelhető el, a vállalkozások telephely-
választásukban jóval szabadabbakká váltak a globalizálódó piacok és a határok
megnyitása miatt. 1945 óta a területfejlesztés két egymással ellentétes logikára
épül: a korrigálási célú, válságos helyzetű térségekre és tevékenységekre irá-
nyuló intézkedések a területi kiegyenlítődés utópikus eszméjét tükrözik, a tel-
jesítményszemléletű politikák pedig a legdinamikusabban fejlődő régiókra
összpontosítanak az ország európai és globális pozícióját szem előtt tartva. E
kettős célkitűzés egyidejűleg nehezen realizálható, de mindig jelen van a terü-
letpolitikai vitákban.

Franciaországban 1963-tól a területfejlesztés fő irányító szerve a DATAR.
Amellett, hogy a szakemberek vizsgálták az Egyesült Államok, Nagy-Britannia,
Hollandia és a Szovjetunió tervezési gyakorlatát, a francia területfejlesztési cé-
lokat kifejezetten az országhatárokon belül határozták meg. A nemzeti terület-
fejlesztési politika egyik fő jellemzője, hogy – szakítva a térségi determinizmus
szemléletével – a jövőalakításban elsődleges szerepet tulajdonít a kollektív cse-
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lekvésnek. A közhatalmi szereplők és a politikai elit nagymértékben befolyásol-
hatják a nemzeti teret strukturáló külső gazdasági hatások területi képét. A te-
rületfejlesztés aranykorában, 1945 és 1982 között az állam volt a területfejlesztés
fő irányítója. A területfejlesztési politika fő csapásiránya az ország kiegyenlítet-
tebb regionális fejlődése volt, gátat próbáltak szabni Párizs és térsége korlátlan
hegemóniájának. Az 1880-as évek óta kialakult politikai rendszerből fakadóan
fennmaradt a jakobinus centralista államhatalmi struktúráknak a helyi erőkkel
szembeni túlsúlya, ezért a periódust joggal nevezhetjük a helyi erők által „meg-
szelídített” jakobinizmus (jacobinisme apprivoisé) korának (Grémion 1976).

1960 és 1980 között 520 000 munkahely létesült „vidéken” (az Île-de-
France régión kívül), valamint 7250 decentralizációs prémiumot juttattak azok-
nak a vállalatoknak, amelyek hajlandóak voltak Párizson kívüli régióba települ-
ni. Az új vállalatok telepítési helyét az állam önkényesen határozta meg. A
decentralizációban a gépjárműipar játszott stratégiai szerepet, nagy növekedési
potenciálja és foglalkoztatottainak létszáma miatt. Az ipari decentralizációs po-
litika az ellenpólus-nagyvárosok támogatásával teljesedett ki. A DATAR a hat-
vanas évek elején a területi kiegyenlítés céljával jelölte ki a nyolc ellenpólust,
métropole d’équilibre-t, azaz a Párizs 300–1000 km-es körzetében fekvő és a fővá-
ros hegemóniáját ellensúlyozó hat, később nyolc vidéki várost vagy városcso-
portot. Párizsból az ellenpólus-nagyvárosokba kívántak telepíteni „nagyvárosi
felsőfokú” munkahelyeket, melyek az ipari termeléshez, az innovációs tevé-
kenységekhez és a kommunikációhoz kapcsolódó, magas fokú szakképzettséget
igénylő funkciókat jelentettek.

A területfejlesztés aranykorának nevezett három évtized intézkedései az
ország területén mélyreható változásokat eredményeztek. A hatvanas évek el-
lenpólusvárosai valódi európai jelentőségű vagy metropolizációs tendenciákat
mutató nagyvárosokká váltak. A Párizson kívüli térségekre irányuló kiegyenlí-
tési politika egészen a kilencvenes évekig uralkodó volt. A problémát az jelen-
tette, hogy az ipari decentralizációs politika korszakában az ipari vállalatok
maguk is szerkezetváltáson mentek keresztül. Az ipari decentralizációs politika
korszakában az alacsony szakképzettséget igénylő munkahelyek növekedése
volt meghatározó. A termelési és végrehajtási funkciók Párizsból való kiszerve-
zésével a felsővezetői funkciók és a szellemi tevékenységek minden korábbinál
magasabb fokú fővárosi centralizációja következett be, a végrehajtási funkciók
pedig gyakorlatilag vidékre kerültek, főként a nyugati térségekbe és a Párizsi-
medencébe. Míg a Párizs és a vidék közötti különbségek korábban kvantitatív
természetűek voltak (munkahelyek száma, koncentráció, növekedési ráta), ad-
dig a decentralizációt követően kvalitatív differenciálódás történt (a szakkép-
zettség, a munkahelyek tartalma, a bérszínvonal és a társadalmi presztízs
terén). 1965–1995 között, amikor az állami területfejlesztési politika felülről ve-
zérelt stratégiák mentén működött, a decentralizáció voltaképpen nem jelen-
tett mást, mint Párizs bizonyos kompetenciáinak alacsonyabb adminisztratív
szintekre való delegálását.
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Zónásítás, pólusképzés

A területfejlesztési politika keletkezése óta két fő csapásirány létezett: az ötve-
nes évektől alkalmazott övezetekbe sorolás és az infraregionális pólusok kijelö-
lése. Az övezetbe sorolással az állam nagyobb földrajzi egységekre határozza
meg a területi prioritásokat (Jean, Vanier 2008), míg a pólusképzés esetében az
eszközök kis területegységekre koncentrálódnak. Eleinte az övezetbe sorolás a
Párizs és a francia sivatag modelljére épült, az első ipartelepítési támogatásokat
Párizs 200 km-es körzetén túl osztották ki. Később egyre specializáltabb zónákat
határoztak meg (pl. gazdaságilag elmaradott „regionális fejlesztési térségek”,
hanyatló iparral és csökkenő munkahelyekkel jellemezhető „ipari alkalmazko-
dási” térségek). Az állami területfejlesztési politika mai célja a strukturális ne-
hézségekkel küszködő és a gazdasági válság sújtotta régiók helyzetének javítása,
amelyekben a gazdasági tevékenységek nagy része leépült a munkahelyekkel
együtt. A támogatott térségek nagymértékben egyeznek az EU-támogatások
kedvezményezettjeivel (Merlin 2007).

A vélemények megoszlanak arról, hogy hatékonyak voltak-e a gazdasági
tevékenységek és a munkaerő térbeli dekoncentrációjára, a régiók közötti át-
csoportosításra irányuló korábbi intézkedések. Amennyiben a regionális kü-
lönbségek fennmaradását negatív jelenségként értelmezzük, a területfejlesztési
politika kudarcáról, sőt létjogosultságának megszűnéséről kell beszélnünk. 2000
óta a régiók közötti különbségek csaknem 25%-kal nőttek, ami az európai ten-
denciákkal is összhangban van, a legtöbb fejlett országban ugyanis hasonló je-
lenségek tapasztalhatók. Az állami területfejlesztési politika eredeti és
elsődleges célja, azaz az emberek és tevékenységek területileg kiegyenlített el-
oszlása szemben áll a valóságban megfigyelhető, egyre nagyobb méreteket öltő
koncentrálódással. A nyereségességet befolyásoló központi fejlesztések és be-
ruházási döntések is a koncentráció irányába terelik a cégeket, az egyre élesedő
globális verseny kontextusában a városrégiók és a nagyvárosok lesznek a folya-
matok nyertesei.

A DATAR 2006-ban nevet váltott, DIACT néven a területfejlesztés új, ver-
senyképességi orientációját tükrözve folytatta tevékenységét. Lényeges
hangsúlyeltolódás figyelhető meg abban is, hogy míg a DATAR a nemzeti lép-
téken kívánta a fejlődést előmozdítani, beleértve a gazdasági válság sújtotta
övezeteket is, addig a DIACT (Területfejlesztés és Területek Versenyképessége
Hivatal) az európai vagy globális léptéken a versenyképes pólusokra összpon-
tosít (Jean, Vanier 2008). Ez egyben paradigmaváltást is jelentett a francia te-
rületfejlesztésben, ennek kifejező mozzanata a „terület” helyett a „területek”
kifejezés, amellyel az állam eltolta a hangsúlyt a jakobinus, egységes és oszt-
hatatlan nemzetállam ideájáról a girondista, sokféle és egyedi sajátosságokkal
rendelkező térségek koncepciója felé. Ez azzal jár együtt, hogy az állami poli-
tika a redisztribúció mellett minden egyes térséget saját fejlődési pályáján sa-
ját (látens) erőforrásainak felkutatására ösztönöz. A területi tőke mint a helyi
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fejlesztések egyik záloga a versenyképességi póluspolitikák egyik építőele-
mét jelenti. E paradigmaváltás ellenére 2009-ben a DIACT ismét nevet változ-
tatott, DATAR néven működik, azonban a rövidítések mást takarnak, mint a
kezdeti négy évtizedben: a „regionális vonzerő” beépül a DATAR nevébe
(Délégation Interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attracti-
vité Régionale).

Közvetlen előzmények: az ellentmondásos decentralizáció

Az 1982–85-ös első valódi decentralizációs törvények eredményeképpen meg-
sokszorozódtak a döntési szintek és a szereplők. A decentralizáció programja, a
növekedés javainak Île-de-France régión kívülre való dekoncentrációja ma már
a múlthoz tartozik. A régióknak maguknak kell elkészíteniük a globális gazda-
ságba való integrációjukat biztosító terveiket.

A „felsőfokú nagyvárosi funkciók”, a megközelíthetőség, a hálózatosodás,
a környezet minősége (mint a növekedés posztindusztriális tényezői) kiemel-
ten fejlesztendőek. Az állam inkább ösztönzője, mintsem fő szervezője a fo-
lyamatoknak, a helyi szereplők pedig egyre inkább felismerik, hogy térségük
jövője a saját kezükben van. A decentralizációs törvények célja az volt, hogy
az adminisztratív szintek a hatáskörükbe tartozó feladatokban cselekvési au-
tonómiát kapjanak. A valóság azonban ennél árnyaltabb képet mutat, mivel a
piramis csúcsán elhelyezkedő központi hatalom mindvégig (és ma talán még
fokozottabb mértékben) kezében tartja az irányítást, koncentrálja a forráso-
kat, a régiók prefektusai pedig pénzügyi ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek a
különböző területfejlesztési támogatásokon keresztül, beleértve a Strukturá-
lis Alapokat is.

Annak, hogy a regionalizáció nem működőképes Franciaországban, egyik
magyarázata az, hogy ellenkezik az évszázados hagyományokkal. A hexagon
területén élők megszokták, hogy mindig is Párizs, a centrum irányítja a peri-
fériákat, elszívja onnan az erőforrásokat, majd pedig „öntözi” őket az újraosz-
tott javakkal. Emiatt minden helyi szint számára elemi fontosságú volt a
fővárossal való kapcsolat. Annak érdekében, hogy egy város (régió) nyertes
pozícióba kerülhessen, aktív lobbitevékenységet kellett folytatnia a főváros-
ban. A városok és régiók között egyre élesedő verseny alakult ki, ez pedig nem
kedvezett az alulról építkező, az Európai Unió által szorgalmazott és helyi
forrásokra alapozó hálózatok létrejöttének. A decentralizációs törekvések ha-
tásai ellentmondásosak voltak. Mind gazdasági, mind kulturális téren töretlen
és kikezdhetetlen a fővárosi régió előnye. Miközben kiemelkedő fejlettsége
alapján Île-de-France az európai régiók élvonalában helyezkedik el, az ország
többi vidéke (eltekintve néhány nagyvárostól) az országos átlag alatt teljesít,
s ami még aggasztóbb, az Eurostat adatai szerint az európai uniós átlagot sem
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éri el. A 2000-es évekre egyértelművé vált, hogy Île-de-France nem a vidékkel,
hanem Európa más metropolisztérségeivel versenyez. A régiók közötti fejlett-
ségbeli szakadékot a neoliberalizmus csak tovább súlyosbította. A dezinduszt-
rializáció és delokalizáció következtében a legsúlyosabb helyzetbe a gyáripari
múltú nagyvárosok kerültek.

A francia területfejlesztési politika előtt a legfontosabb kihívások a glo-
balizáció és a területi verseny kontextusában a térségi vonzerő és a verseny-
képesség fokozása. A nemzeti politikák fókuszába ezért a 21. század elején a
nagyvárosok kerültek, mint az innováció fő színterei, ahonnan vélhetően a
növekedés javai az egész ország területére szétterjednek. Az innovációt a
dezindusztrializációs és a delokalizációs folyamatok elleni legjobb védekezési
eszköznek tekintik. A csúcstechnológiai tevékenységek megjelenése Francia-
országban a három dicsőséges évtizedre tehető, amikor politikai, stratégiai
okokból hadászati-ipari célokra létrejöttek az első tudományos kutatási pó-
lusok a nukleáris ipar, az informatika és az űrkutatás területén. Ezek volta-
képpen tudományos gettók, amelyek a helyi miliőtől elszigetelve működtek.
A francia kutatások egyszerre magas fokon centralizált (Île-de-France terüle-
tén) és polarizált jellegét mutatja, hogy a tudományos és technológiai háló-
zat 85%-a csupán hat régióban (Párizs, Bretagne, Rhône-Alpes, Loire vidéke,
Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d’Azur) és hat városban koncentráló-
dott (Párizs és környéke, Brest, Nantes, Lyon, Toulouse, Grenoble) (1. táblá-
zat, 1. ábra).

A jelenlegi, a helyi szinergiák kihasználásán és az endogén fejlődésen ala-
puló, egy projekt köré kutatóközpontokat, vállalkozásokat tömörítő klaszter-
képzési stratégia eredménye a technopoliszok létrejötte. A gyakran állami
kezdeményezésre keletkezett ipari parkokra lehet később versenyképességi pó-
lusokat építeni. A pólus összefogja a felsőoktatást, a kutatást és a termelési
szférát, lehetővé téve a különböző szereplők térbeli közelségéből fakadó sziner-
giák kihasználását, a startup cégek esetében pedig jelentősen megnöveli a túl-
élési esélyeket. A problémát sokszor az okozza, hogy a szereplők között
nincsenek meg azok a szoros kapcsolatok, amelyek az egyesült államokbeli
technológiai parkokat jellemzik.

A technopoliszok mára az ország egész területét lefedik: nemcsak a fejlet-
tebb ipari régiókban, délen és nyugaton találhatóak meg, ahol magas színvona-
lú a munkaerő és magas a közép- és felsővezetők aránya, hanem sok nagyvárosban
(a szolgáltatások gazdagsága kedvező tényező) és korábbi iparvidékeken is (ahol
a szerkezetátalakítás eszközeiként funkcionáltak), hozzájárulva több tízezer
munkahely létrejöttéhez (Smits 2007).

A zónásítás mellett a pólusképzés a pénzügyi és emberi erőforrások inf-
raregionális szintekre, például foglalkoztatási vonzáskörzetekre, válság súj-
totta vagy éppen legkiemelkedőbb területekre történő fókuszálását jelenti. A
fő cél a térségek szerkezeti átalakítása és a gazdasági tevékenységek rekon-
verziója. Az ellenpólus-nagyvárosok, később pedig az ipari kikötővárosok po-
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litikája az erőforrások koncentrációjára épült, a koncentráció túlcsorduló
hatásaitól várták a környező térségek dinamizálását. A francia gazdaság
problémáinak (technológiai innovációs hátrány, a francia termékek skálájá-
nak szűkülése, a csúcstechnológiai ágazatokban való lemaradás) orvosolására
kitalált, 2005-ben megvalósult, nagy célokkal kecsegtető versenyképességi
pólus programban már nem a DATAR kezdetek óta gyakorolt defenzív „tűz-
oltó” politikája érvényesül, hanem egy olyan offenzív politika, amely „célul
tűzte ki olyan valódi technológiai-gazdasági programok megalkotását, ame-
lyek az ipari, a kutatási és a felsőoktatási szférák közötti szinergiákra épül-
nek” (Merlin 2007, 71.).

1. táblázat: A régiók kutatás-fejlesztési kiadásai, 2006
Regional R&D expenditures, 2006
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A francia kutatási szektor irányítása: a kompetenciák
decentralizációja vagy további centralizáció?

A 2007–2013-as időszakban a zónásítás teljesen eltűnt a regionális politika esz-
köztárából. E fordulat, vagyis a területi versenyképességnek a kohézióval szem-
beni előnyben részesítése mutatja, hogy a politika áttért a nemzeti növekedés
érdekében a helyi szereplőket összefogásra késztető politikára, miközben a nö-
vekedés javainak átcsoportosításán alapuló egyenlőségi eszme háttérbe szorult.
Ezzel Franciaország is áttért a keynesiánus filozófiát követő redisztributív poli-
tikáról a schumpeteri logika mentén az innovatív és magas hozzáadott értéket
előállító ipari tevékenységek támogatására. Ebben a rendszerben egy olyan he-
lyi közösség, amelynek az illetékes nemzeti ügynökségek nem fogadják el a ter-
veit, elméletileg nem juthat más támogatási forrásokhoz, saját forrásaira
kénytelen támaszkodni.

Franciaország a csúcstechnológiai ágazatok terén jelentősen elmarad az
Egyesült Államoktól (a csúcstechnológiai ágazatok összes gazdasági ágazaton

1. ábra: A K+F-kiadások regionális megoszlása, 2006
Regional distribution of R&D expenditures, 2006
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belüli részaránya 2006-ban 67% volt az USA-ban, a franciaországi 48%-kal szem-
ben). A francia gazdaságban az Egyesült Államok az első számú külföldi befek-
tető, 2012-ben a munkahelyteremtő beruházások 23%-ával (AFII 2012).
Miközben az Egyesült Államokban a nagyvállalatok K+F-aktivitása töretlen nö-
vekedést mutat, Franciaországban az elmúlt 40 évben nem alakult új innovatív
nagyvállalat, a csúcsipari nagyvállalatok régebbi alapításúak, kutatás-fejlesztési
intenzitásuk alacsonyabb a tengerentúliakénál (Escande 2012). A versenyképes-
ségi pólus programmal a területfejlesztési politika a lisszaboni stratégiával
összhangban egyértelműen a területi versenyképesség mellett tette le a voksát,
a régiók vonzerejének növelésére helyezte a hangsúlyt a leszakadó régiók hát-
rányainak mérséklésével szemben. Míg a döntéshozók közt konszenzus van ab-
ban, hogy Párizs jelenti az ország egyetlen „esélyét” a globális versenyben, a
gazdasági tevékenységek és az infrastrukturális létesítmények decentralizáció-
ja, a nemzeti térben való kiegyenlített elosztásuk az ország belső kohézióját
szolgálta. A francia gazdaság helyzetbe hozása a 21. századra már nehezen volt
összeilleszthető a hagyományos területfejlesztési politika céljaival (pl. a ha-
nyatló ipari térségek támogatásával).

A program elméleti megalapozása és főbb jellemzői

A klaszteresedés Franciaországban sem új keletű jelenség. Már a második ipari
forradalom előtt is létrejöttek a magas fokú specializációt mutató foglalkozási
vonzáskörzetek (bassin d’emploi) (Calais – csipkegyártás, Thiers – késgyártás),
amelyek a nagy ipari koncentrációk hatásait később elszenvedték. A grandes
écoles-okban képzett mérnököket és általában a nagyszabású projektekben
együttműködő nagyvállalatokat előtérbe helyező centralizáció következtében
az ipari körzetek nagy része lehanyatlott, alig néhány maradhatott fent a 18–19.
századra. A francia kis- és középvállalatok évszázados hátrányainak orvosolásá-
ra új vállalatközi együttműködési formákat, szervezési módokat alakítottak ki.
De nem volt elegendő a rugalmas termelési rendszerekre való átállás, hiszen a
versenyképesség másik fontos feltételét, az innovációbarát környezetet is ga-
rantálniuk kellett a közhatalmi szerveknek. Az alapvető koncepció a helyi szin-
tű partnerkapcsolatok bázisára épülő kollektív innovációs tevékenység
serkentése lett. A közszféra által támogatott technopoliszok, tudományos par-
kok, innovációs pólusok egyaránt hivatottak voltak elősegíteni az új vállalkozá-
sok létrejöttét és a technológiai fejlődést. Ennek ellenére a támogatott
programokat a területfejlesztési beavatkozások körébe lehetne inkább sorolni,
mivel a közszféra szereplőiben nem tudatosult minden esetben, hogy a földrajzi
közelség önmagában nem elégséges feltétele az együttműködések és a pozitív
szinergiák létrejöttének. A változó sikerű politikák után 2004-ig, a versenyké-
pességi pólus program elindításáig nem volt példa arra, hogy az állami szint tu-
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datosan a kezébe vegye és szervezett módon koordinálja az egymástól elszige-
telt kezdeményezéseket.

A térnek a gazdasági jelenségekben játszott kiemelkedő szerepét mutatja,
hogy a nemzetközi irodalomban a hetvenes évektől kezdve rendkívül gazdag
forrásanyag áll rendelkezésünkre a területi termelési rendszerek formáiról, a
vállalkozások földrajzi koncentrációiról, különösen a legfejlettebb ipari régiók
(pl. az észak-kalifornai Szilícium-völgy) sikertényezőiről. A területi termelési
rendszerek Maillat (2003) definíciója értelmében a termelőegységek földrajzi
közelségével jellemezhető, egymás között erősebb-gyengébb intenzitású keres-
kedelmi vagy más természetű kapcsolatokat fenntartó, együttesen pedig ki-
emelkedő termelési dinamikát produkáló ipari és szolgáltató cégekből, kutatási
és képzési centrumokból, közvetítő és szakmai szervezetekből álló képződmé-
nyek. A klaszter tágabb értelmezésben magába foglalhatja a francia helyi ter-
melési rendszereket, szűkebb értelemben pedig a helyi beágyazottságú, földrajzilag
behatárolt, egy nagyvállalat égisze alatti specializált vállalkozások aszimmetri-
kus hálózatát jelenti (Carluer 2006). Annak ellenére, hogy eredetileg nem külö-
nült el a porteri értelemben vett, egyazon ágazatban tevékenykedő cégek és
intézmények földrajzi koncentrációján alapuló klaszterfogalom1 a francia pó-
luskoncepciótól, a 2. táblázatban felsorolt tényezők segítenek árnyalni a hang-
súlybeli különbségeket.

A pólusok a nemzeti térben egyenlőtlenül, leginkább a nagy agglomeráci-
ókban helyezkednek el. A kiegyenlített területi fejlődés követelménye viszont
megkívánja a pólusok térbeli diszperzióját (főleg a középvárosokban). A pólusok
specializációja a siker alapvető feltétele. Minden pólus esetében ugyanaz a kí-
vánt cél: a nemzetközivé váláshoz szükséges kritikus tömeg elérése és a legma-
gasabb technológiai színvonalú innováció szükséges eszközeinek megszerzése.
Prioritást kaptak az informatikai és az infokommunikációs fejlesztések, a nano-
tudományok és a biotechnológia (Gallié 2008). A pólusok a térségi stratégiákba
illeszkednek, mivel fő céljuk a projekteket generáló transzverzális kapcsolatok
erősítése, hosszabb távon pedig a gazdasági szerkezetváltozás.

Az „új generációs klaszterekben” a szereplők együttműködését a központi
állam támogatja, a központi források súlya jóval meghaladja a magánszféra
részvételét. A legtöbb klaszter állami támogatások nélkül nem volna életképes
(Boston Consulting Group, CM International 2008). Ráadásul az észak-amerikai
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2. táblázat: A versenyképességi pólus és a klaszter fogalmának különbségei
Conceptual differences between competitiveness poles and clusters
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klaszterekkel szemben a francia pólusokban a közigazgatási szervek fontos szere-
pet játszanak: az állam volt a program kezdeményezője és a finanszírozásban is fő
szerepet vállal. A hatékonyság érdekében alapvető fontosságú volna a klaszterpo-
litika és az iparpolitika szétválasztása helyett a pólust szerkezetalakító iparpoliti-
kai eszközként alkalmazni, az állam szerepét pedig arra korlátozni, hogy csak a
keretfeltételeket alakítsa. A területfejlesztési politika szemszögéből nézve a pólu-
sok a térségi források koncentrálására és összefogására szolgálnak, növelik a tér-
ségi vonzerőt és további regionális klaszterek kialakítását célzó helyi politikai
kezdeményezésekhez vezetnek. Helyes tehát úgy fogalmazni, hogy a pólusok a
Porter-féle klaszterek új generációjaként működnek. A pólusprogram azon túl,
hogy a területfejlesztési politika új koncepcióját tükrözi, az ország innovációs és
iparpolitikáját is szolgálja, a kormány ezúton ösztönzi a területi szereplőket az
együttműködésre, közös fejlesztési stratégiák kidolgozására és közös innovációs
projektekben való részvételre (competitivité.gouv.fr). Jelenleg a versenyképessé-
gi pólus program képviseli az egyetlen nemzeti szintű iparpolitikát.

2008 és 2011 között 5,7 milliárd euró támogatásban részesültek kutatás-
fejlesztési projektek, ami a nemzeti K+F-kiadások 4,5%-át jelentette. 2010-ben a
kutatási projektek költségvetése 4,6 milliárd euró volt, 15 000 kutató vett részt
bennük, ebből a központi források összege 1,7 milliárd euró. A 2005–2012-es
időszakban az állam által a pólusoknak juttatott támogatások teljes összege el-
érte a 3,5 milliárd eurót. A helyi önkormányzatok és az Európai Unió forrásai
további 1 milliárd eurót jelentettek (Masson 2011). A csúcstechnológiai ipar ki-
emelt támogatása ellenére a program célja nem csupán a high-tech ágazatok,
hanem a hagyományos szektorok támogatása is annak érdekében, hogy azok
nemzetközi láthatósága javuljon és a foglalkoztatottság is növekedjen (2. ábra).

2. ábra:A különböző termelési rendszerek egymásra épülése
The relationship between various production systems

Forrás: Khattabi, Maillefert 2013, 7.
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Az eredetileg kijelölt 71 pólus kategorizálása a 2012-es értékelés értelmé-
ben elavult és felülvizsgálatra szorul (DATAR 2012), így 2013-tól csak kétféle
pólus van. Külön kategóriát képeznek a stratégiai ágazatokban kulcsszerepet
játszó pólusok, a 71 közül 18 képes a nemzetközi versenyben is pozíciókat sze-
rezni, ezáltal növelve a pólusprogram nemzetközi láthatóságát. A pólusoknak
ezen kívül meg kell felelniük a fenntartható fejlődés követelményének is.

A program egyik legfőbb célja, hogy lefektesse az alap- és az alkalmazott ku-
tatások közötti tartós együttműködés alapjait, amelynek hiánya kedvezőtlenül
hatott a kutatás-fejlesztési teljesítményre. A francia pólusokkal szemben elvárás
volt, hogy a kritikus tömeg elérésével képessé váljanak a nemzetközi jelentőségű
(pl. amerikai) klaszterek versenytársává válni, ez azonban mindezidáig nem tör-
tént meg. A Szilícium-völgy és más vezető klaszterek alkotóelemei, a világszínvo-
nalú egyetemi pólus, a sűrű vállalkozói hálózat és a dinamikusan fejlődő pénzügyi
környezet Franciaországban együttesen csak a fővárosi régióban található meg. A
pólusok kijelölése nem felülről vezérelt logika mentén zajlik, hanem a területi
szereplők mobilizálására épül, a pénzügyi források elnyerését a pályázatok sikere
határozza meg, a projektek és pólusok versenyeztetése lehetővé teszi a projektek
közti válogatást, a siker alapvető kritériuma pedig a projekt versenyképességre
gyakorolt hatása. A kormány a program indításakor, 2004 szeptemberében ere-
detileg 15 pólus kijelölését tervezte, de a program kimagasló népszerűségét mu-
tatta, hogy 105 póluspályázatot adtak be (competitivité.gouv.fr). Amikor a
kormányzat úgy döntött, hogy 67 pályázatot nyertesnek nyilvánít, a források
szétaprózódása felé billent a mérleg, a program alapcéljai kérdőjeleződtek meg.
Azáltal, hogy az állam minden régiónak kedvezni akart, inkább a területfejlesztés
hagyományos orientációját jelenítette meg, mintsem a valódi világszínvonalú
klaszterek kialakítására való készséget. Mára minden régió rendelkezik a terüle-
tén pólussal (3. ábra), általában a legdinamikusabban fejlődő városok bázisán. A
pólusok méretüket, tematikájukat, érettségüket tekintve eltérnek egymástól.

A gyakorlatban a pólusok térbeli eloszlására jellemző, hogy a nemzetköziek a
legfejlettebb régiókban, a metropolizáció miatt felértékelődött térségekben kon-
centrálódnak és szinte minden esetben a centrumvárosokhoz kapcsolódnak. A pó-
lusok nagy száma miatt a versenyképességi pólus program inkább a terület-
fejlesztési politikához kapcsolódik, a kiegyenlítő politika irányába mutat. A
kritikusok szerint azonban a pólusprogram nem segíti elő a területi kohéziót: a
vezető térségek előnyben vannak a gyengébb pólusokkal szemben, ami tovább
mélyíti a fejlett, globális folyamatokba bekapcsolódó és az inkább „befelé forduló”,
fejletlen térségek közötti szakadékot. A pólusok léte inkább a recentralizációt mu-
tatja, hiszen az államé a fő szerep a potenciális növekedést mutató szektorok, ré-
giók és projektek kiválasztásában. A fő cél a delokalizáció megakadályozása a
pólusok területén, kompetens szakembergárda bevonzásával (Dambron 2008).

Nehéz a francia állami politikáról általános véleményt alkotni. Abban kon-
szenzus van, hogy a decentralizációs törvények előtt keresztszabályozási rend-
szer volt érvényben. A keresztszabályozás rendszerében a helyi politikusoknak
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lehetőségük volt az állami hivatalnokokkal és vezető politikusokkal tárgyalásos
viszonyba kerülni, ily módon a nemzeti szabályokat a helyi érdekekhez igazíta-
ni. Az első decentralizációs törvény óta a politikák központi vezérlésűek lettek.
A szerződéses politikák (az állam és a régió keretszerződései, vidéki szerződé-
sek, agglomerációs szerződések) helyébe a top-down szemléletű, távvezérelt
politikaalkotás lépett, vagyis a projektek versenyeztetésén és a fokozott szelek-
tivitáson alapuló egyfajta „új menedzsment” szemlélet. A háttérben a területi
versenyképesség áll, amely kiszorítja a korábbi, a kohéziót a helyi fejlesztések
középpontjába állító diskurzust. A schumpeteri szemlélet a hangsúlyt egyértel-
műen az erőforrásokban gazdag, innovációs tevékenységekben és javakban élen
járó régiókra helyezi. Mivel pedig a versenyképesség nemzeti és szupranacio-
nális szinten értelmezendő fogalom, természetszerűleg lesznek nyertes és vesz-
tes régiók. A helyi közösségek számára a valódi fiskális autonómia hiánya és a
szűkös költségvetés miatt nem maradt mozgástér: ha egy projektet végre akar-
nak hajtani vagy kénytelenek alkalmazkodni a nemzeti ügynökségek által sza-
bott feltételekhez, vagy pedig lemondanak annak megvalósításáról. A pályáztatás

3. ábra: A versenyképességi pólusok regionális megoszlása
Regional distribution of competitiveness poles

1: globlális jelentőségű pólus, 2: nemzeti jelentőségű pólus.
Adatok forrása: DATAR.
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és a versenyeztetés a nemzeti szint felé tolja el a hangsúlyt. A központi forrá-
sokhoz való hozzáférést nem az adott projekt helyi relevanciája határozza meg,
hanem a nemzeti ügynökség bírálata, méghozzá centralizált, nem a helyi szint-
hez alkalmazkodó, hanem az egész nemzeti térre megállapított és sok esetben
képlékeny kritériumok alapján. A helyi közösségek tehát rákényszerülnek arra,
hogy a projekteket a lehető legjobban hozzáigazítsák a nemzeti szintű és kizá-
rólagos finanszírozó igényeihez.

A finanszírozási források megoszlása a pólusok között igen aránytalan: a
hat legkiemelkedőbb pólus (4 nemzetközi és 2 nemzetközi ambíciójú) a támoga-
tások 33%-át kapta 2008 és 2011 között, a támogatások felét 12 pólus projektjei
kapták. 2009-ben a DATAR a versenyképességi pólus program mellett elindított
egy másik területi gazdaságfejlesztési és innovációs politikát, a klaszterpoliti-
kát. Jelenleg 126 elismert klaszter van az ország területén. A klaszterek hasonló
célokkal rendelkeznek, mint a pólusok, de miközben a pólusok kifejezett célja a
K+F-fejlesztés és a technológiai innováció, addig a klaszterek az innováció min-
den formáját magukba foglalják és a piachoz közelebb helyezkednek el. A klasz-
terek képviselhetik a pólussá válás első fázisát. Hatókörük inkább helyi léptékű,
és olyan tevékenységre specializálódnak, amelyet kevéssé fedtek le a pólusok
vagy a már létező klaszterek.

Összefoglalás

A francia versenyképességi pólus program valójában az innováció ösztönzésére
irányuló közpolitikai intézkedések hagyományos modelljének újragondolása. A
modell korábban a nagy (gyakran hadiipari) nemzeti kutatóprogramokhoz és
nagyvállalatokhoz kapcsolódó központi finanszírozáson alapult, az 1980-as
évektől kezdve viszont háttérbe szorult a decentralizáció, a globalizáció és az
uniós folyamatok hatására. A jelenlegi póluspolitika alapját a területi innováci-
ós rendszerek képezik. Alapvető cél az ipari és tudományos létesítmények kriti-
kus tömegének megteremtése. A működés a nyílt innováció elvén alapul,
amelynek lényege, hogy a vállalkozások a többi partnerrel együttműködésben
végzik az innovációs tevékenységet, nem pedig a szervezetükön belül. A hatból
két-két világprojekten osztozik az Île-de-France és Rhône-Alpes régió. A kisebb
régiók inkább kisszámú kiválósági ágazatra összpontosítanak, ezek által érvé-
nyesíthetik saját identitásukat a többi régióval szemben (Duranton, Martin,
Mayer, Mayneris 2008).

Bár korai még mérleget vonni a 8 éve indított programról, a problémák
közül néhány már körvonalazódik. A pólusok túlzottan nagy száma mellett az
egyetemek és a kutatói szféra kapcsolata sok esetben csak szimbolikus jelentő-
ségű; a kijelölt ágazatok nem mindig azok, ahol az innováció a legsürgetőbb
vagy a legelőrehaladottabb; a pólusok specializációja nem mindenhol egyértel-
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mű; a szinergiák nem kellően valósulnak meg; a pólusok földrajzilag nem pon-
tosan definiáltak (egy vagy több régióra is kiterjedhetnek); a nemzetközi jelen-
tőség követelménye nem teljesül; a pénzügyi eszközök szétaprózódnak.

Egyes kritikák szerint az állam hajlamos a póluspolitikát nemzeti iparpolitikai
eszközként alkalmazni, miközben elsikkadnak a területi beágyazottság szempont-
jai. Más kritikák szerint a pólusok nagy száma miatt a program a területfejlesztési
politika hagyományos kiegyenlítő céljait szolgálja. A program nem vette figyelem-
be a hagyományos ipari övezeteket, a nagy iparvállalatok által irányított projekte-
ket részesíti előnyben. A területfejlesztési célokat és a helyi fejlesztést azonban
sikeresen is össze lehet hangolni, jó példák erre a Toulouse vagy Grenoble terüle-
tén található pólusok, amelyek nemzetközi láthatóságuk miatt térségük vonzerejét
is növelik (Potter, Miranda 2009). Minden pólus sajátos arculattal rendelkezik, el-
térő a piacok érettsége, a szereplők koncentrálásának, a termelési vagy szolgálta-
tási tevékenységeknek, a nemzetközi pozíciónak, a tőkeintenzitásnak és az
innovációba való befektetésnek a mértéke. A program homlokterébe az európai
foglalkoztatottsági célokkal összhangban a kis- és középvállalatok mint fő munka-
helyteremtők kerültek, náluk a legnagyobb probléma az innováció feltételeinek
megteremtése és a nagyvállalatokkal való kooperáció nehézsége.

Jegyzet

1 Kölcsönösen együttműködő cégek, szakosodott beszállítók, szolgáltatók, kapcsolódó iparágak
cégeinek és velük kapcsolatban álló intézmények (egyetemek, állami szervezetek, ügynöksé-
gek, szakmai egyesületek, kereskedelmi szövetségek) földrajzi koncentrációja, melyeket egy
adott témában vagy területen hasonlóságaik és egymást kiegészítő jellemzőik kapcsolnak
össze (Porter 2004, 207.).
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ABSZTRAKT: Napjainkban a kelet-közép-európai gazdasági folyamatokban a jármű-
gyártás jelentős szereppel bír. A járműipari központok fejlődése hozzájárul az adott te-
lepülés, a várostérség, sőt akár az egész ország gazdasági növekedéséhez és
fejlődéséhez. Ugyanakkor e központok is számtalan kihívással szembesülnek, melyek
megoldásához a résztvevők együttműködésére van szükség, mint ahogy a gazdasági fej-
lettség szinten tartásához és növeléséhez is.

A tanulmányban az ingolstadti járműipari körzetet vizsgálom, különös tekintettel
a járműipar (és az Audi AG) városfejlődésre gyakorolt hatására, valamint a térség gaz-
dasági szereplői, felsőoktatási intézményei együttműködésének modelljére. Megvizsgá-
lom a város infrastrukturális adottságait, valamint az önkormányzat helyi gazdaság-
fejlesztésben betöltött szerepét, elemezve azokat az önkormányzati társaságokat és
beruházásokat, melyek hozzájárultak a város gazdasági telephelyminőségének növelé-
séhez (gazdaságfejlesztési társaság, logisztikai park, kutatás-fejlesztési központ, vállal-
kozásfejlesztési társaság, telekommunikációs vállalat stb.). A tanulmány célja, hogy
feltárja az ingolstadi járműipari központban végbemenő folyamatokat, együttműködé-
seket és jó gyakorlatokat annak érdekében, hogy megfogalmazhassa az ingolstadti jár-
műipari központ gazdaságfejlesztési modelljét. A gazdaságfejlesztési modell megal-
kotása pedig támpontként szolgálhat más, jelenleg kialakuló, továbbá már működő
járműipari központok fejlesztési irányainak kijelöléséhez.
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to the automotive industry’s (Audi AG) impact on the city’s development, the cooperation model
between local authorities, the economic actors of the region and its higher education institutions.
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Considering the current economic trends in Central and Eastern Europe, the role of
automotive industry can’t be ignored. The development of single automotive centers significantly
contributes to the growth and development of municipalities, city regions and even countries.
These centers, however, face countless challenges and in order to solve them, cooperation
between the participants is a necessity – just like in the case of maintenance and enhancement of
economic development. This paper investigates the Ingolstadt automotive district, with a special
regard to the impacts of the automotive industry (Audi AG) on urban development and the
cooperation model established between the region’s economic actors, higher education
institutions and the city’s functional region. We examine in detail Ingolstadt’s infrastructural
facilities and the role of the local government in the development of local economy. We will pay
particular attention to those local government-operated companies and projects which
contributed to the improvement of the city’s business premises (Development Cooperation,
logistics park, R&D center, Business Development Company, telecommunications company etc.).

This paper discusses the ongoings, cooperations and the best practice in the Ingolstadt
automotive district in order to trace the operational model of the Ingolstadt automotive center.
This operational model may serve as a guideline for the future development of other automotive
centers, both at the stage of establishment and of those already operating.

Bevezetés

A települési és térségi szerveződések, valamint a gazdasági fejlődés egymással
szoros összefüggésben állnak. A kelet-közép-európai térségben hangsúlyosan
jelen lévő járműipar mint napjaink gazdasági fejlődésének egyik motorja in-
dokolja, hogy megvizsgáljuk a járműipari fejlődés adott településre, városré-
gióra gyakorolt hatását, valamint azt az együttműködési rendszert, mely az
adott területet jellemzi. A tanulmányban az ingolstadti járműipari körzetet
vizsgálom, különös tekintettel a járműipar (Audi AG) városfejlődésre gyako-
rolt hatására, valamint a térség gazdasági szereplői, felsőoktatási intézményei
közötti együttműködés modelljére.

A tanulmányban áttekintem Ingolstadt történetét, legfőbb mutatóit, vala-
mint járműiparral való kapcsolatát. Ezek után megvizsgálom a város infra-
strukturális adottságait, valamint a helyi gazdaságfejlesztésben betöltött
szerepét, elemezve azokat az önkormányzati társaságokat és beruházásokat,
melyek hozzájárultak a város gazdasági telephelyminőségének növeléséhez
(gazdaságfejlesztési társaság, logisztikai park, kutatás-fejlesztési központ, vál-
lalkozásfejlesztési társaság, telekommunikációs vállalat stb.). Ehhez kapcsolód-
va bemutatom a folyamatban lévő, gazdaságfejlesztést szolgáló beruházásokat,
továbbá a jövőbeni terveket. Mindemellett hangsúlyt fektetek az Audi AG-vel
közösen megvalósított beruházásokra is. A felsőoktatási kínálat elemzésekor
bemutatom a városban működő felsőoktatási intézményeket, továbbá azokat a
közös kutatási kezdeményezéseket, melyek a városban jelen lévő gazdasági sze-
replőkhöz köthetők.

A tanulmány célja, hogy a felvázolt szempontok szerint vizsgálja a bajor
várost és környezetét, s feltárja az ingolstadi járműipari központban végbeme-
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nő folyamatokat, együttműködéseket, feladatköröket és jó gyakorlatokat an-
nak érdekében, hogy megfogalmazhassa az ingolstadti járműipari központ
működési modelljét.

Történeti áttekintés

Ingolstadt város Németországban, Bajorországban fekszik. A város területe
134 km2, lakossága mintegy 127 000 fő. A város lakossága a 20. században jelen-
tősen növekedett: míg az 1910-es években 25 000 lakossal rendelkezett, 1945-
ben pedig 34 000 fővel, addig a népesség létszáma 1960-ban elérte az 55 000 főt,
1975-re pedig 89 000 főre növekedett. Ingolstadt történetét áttekintve elmond-
ható, hogy a város több időszakban is jelentős funkciókat látott el, azonban egy-
egy fegyveres összeütközés után kénytelen volt újra és újra meglehetősen ne-
héz helyzetből felemelkedni. Ingolstadt már 1472-ben egyetemi város volt, s
évszázadokon keresztül kiemelkedő védelmi funkcióval rendelkezett jól felsze-
relt erődítménye révén. A napóleoni háborúk során védelmi funkciója meg-
gyengült, az ingolstadti vár szinte teljes egészében megsemmisült. További
nehézséget jelentett, hogy 1800-ban az egyetemet Landshut városába költöz-
tették (ahonnan az azután 1826-ban Münchenbe került). A 19–20. században a
város megközelíthetősége jelentősen javult: 1869-ben megépítették az Ingol-
stadtot Nürnberggel összekötő vasútvonalat, 1938-ra pedig már autópálya kö-
tötte össze a várost a tartományi fővárossal, Münchennel. A 2. világháborúban
a város komoly károkat szenvedett. A háború utáni évtizedekben Ingolstadt is
fontos kedvezményezettje és résztvevője volt a „német gazdasági csodának”: a
járműgyártás révén a város gazdasági teljesítőképessége jelentősen növekedett,
s ezzel párhuzamosan a város lakosságszáma is intenzíven emelkedett: Ingol-
stadt 1989-ben hivatalosan is a nagyvárosi kategóriába lépett akkor 100 000 fős
lakosságszámával. A városban újra megindult a felsőoktatási képzés, Ingolstadtot
folyamatos városfejlesztés jellemezte: bővült a közlekedési infrastruktúra, vá-
rosrehabilitációs programok zajlottak, s korszerűsítették a sportinfrastruktúrát
is. A 20. század második felének gazdasági felemelkedése magával hozta a kül-
földi munkavállalók letelepedését is. (Stadt Ingolstadt 2013a) A városfejlődés és
a gazdaság fejlődése természetesen kéz a kézben járt az elmúlt évtizedekben, s
nincs ez máshogy napjainkban sem: a városi költségvetés bevételei között to-
vábbra is meghatározó az iparűzési adóból származó bevétel. Ingolstadt 2013-as
költségvetése bevételi oldalának közel 50%-át, mintegy 232 millió eurót jelen-
tett ez az adónem. Az elmúlt évekre visszatekintve elmondható, hogy a város
iparűzési adóbevétele folyamatosan növekedett (2006-ban még csak a költség-
vetés 30%-át jelentette), s azt nem érintette negatívan a 2008-as gazdasági vál-
ság sem. (Stadt Ingolstadt 2013b)



Gazdaságfejlesztés az ingolstadti járműipari központban 179

Az Audi és Ingolstadt

Az Audi járműgyártó vállalat gyökerei az 1800-as évek utolsó évtizedére nyúl-
nak vissza. A vállalatot szimbolizáló négy karika az 1932-es fúzió négy résztvevő
vállalatát szimbolizálja: az 1899-ben Kölnben alapított Horch vállalatot, az
1909-ben Zwickauban létrehozott Audi Automobilwerke GmbH-t, az 1885-ben
Chemnitzben alapított Wanderer AG-t és a szintén Chemnitzben 1907-ben lét-
rehozott DKW céget. A négy vállalat összefogásával 1932-ben jött létre az Auto
Union AG. A konszern a 2. világháború előtti évtizedben komoly piaci szereplő-
vé vált, s egyszerre tudta kiszolgálni a motorkerékpárok, továbbá az alsó, kö-
zép- és luxuskategóriájú személygépjárművek gyártását. A 2. világháborút
követően az Auto Union AG a szovjet megszállási övezetbe került, s államosítot-
ták. A gyár vezető dolgozói Ingolstadtba vándoroltak, ahol már 1945-ben meg-
nyitottak egy pótalkatrészek forgalmazásával foglalkozó telepet. Az Auto Union
GmbH 1949-ben jött létre a városban, s a háború utáni igényeket kielégítve el-
sősorban tehergépjárművek előállításával foglalkozott. 1959-re az ingolstadti cég a
Daimler–Benz AG 100%-os tulajdonú leányvállalata lett. A vállalat 1969-ben fu-
zionált a neckarsulmi székhelyű NSU Motorenwerke AG-vel, s létrejött az Audi
NSU Auto Union AG, Neckarsulm székhellyel. 1985-ben a cég életében Ingolstadt
számára kedvező változások zajlottak le: a vállalatot Audi AG-re nevezték át, a
székhely pedig Ingolstadtba került. (Audi 2013b) Ez a változás eredményezte,
hogy mára Ingolstadt az Audi AG legnagyobb gyártókapacitással és foglalkozta-
tottal rendelkező telephelye, s egyben központja.

Az Audi ingolstadti üzeme 2,7 millió m2-en helyezkedik el, s 2012 végén a
foglalkoztatottak száma meghaladta a 35 ezer főt. Az Audi ingolstadti üzemében
állítják elő többek között az Audi A3, A4, Q5 és TT modelleket. Az üzemben
2012-ben több mint 550 000 személygépkocsit gyártottak. Az Audi AG ma több
termelési központtal rendelkezik a világban, ezek a következők: Neckarsulm
(Németország), Győr (Magyarország), Csangcsun (Kína), Brüsszel (Belgium),
Aurangabad (India), Pozsony (Szlovákia), Martorell (Spanyolország) és Jakarta
(Indonézia). Az Audi világszintű termelési adatait tekintve (2012-ben összesen
67 000 munkavállaló, 1,5 millió legyártott személygépkocsi, 1,9 millió legyártott
motor) kijelenthető, hogy az ingolstadti üzem továbbra is központi szereppel
bír: a vállalatnál foglalkoztatott munkatársak 52%-a, míg a legyártott járművek
37%-a a bajor városhoz köthető. (Audi 2013a)

A gazdasági környezet

Ingolstadt városa mára fontos járműipari központtá vált, s számtalan tényező
bizonyítja, hogy rendkívül jó gazdasági környezetet nyújt a területén működő
vállalkozások számára. Az alábbiakban feltárom Ingolstadt gazdasági erejének
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fő forrásait, s ezek részeként bemutatom azt a komplex intézményrendszert,
mely a gazdaság fejlesztésének szervezeti hátterét biztosítja.

Ingolstadt elérhetősége rendkívül kedvező: a müncheni nagyvárosi régió
részeként a város betagozódik a kiemelkedő bajorországi közlekedési hálózat-
ba, így autópályán és gyorsvasúton is elérhető. Fontos lehetőséget jelent az
Ingolstadt-Manchingi repülőtér, mely képes kiszolgálni a városban működő
vállalatok és azok vezetőinek légi közlekedési igényeit. A város gazdasági növe-
kedése töretlen: a főszereplőként jelen lévő járműipar, annak zászlóshajója, az
Audi AG és beszállítói köre fontos szerepet játszanak a gazdasági prosperitás
megőrzésében. A járműipar mellett kiemelendő a kisipar is, továbbá az egyre
inkább feltörekvő szolgáltató szektor. További erőssége a városnak, hogy a gaz-
daság számtalan területén központi szerepet tölt be, így például a kereskede-
lemben és a logisztikában. A humán területek is hangsúlyosak a település
életében: Ingolstadt a régió legjobban felszerelt központi kórházával rendelke-
zik, mely az orvostudományban ismert legmodernebb módszereket alkalmazza.
Ingolstadt a szabadidő tartalmas eltöltésének szintén fontos helyszíne, különö-
sen az óváros nyújtotta tevékenységek, a kultúra, a sport és a divat területén.
Az ingolstadti járműipari központ a gazdaság valamennyi szereplője számára
igyekszik megfelelő gazdasági környezetet kialakítani. A város önkormányzata
a gazdasági vonzerő növelésére gazdaságfejlesztési társaságot hozott létre IFG
Ingolstadt néven. A társaság feladata, hogy Ingolstadt mint gazdasági telephely
vonzerejét szinten tartsa, növelje, s aktív szerepet vállaljon a vállalkozóbarát
környezet kialakításában. Az önkormányzati társaság ingyenes szolgáltatásai
között szerepel az információnyújtás, a letelepedni kívánó vállalatok számára
történő tanácsadás, a gazdasági tevékenységek folytatására alkalmas területek
értékesítésében való közreműködés, továbbá a jelen lévő vállalatok közötti kap-
csolatok előmozdítása. Az IFG Ingolstadt emellett szoros kapcsolatban áll az in-
golstadti járműipari beszállítói parkkal, továbbá az ingolstadti logisztikai
központtal. (IFG Ingolstadt AöR 2012)

Az ingolstadti logisztikai központ (Güterverkehrszentrum Ingolstadt, GVZ)
szintén fontos szereplője a város gazdasági életének. A központot 1995-ben ala-
kították ki mintegy 83 hektáron, az Audi közvetlen szomszédságában. A logisz-
tikai központ előnyei közé tartozik az Audi-gyár közelsége, továbbá a közúti és a
vasúti összeköttetések magas színvonala (a logisztikai központ vasúti csomó-
pontja kamionterminállal is rendelkezik). A központ területén 12 csarnokban
főként összeszereléssel, logisztikával és szolgáltatásokkal foglalkozó kis- és kö-
zépvállalkozások működnek, de négycsillagos szálloda is megtalálható a köz-
pont területén. A logisztikai központban jelenleg mintegy 4200 munkavállalót
foglalkoztatnak, s a város kedvező foglalkoztatási adataiban, a meglévő vállala-
tok helyben maradásában és újak megtelepedésében kiemelt szerepet játszik az
intézmény. A logisztikai központ a termelési folyamatokban egyre inkább meg-
határozó „just in sequence” elvet követi. A beszállítók és az Audi AG közötti rö-
vid szállítási távolságok, a beszállítók közelsége, a központban szolgáltatást
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nyújtó szállítmányozó vállalatok tevékenysége nagyban hozzájárulnak a gazda-
sági teljesítmény növekedéséhez. Mindemellett a GVZ területén hangsúlyosak
az ökológiai szempontok, így például a napenergia használata, a legmodernebb
építési technológiák alkalmazása.

Az IFG Ingolstadt az elmúlt években számtalan projektet indított útjára
annak érdekében, hogy a várost még vonzóbb gazdasági telephellyé tegye. Ezek
közül az egyik legnagyobb volumenű beruházás az ingolstadti logisztikai köz-
pont bővítése, a tulajdonképpeni GVZ II. kialakítása. A központ a folyamatban
lévő fejlesztéssel három új csarnokkal bővül, melyek beruházója az LGI GmbH
(az IFG Ingolstadt és az Audi AG közös cége). 2010–2011-ben két csarnokot épí-
tettek, a harmadik várható befejezése 2014 nyara. A beruházás teljes költsége
180 millió euró, melyet a bajor állam, Ingolstadt városa és az Audi közösen áll-
nak. A 35 hektárnyi területen 132 ezer m2-nyi épületben kb. 2200 új munkahely
jön létre, s a projekt keretében 3 km új utat és 2,2 km új vasútvonalat építenek.
(IFG Ingolstadt AöR 2013) Szintén a bővítés része az Audi AG új médiaközpontja,
mely a vállalat nyomdájának, postai részlegének és a központi archívum egy
részének ad majd otthont, mintegy 100 új munkahelyet teremtve. A GVZ másik
fejlesztése egy új kongresszusi központ, mely várhatóan 2016-ra készül el, s
1000 m2 multifunkcionális konferenciaközpontot foglal magába. Ehhez csatla-
kozva alakítanak ki egy 800 személygépkocsi befogadására alkalmas mélyga-
rázst, valamint az Audi Akadémia új, többszintes, oktatási célokat szolgáló
épületét. A szervezet távlati céljai között szerepel a vasútnál található parkoló-
ház bővítése, egy mélygarázs felújítása, valamint a vasúti gyalogos-aluljáró
meghosszabbítása. A logisztikai park gazdasági fejlesztésein túl az IFG kulturális
projekteket is menedzsel, így például az egykori öntödeépület modern művé-
szeti múzeummá való átalakítását, valamint a vasúti pályaudvaron található
használaton kívüli csarnokok kulturális központtá alakítását, kiállítóterek és
koncerttermek létrehozásával. (Ingolstadt 2013a)

Szintén az IFG hozta létre az SE-Park Ingolstadt nevet viselő kompetencia-
központot, mely egy területen koncentrálja a járműipari cégek kutatás-fejlesz-
tési tevékenységét. A központ jelenleg 17 járműipari beszállító számára biztosít
helyszínt és együttműködési lehetőséget a kutatás-fejlesztés területén, amit a
résztvevők hálózatos együttműködése erősít. (Ingolstadt 2013b)

További innovatív kezdeményezést jelent az Existenzgründerzentrum
(EGZ) vállalkozásfejlesztési központ. Az EGZ lényege, hogy szakmai tanácsokat
nyújtson a vállalkozást beindítani tervezők számára, legyen szó a vállalat meg-
alapításáról, a megfelelő telephely megtalálásáról, a pénzügyi finanszírozási le-
hetőségekről stb. A központ segítséget nyújt a leendő vállalkozóknak a megfogant
ötlet gyakorlati alkalmazásában: az ötlet megvalósíthatóságának vizsgálatában, a
vállalati koncepció és a pénzügyi terv kidolgozásában. Ezt követően az üzleti terv
kidolgozása, a lehetséges pénzügyi támogatások felkutatása jelent feladatot az
EGZ számára. A szervezet hozzájárul a technológiatranszferhez is: igyekszik köz-
vetíteni a frissen alakult vállalkozások és a már meglévő kutatóközpontok, felső-
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oktatási intézmények között, továbbá támogatást nyújt az induló vállalkozás
controllingrendszerének felépítésében. (EGZ 2013) Az EGZ kedvezményes bér-
leti lehetőséget is biztosít az újonnan alakult vállalkozások számára, a központ
jól felszerelt épületeiben mintegy 4000 m2 területen (irodákban, műhelyekben,
raktárakban stb.). Mára a központ több mint 150 sikeres vállalatalapításon van
túl, s jelenleg 70 vállalkozás számára biztosít telephelyet, mintegy 300 munka-
vállaló foglalkoztatását segítve ezzel. (IFG Ingolstadt AöR 2012) A központban
meglehetősen magas a fluktuáció, hiszen a felívelő vállalatok rövid idő után új
helyszínt keresnek vállalkozásuknak a fejlődés nyomán jelentkező helyigény
miatt. A jelen lévő vállalatok nagyobb része a járműiparban tevékenykedik, de
megtalálhatók a műszaki, építészeti, tanácsadó, információtechnológiai, vala-
mint a jogi és a marketingterületek képviselői is. A központ fontos partnerei a
kereskedelmi és iparkamarák, a kisipari kamarák, valamint a már működő vál-
lalkozások, melyek fantáziát látnak egy induló vállalkozásban, s hajlandóak fel-
futtatásukban anyagilag is részt vállalni. Az induló vállalkozások másik fontos
finanszírozási lehetőségét a régióban működő pénzintézetek jelentik. A központ
számtalan ingyenes szolgáltatást nyújt partnerei részére: üzletembertalálkozó-
kat, továbbképzéseket szerveznek, biztosítják a tárgyaló- és konferenciahelyi-
ségeket, továbbá a kommunikációs költségek (telefon, posta, szervezés) egy
részét is átvállalják. (Stelzer 2013)

Ingolstadt városa a telekommunikáció területén is rendelkezik önkor-
mányzati társasággal: a COM-IN nevű vállalat 1998-ban alakult, s mára a térség
egyik legfontosabb telekommunikációs szolgáltatójává vált. A vállalat alapítás-
kori fő célja az Audi AG és partnercégei közötti adatátvitel magas szintű bizto-
sítása volt. Mindehhez kialakítottak a városban egy modern, üvegszálas
technológiával működő adatátviteli hálózatot, mely napjainkban is folyamatos
bővítés alatt áll. Időközben a világ vezető telekommunikációs vállalataival ala-
kított ki partneri viszonyt a COM-IN, csatlakoztatva hálózatát a világot átszövő
telekommunikációs kapcsolatrendszerhez. 2012 óta a vállalat már nemcsak cé-
gek, hanem magánszemélyek számára is nyújt telefon-, kábeltelevízió- és inter-
netszolgáltatást. (COM-IN 2013)

A fentiek alapján elmondható, hogy Ingolstadt városa aktívan részt vesz
abban, hogy a város vállalkozások számára vonzóbbá váljon, s számtalan olyan
megoldást alkalmaz, mely a térség versenyképességének erősítését szolgálja. A
város új, innovatív kezdeményezésekkel kamatoztatja a terület adottságait
(megközelíthetőség, ipari hagyományok). Az önkormányzat számára nem két-
séges a helyi gazdaságban való aktív, ösztönző szerep. Ingolstadt a logisztikai
park kialakításával és fejlesztésével elősegíti a gazdaság fejlődésének fenntart-
hatóságát. Saját gazdaságfejlesztő vállalatán keresztül segíti a letelepedni kívá-
nó cégeket, s beruházóként is részt vállal a gazdasági infrastruktúra
fejlesztésében. A kutatás-fejlesztés ösztönzése többek között az SE-Park létre-
hozásában öltött testet. Az önkormányzat hangsúlyt fektet az induló gazdasági
szervezetek támogatására is: a vállalkozásfejlesztési központ hozzájárul ahhoz,
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hogy mind a járműgyártásban, mind pedig más ágazatokban új gazdasági szerep-
lők jelenjenek meg a városban, ezzel is elősegítve a munkahelyteremtést és a gaz-
dasági kibocsátás növekedését. Érdemes kiemelni a város tulajdonában lévő
telekommunikációs vállalatot, mely jól mutatja, hogy a hagyományos közszolgál-
tatásokban (víz, távhő, lakhatás stb.) való részvétel mellett az önkormányzatok-
nak lehetőségük van a modern világ kihívásait szem előtt tartó szolgáltatások
biztosítására is. A fejlesztések a gazdasági élet motorjával, az Audi AG-vel szoros
együttműködésben történnek, a közös beruházások pedig mind a város, mind pe-
dig a járműgyártó vállalat gazdasági lehetőségeit növelik. A város komoly erőfe-
szítéseket tesz a gazdasági szereplők igényeinek kielégítésére, s az
infrastrukturális fejlesztésekkel, az innovatív kezdeményezésekkel a gazdasági
életben katalizátorszereppel bír.

Felsőoktatási kínálat

Napjainkban egy város dinamikus fejlődéséhez a kiváló gazdasági adottságok
mellett nagyban hozzá tud járulni egy főként a gazdasági szereplők igényeit ki-
elégíteni hivatott, jól szervezett felsőoktatási struktúra. Az alábbiakban megvizs-
gálom Ingolstadt legjelentősebb felsőoktatási intézményeit, külön is kitérve az
állami és egyházi fenntartású intézményekre, továbbá azokra az együttműködé-
sekre, melyek az Audi AG és a régió felsőoktatási intézményei között működnek.

Ingolstadt már a 15. században egyetemi város volt, így a felsőoktatás és a
tudományos képzés a várostól nem idegen. Napjainkban a város legmeghatáro-
zóbb felsőoktatási intézménye az Ingolstadti Műszaki Főiskola (Technische
Hochschule Ingolstadt). A főiskolát 1994-ben hozták létre, célja a gazdaság- és a
műszaki tudományok gyakorlati képzés keretében történő oktatása, vagyis az
alkalmazott tudományok megjelenítése. A főiskola profiljában fontos szerepet
játszik a duális képzés, azaz a hallgatók az elméleti oktatással párhuzamosan
szakmai gyakorlatot végeznek. Az intézmény keretében működő Alkalmazott
Tudományok Intézete (Institut für Angewandte Forschung) fontos szerepet ját-
szik a főiskola tudományos kutatásaiban: kutatóközpontként több területen is
innovációk létrehozására törekszik. A továbbképzésben jelentős szerepet játszik
a főiskola tudományos továbbképzéssel (felnőttképzéssel) foglalkozó intézete
(Institut für Akademische Weiterbildung). A mintegy 4500 hallgatóval rendel-
kező intézmény campusa folyamatosan fejlődik. (THI 2012)

A város felsőoktatási palettájának fontos alkotóeleme az Eichstätt-Ingol-
stadti Katolikus Egyetem (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt), mely a
városban elsősorban a gazdaságtudomány művelésével foglalkozik. Az egyetem
eichstätti központja 1980-ban jött létre, hivatalossá téve a város 450 esztendőre
visszanyúló felsőoktatási hagyományait. Az intézmény 2001 óta viseli mindkét
város nevét, az Ingolstadtban működő kar ugyanis addigra folyamatosan meg-
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erősödött, s mára az egyetem hallgatóinak több mint negyedét adja. A Gazda-
ságtudományi Kart 1989-ben hozták létre Ingolstadtban, s a gazdaságtudomá-
nyi oktatás és képzés mellett nagy hangsúlyt fektetnek a gazdaság- és
vállalkozói etika oktatására, ami a fenntartó katolikus egyház részéről messze-
menőkig érthető. A kar több újításban is élen járt Németországban, így például
elsőként hozott létre külön tanszéket a szolgáltatásmenedzsmentre, s elsők kö-
zött akkreditált MBA-képzést. (KU 2012) Az egyházi intézmény a városban meg-
határozó szerepet játszik a nem műszaki tudományok területén.

Szintén Ingolstadt felsőoktatási kínálatát szélesítik azok az együttműködé-
sek, melyeket az Audi AG alakított ki a környező felsőoktatási intézményekkel1

annak érdekében, hogy a vállalat számára fontos területeken kooperáció ala-
kuljon ki a cégcsoport és a tudományos élet szereplői között. Noha ezen együtt-
működések nem kizárólagosan Ingolstadtban működnek, a kutatási eredmények
nagy részét itt mutatják be és hasznosítják, különböző szemináriumok kereté-
ben. Az együttműködéssel létrejöttek a részt vevő egyetemek ingolstadti inté-
zetei, melyek a már említett SE-Parkban kaptak helyet, fontos szerepet játszva
az ingolstadti tudományos potenciál erősítésében. A műszaki tudományokban
az Audi egyik legfontosabb partnere a Müncheni Műszaki Egyetem (Technische
Universität München). A közösen működtetett Ingolstadti Intézet (INI.TUM)
fontos regionális tudásközpont mindkét szereplő számára, ahol a tudomány és a
gyakorlat egymást formálják, és ahol a járműgyártás legmodernebb kutatási
projektjei zajlanak. A fiatal mérnökök kutatásai főként a mechatronika, a szi-
muláció és a gyártástechnológia területét fedik le. A 2003-ban létrehozott inté-
zet jól mutatja a város, a felsőoktatás és a gazdaság szoros együttműködését: az
egyetem számára fontos volt az ingolstadti regionális tudásközpont létrehozá-
sa, ennek fenntartható működtetését kutatási megbízásokkal az Audi AG bizto-
sítja, míg a város a működéshez szükséges helyszínt és a tárgyi eszközöket
bocsátotta az INI.TUM rendelkezésére. (INI.TUM 2012) Szintén a műszaki tudo-
mányok terén fontos együttműködő partner az Erlangen-Nürnbergi Friedrich-
Alexander Egyetem (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) il-
letve a vele közös intézet (INI.FAU). Az együttműködés hangsúlyos területei a
műszaki informatika, az adatelemzés és a járműelektronika. Kutatásokat foly-
tatnak továbbá a biztonságtechnika és a hibrid hajtás területén. (INI.FAU 2012)
Az elektromos hajtás, a járműelektronika, valamint a vezetést segítő elektroni-
kai rendszerek területén az Audi AG kiemelkedő partnere a Bundeswehr Mün-
cheni Egyeteme (Universität der Bundeswehr München). 2011 óta zajlik közös
munka az intézetben (INI.Uni.Bw), ahol az említett témákban főként dokto-
randuszokból álló kutatócsoportok segítik az innovációk létrehozását. (UNIBW
2012) Nemcsak a műszaki tudományok szerepelnek az ingolstadti intézetek kí-
nálatában, hanem a társadalomtudományok is. A müncheni Ludwig Maximilian
Egyetemmel (Ludwig-Maximilians-Universität) közösen létrehozott INI.LMU
fontos célkitűzése, hogy a gyártástechnológia humán területein járuljon hozzá
új tudományos eredmények létrehozásához. Az Audi AG doktoranduszok kuta-
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tásait támogatja anyagilag, akik kutatásukat egy müncheni professzor felügye-
lete alatt végzik, de számukra a vállalat középvezetői is segítséget nyújtanak a
gyakorlati kérdéskörök megismerésében. A kutatott témák középpontjában a
munkafolyamatokban részt vállaló ember teljesítőképességének biztosítása áll,
a folyamatban lévő kutatások az egészségmenedzsment, a marketing, a vállalati
kultúrák különbözőségei, az egyéni felelősségvállalás és a különböző életkorú
személyekből álló csoportok teljesítménye témáiban zajlanak. (INI.LMU 2012) A
már említett Eichstätt-Ingolstadti Katolikus Egyetem is része az Audi AG part-
neri körének. Az INI.KU főként gyakorlatorientált témákkal, így a vezetés és
szervezés, a személyzeti ügyek és a marketing területén végez kutatásokat a
járműipari vállalat támogatásával. (KU 2012)

Látható, hogy az ingolstadti felsőoktatási kínálatot három fontos szereplő
határozza meg: a műszaki tudományok terén az állam által fenntartott főiskola,
míg a humán területen az egyházi fenntartású egyetem, a gyakorlatorientált
kutatási programokat pedig az Audi AG felsőoktatási intézményekkel kialakított
széles körű partnersége biztosítja. Fontos hangsúlyozni, hogy a város és a gaz-
dasági élet főszereplőinek együttműködésével ez a kínálat folyamatosan bővül
és fejlődik. Noha a kutatások nagy része a járműiparhoz köthető, koránt sincs
arról szó, hogy a műszaki tudományok kizárólagosságot élveznének. Meghatá-
rozóak a járműgyártáshoz kapcsolódó műszaki tudományi kutatások, ugyanak-
kor jelentős szerepet játszanak a társadalomtudományok is, ezáltal biztosítva a
folyamatok komplex megközelítését. Vagyis az ingolstadti járműipari modell
fontos eleme a diverzifikált felsőoktatási kínálat. A városban jelen lévő tudo-
mányos potenciál az együttműködések révén folyamatosan növekszik, s ezáltal
nő Ingolstadt tudományos életben betöltött szerepe és hallgatókat, doktoran-
duszokat vonzó képessége is.

Összegzés, kitekintés

A tanulmány bevezetésében megfogalmazott szempontok szerint vizsgáltam az
ingolstadti járműipari központ működését, hangsúlyt fektetve a meghatározó
szereplők közötti együttműködésekre. Ingolstadt város történetében, fejlődésé-
ben kiemelt szerepet játszik a világ egyik legnagyobb járműgyártó vállalata, az
Audi AG. A 2. világháború, az azt követő hidegháborús viszonyok miatt Ingol-
stadtba települt vállalat 1945 után meghatározó szereplője lett a várostérség
gazdasági életének, katalizátorszerepet töltött be a beszállítók letelepedésében
és a gazdasági növekedés beindításában. A városfejlesztésre fordítható összegek
ma is nagy részben a beszedett iparűzési adóból származnak. Mára Ingolstadt-
ban a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges tényezők magas minőség-
ben állnak rendelkezésre, legyen szó megközelíthetőségről, gazdaságfejlesz-
tésről, felsőoktatási kapcsolatokról stb.
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Ingolstadt mint telephely kétségtelen előnye, hogy rendkívül fejlett közle-
kedési infrastruktúrával rendelkezik a folyamatosan fejlesztett autópálya, a
vasútvonal és a légikikötő miatt. A közlekedési infrastruktúra optimalizálásával
és gazdasági tevékenységekhez köthető szisztematikus fejlesztésével Ingolstadt
mára fontos logisztikai csomóponttá vált.

A városi szerepvállalás a gazdaságfejlesztésben példaértékű: a város gaz-
daságfejlesztési társaságán keresztül számtalan komoly beruházást hajtott vég-
re az elmúlt időszakban, melyek döntő többsége a gazdasági telephelyek
fejlesztését szolgálta, de kulturális és egyéb projekteket is megvalósítottak. Az
IFG Ingolstadt hol önállóan, hol pedig az érdekelt gazdasági társaságokkal (el-
sősorban az Audi AG-vel) közösen folyamatosan fejlesztette a gazdasági terüle-
teket, így a logisztikai központot és a kutatás-fejlesztés fontos helyszíneként
szolgáló SE-Parkot is. Az új logisztikai központ megépítése, a csatlakozó közúti
és vasúti infrastruktúra bővítésében való szerepvállalás a város folyamatos gaz-
dasági növekedés szolgálatába állított tevékenységét bizonyítja. A meglévő ka-
pacitások fejlesztése mellett Ingolstadt az új vállalkozások létrehozását is
támogatja vállalkozásfejlesztési központján keresztül, elősegítve ezzel a fiatal
generáció helyben maradását nemcsak a járműipar, hanem más (elsősorban
szolgáltató) ágazatok esetében is. A hagyományos közszolgáltatások mellett a
város saját telekommunikációs társasággal rendelkezik, ami jól mutatja a tele-
pülés helyi gazdaságfejlesztésben betöltött szerepfelfogását.

A város felsőoktatási kapacitása összetett képet mutat. Műszaki területen az
állam által fenntartott műszaki főiskola, míg humán területen az egyházi fenn-
tartású katolikus egyetem játszik meghatározó szerepet. A felsőoktatás és a kuta-
tás-fejlesztés merőben új dimenzióját jelentik az ingolstadti intézetek, vagyis az
Audi AG és a régió kiemelkedő felsőoktatási intézményei részvételével létrejött
közös kutatóközpontok. Az önkormányzat ezen a területen is fontosnak érezte a
közreműködést, különös tekintettel a kutatási infrastruktúra kialakítására.

Az ingolstadti járműipari központ gazdaságfejlesztési tevékenysége, partneri
hálózata példaértékű lehet minden olyan település számára, mely jelentős jármű-
ipari bázissal rendelkezik. Egy sikeres járműipari központ kialakulásának elenged-
hetetlen feltétele a helyi önkormányzat, a gazdasági szereplők és a felsőoktatási
intézmények aktív együttműködése, együttgondolkodása. Éppen ezért vélemé-
nyem szerint az ingolstadti modellben megismert folyamatok filozófiájának, s
azok fő elemeinek átvétele azon magyarországi településeknek is segíthet, melyek
jelentős járműipari potenciállal rendelkeznek. Az ingolstadti járműipari központ
feltárása további kutatásra sarkall, legyen szó az önkormányzaton belüli feladat-
megosztásról, Ingolstadt müncheni nagyvárosi régióban betöltött szerepéről, va-
lamint a gazdasági fejlődés városszerkezeti, térszerkezeti hatásairól, melyek a
kutatás következő szakaszának témáját fogják képezni.

Összefoglalva elmondható, hogy az ingolstadti járműipari központot a vá-
ros aktív gazdaságfejlesztő tevékenysége, a helyi gazdasági életben betöltött
proaktív szerepvállalása jellemzi, s a gazdasági élet szereplőivel, a felsőoktatási
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intézményekkel létrejött együttműködéssel az elmúlt évtizedekben sikerült a világ
egyik legfontosabb gazdasági-termelő központját kialakítania Bajorország szívében.

Jegyzet

1 Fontos megjegyezni, hogy az Audi járműipari központjaihoz kapcsolódva Európa-szerte foly-
tat együttműködéseket a helyi tudományos élet szereplőivel, így pl. a győri Széchenyi István
Egyetemmel létrehozott Audi Tanszékcsoporton keresztül, illetve Neckarsulmban a Stuttgarti
Egyetemmel.
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ABSZTRAKT: Egy terület gazdasági szerkezetének vizsgálatában és területi tőkéjének
összetételében a magán- és állótőke mérése a területi hatások megfigyelése szempont-
jából fontos. Győr város fontos feladata a gazdaság történelmi múltra építő működésé-
nek fejlesztése. A tanulmány az Audi Hungaria Motor Kft. Győr város gazdasági
környezetébe való beágyazódását foglalja össze. Kiemelem azokat a vállalati tulajdonsá-
gokat, melyek hatással vannak Győr életére, hangsúlyozom a vállalati adottságokat, az
innovatív törekvéseket (logisztika, társadalmi felelősségvállalás). Fejezetenként tárgya-
lom a gazdasági környezet azon jelenségeit, folyamatait, melyek a vállalat jelenlétéből
adódóan a városi és a nemzetgazdaságra jelentős hatással vannak. Ezek a regionális
gazdaság számára fontos hatásmechanizmusokat képeznek, melyek szem előtt tartása
fontos lehet a város hosszú távú területi fejlődésében. A tanulmány öt részre bontható.
Az általános vállalati bemutatás után a letelepedési és az utóbbi évek terjeszkedési fo-
lyamatait kiemelve bemutatom a helyi munkaerőre gyakorolt hatásokat. Ezután a lo-
gisztikai folyamatok szabályait és a beszállítói hálózat szilárdságát vizsgálom, így
körüljárom a helyi vállalkozásokra, különösen a beszállítói hálózatban működő helyi
vállalkozásokra gyakorolt hatás kérdéskörét. A következő részek a város közvetlen gaz-
daságfejlesztő szerepvállalását, valamint a vállalat helyi gazdaságot és társadalmat
érintő törekvéseit mutatják be.

Katalin CZAKÓ: PhD student, Doctoral School of Regional- and Economic Sciences, Széchenyi
István University, Győr; ckatalin@sze.hu

KEYWORDS: territorial capital, foreign investment, regional development, entrepreneurialism

ABSTRACT: The role of foreign direct investment can be an important success factor for a region.
In the overall constitution of a region’s territorial capital, private, non-speculative capital and
the networks of ownership associated with it are objectively quantifiable material goods that
contribute to the measurability of a region’s value. In the case of Győr, entrepreneurialism is
strongly affected by foreign capital. This has visible and institutionalized results for this town
and in its surroundings. The spatial aspects of these results are described and future
development trajectories are sketched in this paper.
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The high rate of foreign direct investment has an important impact. One such effect is the
generation of intensive demand for a specialized workforce in the given region. There are several
additional points worth analyzing. The paper describes the cooperation between Győr and Audi
Hungaria Motor Kft. Further, it highlights the chief characteristics of the hosting region and those
of the company, and how these characteristics impact on other stakeholders in the local economy.

The paper divides into five main sections. The first section deals with Audi Hungaria
Motor Kft. The company’s economic significance is analyzed, relevant developments in recent
years are described, and the company’s long-term plans for the town are sketched. In the second
section, the paper briefly analyzes demographic data, especially information concerning the
labour market in Győr and its surroundings. It also outlines Audi’s expansion process. The
principal conclusion of this discussion is that Audi needs an increasingly large, specialized
workforce in a region where the share of active population is not significantly higher than in
other Hungarian counties.

The third section offers a detailed picture of the company’s logistical systems and
subcontracting network. Audi manages logistics processes through a set of well-defined rules and
routines. These are to be followed by every employee. Subcontracting is carefully regulated as
well. Quality requirements imposed on suppliers are high. Transportation methods and related
infrastructure aim to maximize efficiency in an environmentally responsible fashion. The study
also offers a description of the process by which inventory was decreased from 2006 to 2008 at
Audi. This process was successfully managed using requirements and measures such as activity-
based costing.

In the fourth section, the paper discusses the local government’s role in economic
development by means of industrial infrastructure and taxation. Until 2013, Audi enjoyed a
special tax status. This did not mean, however, that the company was paying less tax. Audi also
supports public institutions. The last section describes the company’s corporate social
responsibility activities highlighting the positive effects of Audi’s presence. Without being overly
optimistic, the study also recognizes critical issues and uncertainties regarding long-term regional
development. These points are summarized at the end of the five main sections of the paper.

Bevezetés

Egy térség gazdasági szerkezete a szakirodalomban sikerfaktorként definiált té-
nyező, melynek alaptényezői közé tartozik a külföldi befektetők jelenléte és a
kutatás-fejlesztés (Lengyel 2010). A területi tőke összetételében a magán állótő-
ke és a tulajdonosi hálózatok objektíven mérhető tárgyi javak, melyek hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a terület értéke is mérhetővé váljon (Camagni 2009). Győr
városának fontos feladata a gazdaság történelmi múltra építő működésének
fejlesztése. A tanulmányban az Audi Hungaria Motor Kft.-re vonatkozó vállalati
és Győr városával kapcsolatos területi statisztikai adatokat elemzek. A külföldi
működő tőke jelenléte a térségben elsősorban az ipar tartós életképességét biz-
tosítja. Ennek egyik alapvető feltétele azonban a helyi gazdaságba és társada-
lomba való sikeres beágyazódás. A tanulmány célja a helyzetleírás mellett azon
jelenségek összegyűjtése, melyek későbbi elemzést igényelnek a jövőbeli dina-
mikus területi fejlődés megvalósítása érdekében.
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Az Audi Hungaria Motor Kft. bemutatása

Az Audi Hungaria Motor Kft. győri gyárában fejleszt és gyárt motorokat az Audi
AG és a Volkswagen-csoport más telephelyei számára. Az ingolstadti gyárral
együttműködve itt készül az Audi TT Coupé és Roadster, valamint az A3 Cabriolet.
Az Audi 1993-as alapítása óta Magyarország egyik legnagyobb exportőrévé és
egyik legtőkeerősebb vállalatává nőtt. A vállalat alapítási törzstőkéje 100 millió
euró. Tevékenységi területe: motorok és motorkomponensek gyártása, gépjár-
mű- és szerszámgépgyártás, műszaki fejlesztés. (Az itt tervezett és gyártott
szerszámgépek lehetővé teszik a karosszéria-részegységek geometriailag pon-
tos egymáshoz illesztését a legmodernebb technológiával. A konszernen belül
szinte az összes modellhez – Audi, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen – a győri
Audiban készítenek szerszámgépeket.)

Az 1800-as évek végén Németországban sorozatosan jöttek létre a személy-
gépkocsigyárak, 1909-ben pedig megalakult az Audi. Ez később az 1885-ben ala-
kult Wandererrel, az 1899-ben alapított Horchhal és az 1907-ben alapult DKW-val
egyesült, és a négy vállalat 1932-ben a motoros járműveket gyártó Auto Union AG
néven jelent meg a piacon. 1949-től a vállalat Auto Union GmbH néven folytatta
működését Ingolstadtban. A következő fontos év 1969 volt, amikor az 1873-ban
alapított neckarsulmi NSU utódvállalatával, az NSU Motorenwerke AG-vel való
egyesítés következtében neckarsulmi székhellyel megalakult az Audi NSU Auto
Union AG. 1985-től a részvénytársaság Audi AG néven, ingolstadti központtal
folytatja működését. Ma az Audi a Volkswagen-konszern tagjaként az egész vilá-
got behálózza leányvállalataival, Japántól Brazíliáig, Olaszországtól Ausztráliáig.

Az Audi letelepedési folyamata

Győr hosszú gazdasági múltjának is köszönhető, hogy a rendszerváltás után je-
lentős külföldi befektetői réteg telepedett le a városban. Olyan vállalkozási te-
vékenységek indultak el sikeresen, melyeknek nem volt hagyománya. A város
–¼főként a későbbi Győri Ipari Park kialakításán keresztül – új iparágak befoga-
dására is alkalmassá vált. A kiépített ipari környezet iránt a mai napig jelentős a
külföldi tőke befektetői érdeklődése (GYMJVÖ 2008). Győr – a lakosság összeté-
telét, ipari termelését, átlagkereseti szintjét tekintve – magyar viszonylatban a
KSH 2011-es és 2012-es adatai alapján kiemelkedik.

Az Audi AG 1993-ban a Győri Ipari Park területén egy közművesített ipar-
területet és egy félig kész 100 000 négyzetméteres csarnokot vásárolt meg a
győri Rába Magyar Vagon- és Gépgyártól, és megalapította az Audi Hungaria
Motor Kft.-t. Ezzel nemcsak az Audi nemzetközi versenyképességét biztosította,
hanem meghatározó stratégiai telephelyet hozott létre Magyarországon. A te-
lephely jelentősége azóta is folyamatosan nő Magyarországon és a világban
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egyaránt: ma már szinte az Audi járműveinek teljes motorválasztéka Győrből
származik. A motorgyár 1994-es megnyitásával kezdődött a négyhengeres, öt-
szelepes Otto-motorok gyártása. Az 1996-os bővítés során a négyhengeres mo-
torszerelde és a vizsgálópadok készültek el, emellett a mechanikus megmunkáló
üzembe helyezésével az alumínium forgattyúházak (alumíniumötvözetből vagy
öntöttvasból készülő motoralkatrész) gyártása indult el. A hat- és nyolcszelepes
motorok sorozatgyártása 1997-ben kezdődött. Egy évvel később vette kezdetét
az Audi TT Coupé gépkocsik összeszerelése, melyet 1999-ben a TT Roadster kö-
vetett. A 2000-es évek elejének beruházásai indították el a műszaki fejlesztést és
a szerszámgyártást. A motorfejlesztő központot 2001-ben avatták fel, amely so-
rozatgyártást támogató fejlesztési tevékenységével segíti az Audi motorgyártási
folyamatait. A központban motorkonstrukciós részleg, motorpróbára alkalmas
eszközök és műhelyek találhatók. 2005-ben felavatták az Audi szerszámgyárát,
mely 40 millió eurós beruházással jött létre. Ez a présüzemhez szükséges szer-
számokat és a karosszériagyártáshoz szükséges üzemi eszközöket gyártja és
tervezi. Emellett kisszériás gyártásban oldalfalelemeket, motorháztetőt, cso-
magtartótetőt, sárhányót és ajtót gyárt Audi-modellek számára. 2007 az új
technológiájú motorok gyártásának kezdete. Ugyanebben az évben az ingolstadti
gyárral együttműködve, közös gyártási folyamatban megkezdődik az Audi új mo-
dellje, az A3 Cabriolet gyártása. Ezt követően, 2008-ban indul a tizenkét henge-
res TDI motorok gyártása. A kísérleti motorgyártó központ 2010-ben nyitotta
meg kapuit, s ekkor jelentették be a teljes járműgyártási folyamatot magába
foglaló gyárbővítést is. 2012 júniusában megkezdődött az új, 1,2 és 1,4 literes
négyhengeres Otto-motorok szériagyártása (Audi 2013).

Az Audi több sikert is elért. 2011 januárjában újabb Audi-modell gyártása
indult meg. Az A3 RS változata a negyedik modell, amely a győri gyárban ké-
szül. Februárban a kormány kiemelt beruházássá nyilvánította az Audi bővíté-
sét, amely közvetlenül 1800 munkahelyet hoz létre, közvetve pedig tizen-
ötezret. Ez a szám a város népességével összevetve jelentős hatást gyakorolhat
Győr fejlődési folyamataira. Március elején a vállalat harmadik alkalommal
kapta meg az ország legvonzóbb vállalata címet. (A címet 33 000 interjúalannyal
készített felmérés alapján az Aon Hewitt és az AIESEC adta.) Áprilisban 11,2
milliárd forint állami támogatást kapott a gyár bővítése. Ugyanebben a hónap-
ban adták át a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Belső Égésű Motorok
Tanszékének új épületét, amely technológiai bővítéssel gazdagította az intéz-
ményt. Ezzel egy időben az Audi kísérleti motorgyártó központját is bővítette.
Júliusban az Audi-bővítéseket kiegészítették egy présüzemmel, ezzel a tervezett
1800 közvetlen munkahely 300 munkahellyel növekedett. A vállalat szeptem-
berben már 7000 embert alkalmazott (MGSZ 2012).

A gyártási volumenben a következő fontos pontokat érte el a vállalat:
– 2005 júniusában elkészült a tízmilliomodik győri motor, amelyet egy

speciálisan kialakított rendőrségi Audi TT-be szereltek be;
– 2011 áprilisában elkészült a húszmilliomodik motor;
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– 2012 júniusában elkészült a kétmilliomodik V6 TDI motor;
– 2012 decemberében elkészült az ötszázezredik nyolchengeres motor.
Összefoglalva, az 1994-es gyárnyitás óta az Audi folyamatos bővülésen

megy keresztül, amellyel jelentősen hozzájárul Győr és térségének fejlődéséhez.

A vállalat jelenlétének munkaerőre gyakorolt hatása

A munkaerőre gyakorolt hatást három szempontból lehet vizsgálni. Az első
szempont a helyi munkaerőre gyakorolt hatás. Győr mint megyeszékhely de-
mográfiai vizsgálatánál a lakossági adatok közül a tanulmányban a munkaképes
korú lakosság és a vállalkozások viszonyát vizsgálom az Audi letelepedése óta. A
munkaképes lakosság arányát elemezve érdemes Nyugat-Magyarországra te-
kinteni, ahol feltételezhető a munkaerő nagyobb arányú letelepedése, többek
között a határon túli munkalehetőség miatt. 2009-ben Győr-Moson-Sopron me-
gyében 50,4% volt a munkaképes korú népesség aránya. Ha a mutató időbeli
alakulását a korábbi években (1996–2008) összehasonlítjuk a többi megyei adat-
tal, Győr-Moson-Sopron megye minden évben a magasabb arányú megyék cso-
portjába tartozott, 56-57%-os szinttel (TeIR 2013). A munkaképes korú lakosság
aránya a többi megyéhez képest csak némileg magasabb Győr-Moson-Sopron
megyében. A 2008 előtti időszak adatainak vizsgálata pedig azt mutatja, hogy a
munkaképes korú népesség aránya az Audi bővülése ellenére nagyjából stag-
nált, de a válság hatására 2008 után csökkenni kezdett.

Ebből következik, hogy a 131 267 fő lakosú Győrben a gyár bővítéséhez
szükséges szakmai tudással rendelkező munkaerő toborzása 2011 óta jelentős
erőfeszítést igényel. A 2011-es bővítés az Audi által keresett, főként szakképzett
munkaerőre elszívó hatást gyakorolt a régióban. A munkaerő szempontjából
időleges szakemberhiány volt megfigyelhető, a vállalat szemszögéből az egyre
távolabb elérhető munkaerő vonzása járulékos költségekkel járhat. A térségben
az Audi magas bérszínvonalon működik, így a kisebb cégek munkaerejét is vonz-
za. A Németországból érkezett munkaerő olyan arányokat ért el a helyi munka-
erő-állományban, amelynél az integráció intézményesített formái szükségessé
váltak. Ezek az intézmények (iskola, akadémia) közvetlenül szolgálják a Győrbe
érkezett német munkaerő családtagjait. Mivel ezek az intézményrendszerben
különálló szervként működnek (elsődlegesen a beáramló külföldi munkaerő ré-
szére), a teljes integráció és az ezt serkentő lépések szükségessége merülhet fel a
város számára. A menedzsmentelit integrációjával kapcsolatban ugyancsak sok
kérdés merülhet fel, melyek a helyi fejlesztések részét képezhetik.

A második szempont a külföldi munkaerő vonzásának mértéke és módja.
Az Audinál egyértelműen számolni kell a külföldi munkaerő-szükséglettel. A
német nyelvismeret a hazai munkaerő-kínálatban rendelkezésre áll. A munka-
erő-közvetítő portálok alapján érzékelhető a vállalat cseh és szlovák nyelven
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beszélő dolgozóigénye, amelyet inkább külföldről fedeznek, egyrészt Szlovákia
közelsége miatt, másrészt mert a szlovák nyelv nem tipikus tanított nyelv Ma-
gyarországon. Míg a német munkaerőről több információ áll rendelkezésre,
megvizsgálható a szlovák nyelvű munkaerő ingázási vagy helyben maradási
aránya. A külföldről rövidebb vagy hosszabb időre vonzott munkaerő fogyasz-
tási szokásai alakítják a helyi fogyasztási szokásokat, ez alapján terveznek a he-
lyi termelők és szolgáltatók.

A harmadik szempont a helyi üzleti szféra véleménye az Audi munkaerőre
gyakorolt hatásáról. Hogyan értékelik az Audi szerepét a kisebb helyi iparválla-
latok? Milyen arányban tekintenek rá szövetségesként és hányan látják úgy,
hogy helyi munkaerőt szív el? A legfontosabb hatás, hogy a kisebb vállalkozá-
soknál az Audi munkaerő-elszívása béremelést kényszerít ki.

Logisztika és beszállítói hálózat

A beszerzési és elosztási logisztika az Audinál külön központban működik. A fe-
jezet célja az Audi logisztikában felépített szigorú követelményrendszerének és
az ezzel járó, beszállítókat érintő hatásoknak a bemutatása. A logisztika a válla-
laton belül három fő részből áll:

– motorlogisztika: a különböző motorok programtervezése és elosztása,
előszéria-logisztika, CKD és OT logisztika (magyarázatukat lásd később),

– járműlogisztika,
– vállalatlogisztika: transzportlogisztika, tervezés, operatív logisztika.
A motorlogisztika a motorgyártást szolgálja. A CKD (completely knocked

down) logisztika a tengerentúli vevők kiszolgálásával foglalkozik, a teljesen
szétszerelt állapotban rendelt motorok szállítása tartozik ide. Az OT (Original
Teile) logisztika a régebbi járműmodellekhez kapcsolódó alkatrészek szállítását
látja el. Az előszéria-logisztika feladata a termékek szériagyártásba kerülése
előtt a vevői minőségi igényeknek megfelelő feltételek biztosítása. A program-
tervezés és a motordiszpozíció egymással szorosan összefüggő területek, ame-
lyeket 2007 végén motorszegmensenként vontak össze. A programtervezők a
vevői igények alapján összeállítják a gyártási programot, a diszponensek a ter-
meléshez szükséges alkatrészeket és anyagokat rendelik meg, biztosítják a fo-
lyamatos alkatrészellátást. A motorlogisztikán belül négy logisztikai terület
létezik: az R4 Otto-motorok, az R4 dízelmotorok, a V6 motorok, valamint a V8,
V10 és V12 motorok (Bödör 2007).

Az Audi a különböző készletoptimalizációs módszereket tudatosan, straté-
giai szinten, a vállalat életébe beépítve alkalmazza, ezek a módszerek megjelen-
nek a felsorolt logisztikai területeken. A motorlogisztika mint a vállalat éle-
tében legrégebbi logisztikai terület számos készletoptimalizációs megoldást
tartalmaz. A készletcsökkentés főbb szakaszait az 1. táblázat mutatja.
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Az AUDI beszállítóinak hatása a helyi vállalkozásokra

Az 1. ábrán az Audi logisztikájával kapcsolatos struktúrák, vagyis a telephelyek
és a beszállítók közötti szállítási folyamatok láthatók. Az Audi különböző szállí-
tási feltételeket alkalmaz nagyvállalati pozíciója révén (pl. a szállítás módjától
és hosszától függetlenül az Audi telephelyére való érkezés időpontjának meg-
határozása). A szállítási módok rendszerezése és a felmerülő hibák menedzselé-
se folyamatos. A szállítási módokat három csoportra oszthatjuk:

– Közvetlen szállítás: vagy tisztán közúti forgalom, vagy (a tengerentúli
beszállítók esetében) hajóval történő szállítás, majd a kikötőből a szállít-
mány közúti továbbítása.

– Közvetett szállítás: az árut az adott területeken illetékes szállítmányo-
zásszervező gyűjti be és juttatja el az ingolstadti konszolidációs raktár-
ba, ahonnan az Audi szervezésével, részletesen kidolgozott rendszer
alapján, a környezettudatossági szempontok figyelembevételével legin-
kább vasúton történik a szállítás. Az Audi a győri vasútvonalon saját pá-
lyaudvarral és árukezelő rendszerrel rendelkezik. Emellett különleges

1. táblázat: A készletcsökkentés bevezetése az Audinál
Steps of reducing inventory at Audi
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esetekben közúti szállítás és a Győr mellett elhelyezkedő péri repülőtér
szállítási kapacitása is használható.

– Körszállítás: az Audi és beszállítója közötti keretszerződés alapján, köz-
úton történő szállítás, amely a mérethatékonyságot aknázhatja ki abban
az esetben, ha a szállítóautók a megengedett maximumon terheltek.

Az Audi sikeresen elvégezte a szükséges készletcsökkentő lépéseket. Annak
érdekében, hogy hatékonyan működjön a termelés, folyamatos és termelési vo-
lumenhez igazított készletezést végez. Ehhez komplex vállalatirányítási eszkö-
zöket és szabályrendszert alkalmaz. A termeléshez igazított, készletoptimali-
zálást ellátó szállítás infrastrukturális feltételei kiépítettek.

A következő vizsgálati szempont a beszállítók összetétele. A magyar tulaj-
donú beszállítók aránya mindössze 4%, és bár arányuk növekedett, még mindig
csak Tier3 szinten vannak. Az 58%-ban német tulajdonban lévő beszállítók ha-
tékonyan alkalmazzák a beszállítói módszereket, illetve leányvállalatok idetele-
pedésével hidalták át a távolságot. A magyar beszállítók aránya hosszú távú
megfigyelést igényel annak érdekében, hogy gazdaságpolitikai következtetése-
ket tudjunk levonni.

E körülmények között érdemes megfigyelni a vállalat beszállítói láncainak
hosszát, valamint azt, hogy a jelenlegi OEM (original equipment manufacturer)
beszállítók életpályája hogyan alakult. Érdemes azt megvizsgálni, hogy az Audi
első számú beszállítói a Volkswagen-konszern többi tagjának is szállítanak-e, és
ha igen, akkor mióta, milyen mértékben. Ezt átlátva lehet találni olyan alkatré-
szeket, melyek helybeli gyártása felgyorsíthatja az Audi gyártási folyamatait a
külföldi beszállításhoz képest. A kérdéskör fontos azon magyar tulajdonú válla-
latok számára is, melyeknek célja a beszállítói körbe való belépés, illetve a fel-
jebb lépés. A járműipar Kelet-Közép-Európában hosszú múltra tekint vissza

1. ábra: Az Audi és beszállító partnerei
Audi and its suppliers

Forrás: Horváth 2011, 22.
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(Rechnitzer, Smahó 2012). A kiépült beszállítói hálózatban a magyar vállalkozások-
nak periferikus helyzete van, a szállítási infrastruktúra és a teljes beszállítói hálózat
elemzésének hiánya a beágyazódás akadályaként is értelmezhető. Ezzel szemben
egy ekkora vállalat beszállítói hálózata innovációs hatással lehet a helyi vállalkozói
környezetre. Dinamikus ipari környezetben nagyobb esély van új vállalkozások, ki-
egészítő szolgáltatások szerveződésére, spinoff esetek előfordulására.

Az önkormányzat gazdaságfejlesztő szerepe

Győrben elsődleges cél egy erős, több lábon álló, versenyképes gazdaság kialakí-
tása és megtartása. Győrben meghatározó az Audi jelenléte, a városnak kedvező
környezetet kell biztosítania. Gondoskodnia kell a vállalkozások megközelíthető-
ségéről és a működés feltételeinek kialakításáról. A Győri Ipari Park 1992 óta biz-
tosít magas szintű infrastruktúrát nagybefektetők és kisebb vállalkozások
számára. A stratégiailag tudatosan, a közlekedési fővonalak közelében elhelye-
zett, alapítása óta bővülő terület olyan üzleti környezetet kínál, amely a stabil
működés biztonságát és az üzleti fejlődés lehetőségét nyújtja a cégeknek. A Győri
Nemzetközi Ipari Park Kft. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdo-
nában lévő cég, amely hosszú ideje biztosítja az alábbi szolgáltatásokat:

– közvetlen autópálya- és vasúti kapcsolat;
– a tulajdonviszonyok rendszerezése;
– a talajszennyezettség mérése;
– a közműellátottság biztosítása;
– a helyhatósággal kapcsolatos ügyintézés;
– a letelepedés kezelése, a letelepedés utáni működést támogató tevé-

kenységek.
Az Audi jelenléte az ipari tevékenységek összetételén látszik. Az ipari park

az elmúlt időszakban lehetőséget biztosított járműipari és más iparági szerep-
lők letelepedésére. A város által folyamatosan fejlesztett 191 hektárnyi terüle-
ten prioritás a megfelelő környezet megteremtése kis- és középvállalkozások
számára annak érdekében, hogy a járműipar beszállítói hálózata fejlődhessen.
Az adózási környezet ismérve, hogy Győr városa 2014 januárjától 10%-kal csök-
kentette a helyi iparűzési adót (GYMJVÖ 2013); az ipari körzetet dominánsan
alakító vállalatként az Auditól származik az iparűzési adó döntő része. 2013. de-
cemberig a város lehetőséget biztosított a győri székhelyű vállalkozások részé-
re, hogy befizetett iparűzési adójuk bizonyos százaléka felett rendelkezzenek,
ha ugyanarra a célra lekötik költségeik bizonyos százalékát. Az Audi élt ezzel a
lehetőséggel: 2013 decemberéig a vállalat által befizetett adó 4%-ából kulturális,
sport- és művészeti tevékenységeket fejlesztett a város. Ezért cserébe az Audi
azt vállalta, hogy az általa választott tevékenységre társadalmi felelősségválla-
lás formájában további, a 4%-kal megegyező összeget fordít. (GYMJVK 2013)
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Társadalmi felelősségvállalás a vállalatnál

Az előzőekben bemutatott megoldás az iparűzési adó felhasználásával egyfaj-
ta önállóságot nyújtott a vállalatoknak. A fejlesztett tevékenységek szem-
pontjából pedig a koncepció pozitív módon járulhat hozzá a támogatások
kiszámíthatóbbá, átláthatóbbá tételéhez. A továbbiakban a támogatott részte-
rületeket mutatom be.

Amellett, hogy a vállalat sportesemények rendszeres támogatója, 2006 óta
névadó főszponzora a Győri ETO kézilabdaklub női csapatának és a győri nem-
zetközi utánpótlástornának. 2011 óta kiemelt támogatója a Győri ETO futball-
klubnak. 2013-ban arany fokozatú támogatóként járult hozzá a Magyar Olimpiai
Bizottság tevékenységéhez.

A cég a kulturális események rendszeres támogatásán túl az évente meg-
rendezett városi nyárzáró koncert fellépőinek főtámogatója 2002 óta. Szintén
2002-től a világszerte ismert Győri Balett főtámogatója.

Az Audi felismerte azt a tényt, hogy az egyetemi kooperáció elsődleges a
szakember-utánpótlás szempontjából, hiszen Győr területének humán tőkéje és
az Audi tőkéjének értéke is növekedhet ezáltal. A 2011-es üzleti jelentés ki-
mondja, hogy a „jövő kulcsa a képzés” (Audi 2012). A győri Széchenyi István
Egyetem Műszaki Tudományi Karán az Audi Hungariának négy tanszéke műkö-
dik: az Anyagtudományi és Technológiai Tanszék, a Belső Égésű Motorok Tan-
szék, a Járműgyártási Tanszék, valamint 2013-tól a Járműfejlesztési Tanszék.
Ezek együttesen alkotják az Audi Hungaria Járműmérnöki Tanszékcsoportot, így
erősítik az Audi-konszern és az Audi Hungaria jelenlétét a Széchenyi Egyetemen
(Audi 2013). Az Audi Hungaria Iskola 2010. szeptember 1-jén kezdte meg műkö-
dését. A magyar tanulók az első osztálytól két tanítási nyelvű oktatási program
alapján, magas színvonalon sajátítják el a német nyelvet. A német gyermekek
németországi tanterv szerint tanulnak, ami biztosítja, hogy hazatérésük után
minden nehézség nélkül bekapcsolódjanak a németországi oktatásba. Az integ-
ráció kérdése tehát ebben az intézményben kulcsfontosságot kap. Az Audi és a
Széchenyi István Egyetem 2008-ra visszanyúló együttműködéséből közvetlenül
profitál az Audi: már születtek olyan kutatási eredmények, melyek az ingolstadti
központnak is hasznossá válhatnak. Vagyis a kutatás-fejlesztési tevékenység
Győrben egy kooperatív tevékenység hasznos eredménye (SZE 2013). E kutatás-
fejlesztési tevékenység nem kiemelkedő mértékű a vállalat teljes fejlesztéspoli-
tikájában, helyi vonatkozásban viszont a közvetlen szponzoráció mértéke magas
szintű. A Mobilis egy olyan, főként a járműiparra és a közlekedésre fókuszáló tu-
dományos játszóház, amely az interaktív játékok, a rendhagyó természettudo-
mányos bemutatók révén megkedvelteti a műszaki és természettudományokat a
látogatókkal, s a fiatal generáció e benyomások alapján fogékonyabbá válik e te-
rületekre, ami segítheti pályaválasztásukat is (Mobilis 2013).
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Összegzés

A tanulmány leíró jelleggel mutatta be azt a környezetet és időtávot, amelybe az
Audi mint globális vállalat beilleszkedett, felsorolta a letelepedés mérföldköveit,
intézményi hatásait. Az 1993-ban letelepedett vállalat máig perspektívát lát Győr
városában. Ezt alátámasztja a 2011-es bővítés és a vállalat kommunikációs anya-
gaiban a városi értékek kiemelése. A helyi munkaerő-állományra, a helyi bérkölt-
ségekre, a társadalmi integrációs folyamatokra, a vállalkozásokra, a kis- és
középvállalati szektorra, az adózási rendszerre és az oktatásra gyakorolt hatások
kritikus és a helyi gazdaságfejlesztés részéről különleges figyelmet igénylő terü-
letek. Mivel a vállalat egyértelmű főszereplője az ipari körzetnek, ezek a jelensé-
gek a regionális gazdaságra egyedi módon hatnak. A város figyelembe veszi ezt,
az együttműködés különösen az infrastruktúra fenntartásában és fejlesztésében,
valamint a közös, kutatás-fejlesztéshez köthető célok elérésében valósul meg.
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ABSZTRAKT: A tanulmány egy multinacionális nagyvállalat (a Bosch) letelepedését és a
helyi gazdaságba, társadalomba történő beágyazódási folyamatát mutatja be egy kelet-
közép-európai közepes méretű városban, Miskolcon, 2001-től napjainkig. A szerző az
endogén növekedési elméletet igazolja primer kutatás során feltárt tényanyaggal, majd
ez alapján levont következtetésekkel. Az elsődleges cél annak bemutatása, hogy a
hosszú távú versenyképesség feltételeinek megteremtésével a fenntartható gazdasági
fejlődés és a magasabb helyi hozzáadott érték megteremtése hogyan válik lehetségessé.
Ennek érdekében a tanulmány azonosítja a helyi beágyazódás mérföldköveit, „kötele-
ző” és „szabadon választott” tevékenységeken keresztül a nemzetközi nagyvállalat sze-
repét és lehetőségeit a település fejlődési útjának meghatározásában és a helyi
gazdaságfejlesztés sikerességében. Mindez hozzájárul a multinacionális nagyvállalatok
letelepedésének, beágyazódásának, működési mechanizmusainak megértéséhez, amely
hazánk duális gazdaságszerkezetének oldása, valamint a kis- és közepes méretű vállal-
kozások fejlesztése szempontjából alapvető fontosságú. A tanulmányban bemutatott, a
helyi szereplők részvételével, együttműködésével megvalósított tevékenységek jelen-
tős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Miskolc a szerkezeti válságból kiemelkedve
hazánk egyik vonzó befektetési célpontjává, vállalkozásorientált fejlesztési gyakorlatot
megvalósító városává váljon.
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ABSTRACT: A considerable amount of literature has been published on the role played by local
governments and other actors in local economic development, and on the objective and
subjective factors that affect the inward investment of foreign capital. Nowadays both economic
geography and regional studies pay particular attention to processes underway in, and the
differing development paths of, Central and Eastern European countries and their cities. The
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purpose of this paper is to examine the establishment of a large multinational company in a
medium-sized Central and Eastern European city, and its integration into the local economy and
society, from 2001 until the present day. This paper presents the network of relationships
between the city of Miskolc as an investment location and the Bosch Group, and the continuous
development of these relationships over more than a decade. It was prepared in parallel with a
case study on the establishment and integration of Audi in the Hungarian city of Győr.

The author presents a real case verification of the modern endogenous growth theory
through the data originating from primary research, the subsequent analysis and, finally, the
conclusions. The main aim of this study is to illustrate the correspondence between the creation
of the necessary conditions for long-term competitiveness, sustainable economic development
and the production of higher-level local added value. With this objective in mind, the paper
identifies the milestones of the local integration process and shows how the company, after the
initial “compulsory” activities, achieved deep integration into the local economy and society
through the implementation of activities defined and presented as “freestyle” or optional. The
study also describes the role a multinational company may have in determining the development
path of a given city, and in the success of attaining sustainable local development.

This knowledge contributes to the understanding of the establishment, integration and
operation mechanisms of multinational companies, which is of crucial importance in order to
unlock the dual economic structure of Hungary and the development of small and medium-sized
enterprises. This study allows us to trace Miskolc’s development path over the past decade, its
search for a way forward and the beginnings of a change in the city’s image. The city, which has
a legacy of heavy industry and which suffered serious problems as a result of the change of
regime in 1989, is slowly becoming a liveable and diverse residential location. The described
activities, realized with the participation and cooperation of local actors, have significantly
enhanced the ascent of Miskolc from a city suffering from structural crisis to an attractive
investment location implementing business-friendly incentives.

Bevezetés

Jelentős mennyiségű hazai és nemzetközi szakirodalom olvasható arról, hogy az
önkormányzatok és egyéb szereplők milyen szerepet töltenek be a helyi gazda-
ságfejlesztési tevékenységben, valamint hogy melyek a külföldi tőke letelepe-
désének objektív és szubjektív tényezői. A gazdaságföldrajz és a regionális
tudományok napjainkban egyaránt kiemelt figyelmet fordítanak a kelet-közép-
európai országokban, ezen belül a városokban tapasztalt folyamatokra, a térsé-
gek és városok eltérő fejlődési útjaira. Jelen esettanulmány Miskolc város mint
befektetési helyszín és a Robert Bosch csoport kapcsolatrendszerét, annak fo-
lyamatos fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig eltelt több mint egy
évtizedben. A tanulmány bemutatja, hogy a kezdeti, „kötelezően megvalósítan-
dó” tevékenységektől milyen időtávban és milyen folyamatok, ösztönző ténye-
zők hatására jutott el a vállalatcsoport a helyi gazdaságba és társadalomba
történő mély beágyazódásig, a „szabadon választottként” definiált és bemuta-
tott tevékenységek megvalósításával.

A kutatáshoz az elméleti keretet a modern nemzetközi és hazai kutatások-
ban szereplő quadruple helix elmélet és az endogén növekedéselmélet, a telepü-
lések sikerességének és versenyképességének meghatározására szolgáló tényezők
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szolgáltatták. Az alkalmazott módszertan elemei a rendelkezésre álló publikus
forrásokból a releváns információk összegyűjtése és rendszerezése, valamint a
vállalat döntéshozóival, gyakorlati szakembereivel való konzultáció volt. Jelen ta-
nulmány empirikus megállapításai alátámasztják két, a közelmúltban végzett, a
városi versenyképességről szóló kvantitatív összehasonlító vizsgálat eredményeit.
Az esettanulmányban nyomon követhető Miskolc fejlődési folyamata, útkeresése
és arculatváltásának megindulása az elmúlt évtizedben, aminek során nehézipari
örökséggel rendelkező, a rendszerváltás során súlyos károkat elszenvedő város
lassan vonzó befektetési célponttá, élhető, sokszínű lakóhellyé válik.

Miskolc demográfiája, gazdasága, ipara

Miskolc közepes méretű vidéki város,1 az Észak-magyarországi régió közigazgatá-
si, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye székhelye. A város az Északi-középhegység legfontosabb helyén, a
Miskolci kapuban fekszik, különböző tájegységek találkozásánál, fontos kereske-
delmi utak mentén. A település már a középkorban kereskedőváros volt, 1365-
ben Nagy Lajos királytól kapott városi rangot. Miskolc kedvező logisztikai adott-
ságokkal rendelkezik: földrajzi elhelyezkedése, helyi, kistérségi, országos és
nemzetközi közlekedési kapcsolatai jók, 100 km-es körzetében 4 ország találkozik,
az M30–M3 autópálya révén kapcsolódik az európai autópálya-hálózathoz. A vá-
ros regionális vasúti csomópont, az óránkénti InterCity járatok kényelmes közle-
kedést biztosítanak a fővárosba és a vidéki nagyvárosokba (miskolc.hu 2013).

Miskolc Magyarország negyedik legnagyobb városa. A 2011. évi népszám-
lálási adatok szerint a város lakosságszáma az elmúlt 10 évben csaknem 17 000
fővel 167 754 főre csökkent, a lakosság képzettsége az országos átlagnál maga-
sabb. A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él (ksh.hu
2013). Miskolc gazdag ipari múlttal rendelkezik az acél- és gépipar területén, a
hagyományos iparágak a 18. századtól telepedtek le, bár a város a köztudatban
a nyolcvanas évek iparvárosaként él. A városnak az 1900-as évek közepén több
mint 200 000 lakosa volt, ekkor a nehézipari cégek adtak munkát a munkaképes
korúak meghatározó részének. A rendszerváltás után a hazai nagyvárosok kü-
lönböző fejlődési pályát jártak be, az 1990-es évek elején mély válságba került
Miskolc gazdasága is, nagyvállalatai elvesztették piacukat, gazdálkodásuk
összeomlott, ami az egész városra kihatott (Kukely, Zábrádi 2003).

A város jelenlegi helyzetét két, a közelmúltban végzett összehasonlító ku-
tatás is elemzi. A magyarországi nagyvárosok pozíciójának változását 2007–2010
között vizsgáló kvantitatív módszertanú tanulmány szerint Miskolc (Kecskemét
és Pécs mellett) a „billegők” kategóriájába tartozik, azaz inkább nyertese, mint
vesztese a gazdasági válságnak. A billegő városokban a válság negatív hatásai
nem voltak olyan kirívóak, mint a többi vizsgált város, például Tatabánya és
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Nyíregyháza esetében (Egedy 2012). A másik kutatás a hazai nagyvárosokat és
térségeiket hasonlította össze, Miskolcot versenyhátrányos vonzáskörzetben
lévő versenyképes központként határozta meg, amely szűk vonzáskörzetével
együtt fejlettebb az átlagosnál (Tóth, Nagy 2013). A jelenlegi helyzet leírásánál
fontos kiemelni, hogy Miskolc identitásának a mai napig fontos része az ipari
hagyomány, az ipari kulturális örökség gondozása, ám ezzel együtt napjainkban
is tart a város gazdaságának és arculatának újraformálása.

A Robert Bosch csoport letelepedésének körülményei

Hazánkban a Bosch története 1918-ig nyúlik vissza, amikor Robert Bosch meg-
alapította magyarországi lerakatát a Bosch Róbert Kft.-t, melynek központja
Budapesten, a Vas u. 16.-ban volt (bosch.hu 2013).

A Bosch csoport 10 leányvállalattal van jelen Magyarországon, és mintegy
8500 főt foglalkoztat hazánkban. Az Észak-magyarországi régióban Egerben, Hat-
vanban és Miskolcon üzemeltet gyáregységet, melyekben összesen mintegy 7850
főt foglalkoztat (2013. január 1-ji állapot). A vállalat folyamatosan fejleszti tech-
nológiáját, kapacitásait magyarországi létesítményeiben, valamint kutató-fejlesz-
tő központokat is fenntart hazánkban. Jelenleg a Bosch két leányvállalatot működtet
Miskolcon: a Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjárműelektromossági Al-
katrész Gyártó és Forgalmazó Kft. (RBHM) az autóipari üzletág szerződéses gyár-
tójaként működik, a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft.
(PTHU) profilja elsősorban kéziszerszámok gyártása és fejlesztése.

A Bosch miskolci története 2001. október 31-én, a Robert Bosch Power Tool
Kft. (PTHU) megalapításával indult. Nem sokkal ezután, 2001. december 14-én
letelepedési szerződést írtak alá Miskolc városával egy 2003-ra létesülő, 500 főt
foglalkoztató kéziszerszám-fejlesztő és -gyártó üzemről. Ezt követően a PTHU a
beruházás megvalósításához megvásárolt egy 200 000 m2 nagyságú területet a
város északi határában, itt zöldmezős beruházással új gyárépület épült. A kézi-
szerszámok termelése az előzetes terveknek megfelelően 2003 augusztusában
indult meg. A kéziszerszám-üzletág sikeres letelepedését követően 2003 nyarán
megalakult a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. Ez a gyáregység autó-
ipari alkatrészek, indítómotorok, relék és hajtóművek gyártásával foglalkozik, a
termelés 2004-ben indult.

A letelepedés körülményeinél fontos kiemelni, hogy ekkor Miskolcon
mindössze négy multinacionális vállalat működött. Ebből kettő, az üvegipari
formákat gyártó Ross Mould és az acélipari Cogne Italy meglévő gyárakat vásá-
rolt meg. Jelentős zöldmezős beruházás a rendszerváltástól 2001-ig kettő volt a
városban, az autós híradástechnikai eszközöket gyártó japán Shinwa (1997) és
az amerikai Delco Remy generátorok felújításával foglalkozó leányvállalata
(1998). A négy vállalat együttesen ebben az időszakban mintegy 1500 embernek
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adott munkát a közel 180 000 lakosú városban. A város ekkor még – talán a ma-
gyarországi nagyvárosok közül egyedüliként – nem rendelkezett ipari parkkal,
sem pedig autópálya-kapcsolattal. Agglomerációjában azonban három ipari
park is szerveződött (fn.hu 2002).

A két Bosch vállalat jelenleg Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye leg-
jelentősebb munkáltatói között van: az RBHM aktuális átlagos statisztikai lét-
száma 2113 fő, míg a Power Tool jelenleg 1796 főt foglalkoztat. Az RBHM-nek
jelenleg átlagosan 79, míg a PTHU-nak 121 fő munkavállalója dolgozik kutatás-
fejlesztési munkakörben.

Gyárbővítés, fejlesztés – termelési szakaszok, foglalkoztatás

A folyamatos bővülést, fejlődést a két miskolci gyár esetében külön alfejezetben
mutatja be a tanulmány.

A Robert Bosch Power Tool Kft.

A 2001-es megalakulást és letelepedési szerződést követően 2003-ban megindult
az elektromos kéziszerszámok gyártása és fejlesztése. A termelés felfutásával
2004-ben új raktárépület építése kezdődött, ezt 2005-ben adták át. Ezzel párhu-
zamosan a bővítés részeként egyedülálló fejlesztési központot alakítottak ki,
amely világszínvonalú kéziszerszámok előállításához kapcsolódóan folyamatos
kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet végez. A vállalat folyamatosan
bővíti kapacitásait és fejleszti technológiáit, a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó
munkavállalók száma folyamatosan emelkedik. Itt készülnek a „zöld termékvo-
nalhoz” tartozó Bosch kéziszerszámok. 2007-ben kezdődött meg a kutatás-fej-
lesztési központ létrehozása. A 2010-ben átadott fejlesztőközpontban és a
gyártási területeken együttesen évente 7 millió szerszám készül, 2008. október
végén készült el a 25 milliomodik szerszám Miskolcon.

A gyár sikerének kulcstényezője az erős és gyors ütemű innovációs képes-
ség. 2007-ben Német Marketing Díjjal is elismerték a Bosch újításait és marke-
tingstratégiáját. 2009-ben a Bosch fejlesztése, az UNEO elnevezésű pneumatikus
fúrókalapács nyerte el a XVII. Magyar Innovációs Nagydíjat, 2012-ben pedig el-
készült az ötvenmilliomodik szerszám Miskolcon. A folyamatos kutatás-fejlesz-
tési tevékenység fontosságát és egyben ipari alkalmazhatóságát, sikerét is jelzi,
hogy a Bosch száznál is több új elektromos szerszámot dob piacra minden év-
ben. A 2011-es értékesítésnek közel 40%-a olyan termékekből állt, amelyek ke-
vesebb mint két éve voltak a piacon. A közelmúltban jelentették be hivatalosan
a Bosch kéziszerszám-üzletágának európai átszervezését, melynek következté-
ben a fa- és felületmegmunkáló elektromos szerszámok gyártása és fejlesztése
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2014 második felétől szintén Miskolcon folyik majd. Ezeknek az ún. kék termék-
vonalhoz tartozó termékeknek a gyártásával és fejlesztésével tovább bővül a
miskolci gyár tevékenysége. A fejlesztésnek köszönhetően 2016 végéig a mis-
kolci gyárban 320 új munkahely létesül.

A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.

A 2003 nyarán megalakult Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. miskolci
gyáregységében 2004 őszén kezdődött meg az autóipari alkatrészek, indítómo-
torok, relék és hajtóművek gyártása. A Miskolcon gyártott autóipari alkatrésze-
ket jelentős autóipari cégeknek szállítják. Folyamatosan újabb termékek
(klímaberendezések, villamos motorok, ablaktörlő rendszerek) gyártását veze-
tik be, az alkalmazottak létszáma növekszik. 2007 júniusában elkezdődött a ha-
szongépjárművek indítómotorainak gyártása. A folyamatos és intenzív
fejlesztés és bővülés következményeként új gyártócsarnok építésére volt szük-
ség. 2011. szeptemberben adta át a vállalat újabb miskolci gyártócsarnokát, a
2010 nyarán kezdődött 6,5 milliárd forintos beruházással a vállalat új gépsoro-
kat telepített az új csarnokba, e fejlesztések összesen 1000 további munkahelyet
teremtettek a közelmúltban. A vállalat 2013 őszén adta át a vállalat korszerű
tanműhelyét és tagságot vállalt az Észak-magyarországi autóipari klaszterben
(NOHAC) is.

A folyamatos bővülésen, fejlesztéseken túl figyelmet érdemel a Bosch kép-
zési rendszere. Ez biztosítja, hogy minden dolgozó rendelkezzen a munkája el-
végzéséhez szükséges készségekkel és tudással, illetve minden munkatársnak
lehetősége legyen a folyamatos fejlődésre, ezáltal a vállalat meg tudjon felelni a
változó piac követelményeinek, a dolgozói kompetenciák folyamatos fejlesztése
révén növelje versenyképességét. Mindkét vállalat nyújt munkahelyi képzése-
ket munkatársainak. A dolgozók képzése a Bosch-kompetenciamodell alapján, a
kompetenciamenedzsment-rendszer részeként történik az alábbi területeken:
technológiai kompetenciák, üzleti adminisztráció, módszertani kompetenciák,
valamint munkavégzéshez nem kapcsolódó kompetenciák (társas és vezetői
kompetenciák, vállalkozói szellem). Az előbbieken túl vállalati egészségmegőr-
zést szolgáló projekt zárult a közelmúltban.

Fontos kiemelni, hogy a kezdeti beruházási és technológiafejlesztési tevé-
kenységeken túlmenően mindkét miskolci vállalat folyamatosan további fej-
lesztéseket valósít meg, nagy hangsúlyt fektet a kutatás-fejlesztési és innová-
ciós tevékenységekre, a munkavállalók és leendő munkavállalók képzésére, a
helyi beszállítói hálózat fejlesztésére, a helyi felsőoktatási és kutatóintézetekkel
való együttműködésre, valamint társadalmi felelősségvállalásra is. A Robert
Bosch csoport két miskolci leányvállalatának helyi beágyazódása folyamatos
volt a vizsgált időszakban, a folyamat mérföldkövei és azok ütemezése, kapcso-
lódásai jól azonosíthatóak (1. ábra).
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Kutatás-fejlesztési, oktatási és egyéb együttműködések

A miskolci Bosch-gyárak a magyarországi oktatási rendszer teljes vertikumát
lefedik együttműködéseikkel és fejlesztési projektjeikkel. Az óvodai oktatástól a
felsőoktatásig számos jelentős együttműködés, fejlesztés valósult meg az elmúlt
években. Ezen együttműködéseket mutatom be az alábbiakban.

A Miskolci Egyetem és a Bosch csoport együttműködése nem új keletű, a
kapcsolat 2004-ben kezdődött. A 2005-ben alapított Robert Bosch Mechatronikai
Tanszék a 2. világháború után Magyarország első, ipari vállalat által alapított tan-
széke. Az egyetemmel való együttműködés célja a műszaki és tudományos isme-
retek alkalmazása és bővítése a mechatronika kutatásának, oktatásának és széles
körű alkalmazásának területén, valamint gyakorlatorientált képzés biztosítása és
a gyárak mérnökigényeinek kielégítése.

A Miskolci Egyetem a miskolci, egri és hatvani Bosch vállalatok javaslatára
2004. augusztus 24-én kezdeményezte a Robert Bosch Mechatronikai Tanszék
létrehozását. Ezt követően a Robert Bosch Alapítvány 2005-ben többéves előké-
szítő tárgyalások után döntött a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informati-
kai Karán ipari támogatással létrehozandó tanszék alapításáról. Az eredeti
szándék mára konkrét oktatási, kutatási és fejlesztési feladatok megvalósításá-
ban teljesedett ki, a tanszék a Bosch-gyárak részére számos kutatási és fejlesz-
tési projektet végez (bosch.uni-miskolc.hu 2013). A felsőoktatásban létrejött és
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1. ábra: A Bosch csoport helyi beágyazódásának mérföldkövei Miskolcon
Milestones of the local integration process of the Bosch Group in Miskolc
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működő együttműködésen túl a Bosch csoport a középfokú oktatás piaci igé-
nyekhez való igazításában is szerepet kíván játszani, ennek megfelelően az is-
kolai rendszerű gyakorlati képzés megvalósításához a bérelt helyszínen meg-
lévő tanműhelyét az oktatás igényeinek megfelelően fejleszteni kívánja a közel-
jövőben. A Robert Bosch Energy and Body System Kft. célja, hogy a céges be-
tanítási program helyett az iskolai rendszerben tanulók gyakorlati képzésével
foglalkozzon. Ennek elérése érdekében a vállalat a miskolci Andrássy Gyula
Szakközépiskolával együttműködési megállapodást kötött a duális szakképzés-
ről, amelynek keretein belül tanulószerződéssel fogad gyártósori gépbeállító
tanulókat a 2013–2014-es tanévtől, majd mechatronikai technikus tanulókat a
2016–2017-es tanévtől. A tanulószerződés keretében foglalkoztatott tanulók
tervezett létszáma a 2016–2017-es tanévre 96 fő lesz.

A miskolci Bosch vállalatok ezen felül anyagi hozzájárulást biztosítottak
olyan általános iskolai és óvodai csoportok elindításához, ahol a külföldi mun-
kavállalók gyermekeinek elhelyezése, anyanyelvi oktatása vált lehetővé. A
Bosch által felújított csoportszobában a 2012–2013-as tanévtől folyik óvodai ne-
velés, a 2013–2014-es tanévben már 20 fős létszámmal, német nyelven beszélő
óvodapedagógus alkalmazásával, a Német Általános Iskola a 2012–2013-as tanév-
től működik Miskolcon az MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közala-
pítvány felügyelete alatt. A 2013–2014-es tanévben 1. és 2. osztály indul. Távlati
célként megfogalmazódott az oktatás kiterjesztése a 2016–2017-es tanévtől a
felső tagozatra, továbbá az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek bizto-
sítása (minimum 4 tanterem 20 fős osztályoknak, a magyar diákok számára a
magyar nyelvtant és irodalmat, valamint történelmet oktató pedagógusokkal).
A vállalat a jövőben közérdekű kötelezettségvállalás és beruházások finanszíro-
zása formájában támogatja a létesítmények működtetését.

Logisztika

Egy nagyvállalat számtalan módon pazarolhat. A feleslegesen felhalmozott
készletektől a gyenge belső információáramláson át a beszállítókkal való kap-
csolattartás alulszervezettségéig a nagyvállalat tágabban értelmezett rendsze-
rében megannyi résen szivároghat vagy áramolhat ki a mind értékesebb
energia. Az ellátási láncban a Bosch megtalálta az újabb fejlődési pontokat, me-
lyeket tovább kell fejlesztenie, hogy még hatékonyabb tudjon lenni, valamint
felismerte, hogy mennyire fontos tényező az információáramlás, a vevőkkel és
a beszállítókkal való együttműködés. A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Kész-
letezési Társaság a logisztikában legkiemelkedőbb teljesítményt felmutató vál-
lalatnak 2005 óta minden esztendőben a Logisztikai Kiválóság Díjat adomá-
nyozza. 2010-ben a kitüntetést a miskolci Robert Bosch Power Tool Kft. nyerte
el. A nyertes pályázat a vállalat hazai beszállítói hálózatának fejlesztését ismer-
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teti. A Bosch működése során felismerte, hogy az üzleti siker és a szakmai kivá-
lóság eléréséhez alapvetően szükséges a beszállítók bevonása, nem elég csak a
házon belüli kiválóságra törekedni, hanem a gyár kapuin túl, az ellátási lánc
egészét kell fejleszteni. A Boschban követett leanelvek szerint csak azt gyártják,
amire konkrét igény van, vagy ami az előre meghatározott készletből elfogyott
és pótolni kell. Ezzel a versenyképesség fenntartásán kívül olyan vállalati mű-
ködési modell jön létre, amely a fenntartható fejlődés pillérének tekinthető. El-
kerülhető a legsúlyosabb pazarlási forma, a túltermelés, vagyis a felesleges
készletek felhalmozása.

Beágyazódás a helyi társadalomba, társadalmi felelősségvállalás

Egy gazdasági szereplő helyi beágyazódásának alapvető eleme a helyi gazdaság-
gal való kapcsolat, de emellett egyre hangsúlyosabban jelenik meg a helyi tár-
sadalom jólétéhez való hozzájárulás, a társadalmi kapcsolatok. A Bosch fon-
tosnak tartja a lakosság, a társadalom érdekeinek szem előtt tartását. Alkal-
mazottai komfortérzetéhez környezetbarát, biztonságos munkahelyek kiala-
kításával, rendszeres egészségmegőrző programokkal, valamint vállalati rendezvé-
nyek, közös szórakozási lehetőségek felkínálásával járul hozzá. A régióban élő
vagy tanuló fiatalokat pedig arra serkenti, hogy aknázzák ki tudásukat, fej-
lesszék képességeiket a globalizálódó, versenyhelyzetet teremtő világ igényei-
hez igazodva. E célok számtalan konkrét példán keresztül valósulnak meg. Az
alábbiakban röviden bemutatok néhány tevékenységet, külön kiemelve és első-
ként szerepeltetve a hazai felsőoktatás és mérnökképzés fejlesztése érdekében
tett erőfeszítéseket.

A magyarországi Bosch csoport évek óta kiemelten támogatja a magyaror-
szági felsőoktatást és mérnökképzést: a vállalat már több mint 500 millió forin-
tot fektetett be magas színvonalú, több nyelvet beszélő fiatal mérnökök
képzésébe; felismerve, hogy a válság közepette felértékelődik a szakképzett
mérnökök tudása, a tehetségmenedzsment. Ennek egyik eredménye a legmo-
dernebb technológiával felszerelt, közel 100 férőhelyes felújított előadóterem a
Miskolci Egyetemen, amely a miskolci Bosch-gyárak finanszírozásával készült
el. A vállalat az anyagi támogatások mellett számos pályázati lehetőséget kínál,
gyakornoki programokra, ösztöndíjakra, szakdolgozati konzultációkra, tudo-
mányos diákköri és PhD-konzultációkra is lehetőséget biztosít. A Robert Bosch-
díj célja az, hogy a bolognai rendszer ritmusához igazodva, egy tanévben két-
szer is jutalmazza a Miskolci Egyetem legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó
diákjait. A program azokat a hallgatókat támogatja, akik tanulmányaik során
állandó, kimagasló teljesítményt nyújtanak, valamint az egyetemi évek alatt ta-
nulmányi versenyeken, tudományos diákkörökben elért sikereik mellett kuta-
tási tevékenységet vagy egyéb közéleti, szociális, társadalmi tevékenységet is
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végeznek. A díj a hagyomány és innováció üzenetét egyként jelképezi, pénzju-
talom és külföldi tanulmányút is a része.

A Bosch Miskolcon szakmai konferenciákat is szervez, melynek egyik
példája az Együtt a jövő mérnökeiért című konferencia, melynek célja az volt,
hogy az ipar számára megfelelő képzettségű mérnöki munkaerőt biztosíthas-
sanak a felsőoktatási intézmények Magyarországon. A Föld napján, először
2009-ben megrendezett elektromobil-verseny látványos és nagy médiavissz-
hangot kiváltó rendezvény, ahol oktatási intézmények diákjai mérik össze
technikai tudásukat.

Fentiek mellett számos, a munkavállalók és a város lakosságának életmi-
nőségét javító kezdeményezés fűződik a Bosch nevéhez, így például a karitatív
tréningek, a több éves múltra visszatekintő jótékonysági gyűjtés, a Magyar Vö-
röskereszttel együttműködésben évek óta szervezett véradó nap, előadások az
egészséges életmódról, valamint kiemelten a családi rendezvények, pl. a Miku-
lásvonat vagy a Nyitott kapuk, családbarát napok a miskolci Bosch-gyárban
kezdeményezés. Az előzőekben ismertetett tevékenységeken túl a miskolci
Bosch vállalatok a közéletben aktív szerepet vállalnak, szponzorálják a város
sportklubjait, támogatják a helyi és országos jelentőségű kezdeményezéseket.

Elismerések

A miskolci Bosch-gyárak vezetői számos kitüntetést vettek kézhez az elmúlt
időszakban érdemeik elismeréseként.

Dr. Max Nitzsche, a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. ügyveze-
tő igazgatója a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésén vette át az
MTA vezetői kollégiuma által adományozott Wahrmann Mór-érmet. Az intéz-
mény e kitüntetéssel a gazdasági élet azon kiválóságait jutalmazza, akik kima-
gasló érdemeket szereznek a tudomány, a kutatás, a fejlesztés támogatásában.

Uwe Mang, a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. gazdasági igazgató-
ja a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által adományozott Civilek Támogatá-
sáért díjat vehette át. Az elismeréssel a közgyűlés a város oktatási intézményeivel
való folyamatos és szoros stratégiai együttműködést, valamint a miskolci gyár
társadalmi felelősségvállalásban vállalt példaértékű szerepét ismerte el.

A Robert Bosch Power Tool Kft. ügyvezető igazgatóját, Horváth Attilát
2010 márciusában a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, polgári ta-
gozat kitüntetésben részesítették a gyár nemzetközi sikereinek érdekében vég-
zett tevékenységéért.

Végezetül pedig a Bosch csoport Miskolcon végzett tevékenységeinek
méltó elismeréseként, Miskolc képviselő-testületének döntése alapján 2008-ban
felavatták a Robert Bosch parkot, ezzel a közterületet, melyen a gyárak találha-
tóak, a Bosch névadójáról nevezték el.
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Az önkormányzat gazdaságfejlesztő szerepe

Az önkormányzat gazdaságfejlesztő szerepénél két időszak érdemel különös fi-
gyelmet. Az első a letelepedés időszaka, illetve ennek előzményei. Ennek kap-
csán már említettem, hogy 2001-ben Miskolcon mindössze négy multinacionális
vállalat működött, és a város ekkor – talán a magyarországi nagyvárosok közül
egyedüliként – nem rendelkezett ipari parkkal, sem pedig autópálya-kapcsolat-
tal. Agglomerációjában azonban három ipari park is szerveződött. A Bosch-be-
ruházás érdekében a városnak 10 ha-os területet kellett megvásárolnia. Ezt
követően, 2001 és 2007 között folyamatosan együttműködött az önkormányzat
a Bosch-gyárakkal, ezt az időszakot leginkább a folyamatos fejlesztés, a kapaci-
tásbővítés, a kutatás-fejlesztési tevékenységek megjelenése és az ezekhez szük-
séges kapcsolatok megerősítése jellemezte. Az együttműködés 2007-től vált újra
intenzívebbé, ekkor az önkormányzat elkötelezte magát a helyi gazdaságfej-
lesztési tevékenység mellett. Ennek keretében infrastrukturális és szervezeti
fejlesztések kezdődtek, melyek alapot teremtettek a jövőbeli fejlesztéseknek és
együttműködéseknek.

2006-ban megalakult a Miskolc Holding Zrt., a Debrecenben működő mo-
dell alapján, ám rövid idő múlva kiegészülve a helyi gazdaságfejlesztési tevé-
kenységgel. Megalakult a Gazdaságfejlesztési Iroda, az első évben minimális
létszámmal, mely az évek során folyamatosan emelkedett. Kiemelendő a Mis-
kolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézetével való sikeres szakmai
együttműködés a gyakornoki programban. A városi gazdaságfejlesztési tevé-
kenység céljai: 1. a befektetői igényekre szabott stratégiai infrastruktúra; 2. a
hatékony, koordinált önkormányzati szervezet és a kapcsolódó üzletbarát kör-
nyezet; 3. az együttműködő helyi partnerség; 4. a nemzetközi láthatóság megte-
remtése voltak (Józsa, Nagy 2013).

2007-ben új program körvonalazódott a magyar regionális fejlesztésben,
mely 7 nagyváros, köztük Miskolc növekedési pólussá fejlesztését tűzte ki célul
(Rechnitzer 2007). A pólusprogramhoz kötődően széles körű partnerséggel elké-
szült a technopoliszstratégia, nevesítve a zászlóshajóprojekteket, ezek között a
Mechatronikai Ipari Park (Mechapark) kialakítását, mint a szakirodalomban ke-
mény infrastruktúra-fejlesztésként nevesített tevékenységet. Az első számú
prioritás a teljes körű, ipari igényekre szabott közművekkel, közvetlen autópá-
lya-kapcsolattal és vasúti kapcsolattal is rendelkező ipari park kialakítása volt. A
Mechaparkot 2009-ben adták át, majd ezt követte a Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP)
előkészítése és az ipari park cím elnyerése. Fentieken túl a puha infrastruktúra
terén is jelentős előrehaladás történt az egyablakos ügyintézés megkezdésével, a
helyi szintű vállalkozásfejlesztési és befektetésösztönzési rendelet elfogadásával
(32/2008. rendelet Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési prog-
ramjáról), valamint helyi szintű támogatási lehetőség bevezetésével.2

A helyi partnerség megerősítésével, a helyi gazdaság szereplői felé való
nyitással, számos konferencia, „after care” workshopok, testületi ülés, egyéb
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üzleti és társadalmi rendezvények szervezésével az önkormányzat és a megha-
tározó helyi gazdasági szereplők kapcsolata elmélyült. Elkészült a környező vá-
rosok és ipari területeik összehasonlító elemzése, fejlesztik és karbantartják a
beszállítói és más jellegű adatbázisokat. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fek-
tetett a város arculatváltására és újrapozicionálására az országon belül és kívül
egyaránt, Miskolc negatív imázsának, a múltból adódó előítéleteknek a meg-
szüntetésére. Átlátva és tudatosan felvállalva e tevékenységek kockázatát is, a
város több nemzetközi és hazai megmérettetésen vett részt, és szinte minden
esetben kiemelkedő sikerrel szerepelt. Ehhez az időszakhoz köthető a Vodafone
és a Patec letelepítése, a döntés a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.
újabb miskolci gyárának megépítéséről, utóbbi projekt pályázatának előkészí-
tése és benyújtása. A közelmúltban folytatódott az önkormányzat gazdaságfej-
lesztési tevékenysége, ennek egyik látható eredménye az ipari infrastruktúra
fejlesztésében a Miskolc Déli Ipari Park kialakításának megkezdése. A befekte-
tésszervezési tevékenység szintén folytatódott, melynek eredménye a közel-
múltban bejelentett újabb miskolci autóipari beruházás, a japán Takata cég
zöldmezős fejlesztése a MIDIP területén (miskolcholding.hu 2013). Mindezekkel
párhuzamosan 2012-ben megindult az oktatás a nemzetközi óvodában és isko-
lában.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az elmúlt években folytatódott az
önkormányzat és a Bosch kapcsolatrendszerének mélyülése. Ennek több konk-
rét megnyilvánulási formája, jövőbe mutató közvetlen és közvetett indikátora
is van. Ide tartozik a 2001-ben, a letelepedéskor aláírt szerződés megújítása
2013 nyarán, valamint a Bosch szerepvállalása az új városi arculat kialakításá-
ban, a 2014–2020 közötti programozási folyamatokban, az Európai Bizottság ál-
tal előírt módszertani alapelvekkel összhangban.

Összegzés

Összegzésként megállapítható, hogy Miskolcon a Bosch csoport az elmúlt több
mint egy évtizedben jelentősen hozzájárult a város és agglomerációjának fejlő-
déséhez. Az elmúlt években az új területi politikák homlokterébe a térségek, a
régiók adottságai, potenciáljai kerültek, amelyek azután a fejlesztésekhez belső
erőforrásokként állnak rendelkezésre, megfelelő körülmények között aktivizál-
hatók. Az új területfejlesztés célja tehát elsősorban nem a magasan fejlett tér-
ségek adottságainak mozgósítása, hanem további – endogén – forrásoknak, a
régión belüli potenciáloknak a hasznosítása, aktivizálása (Káposzta, Nagy 2012).
Ezért fontos, hogy egy adott vállalat hozzájáruljon az adott területegység endo-
gén erőforrásainak fejlesztéséhez. A quadruple helix modell3 szereplőihez (he-
lyi gazdaság, önkormányzat, oktatás és kutatás-fejlesztés, helyi társadalom)
szintén számos szállal kapcsolódnak a miskolci Bosch vállalatok (2. ábra).
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Ezen túl a Bosch csoport számos ponton járult hozzá a városi sikeresség
növeléséhez és a versenyképesség erősítéséhez, természetesen a többi helyi sze-
replővel, kiemelten a helyi önkormányzattal együttműködve. Enyedi (1997) sze-
rint a sikeres város versenyképességének alapja az információgazdag környezet,
az információáramlási csomópontok, a tudásalapú innovatív ipari környezet.
Röviden: a város lakóinak szellemi tőkéje, tudáskészlete. A sikerességi kritériu-
mok közül kiemelten fontos a Bosch csoport hozzájárulása a gazdasági szerkezet
megváltoztatásához, a tudásalapú termelés fenntartásához, az innovációs ké-
pesség növeléséhez, a stratégiai döntések meghozatalához, a foglalkoztatáshoz
és ezáltal a jövedelemtermeléshez, valamint a kedvező üzleti környezet és az
erős külső kapcsolatok, stratégiai partnerségek kialakításához. Fontos kiemelni,
hogy a fejlődési folyamat minden szereplő részéről nyitottságot, türelmet,
együttműködést igényelt, és számos kérdést, problémát is felvetett.

A versenyképességi alaptényezőket (Lengyel 2003) sorra véve a Bosch cso-
port jövőbeli miskolci tervei között szerepel célzott, projektalapú kutatás-fej-
lesztési projektek előkészítése és megvalósítása, a duális képzés megerősítése és
kiterjesztése a felsőoktatásra, további beruházások, technológiai fejlesztések, a
regionális beszállítók körének megerősítése, a nemzetközi óvoda, iskola to-
vábbfejlesztése. Alapvető fontosságú továbbá a helyi önkormányzattal való
együttműködés kiterjesztése új területekre is, ezek közül kiemelt fontosságú a
városfejlesztési döntések előkészítése, valamint Miskolc, a megye és a régió be-
fektetési vonzerejének növelése a 2014–2020 közötti időszakban (1. táblázat).

Fentieket kiegészítve a kormány 2013 októberében 1707/2013. határozatá-
val Miskolc és térsége kiemelt fejlesztési központtá nyilvánításáról döntött. Az
esettanulmányban leírt fejlődési folyamat eredményeként és a jövőbeli tervek
alapján kialakulni látszik Miskolc fejlődési útja. Miskolc 2030-ra az új gazdaság
regionális központja, élhető és vonzó, egészséges, emberközpontú, inspiráló és
integráló város kíván lenni (Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési

2. ábra: A Bosch csoport hozzájárulása a területi potenciálhoz
Contribution of the Bosch group to the territorial potential
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Koncepciója 2013). A város fejlődési potenciálja, versenyképessége a többi, ha-
sonló méretű hazai és kelet-közép-európai várossal való összehasonlításban az
elmúlt időszakban jelentősen nőtt. Lassan megteremtődik az a kritikus tömegű
erőforrás, ezzel összhangban pedig az a közösségtudat és önbizalom is, amely a
következő években Miskolc megnövekedett ütemű fejlődésének feltétele és
egyben kulcsa lehet.

Köszönetnyilvánítás

A tanulmány elkészítéséhez külön köszönetet szeretnék mondani a Robert Bosch csoport részéről
Dr. Max Nitzsche, Uwe Mang, Ansgar Lengeling, Javier Pareja González, Gombos Klára, Révay Péter,
Nagy Anita és Lajtos-Nagy Judit segítő együttműködéséért.

Jegyzetek

1 Az általános nemzetközi meghatározás szerint azok a települések tartoznak ebbe a kategóriá-
ba, melyek lakosságszáma 100 000 és 250 000 fő között van.

2 Az Európai Bizottság által elfogadott 800/2008/EK rendelet (általános csoportmentességi ren-
delet) jelentős mértékben egyszerűsítette és korszerűsítette az állami támogatások szabályait.
A de minimis támogatásokra való alkalmazásról szóló, 1998/2006/EK bizottsági rendelet pe-
dig kimondja, hogy nem minősül állami támogatásnak a bármely hároméves időszakban oda-
ítélt, vállalkozásonként 200 000 eurót nem meghaladó támogatás.

1. táblázat: A jövő fejlődési irányai a versenyképességi alaptényezők szerint
Future development paths on the basis of the basic factors of the pyramid model
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3 A quadruple helix modell egy innovációs együttműködési modell, amelyben a felhasználók, a
vállalatok, az egyetemek és az önkormányzatok egymással együttműködnek innovációk (ter-
mékek vagy szolgáltatások) létrehozása céljából. Számos kutatás kiemeli, hogy nincs egyetlen
quadruple helix, hanem számos fajtája, módozata létezik. Egy jellemzőben minden modell
megegyezik, mégpedig hogy a hagyományos triple helix modellhez képest egy negyedik sze-
replőcsoportot is nevesítenek, amely a modell alkalmazási területétől függően lehet a társa-
dalom, a civil szereplők, a végfelhasználók, a fogyasztók vagy a helyi lakosság.
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