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I. Bevezetés, célkit zések 
 

A fejl dés és a lemaradás, a siker és sikertelenség térben nem véletlenszer en, hanem 

igen gyakran koncentráltan jelenik meg. Ezeknek a területi egyenl tlenségeknek a vizsgálata 

a társadalomföldrajz, illetve a társadalmi tértudományok egyik központi kutatási témája. A 

hosszabb távon is kiegyensúlyozott, illetve fenntartható fejl désnek és növekedésnek ugyanis 

az is feltétele, hogy a különbségek, illetve ezen belül a regionális különbségek ne 

növekedjenek túlságosan nagyra (Kanbur – Venables 2005). 

A disszertáció fókuszpontjában a gazdasági fejlettség hazai területi egyenl tlenségeit 

alakító térségi növekedési pályák elemzése, értékelése áll, a rendszerváltást követ  

id szakban. A munka célkit zéseit két csoportba lehet bontani: hangsúlyosabb részük az 

elmúlt id szak területi folyamatainak empirikus elemzéséhez köt dik, másik része pedig a 

regionális konjunktúra mérésének módszertanára vonatkozik. 

A) Empirikusan tesztelend  kérdések, hipotézisek: 

A/1. Hogyan alakulnak a növekedési pályák egy-egy megyében a különböz  

konjunktúra-jelz számok alapján, kimutatható-e valamiféle rendezettség közöttük? 

A/2. Ugyanazon irányba mutatnak-e a gazdaság különböz  szféráiban a területi 

folyamatok? Feltételezésem szerint a GDP alapján kimutatható enyhébb, a 

lakossági jövedelmek alapján markánsabb közeledési fordulat (Kiss 2007) a 

gazdaság legtöbb szférájában jelen van, és a módosított Williamson-hipotézis 

(Nemes Nagy 2009) alapján el re jelezhet  folyamat megragadható. 

A/3. Módosítja-e a gazdasági válság hatására (is) bekövetkez  visszaesés a területi 

folyamatokat? Nagy valószín séggel igen. Kezdetben csökkennek a különbségek, a 

válság hatásának elmúltával azonban az eredeti szintnél magasabb lesz az 

egyenl tlenségek mértéke. 

A/4. Van-e olyan megye, régió, amely önmagában el jelzi a gazdasági teljesítmény 

országos alakulását? Feltételezésem szerint az ipari termelés fellegvárainak számító 

megyék, és nem a f város lehet ilyen. 

B) Módszertani elemek: 

B/1. Hogyan mérhet  a regionális konjunktúra? Milyen külföldi (és elvétve hazai) 

módszertant dolgoztak ki erre? 

B/2. Melyek azok a jelz számok, amelyek alkalmasak a változások kimutatására? Ezen 

belül is melyek alkalmasak a legaktuálisabb folyamatok megragadására? 
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II. Alkalmazott módszerek és adatforrások 

A disszertációban a fejlettségnek, fejl désnek els sorban a gazdasági teljesítményre, a 

reálszférára vonatkozó, és az ún. „kemény” mutatókkal megragadható dimenzióival 

foglalkozom, illetve els sorban a növekedés mérésére koncentrálok, figyelmen kívül hagyva 

strukturális, környezeti, társadalmi-politikai és egyéb, bizonyítottan lényeges szempontokat.  

Az empirikus kutatás alapegységét az egyes területegységek – jelen esetben 

Magyarország megyéinek – fejl dési pályái képezik. A területi gazdasági fejl dés 

vizsgálatának alapvet  problémája, hogy folyamatok leírására alkalmazott, már megszokott 

jelz számok (GDP, lakossági jövedelem) alkalmasak ugyan a regionális pályák trendjeinek, a 

térségek egymáshoz viszonyított helyzetének jellemzésére, de csak másfél, két éves 

csúszással kerülnek publikálásra, így nem adnak lehet séget a közeli múlt folyamatainak 

elemzésére. Ráadásul a GDP szintetikus jellegéb l adódóan számos, nem azonos módon, 

esetenként ellentétes irányban változó jelenséget olvaszt magába. A gazdaság rövidtávú, 

ezredfordulót követ  folyamatairól az ún. konjunktúra-jelz számok segítségével alkothatunk 

képet. Ezek gyakorlatilag olyan növekedési adatok, amelyek szoros kapcsolatban állnak a 

gazdaság aggregált teljesítményének alakulásával (pl. beruházások, külföldi m köd t ke, 

ipari teljesítmény, foglalkoztatás, lakásépítés). A felhasznált adatokat a Központi Statisztikai 

Hivatal (KSH) Tájékoztatási és Stadat adatbázisában negyedévente, és csupán féléves 

késéssel teszi közzé, ami lehet séget ad a legaktuálisabb változások nyomon követésére is. A 

rövid távú változások megértéséhez és értelmezéséhez azonban elengedhetetlen ezek hosszú 

távú folyamatokba illesztése is. Az id sorok visszavezetése az ezredforduló el tti évekre a 

KSH MR-STAR adatbázisa alapján történik. 

A rövid távú folyamatok kiemelése szinte kötelez, hogy a szakmai mellett 

közérdekl désre is számot tartó és a jöv beni folyamatokat alapvet en befolyásoló 

világgazdasági válság területi hatásaira is kitérjek. Ez külön kihívást jelent, hiszen a gazdaság 

állapotának gyors, jelen idej  változását területi szempontból nehéz megragadni, amire a KSH 

által publikált adatok nem bizonyulnak megfelel nek. Így kiegészít  adatforrásként a 

nyilvántartott álláskeres k számát, a sajtóban megjelen  elbocsátási szándékokat, és a 

vállalati cs dök alakulását is elemzem. 

A munka nem átfogó elméletek igazolására, avagy elvetésére helyezi a hangsúlyt, 

hanem a gazdaság területi folyamatainak leírására, megragadására, azaz a jelenségeket 

els sorban mérni, kimutatni, nem pedig magyarázni és modellezni szeretné. A kutatás 

alapkarakterét tekintve a területi konjunktúra-vizsgálatok közé tartozik, amelyek csak a világ 
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néhány legfejlettebb országának gyakorlatából ismertek, bár itthon sem teljesen el zmény 

nélküliek. Problémát okoz ugyanis a területi és id beli szempont együttes kezelése, mivel a 

kétféle adattípus egészen eltér  elemzési módszereket igényel.  

A dolgozatban részletesen bemutatott, a fejlett országok hosszú id sorai esetében jól 

alkalmazható szofisztikált – trendsz résen alapuló – módszertani eszköztár alkalmazására 

sajnos egyel re nincs lehet ség. A kutatás középpontjában álló megyei pályák néhány 

egyszer  leíró statisztikai jelz számmal jellemezhet k (láncindex, bázisindex, évi átlagos 

növekedési ütem, volatilitás). A különböz  pályák területek illetve gazdasági szférák közötti 

összehasonlítása azonban nem automatizálható azok eltér  alapkaraktere miatt. A 

hasonlóságra vonatkozó kérdés egyrészt a dinamikát kiemel  láncindex id sorok 

(kereszt)korrelációval történ  összehasonlítása, másrészt a trendváltozások, fordulópontok 

létének, id pontjának, harmadrészt pedig hosszabb távon az évi átlagos növekedési ütemek 

összevetetése révén válaszolható meg. Részletes elemzésre alkalmat ad az id sorok grafikus 

ábrázolása is. 

A területi egyenl tlenségek vizsgálata a megszokott módszertani bázis mentén 

egyszer  grafikus és térképi ábrázolással, valamint egyenl tlenségi mutatók számításával 

történt, a térbeli egymásra hatás, együttmozgás kimutatására pedig területi autokorrelációs 

együttható számításával tettem kísérletet 

III. Kutatási eredmények és következtetések 

A következ kben a korábban megfogalmazott célkit zések alapján foglalom össze a 

dolgozat legfontosabb eredményeit, következtetéseit. (Emlékeztet ül: A/1-4 jelöli az 

empirikusan tesztelend  kérdéseket, B/1-2 pedig a módszertani elemeket.) 

 
A/1. 

 
A legtöbb konjunktúramutató változása nemzetgazdasági szinten együttmozog a 

gazdasági teljesítményt szintetizáló GDP id sorával, bár az egyes szférákban tapasztalható 

trendtörések, fordulópontok nincsenek feltétlenül összhangban. Megyei szinten koránt sem 

ilyen egyértelm  – és nem is szükségszer  – a kapcsolat. A vizsgálható, megfelel en hosszú, 

rendelkezésre álló adatsorok közül a legtöbb megyében az ipari termelési érték alakulása áll 

kapcsolatban az összteljesítmény változásával. A kevés kivétel közé tartozik Baranya, Békés 

és Csongrád megye, valamint f város. Ezekben a térségekben tehát biztosan nem az ipari 

termelés határozza meg a fejl dési pályát; a vidéki tér differenciálódásában összességében 
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azonban lényeges szerepet játszik. Több megyében megfigyelhet  viszont az épít ipari 

tevékenység beruházások alakulására is utaló befolyásoló szerepe. A vendégforgalmi 

adatokkal többé-kevésbé megragadható turizmus teljesítménye még a Balaton környéki 

megyékben sem mozog együtt az összteljesítménnyel, a vendégéjszakák számának alakulása 

inkább a Balaton sz kebb környezetében bír nagyobb jelent séggel (L csei – Németh 2006). 

Fontos leszögezni, hogy a foglalkoztatás, illetve munkanélküliség is csupán nagyobb 

gazdasági sokkok (világgazdasági recesszió) alkalmával változik a gazdasági teljesít -

képességgel egyazon irányba, a változás területi szerkezete azonban f ként a foglalkoztatás 

esetében kifejezetten jól tükrözi a gazdasági összteljesítmény alakulását. A megyei pályák 

között nincs lényegi eltérés az állami redisztribúció eszközeként értékelhet  bérszínvonal 

alapján, a minimális dinamika-különbségek különösen 2002 után a kiegyenlít dés irányába 

hatottak. Az adminisztratív-szabályozási környezet változása er sen befolyásolja a regisztrált 

vállalkozások számának alakulását. A jogi személyiséggel rendelkez  vállalkozások 

számának változása mégis jól használható területi információkat hordoz, ugyanis épp azokban 

a megyékben átlag fölötti a növekedés, amelyek a GDP alapján is kedvez  helyzetben vannak. 

A vizsgálatok fókuszát a megyei sajátosságokra helyezve több lényeges megállapítást 

tehetünk: 

 Az ország gazdasági centrumaként is funkcionáló f városi gazdaság dinamikája az 

ezredforduló után is töretlen. A vizsgált konjunktúra-jelz számok közül a legtöbb 

alapján tovább élez dik a f város-vidék ellentét, egyedül a jövedelmek és bérek 

esetében csökken egyértelm en az el ny. A f városból zonálisan kifelé terjed  

dinamika Pest megye rendkívüli mérték , a gazdaság szinte minden elemében jelen 

lév  felemelkedését hozta magával. 

 A kedvez  helyzet , fejlettebb megyéink közül Gy r-Moson-Sopron dinamikája a 

legstabilabb és legkiegyensúlyozottabb. Az ipari alapú konjunktúra további nyertesei 

közül a vasi gazdaság az ezredforduló óta lassan veszít relatív el nyéb l, Fejér megye 

teljesítménye pedig rendkívül érzékenyen reagál a külgazdasági környezet változására. 

Ez az ezredforduló után dinamizálódó komárom-esztergomi gazdaságra vonatkozóan 

is megfigyelhet . 

 Az ezredforduló után több északkeleti megyében is pozitív változások indultak, ezek 

meger södése azonban még bizonytalan.  

 A legtöbb konjunktúra-jelz szám alapján a rangsorok végén illetve második felében 

helyezkedik el Nógrád megye, de a békési meglendülésre utaló nyomokat sem lehet 

felfedezni.  
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A/2. 
 

El zetes feltételezésem szerint az ezredforduló után a közeledési fordulat a gazdaság 

legtöbb szférájában jelen lenne, ez azonban már a GDP-re vonatkozó id sor 

továbbvezetésével megd lt, hiszen az összteljesítmény alapján inkább növekedtek a regionális 

egyenl tlenségek megyei szinten, f ként a Budapest – vidék dimenzióban. 

Szigma konvergencia és divergencia Magyarországon NUTS 3 szinten* (Hoover index 
változása százalékpontban a 2000. évi értékhez képest) 

 

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

egy f re jutó GDP

egy f re jutó adóköteles  jövedelem

 
19 megye +a f város (n=20), vékony szaggatott vonallal: Budapest nélkül (n=19) 

Adatok forrása: egy f re jutó adóköteles jövedelemre vonatkozó számításokat Kiss János Péter bocsátotta 
rendelkezésemre.  

Vizsgálható azonban az a kérdés, hogy az egyes indikátorok között van-e olyan, amely 

egyértelm en kiegyenlít dést/differenciálódást jelez. Az ezredforduló után a gazdasági 

jelz számok jelent s része is a f város-vidék viszonylatban jelez divergenciát, bár nem 

egyforma intenzitással és id ben sem feltétlenül egyszerre. Korábban, az 1990-es években a 

vidéki téren belül is er sebben növekedtek a területi egyenl tlenségek. 

 
A/3: 

 
A gazdasági világválság hatása végeredményben három adatbázis alapján nyomon 

követhet . Nemzetgazdasági szinten a referencia-id sornak tekinthet  GDP és az ipari 

termelés volumenindexei 2008. 3. negyedévt l kezdenek csökkenni, de az igazi visszaesés 

2008. 4. negyedévében következett be. Ezt gyakorlatilag minimális csúszással követi a 

munkanélküliség megemelkedése és a felszámolási eljárások megszaporodása. Az 
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eredmények szerint a válság térben különböz  er sséggel jelent meg. A leglényegesebb 

jellemvonások a következ  pontokban foglalhatók össze: 

 A világválság jelei el ször az exportorientált (ipari) vállalkozások körzetében jelentek 

meg, amelyek azonban csak elvétve számolták fel a teljes tevékenységüket; 

legtöbbször csak visszafogták a termelésüket, és leépítéseket hajtottak létre. A 

beszállítók ennél érzékenyebben reagáltak. Emiatt kezdetben a legfejlettebb vidéki 

térségek szenvedték el a leglátványosabb visszaesést; ezen belül is az ingázás 

forrásterületein emelkedett meg a leginkább az álláskeres k aránya. 

 Kés bb, az általános hatások következtében (forintválság, hitelsz ke, bels  kereslet 

visszaesése) a válság is általánossá vált, és már nem csak az exportorientált cégek 

körzetében jelentkezett. Csak a legelmaradottabb térségekben nem volt érdemi 

változás, mivel a piaci szférában eleve nem volt érdemi gazdasági tevékenység. 

 A Balaton körzetében, illetve Budapesten kevésbé volt látványos a visszaesés. A 

f város munkaer piaca jellemz en késve reagált a válságra. 

 Kiemelend , hogy nem csak a fejlettebb térségekben okoz gondot a válság, s t, a 

kevéssé fejlett térségeket vélhet leg sokkal mélyebben érintette, illetve sokkal tovább 

tartanak majd a negatív hatások is. 

 A válság hatására egyértelm en csökkentek a területi egyenl tlenségek, ugyanis a 

fejlettebb térségek lefelé nivellálódása a közeledés irányába hatott. 

 

A nyilvántartott álláskeres k arányának változása az el z  éve azonos id szakához képest, 
2009. augusztus (százalékpont) 
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A/4: 
 

Az el zetes elképzelésekkel ellentétben az a kérdés, hogy létezik-e vezet  vagy követ  

térség, ahol a nemzetgazdaság egészében bekövetkez  fordulópontok hamarabb vagy kés bb 

következnek be, megbízható módon nem tesztelhet . Az eddigi egyetlen komolyabb küls  

sokk, a 2008 szén bekövetkez  recesszió, az egész gazdaságot és minden térséget közel 

egyszerre érintett. Az elbocsátások számának és az álláskeres k állományának változása 

alapján annyit állapítható meg, hogy a külvilághoz az ipari exportpiacokon keresztül er sen 

kapcsolódó észak-dunántúli megyék gazdasága érzékenyebben és néhány hónappal korábban 

reagált a változásra, valamint hogy a f városban kés bb regisztrálták az álláskeres k 

számának emelkedését.  

 
B/1: 

 
A disszertációban részletesen bemutatott elemzési eszköztárból nem feltétlenül 

alkalmazható minden elem a hazai gazdasági folyamatok elemzésére. A rendelkezésre álló 

id sorok nem elég hosszúak, a konjunktúra-jelz számként közölt évközi statisztikák sem 

feltétlenül alkalmasak bonyolultabb módszerekkel történ  tesztelésre. Azonban a tágabban 

értelmezett konjunktúrakutatás, vagyis a gazdaság állapotáról információval bíró jelz számok 

elemzésével, egyszer bb alapstatisztikák alkalmazásával is közelebb kerülhetünk a területi 

folyamatok megértéséhez. A tér és id  együttkezelésére érdekes megoldást jelenthet a területi 

egyenl tlenségi mutatók által kirajzolt pályák elemzése. 

 
B/2: 

 
A gazdasági jelz számok közül az ipai teljesítmény alakulása nagyon jól megragadja a 

vidéki tér differenciálódási folyamatait, de a (gazdasági) szolgáltatások teljesítménymutatói, 

amelyek alapján a f városi dinamikát is lehetne értékelni, nagyon hiányoznak. A jelen idej  

változások kimutatására több jelz szám is alkalmasnak bizonyult. Ezen belül is a regisztrált 

álláskeres k számának, arányának változása képes a gazdasági összteljesítmény alakulását 

gyorsan, megbízható adatbázis alapján, sok részletet feltárva megragadni. 
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