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1. Kutatási előzmények és célkitűzések 
 

A társadalmi-gazdasági folyamatok vizsgálatának fontos és történelmileg egyre 
inkább az érdeklődés középpontjába kerülő dimenzióját jelenti azok térbelisége. 
Valamennyi fejlődéstörténeti korszak általános jellemzője az egyenlőtlen területi 
fejlődés. Hazánkban és Romániában is mély gazdaságtörténeti gyökerei vannak a 
fejlettségbéli differenciálódásnak. A rendszerváltással bekövetkező gazdasági 
válságjegyek az országos fejlettséget meghatározó "szakadék" elmélyüléséhez 
vezettek. Világossá vált, hogy az eddigi területfejlesztési politika és eszközrendszer 
nem elegendő. A leszakadás megfékezését és a közeledést a külföldi 
területfejlesztési források uniós csatlakozást követő minél nagyobb mértékű 
megszerzése jelenti. A területi válságból való kilábalásnál a "globális gondolkodás 
és lokális cselekvés" eszméjét célszerű szem előtt tartanunk. 
 
Magyarország és Románia területi politikáját két összefüggésrendszer jellemzi: 
egyrészt az Európai Unió regionális politikájával és a kelet-közép-európai 
fejlesztési elképzelésekkel való összhang kialakítása végett az országok európai 
térszerkezetbe történő szerves bekapcsolása, másrészt az adott ország és az egyes 
régiók átfogó fejlesztése. Kutatómunkám célja az előbbi két összefüggés és az 
általuk generált alábbi ok-okozati kapcsolatrendszer vizsgálata: 
 
- A regionális tudományra irányuló állásfoglalások vázolása, valamint a 

tudományos szemlélet alapfogalmának, a régiónak a többoldalú megközelítése 
a kapcsolódó szakirodalom feldolgozását követeli meg. Tudományáganként, 
nemzetközi fórumonként és tudósonként is differenciált a régió lehatárolása, az 
előbbiekből adódóan szeretnék átfogó képet kialakítani az egyes iskolák 
tanairól.  

 
- A magyar és román regionális fejlődés nyugat-európai úton halad, ezért kitérek 

az Európai Unió regionális politikájának, a gyakorlatban alkalmazott 
alapelveknek és az intézményi háttérnek a bemutatására. Az Unió napjainkban 
számos közép- és kelet-európai régiót is átfogó nagytérségi és határ menti 
regionális együttműködést támogat. Úgy vélem, érdemes a közvetlen 
szomszédainkat érintő, s hazánk szempontjából sem közömbös regionális 
összefonódások áttekintése. Az előbbi célkitűzésemmel összhangban fontosnak 
tartom a határ menti kapcsolatrendszer, az interregionális összefonódás, illetve 
az eurorégió pontos fogalmi lehatárolását. 

 
- A piacgazdaságra való áttérés óta fokozódó fejlettségbéli eltérések tompítását 

kívánja szolgálni a Duna-Körös-Maros-Tisza interregionális együttműködés a 
keleti, délkeleti határ mellékén. Ennek megfelelően az eurorégióval kapcsolatos 
megoldandó feladatokat és lehetőségeket is megpróbálom feltárni. Az 
eurorégióban érdekelt országok (Magyarország, Románia és Szerbia-
Montenegró) közül a magyar-román gazdasági köteléket előtérbe helyezve 
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célom, hogy a CEFTA-kapcsolatrendszert is bevonjam az elemzésbe. 
Vizsgálatom alapvető célja a magyar és román határ menti területi egységek 
gazdasági fejlettségének az összehasonlítása a centrum-periféria sajátosságok 
függvényében. 

 
- Az elmúlt évek látványosan fejlődő magyar-román relációján belül további 

lehetőségek feltárására és részletes elemzésére is kísérletet teszek. A román 
lehetőségek oldaláról a vámszabad területek és az elmaradott, úgynevezett "D" 
zónák gazdaságösztönző szerepének a mélyebb vizsgálatát is a céljaim között 
szerepeltetem.  

 
- Kifejtendő feladatnak tekintem a Dél-Alföldön potenciális területfejlesztési 

lehetőségeket magában hordozó élelmiszergazdaság előtérbe helyezését is. A 
Homokhát Kistérség vidékfejlesztési stratégiájának a kifejtését is a dolgozat 
céljai között szerepeltetem, rámutatva a terület-és vidékfejlesztés kapcsolatára. 
A kistérségen belül a Mórahalmi Agrár-Ipari Park meghatározó 
vállalkozásának, a Mórakert Szövetkezetnek modellvizsgálat keretében történő 
elemzését is elvégzem. 

 
Végül szeretnék olyan következtetéseket megfogalmazni, illetve további 
javaslatokat adni, melyek a két ország újszerű, viszont az Európai Unió 
követelményeihez igazodó területi tagoltságán alapuló gazdasági és határ menti 
kapcsolataira is serkentőleg hatnak. 

 
2. Az interregionalizmus közgazdasági összefüggéseinek módszertana 

 
A dolgozat primer és szekunder kutatásokon alapul, melyek közül elsődlegesen a 
szekunder adatgyűjtéseim emelhetők ki. A szekunder információs bázis - a 
tanulmány célkitűzésének megvalósításához szükséges hazai és külföldi 
(elsősorban román) szakirodalom tanulmányozására épít. A céljaim között 
megfogalmazott magyar-román interregionális kapcsolat elemzése – véleményem 
szerint – megköveteli a két ország régióira irányuló módszertani kutatások 
összesítését is. 
 
A magyar-román regionális kötelék elemzése ugyanakkor magával vonja a 
vizsgálatba vont országok nemzetközi kereskedelmi életben képviselt szerepének, 
illetve a kétoldalú külkereskedelmi kapcsolat és tőkebefektetések analízisét is. Az 
elemzésem során makrogazdasági szintézis nélkül ugyanis nem adhatok korrekt 
véleményt a kisebb területi egységek, vagyis az interregionalizmus 
vonatkozásában. A magyar-román külgazdasági kapcsolatok elemzését a két ország 
nemzetközi kereskedelmi fejlődésének rövid áttekintése, illetve a CEFTA-ba 
lépéssel együttjáró változások feltárása után végzem el. Ezen vizsgálati anyagomat 
a szabadkereskedelmi övezet külkereskedelmi forgalomra gyakorolt hatásának a 
módszertani kifejtése végett vonom be a tanulmányba.  
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A külföldi tőkebefektetések rendszerén belül alapvető vizsgálati célom a határ 
mentiség, illetve a kölcsönös tőkeáramlást befolyásoló komparatív előnyök 
feltárása. A makroszintű elemzéssel kívánom a területi differenciáltság alapján 
levonandó következtetéseimet megerősíteni.  
 
Kutatómunkámhoz a regionális gazdaságtan területi differenciáltság vizsgálatára 
alkalmas eszközeit és metodikáját veszem igénybe. Mivel a gazdasági és társadalmi 
jelenségek egymással összefüggésben jelentkeznek, az elemzésem során az egyes 
ismérvek gazdasági fejlettséget meghatározó kapcsolatrendszerének feltárása 
kitüntetett szereppel bír. A területi vizsgálatok során az országokra (hazánkra és 
Romániára), régiókra, valamint megyékre vonatkozó adatok rendszerezése 
dolgozatomban is mátrixok segítségével történik (1. ábra). 
 

Ismérvek 
Megfigyelési egységek 1 2 3 … m 

1 f11 f12 f13 f14 f1m 
2 f21 f22 f23 f24 f2m 

3 f31 f32 f33 f34 f3m 

4 f41 f42 f43 f44 f4m 

. . .0 . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

n fn1 fn2 fn3 fn4 fnm 

1. ábra: Adatmátrix tagolása 
Forrás: Korpás A-né – Molnár M-né – Szűts I. 1993 

 
A mátrixsorok a területegységek, azaz a vizsgálandó térstruktúra, az oszlopok 
pedig a területi differenciáltság elemzését teszik lehetővé. A tanulmányban az 
előbbi adatok rendszerezését követően a magyar-román interregionális 
kapcsolatrendszer objektív értékelésére a két országra vonatkozó térszerkezeti 
vizsgálatok egydimenziós egyenlőtlenségi mutatóit (Rechnitzer J. 1994) 
számszerűsítem. Alapvető módszertani célom a román és magyar régiók, valamint 
megyék területi szórásának a számszerűsítése, illetve a két ország népességében az 
elmúlt évtizedben történt országos szintű változások mellett, a megye-és régiósoros 
átlagos eltérések összevetése. 
 
A szórást ( ) az átlagolandó értékek számtani átlagtól való eltéréseinek négyzetes 
átlagaként határozom meg.  

A szórás képlete 
 
n

xxi
2


  

ahol xi az átlagolandó értékek halmaza, x  a megfigyelési egységek számtani 
átlaga, n a sokaság egyedeinek száma.  
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A szórás értékeinek számtani átlaghoz való viszonyításával az előbbi 
összefüggések relatív szórását is megvizsgálom. A szélsőséget képviselő területi és 
népességbéli értékek egymáshoz viszonyításával tovább kívánom pontosítani 
számításaim eredményét. A relatív szórást (V) az alábbi formula segítségével 

határozom meg: 
x

V


 , ahol az összefüggésben   a szórás értékét, x  pedig a 

vizsgált egységek számtani átlagát jelöli. 
 
A népesség és területi egységek összefüggését a Hoover-index (h) alapján tekintem 
át. A Hoover-index a következő képlettel írható fel: 

2
1








n

i
ii fx

h  

ahol xi és fi megoszlási viszonyszámok, melyekre az alábbi összefüggések 
teljesülnek: 

 xi = 100 és  fi = 100 

 
Az előbbi mutató segítségével arra keresek választ, hogy a népesség milyen arányát 
kell a területegységek között átcsoportosítani ahhoz, hogy azonos megoszlást 
jelezzen, tehát minden régió, illetve megye a népsűrűség tekintetében 
megegyezzen. A területegységre vetített népesség, azaz népsűrűség 
vonatkozásában is megvizsgálom a két ország legnépesebb és legkevésbé lakott 
megyéi és régiói közötti eltérés mértékét az 1990-es évektől 2002-ig terjedő 
időszakban.  
 
Elemzésembe bevonom a koncentráció vizsgálatában használatos Gini-együtthatót 
(G) is, azzal a megfontolással, hogy a megyénként, illetve régiónként 
meghatározott népességszám egymástól való eltérését megfogalmazzam az 
időszakra vetítve. A Gini-együttható számításakor az alábbi metodikára 
hagyatkozom: 

2

1 1

n

xxff

G
ji

k

i

k

j
ji 




 

, 

ahol n2 az összes lehetséges különbség négyzete,  


 

k

i

k

j1 1

│xi – xj│ ugyanazon x értékek különbségeinek az abszolút értékeinek i és j 

szerinti összegei. 
 
A térszerkezet változása mellett azért tekintem meghatározónak a népesség 
vizsgálatát, mert „a népességszám és annak változása jól reprezentálja egy terület 
pozícióját, felértékelődését, vagy leértékelődését a társadalmi-gazdasági térben” 
(Pál Á. 1999). 
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Az irodalmi áttekintés is alátámasztja, hogy a klasszikus területi fejlettségre 
irányuló vizsgálatok a perifériát a határ menti perem területekhez rendelik. A határ 
ugyanis földrajzi értelemben mindig egy ország perifériájának minősül, viszont 
gazdasági és politikai tekintetben az átjárhatóság, illetve a határ túl oldalának 
gazdasági fejlettsége függvényében centrum sajátosságokat is hordozhat magában 
(Horváth Gy. – Rechnitzer J. 2000). Tágabb értelemben viszont „a periféria a 
centrum fogalmának ellenpárja, s elsősorban a rendszer működése során ható, 
kialakuló társadalmi viszonyrendszer negatív, kiszolgáltatott helyzetű elemeinek 
összességét fogja meg” (Nemes Nagy J. 1993).  
 
A periféria-index segítségével a gazdasági térszerkezet centrum, félperiféria és 
periféria régiói jelölhetők ki. A dolgozatban az összes magyar és román régió 
vásárlóerő-paritáson számított 1 főre vetített GDP-jét Gi, illetve Gj jelöli, dij a 
régiók központja közötti távolságra utal, míg T az adott régió területét 
reprezentálja. A becsült, régión belüli távolság az alábbi összefüggésen alapul: dii = 
1/3 √ T/Π.  
 
A periféria-index a következő összefüggésrendszer alapján határozható meg: 
 

     n 

Pi=Gi/dii + Σ (Gj/dij) 
j=1 
i≠j 

Jelmagyarázat: Pi = periféria-index 
   Gi = i régió 1 főre vetített GDP-je 
   dii = 1/3 √ T/Π (T az i régió területe) 
   Gj = j régió 1 főre vetített GDP-je 
   dij = i és j régió központja közötti közúti távolság 
 
A régiók fejlettség szerinti elkülönítését matematikai alapon végzem el. A relatív 
szórás 52%-os arányával jelölöm ki a félperiféria, magasabb aránnyal a centrum és 
alacsonyabb részesedéssel a periférikus területi egységek halmazát. A periféria-
index segítségével osztályozott hármas tagoláson (centrumtól a perifériáig) belül 
összehasonlító elemzést végzek a népsűrűség és urbanizációs szint, valamint a 
külföldi tőke, a vásárlóerő-paritáson számított 1 főre eső GDP és a 
munkanélküliség vonatkozásában. A kiválasztott tényezők körét azzal 
indokolhatom, hogy Gorzelak (1995) ezen ismérvek alapján különítette el a 
periférikus területeket. A centrum-félperiféria, és periféria sajátosságokat mutató 
régiók lehatárolása után, az előbbi kritériumok alapján megvizsgálom a Duna-
Körös-Maros-Tisza Eurorégiót alkotó hazai és román megyék egymáshoz 
viszonyított fejlettségi jegyeit. Módszertani célom a nemzetközi szakirodalomból 
származó szempontok segítségével a magyar-román területi egységek átfogó 
társadalmi és gazdasági helyzetértékelése. 
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A tanulmányban hasznosítani szeretném a többváltozós statisztikai módszerek 
alkalmazásának azt az előnyét is, hogy viszonylag sok mutatót komplexen 
kezelnek, és a mutatók helyes megválasztását követően minimális a szubjektív 
tévedés valószínűsége. A módszer további előnyének tekinthető, hogy a statisztikai 
adatbázisra alapozható. Az eljárások közül az általam preferált faktoranalízis olyan 
aggregálási eljárást jelent, melynek során több, egymással kölcsönösen összefüggő 
változó kevesebb változóba összevonva egy nagyobb számú dimenziót kisebb 
számú dimenzióra képez le (Hajdu O. – Hunyadi L. – Vita L. 2001). A 
faktoranalízis alkalmazásánál tehát abból a tényből célszerű kiindulni, hogy a 
megfigyelt változók között szoros sztochasztikus kapcsolat van, feltételezve, hogy 
ezen összefüggések valamilyen hatótényezők következményei. A megfigyelt 
változók alapján kiemelt közös rész a faktorokat, a fennmaradó rész pedig a 
reziduálist képezi. A reziduális korrelációs mátrix a nem megmagyarázott hányadot 
adja. Az összevonás célja, hogy a faktorok a teljes variancia minél nagyobb 
hányadát magyarázzák meg. A közös faktorok az eredeti változók korrelációján 
alapulnak, s a kapcsolatokat kifejező korrelációs együtthatók mátrixa alapján 
határozhatók meg a konkrét értékek. A faktorok száma általában kevesebb, mint az 
eredeti változóké, ezért az adott probléma egyszerűbb és áttekinthetőbb lesz 
(Faluvégi A. 1995). Az elemzéshez az adatbázist hazánk és Románia megyéinek 
társadalmi helyzetére, vállalkozói aktivitására és gazdasági helyzetére vonatkozó 
mutatószámok alapján állítom össze. 
 
Általános érvényű, hogy annál erősebb a változók közötti korreláció, minél jobban 
közelít a kiszámított érték abszolút értéke az 1-hez, korrelálatlanság, tehát a teljes 
kapcsolat hiánya 0 esetén jelentkezik. A módszertan kialakításánál és az 
elemzésben figyelmet kell arra is fordítanom, hogy ha az adatbázis alapján képzett 
korrelációs mátrix a változók egyetlen faktorát adja, tehát nem képezhető a 
vizsgálatba vont változókból második és további faktor, mert azon változók között 
alakul ki magas korreláció, melyek az első faktor alapján is jelentős, 1 közeli 
értéket képviselnek abszolút értékben, az eredeti elképzelés főkomponens analízis 
vizsgálattá módosul. A további vizsgálatban, a legkevésbé befolyásoló változók 
kiszórását követően ezért célravezetőbb az eredetileg tervezett faktoranalízis 
helyett főkomponens analízist elvégezni. A főkomponens analízis hasonló elven 
nyugszik, mint a faktoranalízis, azzal a különbséggel, hogy annak a tudatában 
szükséges tovább dolgozni, hogy a felhasznált változók egyetlen látens, 
vizsgálatomban a gazdasági fejlettségnek nevezve, változó elemei. Mivel az 
általam kiválasztott változók a gazdasági fejlettségre utalnak, az elemzés végső 
célja az eredeti változók szórását megőrizve egyetlen főkomponensbe összevonva 
számszerűsíteni a fejlettséget jelző értékeket.  
 
A főkomponens területi egységenkénti meghatározását követően polinomális 
trendvizsgálattal vizsgálom magyar, román, illetve a két ország együttes gazdasági 
fejlettségét reprezentáló adatbázis és a vásárlóerő-paritáson számított 1 főre eső 
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GDP összefüggését. Az utóbbi analízisemet azzal magyarázom, hogy a gazdasági-
társadalmi kohézió vizsgálata az Európai Unióban az 1 főre vetített GDP alapján 
történik. A kohézió mérése egyben hasonló elven alapul a versenyképesség 
vizsgálatával is (Farkas B. – Lengyel I. 2001). A regionális gazdaságfejlesztés 
végső célja ugyanis a versenyképesség javításában szükséges megfogalmazódjon, 
melyre bottom-up (alulról felfelé szerveződő) stratégiák épülnek (Lengyel I. 2000). 
 
A régió, illetve megyesoros elemzést követően feltárt közgazdasági összefüggések 
rendszere után az eurorégión belüli gazdasági kapcsolatokat élénkítő lehetőségek 
kifejtésére törekszem. A román gazdaság „D” zónáinak, illetve a vámszabad 
területek Vest régióbéli sajátosságainak jogi szabályozásával hiánypótló 
információnyújtás a célom, a dél-alföldi gazdaságban ismeretlen befektetési 
kedvezmények struktúrájára vonatkozóan. Mivel a román ösztönzők dél-alföldi 
párhuzama nem létezik, ezért egy dél-alföldi, de Vest régiós összefüggésbe nem 
állítható elemzés is anyagaim közé kerül. A vizsgálatom a Homokhát Kistérség 
aktív pályázati rendszerének a felvillantásával egy román gazdasági hiánypótlást 
céloz, ugyanis egységes kistérségi szint nincs Romániában.  
 
Terjedelmi korlátok következtében a kistérség központjában, Mórahalmon működő 
első hazai Termelő Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet gazdasági környezetére és 
gazdálkodására vonatkozó esettanulmányom csak a mellékletek között jelenik meg. 
 
A disszertáció módszertanát a területfejlesztési lehetőségek és alapvető 
makrogazdasági, illetve regionális léptékű összefüggések keresésének előtérbe 
helyezésével alakítom ki. Felhívom arra is a figyelmet, hogy a terület-és 
vidékfejlesztés egymáshoz való viszonyában számos egymással ellentétes nézetet 
valló értelmezés alakult ki. Az egyik irányvonal szerint a két politika között átfedés 
van. „Ez az átfedés a kistérségek fejlesztése. Ezen a területi szinten mindkét 
fejlesztési tevékenységnek van létjogosultsága, de amíg a vidékfejlesztés számára 
ez a szint a legfontosabb, addig a területfejlesztés esetében ez csak az egyik 
beavatkozási szint” (Farkas T. 2002). Az előbbi értelmezés is indokolttá teszi, hogy 
a vizsgálandó anyagok közé, egy, az interregionális együttműködési lehetőségeket 
magában hordó kistérséget – Homokhát – is bevonjak. 
 
A területi egyenlőtlenségek módszerének alaposabb vizsgálatát azzal 
indokolhatom, hogy a természetföldrajzi környezet és a történelem egyaránt 
differenciált társadalmi-gazdasági teret alakított ki. Az eltérés mindannyiunk 
életkörülményeit befolyásolja. „Keleten élve” alapvetőnek tekintem, hogy a már-
már hétköznapi szófordulattá vált nyugat-keleti szakadék szomszédos országunkra, 
Romániára való kiterjesztésével egyértelmű képet vázoljak fel az eltérések 
tekintetében. A két ország dél-alföldi határánál „kicsit többet időzve” s a statisztika 
eszköztárát segítségül hívva a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiót, mint 
meghatározó vizsgálati anyagot a fejezetben ismertetett módszerekkel elemzem. 
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3. Eredmények összegzése 
 
3.1. Új és újszerű tudományos eredmények 
 
A disszertációban Magyarország és Románia területi politikáját az Európai Unió 
regionális politikájával és a kelet-közép-európai fejlesztési elképzelésekkel való 
összhang szempontjából, valamint az országok európai térszerkezetbe történő 
szerves bekapcsolása, és az ország, illetve az egyes régiók - különös tekintettel a 
határ mentiségre - átfogó fejlesztésének az előtérbe helyezésével vizsgáltam. 
Dolgozatom alapvető célja a fenti két kapcsolatrendszer, illetve az általuk generált 
ok-okozati viszonylatok feltárása volt. A célkitűzéseket követő kutatómunkám 
során az alábbi tudományos eredményeket foglaltam össze: 
 

1. Az interregionalizmus európai területfejlesztési struktúrában való 
elhelyezését újszerű módon hajtottam végre. A Duna-Körös-Maros-Tisza 
Eurorégiót előtérbe helyező elemzésemmel azt az eredményt fogalmaztam 
meg, hogy a határ menti együttműködés, az interregionális kapcsolat és az 
eurorégió fogalma jelentős átfedést tartalmaz, ezért indokoltnak tartom azok 
szinonim fogalomként történő használatát.  

 
 A jövő, határok nélküli Európájában ugyanis alapvető szerepe van a közös 

projektekre építkező jószomszédi kapcsolatok ápolásának, vagyis a még 
meglévő határok különböző oldalán élő nemzetek összefonódásának. A 
határ menti együttműködést a magyar-román határra leszűkítve 
megállapítottam, hogy az a Dél-Alföldön Arad-Békés, valamint Csongrád-
Temes megyék önkormányzatainak kezdeményezőkészségén alapul, tehát 
interregionális kötelék is. A közeledés előbb-utóbb közös 
intézményrendszeren nyugvó szervezeti struktúra, azaz eurorégió 
kialakításának igényét is magával vonja.  

 
 Az eurorégiók tipizálása alapján a Duna-Körös-Maros-Tisza 

együttműködést a leggyengébb kapcsolaton alapuló „D” kategóriába 
soroltam be. A szorosabb összefonódást célozza az önkormányzati 
kezdeményezésre 2003. tavaszán létrehozott DKMT Eurorégió Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Társaság, pénztárában 54 ezer euró induló tőkével. 
A Kht. mint jogi személyiségű társaság a közös fejlesztési feladatok 
előkészítésére és menedzselésére szerveződött. Az együttműködés új 
struktúrájának lényege a gazdasági társaság és az eurorégió politikai 
szervezetének az elkülönítése. Az előbbi szerkezetmódosulás magával 
vonja az Elnökök Fórumát felváltó közgyűlés megerősödésének igényét is, 
mely újabb szabályok felállítását és működési rend kidolgozását követeli 
meg. Lényegében az új szervezeti struktúra az eddiginél hatékonyabb és 
átláthatóbb együttműködést biztosít az eurorégió lehetőségeinek és a 
kölcsönös előnyök érvényesítésének a kiaknázására. 
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2. A magyar-román gazdasági együttműködés komparatív előnyeinek 

vizsgálatával megállapítottam, hogy a nyugat-európai befektetői 
magatartástól eltérően nem a földrajzi közelség dominál. 

 
 A történelmi indíttatású nyugat-kelet szakadék elmélyülésével 

összefüggésben megfogalmaztam, hogy a tőkebefektetők – még a román 
befektetők sem – nem preferálják Magyarország keleti országrészét, ahol a 
közép-és hosszú távú befektetői kedvezmények ellenére az ipari parkok és 
vállalkozási övezetek többsége rendkívül kis kapacitással működik. A 
területi kiegyenlítés igényét szem előtt tartva a közeljövőben reális cél a 
már meglévő gazdasági űr további erősödésének a visszafogása, valamint a 
magyar-román relációban az általam számszerűsített periféria-index 
segítségével felállított félperiférikus, illetve elmaradott övezetben egy 
fejlődési folyamat elindítása lehet. 

 
 Határ menti együttműködést akadályozó tényezőként fogalmaztam meg a 

hiányos vállalkozási ismeretek, a fejletlen infrastruktúra, illetve kisebb 
tőkeerő következtében fellépő magasabb üzleti kockázatot. Az előbbi 
jelenségekből adódik, hogy a határ menti területekről a tőke és ezzel 
összefüggésben a jelentősebb gazdasági tevékenységek is a belsőbb 
területekre áramlanak, azaz egyfajta negatív elszívó hatás érvényesül a 
határok vonatkozásában. 

 
3. A magyar és a román területi differenciáltság vizsgálatával arra az 

eredményre jutottam, hogy a határ és a periféria fogalma nem feltétlenül 
esik egybe. 

 
 A periféria-index metodikáját követve eredményként fogalmaztam meg, 

hogy a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiót alkotó Dél-Alföld és Vest 
régió egyaránt félperiférikus sajátosságokat hordoz. Álláspontom a 
Gorzelak által megfogalmazott ismérvek alapul vételével alakítottam ki. A 
munkanélküliség a természetes munkanélküliségnél magasabb ugyan, de 
6% alatt alakul. Az 1 főre vetített, jövedelmi viszonyokat reprezentáló 
vásárlóerő-paritáson számított GDP, illetve a külföldi tőkebefektetések 
értéke is a centrum és periféria régiók közé ékelődik. A félperiférikus 
jelleget erősítettem meg azzal a számításommal is, hogy a városi lakosság 
az össznépesség 50%-nál magasabb arányát tömöríti. A legtöbb torzulást a 
népsűrűséggel összefüggve fogalmaztam meg, ugyanis a területegységre 
vetített lakosságszámot befolyásoló tényezők a természeti és társadalmi 
adottságok következtében eltérő súllyal érvényesülnek. A gazdasági 
szempontok közül az iparszerkezet fontos szerepét, a természeti adottságok 
sorában a domborzat, az erdősültség, illetve talajadottságok közvetlen és 
közvetett hatását állapítottam meg. 
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 Dél-Alföld és Vest megyéinek a további elemzésével Csongrád és Temes 

megyék regionális viszonylatban kiemelkedő gazdasági potenciáljával 
Hunyad és Krassó-Szörény periférikus vonásait állítottam szembe. A 
megyék alacsony GDP és külföldi tőke értékének kölcsönös 
kapcsolatrendszerét tártam fel, a viszonylag alacsony GDP ugyanis egyik 
oldalon taszítja a külföldi tőkét, mely újabb vállalkozások, illetve a korábbi 
gazdasági szereplők stabil, biztonságos működésének hiányában nem képez 
munkalehetőséget sem. A külföldi tőke hiánya a másik oldalon konzerválja 
is az elmaradottságot, tehát az alacsony 1 főre vetített GDP értéket vonja 
magával az erős munkanélküliséggel rendelkező területeken. Az utóbbi két 
román megye kizárólag a városlakók arányában képez a többi területi 
egységnél magasabb hányadot, melyet a hegyvidéki adottsággal összefüggő 
nagyobb népességkoncentrációval, illetve az alföldi megyéknél lényegesen 
kevesebb településsel magyaráztam.  

 
 Az előbbi eredményemet a főkomponens analízissel is alátámasztottam. A 

területi differenciáltság vizsgálatára a magyar és román közigazgatási 
egységeknek, tehát megyéknek megfelelő adatbázist alakítottam ki, melyek 
nagyobb számukból adódóan részletesebb információs igények kielégítésére 
váltak alkalmassá. Eredetileg tíz, a gazdasági fejlettséget meghatározó 
változót vontam be a vizsgálatba, majd a fejlettséggel legkevésbé korreláló 
változókat kiszűrtem. Megállapítottam, hogy a külföldi tőke nem feltétlenül 
a fejlettség által kínált komparatív előnyökre települ, ahogyan azt az erdélyi 
magyarság nyújtotta erős motiváló tényezővel is megerősítettem. A 
csatornázottság erősebb dinamikáját az infrastrukturális felzárkózást 
szolgáló területfejlesztési céltámogatásokkal összefüggésben a kevésbé 
fejlett területeken figyeltem meg. A vidéki lakásépítések is egy elhalasztott 
kereslet természetes felerősödését vonták magukkal.  

 
 Alapvető célom az volt, hogy választ kapjak arra a kérdésre, van-e reális 

esélye a Dél-Alföld és Vest régió interregionális összefonódásának a 
határok nélküli Európában. A kutatási eredményemmel egyértelmű igen 
rajzolódott ki. A történelmi évszázados gazdasági egységre bár rányomta 
bélyegét Trianon és a tervgazdálkodás évtizedei, a két régió 
teljesítőképessége hasonló. Az élen, Bukaresttel közel azonos társadalmi-
gazdasági fejlettségi szintet képvisel Csongrád megye, a középmezőnyben 
jelenik meg Békés, Bács-Kiskun, illetve Temes és Arad, viszont az utolsó 
harmad megyéi közé soroltam Krassó-Szörényt és Hunyadot. A 
többváltozós statisztikai módszerrel kapott vizsgálati eredményemet a 
főkomponens és 1 főre vetített vásárlóerő-paritáson számított GDP szoros 
korrelációjával is megerősítettem. 
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4. Eredményként fogalmaztam meg, hogy a vizsgált két ország DKMT 
Eurorégióban érintett területi egységeinek gazdasági ösztönzője jelentős 
eltérést mutat. 

 
 Dél-Alföld befektetői ugyanis nem tudnak a Curtici-Arad vámszabad terület 

által nyújtott kedvezményekről s ezen igényük azért is háttérben marad, 
mert Dél-Alföldön nincsenek vámszabad területek. Romániában a külföldi 
tőke beáramlásának fokozása, illetve a depressziós gazdaság kezelése a „D” 
zónák rendeltetése. A magyar befektetői érdektelenség magyarázatát 
részben információhiányra, részben a közvetlenül nem határ mentén – 
Hunyad, Krassó-Szörény – létrehozott kiemelten fejlesztendő területekre 
vezetem vissza. Hazánkban a kiemelten fejlesztendő területeknek a 
vállalkozási övezetek felelnek meg, melyek erős kapacitás-
kihasználatlansággal küzdenek a Dél-Alföldön, ezért nem tartottam 
érdemlegesnek az elemzésbe történő bevonásukat. Sajnos a dél-alföldi ipari 
parkok közül is kevés a Mórahalmi Agrár-Ipari Parkhoz sikeres terület, 
melynek eredményeit a Homokhát Kistérség vidékfejlesztési stratégiájával, 
illetve a Mórakert Szövetkezet sikeres gazdálkodásával összefüggésben 
értelmezhetem.  

 
5. Románia regionális differenciáltságát vizsgálva megállapítottam, hogy a 

NUTS-rendszerből hiányzik a román kistérségeket lefedő NUTS 4 szint, 
ami ezen a regionális szinten visszaveti az interregionális fejlődés 
lehetőségét.  

 
 A vidékfejlesztési stratégiák kettősségét a Homokhát Kistérség SAPARD-

és agrárlogisztikai programján keresztül mutattam be. Ugyan Románia is 
jogosult SAPARD-támogatásra, viszont összefüggő kistérségek hiányában 
és a vidéki civil szereplők gyenge partnerkészsége következtében a 
vidékfejlesztési stratégiák nehézkesebben valósulhatnak meg a jövőben.  

 
3.2. Következtetések, javaslatok 
 

1. Gazdaságpolitikai következtetéseim között fogalmazhatom meg, hogy a két 
ország uniós csatlakozási szándékának megfelelően, a Strukturális Alapok 
fogadására képes régiók ugyan léteznek, de a tényleges közigazgatási 
funkciók még mindig a megyékhez kötődnek. Bár az Unió nem követeli 
meg a közigazgatási és tervezési-fejlesztési struktúra azonosságát, a 
hatékony régiószerveződés elengedhetetlen kellékének tartom a 
közigazgatási reformot.  

 
 A megyék és régiók területi differenciáltságának vizsgálatával 

megállapítottam, hogy hazánk kiegyensúlyozottabb és a különbségek 
mérséklésére utaló területi rendszerrel rendelkezik. A román régiók szintjén 
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a nagyobb területi szórás mellett a népesség szórásának, a szélsőséges 
értéket képviselő régiók demográfiai különbségének, illetve a népsűrűség 
eltérésének növekedéséből egyaránt arra az álláspontra jutottam, hogy a 
megyék szintjén kiegyenlítettebb a román térszerkezet. 

 
 A két ország területfejlesztési struktúráját vizsgálva megállapítottam, hogy 

az Európai Unióhoz igazodó intézményrendszer egymással is számos 
párhuzamot mutat. Az átfedésekből a hatékonyabb jövőbeni interregionális 
együttműködés lehetőségét fogalmazhatom meg. A területfejlesztési 
alapelvek közül az interregionalizmusban egyrészt a szubszidiaritás, vagyis 
a helyi kezdeményezőkészség meghatározó szerepét fogalmaztam meg. 
Másrészt a vertikális, tehát az országos és határ menti együttműködésben 
érintett területi egységek (régiókból felépülő eurorégiók), illetve a 
horizontális (egyenrangú) partnerség elsődleges szerepére következtettem. 

 
 A részletesebben elemzett magyar-román külgazdasági relációban 

rámutattam a közös CEFTA-tagság jótékony, gazdasági kapcsolatokat 
serkentő hatására. Dinamikusan fejlődő kétoldalú gazdasági köteléket 
vázoltam fel a két ország viszonyát tekintve, annak ellenére, hogy a román 
fél időnként szeszélyes protekcionista intézkedésekkel sújtja a magyar 
agrárgazdaságot.  

 
 A tőke területi elhelyezkedésében a komparatív előnyök között 

megállapítottam, hogy a határ menti földrajzi közelséggel szemben az 
Erdély okozta vonzerő, illetve Románia nyugati terjeszkedési szándéka 
játssza a legjelentősebb szerepet. Az előbbi eredményből arra a 
következtetésre jutottam, hogy a magyar-román határ negatív kohéziót 
képez, viszont a területfejlesztési támogatások a pozitív kohéziós hatás 
megszerzésére irányulnak. 

 
 Az elemzés alapján azt a következtetést vontam le, hogy a magyar-román 

külkereskedelmi forgalom növekedése kielégítő, de a tőkebefektetések 
messze elmaradnak a lehetőségektől. Megállapítottam, hogy a kisebb 
volumenű, viszont intenzívebb tőkebefektetési formák kihasználása nem 
elégséges. Annak ellenére, hogy Románia nem tesz különbséget a külföldi 
tőke tekintetében, a bizonytalan gazdaság (korrupció, kiszámíthatatlan jogi 
környezet) óvatosságra inti a befektetőket. A jövőbeni hatékonyabb 
együttműködés alapvető feltételeként a román jogalkotás Magyarország 
számára is pozitív irányú módosítását jelöltem meg. A román kormány 
egyik alapvető célkitűzését az export további növelésében látom, mely 
természetszerűleg magával vonja a gazdasági növekedést. Az évek óta 
növekvő magyar kereskedelmi többlet révén újabb közgazdasági kérdést 
fogalmazok meg, ugyanis minél kiegyensúlyozatlanabb a két ország 
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gazdasági kapcsolatrendszere, annál nehezebb továbbfejleszteni, ezért 
magyar érdeknek is tartom a román export növelését. 

 
 Az újabb térstruktúrák a korábbi határok jelentőségének a csökkenését, 

majd az uniós csatlakozás következtében azok megszűnését váltják ki. A 
Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió által érintett három ország 
(Magyarország, Románia és Szerbia-Montenegró) közül kiemelten 
foglalkoztam a magyar-román gazdasági kötelékek, a komparatív előnyök, 
illetve a határ mentiség szerepének a vizsgálatával. Az eltérő idejű 
csatlakozás miatt képződő uniós szakadék mérséklésének az egyik 
eszközének tekintettem a Dél-Alföldön szervezett és részletesebben tárgyalt 
eurorégiót. Az együttműködés céljából következik, hogy fejlesztenie és 
szélesítenie szükséges a helyi közösségek és önkormányzatok gazdasági, 
oktatási, kulturális, tudományos, környezetvédelmi és idegenforgalmi 
kapcsolatait. Az alapvető küldetést tehát az előbb nevesített területek 
koncepcióinak a koordinálásában jelölöm meg.  

 
 Az érintett térszerkezet racionalizálását állapítom meg Jász-Nagykun-

Szolnok megye kiválásával. Az előbbi megállapításomat azért teszem, mert 
ezáltal a hazai Dél-Alföld tervezési-statisztikai régiója, a román Vest 
fejlesztési régió és Vajdaság képezi az együttműködés színterét. Az 
interregionális kapcsolatban megmaradó magyar-román NUTS 2 szintek 
könnyebb statisztikai lehatárolást, illetve közigazgatási és adminisztratív 
értelmezést tesznek lehetővé.  

 
2. Oktatási következtetésem szerint az interregionalizmus önálló 

diszciplínaként az oktatásban is nagyon jól hasznosítható, hiszen a végzett 
szakemberek is találkoznak a problémakörrel, illetve a megoldást célzó 
feltételrendszerrel az Európai Unióban.  

 
3. Kutatásmódszertani következtetéseim alapján a közös európai 

térszerkezetben való gondolkodás megköveteli a határ menti fejlettség 
elemzésére irányuló módszertan összehangolását. A számos, területi 
egyenlőtlenség mérésére alkalmas módszer közül a legjobban az 1 főre 
vetített vásárlóerő-paritáson számított GDP tükrözi a társadalmi-gazdasági 
fejlettséget. Ahhoz, hogy további következtetést tudjon levonni az elemző 
fontosnak tartom a centrum-periféria viszony mérésére számszerűsített 
periféria-index, illetve a többváltozós statisztikai módszerek és a GDP 
közötti korreláció mérését, hiszen a GDP-nek is vannak makrogazdasági 
fogyatékosságai.  

 
 További elemzés alapját képezheti a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió 

versenyképességének a felmérése. A regionális gazdaságtani kutatások 
legfontosabb célterületét ugyanis a versenyképesség megítélése jelenti. Az 
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általam felhalmozott adatbázis és ismeretanyag tehát megalapozhatja a 
kohézióra, illetve innovációra irányuló újabb kutatások sorozatát. 

 
 Mórahalom példáját kiszélesítve megfogalmazódott bennem, hogy a(z) 

(euro)régió kereskedelmi és értékesítő szervezetei klasztereket kialakítva 
közösen is felléphetnek a piacon. „A klaszterek földrajzi közelségen alapuló 
vállalati stratégiai szövetségek, amelyek a külső versennyel szemben 
egységesek, belső viszonyaikat pedig egyaránt jellemzi a konkurencia és a 
közös helyi érdekek összehangolása, a partnerek közötti bizalmi tőke 
megléte. A klaszter vállalkozásait informális kapcsolatok kötik össze, a 
közösen végzett innovációk, a piaci igényekhez igazodó képzés, a hálózaton 
belüli közvetlen és célzott információáramlás révén csökkenthetők a 
tranzakciós költségek, ezáltal pedig egy adott térség vállalkozásainak 
versenyképessége növekszik” (Porter, M. E., 1999). Ahogyan minden 
„újdonságtól” a klaszterek képzésétől is idegenkednek a gazdasági 
szereplők hazánkban, pedig óriási kiaknázásra váró lehetőséget rejt 
magában az európai regionális hálózathoz való csatlakozás. 

 
4. Gyakorlati következtetéseim és javaslataim az alábbiak:  

 
 A dolgozatban alkalmazott módszerek alkalmasak az interregionállis 

együttműködésben érintett országok eltérő területi egységeinek az 
összehasonlító elemzésére. 

 
 A periféria-index alapján a területi differenciáltság vizsgálható. 

 
 A periféria-index révén felállított centrum-félperiféria és periféria 

kategóriák gorzelaki ismérvek alapján történő elemzése rávilágít a 
társadalmi-gazdasági fejlettség legkritikusabb területeire. 

 
 A periféria-index segítségével a régiók, megyék, illetve kistérségek 

tekintetében előrejelzést lehet adni a kiemelten fejlesztendő területekre. 
 

  A periféria-index jól kiegészíti az egyéb, többváltozós statisztikai 
módszereken alapuló egyenlőtlenségi mutatók csoportját. 
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