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Bevezetés 

 

 A dolgozat a sokat vitatott kelet-közép-európai egység, mint problémakör kapcsán egy 

formálódó Duna Régió lehetséges fejlődési irányait vizsgálja meg a fentről kezdeményezett 

(top-down) transznacionális regionalizáció, valamint a szubregionalizmus, és a lentről 

építkező (bottom-up) transznacionális kezdeményezések aspektusából. A Duna makro-

regionális térség kialakításának és működésének célja az EU versenyképességének a javítása, 

mely rövid távú célként, más térségekkel való összevetésben nyer értelmet, és bár a 

résztvevők maguk is egyetértenek a célkitűzéssel, az mégis alapvetően egy fentről 

kezdeményezett, EU indukálta folyamat. Mélyebb összefüggéseiben vizsgálva a térséget 

azonban, megláthatjuk benne a hosszabb távon kiegyensúlyozott működés szükségességét, 

ami már nem csak más térségekkel, de a régió saját erőforrásaihoz, fejlettségéhez és 

képességeihez mérten is erőforrás-hatékony működést feltételez, és ez bár hosszabb kiépülési 

időszakot vesz igénybe, de jobban épít az alulról jövő kezdeményezésekre, ezáltal 

stabilabbnak ígérkezik.  

A makro-regionális együttműködés célja, hogy egy összefüggő terület erőforrásait 

hatékonyan működtesse, fejlessze a térség stabilitását, rugalmasságát, és megújhodási 

képességét. Adott térség, a Duna makro-régió külső- és belső hatástényezőinek feltárása 

hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megismerjük a térség rejtett összefüggéseit, belső 

dimenzióit, azokat az okokat, amelyek a régió versenyképességét visszavetik, vagy éppen 

elősegítik. Az endogén folyamatok tér-idő dimenzióban történő elemzésén keresztül 

felmérhetjük, hogy mennyire felkészült a térség azokra a sokrétű kihívásokra, amelyekkel 

belső adottságainál és geopolitikai helyzeténél fogva számítani lehet. Ahhoz, hogy a 

nagytérség az előre nem kiszámítható kihívásokkal szemben is kellő rezilienciával 

rendelkezzen, a térséget formáló erők rejtett energiáit, az interakciókban rejlő képességeket is 

fel kell szabadítania. A határmenti együttműködések, a különféle eurorégiók, az állami és nem 

állami, a szakmai és civil társulások, kutatóintézetek és a magánszféra egyre jobban átszövik, 

belakják a teret, amely egyre inkább egy közösséggé formálhatja a régióban működő 

szereplőket. Ezeknek a folyamatoknak a beindulásához azonban bizonyos előfeltételeknek 

teljesülniük kell. Hogy mik ezek a kritériumok, és hogy milyen átfedések lehetnek a 

különböző alrégiók között, ezekre a kérdésekre is igyekszem fényt deríteni. 

 



6 
 

Kutatási kérdéseim az alábbiak: 

1. Mely folyamatok alakítják a makro-régiók alakulását? 

2. Milyen hozzáadott új értéket teremt a makro-regionális együttműködés az EU 

regionális politikai gyakorlatában?  

3. Mennyiben illeszkedik a formálódó európai makro-régiók hálózatába a Duna régió és 

mennyiben tekinthető modellnek az első európai uniós makro-regionális stratégia, a 

Balti-tengeri Stratégia a Duna makro-régió fejlesztésénél? 

4. Milyen kihívásokkal kell szembenéznie a Duna makro-régió térségének?  

5. Milyen eszközökkel biztosítható a Duna makro-regionális együttműködés 

hatékonysága, hogy a térség felül tudjon kerekedni a versenyképességét veszélyeztető 

kihívásokon 

 

Elemzéseimben bár alapvetően a regionális tudomány a meghatározó, a téma kifejtése 

multidiszciplináris megközelítést tesz szükségessé, a felmerülő kérdésekre adott esetben a 

környezettudomány, a szervezés- és vezetéstudomány vagy a nemzetközi jogtudomány 

adhatja meg a választ.  

A dolgozat hat fejezetből épül fel. Az első fejezetben a kutatás aktualitása, indoklása után 

bemutatom a dolgozat elméleti keretét, hipotéziseit, valamint a kutatás során alkalmazott 

módszereket. 

A második fejezetben azt vizsgálom meg, hogy a globális folyamatok milyen hatással vannak 

a politikai tér alakulására, milyen tényezők támogatják új erőterek kialakulását, van-e 

összefüggés a globális ökopolitika intézményi struktúrája és a térszerkezeti változások között. 

A harmadik fejezetben nemzetközi folyamvölgyi fejlesztések (Tennessee, a Mekong, a Rajna, 

a Duna) tapasztalatait elemzem. A példák alapján arra keresek választ, hogy a 

vízgyűjtőterület, mint lehatárolás mennyiben felel meg egy transznacionális együttműködés 

keretének. 

A negyedik fejezetben egy új, köztes szint a makro-régió kialakulásának elméleti és 

gyakorlati bemutatására törekszem. A vizsgálatom értelmezése szempontjából legfontosabb 

alapfogalmak (makro-régió, makro-regionális stratégia, többszintű együttműködés) kerülnek 

bemutatásra, a makro-regionális együttműködés szemléletének és koncepciójának kifejtése, 

sajátosságainak feltárása történik meg. Ennek keretében az együttműködések strukturális 

összetevőit elemzem, feltérképezve a lehetséges kritériumokat, eszközöket, amelyekkel egy 

nagytérség hatékonyan működtethető és koordinálható. Az elemzés célja, hogy 
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megállapíthassam van-e egységes modell a különböző együttműködések számára. Ehhez a 

már működő két európai  a Balti-tengeri Régió és az Európai Duna Régió  makro-

regionális együttműködés összehasonlító elemzését végzem el. Arra keresem a választ, hogy 

egy több szempontú fejlesztés mennyiben lehet előnyösebb, mint az ágazati szemlélet. 

Megvizsgálom, hogy miként befolyásolja a Duna-térség egységes fejlődését, transznacionális 

együttműködését a régió geopolitikai helyzete, a top-down és bottom-up kezdeményezések 

milyen téma mentén egyeztethetőek össze, miként határozza meg a területhasználat, az 

erőforrás felhasználás a fejlődés irányát, és milyen összefüggés lehet a térbeli különbségek és 

a kormányzás szerkezete között. Ehhez megvizsgálom a térség legfőbb gazdasági és 

társadalmi jellemzőit.  

Az ötödik fejezetben megvizsgálom, hogy a Duna Régió – mely egy nemzetközi vízgyűjtő 

erőforrásait hasznosítja, és ezáltal a makro-régiók egy speciális csoportjához tartozik – 

fejlesztéséhez miként lehet a folyóvölgyi fejlesztések és a makro-regionális együttműködés 

eszközeit egy komplex modell keretében egyesíteni. A modell célja az erőforráshatékonyság 

növelése és azon keresztül a versenyképesség javítása. 

A hatodik fejezetben áttekintem, hogy a felvázolt hipotézisek közül melyeket sikerült igazolni 

és melyeket nem. Javaslatokat fogalmazok meg arra vonatkozóan, hogy a kutatást milyen 

irányba érdemes tovább folytatni. 

1.A kutatás ismertetése 

1.1. A témaválasztás indoklása 

 

A XXI. századtól a köz- és magánszféra új kapcsolati rendszereket alakít, új intézményi 

struktúrák jönnek létre, amelyek hatással vannak a területi politika irányítási rendszerére is. A 

hierarchikus rendszerek felől ma a hálózati rendszerek felé történő elmozdulás figyelhető 

meg, ezzel együtt egy újfajta, többszintű kormányzás válik lehetővé a Duna-térségben is. A 

Duna-térség fejlesztése a centralizációs-decentralizációs folyamatok kiegyensúlyozására 

törekszik.  

A Duna nem csak a folyamvölgyet jelenti, hanem azt az önszabályozó társadalmi-ökológiai 

hálózati rendszerének hátterében lévő kevésbé megfogható állandó megújhodási potenciált is, 

ami a mindenkori versenyképességnek az alapja. A makro-régió működésére hatással van 

számos külső és belső tényező. A nagyhatalmi érdekek miatt a térség nem tudott egységbe 

rendeződni a történelem során, a különutas nemzetállami törekvések is tovább fragmentálták a 
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térséget, az EU csatlakozás sem csökkentette a különbségeket a térségen belül, ráadásul a 

gazdasági válság is megakasztotta a fellendülést. Mindez tehát hátráltatja az egységes 

fejlődést. A térség most olyan kihívások előtt áll, amelyekre se EU, se nemzetállami szinten 

nincs megoldás (elöregedő társadalom, elvándorlás, tartós munkanélküliség, globális 

klímaváltozás, növekvő áruszállítási igény, a Duna ökoszisztéma degradációja stb.). A 

fejlődés együttműködést kíván, amely azonban meghaladja a hagyományos határon átnyúló, 

transznacionális, bilaterális és multilaterális együttműködések kapacitását. Az EU számára is 

gondot jelent a belső irányíthatóság kérdése, illetve a nem megfelelő integráció. A közös 

érdekek, kihívások és lehetőségek, valamint a szubszidiaritás elve mentén kialakított makro-

regionális stratégiák éppen ezen a területen jelentenek innovációt és hozzáadott értéket a 

regionális politika számára. Általuk lehetővé válik az EU források hatékonyabb és felelősebb 

felhasználása, a nagyobb földrajzi lehatárolás a funkcionális politikát méretgazdaságossá, az 

EU-t pedig jobban koordinálhatóvá teszi. Emellett, mivel a makro-régió egy közös tanulási 

folyamat is egyben, új képességek is kifejlődhetnek a hálózati menedzsment döntés 

egyeztetési folyamatai közben, ami erősítheti a területi kohéziót. A világ különböző térségei 

között a kölcsönös függőség erősödik, ezért ha valahol beavatkozunk, az másutt okozhat 

kihatást és vice versa. Ez különösen a klímaváltozással összefüggő kérdések kapcsán nyert 

igazolást. A cselekvések és tervek kidolgozásakor ezért szélesebb perspektívában kell 

gondolkoznunk.  

A makroszintű gazdasági és kulturális együttműködés nem teljesen új keletű jelenség és nem 

is korlátozódik az európai kontinensre, hanem az amint a legújabb régészeti feltárásokból 

(Kowalewski 2004) is egyértelműsödni látszik, korábban, évszázadokkal vagy évezredekkel 

ezelőtt is működött a világ azon térségeiben, ahol adottak voltak az együttműködés feltételei. 

A globalizáció hatásai kiemelt jelentőségűek az újkori makro-régiók létrejöttében, a makro-

regionális együttműködések újjáéledésében. A globalizáció korában újrafelfedezésre kerül 

tehát ez a már bevált struktúra, amelyről noha kevés ismerettel rendelkezünk, de sokat 

remélünk tőle, s a globális válság utáni időszak egyik meghatározó szervező elve lehet a 

versenyképesség szempontjából.  

Több közgazdász, köztük Paul Krugman (2003) vitatja, hogy a nemzetállamok között 

egyáltalán lenne verseny. A jövőben a makro-regionális térségeknek olyan ázsiai 

megapólusokkal kell versenyeznie, mint pl. a Beijing régió, ahol 140 millió fő él, s amelynek 

területe hatszorosa New Yorkénak és egy tizede a Duna-térségének. Az ázsiai 

konurbanizációs folyamat eredményeképpen a 20-25 milliós magváros köré több gyűrűben 
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épül ki a régió, ami lehetővé teszi a központ elérését akár egy órán belül. A növekvő 

populáció mellett ez az áruk tömegtermelésében növekvő skálahozadékot jelent. A Duna 

menti lineáris infrastruktúra ilyen fejlődést nem tesz lehetővé, de a Duna-térség számára ez a 

növekedési irány és annak súlyos társadalmi és ökológiai ára (kollektivizáció, unifomalizáció, 

környezetszennyezés és -pusztítás) nem is elfogadható. A Duna-térségnek ezért inkább 

kutatási együttműködésre, a migráció integrációjára és a kulturális identitás és -örökség 

tudatosítására kell törekednie (Kienle 2015).  

A Duna-térség egy többközpontú, integrált hálózati együttműködésben tud hatékonyan 

fejlődni, amihez a városok, a kereskedelmi utak, az információ áramlás és az erőforrások 

hálózatát kell újra mozgásba lendíteni. Ez a folyamat nem korlátozódik a hard infrastruktúra 

fejlesztésre, hanem a kulturális és ökológiai transzportok összekapcsolását is magába foglalja.  

A vizsgált területre, azaz a Duna-térségre vonatkozó fő kérdésem, hogy egy gazdasági, 

politikai és társadalmi fejlettségében heterogén térség képes-e hálózatba integrálódva 

funkcionálni. A kérdést megfordítva úgy is megfogalmazhatjuk, képesek-e a térség országai 

önállóan megvalósítani fejlődésüket. Ennek eldöntéséhez azt kell megvizsgálnunk, hogy 

mennyire esnek egybe a tagországok céljai, miként állnak rendelkezésre a régióban a 

fejlesztéshez szükséges források és eszközök, valamint, hogy vannak-e a térség előtt olyan 

kihívások melyek nem oldhatók meg országhatárok szabta szűk kereteken belül. Amennyiben 

kutatásom azt igazolja, hogy a tagországok céljai közös érdek mentén húzódnak, a 

rendelkezésre álló forrásokon és eszközökön osztozniuk kell, a kihívások pedig az egész 

térséget érintik, akkor meg kell vizsgálni, hogy egy makro-regionális együttműködés miként 

tudja segíteni a térség fejlődését.  
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1.2 A kutatás hipotézisei 

 

H1:  Feltételezem, hogy a globális környezeti változások hatására átalakul a politikai tér.  

Az ökológiai határok és a nemzethatárok közötti eltérések gyakran konfliktushelyzet 

forrásai pl. folyóvölgyi társadalmakban. Az ökológiai folyamatokba történő 

beavatkozások így ezekben a térségekben gyakran más államok fejlődésébe történő 

beavatkozással is járnak. Lényeges szempont tehát, hogy miként hatnak a határon 

átnyúló környezeti szennyezések, és ezek nyomán az egyezséget kereső államok 

törekvései az együttműködések intézményi rendszerére. Azt elemzem, hogy van-e 

kapcsolat a növekvő globális ökológiai interdependencia és az állami szuverenitás 

elméletének és gyakorlatának változása között. Ennek bizonyítási eljárását a 

szuverenitás fogalmának diszagregálásával végzem el. 

H2 A Duna meghatározza a régió fejlődését. A térség politikai, gazdasági és kulturális 

megosztottsága azonban gyengíti a Duna kohéziós szerepét is. Megvizsgálom, hogy a 

hasonló folyamvölgyi térségekben a közös erőforrást hasznosító különböző kultúrájú 

és/vagy gazdasági fejlettségű államok miként tudnak együttműködést kialakítani, hogy 

növeljék versenyképességüket. Feltételezem, hogy a vízgyűjtő terület, mint 

lehatárolás, megfelelő alap a térségi együttműködéshez.  

H3:  A hazai és a nemzetközi szakirodalom elemzése alapján megállapítható, hogy a 

legtöbb kutatás a régiók elemzését végzi, kevesebb az olyan mű, amely a kialakulásuk 

folyamatával, annak hátterében álló tényezők elemzésével foglalkozik. Az 

együttműködés alapelveinek megismerésével célom, hogy ezt az új együttműködési 

szintet definiálni is tudjam, ami lehetővé teszi a makro-regionális stratégia 

összetevőinek beazonosítását is. Feltételezem, hogy a makro-régió kritériumai 

meghatározhatóak és a feltárt policy eszközökkel lehet szervezni, működtetni, 

fenntarthatóan fejleszteni az adott makro-régiót. Ezt a folyamatot a makro-regionális 

térségek esettanulmányán keresztül vizsgálom meg. 

H4:  A Duna térség államai előtt jelentkeznek olyan kihívások, amelyekkel szemben ezen 

államok önállóan nem tudnak eredményesen fellépni. Feltételezem, hogy, a makro-

regionális kormányzás hozzáadott értéket eredményez  

H5 A Duna ökoszolgáltatásai sokrétű természeti-, társadalmi-, és gazdasági hatással 

bírnak. A Régió a vízgyűjtő erőforrásaira épül, így ezek prioritást kell, hogy 

élvezzenek a régió inkluzív gazdasági fejlesztésében. Feltételezem, hogy a makro-
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régiókon belül külön csoportot képeznek azok a térségek, amelyek tengelyét egy 

transznacionális vízgyűjtő alkotja (H5). 

1.3 A kutatás módszere  

 

Irodalmi feldolgozást végeztem a vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom áttekintésével. 

Rövid történeti elemzés keretében tekintettem át a Duna-térség kapcsolatrendszerét. A térségi 

fejlettségi szintek bemutatására hazai és nemzetközi adatok felhasználását végeztem. A 

kutatás részét képezi az összehasonlító elemzés hasonló, vízgyűjtőterületek, makro-regionális 

térségek adatainak elemzése, az analízis során egy csoportba tartozó elemek összevetése. 

Olyan policy eszközkészlet meghatározására törekedtem, amelyek a beavatkozási folyamatok 

döntéseit célirányosan befolyásolják, és meghatároztam azokat a feltételeket, amelyek 

hatékony együttműködést biztosíthatnak. Kormányzási szempontból vizsgáltam a Duna-térség 

gazdasági, környezeti, társadalmi együttműködésének következtében várható új állapotot, és 

lehetséges szcenáriókat állítottam fel ez alapján. A módszertan az alábbi három fő részből 

tevődik össze: 

(i) A makro-régió területi lehatárolása: megvizsgáltam, mik azok a szempontok, amelyek 

alapján a Duna-térség egy összefüggő vizsgálati területnek tekinthető, mely alapját adja egy 

makro-regionális fejlesztésnek. Ehhez a térség előtt álló kihívások beazonosítása szükséges. 

Áttekintettem tehát, milyen makro-regionális kihívások jelentkeznek a térség előtt, melyek 

leküzdése térségi együttműködést kíván.  

(ii) A makro-regionális potenciál felmérése: a sikeres makro-regionális együttműködés 

feltételeinek teljesülését és a hatótényezőket elemeztem a térségben, majd más, hasonló 

régióval való összevetésben vizsgáltam meg a sikertényezőket. 

(iii) A makro-regionális erőforrás-hatékonyság prioritásának kialakítása: felmértem, hogy egy 

új típusú együttműködés milyen hozzáadott értéket jelenthet a térségi versenyképesség 

szintjén. A Duna-térség versenyképessége szempontjából meghatározó szerepe van az 

erőforrás-felhasználás hatékonyságának. Meghatároztam egyrészt, hogy milyen okokra 

vezethető vissza a nagyfokú heterogenitás a térség gazdasági és társadalmi szerkezetében, 

másrészt, hogy a térség intézményrendszerében mutatkozó különbségek miként befolyásolják 

az erőforráshatékonyságot és ezen keresztül a makrotérség versenyképességét.  

A kutatás céljainak megvalósításához a deduktív elemzést tartom alkalmasnak. Az elemzett 

témák (a politikai tér változása, makro-régiók fejlesztése) a kvalitatív adatok használatát 

indokolják, és az újabb kutatási elméletek értelmében pedig a kvalitatív adatok alkalmazhatók 
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deduktív eljárásokban is (Bryman 2008). A dolgozat három folyamat - a globalizációs 

folyamatok, a makro-regionális folyamatok, és az intézményi menedzsment – 

összefüggéseinek vizsgálatára törekszik az erőforrás-hatékonyság szemszögéből. A témában 

hozzáférhető szakirodalom összefüggést állapít meg az intézményi struktúrák fejlettsége és a 

kormányzás hatékonysága között, amit az esettanulmányok is megerősítenek. Elemzésem 

újabb igazolását adhatja ennek az összefüggésnek, és így megerősíti az elmélet helyességét. 

Amennyiben nem igazolja vissza, akkor az összefüggések újragondolása válik szükségessé. 

Emellett a vizsgált területek a regionális politika olyan lényeges elemeit érintik, mint a) az 

intézményi működés hatása a regionalizációra b) a makro-régiók értékrendje, céljai és 

eszközei c) centralizáció-decentralizáció viszonya a makro-regionális térben. A kutatás 

tárgyát képező térség lehatárolásához történelmi perspektíva is szükséges. A folyamatok 

értelmezéséhez pedig a kulcsfogalmak meghatározásának, elméletének és magyarázatainak 

integrációjára van szükség. 

Az adatok egy része irodalmi forrásokból (nemzeti és EU dokumentumok, makro-regionális 

programok, stratégiák, akciótervek, monitoring jelentések, hivatalos kommünikék, média 

beszámolók) származik, ezek alapján kvalitatív elemzést végeztem. A Duna-térség gazdasági, 

társadalmi és környezeti szerkezetének elemzése azonban kvantitatív adatok feldolgozását is 

szükségessé tette, melyhez elsősorban Eurostat, Aquastat és OECD adatbankokat használtam. 

Az adatok további része másodlagos forrásból (tudományos kutatások, tanulmányok, 

műhelymunkák) származik. Munkám során nemzetközi stakeholder konferenciákon (fórum), 

szakértői egyeztetéseken alkalmam volt civil testületek, állami intézmények, gazdasági 

érdekkörök szereplőinek véleményét, álláspontját formális és informális tárgyalás kereteiben 

megismernem. Az empirikus adatokat az elméletekkel összevetve használtam fel és építettem 

be a dolgozatomba. 
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2. Regionalizációs és globalizációs folyamatok  

2.1. Regionális tömbök formálódása a globális térben 

 

A bipoláris világ megszűntével Immanuel Wallerstein egy multipoláris világ 

kialakulását vizionálja és annak kapcsán regionális tömbök megerősödését vázolja fel a világ 

különböző térségeiben (Hovanyecz 2010). Samuel Huntigton (2006) új középkor víziója a 

világfolyamatokban a civilizációnak, a különböző kultúráknak tulajdonít meghatározó 

szerepet. Az egyik fő kérdés ebben a globális folyamatban, hogy a makro-regionális tömbök 

kialakulását a globális politika irányítja, vagy a tömböket alkotó csoportok maguk szervezik 

és alakítják működésüket és integrálódnak később esetleg globális hálózatba. A globális 

gazdasági folyamatok érdekei kezdettől fogva ellentétesek a nemzetállamok kulturális 

érdekeivel. Valójában tehát gazdasági és kulturális érdekek között feszülő ellentétekről van 

szó. A megindult globális folyamatok továbbterjedése a nemzetállamok kiszolgáltatottságát, 

sebezhetőségét jelentik, de a nemzetállamok elszigetelődése ugyanezt a veszélyt hordozza 

magában. Ezt Közép- és Délkelet Európa éppúgy, mint Észak-Afrika térsége megtapasztalta 

az elmúlt évtizedekben. Hasonló jelenségekre figyelhetünk fel a Kaukázus vagy Közép-Ázsia 

térségében is, és mindenütt, ahol egy korábbi rendszertől leszakadó államok keresik helyüket 

a megváltozott erőtérben. Néhányan közülük már felismerték az integrációban rejlő 

lehetőségeket.  

Az ipari forradalom kezdetétől a tömegtermelésre épülő ipar térbeli koncentrációja 

regionális különbségek növekedését eredményezte, ahol is a folyamatokat a földrajzi 

közelségből eredő előnyök mozgatták. Ezekkel egyidőben a differenciálódás és 

kiegyenlítődés felé irányuló térfolyamatok is kialakultak a nemzetközi kereskedelem és a 

nagyvárosokra koncentrálódó szolgáltató szektor eredményeképpen. A regionális 

egyenlőtlenségek mérséklésében a regionális politika ekkor kezdett szerepet játszani. Bár a 

nemzeti regionális politikák Európa szerte eltérőek voltak, a területi fejlődés folyamatát 

uniformizált módon kezelték: a termelési tényezők mobilitását próbálták ösztönözni, 

figyelmen kívül hagyták a régiók saját fejlődési útját, a kulturális sajátosságokat és a belső 

erőforrásokat (Cochrane 2007).  

A XIX. század végére kialakult komparatív előnyökön alapuló térbeli 

munkamegosztást a tőke, áruk és munkaerő növekvő volumenű nemzetközi áramlása, illetve a 

politikai keretek, nemzetállamok, gyarmatbirodalmak tették lehetővé, s mindez a 

magterületek és perifériák között elmélyülő kölcsönös függőséget eredményezett (Hobsbawm 
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1988). A modern gazdaságot a ciklusokban zajló technológiai és szervezeti változásokhoz 

kötődő átalakulások (Kondratyev-féle ciklusok) és geopolitikai krízisekhez köthető térbeli 

átrendeződések jellemzik, amely mára a globális kölcsönös függőség rendszereit hozta létre 

(Nagy  Pál 2010).  

A globális kereskedelem előtt álló akadályok lebontása valamint a közlekedés és a 

kommunikációs technológia fejlődése hozzájárult ahhoz, hogy a globális értéktermelési 

láncok váltak a globális kereskedelem főszereplőivé (Krugman 2003, Castells 2005). Ezek a 

láncok elég nagyok és rugalmasak ahhoz, hogy a globális piachoz igazodni tudjanak, viszont 

kellően beágyazottak a lokális térben, hogy az ebből származó előnyöket (megbízható 

információ, alacsony szállítási költségek stb.) kihasználhassák. Az értéktermelési folyamat a 

résztvevők felhalmozott tudására és kapcsolati tőkéjére, a hálózat lokális elemeinek 

versenyelőnyeire épül, s ma már egy-egy vállalat szerepét a globális áramlásokban a gazdaság 

főszereplőihez fűződő kapcsolata határozza meg (Porter 1990). Hasonlóképpen egy-egy 

regionális szerveződés prosperitása is a globális hálózatokba integrálódásától függhet. 

(Castells 2005). A tőkemozgások, az intra- és interregionális kereskedelem újraértelmezi a 

nemzetállami szintet. Egy-egy nemzeti piac mérete csekélynek bizonyulhat a globális 

áramlások volumenéhez képest, és ez a tény makro-regionális együttműködésre sarkalhatja 

egy térség államait pl. az infrastruktúra vagy a logisztika terén. 

A globalizáció fogalmával kezdetben a kormányok és a nagyvállalatok közötti 

kapcsolatot lehetett jellemezni, mára azonban a kommunikációs eszközök ugrásszerű 

fejlődésével a digitalizáción, virtualizáción és automatizáción keresztül egyéb területekre 

(úgymint a pénzügy, ipar, közlekedés, hírközlés vagy akár szabadidő stb.) is kiterjed. A 

jelenleg zajló globalizációs folyamat már olyan tempót, kiterjedtséget és mélységet ért el, 

amely igen intenzív befolyással van nemcsak az állam és az intézmények, de a társadalom 

alakulására is, melynek eredményeképpen új társadalmi, politikai csoportok keletkeznek. A 

piac diktálta tempóhoz csak a megfelelő vezetéssel, rugalmassággal és kreativitással 

rendelkező vállalatok, intézmények és államok tudnak alkalmazkodni, ennek hiányában a 

politikai entitások elveszítik befolyásukat a kibertérben zajló folyamatok felett (Friedman 

2005). 

A globalizáció első hullámának, miként az azt elősegítő Hanza-szövetségnek, majd az 

ipari forradalomnak (1769-1850) elindítója és motorja Európa volt. Az európai expanzió, az 

áruk és termékek kereskedelme már ekkor átlépte az európai nemzeti, földrajzi és civilizációs 

határokat (Aguiar 2000). A globalizáció XIX. század második fele és a XX. század első két 
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évtizede között fellépő második hulláma azonban már a tőke körforgását, az amerikai 

világhegemónia megerősödését segítette elő. A globalizáció jelenleg zajló harmadik hulláma 

egyfajta posztnemzeti globalizáció, egy virtuális térben zajlik, ahol az információ, az 

adatbankok válnak a hatalom eszközévé és állandó változások, mozgások jellemzik. Az 

egységesítő erők támogatói abban hisznek, hogy léteznek globális, rendszerszintű 

megoldások, melyek bevethetők és alkalmazhatók területtől függetlenül, ha kiépítjük hozzá a 

megfelelő, azaz egységes intézményeket és eszközöket, majd ezeket becsatornázzuk a 

hálózatrendszerbe. Ez a hatalom nem egy térben összpontosul, hanem hálózatok, 

áramlatfolyamatok rendszerében és ez befolyásolja a társadalmi tudást, létet, identitást.  

A globalizációs folyamatok tehát túlnőttek Európán, kikezdték Európa vezető szerepét 

 José Ortega y Gasset szavával ’szellemi hatalmát’ (Ortega y Gasset 2003). Az új, többszintű 

kormányzási rendszerben működő Európa politikájának meghatározói nem az államok, hanem 

az állami fragmentáció folyamatában születő politikai hálózatok lesznek. A sok esetben 

területhez kötődő etnikai, civilizációs tényezők azonban továbbra is fontos szerepet töltenek 

be, hisz Európát mindig is a nemzetek adták. Az egységes európai állam megteremtéséhez 

nélkülözhetetlen a nemzeti eszme. „Minél hívebb marad igazi lényegéhez a nyugat 

nemzetállama, annál egyenesebb út vezeti el az egész földrészt átfogó, óriási államhoz” 

(Ortega y Gasset 2003,178). Ez alapján tehát megkülönböztethető az európai egység, ami egy 

jogi, politikai fogalom az európai kulturális tudattól, ami pedig egy „örök alkotás, nem egy 

állomás, hanem egy olyan út, amin végig kell menni” (Ortega y Gasset 2003, 25).  

A globalizáció felerősödésével új hatalmi struktúrák is kialakultak. A regionalizmus 

globalizációjával a hatalom területi alapját a hálózatok, folyamatok rendszere váltja fel, és ez 

a folyamat Európában is végbemegy a transznacionális, regionális és helyi hálózatok 

működésén keresztül. Ezek a hálózatok egymásba fonódva a globális folyamatok résztvevőivé 

válnak és új térbeli struktúrát hoznak létre (Szilágyi 2010).  
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1. ábra Új térbeli integrációs struktúra 

 

 

Forrás: Szilágyi István (2010,199) nyomán saját szerkesztés  

A globalizáció közepette is Európában két jelentős folyamat kezdődött el. Egyrészt elindult 

egy integrációs folyamat, melynek eredményeképpen létrejöhetett az Európai Unió, az 

egységes fizetőeszköz az euro, a regionális és lokális érdekek mentén történő politizálás, a 

szubállami szint és az identitások megerősödése. Az europanizáció felfogásában az Európai 

Unió egy többszereplős, többszintű kormányzási rendszer keretében működő struktúra, 

melyben egyaránt szerepet kapnak a szakpolitikák, a szubállami entitások, a nemzeti 

kormányok, a kormányközi szervezetek, és a szupranacionális intézményi szint. A másik 

meghatározó folyamat az európai regionális dezintegráció, melynek eredményeképpen új 

nemzetállamok is születtek, és a nemzeti identitás tudat mellett az autonómia törekvések is 

felerősödtek. Különösen a KKE országokban zajlanak le hangsúlyos folyamatok, amelyek 

következtében nem csak a politikai, de a gazdasági és társadalmi struktúrák is változnak. Az 

Európai Unióban, akárcsak a világ egyéb térségeiben centrumok, innovációs központok, 

perifériák, és félperifériák működnek és tartják dinamizmusban a térséget. 

 A ’90-es évekig a globalizációs elméletekre a technokrata funkcionalista megközelítés 

volt a jellemző, aminek lényege, hogy a globalizáció homogenizálja a világot, a lokális, a 

regionális, a nemzetállami szint nem játszik többé szerepet a döntésekben, az állam és 

közszféra méretét ezért minimálisra kell csökkenteni, az angolszász állam mintájára. A 

spillover elvén a pénzpiaci folyamatok (a globalizáció első hulláma), majd az információs 

technológiai eszközök elterjedése révén (a globalizáció második hulláma) a társadalmi szférák 

egyéb területein is, a kultúra szintjén is homogenizáló hatások érvényesülnek. A kilencvenes 
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évek közepétől azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a globalizáció következtében a nemzetállam 

kapacitása ugyan valóban csökken, de csak a nemzetállam domináns helyzete szűnt meg, nem 

maga a nemzetállam. A Világbank is szakított korábbi filozófiájával és immár nem a 

szabadpiaci mechanizmusok, hanem az intézményi mechanizmusok szerepét látja 

elsődlegesnek a folyamatok irányításában. Előtérbe kerül a globalizáció és lokalizáció 

kiegyensúlyozása, a globális közjavak védelme, a kormányzás (governance) támogatása. A 

globális folyamatok során ugyanis nem csak spillover (átpördülés), de spillback (ellenhatás) 

(Schmitter 1970,840) is érvényesül. Ezek váltakozása tartja dinamikus mozgásban a tőke, az 

információ, a munkaerő stb. áramlatokat (flow), amelyek aztán átalakítják a különböző 

szférák (technikai, pénzpiaci, etnikai, média, tájkép stb.) szerkezetét. A globalizációs 

folyamatok ellensúlyozása, ellenhatásaképpen pedig regionalizációs folyamatok (nagyrégiók) 

is elindultak, melyek két típusa különböztethető meg: (a) regionális integráció pl. az EU és (b) 

regionális kooperáció pl. NAFTA. A nagyrégió a térség versenyképességét javítja a globális 

versenyben azáltal, hogy a kedvező hatásokat beengedi, a káros hatásokat pedig kivédi, 

tompítja. Mindez tehát azt mutatja, hogy az állam és a politika továbbra is szerepet játszik és 

hogy a globális folyamatok nem csak homogenizálnak, de heterogenizálnak, sőt 

fragmentálnak is (Ágh 2000). 

Björn Hettne (1999) a regionalizmus folyamatának három hullámát különbözteti meg, az 

alábbiak szerint: 

1. A makro-régiók fejlődésének európai előzményeit az 1940-es és 1960-as években 

találjuk, amikor is központi helyet foglalt el a nemzetközi biztonsági szempont a politikában, 

valamint ezzel párhuzamosan független önálló államok arra a következtetésre jutottak, hogy 

gazdasági és társadalmi potenciáljukat összehangolva, egységesen fellépve eredményesebbek 

lehetnek, mint külön-külön (Capannelli 2009). Ezen megfontolásból jöhetett létre az Európai 

Szén- és Acélközösség 1950-ben vagy az Északi Tanács1952-ben
1
.  

2. Az 1980-as évek végétől az 1990-es évekig tartó folyamat, melyek hatására a 

hidegháború utáni globalizációs folyamatban egy határok nélküli világban közeledni kezdtek 

                                                           
1
 Az Északi Tanács fórumot 1952-ben alapították, székhelye Koppenhága. Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, 

Svédország államok parlamentjei, valamint autonóm területek (Feröer-szigetek, Grönland, Aland) évente 

választott küldötteket delegálnak a tanácsba, akik országuk érdekeit képviselik. Az Északi Tanács mintegy 

harminc intézményt működtet, melyek között található az Észak Háza (kulturális központ, Feröer-szigetek) vagy 

a Nordregio – The Nordic Centre for Spatial Development (területfejlesztési kutatóintézet, Stockholm) 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Parlament
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egymáshoz kereskedelmi, gazdasági és politikai elképzelések. A regionális integrációt ekkor 

elsősorban a geopolitikai kapcsolatok vezérelte, egymással földrajzi összeköttetésben álló 

államok célkitűzéseire épült, vagyis top-down jelleggel működött (Wunderlich 2008). Az 

európai integráció és az Európai Unió létrejötte szempontjából a következő meghatározó lépés 

az Egységes Európai Okmány volt, amely 1987-ben lépett hatályba. Mindez lehetővé tette a 

szabad kereskedelem, a közös piac, az egységes valuta, az euro létrejöttét az 1990-es évekre. 

3. A regionalizmus harmadik hulláma egy új regionalizmus korszaka a bipoláris világ 

után egy multipoláris világ jön létre, a globális folyamatok és az európai kereskedelem 

liberalizálásával intenzívebb integráció indul meg. Ebben a folyamatban nemzetállamok 

együttesei alkotnak régiókat, egyértelműsítenünk kell tehát, hogy itt nem az országokon 

belüli, intraregionális szintről van szó. Más szerzők is éles különbséget látnak a regionalizmus 

új és korábbi korszaka között (Williams 2005, Gamble 2007). A konvencionális 

regionalizmus top-down vezérelt folyamat volt, míg az új regionalizmus sokkal spontánabb. 

 Az államhatalom területi szerkezete és azon belül az egyes szintek döntési 

kompetenciája döntő fontosságú a területi politikai célok elérése szempontjából. A ’70-es, 

’80-as évek gazdasági növekedése és globalizációs folyamatai hatására az európai területi 

politika a mezoszintű igazgatási és fejlesztési intézményeket erősítette, a ’90-es évek az 

endogén források aktivizálására, a helyi gazdaságfejlesztésére helyezte a hangsúlyt, ami a 

települések fejlődéséhez járult hozzá. A XXI. századtól a köz és magánszféra új kapcsolatokat 

alakít, új konstrukciók, új intézmények jönnek létre, amelyek hatással vannak a területi 

politika irányítási rendszerére is. Az államszervezési és fejlesztési modellek egyik központi 

kérdése a centralizáció-decentralizáció viszony, amely kapcsán egyre inkább egyfajta 

kiegyensúlyozás tűnik ideálisnak, hisz mindkettőnek megvan az előnye és hátránya. A 

centralizáció bizonyos területeken eredményezhet hatékonyságot, átláthatóságot, azonkívül 

vannak olyan közfeladatok, amelyek csak központosítva oldhatók meg. A decentralizáció 

újszerű kontroll (nyilvánosság) alkalmazhatóságát és a területi forrásallokáció 

optimalizációját teszi lehetővé, regionális identitást hozhat létre. Kedvezően hat a 

regionalizációra (sikeresen ellensúlyozhatja a központi hatalmat), de szélsőséges esetben 

bebetonozhatja a lokális elitet, korrupciónak adhat teret, fékezheti az innovációt stb. A 

funkciók és a hatalom megosztása a központ és a helyi szervek között az alá-fölé rendelt 

viszonyt úgy szünteti meg, hogy közben nem sérti az állam szuverenitását (Rechnitzer-Smahó 

2011). 
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A világfolyamatokból kivehető, hogy a gazdasági fejlődésnek többféle útja lehetséges, 

amelyeket a kormányzási struktúrák/kapacitás egymásra hatása alakít, és mindezek a 

folyamatok radikálisan átalakítják a világ politikai és gazdasági rendjét. Michael Dunford et 

al. (2016) a világtrendeket négy összefüggésből eredezteti. (i) A XXI. század elejére miután 

véget értek a diktatúrák Görögországban, Portugáliában, Spanyolországban a 1970-es 

években, a kommunizmus összeomlott Kelet-Európában és politikai változások kezdődtek 

1980-as években Kelet-Ázsiában, majd Észak-Afrikában beköszöntött az ’arab tavasz’ a 

2010-es években, a demokrácia harmadik hulláma véget ért (Huntington 1993). (ii) 

Hanyatlásnak indult az unipoláris világrendszer, melynek központja az USA és NATO 

szövetségesei. (iii) Az Észak gazdasága, amely a világgazdaságot vezette 1970-es évek 

válságáig, lassuló gazdasági ütemet mutat. Az Új Fejlesztési bank (NDB) amely a BRICS 

(Brazília, Oroszország, India, Kína) fejlesztési bankja, és az Ázsiai Infrastruktúrális 

Befektetési Bank (AIIB), mely az ázsiai-csendes-óceáni térség infrastruktúra beruházásait 

segíti, létrejöttével új intézmények jelentek meg a nemzetközi színtéren, és noha ma még nem 

olyan erősek, mint a Világbank és az IMF, de hosszú távon átalakíthatják a világ gazdasági 

rendjét. A Shanghaji Együttműködési Szervezet egy új eurázsiai politikai, gazdasági és 

katonai szervezet. A kínai ’Egy öv, egy út’ kezdeményezés pedig a szárazföldi és tengeri 

selyemút fejlesztésén keresztül az áruk, szolgáltatások és emberek áramlását támogatja. Bár 

az intézmények a nyugati országok előtt is nyitva állnak, azok elsődleges célja, hogy a nem 

nyugati államok együttműködését erősítse. Mindeközben az IMF-en belül is növekszik a 

fejlődő gazdaságok (BRICS) szavazati joga. Mindezek a folyamatok tehát azt valószínűsítik, 

hogy egy kevésbé kiegyenlített, inkább plurális társadalmi-gazdasági világrend kialakulása 

várható, ahol megmarad a diverzitás. (iv) A nyugat-központú világ, melynek útját az ipari 

forradalom jelölte ki, hanyatlásnak indult. A világ gazdasági gravitációs központja 1980-ban 

az Atlanti-óceán nyugati partvidékén volt, 2016-ban Közép-Ázsiára esik, és amennyiben 

folytatódnak a trendek, akkor 2050-re Délnyugat-Kínában lesz, ahol az ipari forradalom előtt 

is volt. Új globális szerződésre lenne azonban szükség ahhoz, hogy a növekedés és a növekvő 

egyenlőtlenségek közötti összefüggés ne folytatódjon (Dunford et al. 2016).  

2012-ben Varsóban létrejött a „16 + 1 együttműködés” nevű politikai platform, amely Kína és 

tizenhat közép-kelet-európai állam közötti kapcsolatot hivatott koordinálni, intézményes 

keretek között. Az együttműködés gazdasági, tudományos, turisztikai és kulturális 

kapcsolatok fejlesztését célozza. Az, hogy Kína figyelme az EU országok felől a KKE 

térségre helyeződik át, köszönhető az eurozóna válságának, a KKE térség növekvő 

gazdaságának, valamint, hogy a KKE térség egyre inkább high-tech árut importál Kínából, 
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miközben továbbra is főleg low-tech árut exportál Kínába (Dumitrescu 2015). 2015-re a 

kétoldalú kereskedelem elérte az 56,2 mrd dollárt, amely 28 százalékpontos növekedést jelent 

2010-hez képest. A kínai vállalatok összesített befektetése a közép-európai országokban pedig 

meghaladta az 5 milliárd dollárt, a pénzügy, a zöld energia, a távközlés és vegyipar területén. 

Mivel az EU és Kína között nincs befektetési megállapodás, az egyes országok bilaterális 

egyezmények keretében igyekeznek megállapodásokat kötni. Kérdés ugyanakkor, hogy a 

jelentős infrastruktúra beruházások mennyire lesznek összehangoltak a térségben. Szerbia, 

mely nem tagja az EU-nak, földrajzi elhelyezkedése miatt fontos Kínának. 2014-ben született 

megállapodás egy 2 mrd euróból 2017-re megvalósuló Belgrád-Budapest gyorsvasútvonal 

fejlesztéséről, amely projekt része annak a nagyszabású transzbalkáni vasúti tervnek, mely 

Pireuszt kötné össze Budapesttel. 2013-ban egy kínai állami vállalat és Szerbia között születet 

megállapodás értelmében 8 éven belül és 12 milliárd euróból kiépülhet a Duna-Morava-

Vardar-Égei-tenger csatorna, mely 1.200 km-el (3 nap szállítási idő) rövidebb, mint a 

Boszporusz-Constanta- Belgrád-Budapest útvonalon át Nyugat Európába vezető  paneurópai 

VII korridor, és Duna-Majna-Rajna vízi út (Dumitrescu 2015). Kína együttműködése a KKE 

térséggel nem feltétlenül vezet az EU fragmentációjához, épp ellenkezőleg, elmélyítheti a 

kapcsolatot EU és Kína között, és csökkenti a fejlettségbeli különbséget Európa nyugati és 

keleti térsége között (Pavlicevic 2015). 

A plurális világ megértéséhez nem szorítkozhatunk univerzális gazdasági modellekre és 

elméletekre. A nyugati államok gazdasági fejlődésének modellje ugyanis nem alkalmazható 

univerzálisan mindenütt. A kínai szocialista állami tulajdon kapcsolata a szocialista 

piacgazdasággal, vagy a ’négy ázsiai tigris’ gazdasági fejlődésében mutatkozó 

különbözőségek azt mutatják, hogy a gazdasági fejlődést meghatározza a kormányzás és a 

kormányzási kapacitás is (Dunford et al. 2016). A kormányzási kapacitás (egyrészt az állam 

képessége a törvényi szabályozásban, másrészt a kormányfunkciók, vagyis az ellátandó 

feladatok meghatározása) a kulturális normák, értékek és társadalmi hagyományok által 

meghatározott. A gazdasági szféra nem független a szuverén államok és politikai szervezetek 

által működtetet intézményektől. A döntési folyamatok a társadalmi gyakorlatok rendszerébe 

ágyazottan zajlanak, amelyek igen eltérőek lehetnek a különböző társadalmakban. 

A globalizáció erősödésével, mely kiterjeszti a versenyt az egész világra, és átrendezi 

a piaci verseny feltételeit és jellemzőit, az államok egyre kevésbé, a multinacionális vállalatok 

viszont egyre erőteljesebben tudnak érvényt szerezni maguknak. Így a regionális gazdasági 

növekedésnek mára a versenyképesség lett a meghatározója. Ennek hatására megjelenik az 
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alulról építkező szerveződés, és az endogén fejlődési szemlélet az Európa 2020 új 

területfejlesztési céljaiban: intelligens növekedés, fenntartható növekedés és inkluzív 

növekedés és a Barca-jelentés helyalapú (place-based) szemléletében is. A térségi 

gazdaságfejlesztés ennélfogva olyan programokat jelent, amelyek egy térség 

versenyképességének javítását célozzák (Lengyel 2013). Bizonyos esetekben továbbra is 

szükség van a központi kormányzati (keynesi jellegű) beavatkozásokra, emellett minden 

térségnek egyedi, az endogén sajátosságokra épülő, alulról szerveződő, többszektorú integrált 

gazdaságfejlesztési stratégiákat kell kidolgoznia. 

A regionális tudomány álláspontja szerint a területi egyenlőtlenség és 

újratermelődésük természetes folyamat, ugyanakkor mérséklésük indokolttá válhat, ha azok a 

közösség számára túlzott méreteket öltenek (Lengyel – Rechnitzer 2004). A tudásalapú 

gazdaság térnyerésének köszönhetően a „globális verseny motorjai” a nagyvárosok, ami 

elsősorban az agglomerációval magyarázható. A globalizációs folyamatok hatására a 

nemzetközileg versenyző cégek tartós versenyelőnyei térben is koncentrálódnak és részben 

ezek ellenhatásaként, a végrehajtó (rutinszerű) tevékenységek főleg a fejlődő országokba 

dekoncentrálódnak. Az új térbeli munkamegosztásban a kevésbé fejlett régiókban is 

megjelennek az új technológiák (pl. internet) és eszközök (mobilkészülékek), de ezekben a 

régiókban a vállalatok döntően költségelőnyökre épülő versenystratégiát folytatnak, és a 

centrum-periféria viszonyok egy magasabb szinten, de lényegében újjászületnek (Lengyel 

2007). Némiképp hasonló folyamat zajlott le a múlt században, amikor az alföldi 

mezővárosok körül települt tanyák (Gráfik 2004) eleinte csak kulturális és szociális, majd 

gazdasági értelemben is egyre lazább kapcsolatba kerültek anyatelepüléseikkel.  

 A globális gazdaságban a tudásintenzív tevékenységek és háttérintézményeik térbeli 

koncentrációi lettek a gazdasági növekedés hajtóerői. Ez tükröződik a 2007–2013 közötti 

regionális támogatások irányelveiben. A koncepció a hazai fejlesztéspolitikai 

dokumentumokban (2005-ös Országos Területfejlesztési Koncepció, 2006-os Új 

Magyarország Fejlesztési Terv) is megjelent, eleinte növekedési, majd versenyképességi, 

végül fejlesztési pólusokként jelölve meg ezeket a térségeket (Lengyel 2007). A fejlesztési 

pólusokról szóló vitákban Magyarországon a következő két szemlélet ütközik. (i) A 

tudásalapú gazdaságfejlesztés  ebben nemzetközileg versenyképes vállalkozások 

fejlesztéséről, támogatásáról, a kapcsolódó infrastruktúra kiépítéséről, munkahelyek 

létrehozásáról van szó. (ii) A policentrikus városhálózat fejlesztés  ez a pólusnak kiszemelt 

város infrastruktúrájának és intézményeinek széles körű fejlesztését, a városi funkciók 
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bővítését, a megközelíthetőség javítását jelenti a gazdasági igényektől függetlenül. A 

városhálózati pólusokon belül további két elképzelés van jelen, egyik csak a régióközpontokat 

fejlesztené, a másik a régióközpontokat és a középvárosokat is, mint alpólusokat. Lengyel 

Imre (2007) véleménye ezek tükrében, hogy az elmaradott hazai régiókban mindkét típusú 

fejlesztéspolitikára szükség van, szükséges a városhálózat csomópontjainak megerősítése is, 

mivel a nagyvárosi infrastruktúra elemei hiányosak, ami versenyhátrányt jelent a globális 

piacon. Épp úgy szükségesnek tartja azonban a tudásalapú gazdaság alapjainak megerősítését 

is, hisz azok nélkül hosszabb távon gazdasági növekedés, így életszínvonal-emelkedés nem 

lehetséges. Fő kérdésnek a kettő arányát tartja és megjegyzi, hogy az EU 2007–2013 közötti 

kohéziós politikájának iránymutatásai a gazdasági növekedést és munkahelyteremtést a 

tudásalapú gazdaság támogatásán át ösztönzik. Megfogalmazódnak a városhálózat fejlesztési 

gondolatok, de azokban is a tudásalapú gazdaság szempontjai dominálnak: a regionális 

fejlődésmotorok állnak az első helyen és kevésbé fontos a kiegyensúlyozott (policentrikus) 

városhálózatok támogatása.  

2.2. Állam és szuverenitás új értelmezése 

2.2.1. Identitás és önrendelkezés 

 

A középkorban egyes teológusok a pápát, míg mások a császárt tartották a szuverenitás 

letéteményesének, az autoritás, a tekintély valódi forrásának. A háborúk és konfliktusok 

lezárásaképp megjelent az igény az erős törvényeknek érvényesülést szerző nemzeti hatalom 

létrehozására, az eszmék eleinte még az abszolút monarchiák korlátlan hatalmának 

legitimálására törekedtek. Erre utal maga a fogalom is mely a francia souverain (felség) 

szóból ered, s Jean Bodin megfogalmazásában a parancsolás legfőbb hatalmát jelenti. Thomas 

Hobbes elméletében a közrend fenntartása érdekében a hatalom egy személy vagy testület 

kezében összpontosul, s az uralkodói akaratnak minden szerződő fél alá van rendelve. A 

harmincéves háborút lezáró 1648-as vesztfáliai béke létrehozta az államok jogi egyenlőségén 

alapuló modern szuverén államrendszert (Kiss 2005,17).  

A szuverenitásnak nincs egy nemzetközileg elfogadott definíciója. Kettős fogalom, mely 

egyszerre jelent jogi státuszt (az állam nemzetközi rendszerben elfoglalt helyére utalva a 

szuverén állam nem áll más állam vagy entitás fennhatósága alatt) és politikai fogalmat (a 

szuverén állam kapacitásaira képességére utalva az állam területén mindenre és mindenkire 

kiterjedő főhatalom gyakorlásának a képessége).  
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Geoffrey Stern (1998) megállapítja, hogy a szuverenitás érvényesítésének képessége 

államonként eltérő, amit befolyásol az adott állam nemzeti és kulturális homogenitása, a 

politikai kultúra (a döntéshozatal demokratikus jellege), a világgazdaságban betöltött szerepe, 

védelmi képessége.  

Stephen Krasner (1995) a belső és külső szuverenitás elmélete kapcsán a szuverenitás négy 

egymással is összefüggő értelmezését írja le: 

 interdependencia: az állam ellenőrzőképessége, melyet határai fellett gyakorol az áruk, 

emberek, tőke és eszmék áramlása vonatkozásában, 

 belső főhatalom: az állam ellenőrző és szabályozó képessége, 

 nemzetközi jogi szuverenitás: a nemzetközi szerződéskötés képessége, meghatározza, 

hogy egy államot más államok elismernek-e, mely kihatással van a nemzetközi 

szervezetek pl. az ENSZ-ben való részvételre stb., 

 vesztfáliai szuverenitás: az államok a külső szereplőktől függetlenül, saját 

elképzelésük alapján alakítják belpolitikájukat. 

Havelock Brewster (2003) meglátása szerint a szuverenitás nem egy monolitikus vagy 

statikus, hanem meglehetősen dinamikus fogalom, mely az érintettek igényeinek és céljainak 

megfelelően változhat, nem csupán deklarált célok alakíthatják, hanem de facto is formálódik 

A kormányköziség (intergovernmentalizmus) és a nemzetekfelettiség (szupranacionalizmus) 

az európai gyakorlatban egyidejűleg is fennállhat, annak megfelelően, hogy milyen területről 

van éppen szó. 

Egy elmozdulást figyelhetünk meg a vesztfáliai rendszer területi-közigazgatási szemléletétől a 

funkcionális szuverenitás irányába, azáltal, hogy „az egyes államok döntési és cselekvési 

autonómiája különböző mértékű az egyes politikaterületeken, mint pl. a külpolitika, 

pénzügyek, gazdaság vagy migráció terén. Vagyis a szuverenitás érvényesítésének képessége 

már nem az egyes államokhoz, hanem az egyes politikaterületekhez rendelhető ’egység’, 

persze, továbbra is állami keretek között” (Lehoczki 2011,5).  

A vesztfáliai államrendszer a szuverén területi államok kormányzási cselekvéseit volt hivatott 

szabályozni egy kaotikus nemzetközi helyzetben. A forradalmak, a posztabszolutista, 

imperiális nemzetállamok, a háború utáni dekolonizációt követően egy új korszakba léptünk, 

ahol az államok nagyobb közössége alakult ki, de ezt is töredezettség és divergencia jellemzi, 

bonyolult, egymással nem összeegyeztethető regionális és globális kormányzási struktúrák 
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jönnek létre (Bishop et al. 2010).  Sok kis nemzetállam vívta ki függetlenségét, s foglalta el 

helyét az ENSZ-ben és szerzett ezzel együtt a nagyobb államokkal egyenlő nemzetközi 

jogokat és kötelezettségeket. Elvben legalábbis, de a valóságban a szuverenitás értéke annyi, 

amennyi érvényt tud neki szerezni az állam. Márpedig úgy tűnik ezek a kis államok 

méretüknél, töredezettségüknél, és fejlettségi szintjüknél fogva kevésbé tudnak élni ezen 

jogaikkal (Bishop et al. 2010). A szuverenitás szemszögéből problémát jelent, hogy egyes 

aktorok privilégiumot élveznek másokkal szemben, különösen az állami szereplők a nem 

állami szereplőkkel szemben (Vincent 1974,331). 

 Azt tapasztalhatjuk, hogy az elméletet, mely szerint az állam szuverenitása 

sérthetetlen, sok esetben nem igazolja annak gyakorlati megvalósulása: a szuverenitásnak 

ugyanis gyakran sem az állam, sem az ENSZ nem tud érvényt szerezni (BraveboyWagner 

2008,99), sőt az sem világos, hogy ez az elmélet helyes-e egyáltalán. A gyakorlat inkább azt 

mutatja, hogy fokozatok vannak, átmenetek vannak, relatív helyzetek vannak, mintsem 

kialakult végleges struktúrák. Globális politikai gazdasági korunkat erősödő globális 

összeköttetés, emberek, áruk, elméletek, tőke, és technológia határokon átívelő szabad 

áramlása jellemzi, amit a gyors technológiai fejlődés a liberalizációt erősítő nemzetközi 

tőkemozgás és államok összehangolt fellépése hajt. Ezen a hálón fennakadnak az államok és 

társadalmak függetlenül attól, hogy egyébként ki akarnának-e törni belőle vagy sem (Held et 

al. 2003). 

Egyre inkább úgy tűnik, hogy tulajdonképpen „nem arról van szó, hogy nincs többé 

szuverenitás, hanem, hogy igazából soha nem is létezett” (Philpott 2001,298). Az abszolút 

értelembe vett szuverenitás pedig még valószínűtlenebbnek, még inkább erodálódottnak tűnik, 

mint a 70-es években (BarrowGiles 2003).  

Egészen a közelmúltig az állam és a szuverenitás egy merev határok között értelmezett 

fogalom volt a nemzetközi kapcsolatok területén. A Kurdisztáni Régió (2005) önkormányzása 

azonban (mely néhány vonatkozásban a Boszniai Szerb Köztársaság politikai 

berendezkedésével rokonítható) merőben új helyzetet teremtett. A Kurd Régió, leginkább 

abban érdekelt, hogy Irakon belül, de attól különállóan működjön, és fontosabb számára a 

transznacionális vállalatok jelenléte, mint az, hogy egyes ENSZ tagországok elismerik-e vagy 

sem önálló államnak. Mindezek alapján Hannes Artens (2014) megállapítja, hogy az 

államiság fejlődése nem egy lineáris fejlődési folyamat, melynek során egy etnikai csoport 

nemzetté majd nemzetállammá fejlődik és ezzel kivívja szuverenitását, hanem ebben az új, 



25 
 

posztmodern értelmezésben állam és szuverenitás egy folyamat, nem pedig egy végső 

tökéletes állapot elérése, megvalósulása. A szuverenitás tehát az identitás diskurzusa.  

A nemzetközi kapcsolatok alakulásában korunk egyik legnagyobb kihívását az önrendelkezés  

jogának értelmezése jelenti. Nem maga az önrendelkezés joga kérdőjeleződik meg, hanem, 

hogy kit is illet meg ez a jog: egy csoportot, egy népet, vagy egy nemzetet, és mire hatalmaz 

fel ez a jog. Egyrészt a nagyhatalmak és a nemzetközi szervezetek részéről van egy merev 

ragaszkodás a nemzetállamok határainak fenntartásához, függetlenül attól, hogy azok miként 

jöttek létre. Másrészt több elnyomásban élő kisebbség küzd autonómiáért, vagy akár az 

elszakadásért, ha kell erőszakos eszközökkel is. A nemzetközi közösség pedig döntésképtelen 

a kérdést illetően, mivel nincs egyértelműen definiálva az önrendelkezés jogi fogalma.  

Alig van olyan állam, amely egy népet, vagy nemzetet foglal magába vagy, amelynek akár 

több nép önként vált volna a részévé. Egy kisebbség törekvése az önrendelkezésre, nem 

tekinthető zéró összegű játszmának, mely függetlenséget vagy asszimilációt eredményez, még 

ha a nemzetközi jog így is próbálja láttatni. A világ népeinek jelentős része most ébred 

öntudatára, a technológiai fejlődésen keresztül pedig látja, hogy milyen előnyöket élveznek a 

nyugati társadalmak, és ők is akarnak maguknak hasonló előnyöket. Ezek a népek új 

forrásokból (a nemzet, etnikum és vallás, stb.) merítenek identitást, miután az állam, 

amelyben élnek, nem adja ezt meg nekik. Pusztán jogi vagy pénzügyi eszközökkel a kérdést 

nem lehet kezelni, az ugyanis alapvetően az identitással van összefüggésben, így a 

legfejlettebb demokráciákban is jelen vannak szeparatista mozgalmak (pl. Quebeck vagy 

Skócia).  

Az önrendelkezés egy rendkívül összetett fogalom, mely nincs pontosan definiálva, de Hurst 

Hannum (1998) nyomán az önrendelkezésnek három történelmi fázisát különböztethetjük 

meg.  

Az első időszak a XIX. századtól 1945-ig tartott. John Stuart Mill gondolatai voltak 

ekkor nagy hatással a nacionalista törekvésekre, ő ugyanis egyfelől az etnikum, nyelv és 

kultúra, másrészt az államiság kérdését kapcsolta össze. Érdekessége, hogy a korszak 

nacionalista törekvései nem egy birodalomtól való elszakadásra, hanem nemzetegységesítésre 

törekedtek, így pl. Olaszország vagy Németország esetében. Nem abszolút, hanem relatív 

értelemben használták. Ahhoz, hogy egy állam függetlenné válhasson kellett, hogy 

rendelkezzen politikai és gazdasági életképességgel, valamint megfelelő földrajzi mérettel. Az 

Ottomán birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása során a kisebb nemzetek 
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már elszakadásra és nem egyesítésre törekedtek. A XIX. századi alapelv értelmében tehát az 

etnikai, kulturális, vallási csoportok politikai egységet alkotnak, melyek vagy függetlenné 

válnak vagy nem. 

Az 1945-ös ENSZ Karta létrejöttével kezdődik a második korszak. Ennek a 

korszaknak jelentős lépése, hogy miután a Karta is tartalmazza a fogalmat, így ami korábban 

csak az alapelv volt, azt most jogként ismeri el. 1960-tól azonban nyilvánvalóvá vált, hogy 

alapvetően a dekolonizációra irányult, nem népekre, hanem területre vonatkozott (vagyis 

minden gyarmatot megillet a függetlenség joga, függetlenül attól, hogy hány nép él rajta), 

abszolút jogként jelent meg, nem engedélyezte az elszakadást, a meglévő államok területi 

integritásához ragaszkodott. Nem egy etnikumhoz, kultúrához, vagy nyelvhez kötődött tehát.  

 A harmadik korszak 1970-es évektől napjainkig tart. Innentől kezdve figyelhető meg 

az előző két korszak törekvéseinek egyesítése egy új nemzetközi jog megalapozása céljából: 

vagyis minden nép (etnikai, kulturális vagy vallási alapon meghatározva) jogát a független 

államalapításhoz. Ezt azonban még egy állam vagy nemzetközi jog sem ismerte el.  

Felmerül a kérdés, hogy ha egy kisebbség elnyomásban él, az formál-e jogot számára az 

elszakadáshoz. Miközben a nyugati társadalmak ezen a kérdésen töprengenek, ezek a 

folyamatok feltartóztathatatlanul zajlanak, és vélhetően a nagy birodalmakat, mint 

Oroszország vagy Kína is érinteni fogja. Az Egyesült Államok Béke Intézete ezért a 

Külügymisztériummal közösen megvizsgálta azt a kérdést, hogy az eddigi esetek alapján 

lehetséges-e egy egyetemes válaszlépés kialakítása (Carley 1996). Következtetéseiket röviden 

összefoglalva a Duna-térség kapcsán is hasznosnak találom. 

Az USA-t a nemzetközi folyamatok két okból aggasztják, egyrészt a folyamatok 

eredményeképpen változnak a határok, és új államok jönnek létre, másrészt ezeket a 

folyamatokat gyakran erőszakos eszközökkel vívják meg. A szakértők véleménye szerint az 

USA-nak erre az utóbbi szempontra kellene koncentrálnia, és tartózkodnia kell attól, hogy 

valamiféle mereven értelmezett önrendelkezési elvre hivatkozva beavatkozzon. Az eseteket 

egyenként kell megvizsgálni, és áthidaló megoldási eszközöket kellene szorgalmazni, mint pl. 

a Gazdasági Együttműködési Keretmegállapodás Tajvan és Kína között. Tajvan ugyan az 

ENSZ-ben elveszítette, de az Ázsiai Fejlesztési Bankban megőrizte helyét, akárcsak 

Hongkong vagy Makao az Általános Kereskedelmi és Tarifa Egyezményben.  
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Az amerikai policy, hogy elkerülje az olyan helyzeteket, amikor az emberi jogok és a politikai 

stabilitás között kell választani, az önrendelkezésre úgy tekint, hogy az inter alia jelenti a 

kulturális függetlenséget, a vallásszabadságot, a saját nyelvhasználatot, de az elszakadás jogát 

nem. Azt csak olyan kivételes esetekben engedné meg, amikor a fennálló helyzet emberi 

jogokat sért vagy genocídiummal fenyeget, és emellett a létrejövő független állam 

gazdaságilag életképes. Más esetekben a kulturális autonómia, politikai autonómia, föderáció, 

konföderáció, nemzetközi garanciák, stb. eszközök alkalmazását támogatja. Emellett az is 

megfogalmazódott, hogy nagyobb figyelmet kell kapniuk az olyan szervezeteknek, mint a 

képviselettel nem rendelkező népek szervezete (UNPO), és egy állandó fórumot is létre 

lehetne hozni számukra.   

A volt Jugoszlávia estében megnyilvánult nemzetközi válaszlépés tovább súlyosbította a 

problémát. A Jugoszláv példa megítélése nem egyértelmű. Egyfelől Jugoszlávia felbomlása 

erőszakhoz vezetett, és feltüzelte a hasonló törekvéseket szerte a világban, azt az érzetet 

erősítetve, hogy erőszakkal eredményt lehet elérni, ki lehet vívni a függetlenséget. 

Ugyanakkor az erőszak már a 1992-es felbomlás előtt megkezdődött, és nem lehetünk 

biztosak abban, hogy ha egyben maradt volna Jugoszlávia, akkor nem kerül sor népirtásra. 

Talán épp az vehette volna elejét az erőszaknak, ha a nemzetközi szervezetek elismerték 

volna a köztársaságok függetlenedési törekvését. 

Az európai intézményrendszer, mint látjuk, bizonyos értelemben feloldja a konfliktust a két 

tábor  az intergovernmentalisták és a szupranacionalisták között azzal, hogy a két intézményi 

formát kontextustól függően egyidejűleg is megengedi. Másrészt viszont ez nem igazi 

megoldása a helyzetnek, inkább egyfajta lebegtetése. Az integrációs és dezintegrációs 

folyamatok közepette keletkezett ugyanis egy űr ebben az intézményi rendszerben, ami épp a 

többszintű kormányzásra vár, hogy betöltse azt. Miként a szuverenitás sem egy területhez, 

hanem a néphez köthető, úgy egyre inkább a kormányzás sem egy földrajzi területhez, hanem 

egy puha térhez kapcsolódik. Ez nem jelenti persze, hogy a terület nem játszik szerepet az 

állam vagy a kormányzás szempontjából, de a tér egy sokkal komplexebb fogalom, és nem a 

területi-, hanem a térdimenzió a meghatározó. A kooperációt az teszi izgalmassá, hogy 

gyakran az egy térben élők nem egy fejlődési szinten vannak.  
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2.2.2. Ökopolitika és szuverenitás összefüggései.  

 

A természet varratmentes hálózata és az államok mesterséges területi felosztása az ökológiai 

holisztikus szemlélet és a területi exkluzivitás közötti kontraszt, az 1970-es évek óta, amikor 

is az ENSZ Humán Környezetügyi konferenciájának is központi témája volt (Ward et al. 

1972) máig megoldatlan probléma. A globális környezeti degradáció elleni nemzetközi 

küzdelem kihívást jelent az állami szuverenitás szempontjából, érdemes tehát megvizsgálni 

egyrészt a szuverenitás hatását a környezetvédelemre, ami alapvetően empirikus vizsgálatot 

igényel, bár vannak normatív aspektusai is, másrészt a nemzetközi környezetügyi 

válaszlépések hatását a szuverenitás politikai intézményére, ami szintén empirikus kérdés 

(Litfin 1997). A szuverenitás kérdését a nemzetközi kapcsolatok elméleti irányzatai is 

különbözőképpen közelítik. A különböző elméleteket azzal a céllal vizsgálom meg, hogy 

megállapíthassam van-e összefüggés a környezeti folyamatok hatásai és a politikai tér 

formálódása között. 

A jelenlegi nemzetközi rendszerben nincs olyan szervezet, amely hatékonyan fel tudna lépni, 

ha egyes államok tevékenysége kárt okoz más államoknak, illetve a nemzetközi rendszernek. 

Egyrészt az ENSZ munkáját a környezetvédelmi együttműködésekben gyakran gátolja a 

természeti erőforrások feletti szuverenitás alapelve (Mukund 1978), másrészt a 

környezetvédelmi megállapodásokat csak államok írhatják alá, ami tehát az egyes nemzetek 

képességeinek további megerősítését kívánja meg. A szuverenitás tehát egyfelől akadály, 

másfelől egy lehetőség. Ebből a kettősségből kiindulva helyesebb talán úgy fogalmaznunk, 

hogy a határon átnyúló környezetügyi problémák nem csökkentik vagy növelik az egyes 

államok szuverenitását, hanem annak egy újfajta értelmezéséhez járulnak hozzá. Mivel a 

nemzetközi környezetügyi fellépések a szuverenitás összetevői (irányítás, autonómia, 

legitimáció) között átváltásokat (trade-off) vonnak magukkal, úgy is fogalmazhatunk, hogy az 

államok nem feladják szuverenitásukat, hanem különböző szuverenitási alkufolyamatokban 

vesznek részt (Byers 1991). Abból kiindulva, hogy a különböző (gazdasági, ökológiai stb.) 

interdependenciák módosítják a szuverenitás gyakorlatát (az NGO-k gyakran hatékonyabbak 

egyes környezetügyi kérdések megoldásában, mint az állam) még nem következik, hogy a 

nemzetállamokat más politikai szervezetek váltanák fel. A szuverenitási alkufolyamatokban 

az államok önként fogadnak el bizonyos korlátozásokat annak fejében, hogy cserébe bizonyos 

előnyökhöz jutnak.  
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A nemzetközi környezetvédelmi rendszerek működése következtében az államok 

szuverenitásuk egy részét átruházzák a nemzetközi közösségre, és egy nemzetközi 

kormányzástól várják a világ ökológiai gondjainak megoldását (French 1992). Mások szerint 

a szuverenitás erodálását az olyan alulról jövő hatások okozzák, mint a lokális közösségek és 

civil mozgalmak terjedése, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak a helyi ökoszisztémákkal 

(Ekins 1992). Litfin (1997) álláspontja szerint jelen folyamatok nem a szuverenitás 

erodálásához vezetnek, hanem inkább arról van szó, hogy a szuverenitás normái a környezeti 

értékek iránt fogékonyabbá válnak.  

Az 1972-es Stockholmi Nyilatkozat kimondja, hogy ellentmondás feszül az állam azon 

szuverén joga, hogy erőforrásait kizsákmányolja és azon felelőssége között, hogy ne 

terjeszkedjen túl a környezet határain. Az 1989-es Hágai Nyilatkozat idejére nyilvánvalóvá 

vált, hogy inkább globális léptékű mintsem kétoldali jogi megállapodásokra van szükség, és 

ekkor megfogalmazódott egy nemzetközi környezeti intézet szükségessége, amely az 

országok közötti konszenzus nélkül is kivethet szankciót (Susskind 1994,107-109). A 

környezetügyi diplomácia, környezetpolitika deterriorializációjának folyamata ez, melyben a 

kormányzás és felügyelet új formái jönnek létre. A szuverenitást nem egy statikus alapelvnek 

kell tekintenünk, hanem egy olyan történelmi intézménynek, amelynek a normái és gyakorlata 

idővel jelentős változásokon mennek keresztül. A mai állam feladata, hogy ökológiai 

felelősséget vállaljon és a határain túl terjeszkedő ökológiai károkat megakadályozza 

(Thomson 1994). Daniel Deudney (1993) meglátása szerint ha fenn is marad az állam, a 

kollektív szubjektivitás szintjén a világpolitika fő szuverén alanya már nem az állam lesz, 

hanem a generációkon átívelő köz (intergenerational public).  

A realisták a szuverenitást ahisztorikusnak és abszolútnak tekintik. Az, hogy „egy 

állam szuverén annyit tesz, hogy maga dönti el miként oldja meg külső- és belső problémáit” 

(Waltz 1979,96). Az állam ugyanis nem előfeltétele sem az ökológiai interdependenciáknak, 

sem pedig az ökológiai problémák megoldásának, még akkor sem, ha az állam kiemelkedő 

politikai szerepénél fogva megkérdőjelezhetetlen szereplője a globális ökopolitikának.  

A nemzetközi környezeti együttműködésekben egyre meghatározóbb az 

institucionalizmus szerepe. Robert Keohane et al. (1993) a hatékonyság szemszögéből közelíti 

meg a szuverenitást, megállapítva, hogy a nemzetközi intézmények bár elismerik az állam 

szuverenitását, nincs elegendő erőforrásuk, ezért szükséges az államokon belül, azokat 

átszőve, és azok köré hálózatokat fonni. Ily módon az institucionalista elmélet érintetlenül 
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hagyja az állam szuverenitását, nem veszi át a helyét és nem szünteti meg. Ugyanakkor mégis 

azt állítja, hogy bizonyos autonómiát az államok elveszítenek a nemzetközi 

együttműködésben. Akkor pedig mégis hatással kell legyen a szuverenitásra. A környezetügy-

szuverenitás nexus egy nagyobb összefüggés, a nemzetközi intézmények és az államrendszer 

kapcsolatának tárgya. Ha elfogadjuk, hogy a szuverenitás az államot definiálja, akkor hogyan 

lehetséges, hogy az állam önként lemond róla, amikor nemzetközi kapcsolatokban vesz részt? 

Ez csak úgy lehetséges, hogy a szuverenitás nem egy statikus fogalom. A nemzetközi 

együttműködésben való részvétellel nem szűnik meg a szuverenitás, de új értelmet nyer. A 

szuverenitás tehát változik, ez a változás azonban nem az állam döntésének következménye, 

hanem a demokratikus államokban működő környezetvédelem nyomásának hatása. Az NGO-

k és más nem állami szereplők erősödő szerepe a globális ökopolitikában az autoritás és 

legitimáció új forrásait vetíthetik előre. A nemzetközi megállapodások és államközi 

szervezetek szerepe ugyan hangsúlyos a környezeti kihívások elleni küzdelemben, de a 

folyamatok motorját mégis az NGO-k adják, amelyek új transznacionális politikai autoritás 

kialakulását eredményezik, amely új értelmezését adja az állami szuverenitásnak, mivel a 

világpolitika realista és institucionalista értelmezése nem tud választ adni a kihívásokra. 

James Rosenau (1992) a szuverenitás lefelé testálását a lokális közösségeknek éppen 

olyan centralista törekvésnek tekinti, mint a szuverenitás átruházását felfelé, szupranacionális, 

internacionális vagy transznacionális szervezeteknek. Véleménye szerint az egyén szintjén új 

készségek forradalma zajlik, miközben az állam autoritása válságba került, ami kihívást jelent 

utóbbi képességére és legitimációjára nézve. Poszt-internacionalista világképében egy 

bifurkációs rendszer működik, szuverén államokkal és szuverénmentes többközpontú 

szereplőkkel (ENSZ, EU, multinacionális vállalatok, stb.) ahol utóbbiakat megilletnek 

bizonyos előjogok, előbbieket viszont nem. Paul Wapner (1996) meglátása szerint a globális 

környezetvédelmi mozgalmak nem csupán társadalmi, de politikai jellegűek is. Az NGO-k 

növekvő szerepét bizonyítja a Greenpeace bálnavadászhajók elleni fellépése, vagy nukleáris 

kísérletek helyszíneire való behajózása, vagy a környezetvédők fellépése a Dunai vízlépcső 

építése ellen. A globális ökopolitika hatására, az ökológiai érzékenység fejlődésével új 

kormányzási formák jönnek, melyek a szuverenitás fogalmát átértelmezik, ahhoz nem csak 

jogok, de kötelességek is tartoznak, még ha utóbbi vonatkozásában gyakran nehezebb is 

érvényt szerezni. 

A szociálkonstruktivista (pl. Alexander Wendt, Martha Finnemore, George Kennan) és 

poszt-strukturalista irányzatok (pl. Jean Baudrillard, Jacques Derrida, Michel Foucault) a 
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szuverenitás gyakorlati jellegére hívják fel a figyelmet. Hangsúlyozzák, hogy a szuverenitást 

nem helyes pusztán a definíció oldaláról megközelíteni, annak történelmi, kulturális jellegére 

is tekintettel kell lenni. Az állam szuverenitását és érdekeit tehát, szemben a realistákkal, nem 

tekintik adottnak, szerintük azokat az államok egymással való kapcsolata alakítja. A szuverént 

Isten jelentette a középkorban, az uralkodó az új kor kezdetén, a nép a felvilágosodás korában, 

de az alap nem változott. Manapság pedig a tudomány, a generációkon átívelő felelősség, a 

határokon átívelő környezeti kihívások tehetnek legitimmé olyan beavatkozásokat, amelyek 

korábban a szuverenitás megsértését jelentették volna (Litfin 1994, Walker 1993).  

Bihari Mihály a szuverenitást a független szervezett politikai közhatalom értelmében 

használja, és megkülönbözteti az állami szuverenitás alanyait (szuverén állam, alkotmányozó 

szuverén, alkotmányozó szuverén által létrehozott szuverének), politikai-közösségi 

szuverenitás alanyait (nemzet, nemzetiség, állampolgárok, választójoggal rendelkezők), és az 

államok által létrehozott nemzetközi szuveréneket (nemzetközi politikai, bírói, katonai, 

gazdasági szervezetek). A szuverenitás régebbi (Jean Bodin, Thomas Hobbes stb.) és újabb 

fogalmait (Carl Schmitt, Hans Kelsen) egyaránt elveti, mondván, a szuverenitás tradicionális 

fogalmát nem lehet a modern állami rendszer leírására használni. A rousseau-i ’volonte 

generale’ népszuverenitás elméletében, a közvetlen demokráciában eltűnt a szuverenitás 

alanya és az állam is. Az államnak valójában soha nem is volt szuverenitása, az a népnek van. 

A szuverenitást nem egy ideológiából kell levezetni, hanem a működéséből, a funkcionális 

értelmezést tartja tehát helyesnek. A szuverenitás változó értelmezésében (ahol maga a 

szuverenitás alanya is változó: Isten, az uralkodó, a Szent Korona, a nép, az alkotmányozó 

hatalom, a nemzetközi jogrend, az EU, világállam, stb.)  az egyetlen örök elem a szervezett és 

független hatalom (Bihari 2014).  

A szuverenitás fogalmának több ismert összetevője közül a legáltalánosabban elfogadott 

három összetevő az autonómia, a kontroll és a legitimáció (Litfin 1997), ezért a 

következőkben ezek kapcsolatát vizsgálom meg a környezetüggyel.  

Autonómia 

Lawrence Susskind (1994,22) véleménye szerint az államok már pusztán azzal a 

cselekedetükkel, hogy összeülnek transznacionális környezeti ügyekről tanácskozni 

lemondanak döntési szabadságuk autonómiájáról, s ezzel feláldozzák szuverenitásuk egy 

részét. A szuverenitási alkuk során kétségkívül elvész némi autonómia, még ha az egyúttal a 

kontroll vagy autoritás növelése mellett történik is. A nemzetközi jog is korlátozza az államok 
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autonómiáját. Egy nemzetközi megállapodás, legyen szó kötelező, vagy nem kötelező 

érvényűről, kollektív szerződéses normát jelent és csökkenti az állam döntéshozatali 

autonómiáját. Különösen igaz ez a környezetügy tekintetében, ahol ráadásul ez a folyamat 

még dinamikusabban zajlik, mint más nemzetközi megállapodások kapcsán, mivel ezen 

alapelveket a tudomány indukálja. Megfigyelhető, hogy miután az államok elfogadnak egy 

absztrakt elvet, onnantól kezdve egyre nagyobb belső és külső nyomás nehezedik rájuk, hogy 

tartsák magukat ahhoz, ezért egyre nehezebb tudnak kihátrálni az alapelvre épülő egyre 

konkrétabb megállapodások elől. Példaként említi Susskind (1994) az ózon védelméről szóló 

és a savas esőkről született megállapodásokat, és azok következtében indított intézkedéseket. 

Jelentősége van annak is, hogy csak azon államok tudnak szakértőket delegálni a nemzetközi 

ügynökségekbe, amelyek elegendő tudományos kapacitással bírnak, még ha ezek a szakértők 

nem is feltétlenül a küldő nemzetállam érdekeit képviselik.  

 Az EU ékes példája annak, hogyan mozdul el az autonómia az állami szintről a 

szupranacionális szintre, az európai tagállamok azonban továbbra is autonómiát élveznek az 

EU irányelvek átültetésében. Hosszabb távon viszont a szubszidiaritás elve igazi kihívást 

jelenthet az állam autonómiája szemszögéből. Maurice Strong (1987) az ENSZ 

főtitkárhelyettese a Környezet és Fejlődés konferencián (UNCED) egyenesen azt 

indítványozta, hogy a szubszidiaritás elvét az egész világra ki kellene terjeszteni. Az állami 

autonómia jelenlegi szintje azonban még így sem oldja meg az olyan globális közlegelők 

kérdését, mint az Antarktisz, a nyílt tengerek vagy a globális atmoszféra, ezek a területek 

ugyanis nem lettek ’szuverenizálva’. Amennyiben az 1982-es tengerjogi egyezmény  amely 

az emberiség közös örökségének tekinti ezeket a térségeket, és nem engedi meg egy államnak 

sem, hogy globális környezetvédelmi értéket veszélyeztessen  ratifikálásra került volna, úgy 

nem formálhatna rá abszolút jogot egyetlen állam sem (Susskind 1994).   

Kontroll 

Az állam szuverenitása szempontjából a ’be nem avatkozás’ elve hagyományosan katonai 

értelemben használatos, a modern szemlélet azonban kiterjeszti azt technológiai, gazdasági és 

ökológiai vonatkozásaira is. Az 1986-os csernobili nukleáris katasztrófa nyilvánvalóvá tette, 

hogy az ökológiai katasztrófa nem csak azon a helyen fejti ki hatását, ahol bekövetkezik. A 

területi megközelítés nem határozhatja meg a szuverenitás keretét, mivel egy nép nem csak 

területhez kötődik, hanem kultúrához, valláshoz, stb. Az etnikumok száma, mely kb. 6000-re 

tehető (Clay 1994) messze meghaladja az államok számát, sok nép nem rendelkezik tehát 
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szuverén állammal. Ezenkívül az őshonos népek területén zajlik a világ erőszakos 

konfliktusainak legtöbbje (Nietschmann 1986), mely konfliktusoknak gyakran ökológiai 

vonatkozása is van pl. vízerőművek építése, bányászati tevékenység, erdőpusztítások. 

Svédország a 60-as és 70-es években a brit és nyugat-német ipari tevékenység kéndioxid 

kibocsátását okolta a területén található tavak pusztulásáért. Nagy-Britannia az 1980-as évek 

közepéig még képes volt megvédeni szuverenitását a kén-dioxid kibocsátásának 

csökkentésére irányuló külföldi beavatkozásoktól. Végül azonban az északi országok, 

elsősorban a transznacionális szervezetek erősödő hatására, ki tudták terjeszteni a beavatkozás 

kereteit, és ezzel megszűnt az állami kontroll már az országon belüli kibocsátások felett is 

(Levy 1993). Az NGO-k fellépése azért tud hatékony lenni, mert élni tudnak az állami és nem 

állami struktúrák közötti ’finom tér’ (smooth space) adta lehetőségekkel (Litfin 1997,185). 

Így sok kis nép a területe védelme érdekében NGO-kkal összefogva környezeti célokért is 

küzd. A nem territoriális, funkcionális tér tehát az a hely, amelyben gyökerezik a nemzetközi 

társadalom (Ruggie 1993). A be nem avatkozás elvét ezért újra kell értelmezni, és abba 

integrálni szükséges a környezeti szempontokat is (Weber 1995). Jackson Robert (1990) 

megkülönböztet ’negatív szuverenitást’, ami az állam függetlenségét gyengíti és ’pozitív 

szuverenitást’, ami az állam cselekvőképességét erősíti. Ezáltal könnyen megérthetjük a 

harmadik világ államait, akiknek az is gondot jelent, hogy egyáltalán tagokat tudjanak 

delegálni a nemzetközi tárgyalásokra, a külföldi fellépéseket beavatkozásoknak tekintik 

függetlenségükbe, a szakirodalom is gyakran az ’ökoimperializmus’, ’toxikus kolonizáció’, 

stb. címkéket használja a folyamatra. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a veszélyes hulladékok 

exportja a Bazeli
2
 Egyezménynek és a Barnakoi

3
 Egyezménynek is tárgya. A harmadik világ 

államainak nincs képessége hatékonyan ellenőrizni, hogy mi halad át a határaikon, és a 

nemzetközi jog intézményétől várnák a megoldást. „A nemzetközi környezetjog az állam 

kapacitásának növekedését segítheti elő a harmadik világban, és a gyenge államok a kollektív 

cselekvésen keresztül erősíthetik szuverenitásukat” (Litfin 1977,188).  A gazdasági és 

politikai fejlődésnek egyre nagyobb szerepe van abban, hogy az állam képes legyen a 

nemzetközi kötelezettségeket saját policyjába átültetni. A Világbank, és az ENSZ égisze alatt 

számos új intézményi hálózat jött létre, pl. a Globális Környezeti Alap (GEF), hogy a 

                                                           
2
 A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, 

Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény ugyan betiltotta a fejlődő országokba irányuló toxikus 

hulladékok exportját, de tovább folytatódik a jelentős környezetszennyezéssel járó termelés szegény országokba 

való áthelyezésének folyamata, ami ugyancsak toxikus exportot jelent ezekbe az országokba. 
3
 A Barnakoi Egyezmény 1991 januárjában került aláírásra Maliban, és1998-ban lépett hatályba.  A veszélyes 

hulladékok afrikai importját tiltja és előírja Afrikán belül országhatárok közötti szállításának és felhasználásának 

ellenőrzését 
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folyamatot elősegítse. Ezen nemzetközi intézményi eszközök is érintik azonban a fejlődő 

államok szuverenitását. A ’debt-for-nature’ eszköz nem jelenthet megoldást, mert bár egy 

állam jogának tekintheti, hogy erőforrásait felhasználja a fejlődéséhez, de ez csak jog marad, 

ha nem rendelkezik a képességgel, hogy internalizálja is a környezeti költségeket például az 

adók rendszerének megváltoztatásán keresztül.  A ’pay-for conservation’ eszköz (mint pl a 

Costa Rica ahol egy gyógyszergyártó cég fizet kompenzációt, mivel helyi herbáriumokat 

használ fel, és ezzel veszélyezteti a biodiverzitást) azzal a veszéllyel járhat, hogy a 

kompenzációt fizetőhöz kerül át a kontroll. Azok az államok, amelyek a befolyásos társadalmi 

és gazdasági szereplők felett nem tudnak kontrollt alkalmazni, nem lesznek képesek 

megvédeni a természeti erőforrásaikat. Még ha van is kellő állami szándék és elegendő anyagi 

forrás hozzá, a megvalósítás folyamata elakad, hogyha a források felhasználása vagy az 

azokhoz való hozzáférés nem megfelelő (Ribot et al. 2006). A környezetvédelmi célú 

nemzetközi támogatások akkor tudnak hatékonyak lenni, ha az államot a különböző 

kezdeményezések strukturálásában segítik, ám a szuverenitás szemszögéből ez ugyancsak 

külső beavatkozásnak tűnhet (Litfin 1997).  

Legitimáció 

Az állam- illetve a népszuverenitás között eltérő értelmezés egyfajta szolipszizmust jelenít 

meg, mely kérdés a nemzetközi kapcsolatokban is több kutatás tárgyát képezi (Litfin 1997). 

Az állami szuverenitás azokat az eszközöket bírja, amelyekkel mobilizálhatja egy terület 

erőforrásait, a nemzeti szuverenitást ezzel szemben nem területi határok jelölik ki, hanem 

érzelmi kötődés, és ez utóbbi a II. világháborút követően egyre inkább kezd meghatározóvá 

válni. Amennyiben az állam legitimációját más államok általi elismerése adja, akkor ez a 

megközelítés egy államközi felfogást jelent és nem az állam-társadalom viszonyrendszerre 

épül (Wight 1977). Ez az álláspont tehát az adott állam állampolgárainak nem tulajdonít 

szerepet a kérdésben. Márpedig az állampolgárok befolyással vannak a világpolitikára. A 

világpolitikát formáló két tényező hosszú ideje egymásnak feszül (Barkin et al. 1994).  

A demokrácia kérdésével, mivel az államon belüli folyamat, többnyire csak a 

politikatudomány foglalkozik. A nemzetközi kapcsolatok a demokratikus folyamat szerepével 

az önrendelkezés létrejöttéig számol csak. Miután létrejön az állam intézménye a 

demokráciának nem tulajdonít több szerepet. Figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a 

modern államot nem csak a kényszer (coercion) de a legitimáció is meghatározza. Nincs 

azonban olyan a priori érv, ami a demokratikus jogokat országhatárok keretei közé szorítaná 
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(Connolly 1993). A demokratikus participáció és a szuverenitás kapcsolata következésképp a 

nemzetközi kapcsolatok területét is érinti. Azok a történelmi tényezők, amik ugyanis eddig 

ennek a szemléletnek az elfogadását meggátolták, ma a globális ökológiai interdependenciák 

közepette sorra megszűnnek. Egy multi-perspektivikus polity kezd kialakulni, amely jelenleg 

még nem fenyeget azzal, hogy átveszi az egyeduralkodó egysíkú territoriális szemlélet helyét, 

de szöges ellentétben áll azzal (Ruggie 1993, Rosenau 1992, Litfin 1997).  

Miután pl. a Stockholmi Nyilatkozat deklarálja, hogy az embernek joga van olyan minőségű 

környezethez, amely méltányosságot és jólétet biztosít számára, az NGO-k nyomást 

gyakorolhatnak az államokra, hogy biztosítsák azt. A jövő generációkért vállalt felelősség 

elfogadása pedig nemcsak egyes területekre, de a földgolyó egészére kiterjeszti a közlegelő 

fogalmát. Kérdés ugyanakkor, hogy jelen politikai struktúrák és a humán autoritásról alkotott 

elvek meg tudják-e védeni a környezetet. Karen Litfin (1997) szerint mindezt csak a 

környezet-szuverenitás összefüggésrendszeren keresztül tudjuk megvizsgálni. A környezeti 

érzékenység azonban, meglátása szerint, nem kerülhetett volna a politika színterére, ha csupán 

jogi vagy morális szempontok érvényesültek volna, a folyamatban kiemelkedő jelentősége 

van a tudománynak. Több tudós is úgy véli, a tudomány mozgatja a világpolitikát, és a 

tudomány autoritása akár ellentétben is állhat az állam autoritásával (Dickson 1984). James 

Rosenau (1992) szuverenitás-független szereplőknek nevezi a tudomány képviselőit, és az 

autoritás egyik forrásának tekinti a tudományt. 

Összegezve a fenti gondolatokat egyes szuverénmentes szereplők megjelenésének 

lehetünk tanúi a politikai és gazdasági életben, ami azonban újabb egyenlőtlenségekhez 

vezethet, mivel ezek versenyelőnnyel rendelkeznek a szuverén államokkal szemben. Ráadásul 

a világ ökoszisztéma működésében meghatározó szereppel bíró globális közlegelőkért nincs, 

aki felelősséget viseljen. A népek pedig, ha meg akarják őrizni szuverenitásukat, vagy 

természeti erőforrásaikat, akkor célravezetőbb, ha közös cselekvéseket alakítanak ki. A 

jelenlegi nemzetközi jogi egyezmények és intézmények nem elégségesek ehhez. A 

környezetügy terén az államok külön-külön gyakran se egymással szemben nem tudják 

megvédeni magukat, se szuverénmentes szereplőkkel szemben, se állampolgáraiknak nem 

képesek biztosítani alapvető emberi jogokat. A népek közötti nemzetiségi, területi vagy 

környezeti viták mind azt mutatják, hogy az olyan elveket, mint szuverenitás, legitimáció, 

autonómia, kontroll vagy demokrácia nem lehet se nemzetállami keretek közé rekeszteni se 

nemzetek feletti/nemzetközi jogszabályokba testálni. Ezek az elvek ugyanis a népek 
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egymásközti interakciójában manifesztálódnak, a népek maguk gyakorolják ezeket, az elvek 

pedig visszahatnak a kultúrákra, társadalmakra.  

 Az ökopolitika a területi átfedések kapcsán kialakult új helyzetre mutat rá. Egy folyó 

és partja között dinamikus kapcsolat áll fenn, és pl. az árvízvédelemnek figyelembe kell 

vennie ezt a természetes ingadozást. Az államok együttműködése is puha határok létrejöttét 

segíti, mely reagálni tud a globális hatásokra. Ilyen együttműködések különösen a 

folyóvölgyi fejlesztéseknél indulnak be. A nemzetközi jog kapcsán már felmerült a kérdés, 

hogy egy állam szuverenitásáról az állam maga dönt, vagy a többi állam ismeri őt el 

szuverénnek. A nemzetközi jog sem tud érvényt szerezni a szuverenitásnak az állam 

területén, de nemzetközi legitimáció hiányában az államnak általában még kevesebb 

tárgyalóereje van. 

A globális és makro-regionális folyamatok közepette erősödik a deterritorializáció, 

fellazul az állam és területe közötti kötődés. A modern állam, amely a területiségre épül, 

nehezen tud együttműködést kialakítania az új szereplőkkel, a területen kívüli helyekkel és 

intézményekkel. A határon átnyúló környezeti szennyezések következtében pedig a 

szuverenitás kérdése már nem csak elméletben, de gyakorlatban is megjelenik. Miután az 

állam nem képes ellenőrizni, hogy mi halad át a határain, azt sem lesz képes ellenőrizni, ami 

a határain belül történik.  Ez a helyzet együttműködésre készteti az államokat, ami 

csökkentheti vesztfáliai értelemben vett szuverenitásukat, cserébe viszont növelhetik a 

közösen gyakorolt kontroll lehetőségét. Ehhez a bottom-up és top-down folyamatok, az 

autonómia és a kooperáció között kell megtalálni azt az egyensúlyi szintet ahol a 

kezdeményezések egymást erősítik és egységben tartják. Megállapodások és azok 

betart(at)ása révén az új kormányzási szint szabályozhat olyan kérdéseket, melyekről 

korábban nemzetállamok döntöttek.  

2.2.3. Az EU mint a globális környezetügyi kormányzás irányítója 

 

A globalizáció folyamatának vannak negatív és pozitív hatásai is miután egyrészt 

fokozza a természeti erőforrások kitermelését és felhasználását, növeli a keletkező hulladék 

mennyiségét, és lefelé tartó verseny (race-to-the-bottom) folyamatot indukál. Másrészt új 

globális környezetügyi kormányzás rendszerének kiépülését segíti elő, lehetővé téve a 

technológiai és policy innovációk széleskörű megismerését. A globális ökológiai kihívásokkal 

(CO2 emisszió, a klímaváltozás, az ózon réteg elvékonyodása, stb.) egy nemzet sem tud 

megbirkózni, ezért globális együttműködésre van szükség. A nemzetközi környezetvédelmi 
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rezsim demokratikus deficittel küzd: sok résztvevő állam maga sem demokratikus, az 

együttműködés kevés részvételi lehetőséget biztosít a nem állami szereplők számára 

(többnyire csak a nagyobb NGO-k jelentenek ez alól kivételt), a résztvevők között a hatalom, 

tudás és az erőforrások elosztása nem egyenletes, a nagyobb hatalommal bíró államok 

preferenciái mellett a legtöbb résztvevő nem tud hatással lenni a folyamatok kimenetelére 

(Nye 2001). A globális környezeti problémákért, mint pl. a klímaváltozás elsősorban a fejlett 

világ ÜHG kibocsátása a felelős, ugyanakkor annak káros következménye a globális dél 

alacsony kibocsátású országait is sújtja. A megoldáshoz nemzetközi együttműködés 

szükséges, azonban dacára a több mint 1700 multilaterális és kétoldalú egyezménynek az 

eredmények igen kétségesek (Mitchell 2003). Miután az állam-központú nemzetközi rezsimek 

a legtöbb globális problémával szemben tehetetlenek, új intézményekre, partneri 

együttműködésekre és kormányzási mechanizmusokra van szükség. (Haas 2004, Sanwal 

2004) 

A ’globális környezetügyi kormányzás’ a nemzetközi környezetügyi együttműködésnek, a 

nemzetközi környezetügyi szervezetek és konvenciók hálózatának szinonimája (Vogler 2005). 

A kormányzás több szereplőt és folyamatot is magába foglal a szuverén állam keretein belül 

és azon túl. Ebben az együttműködésben az EU-nak kiemelkedő szerepe van, ugyanakkor 

maga az EU nem tekinthető se államnak, se egy hagyományos értelembe vett nemzetközi 

szervezetnek. Az EU-nak nem volt közös környezetügyi politikája az Egységes Európai 

Okmány (1987) életbelépése előtt. Azóta viszont az egyik legintenzívebben fejlődő területévé 

vált az európai jogalkotásnak, miután a tagállamok felismerték, hogy a levegőszennyezés, a 

vízminőség romlás és a hulladéktermelés stb. ellen közös fellépésre van szükség. Az 

olajfogyasztásban 2003-ban az USA (25%) a világ legnagyobb fogyasztója volt, ekkor az EU 

(18,6%) a második helyen állt. A 1990-es évekig az USA volt a környezeti innovációs 

politika vezető hatalma is, de a kiotói jegyzőkönyv elutasítása és más. pl. a biodiverzitás 

visszaszorítása terén tanúsított magatartásával ezt a vezető szerepét elveszítette, s ezáltal egy 

lehetőség nyílik az EU előtt, hogy átvegye az USA szerepét. Ugyanakkor kihívást is jelent ez 

a feladat az EU számára, hogy képes-e (jogi és gyakorlati értelemben) a tagállamoktól 

megkülönböztetve önálló szereplőként hatékonyan fellépni a környezetügyi diplomáciában, a 

nemzetközi egyeztetéseken. Az EU, mint a globális környezetügyi kormányzás vezető 

szereplőjének hitelét azonban végső soron azt adja, hogy mennyire tud érvényt szerezni 

céljainak. 
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Az EU számára különösen a riói konferenciát követően nyilvánvalóvá vált, hogy a 

kereskedelem-, mezőgazdaság-, fejlesztés- és környezet politikák koherenciájára van szükség. 

A fenntartható fejlődési célokat az EU az integrációs politika és a tudatosság erősítésével 

összehangoltan érheti csak el. A környezetügy önmagában nem lehet ugyanis sikeres, ha a 

kereskedelmi és monetáris politikai célkitűzések azzal ellentétes irányba hatnak. Az EU 

befolyása a globális környezetvédelmi kérdésekben nem csak direkt módon érvényesül. 

Szerepe a normák, a környezetügyi alapelvek és gyakorlatok megismertetésében, 

elfogadtatásában az innovatív együttműködéseken keresztül is érvényesül, mint pl. a 

’szennyező fizet elve’ vagy az ’elővigyázatosság elve’. Ez utóbbi elv azonban több ponton is 

ütközik a WTO alapelvekkel. A nem fenntartható módon előállított importcikkekkel szembeni 

diszkriminációt a WTO nem engedélyezi, ám az EU az ökocimkék használatával mégis 

lehetőséget ad a fogyasztóknak arra, hogy eldönthessék milyen árucikket vásárolnak.  

Az utóbbi évtizedekben a környezetügyi együttműködés új, innovatív formái fejlődtek 

ki, melyek rávilágítanak arra az összefüggésre, hogy az állam és piac mellett egy harmadik 

szereplő, a közösségek is szerepet töltenek be a folyamatok alakulásában. Közöttük olyan 

együttműködések alakulnak ki, mint az állam és a közösségek közötti társ-kormányozás (co-

governance), az állam és a piac közötti együttműködés (public-private partnership) vagy a 

piaci szereplők és a közösségek együttműködése (social-private partnership), és a 

kapcsolatokban a három szereplő közül kettő mindig jelen van, és az együttműködésben 

építhetnek egymás erősségeire (Agrawal et al. 2006). Vannak ugyanakkor, akik a piaci 

szereplők bevonását a környezeti kormányzásba a természet kommodifikációjának tekintik, és 

úgy vélik, a globális környezetügyi kormányzás a neoliberális politikai gazdaságba van 

ágyazva, és egy átfogóbb gazdasági globalizációs célt szolgál, melyben az államok és az 

NGO-k működése is szabályozhatóbbá válik (Falkner 2003). Pusztán attól, hogy több 

érintettet von be a döntésekbe, még nem tekinthető legitimnek, sőt ettől még önmagában 

demokratikusabb se lesz, mert pl. nem garantálható a kormányzásban a deliberációs 

demokrácia azon alapelve, hogy a vitában minden stakeholder egyenlő. A szakértők szerepét 

sem veszi kellő hangsúllyal figyelembe, márpedig pl. katasztrófák esetén speciális szerep illeti 

meg őket. 
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3. Integrált folyótérségi együttműködések 

 

Egy kedvező közlekedésű folyóút képes egy térség térszerkezetét átalakítani 

(LengyelRechnitzer 2004). A folyómedencék fejlesztését vizsgáló empirikus kutatások 

(PahlWostl 2009, Tippet et al. 2005) azt igazolják, hogy a hatékony folyómedence 

(vízgyűjtő) menedzsment szempontjából a társadalmi tanulás nélkülözhetetlen a különböző 

hatóságok, szakértők, érdekeltek és a közösségek kapacitásfejlesztéséhez és fenntartásához, 

vízügyi kormányzási struktúrák alakítása pedig hosszú távon nem függetleníthető a politikai, 

gazdasági kontextustól. Az integrált, több állam területét is érintő folyamtérségi 

együttműködések jelentős tapasztalattal bírnak, amelyek mindamellett, hogy minden folyó 

egyedi, a Duna-térségi együttműködés számára is hasznosíthatóak lehetnek. A Rajna 

térségében pl. az állami és a magánszféra együttműködése, vagy a természet és az urbanizáció 

területigénye között feszülő ellentétek kezelésének módszerei az árvízvédelemben. A 

Tennessee völgyében a multidiszciplináris megközelítés, az ágazatok összehangolása, a 

többféle területhasznosítás egyidejű megvalósítása és ezek hatása a területfejlesztésre. A 

Mekong-térség kapcsán a különböző fejlettségi szinttel és politikai stabilitással rendelkező 

országok tapasztalatai lehetnek tanulságosak. 

A világ édesvízkészletét - annak fizikai, társadalmi és ökológiai aspektusai miatt – társadalmi-

ökológiai összefüggéseiben érdemes vizsgálnunk. Emellett tény az is, hogy az édesvízkészlet 

csökkenés oka egyértelműen az emberi tevékenység, az annak nyomán kialakuló válságok a 

hatalmi tényezők és politikai döntések eredői. A rendelkezésre álló édesvízkészlet 

hozzáférhetősége alapvetően meghatározza az emberi élet esélyeit, hozzá fűződő 

viszonyulásunk pedig politikai, társadalmi, kulturális identitásunk függvénye. A történelem 

során pl. a halásztársadalmak vagy a fürdővárosok kultúrája jól mutatja a víz identitásformáló 

szerepét és közösségépítő erejét. A természet és a kultúra különválásával az ember elveszítette 

ezt az identitástudatát. Ma a tudománynak van kitüntetett szerepe abban, hogy az 

összefüggéseket feltárja és a tudásbrókereken keresztül ezt a tudást meggyőző módon 

közvetítse a közösségek és a döntéshozók felé. Így újra kiépülhet a híd a természet, a kultúra, 

és az identitás között. 

2025-re már a világ népességének két harmadát fogja veszélyeztetni a vízhiány (UNESCO 

2013). Előrelátó tervezéssel a gondok jelentős része orvosolható lenne, az okok ugyanis 

többnyire a gazdagok és szegények közötti különbségre, a környezetszennyezésre, a 
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klímaváltozásra, a megfelelő intézmények, technológia és infrastruktúra hiányára vezethetők 

vissza. Az infrastruktúra-fejlesztésnek, az intézményi struktúráknak, a szabályozásnak, az 

együttműködéseknek meghatározó szerepe van a problémák kezelésében. A szempontok 

rangsorolása szintén fontos szerepet játszik. A mexikói San Quintín völgyében a folyó, mint a 

földművelés és a rekreáció helyszíne, közösségformáló erőként működött a piac alapú 

mezőgazdaság megjelenése előtt (Ashcraft et al. 2017). A kommodifikáció vagy pl. egyes 

ipari, gazdasági, mezőgazdasági, turisztikai szempontok előtérbe helyezése viszont még 

tovább korlátozza az amúgy is kiszolgáltatott őslakosság hozzáférését az erőforrásokhoz (pl. 

az oroszországi Szahalin szigetén, vagy Új-Zéland őslakos társadalmában). A 

folyóelterelések, vagy a folyóvizeken tervezett infrastruktúra beruházások sok esetben az azt 

ellenzők táborát fogja egységbe a beruházások támogatóival szemben, más esetekben viszont 

a területen élő és az erőforráson osztozó népcsoportok között élez ki ellentéteket. A 

folyóvölgyek térségében tehát igen sokrétű, összetett problémákkal találkozhatunk. 

Konfliktus keletkezhet az ott élő népek között, a felvízi és az alvízi térségek között, vagy a 

különböző hasznosítási célok (öntözés, halászat, hajózás, energiatermelés, turizmus, stb.) 

támogatóinak érdeke között. A nemzetközi példák azt mutatják, hogy a közös érdekek nem 

feltétlenül vezetnek együttműködéshez és közös megoldás kereséséhez, ugyanakkor 

megfelelő döntéshozói stratégiák alkalmazása esetén a víz közösségépítő erő is lehet. A 

konfliktusok megoldásának egyik hatékony eszköze az átfogó folyóvölgyi fejlesztés lehet, 

mely az egész vízgyűjtő területére végez hatáselemzést, a különböző érdekek között pedig 

egyensúlyra törekszik nyilvános érdekegyeztető tárgyalások eszközével. A világ 276 

nemzetközi folyómedencéjének 60%-án azonban jelenleg semmilyen együttműködés nincs 

(De Stefano et al. 2010).  

Az árterületek ma a világ felszínének mintegy 2%-át borítják mindössze, de a kontinentális 

ökoszisztéma szolgáltatások 25%-át adják. A korábbi árterületek 90%-át ugyanakkor 

átalakították, részben művelés alá vonták, részben beépítették (TocknerStanford 2002). 

Európa népességének 70%-a él (korábbi)  árterületeken (Tockner 2010). A világ szárazföldi 

területének többsége, eltekintve a szélsőségesen száraz és hideg tájaitól, folyómedencékre 

osztható.  

A folyóvizek szabályozásának története legalább 5000 évre nyúlik vissza. A korai 

beavatkozások még csak a folyóra vagy annak csak egy-egy szakaszára irányultak. 1752-ből 

ismeretes (Chorley, 1969,20) az első olyan tervezés és adminisztráció ahol a vízgyűjtőt 

tekintették a tervezési egységnek, a vízgyűjtő igényeinek felmérésén alapuló fejlesztés első 



41 
 

ismert példája pedig Sir William Wilcocks nevéhez fűződik, aki a Nílus szabályozását 

tervezte az 1890-es években (Barrow 1998, 172). 

 

2. ábra Nemzeti és nemzetközi foyómedence térségek Európában 

 

forrás:European Commission, DG Environment 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/pdf/River%20Basin%20Districts-2012.pdf 

A világ számos nagy folyamai nemzetközi folyók, ennél fogva nemzetközi együttműködés 

keretében kell megvalósítani a fejlesztésüket, ami külön intézmények kiépítését teszi 

szükségessé. Nemzetközi folyómedence fejlesztések esetében meghatározó a térségben 

uralkodó politikai légkör, a konfliktusövezetekben ezért szükséges lehet az ENSZ, vagy a Víz 

Világ Tanács közvetítő és kényszerítő szerepe. A nemzetközi példák azt mutatják, hogy a 

nemzetközi jog rendelkezései nem elégségesek. Európában a határon átnyúló szennyezések 

jelentenek gondot, ezért a Nemzetközi Rajna Bizottságban közreműködik Franciaország, 

Németország, Luxemburg, Hollandia és Svájc (Ruchay 1995). Az áradások Csehország, 

Németország és Lengyelország között vezettek konfliktushoz az Odera és a Neisse folyók 

esetében (The Times 1997,13).  

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/pdf/River%20Basin%20Districts-2012.pdf
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3.1. Tennessee Völgye Hatóság  

 

A folyómedence fejlesztés tervezés és menedzsment (River Basin Development Planning and 

Management) három fő tevékenységből áll: tervezés, menedzsment és konfliktusfeloldás. 

White (1957) a folyómedence fejlesztésnek a nyugati civilizációban hagyományosan három 

különböző eredetre visszavezethető komponensét tárja fel (többcélú hasznosítás, 

folyómedence fejlesztés, átfogó regionális fejlesztés), amelyek mára összekapcsolódtak, de 

van két alapvetés, amit minden folyóvölgyre vonatkozó fejlesztésnél figyelembe kell venni: 

a) a fejlesztésnek vannak fizikai korlátai, illetve fokozatai (amelyek részben műszaki, 

gazdasági, politikai, etikai vonatkozásúak). Kétféle használatot lehet megkülönböztetni ebben 

az összefüggésben. Az egyik hasznosítás a vízvisszatartást célozza meg, hogy a szükséges 

vízmennyiség rendelkezésre álljon, ahol és amikor kell, a másik a maximális erőforrás 

potenciál kihasználására törekszik. A Nílus és a Tigris-Eufrátesz völgyének szabályozása 

meghatározta a térség mezőgazdaságát, a Rajna, Ohio, Temze szabályozása pedig a térség 

iparát, azonban egyik szabályozás sem tekinthető a teljes potenciál kinyerésének.  

b) szükséges leszögezni azt is, hogy nincs két egyforma folyó. A fejlesztésekhez 

szükséges továbbá az egyedi jellegek megismerése mellett a folyó és vízgyűjtőjének 

változását is figyelemmel kísérni. A folyamváltozásokra, a hordalékképződésre, a kémiai 

összetételre, a tájképre stb. vonatkozó adatok összesítése tudományterületek összehangolt 

eszközeit feltételezi, ami ma még nem áll rendelkezésre, bár jelentős eredmények születtek az 

elmúlt időszakban.  

White (1957) a modern folyóvölgyi szabályozások történetében három különböző szemléletet 

különböztet meg: 

-  többcélú hasznosítás a teljes folyószakaszon. Korábban is előfordult, hogy egy folyót 

több célra hasznosítottak egyidejűleg, de nem összehangolt tervezés eredményeképpen. Ruhr-

Westfaliában a XX. század elejére már 17 gát biztosította a városi térségek és az ipar 

vízellátását, az energiaellátást és az árvizek elleni védelmet (White 1957). A század elején 

azonban az is egyértelművé vált, hogy négy hasznosítási terület: energiatermelés, vízellátás, 

öntözés és hajózás összefüggenek egymással. A többcélú hasznosítás a méreteket is 

megnövelte. Így jött létre többek közt az USA-ban a Hoover-gát, ahol már betont alkalmaztak 

az építésnél, és a fejlesztéseket nagyban elősegítette, hogy ekkorra megoldottá vált az 

elektromos energia nagy távolságra történő szállításának műszaki kérdése is. Gondot jelentett 

azonban, hogy a föderatív kormányzás rávegye a magántársaságokat, hogy az energiatermelés 

mellett járuljanak hozzá az árvízvédelmi, a hajózási és egyéb nem jövedelmező projektek 
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finanszírozásához is. Az egycélú fejlesztések már nem kaptak föderatív támogatást, és 1939-

re elfogadottá vált a többcélú hasznosítás.  

-  egész folyómedencére kiterjedő programozás. T. Roosevelt elnök fogalmazta meg 

1907-ben, hogy minden folyó rendszer a forrásvidékétől a torkolatáig egy egységet képez, és 

ennek megfelelően is kell kezelni (White 1957, Wengert 1955). Az első egész medencére 

kiterjedő fejlesztés az USA-ban a Miami-medence fejlesztése volt, aminek egyetlen célja volt 

az árvízszabályozás, később átfogó terv is készült ugyan, de a háborús helyzet meghiúsította 

annak megvalósulását. Franciaországban 1919-ben jogszabály rögzítette a folyók egységének 

védelmét, amely szemléletet a német és olasz műszaki tervezés is átvett (White 1957). Az 

1927-es Mississippi árvíz végleg egyértelművé tette, hogy a folyószabályozási célokat nem 

lehet külön kezelni. Innentől kezdve megannyi folyóra (Colorado, Missouri, Ohio) már 

többcélú tervek születtek, ezek közül is kiemelkedik a Tennessee Völgy (TVA) fejlesztése 

1933-ban, amely a többcélú, egységes folyómedence fejlesztés prototípusának tekinthető és az 

1930-as évek utáni tervek mindegyikének alapját képezte (White 1957). Franciaországban a 

Rhone terv keretében valósult meg hajózási és energiatermelés integrált módon. 

-  átfogó regionális fejlesztés. A folyószabályozás célja a régió (a legszélesebb értelembe 

véve) gazdasági és társadalmi növekedése. A Hoover-gát és a TVA esetében is keletkezett 

regionális kihatás, de azok még nem voltak előretervezettek. A folyószabályozás szolgálhat 

közvetlen eredményt, mint pl. az energiatermelés vagy az árvízi károk enyhítése, de ezek a 

közvetlen eredmények csak eszközök, és nem végső célok. A többcélú és az egész medencére 

kiterjedő fejlesztések is elvezethetnek regionális fejlesztési tervekhez, ezért nehéz egyértelmű 

határvonalat húzni közöttük. Megfigyelhető azonban, hogy míg a korábbi 

folyamszabályozások államok határait nem lépték túl, a többcélú, egész medencére kiterjedő 

és átfogó fejlesztések az USA-ban is államok egymás közötti összehangolt munkáját kívánja 

meg, amelyben határozott irányítás- vezérlés, és föderációs kormányzati részvétel szükséges.  

 A TVA tehát az integrált folyómedence fejlesztés klasszikus példája, ahol a többcélú 

víztározás (árvízvédelem, rekreáció, és hajózás) regionális gazdasági fejlesztéssel 

(energiatermelés) és egységes menedzsmenttel párosult. A regionális megközelítésű 

szociogazadasági politikai tervezés központi elemévé vált a víz. A multidiszciplináris 

megközelítés széleskörű együttműködést kívánt meg. Az ökológiai és gazdasági határok által 

definiált régionális megközelítést ugyanakkor nem támogatták az államok és az állami szint 

alatti döntéshozók, akiknek fenntartásaik voltak a föderális szintű döntésekkel kapcsolatosan. 

Egységes adminisztráció így nem jött létre, a tervezés plurális, fragmentált és többarcú 

maradt, a politikai egyezkedések pedig hátráltatták a döntéseket (MacKenzie 1996,18-19). A 
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Vízerőforrások Tervezéséről szóló törvény (1965) megnyitotta az utat a föderális vízerőforrás 

tanácsok megalakulása előtt, és megteremtette a pénzügyi támogatást is az állami szintű 

átfogó vízügyi tervekhez. A politikai és gazdasági szándékok azonban nem tették lehetővé, 

hogy megvalósuljanak a törvényben rögzített célok. 

A legtöbb folyómedence fejlesztés sajnos nem valódi területfejlesztési célt (egy régió 

vagy folyómedence fejlődése) szolgál. Mindössze abból a reményből táplálkozik, hogy a 

meglévő gazdasági bajokra valahogyan valamiféle gyógyírt jelenthet. A programozásban 

gyakran azért használnak területfejlesztési és környezetvédelmi kifejezéseket, hogy nagyobb 

társadalmi támogatást kapjon a program. Legtöbbször a cél az árvíz elleni védekezés, a 

mezőgazdasági öntözés, hajóútfejlesztés stb. Minden folyómedencében más és más ágazati 

célok lehetnek a fő mozgatórugók, és gyakran megesik, hogy ezek a célok egymással nehezen 

egyeztethetőek össze, ugyanakkor a konzisztencia hiánya nem szükségszerűen vezet 

konfliktushelyzet kialakulásához. A célok kapcsán felmerült érdekkülönbözőségek 

elkendőzése végett gyakran rossz kompromisszumokat kötnek, ahelyett hogy feloldanák a 

konfliktusokat annak érdekében, hogy a programok folytatódhassanak fenntartva azt a 

mítoszt, hogy mindenki profitál a vízgyűjtő fejlesztésből (Ridgeway 1955). A viták során sem 

a problémák okait, sem a tervezett megoldásokat nem vetik alá mély elemzéseknek, pusztán 

az a vélelem, hogy a fejlesztés megoldja a problémákat kellő támogatást ad a programhoz, 

még ha az okok nem is ismertek. Norman Wengert (1955) meglátása szerint egy 

demokratikus közmegegyezésben, ahol a közösség támogatását kell elnyerni, teljesen 

természetes a szimbolikus nyelv használata, és tulajdonképpen a fejlesztés is ilyen kifejezés, 

hiszen senki sincs ellene a ’fejlesztés’-nek, még ha nincs is definiálva, hogy mit értünk alatta, 

és hogyan érhetjük el azt.  

A TVA volt gyakorlatilag az első regionális fejlesztés az USÁ-ban. Nem véletlen, 

hogy a Tenesse völgyére és az Apalache régióra irányuló fejlesztések az 1929-32-es 

gazdasági világválság idején indultak (Myernik 1982). A regionális politika ugyanis az 

államnak a válságra adott válaszlépéseként fejlődött ki, és ha nem is teljesítette célját 

maradéktalanul, de stabilizálni tudta a helyzetet. A föderális szint, az államok szintje, az 

igazgatás, a magánszféra együttműködése valósult meg a hatékony erőforrásfelhasználás és az 

elmaradott térség fejlesztése céljából. Az alapítástól 1936-ig a vízgyűjtő terület minden 

szegmense fejlődött: árvízvédelem, áramtermelés és -ellátás, hajózás, iparosítás, munkahely, 

oktatás, jólét, talajerózióvédelem, maláriafertőzések visszaszorítása, mezőgazdasági termelés. 

A TVA fejlesztése során is voltak azonban nézetkülönbségek a bizottság tagjai között, ami az 

ágazatok között megbillent egyensúlyból adódott, a jólét és a környezeti ügyek ugyanis 
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kevesebb támogatást kaptak, mint az áramtermelés. Mindezek eredményeképpen 1936 után 

már nem haladt olyan nagy iramban a fejlesztés. Igaz, hogy a 80-as évek elejére az 

életszínvonal a régióban magasabb szintet ért el, mint a szomszédos térségekben, de még így 

is az amerikai átlag alatt maradt (Barrow 1998). 

A Tennessee völgye tíz év alatt az ipari értelemben értéktelen vidékből az USA 

meghatározó vezető piacává vált a vízierőműveknek köszönhetően. A TVA a folyóvölgyek 

villamosításának modelljévé vált az 1940-es évektől kezdődően nem csak az USÁ-ban 

(Colorado völgye) de Mexikóban, Brazíliában, Oroszországban, Kínában (Sárga folyó), a 

Fülöp szigeteken (Koppel 1987), Afrikában (Adams 1992,124), Indiában a Damodar 

völgyben (Chitale, 1992), stb. indultak hasonló folyóvölgyi fejlesztések. A Világbank és az 

ENSZ Latin Amerikában ösztönözte a nemzetközi folyómedencék fejlesztését (Barrow 1998).  

3.2. A Mekong  

 

A Délkelet-Ázsiai Nemzetek Társulása (ASEAN) 1967-ben azzal a céllal jött létre, hogy az 

eredetileg öt alapító ország Indonézia, Malajzia, Fülöp szigetek, Szingapúr, és Thaiföld 

közötti gazdasági együttműködést fejlessze. Az 1980-as években a ’növekedési háromszög’ 

volt az elterjedt gazdasági modell az ázsiai régióban, mely mögött az a koncepció állt, hogy a 

földrajzi közelségben lévő országok között a komplementer hatások jobb kihasználásával 

növelhető a versenyképesség az export tevékenység elősegítésében (Krongkaew 2004,979). 

Az ASEAN régión belül több szubrégió alakult, melynek fő fejlesztési területe az 

(kereskedelmi és társadalmi) összeköttetés és a környezetvédelem. A Nagy-Mekong 

Szubrégió (GMS) együttműködésben felismerést nyert, hogy a legkevésbé fejlett négy ország 

(Kambodzsa, Vietnám, Laosz és Mianmar) integrációja is gyorsabb és sikeresebb 

folyamatban valósulhat meg, ezért az 1990-es években őket is meghívták az ASEAN tagjai 

közé. 
4
 

A GMS az ASEAN része, és a növekedési háromszögek mintájára alakult, de nem a 

piac vezérli, és nem is kormányközi megállapodás, hanem az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) 

kezdeményezésére, annak hiteleiből indult 1992-ben, és hat ország a tagja: Kambodzsa, Kína 

(a Guangxi Zhuang Autonóm Régió révén), Laosz, Mianmar, Thaiföld és Vietnám. A GMS 

(hard és soft) közlekedési infrastruktúra fejlesztése jól javítja az egész térség összeköttetését 

                                                           
4 A térség azonban rendkívül súlyos konfliktusokat élt meg az elmúlt évtizedekben: Indokínai háború, Thaiföld 

és Laosz közötti határvitán kirobbant háború, a vörös khmerek uralma Kambodzsában stb. 
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(Shrestha et al. 2013), ami által növekedhet a gazdaság. A gazdasági növekedést az ASEAN 

térségben a kereskedelem és az FDI indukálta, melyek egymást is erősítették. Ezáltal fejlődhet 

a piac, az életszínvonal, és csökken a szegénység. Az egységes policy reformok, a szorosabb 

gazdasági együttműködés kereskedelmi növekedést produkál. A 2008-2009 válságidőszaktól 

a világba áramló FDI már nem tudott növekedni, az ASEAN térségbe ugyanakkor 2%-al is 

növekedett (és elérte a 111,3 milliárd US dollárt), mindez 30,0 %-os növekedés produkált a 

válságot megelőző, 2007-es szinthez képest. Az ASEAN térségbe áramló FDI hasonló 

méretű, mint a Kínába áramló FDI és meghaladja az Indiába irányuló FDI-t (ASEAN 2014).  

  

3. ábra Az ASEAN területére és a világ többi részére érkező FDI, 2006-2012 (index 2006=100) 

 

forrás: UNCTADstat Database http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2013ch2_en.pdf 

  

A növekvő globalizáció és azon belül Kína globális szerepének erősödése egyúttal új területi 

regionalizációs folyamatot is elindított. Kína erősödő integrációra törekszik Délkelet-

Ázsiával, és ebben a folyamatban a távoli, kisebb határmenti városok kereskedelmi és 

turisztikai központokká válnak. Kína kereskedelme a GMS térséggel 1990-től kezdődően 

jelentősen megnövekedett.  
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4. ábra: Kína kereskedelme öt GMS országgal 1990-2011 

 

forrás: Chen et al. (2013,8) 

Ebben az integrációs folyamatban meghatározó szerepet tölt be Yunnan tartomány és annak 

központja Kunming, melynek GDP-je az egyre erősödő határon átnyúló gazdasági és 

kereskedelmi kapcsolatok következtében 2000-ben 33 milliárd US dollár, 2012-ben már 160 

milliárd US dollár, és 2017-re várhatóan 320 US milliárd dollár. Az egész térség kereskedelmi 

tevékenysége növekszik, de jelentős különbségek alakulnak ki a térségen belül a fejlődés és 

az erőviszonyok tekintetében miután Kunming hub szerepét a délkelet-ázsiai kapcsolatokban 

Kína központi irányítással is erősíti. Először Kunming, Qujing, Yuxi, és Chuxiong 

összeköttetésével egy gazdasági zónát alakítottak ki, majd határ menti gazdasági 

együttműködési zónákat hoztak létre Tengchong, Ruili, Wanding, Hekou központokkal. 

Ezenkívül Yunnan intézményi és kulturális kapcsolatokat is sző a GMS térséggel; 

kereskedelmi központokat hoz létre Szingapúrban és Kambodzsában, valamint Konfucius 

intézeteket és kínai nyelvi központokat működtet a GMS országokban.  
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5. ábra: Yunnan tartomány, fejlesztési pólusok és határmenti gazdasági zónák 

 

forrás: Chen et al. (2013,9) 

 

Infrastrukturális fejlesztéseket is tervez Kína, így pl. a Muse és Kyaukphyu (Myanmar) 

kikötőváros közötti 800 km vasút megépítése 5 éven belül 20 US milliárd dollárból valósul 

meg, amely 200km/óra sebesség mellett 4000 t áru szállítását teszi lehetővé. Ugyancsak 

meghatározó szerepet tölt be az az olaj- és gázvezeték, amely Kyaukphyuból évi 12 milliárd 

m
3
 gázt és 22 millió t olajat szállít a kunmingi finomítóba, ezáltal biztosítva a további 

növekedéshez szükséges energiát. Hogy mindez ne csak Kína, de az egész térség erősödését is 

eredményezze, az a GMS országok hozzáállásán is múlik (Chen et al. 2013).  

A Mekong a 12. leghosszabb folyó a világon, a Tibeti fennsíktól a Dél-kínai tengerig hat 

országon folyik keresztül, hossza 4800 km, a vízgyűjtő területe a 21. legnagyobb a világon. 

Az áradások azonban több millió hektár szántóművelésre alkalmas területet vonnak el 

művelés alól, és fenyegetnek éhínséggel milliókat (ECAFE 1957). 1947-ben jött létre az 

ENSZ Ázsia és Távol Kelet térségének Gazdasági Bizottsága (ECAFE) Sanghajban, s ezen 

belül vált feladattá a folyók többcélú hasznosítási tervének kidolgozása (Sárga folyó, Mekong, 

stb.). A TVA elnöke és sok más meghatározó személyiség, pl. a Világbank elnöke, aki a 

Mekong Projekt egyik fő támogatója is volt, úgy tekintettek a Mekongra, mint Ázsia TVA-

jére. Nem csak gazdasági eszköz, de a regionális fejlesztés, az erőforrásokkal való 

gazdálkodás eszköze, politikai eszköz is egyben, mellyel olyan konfliktusokat is fel lehet 

oldani, mint a Kashmíri konfliktus az Indus völgyében. 
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6. ábra: Duzzasztógátak a Mekongon 

 

forrás: Challenge Program on Water and Food, Mekong River Commission (2014) 

 

A Mekong fizikai adottságai miatt vízierőművek telepítésére igen alkalmas, ezt a 

kapacitását igyekeznek is a térség államai főleg Thaiföld és Vietnam növekvő energiaigénye 

miatt hasznosítani. A folyó vízi közlekedés fejlesztése pedig a fő célkitűzése a Yunnan és a 

Dél-kínai-tenger közötti szakaszon megnövekvő kereskedelemnek. Nem hagyható figyelmen 

kívül ugyanakkor ennek a megnövekedett kereskedelmi forgalomnak a környezetre gyakorolt 

hatása. A Lancang folyón (a Mekong kínai szakasza) már működő és tervezett kínai gátak 

lehetővé teszik ugyan a vízmennyiség szabályozását, de akadályozzák a halak vándorlását, 

ami pedig a vízgyűjtőn élő 70 millió ember táplálkozásában az állati fehérjebevitel 40-80%-át 

teszi ki (Chen et al. 2013). Integrált folyóvízgyűjtő management keretében a hidrológiai, 

geológiai és klimatológiai jegyeken túl szükség van a társadalom megismerésére is, a 

regionális szemléletben ezért egy kulturális szempontokat is figyelembe vevő öko-szenzitív 

geográfiára van szükség. Így válik a Mekong egy fizikai térből egy szerkesztésre váró 

társadalmi tájképpé (Wong 2010,107).  

 

A vízgyűjtő területe mintegy 795.000 m
2
, amely ma is egy igen prosperáló térség, ahol 

több száz etnikum él együtt.
5
 Az etnikai csoportok közötti konfliktusok azonban mégsem a 

vízhasználattal állnak összefüggésben, hanem főleg a drogtermesztéssel és csempészettel az 

Aranyháromszög néven ismert Mianmar, Laosz és Thaiföld közötti térségben.  

                                                           
5
 Az ázsiai térség, megannyi ősi, ma is élő civilizáció bölcsője, az utóbbi évszázadokban indult csak 

hanyatlásnak. Az egykori angkori művészet H. Mouhot leírásaiból tudjuk, hogy Periklész, Augustus és XIV 

Lajos korához hasonlítható aranykort élt meg ezen a vidéken (Garnier 1885). 

magyarázat:  működő,  fejlesztés 

alatt álló, tervezett gátak a főágon 
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A vízgyűjtő területe igen gazdag biodiverzitással és benne halállománnyal 

rendelkezik, otthont ad mintegy 1200 halfajnak, és évi 1 millió tonna szaporulatot jelent a 

halászatnak. A háborúk, a fakivágások, a rizsföldek és rákfarmok terjeszkedése miatt a nedves 

élőhelyek területe azonban 500.000 ha-ról 233.200 ha-ra csökkent (Hirsch et al. 1996). 1995-

ben megállapodás született a Mekong Folyó Vízgyűjtőjének Fenntartható Fejlesztéséről. A víz 

minősége általában jó, az eutrofizáció, savasodás, toxikus fémek, mikrobiális szennyezés 

lokális szennyezőforrásokra korlátozódik (Wong 2010). A Mekong Folyó Bizottság (MRC) 

azonban bármilyen átfogó munkát is végez, nem képes hatni Kínára, és befolyásolni annak 

döntéseit. Az indokínai térség a folyó adottságait igyekszik kihasználni elsősorban az 

energiatermelő vízierőművek építése révén, másrészt a hajózás fejlesztésével. Kína és az 

MRC között stratégiai együttműködés kezdődött a Lancang Jiang és a Mekong felső szakasza 

közötti víziút fejlesztéséről, a gazdaság élénkítése céljából. Ennek eredményeként Kína és a 

három szomszédos ország (Mianmar, Laosz, Thaiföld) között megnövekedett a forgalom, a 

robbantásokkal pedig elérik, hogy a víziút 100-300 tonnás járművek számára is alkalmassá 

váljon (Berman 1998). Mindez kihat a folyó ökológiai állapotára és a biodiverzitásra, és a 

vízierőmű építése a mezőgazdasági termelést is fenyegeti, ha a talaj tápanyagtartalma 

lecsökken és szikesedés következik be. A trópusi erdőpusztítások oka nem az 

erdőgazdálkodásban keresendő, hanem a megváltozott  területhasználatban, életvitelben, mely 

a rohamosan növekvő lakosságszám és annak városokba költözésének következménye. A 

vietnámi napalmbombázások, valamint a rizsföldek terjeszkedése miatt megsemmisült a 

nedves élőhelyek ökoszisztémájában oly jelentős szereppel bíró Melaleuca erdő. 1972-re a 

korábbi 1,8 millió ha-ból csupán 174.000 ha maradt meg. Ez a drasztikus gazdasági és 

ökológiai pusztítás a folyóvíz minőségben is jelentkezik. Az évi 1,2-2,6 %-os erdőpusztítás, 

ami a térségben végbemegy, kihat a globális klímaváltozásra is. Míg korábban az erdők 

elnyelték, megkötötték a CO2-t, mostanra a megváltozott emberi tevékenység következtében 

már ezek a területek CO2 kibocsátó forrássá váltak. Az erdők a Mekong folyó alsóvidékén 

1.100-20.500 dollár/ha értéket képviselnek a biomasszában tárolt karbon-megkötésük alapján, 

tehát már csak gazdasági megfontolásból is védeni lenne érdemes őket (Gajaseni 2000). Az 

erdő tehát egyrészt gazdasági értéket jelent a Mekong vízgyűjtőjének regionális szinten, az 

ökoszisztéma szempontjából pedig további hasznot globális szinten. Azon kívül szerepet 

játszik a vízminőség javításban, a talajerózió csökkentésben és a vegyi szennyezőanyagok 

lebontásában.  

A nyersanyag kitermelés és eladás rivalizálásra kényszeríti az államokat a térségben. 

Thaiföld azzal, hogy eltereli a folyó vizét előnyhöz juthat Vietnámmal szemben a világ 
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rizspiacán. A térség legfejlettebb gazdasága, Thaiföld hogy energiaigényét fedezni tudja, 

behozatalra szorul. Mianmar, Laosz és Kambodzsa gyorsan növekvő gazdaságát a faáru, 

haláru, ásványi anyagok, és Thaiföldnek történő energia eladás biztosítja. A külföldi működő 

tőke a régió gazdaságának a legnagyobb serkentője. Pénzügyi támogatásokat vonz több 

helyről is: Japán, Tajvan, Szingapúr, Dél-Korea, és egyéb fejlesztési támogatások érkeznek 

Laoszba, Kambodzsába, Vietnámba az EU, Skandinávia, Ausztrália, az ENSZ, IMF és a 

Világbank részéről (Hirsch 1996). A folyó felső szakaszán folyó erőművek építését 

egyoldalúan gazdasági érdek vezérli. A környezetvédelmi ügyek gyenge érdekérvényesítése a 

szegénységgel magyarázható. Mianmar, Laosz és Kambodzsa igen erőtlen szociális-

gazdasági, politikai helyzetben van, ezért óriási szükség lenne a felvilágosításra, az oktatás 

fejlesztésére. A városiasodás pedig azzal a következménnyel jár, hogy a helyben meglévő 

természetes erőforrásokat átcsoportosítják, áttranszferálják a városokba.  

 

A folyómenti országok elsődleges célja a gazdasági fejlődés, amely mint látjuk 

rivalizáláshoz és a természet pusztításához vezet. A régió érdekét viszont a Mekong 

vízgyűjtőjének erőforrásmenedzsmentje szolgálná. A vizes élőhelyek által nyújtott javak és 

szolgáltatások elismerésében és azok gazdasági értékének felismerésében jelentős 

előrelépések történtek, de a felső szakasz (mely a vízhozam 65%-áért felel) erdő-

ökoszisztémájának jelentőségét jobban ki kell hangsúlyozni, hasonlóképpen a halászat, az 

áradás, a hajózás, a vízienergia-hasznosítás és öntözés összefüggéseit meg kell értetni a 

döntéshozókkal (Fox et al. 2007). A döntés-előkészítő tárgyalások során az egyeztetésekbe 

ugyan bevonták a (szubnacionális szint és a transznacionális szint) NGO-k képviselőit is, de 

nem egyenlő súllyal, így azok nem tudtak érdemleges hatást kifejteni a döntésekre (Mehtonen 

et al. 2008, Fox et al. 2007). A kormányzati szintű egyeztetések is gyengék ugyanakkor és a 

MRC politikák átültetése lassan halad a tagországok gazdasági, politikai és törvényalkotási 

különbözőségei miatt, valamint a politikai instabilitás is hátráltatja az együttműködéseket. 

Intézményi szinten a víz- és természeti erőforrások hatóságai számára nem áll mindig 

rendelkezésre elég kapacitás, és gondot jelent, hogy az MRC pénzügyi alapját donorok adják. 

(Mehtonen et al. 2008, Varis et al. 2008, Phillips et al. 2006). 

Két konfliktusforrás fenyegeti az együttműködés sikerét: a) amennyiben a felső szakaszt 

érintő fejlesztések következtében drasztikus változás történik a vízmennyiségben, akkor a 

keletkező vízhiány miatt megnőhet a belső feszültség b) amennyiben a regionális fejlődés 

nem éri el a kívánt optimális szintet, akkor az államok közötti rivalizálás kezdődhet meg. A 

két súlyos fenyegetettségre az IWRM és PES (az ökoszisztéma szolgáltatások ellentételezése) 
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eljárás jelenthet megoldást, mellyel minden érintett kölcsönösen előnyhöz juthat (Phillips, et 

al. 2006).  

 

A fent részletezettek alapján a Mekong folyó vízgyűjtőjének területi fejlesztése kapcsán az 

alábbi tanulságokat vonhatjuk le:   

 az együttműködési folyamatban a kevésbé fejlett országok integrációja is gyorsabb és 

sikeresebb lehet, 

 az integrált folyóvízgyűjtő menedzsmentnek figyelemmel kell lennie a régió kulturális 

szempontjaira is, 

 a folyófejlesztésnek a környezeti szempontokat is integrálnia kell, a folyó 

vízmennyiségi és minőségi szempontjain túl a környező erdők ökoszisztémája is 

mérlegelendő, 

 a megváltozott területhasználat nem veszélyeztetheti a természeti erőforrások 

funkcióját, 

 egységes stratégia hiányában a közös erőforrások kitermelése rivalizálásra kényszeríti 

a tagországokat, 

 a sikeres regionális környezetmenedzsment előfeltétele a politikai és gazdasági 

stabilitás a térségben. 

 

Az együttműködés, és a tervmegvalósítás hatásainak a monitoringja is a vízgyűjtőre 

vonatkozó adatokat és információt tesz szükségessé. A Mekong-modell, különösen a Mekong 

Delta vizsgálata feltárta a folyam menti társadalom természeti erőforrásoktól való függőségi 

viszonyát. Az emberiség és a természet interakciója rendkívül komplex folyamatrendszer, és 

bár az ilyen irányú kutatások sokat fejlődtek, és a vízgyűjtő menedzsment egyre relevánsabb a 

policy fejlesztés szempontjából, de még ma sem megoldott kérdés, hogy miként lehetne a 

tudományos ismereteinket a policy döntéshozók és a társadalom számára hasznosíthatóvá 

tenni. A következő ábrán bemutatott modell az átváltások (trade-off) számszerűsítését teszi 

lehetővé.  
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6. ábra: A multi-szektorális és trade-off hatásvizsgálat modellezése nexus-megközelítésben 

 

forrás:  Bach et al (2014, 61) alapján  

 

A siker egyik kulcsa, hogy miként tudjuk a vízgyűjtőterület komplexitását megérttetni a 

döntéshozókkal és a civil társadalommal. A kommunikáció hiánya ugyanis a döntéshozás 

kudarcához is vezethet. Az információkkal kapcsolatos bizonytalanságok és a 

bizonytalanságokra vonatkozó tudás hasznosíthatósága a döntéshozatalban komoly kihívást 

jelent. A tudásgenerálás és a tudásfelhasználás szükségessé teszi a tudomány és a politikák 

közötti együttműködés fejlesztését. A hagyományos lineáris megközelítéssel szemben egy 

iteratív tudomány-policy megközelítés az érintettek érdekeinek mélyebb feltárását teszi 

lehetővé, és rugalmasabb az előre nem látható bizonytalanságokkal szemben. 
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7. ábra: Részvételi tudásgyarapítás és policy megoldás fejlesztés. Az iteratív tudomány-policy dialógus és a hagyományos 
lineáris megközelítés összehasonlítása 

 

forrás: Bach et al (2014,62) alapján  

3.3 A Rajna 

 

A XX. században számos környezeti problémát okoztak a Rajnán a pontszerű és a diffúz 

szennyezőforrások. Az ökoszisztémák megváltozását idézte elő a folyamszabályozás, a 

megváltozott területhasználat és vízminőség leromlása. A felvízi és alvízi térségek 

érdekeinek, a humán és a természeti céloknak az összehangolása azonban egy új, win-win 

helyzet előtt nyitotta meg az utat. A holland kormány stratégiai megoldásokon keresztül 

(politikai memorandumok megfogalmazása, policy javaslatok kidolgozása stb.) igyekezett 

elkerülni a nyílt konfrontációt a felvízi országokkal. Az ICPR egy diplomáciai 

együttműködést tett lehetővé miniszteriális szinten a felek között, amivel sikerült elhárítani a 

politikai akadályokat. Az együttműködés sikerét lehetővé tette, hogy a Rajna-menti hat ország 

(Svájc, Liechtenstein, Ausztria, Németország, Franciaország és Hollandia) hasonló politikai, 

társadalmi és jogi fejlettségű. Ezen kívül pl. holland mezőgazdasági és ivóvíz forgalmazó 

magánvállalatok felismerve saját érdekeiket a 60-as évektől a francia sóbányák 

folyószennyező hatásait kivédő intézkedéseket anyagilag is támogatták, hogy elejét vegyék a 

Rajna további degradációjának (Goldstein  Huber-Lee 2004).  
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Az 1970-es és 1986-os válsághelyzet beköszönte előtt azonban nem volt visszhangja a 

halpusztulásnak. A halászati ágazatnak nem volt elég lobbyereje, így fordulhatott elő az, hogy 

kipusztult a lazacállomány. A társadalom felvilágosítása a Rajna ökoszisztéma szerepéről 

ekkortól kiemelt céllá vált, ami elősegítette a hatékony együttműködési stratégia 

megvalósulását. Az ICPR és különböző NGO-k összefogásával a világhálóra is felkerültek a 

valós idejű vízminőségi adatok, biztosítva ezzel a hozzáférést minden érintett számára. Az 

ICPR intézményének nincs végrehajtói vagy kényszerítő ereje. A szennyezések széleskörű 

feltárása, a megoldási javaslatok tudományos kidolgozása, az intézkedések és nemzetközi 

megállapodások előkészítése a feladata, amelyek ha elfogadásra kerülnek azok finanszírozása 

a tagországokra hárul. A monitoringozást a bizottság végzi.  

Az árvízzel szembeni védekezésnek a térségben nagy hagyományai vannak. A modern 

holland ökológiai vízgazdálkodás a folyó természetes működéséhez próbál igazodni és ennek 

megfelelően alakítják a gátakat, a területhasználatot és biztosítanak nagyobb teret a folyónak. 

Ez nem csupán a folyószakaszok közötti összehangolt együttműködést, de az eltérő (ipari, 

mezőgazdasági, vízenergia-hasznosítási, ökológiai stb.) szempontok közötti egyensúly 

megteremtését is magába kell, hogy foglalja. Hollandia területének 60%-a áradásveszélynek 

van kitéve, így a védekezés elsőbbséget élvez a területfejlesztési koncepciókban. A Deltába a 

Rajna, az Elba és a Meuse folyók szállítanak vizet. A Delta-terv (2012) évi 1 milliárd EUR 

pénzügyi fedezetet biztosít, hogy 2100-ra az ország védekezését és biztonságos ivóvízellátását 

meg lehessen oldani. Az adaptív menedzsment elvét követve egy lehetséges katasztrófának 

igyekszik elejét venni, mintsem, hogy az utólagos kárelhárítást célozná. A múltbéli 

tapasztalatokra építve, nem költséges, nehezen változtatható infrastrukturális beruházásokat 

tervez, hanem teret biztosít a klíma- és egyéb változásokhoz jobban alkalmazkodó korszerű 

fejlesztésekhez.  

A tapasztalatok a Duna Régióban is hasznosíthatóak lennének. A célok egyeztetésének 

mechanizmusa és intézményi rendszere a Duna medencében azonban rendkívül gyenge, mint 

azt a határon átnyúló szennyezések is mutatják pl. Rába szennyezés Szentgotthárdnál (Pronas 

2010), a tiszai cianidszennyezés 2000.-ben (Tóth 2002), vagy a Torna-Marcal élővilágát 

elpusztító 2010. évi vörösiszap katasztrófa. A Duna makro-térség regionális gazdasági 

fejlesztése esetében nem álapítható meg a felelősségi kör olyan egyértelműen, mint egy 

országos vagy föderációs területfejlesztésnél, ahol az egyes kormányok ennek a felelősei. A 

térség államai között ehhez rendkívül összehangolt intézményi és politikai érdekazonosság 

szükséges. Akárcsak az árvízi védekezés területén, ami szintén jelentős gondokat okoz a 

Duna-térségben is.  
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 A Felső-Rajna vidékének területe 21.518 km
2
, melyen mintegy 5,9 millió ember. A 

térség jelentősebb városai Mulhouse, Colmar (Franciaország), Freiburg, Karlsruhe 

(Németország), és Basel (Svájc). A gazdasági szerkezetét a primer szektor 1,2%-ban, 

szekunder szektor 35,2%-ban és a tercier szektor 63,6%-ban határozzák meg.
6
 Ez a térség 

egyrészt történelmi határt képez Franciaország és Németország között, másrészt külső határt 

képez Franciaország, Németország és Svájc között, emellett pedig egy természetes határt 

jelent maga a folyó. Ennek a határnak az átjárhatóságát tűzte ki célul a 2007-es INTERREG 

program.  

A határon átmenő forgalom igen jelentős, kb. 90.000 munkás ingázik, a hallgatók két- vagy 

három állam felsőoktatási intézményei által hirdetett közös programokra jelentkezhetnek, igen 

fejlett a vásárlói mobilitás és a kereskedelmi kapcsolatok színvonala a térségben. Három 

nyelv (német, svájci német, francia) is használatban van. A lakosság és az igazgatási 

intézmények között fejlett az együttműködési készség. A kulturális és földrajzi közelség 

ellenére közös identitásról mégsem lehet beszélni. A II. világháborút követően a városok 

együttműködési megállapodásokat kötöttek, valamint reptérfejlesztések is történtek. 1975-ben 

a Felső-Rajnai Konferencián a három ország intézményi együttműködést írt alá. A 90-es 

években erősödtek az együttműködések az INTERREG programnak és a Felső-Rajnai 

Gyűlésnek (ami évente kétszer ülésezik a három ország 71 helyi illetve regionális szintek 

képviselőinek részvételével) köszönhetően. A 2000. év elején négy eurorégió kötött 

együttműködést. Az év végén pedig létrejött a ’három-nemzeti metropolrégió’, mely egy új 

kormányzási modellt valósít meg: (i) a nem állami szereplők (gazdasági, tudományos 

innovációs, és civil) jobb integrációja a kormányzási struktúrán belül, (ii) a 

komplementaritások jobb koordinációja a Felső-Rajna és az Eurorégiók szintje között, (iii) a 

politikai/igazgatási szereplők jobb koordinációja révén. Az EU területi együttműködési 

alapok, és a Felső-Rajnai Konferencia három-nemzeti alapja olyan projekteket támogat, mint: 

Reform kormányzási Modell (TMO-Process), Felső-Rajna Völgye (Turizmus), Egyetemek és 

Kutatóintézetek Együttműködése, Neurex+, Biovalley, TRION, TripoCom, stb. 

 

 

  

                                                           
6
 www.tranfrotier.eu 
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3.4. A Duna 

 

A globális gazdaságban kiemelkeő szerepet töltenek be a nagy forgalmat bonyolító 

kikötővárosok, logisztikai centrumok. A Duna-térségben nem fejlődött ki olyan hajózóút 

rendszer, melyre épülhetne olyan gazdasági kapcsolatrendszer, mint a Temze, Rajna, Loire, 

Szajna térségében. Mindennek pedig, hogy a térség gazdasága eddig nagyrészt a Dunától 

függetlenül, és ebből adódóan divergens módon történt, főként geopolitikai okai vannak 

(Hardi 2012). Jelenleg azonban, főként a térséget sújtó közös kihívások miatt, egy lehetőség 

kínálkozik és szükség jelentkezik a konvergens regionális fejlődéshez. Egy kiépülő fejlett 

szállítóhálózat gazdasági hatásaként a régióban fejlett logisztikai központok alakulhatnak ki. 

A térségi logisztikai hálózat kiépítése azért is szükséges, mert a hatalmas ázsiai térségnek a 

Duna régió országai külön-külön nem jelentenek piacot. Logisztikai bázisok kiépítése a 

térségben ugyanakkor lehetővé tenné a kereskedelmi kapcsolatok kiszélesítését. A közös 

fejlesztési együttműködési platform működéséhez szektorközi integrációs policy eszközök 

fejlesztésére van szükség. Emellett biztosítani kell, hogy a különböző szektorokból származó 

források közös makro-regionális célokat és ne ágazati célokat szolgáljanak. Az ágazati 

finanszírozás elégtelensége is az integráció irányába tereli a különböző szektorokat, amihez 

egy makro-regionális stratégia megfelelő keretnek tűnhet.  

A belvízi szállításban az EU nagy lehetőséget lát, és ezért komoly fejlesztésekbe kezdett. 

Nyugat-Európa egyes térségei (Németország és Svájc) már valószínűleg elérték felszíni 

területük kapacitásának határait, a meglévő úthálózati infrastruktúra Nyugat-Európa nagy 

részén elöregedett, ezzel szemben a Duna régió közép-kelet európai országainak nagy 

részében hiányos és gyenge az infrastruktúra. A XXI. században a termelés elmozdult Ázsia 

irányába, ennek alapján prognosztizálható, hogy 2030-ra az EU exportja és importja is 

megháromszorozódik Kína és Oroszország viszonylatában, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a 

jelenleg fennálló egyensúlytalanság (az EU-15 importja Kínából 60%-kal, Oroszországból 70 

%-kal haladja meg az exportot) továbbra is fennmarad (Ivanova et al. 2006, Fleischer 2008). 

Kérdéses azonban, hogy ez a növekvő keletről érkező árutömeg mennyiben javítja a Duna-

térség helyzetét, azon belül is elsősorban a dunai hajózás, a logisztika, az ökológia 

vonatkozásában. Ha abból indulunk ki ugyanis, hogy a jelen helyzet és tendencia indítóoka a 

lokálisan keletkezett problémák áthárítása a Föld távoli területeire - amelyhez a tengeri 

szállítás hozzájárul azáltal, hogy kiszolgálja a fokozódó területi munkamegosztást és  

biztosítja a távoli erőforrások elérhetővé tételét (Erdősi 2004) – , akkor felmerül a kérdés, 
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nem célravezetőbb-e a szállítási volumen megnövelése helyett hosszútávon inkább az 

energiahatékony, minőségi közlekedésfejlesztést támogatni a Duna-térségben.  

A vízi közlekedés nem képes kiváltani a közúti vagy vasúti szállítást, de az ágazat 

fejlesztésétől remélhető, hogy optimális egyensúlyt teremt a szállítási módok között, 

csökkenti mind a környezeti terhelést, mind a fuvarozási költséget, tehát környezeti és 

gazdasági haszna együttesen keletkezhet. Magyarország a főbb kelet-közép-európai 

kereskedelmi utak  kereszteződésében helyezkedik el, de ez a jelentős infrastrukturális 

potenciál önmagában még nem jelent gazdasági növekedést, ha nem társul hozzá megfelelő 

szolgáltatás (Szalma 2011).  

Az Európai Unió közlekedésfejlesztési stratégiájában, a TEN-T keretében a Duna, mint 

nemzetközi hajóút (Corridor VII) szerepel. A fejlesztés szempontjából ugyanakkor a 

legfontosabb feladat a szükséges vízmélység (2,5 m hajózóút-mélység) biztosítása a magyar, 

szlovák, román és bolgár szakaszon, és a hajózást akadályozó gázlók, szűkületek felszámolása 

környezetvédelmi aggályokat vet fel. Műszakilag több megoldás is létezik. A magyar 

kormány megbízásából a VITUKI a hajózóút hagyományos, nem duzzasztásos, a kavicsos 

gázlók kotrásával, helyenként a márgás-sziklás mederfenék kivájásával, az áramlatokat terelő 

sarkantyúk és párhuzamművek kiépítésével történő megoldás lehetőségét vizsgálta meg. A 

2009-2013 közöttre tervezett beruházásnak a becsült költsége 92,3 milliárd forint. A VITUKI 

tanulmány kiterjed az eliszaposodott, tönkrement mellékágak rehabilitációjára is, amelyek 

jelentős környezetvédelmi értéket képviselnek. A medermélyülés és annak negatív 

következményei más vélemények szerint csak duzzasztással küszöbölhetőek ki (Glatz et al. 

2008). A Duna medre jelenleg is már mélyülő, a felső szakaszon elvégzett duzzasztási 

beavatkozások miatt, és így a felvízi országok felől gyakorlatilag nem érkezik hordalék, a 

meder szűkítése, a sarkantyúk ugyancsak felgyorsítják a víz áramlását és ennek következtében 

a medereróziót, ami veszélyezteti a parti szűrésű vízbázisokat, a beépített művek miatt pedig 

további gondot jelenthet árvíz esetén a megemelkedő vízszint, ami szükségessé teszi a 

töltések magasítását és megerősítését. A duzzasztás ugyanakkor ellentétes az EU Víz-

Keretirányelvében megfogalmazottakkal. A Duna teljes partszakasza Natura 2000 terület, 

amiben a TEN-T hálózat fejlesztése komoly beavatkozást jelent.  

A REKK (REKK 2010,34-35) dunai hajózásfejlesztést célzó kutatása, mely elsődlegesen 

ugyan a magyar hajózóút és a hajózás fejlesztésének lehetőségeit vizsgálja a legkisebb 

környezeti beavatkozás mellett kiemeli, hogy Magyarország számára három szempontot 

érdemes szem előtt tartani a Duna hidromorfológiai és ökológiai degradációs folyamatának 

megállítása és megfordítása céljából: 
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1. A parti szűrésű ivóvízbázis szűrőképességét biztosító sóder/kavics ágy hosszú távú 

megőrzése a folyó teljes magyarországi szakaszán. 

2. Az egykori ártéri területek megőrzése a jövőben kiemelt fontosságúvá váló 

keresztirányú vízpótlás biztosításának lehetőségével. (A vízszint és a partél szinthez 

képesti süllyedésének a megállítása és megfordítása). A folyó ökológiai szolgáltatásait 

biztosító hidromorfológiai jellemzők megőrzése és javítása. 

3. A társadalom és természeti környezet számára egyre nagyobb terhet jelentő tranzit 

forgalom és a Magyarországra illetve Magyarország felé irányuló szállítás közvetett 

hatásainak csökkentése. A vízi szállítás kapacitásának kihasználása és fejlesztése. 

Tudatosítani szükséges, hogy a Duna helyzetén nem elsősorban a hajózás miatt kell javítani. 

A megemelt és megtartott átlagos vízfelszín egyik pozitív következménye lehet, ha ennek 

nyomán a vízi áruszállítás jelentős árumennyiséget tud szállítani alacsonyabb költségekkel és 

társadalmi kiadásokkal (Glatz-Cser 2008). Hogy ehhez hosszú távon duzzasztással vagy 

duzzasztás nélkül juthatunk-e el, azt nem egy-egy érintett szakasznak, vagy ágazatnak, hanem 

a Duna vízgyűjtő területén élőknek partnerségi együttműködés keretében kell 

meghatározniuk.   

A Duna térség érdeke, hogy az erőforrás-gazdálkodás szempontjából legkevésbé hatékony 

közúti szállítás hegemóniáját megtörje és a hatékonyabb multimodális szállítást fejlessze. A 

jelenlegit jelentősen meghaladó szállítási volumenre van igény, de hogy nem lehetne-e 

mindezt racionalizálva magát a szállítási forgalmat csökkenteni, az nem képezte vizsgálat 

tárgyát. Ezt követően égető szükség lenne, az egész hajózóút stratégiai környezeti vizsgálatára 

is, amely szintén hiányzik (Pánovics 2011). 

Számos hajózási projekt van jelenleg is fejlesztés alatt, ami jól mutatja a területben rejlő 

lehetőségeket: Straubing-Vilshofen (Németország), Kelet-Bécs (Ausztria), horvát-szerb 

határrégió, hajózási szűkkeresztmetszetek a szerbiai Duna szakaszon, román-bolgár 

határszakasz, Calarasi és Bralia közötti szakasz (Románia), stb. (ICPDR 2014). Nem minden 

ország gazdaságában játszik meghatározó szerepet a dunai hajózás, a legnagyobb volumenben 

Románia, Ausztria és Szerbia szállít árut a Dunán, ahol az évente szállított mennyiség 

meghaladja a 10 millió tonnát, de jelentős a szállítás szerepe a többi parti országban is. 
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1. táblázat A belvízi hajózás szerepe a Duna medencében 2013 

ország áruszállítás a Dunán  

millió tonna 

jelentősebb kikötők száma 

Ausztria 10.23 8 

Bosznia-Hercegovina 0.06 2 

Bulgária 8.44 11 

Csehország - - 

Horvátország 5.32 2 

Magyarország 7.71 12 

Moldova 0.15 1 

Montenegro n. a. n. a. 

Németország 6.1 6 

Románia 17.81* 12 

Szerbia 11.32 14 

Szlovákia 8.24 3 

Szlovénia - n. a. 

Ukrajna 5.68 4 

* a Duna-Fekete-tenger csatorna adataival együtt 

forrás: ICPDR (2014,77) 

Az EU-28 szárazföldi szállításán belül tkm-ben számítva aggregát adatok alapján azt 

mondhatjuk, hogy 2014-ben a közúti fuvarozás részesedése 74,9% volt (ami a 2009-es 

szinthez képest 2.2 százalékpontos csökkenés). A vasút részesedése 2009-től emelkedett, és 

2011-től kezdve 18,5% körül stabilizálódott. A belvízi szállítás részesedése 2009 és 2014 

időszakban 6-7% között alakult. Az öt szállítási mód közötti megoszlást pedig az alábbi 

táblázat mutatja meg.  

2. táblázat: Áruszállítás az EU-28-ban: öt szállítási mód megoszlása szerint (millió árutonna-km)  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

össz 3.191.813 3.360.401 3.377.031 3.288.294 3.311.684 3.360.711 

közút 1.660.321 1.714.732 1.699.398 1.644.652 1.668.643 1.674.673 

vasút 363.540 393.531 422.096 406.633 406.500 410.794 

belvízi 130.532 155.521 141.969 149.987 152.795 150.876 

légi⃰ 2.227 2.313 2.283 2.265 2.243 2.243 

tengeri ⃰ 1.035.193 1.094.304 1.111.285 1.084.757 1.081.503 1.122.125 

 

⃰nem tartalmazza az EU-n kívüli szállítási adatokat 
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forrás: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Freight_transport_statistics 

Az infrastruktúrafejlesztésekkel és a hatékonyság növelésével alacsonyabb költségeket 

lehet elérni a közlekedés és a termelés területén, növelni lehet az utasszámot és a szállított áru 

mennyiségét. Jelenleg az infrastruktúra és a környezet állapota keletre haladva gyengül. Ez 

lehetőséget teremt a kevésbé fejlett országok számára a közlekedési infrastruktúra-

fejlesztésekhez, pl. a vasúti, vagy a folyami hajózás fejlesztéséhez, mely költséghatékony és a 

környezetet kevésbé terhelő szállítási mód. A Duna mentén található kikötőket fejleszteni 

kell, a jugoszláv háború romjait pl. lerombolt hidak maradványait el kell távolítani a 

mederből, a meder mélyítése szükséges, hogy a Rajnán és a Fekete-tengeren közlekedő 

nagyobb hajók is tudjanak közlekedni a Dunán. A dunai flotta modernizációja szükséges, 

hogy elérje a Rajna-Majna-Duna vízi úton közlekedők színvonalát. (Achtnicht et al. 2015) 

8. ábra A dunai kikötők forgalma országonként 1950-2005 (ezer tonna) 

 

forrás: Achtnicht et al. (2015,122) 

A vizsgált időszakban a Dunán szállított áru mennyisége 1987-ben volt a legnagyobb 

(150 m tonna). Majd a vasfüggöny lehullása és a jugoszláv háborút követő politikai 

bizonytalanság miatt a szállított mennyiség lecsökkent, és 1994-ben érte el a mélypontot (35 

m tonna). Németországban és Ausztriában ugyanakkor ez idő alatt nőtt a forgalom, mivel őket 

nem érintette a politikai instabilitás. 
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9. ábra Személyszállítás a Dunán 1965-2005 (ezer fő) 

 

forrás: Achtnicht et al. (2015,123) 

A kikötői infrastruktúra Németországban a legfejlettebb és Szlovénia még, ami kiemelkedik. 

A többi ország kikötői nem megfelelőek, emiatt magasak a költségek és nem tud 

versenyképes lenni más szállítási módokkal (Beškovnik 2006). Fejleszteni kell tehát a 

kikötőket és az intermodális szállítás lehetőségeit, elsősorban a vízi és vasúti szállítás 

összekapcsolását kel biztosítani.  

A térség gazdaságára vonatkozó előrejelzések növekedést prognosztizálnak, akkor pedig a 

szállítás is meg fog növekedni. Érdemes lenne ezért a környezetet kevésbé terhelő 

megoldásokat választani és fejleszteni. Egyes számítások szerint a vízi szállítás akár 3,5-6%-

al is nőhet évente, míg a beavatkozások nélkül ez csupán 1,4% (Nedea et al. 2012), de a 2006-

os szinthez képest akár 170%-os belvízi szállítás növekedés is elképzelhető a Dunán 

(Beškovnik, 2006). A Duna ideális vízmélysége (2,50 m) is elmarad ugyanakkor a Rajna 

hajózható vízmélységétől (3,70 m), ezért itt nem közlekedhetnek akkora merülésű hajók. 

Annak ellenére, hogy a vízi szállítás csökkent az elmúlt évtizedekben, a víz minősége mégis 

romlott, elsősorban az ipari tevékenység következtében, főleg a Bécs alatti szakaszon.   

„A folyóvizeken/csatornákon és tavakon folytatott hajózás nagyobb része Kelet-Európában az 

országok határain belül működik, de részben az államhatár változások óta az egyes víziút-

rendszerek mesterséges felosztása, még inkább azonban a gazdaságok nemzetköziesedése (az 

exportra/importra orientáltság nagyobb mértéke) és a vízi szállítások gazdaságosságának a 

megtett utak hosszával való összefüggése, valamint a belföldi építőanyag szállítás 

eljelentéktelenedése okán növekvőben van a határokon átáramló, sőt egymástól távolabb levő 

országok közötti szállítás aránya” (Erdősi 2007a,47-48). 

 

Ausztria 
Németország 
Szlovákia  
Magyarország 
Horvátország 
Szerbia 
Bulgária 
Moldova 
Ukrajna 

 Románia
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A szállítás- és logisztika kérdését nemzetközi összefüggéseiben lehet megérteni. 

Példaként említhető a tengerparttal nem rendelkező, de a tengerhez közel fekvő Moldova, 

amely számára a folyami (Duna)/tengerjáró hajózás által bonyolított nemzetközi 

áruszállításnak igen nagy jelentősége van. Az önállóvá vált posztszovjet állam korábban a 

kedvezőtlen anyagi feltételek mellett vehette igénybe az ukrajnai tengeri, valamint a romániai 

Duna kikötőket tengeri külkereskedelméhez. Ezért a Prut dunai torkolatában Giurgiulestinél 

Moldova megépítette saját nemzetközi kikötőjét, melynek forgalma növekvőben van, és már 

azerbajdzsáni olajcégek is részt vesznek a kikötő fejlesztésében, ahol elosztó központot is 

létesítettek az európai exportjuk számára. (Erdősi 2007a,53).  

A Duna, amely a Volga után a leghosszabb európai folyó és közvetlen összeköttetésben áll a 

Fekete-tengerrel és az Északi-tengerrel valóban nagy potenciállal bír. Az Európai Bizottság a 

Fehér Könyvben (2001) már stratégiai kérdésként kezeli a Rajna-Majna-Duna vízi út 

fejlesztését, a Dunai hajózás fejlesztése tehát központi kérdéssé vált. A 884/2004/EK 

határozat a Dunát a transzeurópai közlekedési hálózat részének tekinti. Ez abból a 

szempontból is fontos, hogy az EP a Duna fejlesztésének finanszírozását nem a parti országok 

belügyének tartja. A vízi szállítás fejlesztéséhez azonban a kiszolgáló és ráhordó 

infrastruktúra mellett megfelelő eszközállomány és szállítandó rakomány is szükséges. A 

Duna hajózhatóságának javításáról szóló tanulmányt a VITUKI 2007-ben elkészítette, és az 

Európai Bizottság döntést hozott a transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) keretében 

történő fejlesztések, azon belül a Duna hajózhatóságának javításáról szóló 2007.HU-18090-S 

közös érdekű projekt közösségi pénzügyi támogatásáról (Szalma 2011,91). 2010-ben a 

VITUKI újabb tanulmányt készített az OKT felügyeletével. A Dunai hajózóút fejlesztésénél 

el kell kerülni, hogy a tagországok (Magyarország esetében ez reális veszély) csak 

tranzitországként szolgáljanak, mert az nem szolgálná a térség érdekét. A multimodális 

közlekedésfejlesztés önmagában még nem garantálja a közlekedési ágazatok közötti 

egyensúlyt, azt a piaci és szabályozási eszközök teremthetik meg. 

A Duna fejlesztése gazdasági szempontból egy lehetőség, ugyanakkor több más 

szempontból (vízgazdálkodás, árvízvédelem stb.) kényszer, és minden bizonnyal 

elkerülhetetlen a három vízlépcső  (Nagymaros, Adony, Fajsz) megépítése, továbbá a vízügyi 

és hajózási szakma azon a véleményen van, hogy a folyómeder kotrása elfogadhatatlan, 

többek közt azért, mert az vízlépcsőkkel beépített szakaszon a Duna már nem képes 

hordalékot szállítani és teríteni, a folyó egyre mélyebbre vájja magát a medrében, emiatt a 

Duna-Tisza közén vízhiány következik be, a vízszint ingadozás miatt a paksi erőmű hűtővize 

sem biztosított, helyette tehát a duzzasztás lehet a megoldás (Szalma 2011,92).  
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A jelentősebb nyugat európai tengeri kikötők elérték kapacitásuk határát, a szűk 

keresztmetszetet az áruk továbbszállítása okozza (Cser et al. 2007). A kelet-európai kikötők 

beleértve a dunai menti multimodális logisztikai központok bekapcsolását a szállításba 

ugyanakkor jelentős gazdasági potenciállal bírnak. A Duna fejlesztéséhez elsődlegesen el kell 

dönteni, hogy a Duna ökológiai vagy kereskedelmi funkcióját tartjuk elsődlegesnek (Glatz et 

al. 2008).  

10. ábra Áruforgalom a belvízi szállítóhálózaton, kelet-nyugat szállítási volumen-, kikötő- és távolsági adatok. 2010 

 

magyarázat: NyugatKelet irányú forgalom KeletNyugat irányú forgalom, millió tonna (2010) 

forrás: EC 2014 

 

A Rajna-Duna hajózóút 2010-es adatai a kelet-nyugat és nyugat-kelet szállítási útvonalak 

tekintetében egyensúlytalanságot mutatnak, márpedig ha a visszaúton üres fuvarral kell jönnie 

a hajónak, az nem energiahatékony. Az ilyen helyzet a közúti szállításban, mivel ott lehet 

másik útvonalat választani, könnyen megoldható, a vasúti szállításban is kezelhető, a folyami 

hajózásban azonban gondot jelent. Ausztria pl. többet importál a Fekete-tenger térségéből, 

mint amennyit oda exportál, és ez a trend előreláthatólag nem változik a jövőben sem. A Duna 

alsó szakaszán a román/bolgár szakaszon egyensúly áll fenn. Egyensúlytalanságokat azonban 

a Majnán is tapasztalhatunk. A Rajnától az ipari körzetek felé egész Aschaffenburgig jelentős 

áru közlekedik, de a visszaúton mindössze ennek az árutömegnek a fele mérhető. A Majna-

Duna csatornán egyenletesen oszlik el, és mindkét irányba 3,5 millió tonna áru közlekedik. 

Az Al-Dunán exportált áru nagy részét a fekete-tengeri Constanta kikötőjében rakodják át, és 

az import áru is Tulcea, Galati és Giurgiulesti felől érkezik. A vas, érc, és szén az ausztriai 
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acélüzemekbe jut. A legnagyobb volumen a Duna  Fekete-tenger Csatorna és Silistra és 

Calarasi kikötők között jelentkezik: felfelé 8.614.650 tonna, lefelé 7.927.755 tonna. A Duna 

középső szakaszán a szállított áru mennyisége esik és az egyensúly is felborul kelet-nyugat és 

nyugat-kelet útirányok között. Míg Silistra és Calarasi térségéből elindul évi legfeljebb 8 

millió tonna áru, Belgrádnál már csak 5 millió, Mohácsnál már csak 3,6 millió tonna ez a 

mennyiség. A szállított áru mennyisége lefelé a Dunán Dunaújváros után ugrik meg 

jelentősen. A Duna felső szakaszán Pozsony és Bécs között aztán újra kiemelkedő, mintegy 

7,6 millió tonna áru közlekedik, a Fekete-tengeri kikötőkből Ausztriába érkező olajnak, 

valamint az Ausztriába és Németországba irányuló jelentős szlovák exportnak köszönhetően 

(Peijs 2014) 

 

A Duna Régió közlekedés fejlesztésére a 2014-2020 időszakban több forrás is rendelkezésre 

áll. A Horizon 2020 kutatási és innovációs program a 2014-2020 időszakban 80 mrd euró 

keretből gazdálkodik, fő célkitűzései a kiváló tudomány, az iparági vezető szerep, és a 

társadalmi kihívások. Ebből a közlekedési innovációk, az erőforrás-hatékony, környezetbarát 

közlekedés támogathatók. A határon átnyúló programok közül a 14 ERDF-re 1,4 milliárd euró 

jut, a 4 IPA programra 260 millió euró összeg használható fel, és egyéb IPA-IPA és ENI 

programok is elérhetőek. A 2014–2020 közötti időszak közlekedésfejlesztési elképzeléseihez 

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), illetve az Európai 

Hálózatfejlesztési Eszköz (CEF) biztosít forrást. A CEF a TEN-T korridorok fejlesztését 

célozza, azon belül a Rajna–Duna korridor révén a hajózás és kikötőfejlesztés is támogatáshoz 

juthat. A CEF 26,2 mrd euró kerettel rendelkezik. A programra a kohéziós alapból is jut 11,3 

milliárd euró forrás, Magyarország az ebből ráeső 1,1 milliárd euró nagy részét vasúti 

fejlesztésekre fordítja.  
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4. Az európai makro-régiók formálódása   

 

Az európai történelem különböző szövetségek formálódásának története. Európa 

történelmében számos példát láthatunk szövetségi együttműködésre (svájci, német, holland 

konföderáció, Benelux államok, stb.) kérdés ugyanakkor, hogy miként alakítható ki egy ilyen 

szövetség európai szinten. Az európai államok szövetkezésének korábban számos 

alapeszméje született pl. Johannes Althusius (1557-1638), Jean Jaques Rousseau (1712-1778), 

Immanuel Kant (1724-1804), Claude-Henri Saint-Simon (1760-1825), Friedrich von Gentz 

(1764-1832), Alexis de Tocqueville (1805-1859) és mások elképzelései alapján. Ezen 

elképzelések meghiúsulásának okát Julius Fröbel (1805-1893) abban látta, hogy Nyugat-

Európának sohasem kellett szembenéznie komoly külső fenyegetéssel, mely veszélyeztette 

volna a nyugat-európai államok létét. Az Oszmán Birodalom sem volt az, hiszen végül 

beépült az európai egyensúlyrendszerbe. Miután megszűnt az egypólusú nagyhatalmi rendszer 

a világban, Európa együttműködése a versenyképesség szempontjából is indokolttá vált. Az 

Egyesült Államok, vagy Oroszország mintája azonban nem alkalmazható, mivel itt a 

társadalom- és államszervezési formák hibrid képet festenek. A francia forradalom az 

amerikai szövetségi állammal ellentétben nemzeti egységállamot hozott létre, és bár a 

politikában bevezette a szabadság eszméjét, de az adminisztrációban a centralizmust vagyis a 

despotizmust növelte, írja Alexis de Tocqueville (Bóka 2008). Amerikában a helyi 

közösségeket a telepesek még a provinciák (comté) kialakulása előtt megszervezték. A helyi 

közösségek szövetségéből nagyobb provinciális egységek alakultak ki, amelyek államokban 

egyesültek, majd az államok szövetségre léptek egymással. Így az unió a republikánus 

köztársaságok konföderatív egyesülete, de maga az amerikai kormányzat föderalista. Az 

Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya (1787) egyedülálló módon kodifikált egy nemzeti és 

szövetségi rendszert, amely a népképviseleti és korlátozott köztársasági kormányzás elvén 

alapult (Bóka 2008).  

Miután az államok különböző fejlődési szinten vannak, és a szövetséget nem lehet fentről 

rákényszeríteni az egyes államokra, kérdés, hogy mi késztetheti őket együttműködésre. A 

társadalmi fejlődés eredményeképpen a nemzetek felismerik annak szükségességét, hogy 

egymással valamilyen szövetséget kössenek, ami társadalmi, gazdasági és környezeti 

előnyökkel jár. Lényeges kérdés az is, hogy meddig terjeszthetők egy szövetség határai, hogy 

a tagállamok szuverenitása ne sérüljön. Jean Jaques Rousseau (1712-1778) meglátása szerint 

míg az emberek feladják a természeti állapotukat és államokban szerveződnek, addig az 



67 
 

államok sohasem adják fel önként a természeti állapotukat egymással szemben. A szuverén 

nemzetállamokat azonban semmi nem védi a legerősebbek önkényes szándékaival szemben. 

A kereskedelem szabadsága, a hadi kiadások és a nemzetek közötti konfliktusok féken tartása, 

a szuverenitás egyedül a konföderációban garantálható. Friedrich von Gentz (1764-1832) 

véleménye, hogy a kanti ’örök béke’ európai szintű megteremtéséhez nemzetközi jogállami 

garanciák és morál szükségeltetik, ami nem rendezhető egy alkotmányban, hanem az államok 

folyamatos törekvésein és fejlődésén keresztül valósulhat meg.  

A két világháború között az európai egység (José Ortega y Gasset, R. Coudenhove-Kalergi, 

Thomas Mann stb.) és azon belül a közép-európai egység hívei (Karl Renner, Friedrich 

Naumann, Milan Hodza stb.) úgy vélték, hogy a népszuverenitás és a nemzeti önrendelkezési 

jog megoldásának feltétele a demokratikus jogállamiság és a demokratikus nemzetközi jog, és 

csak egy európai demokratikus föderáció útján kerülhető el az újabb háború.  

Az európai politika a föderalisták és az antiföderalisták (unionisták, a kormányköziség hívei) 

közötti küzdelemről szól. Harmadik táborba tartoznak a nacionalisták, akik ellenezik az 

európai egységet. A Bécsből indult Páneurópa-mozgalom vezetője Richard Nicolaus 

Coudenhove-Kalergi gróf (1894-1972), aki a föderáció híve volt, az 1848-as svájci alkotmány 

mintájára egy Európai Egyesült Államok megteremtésétől remélte az európai egység 

megvalósulását, elítélve mind a sovinizmust, mind a bolsevizmust. David Mitrany (1888-

1975) az unionistákhoz köthető funkcionalista teóriája ugyanakkor egy a funkciók szerint 

alulról-felfelé építkező nyílt társadalomszervezést tartott szükségességesnek a 

nemzetállamokon belül és a nemzetállamok között egyaránt. Elvetette a nemzetek feletti 

intézmények rendszerét, a föderalista alkotmányt, és a nemzetközi alkotmányt is, mely 

rugalmatlan az élet változó ritmusával szemben, és nem képes rugalmas szerveződésre (Bóka 

2008).  

Általában az adottnak vett egységek társadalmi, gazdasági, kulturális vizsgálatával 

foglalkoznak tanulmányok, és kevés az olyan elemzés, ami szélesebb politikai, gazdasági, 

adminisztrációs gyakorlatok kontextusába helyezve azt tárná fel, hogyan válik egy térség 

régióvá. A regionális tudomány számos kutatása foglalkozik a régió definíciójával, a régiók és 

határok jelentőségének kérdésével (Haggett 2001, Lengyel  Rechnitzer 2004, Palánkai 2001 

stb.). A régiók társadalmi konstrukciók, amelyeket történelmi kontingencia határoz meg, 

társadalmi-területi vetületben jelentkeznek, nem független szereplők, hanem intézményi 
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struktúrák és folyamatok megtestesítői. Ezek alapján Anssi Paasi (2011) a régiók fejlődésének 

alábbi négy fázisát különbözteti meg:  

- területi forma: puha/kemény határok kialakulása, 

- szimbolikus forma: elnevezés vagy más szimbólumok alapján, 

- intézményi forma: intézmények alakítanak (ujjá) formákat, 

- a régió megalakítása: a regionális rendszer és társadalmi tudatosulás részeként, vagyis 

ezen a szinten a régió identitást is ad. Az identitáson belül Paasi megkülönböztet két 

kategóriát: a régió identitását és az ott élők regionális identitástudatát (identitását vagy 

regionális tudatát). Egy régiót meg lehet különböztetni pl. a folklór, a dialektus, az 

irodalom, konyhaművészet alapján stb. Egy népnek a régióval való azonosulása, mely 

lehet természeti vagy kulturális kötődés, azonban nem önmagától értetődő, és 

meglehetősen érzékeny terület, több eurobarométeres vizsgálatnak is alapját képezi pl. 

annak megvizsgálására, hogy létezik-e európai identitás.  

 

A hagyományos ortogenetikai kulturális evolúció eszközrendszerével nem érthetjük meg a 

decentralizáció komplexitását, vagy azt, hogy egyes magtérségek hogyan válnak perifériává, 

majd ismét magtérségekké a történelem során, ehhez a makro-regionális szemlélet ad 

magyarázatot, egy adott térség ökológiai, a gazdasági és társadalomi összefüggéseinek 

megvilágításán keresztül. Egy makrotérség fejlődésében a társadalom gazdasági és ökológiai 

adaptációja szempontjából meghatározó szerepe van a periodikus változásoknak. Makro-

regionális változás alatt a közös, meghatározó folyamatok konkordanciáját kell értenünk. A 

regionális fejlődésekben kimutatható bizonyos endogén tényezők feletti irányítás, de az átfogó 

társadalmi átalakulásokat nem egy-egy régió maga vezérli, hanem azok többnyire nagyobb, 

exogén hatásoknak tudhatók be. A makro-regionális léptékű konkordanciális változás egy 

összefüggő régióban olyan szimultán mozgásoknak tudható be, amelyek közös kiváltó 

ok(ok)ra vezethetők vissza. A folyamat az egész térségre hat, de a hatás eltérő lehet, annak 

függvényében, hogy az egyes régiók a makro-régió egészének rendszerében milyen szerepet 

töltenek be. A biztonság meggyengülése pl. egyes településeket elnépteleníthet, míg másokat 

összeránthat. Az idő dimenzió szerepét is ki kell emelni a makro-regionális feltárásokban, 

nagy kihívást jelent ugyanis egy térség működésére ható folyamatok kutatása egy adott 

időszakra vonatkozóan is, de még inkább igaz ez adott terület több időszakot átfogó 

kutatásában. A feltárt adatok kognitív és konceptuális változásokat is felszínre hoznak, ami 

meglehetősen komplexé teszi a kutatást, s hogy mindez mégis kezelhető legyen, több módszer 

is rendelkezésünkre áll (Kowalewski 2004): 
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 makro-modell, átfogó világ-rendszerek megközelítés, 

 ökológiai és geográfiai modellek kiterjesztése nagyobb térségekre, 

 összehasonlító elemzések, egy egység különböző részeinek összevetése, 

 a komponensek áramlásának és viselkedésének modellezése és szimulációja.  

A gazdasági integráció is hol erősebb, hol gyengébb periódusokat produkál, melynek során a 

régiók kölcsönös függőségbe kerülnek egymással. Egy makrotérség több központtal és 

perifériával rendelkezik. Fejlődés mutatkozik, amikor a magzónák közötti együttműködés 

intenzív, és visszaesés mutatkozik a fejlődésben, amikor a magzónák elszigetelődnek 

egymástól. Hierarchia azonban nem csak erős centralizáció útján alakulhat ki, hanem a 

hierarchia középszintjének (másod és harmad központok) intenzív fejlődésén keresztül is 

(Kowalewski 2004,81-105). 

A területpolitika egy horizontális politika és céljai között a területi különbségek csökkentése 

mellett egyre fontosabb a régiók bevonása a fejlesztésekbe, hogy a régiók határozottabban 

vegyenek részt a térségeik fejlesztésében, egyfajta ’regionalizálása’ folyik a területi 

politikának. A regionális szintek megerősödését előidézte az állami kormányzás funkcióinak 

és menedzsmentjének megváltozása (közszolgáltatások kiszervezése, multinacionális 

gazdaságok előretörése, verseny kiszélesedése), új horizontális funkciók megjelenése 

(technológia-, innovációs-, környezet-politika stb.) és a regionális mozgalmak felerősödése 

(RechnitzerSmahó 2011). Az Európai Unión belül bizonyos kompetenciák, döntési jogkörök 

a nemzeti szintről feljebb kerültek EU szintű döntéshozókhoz, ezzel együtt azonban más 

területeken a döntésekbe nagyobb beleszólásuk van a városoknak, régióknak, a helyi 

vezetésnek. Mind a globalizáció, mind a regionalizmus folyamata eredményezi, hogy változik 

a nemzetállamok súlya, szerepe. Azonban míg egyes területeken csökken, ilyen pl. a pénzügy 

és fiskális politika, más területeken, így az innováció (Lundvall 1992), a technológiai 

transzfer vagy a környezetpolitika terén (Hudson et al. 1997) növekszik a nemzetállamok 

kompetenciája. Valójában tehát a nemzetek feletti szabályozási és irányítási szint, mely 

válaszreakcióként alakul ki a globalizációs folyamatok hatására, sok tekintetben inkább 

erősíti, sem mint gyengíti a nemzetállamok súlyát a döntésekben (Cerny 1990). 

Björn Hettne (1999) öt különböző szintjét különbözteti meg a regionalizálódás folyamatának, 

amely alapján megállapítható, hogy egy térség mennyire regionalizálódott: 

1. a régió egy földrajzi egység, amely ökológiai jelleggel körülírható többé-kevésbé 

természetes fizikai határokkal rendelkezik, 
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2. egy humán csoportok között transz-lokális relációkkal bíró társadalmi rendszer, 

általános stabilitása a biztonsági elemre épül, 

3. egy szervezett kulturális, gazdasági, politikai vagy katonai együttműködés a régió 

tagjai között,  

4. a civil társadalom fejlődésével a szervezeti keret lehetővé teszi a társadalmi 

kommunikációt és az értékek konvergenciáját, 

5. egy önálló identitással, cselekvő kapacitással, legitimációval, döntési struktúrával bíró  

közreműködő entitás.  

Ezek a szintek egyfajta evolúciós logikát követnek. Szükséges, hogy a folyamat mely során a 

régiósulás végbemegy, egyre intenzívebb legyen annak érdekében, hogy elkerüljük a 

stagnálást, a turbulanciát vagy akár a régión belüli háborút, de mivel a regionalizmus ezen 

formája egy politikai projekt, fennáll a veszélye, hogy akár meg is bukhat (Hettne 1999).  

A régiók a területi politika mind belső (az adott állam politikai rendszere, gazdasági állapota, 

a dezintegráció szintje, ideológiája, térszemléleti kultúrája), mind külső meghatározói (az 

adott államon túli történeti és táji tényezők, és részben ezeken keresztül gazdasági, társadalmi, 

kulturális kapcsolatok együttműködések) a tér-idő dimenzió függvényei külön-külön és együtt 

is (RechnitzerSmahó 2011). A területi együttműködés első formái, a határmenti 

együttműködések az 50-es évektől jelentek meg pl. a német-holland, a francia-német-svájci 

határ mentén vagy a skandináv térségben, és mivel ezek jogi egyezményeket többnyire nem 

tartalmaztak, az együttműködés nem volt mindig problémamentes. A 70-es évektől már 

megjelentek az első államközi megállapodások, és a Madridi Konvenciót (1980 május 21.) 

követően megsokszorozódott a határon átnyúló együttműködések száma. A Közösség is 

felismerte a lehetőséget ezekben az együttműködésekben és létrejött az INTERREG, és a 

területi együttműködés innentől a kohéziós politika fontos célkitűzésévé lépett elő. Míg 

azonban az interregionális kapcsolatokat a helyi és regionális szintek alakítják, a 

transznacionális együttműködésekben már a nemzeti, kormányzati szint is részt vesz. Ezen 

együttműködések szabályozásáról pedig az INTERREG IIC és az AZ INTERREG IIIB 

rendelkeznek. A 2007-2013 programozási időszak kohéziós politikájának egyik meghatározó 

innovatív eszköze az európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC magyarul ETT), 

amely egyszerűbb adminisztrációt és pénzügyi ellenőrzését tesz lehetővé. Az Európai 

Bizottság 2011. október 6.-án fogadta el az EGTC-ről szóló 2006/1082 EK rendelet módosító 

javaslatát. A rendelet a határon átnyúló eurorégiók és szervezetek együttműködésének jogi 

kereteit rendezi és az uniós források hatékonyabb felhasználását teszi lehetővé. Egy EGTC-
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ben legalább két tagállamból származó szervezetnek kell részt vennie, továbbá EU-n kívüli 

tagja is lehet. A tagok bármilyen kormányzati, regionális vagy helyi szintű szervek, 

társulások, illetve egyéb közjogi intézmények lehetnek. Saját költségvetéssel, intézménnyel, 

vagyonnal, szerződéskötési jogosítvánnyal rendelkezik (RechnitzerSmahó 2011,434). 

Az eurorégiók, az EGTC-k, a határ menti városok és vonzáskörzetük fejlesztése, a V4 

együttműködés, az Európai Unió Duna Régió Stratégia és cselekvési programjai, a Duna 

Transznacionális Program 2014-2020, ha más szinten és léptékben is, de ugyanazon átfogó 

célt szolgálják. A makro-régió, mint egy ernyő fogja közre, támogatja, koordinálja, ösztönzi 

és tartja őket az integráció pályáján, melynek hatására a régió idővel egy versenyképes 

nagytérséggé válhat. A makro-régió mögött pedig a régiójukért tudatosan tenni akaró, felelős 

közösségek állnak. 

Policentrikus makro-régiók alakulnak ki egyes városhálózatok mentén az USA keleti partján 

található BosWash-megalopolisz mintájára Randstad, a Rajna-Ruhr vagy a Flamand Gyémánt 

vidékén is. A három nemzetállam területén elhelyezkedő területek együttműködéséhez az 

alapot a közös jellegük, valamint az előttük álló közös kihívások adták (Dieleman et al. 1998). 

A jövőben ezek a térségek valódi makro-régióként működhetnek tovább (Lambregts et al. 

2003, Dubois et al. 2009). Hiányzik azonban a hosszú távú, kifejezetten a régióra épülő 

stratégia ahhoz, hogy megvalósulhasson az igazi áttörés a transznacionális szintről a makro-

regionális szintre. A makro-regionális törekvések a transznacionális területi együttműködésre 

épülnek, és így mélyen benne gyökereznek az adott térség történelmi, politikai, gazdasági 

viszonyrendszerében. Minél fejlettebb a hálózati rendszere egy térségnek, annál 

eredményesebben tud működni ez a struktúra. Minél inkább konfliktusokkal tarkított, 

töredezettebb és fejletlenebb egy térség, annál sérülékenyebb és annál kevésbé működőképes 

a makro-regionális együttműködés.  

Rechnitzer János (2013) kutatásai úgyszintén ráirányítják a figyelmet a városhálózatok 

makro-regionális térségek fejlődésében játszott meghatározó szerepére. Erre példát a KKE 

térségen belül azonban a ’90-es évektől, mint írja, leginkább csak a nyugati részen 

találhatunk. A Gdansk–Poznan–Wroclav–Prága–Brno–Pozsony–Bécs–Budapest innovációs 

tengelytől lehetett várni eleinte, hogy a térség fejlődésének motorját adja, hisz valóban fejlett 

ipari és igazgatási központokat köt össze, valamint érintkezik a német és osztrák térségekkel, 

ami kedvező feltételeket teremtett pl. a kereskedelemhez, és a befektetésekhez. Ugyanakkor a 

Prága–Brno–Bécs–Pozsony–Győr–Budapest fejlődési tengely tűnik alkalmasnak arra, hogy 
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hidat képezzen a térség déli és északi része között, összekapcsolja az Adriai-tengert az 

Északi-tengerrel és tőkét, tudást, innovációt közvetítsen a keleti-térség elmaradottabb 

régióiba. Tény az is, hogy a nagytérség fejlődése nem halad olyan ütemben, mint azt eleinte 

remélni lehetett. A térség több gazdasági, társadalmi mutatóban is megosztott, a gazdasági 

válság is visszavetette a térség fejlődését, a nemzetállamok dezintegrációja a fejlődésbeli 

megkésettség az intézményhálózatban mind nehezíti az integrációt. 

11. ábra Magyarország a közép-európai térszerkezetben 

 

forrás: RechnitzerSmahó (2011,55) 

Az Európai Unió túlságosan nagy diverzitást mutat társadalmi-gazdasági, geopolitikai, 

kulturális, és környezeti értelemben. Ezt felismerve az Európai Unió 2005-től kezdődően 

makro-regionális stratégiákat alkotott meg annak érdekében, hogy fejlessze a területi 

kohéziót. Az Európai Unió (és benne a Duna-térség) versenyképessége függ a 

világgazdaságba való integráció szintjétől, ám a demográfiai illetve külső gazdasági kihívások 

kezelése Európának nagyobb kihívást jelent, mint más hasonló méretű gazdasági tömböknek, 

az unió heterogén jellege miatt. Elkerülhetetlen tehát a régió megerősítése érdekében a 

különböző politikák koordinációja. Ugyanakkor kettős kihívás jelentkezik egyszerre, mivel 

egyfelől óvni kell a kulturális sokszínűségét, a kulturális örökségét és pluralitását, mint 

különleges értékét az Európai Uniónak, másfelől a multikulturális globális virtuális 

technológia korszakában erősíteni kell az európai kulturális identitást és a kulturális kohéziót 
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is, ami a versenyképesség és az intézményi hatékonyság feltétele. A makro-régió, mint köztes 

szint a tagállamok és az EU között, hatékony lehet az EU politikák és intézmények eme kettős 

kihívásnak teljesítésében (Rozmahel et al. 2013). Alexandre Dubois et al. (2009) 

megállapítása szerint a makro-regionális stratégia felgyorsítja az új tagállamok régi 

tagállamokhoz való felzárkózásának ütemét. A határon átnyúló együttműködésekhez és 

transznacionális együttműködésekhez képest a makro-régió hatékonyabb platformja lehet az  

együttműködésnek a már meglévő szubregionális csoportok között, sőt egy a 

komplementerekre épülő versenyhelyzetet is teremthet (Dubois et al. 2009).  

Az európai folyamatok során több dokumentum is született, mint pl. a Zöld Könyv a Területi 

Kohézióról, amely az elméleti és módszertani hátterét adja a makro-regionális stratégiáknak. 

2009 júniusában indult a Balti-tengeri térségre vonatkozó EU stratégia (EUSBSR), ami egy új 

szintet jelenít meg az európai regionális politikában. Ezt követte 2011-ben a Duna régió 

számára készült stratégia. Azóta is számos hasonló kezdeményezés van napirenden, mint pl. 

az Északi-tengeri Régió, Mediterrán-térség, a Fekete-tenger térsége stb. Egészen 2012-ig nem 

volt egy olyan dokumentum sem, amely rögzítette volna mik a határai, milyen célokat kell 

követnie vagy milyen működési feltételei vannak egy makro-régiónak. 

A makro-régiók többnyire valamely tenger körül alakulnak ki, és stratégiáik meghatározó 

pillére a közlekedés, a térség meghatározó városai közötti összeköttetés biztosítása, szerepet 

játszanak azonban a geopolitikai, ökológiai, kulturális szempontok is. Az Adria-Ión-tenger 

térségében, a tengerpart turisztikai szerepe jelenik meg, mint kiemelt gazdasági tényező. A 

térség megközelíthetősége és környezeti állapota alapvetően meghatározza az iparág sikerét. 

A Balti-tenger térségében a geopolitika és a stabilitás kap hangsúlyt, elsősorban Oroszország 

érintettsége miatt. A Mediterrán térségben a megújuló energiára épülő önellátó energiahálózat 

kiépítése kerül a stratégia középpontjába, míg a Duna-térségben a szállítás és logisztika kap 

kiemelt figyelmet, földrajzi elhelyezkedése és szerepe folytán. 

Paweł Samecki, korábbi regionális politikai EU biztos konkrét megfogalmazásával egy 

makro-régiót különböző országok és régiók alkotnak, melyeket összeköt egy vagy több közös 

földrajzi, kulturális, gazdasági vagy egyéb jelleg illetve kihívás, mely definícióban benne van 

a funkcionális és rugalmas jelleg is. A közös kihívások és transznacionális lehetőségek 

egységes, kollektív fellépést tesznek szükségessé. A közös kihívás(ok)ra épülő 

transznacionális együttműködés európai államok és régiók között jön létre, melyet az EU egy 

makro-regionális stratégia keretében támogat. A Tanács a stratégia kidolgozásával a 

Bizottságot bízza meg. A főigazgatóságok (DG), az érintett nemzeti kormányok, a helyi és a 

regionális szint képviselői, és stakeholderek egyeztető fórumokon közösen alakítják ki a 
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makro-regionális térség egységes fejlődését támogató kezdeményezéseket és projekteket is 

magábafoglaló stratégiát, melyet végül a Tanácsnak kell jóváhagynia. 

12. ábra Makro-regionális stratégiai területek 

 

forrás: http://www.oir.at/en/node/953 

A Régiók Bizottsága egy újfajta területi együttműködésnek írja le a makro-régiót, amely 

interregionális és transznacionális szinten éri el az EU 2020-ban, a kohéziós politikában, az 

integrált tengerügyi politikában és a külső együttműködési politikákban nevesített céljait, 

erősíti a különböző ágazatok koherencia és koordináció politika törekvéseit, racionalizálja a 

pénzügyi forrásokat és a többszintű kormányzás szerepét (CRPM 2012). A Bizottság 

szükségét érezte, hogy egyértelműen meg lehessen különböztetni a makro-regionális stratégiát 

a közös integrált stratégiától, ezért konkrét megfogalmazás született: „a rendelkezésre álló 

korlátozott források miatt makro-regionális stratégiák fejlesztésére ott van szükség, ahol 

annak kihatása világos és konkrét cselekvéseknek köszönhetően jelentős és egyértelmű” 

(CPMR 2012b, 2-3). A makro-régió egy tematikák mentén működő területi együttműködés. A 
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makro-regionális stratégia fejlesztése és alkalmazása leginkább ott indokolt, ahol a kialakult 

európai, nemzeti, regionális, vagy helyi szintű politikák pl. a kohéziós politika vagy 

ágazatpolitika (környezetvédelem, közlekedés, energia stb.) jól fókuszálhatóak és 

priorizálhatóak, és a határokon átnyúló kihívások közös ágazatközi (multiszektorális) 

fejlesztések keretében megvalósíthatóak.  

A makro-regionális stratégiák elsősorban a tagállamokra irányulnak, de jelentős mértékben 

hozzájárulnak a külkapcsolatok fejlesztéséhez is szomszédos, harmadik országok 

viszonylatában, úgy mint Oroszország, Fehéroroszország és Norvégia az EUSBRS esetében, 

vagy Szerbia, Moldova, Törökország az EUSDR esetében, vagy Albánia, Montenegró, a 

Közel-Kelet, vagy Észak-Afrika országai a Mediterrán régió térségében. A Duna makro-régió 

Európai Uniós Szomszédságpolitikai célokat is szolgál pl. a folyómeder védelmét szolgáló 

közös környezetmenedzsment projekteken keresztül az EU és nem EU országok között, a már 

meglévő illetve új együttműködési formák pedig javítják az együttműködés hatékonyságát. 

Az együttműködés lényegi eleme az alábbiakban foglalható össze (Dubois et al. 2009): 

 hozzájárul a regionális szereplők területi és határon átnyúló együttműködésének 

erősítéséhez,  

 a közös kihívások az együttműködés közös alapját képezheti, 

 a területi együttműködés tematikus alapja lehet, 

 új megközelítésbe helyezheti a többszintű kormányzás és szubszidiaritás fogalmát, 

 az Európai Unió újrapozícionálásának globális stratégiája lehet a globalizációs 

folyamatban,  

 a Szomszédságpolitika és a Területfejlesztés közötti híd szerepét töltheti be. 

4.1. A makro-régió mint differenciált integráció  

 

Az Európai Unió Fehér Könyv a kormányzásról c. dokumentuma a kormányzást a 

következőképpen definiálja: „olyan szabályok, folyamatok és viselkedések, amelyek 

kihatással vannak az európai szintű hatalomgyakorlásra” (EC 2001:8). A dokumentum azt is 

említi, hogy a tagállamok, a régiók és a helyi szintek közötti megállapodás keretében az EU 

policy hatékonyabban tud működni (EC 2001:13), ezzel tehát már utalás történik egy az EU 

földrajzi egységeire épülő kormányzásra, ami később a makro-regionális stratégiák alapjául is 

szolgál.  

A multi-level governance-t (MLG), ami ideálisnak tűnik a makro-regionális 

együttműködéshez, az EU fejlesztette ki és formálja, így érthető, hogy a makro-régiók az EU-
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ban fejlődnek legintenzzívebben, a kormányzásnak ugyanis meghatározó a szerepe (Pálné 

Kovács 2012). A kormányzás (governance), ami nem azonos a kormányzattal (government) 

olyan a társadalmat érintő problémákat fed le, amelyek túl komplexek, túl szerteágazóak 

ahhoz, hogy egyetlen állam kormánya kezelni tudná azokat. A többszintű kormányzás 

kifejezés arra utal, hogy a problémákat egyidejűleg minden érintett szinten kezelni szükséges, 

legyen az helyi, regionális, nemzeti, vagy szupranacionális. A kormányzás a dolgok 

elintézésének képessége, anélkül, hogy a jogi hatáskör erre kötelezné a döntéshozókat 

(Czempiel 1992). A kormányzás folyamatában meghatározó szereppel bírnak a stakeholderek, 

akik feladata messze több mint lobbytevékenység. A kormányzást ezenkívül az is 

megkülönbözteti a kormányzattól, hogy előbbi egy funkciót - a problémák közös 

megoldásának funkcióját -  míg utóbbi egy struktúrát jelöl.  

A hagyományos integrációs folyamatokat kormányok irányították, míg az új 

regionalizmust egy új típusú, közös együttműködés vezérli. A döntést nem kizárólag államok 

hozzák, hanem civil társadalmi intézmények, egyetemek, magán cégek stb., melyek a 

regionális integráció mentén és a globalizáció különböző szintjein szerveződnek és működnek 

(Elmaco 2008). Ez a fajta kormányzás a helyi, nemzeti, vagy globális problémákra regionális 

megoldást tud kidolgozni és alkalmazni. A különböző stakeholderek közötti egyre szélesebb 

körű egyeztetések a kormányzatok felől a kormányzás felé történő elmozdulás folyamatát 

segítik elő (Graute 2006). Ennek következtében kialakul a többszintű kormányzás, ami egy 

lényegesen rugalmasabb kormányzást tesz lehetővé, és az integrációs folyamatok 

gördülékenységét is jobban elősegíti (Lähteenmäki-Smith et al. 2005).  

A kormányzás két fontos összetevője a tervezés (az a kapacitás, ami policy 

megalkotásához szükséges) és a megvalósítás (a policy kivitelezése). A kormányzás új 

kapcsolatokat hoz létre az állam, a civil társadalom és a gazdasági szereplők között. A 

kormányzási formák pedig váltakozhatnak attól függően, hogy milyen ágazatokról vagy 

társadalmakról van szó. Maga a kormányzás fogalma is kontextustól függően mást és mást 

takar, ezért az európai politikában a különböző jelentéseknek, mint pl. new public 

management (Hood 1991), gazdasági ágazatok koordinációja (Campbell et al. 1991), testületi 

kormányzás (Kim  Nofsinger 2007), public-private partnership (Pierre  Peters 1998), 

önszerveződő policy hálózatok (Rhodes 1997) stb. egyfajta szintézisét értjük alatta. A 

kormányzás struktúráját nemcsak hierarchiák és a piac, de hálózatok is alakítják, amelyeket a 

kormányzás különböző módjainak tekinthetünk (Rhodes 1997, Thompson et al. 1991).  
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13. ábra A bürokratikus hierarchikus, piaci és hálózati kormányzási módok különbözősége az intézmények formális 
jellege és az állami, illetve nem állami szereplők fontossági szintje alapján 

 

forrás: Pahl-Wostl (2009,358) alapján saját szerkesztés 

A weberi állam hierarchikus berendezkedésű, az állam pedig hierarchikus kormányzási 

struktúrában kormányozza a társadalmat (PierrePeters 2000). Adam Smith óta a piac egy 

önszabályozónak hitt kormányzási mechanizmus, de ha pl. az erőforrások allokációja nem 

hatékony, és piaci válság alakul ki, akkor megint csak kormányzati beavatkozásra van 

szükség (Krugman 2003). A kormányzás policy aktorok (kormányzati szektor, civil 

társadalom, gazdasági érdekkörök, tudományos intézetek stb.) közötti interakció, mely lehet 

hierarchikus, piaci vagy hálózati. Mindhárom kormányzás jellemzője a hatalom (a policy 

folyamatok feletti kontroll és ráhatás) illetve a tudás (a policy fejlesztés menedzsment) (Hsu 

2013). A hierarchikus rendszerek elégtelensége miatt a kormányzatok egyre inkább nyitnak a 

hálózati együttműködések felé. Az európai történelem során kialakult különböző kormányzási 

szintek kompetenciái között átfedések jöttek létre és többszintű politikák hálózata alakult ki, 

amelyben a nemzeti kormányok már nem az egyedüli közvetítői szintek az EU felé. Mindezek 

következtében nem csak többszintű, de többrétegű kormányzás alakulhat ki (Laffan 2004). 

 

A makro-régió a differenciált integráció egy új fajtája, amelynek célja, hogy az adott régió 

előtt álló kihívásokra választ találjon és erősítse a területi kohéziót (Gänzle et al. 2013). Ez az 

újfajta együttműködés az új EU tagok kötődését biztosítja az Európai Unió központi részéhez, 

melyet bizonyít az a tény is, hogy mind a 2009-ben elfogadott EUSBRS mind pedig a 2011-
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ben elfogadott EUSDR stratégia magába foglal az EU belső magjához tartozó régiót is. Ez 

megkülönbözteti a hagyományos együttműködési formától, melynek elsődleges célja az 

integráción alapuló átmenet volt, és amely lehetőséget adott a déli és keleti országok EU 

csatlakozására. Ezeknek a központi régióknak kulcsszerepe van a makro-regionális 

intézményi működés és gazdasági fenntarthatóság szempontjából.  

Amennyiben az egész európai térséget makro-régiók alkotják, úgy EU szinten létrejöhet egy 

közbenső kormányzási szint, ami a tagállami és az EU szint közötti rést hidalja át. A régiók 

ilyen módon a nemzetállam, mint egység szerepének megváltozását eredményezik az európai 

politikai intézményrendszerben. Az európai államok nemzetek feletti szintű regionális 

föderatív társulásokat hoznak létre, ugyanakkor ez a szint kellően közel marad a kulturális 

jellegeik megőrzéséhez (Leggewie 2012).  

 

3. táblázat A területi politika szintjeinek és szereplőinek összefüggése 

szintek és szereplők 
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forrás: RechnitzerSmahó (2011,64-64) alapján saját szerkesztés 
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A makro-régió a közös cselekvések meghatározásának, koordinálásának és alkalmazásának 

eszköze. A határokat illetően mindaddig működőképes, amíg van olyan közös kihívás, mely 

leküzdése közös vállalás és célkitűzés tárgya. A tagjai között lévő diszperzitás határa addig 

terjed, amíg lehetőség van az egyenlőtlenségek kiegyensúlyozására. A heterogenitás 

önmagában nem kizáró ok, azonban a makro-régiónak képesnek kell lennie azt kezelni (Paasi 

2011). Ezeket a nagytérségeket jellemzően nem fizikai valójukban vizsgáljuk, hanem a 

stakeholderek cselekvésein keresztül. Egy makro-régió alakulása soha nem befejezett 

folyamat eredménye, állandóan formálódik a társadalmi kommunikációknak megfelelően 

(Weichhart 2000). A bel- és külpolitika hagyományos megkülönbözetés sem működőképes 

ma már, amikor a kettőt nem lehet élesen elválasztani egymástól. Új fogalmakra és 

megközelítésre van ezért szükség, amely a meglévő rendszerek mellett az új folyamatokat is 

értelmezni tudja, szükséges tehát átlépni azon a felfogáson, amely a területi és a nemzeti 

kormányzás alapján vizsgálja a kormányzást, ugyanakkor nem helyes az a felfogás sem, 

amely a kormányzást pusztán hálózatszerű politikának tekinti. A régi, meglévő és az új, 

formálódó kormányzási formákra együttesen figyelemmel kell lenni. A társadalmi 

kormányozás/vezérlés (steering of society) értelmében szakítani kell azzal az előfeltevéssel, 

hogy ami a régi kormányzásnak felel meg az állam-alapú, hierarchikus, utasítás-ellenőrzés 

elvű, míg az új kormányzás nem állam-alapú, horizontális és puha szabályozás elvű. Ehelyett 

adott kontextusban kell vizsgálni minden kormányzási módot (Van Leeuwen 2010). Nem 

helyes az a divatos szemlélet, miszerint rossz az a rendszer, ami hierarchikus, és jó az, ami 

hálózati, hiszen egy jól strukturált hierarchikus rendszer is lehet stabil és gyorsan fejlődő, és 

egy hálózati rendszernek is lehetnek gyengébb és erősebb csomópontjai (Faragó 2012,97). A 

kormányzás szerepe egyre inkább felértékelődik a területfejlesztésben, de a regionalizmus 

szemszögéből nézve nem az a fontos, hogyan kormányzunk egy régiót, hanem, hogy „ a 

kormányzás hogyan érinti a régiók fejlődését”, ….”a kormányzás egyszerre jelent egy, a 

közhatalomnál szélesebb intézmény és szereplőrendszert, és ezek együttműködésének 

hierarchikus és horizontális működési hálózatát” (Pálné 2012,181). 

Makro-regionális szinten nem kompromisszumra kell törekedniük, hanem konszenzust kell 

kialakítaniuk a beavatkozási terület érintettjeinek. Folyamatos diskurzusok viszik előre a 

folyamatot, mely ellentmondásoktól sem mentes, és amelyet hatalmi harcok és versengések 

jellemeznek nem csak az új szint tartalmi kérdése kapcsán, de vertikális és horizontális 

viszonylatban is (Swyngedouw 1997, Lähteenmäki-Smith et al. 2005).  

 A makro-régió megkülönböztető jellegét az adja, hogy „van egyfajta földrajzi, kulturális, 

gazdasági értelembe vett közös területhez fűződő puha identitástudata” (Paasi 1986). A 
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makro-régiók egy térségen belüli adminisztratív régiók együttműködésén keresztül más 

makro-régiók térségeivel versengenek. A többi makro-régióra vonatkozó tanulmánnyal 

szemben Cappellin (1998) azt állítja, hogy heterogén területek is alkothatnak makro-régiót, 

sőt politikai értelembe véve híd szerepet tölthetnek be pl. Nyugat-Európa és Kelet-Európa 

között vagy akár kontinensek között is. A makro-régió határai nem kizáró jellegűek és nem is 

mereven rögzítettek. Egy régió egyidejűleg tartozik egy nemzethez és egy transznacionális 

makro-régióhoz vagy akár több makro-régióhoz is. Európában ennek következtében nem egy 

„egységes” tér jön létre, hanem egy „interregionális hálózat”, mely több régió átfedését és 

akár egyfajta puha multidientitást is eredményezhet (Cappellin 1998). A regionális 

folyamatok leírását szolgáló definíciók így egyre szélesedtek, különösen miután 2000-2006 

közötti időszakra vonatkozó EU transznacionális programok (pl. INTERREG IIIB) hatására 

számos tanulmány született a makro-régiók tervezése, a makro-régiók meghatározása 

témakörében (Salines 2010, Joenniemi 2009, Schymik 2009). 

A makro-regionális stratégiát a projektek és a térség belső mechanizmusai határozzák meg, 

ezért a tanulmány mindkét összetevőre hangsúlyt helyez. Elemzésemben a Balti-tengeri Régió 

és a Duna Régió projektjeire és a finanszírozási eszközeit vizsgálom meg, és a makro-

regionális stratégiák hozzáadott értékét ezeken a területeken feltételezem. A különböző 

léptékű, jellegű és finanszírozású projektek és programok az innováció, a környezet és a 

közlekedés területét érintik. A kifejezetten makro-regionális projektek mellett léteznek olyan 

egyéb projektek is, amelyek csak közvetve kötődnek a stratégiához. Különösen a közlekedési 

projektekről mondható ez el, ahol két térséget összekötő infrastruktúra-fejlesztés kihatással 

lehet a szélesebb régióra is. 
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4.2. A Balti-tengeri Régió és előzményei 

 

Az innováció a tengeri és folyami szállításban, a stratégiai állomáshelyek alapítása (Kijev, 

Novgorod, stb.) és hálózati kereskedelmi működtetése erőssé tette a varégok társadalmát, 

amelyben a viking harcos egyben kereskedő is volt. A kereskedelem szabályozása hívta életre 

a Hanza-szövetséget, melynek célja a konkurencia legyőzése, a monopolhelyzet kialakítása 

volt. Lübeckből (1158) indult a skandináv és balti térségbe irányuló észak-német 

kereskedelem. A gottlandi hanza (1161) az első, amiről írásos említés szól, ugyanis a balti-

térségbe irányuló kereskedelem fő állomása a Gottland szigetén található Visby volt, ahol 

raktárukat is fenntartották. A Hanza igazi erejét nem a (tőle teljes pénzügyi függésbe került) 

Német Lovagrend katonai ereje jelentette, hanem a szövetség gazdasági ereje (Pulsiano et al. 

1993). Lényeges sikertényező az is, hogy az észak német kereskedők professzionális 

kereskedők voltak, míg riválisaik  a dán, a svéd, a norvég és a balti kereskedők  többnyire 

gazdag parasztok, földbirtokosok voltak. A balti tengeri kereskedelem meghódítása, a városi 

polgárság öntudatának erősödése, a közös kereskedelempolitika (a városok a XIII. századra 

már egységes kereskedelmi politikát alakított ki kereskedőik védelme érdekében) révén a 

Rajnától a Balti tengerig terjedő térségnek olyan virágzó kapcsolatrendszert és bizalmat 

sikerült kiépítenie, amely bár megváltozott formában, de ma is fennáll. A kereskedők 

csoportokba, céhekbe (gilde) tömörültek. A hanza céhek a kölcsönös védelemnyújtásra jöttek 

létre, és tagjai egyúttal más céheknek is tagjai lehettek. A külföldi városokba, telephelyekre 

kereskedőket telepítettek, akik az adott országban ugyanolyan jogokat élveztek, mint a 

helyiek, tanácsnokot (alderman) választottak maguk közül, és érdekvédelmi szervezeteket 

(kontor) hoztak létre. A kereskedők a stratégiai árucikkeket szállították, megismerték a helyi 

szokásokat és gyakran monopolhelyzetet alakítottak ki a piacon. 1250 után az észak-német 

kereskedők már ritkán utaztak saját maguk, helyette külföldön állomásoztattak megbízottakat. 

Egy jelentős kontor pl. Bergenben volt, ahol 6000 norvég és 1000 német kereskedő élt 1450-

1550 között, és nyaranta ideiglenesen még ezer német kereskedő érkezett a városba. A 

megváltozott külső európai politikai környezet, a reformáció, a nemzetállamok létrejötte és 

tengerentúli terjeszkedése, a birodalmak megerősödése (angol, holland kereskedők 

térnyerése) az egyre több kereskedelmi kontor megalakulása és a decentralizáció folyamata 

meggyengítette a regionális kereskedelmet és a szövetséget. 
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14. ábra A Hanza-szövetség kiterjedése 1400 körül 

 

forrás: By Droysen/Andrée - Plate 28 of Professor G. Droysens Allgemeiner Historischer Handatlas, published 

by R. Andrée, 1886, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17108274 

A történelem rányomta bélyegét a térségre. A Hanza-szövetég, a dán, a svéd dominancia, a 

hidegháborús szembenállás mai napig meghatározó hatással van a térség kulturális, gazdasági, 

politikai berendezkedésre. A szuverenitásukat elnyert balti államok a biztonságuk megőrzése 

érdekében az EGK-hoz, és a NATO-hoz való csatlakozásukat tartották elsődlegesnek, míg a 

skandináv országok és Németország a balti-tengeri együttműködés szorgalmazói, a gazdasági 

övezetük kiterjesztésének lehetőségét ismerték fel a történelmi helyzetben, és 1988-ban egy új 

Hanza-szövetség víziója is körvonalazódott (Williams 2005)  

Az együttműködés a Balti térségben nem előzmények nélküli. A hidegháború alatt 1952-ben 

az Északi Tanács Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország hosszú távú 

együttműködésről állapodtak meg, melyet követően 1971-ben az Északi Tanács miniszterei 

platformot hoztak létre. A hasonló társadalmi berendezkedésű országok homogén közössége 

könnyen alakított ki együttműködést. Mindvégig egyértelmű volt azonban, hogy az 

együttműködés kooperációt jelent, és nem teljes integrációt, mivel az északi országok 

hagyományosan ellenzői a szuprancionális szintnek. A Balti-tengeri Államok Tanácsa 

(CBSS) 1992-ben jött létre és az Északi Tanács modelljét vette alapul. Együttműködésüket 

fórumnak nevezve, amely alapvetően anti-szupranacionális megközelítés. Ez egy 

kormányközi együttműködés, melynek keretében a 11 ország külügyminiszterei és az Európai 

Bizottság képviselője kétévente üléseznek. A 90-es években számtalan szakmai, társadalmi, 

politikai szervezet kezdte meg működését a térségben pl. Balti Városok Szövetsége (1991), 

Balti-tengeri Államok Szubregionális Együttműködése (1991), a Balti-tengeri Fórum (1992), 

a Balti Fejlesztés Fórum (1999).   
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A balti-tengeri együttműködésnek az igazi pillérei a biztonság (a NATO és a kalinyingrádi 

orosz flotta is jelentős haderővel van jelen a térségben), a környezetvédelem (a tengerbe 

torkolló folyók rendkívül szennyezettek, a Balti-tenger védelme érdekében jött létre a 

HELCOM, a Helsinki Konvenció végrehajtó szerve) és a gazdaság (itt húzódik a német-orosz 

gázvezeték, az Északi Áramlat). A környezetvédelem sikeres és meghatározó területévé vált 

az együttműködésnek az észak-európai és a balti államok együttműködésében, és nem 

mellesleg a közös értékek mentén formálódó összetartozás, a térség identitástudatának 

formáló erejévé is vált. 

A Balti-tenger állapotának javítása, mint közös kihívás és cél, egy valódi kohéziót tett 

lehetővé a térség államainak Oroszországhoz fűződő viszonyában is, ami pedig kulcskérdés a 

régió jövőjét tekintve. Így vált lehetségessé, hogy a térség egységes támogatást nyújt 

Oroszországnak a környezeti veszélyforrások felszámolásához, a korszerűtlen technológiák 

lecseréléséhez (Makkay 2010). 1999-ben elfogadásra került az Északi Dimenzió, majd annak 

keretében 2001-ben az Északi Dimenzió Környezeti Partnerség (NDEP), hogy többek között 

vissza nem térítendő támogatással elősegítse a Balti-, a Barents- és az Északi-tenger 

állapotának javítását.  

A 1990-es évek óta eltelt időszak azonban új kihívások elé állította a térséget, melyben már 

nem elégséges ez az együttműködési forma, ezért annak megreformálása kezdődött el a balti-

tengeri országok 2008 június 4.-én, Rigában megrendezett hetedik csúcstalálkozóján. A CBSS 

hálózataiba integráltan működő Balti-tengeri régióra vonatkozó vízió és stratégiák 

kormányközi együttműködési fóruma a VASAB pedig 2014-ben kezdte meg működését. 

2006-ban egy finn EP képviselő indítványozta, hogy készüljön olyan a Balti-tengeri 

együttműködésre vonatkozó stratégia, mely mintegy megerősíti az Északi Dimenziót, azáltal, 

hogy horizontális átfedését adja a programoknak, megszünteti azok párhuzamosságát és 

erősíti köztük a szinergiahatásokat. 2007-ben az Európai Tanács megbízta az Európai 

Bizottságot a stratégia kidolgozásával, és 2009 októberében a svéd elnökség alatt az Európa 

Tanács elfogadta a stratégiát. Az Európai Unió regionális politikájában igazi áttörést jelentett 

a Balti-tengeri Régió stratégiájának elfogadása, amely ugyan nem vázol fel új irányokat a 

balti-tengeri együttműködés számára, de egy új, közös együttgondolkodásba tereli a már 

meglévő, a térség fejlődésére vonatkozó programokat, elképzeléseket, és egy regionális 

egységben, többszintű kormányzás keretében hatékonyabban valósítja meg azokat. 
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A stratégia tíz országot érint, ebből nyolc EU tag: Svédország, Finnország, Észtország, 

Lettország, Litvánia, Lengyelország Németország és Dánia és két nem EU tag: Norvégia és 

Oroszország. A stratégiát az új regionális együttműködés modelljéül szánták. Az Európai 

Bizottság és a stakeholderek egyeztetéseinek végeredményeképpen négy fő pillérre 

támaszkodik a stratégia: környezet és fenntartható fejlődés, gazdasági kohézió, területi 

kohézió és megközelíthetőség (közlekedés), valamint a védelem és biztonság. A négy 

tématerületet felölelő stratégiai pillért kiegészíti további a területi kohéziót segítő horizontális 

cselekvések, valamint egy tizenöt prioritásterületből és mintegy kilencven zászlóshajó 

projektből álló cselekvési terv. Ezek a cselekvési tervek sokkal jobban fókuszáltak, igazából 

ezek keltik életre az együttműködést, nélkülük a stratégiának nem lenne eredménye, az 

ugyanis általános célokat követ, míg a cselekvési tervek már egyértelműen a Balti Régió 

kihívásainak kezelésére irányulnak.  

15. ábra Az EUSBSR kormányzási rendszere 

 

 

forrás: http://groupspaces.com/EUSBSR/pages/governance 

A területfejlesztés horizontális cselekvési terve kulcsfontosságú szerepet tölt be az EUSBSR 

cselekvések közötti koherencia megvalósításában és az integrációs szemlélet fenntartásában. 

A megvalósítható fejlesztések előfeltétele, hogy a szárazföldi és a tengeri térségeket érintő 

társadalmi, gazdasági és egyéb kihívásokra átfogó keretben készüljenek cselekvések. A 

horizontális cselekvés átfogó célja a Balti-tengeri Régió területi kohéziójának megvalósítása 

2030-ra, vagyis egy integrált, koherens makro-régió kialakítása, a térségen belüli társadalmi 

és gazdasági megosztottság leküzdése, a globális kihívásokban rejlő lehetőségek kihasználása. 

http://groupspaces.com/EUSBSR/pages/governance
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A horizontális cselekvés stratégiai célja pedig egy határon átnyúló, ökoszisztéma alapú 

regionális tengeri területfejlesztési terv kialakítása 2020/21-re.  

16. ábra A Balti-tengeri Régió területfejlesztésének horizontális vetülete 

 

forrás: VASAB 2015 http://www.vasab.org/index.php/eu-bsr-strategy 

Ez az egyes part menti országok nemzeti tengeri fejlesztési terveinek összehangolását, 

koherens, határon átnyúló együttműködését jelenti. A horizontális cselekvés két téma mentén 

- egy tengeri és egy szárazföldi területfejlesztés mentén - valósul meg. 

17. ábra EUSBR Területfejlesztés Horizontális Cselekvés  

 

forrás: https://www.bonusportal.org/files/4066/T_lis_Linkaits_VASAB_Secretariat.pdf 

A 2007-2013 időszakban a négy pillér mentén  az innováció fejlesztés (28 projekt), a külső 

és belső megközelíthetőség javítása (18 projekt), a Balti-tenger, mint közös erőforrás (21 

projekt), vonzó és versenyképes városok és régiók (23 projekt)  mintegy 90 projekt került 
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megvalósításra
7
. Az alábbi rövid összefoglalóban ismertetem néhány sikeres projekt 

eredményét. 

A projektek finanszírozását az alábbi alapok támogatták: 

 Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) 208 MEUR (millió euro) 

 Európai Szomszédság és Partnerség Eszköz (ENPI) 8,8 MEUR 

 Norvég nemzeti alap 6 MEUR 

A projektek összköltsége 222,8 MEUR + a társfinanszírozások (nemzeti, regionális, helyi 

szintek). A társfinanszírozás Dánia, Németország, Svédország, Finnország esetében 75%-ig, 

Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország esetén 85%-ig, Norvégia esetén 50%-ig, és 

Fehéroroszország esetében 90%-ig terjed. 

 

fejlesztés és innováció 

2013-ban a Balti-tengeri Régióban a KKV szektor alkalmazta a vállalati foglalkoztatottak 

65%-át (az EU-ban 68%), és a hozzáadott érték 55%-át (az EU-ban 65%) állította elő. A 

BaSIC projekt az innovációs központok és klaszterek hálózati együttműködését elősegítő 

eszközök kifejlesztését végezte és a vállalatok piacra jutását segítette pénzügyi, adóügyi és 

jogi tanácsadással és információnyújtással. Több jó projekt azért nem tudott megvalósulni, 

mert a pénzügyi háttér megteremtése túlságosan körülményes volt. A JOSEFIN projekt ezért 

egy innovációs hitelgarancia modell kifejlesztésével, információnyújtással és coaching-al 

segíti a KKV-k nemzetköziesedését eredményesen. A Balti-tengeri Régió magas innovációs 

potenciállal rendelkezik. A KKV szektor innovációs tevékenységének támogatása azonban 

hosszú távú célkitűzés. A program a 2014-2020 időszakban is folytatódik pl. a Bonita projekt 

a tudás és technológia piacra konvertálását támogatja, a PlasTEP projekt pl. a kibocsátott 

gázok és a feszíni vizek plazmatechnológiás kezelését segíti. 

a külső és belső megközelíthetőség javítása 

A Scandria projekt Skandinávia és az Adriai-tenger közötti folyosó multimodális fejlesztését 

szolgálja 3,8 MEUR keretből. A TransBaltic a Balti-tengeri Régió országai közötti 

összeköttetés fejlesztését segíti 5,5 MEUR összegből, hogy a térség képes legyen kezelni a 

növekvő interkontinentális áruszállítást. Az EWTC II
8
. a kelet-nyugat irányú szállítási tengely 

fejlesztését egy a környezetet kevésbé terhelő zöld folyosó koncepcióban kívánja 

megvalósítani, 6 MEUR a költségvetése. 

                                                           
7
 http://eu.baltic.net/Funded_projects.4589.html 

8
 A kelet nyigat szállítási folyosó együttműködésben Svédország, Litvánia, Németország, Olaszország, 

Oroszország, Kína és Dánia részéről mintegy 70 partner vesz részt  
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A Balti-tengeri Régió közútjai évi több mint 560.000 tkm árut szállítanak. Ennek 5-10%-a 

veszélyes áru. A hatósági ellenőrzések és a képzések összehangolását segíti elő a C.A.S.H 

projekt, 3,4 MEUR költségvetésből. 

a Balti-tenger, mint közös erőforrás 

A Balti-tengeren a műtrágya és egyéb ipari szennyezés következtében jelentős az eutrofizáció. 

A WATERPRAXIS a tenger öko-hatékonyságát célozza javítani, és a már létező 

folyómedencékre alkalmazott európai fejlesztési gyakorlat lehetőségét vizsgálja a térségben, 

ami nem adminisztratív vagy politikai határokra, hanem földrajzi és hidrológiai egységekre 

(folyam vízgyűjtő) épül, 2 MEUR összköltségvetésből. A tengerben található veszélyes anyag 

mennyiségének csökkentését célozza a 4,9 MEUR összköltségvetésű COHIBA
9
 projekt. 8 

MEUR költségvetésből valósult meg az EfficeanSea, amely a növekvő tengeri közlekedés 

következtében várható biztonsági kockázatokat elemzi és menedzseli. 

vonzó és versenyképes városok és régiók 

Az ImPrim helyi és regionális önkormányzatok és kutatóintézetek együttműködésével az 

egészségügy színvonalának javítását segíti a betegségek visszaszorításával, az egészség 

promotálásával, az egészségügyi dolgozók megtartásának támogatásával (2,6 MEUR). 

BaltMetPromo a Balti-térség globális piacon való megjelenítését és népszerűsítését hajtja 

végre, többek között pl. japán turisták körében (2,8 MEUR). A peremvidékek régióit és 

közepes méretű városait az elvándorlás sújtja, egyes térségekben a terület megműveletlen 

marad, míg a nagyvárosok népessége világszerte nő. A Trans in Form projekt a rurális 

térségek népszerűbbé tételét, felzárkóztatását, versenyképességének növelését, 

munkahelyteremtését segíti (1,6MEUR).  

4.3. Az Európai Duna Régió 

 

A makrotérségek alakulásában a történeti, és táji tényezőnek meghatározó szerepe van, s a 

Duna összekapcsolhat térséget, az általa közvetített értékek és adottságok közösséget 

formálhatnak (RechnitzerSmahó 2011,54). A Duna, mint makro-regionális folyó 

szimbolikusan is értelmezhető. Amint a vízgyűjtőterület folyói, patakjai táplálják a fő 

áramlatot, úgy a régiók is mind összeadják tudásukat, kultúrájukat, ezáltal nő a régió 

kapacitása. Amint azonban a folyó nemcsak összegyűjti a vizeket, hanem az egész térséget 

öntözi és élteti is, a különböző platformok, információs adatbázisok is akkor működnek 

                                                           
9
 A Balti-tengeri Régió területén található veszélyes anyagok ellenőrzése projekt a 11 legveszélyesebb anyag 

eredetét tárja fel. 8 ország vesz részt az együttműködésben: Dánia, Észtország , Finnország, Lettország, Litvánia, 

Lengyelország, Németország és Svédország 
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eredményesen és célravezetően, ha világos iránya van a stratégiának és megvannak a 

szükséges visszacsatolások. Ahogy a Dunát nem lehet egy csatornába terelni, hanem 

biztosítani kell az árterületeket is, úgy a makro-régiót sem lehet államhatárok közé szorítani. 

Amint a folyam egy egész vízgyűjtőterületet és ökoszisztémát tart fenn és működtet 

önszabályozó rendszerén keresztül, úgy a makro-régió is egy egész intézményrendszert 

működtet a hálózati kormányzáson keresztül. Amint a folyam által biztosított ökoszisztéma 

szolgáltatásokat (szállított hordalék-, vízmennyiség- és minőség, tájkép stb.) is meghatározza 

számos belső és külső tényező (éghajlat, területhasználat, folyóvízgyűjtő gazdálkodás stb.) 

úgy a makro-régió működésére is hatással vannak külső és belső tényezők (geopolitika, 

regionális politika, ökopolitika stb.) ami szükségesé teszi, hogy a makro-régiót térben és 

időben változónak tekintsük. 

Az Európai Bizottság számára 2010 decemberében került benyújtásra a Duna Régió Stratégia, 

melyet végül 2011 júniusában a magyar elnökség alatt fogadtak el. Az együttműködés 

gazdasági társadalmi, kulturális és környezetvédelmi területek köré épül, és hasonlóan a Balti-

tengeri Stratégiához, a Duna Régióra vonatkozó makro-regionális stratégia (EUSDR) négy 

alappillére: a szállítási kapcsolatok, környezetvédelem, az életminőség javítása és a biztonság. 

 

18. ábra EUSDR Duna Makro-regionális Stratégia 4 pillére és 11 prioritás területe 
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magyarázat: 

összeköttetés 

1. A mobilitás és a multimodalitás fejlesztése (1a) Belvízi hajózás (1b) Közúti, vasúti, légi 

közlekedés 

2. A fenntarthatóbb energia használatának ösztönzése 

3. A kulturális, az idegenforgalmi és az emberek-emberek közötti kapcsolatok előmozdítása 

környezetvédelem 

4. A vizek minőségének helyreállítsa és megőrzése 

5. Környezeti kockázatok kezelése 

6. A biodiverzitás, a táj, a levegő- és a talaj minőségének megőrzése 

prosperitás 

megteremtése 

7. A tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, az oktatás, az információs technológia 

eszközeivel 

8. A vállalkozások versenyképességének, támogatása, beleértve a klaszterek fejlesztését is 

9. Emberi erőforrások és képességek fejlesztése 

a Duna régió 

megerősítése 

10. Az intézményi kapacitás és együttműködés megerősítése 

11. Közös fellépés a biztonság érdekében, valamint a szervezett bűnözés és a súlyos 
bűncselekmények ellen 

 

forrás: http://www.danube-region.eu/ 

 

19. ábra Magyar jövőkép és stratégiai célok az „Európai Duna régió” fejlesztésére 

 

 

forrás: Cs. Pavisa et al. (2009,92)  

A stratégia aláírói között volt nyolc EU tag: Németország (Baden-Württemberg és 

Bajorország), Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Bulgária 

és hat nem EU tag: Horvátország Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Moldova, és 

http://www.danube-region.eu/
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Ukrajna. Az EU 2020 stratégia célkitűzéseit is figyelembe véve ötven cselekvést és konkrét 

projekteket tartalmaz, mely a régió prosperálását hivatott erősíteni a tudásalapú társadalom 

fejlesztésével, a kutatás, az oktatás, és az információs technológia eszközeivel. Célja emellett 

a versenyképesség javítása a klaszterek és hálózatok rendszerén keresztül, valamint a humán 

erőforrás és képességek területén történő befektetésekkel. A Balti-térség sikere nagyrészt 

annak köszönhető, hogy az együttműködésnek megvannak a gyökerei. A Duna nemzetközi 

jellegéből adódóan a Duna-térségben is van hagyománya az együttműködésnek, amire lehetne 

építeni. A Duna-régió egyik történelmi alapja az egyik első európai nemzetközi intézmény, az 

1856. március 30-án alapított Duna Bizottság, melynek Budapesten van a központja. 

Az alábbi táblázat a Duna makro-régió legfontosabb kritériumait geográfiai jegyek, célok és 

prioritások, végrehajtás és finanszírozás alapján foglalja össze. 

4. táblázat Makro-regionális kritériumok teljesülése a Duna-térségben 

jellemzők kritériumok Duna makro-régió 

geográfiai jegyek 

funkcionális jelleggel bír: 

természetes gazdasági, politikai és 

kulturális történelmi alapokra épül. 

 

területének nagysága: több országot 

és régiót magába foglal. 

A vízgyűjtő terület: 801,463 km
2
, 83 

millió ember, 19 ország régiói. 14 

ország aláírta a stratégiát (9 EU 

Ausztria, Bulgária, Csehország, 

Horvátország, Magyarország, 

Németország (Baden-Württemberg 

és Bajorország), Románia, 

Szlovákia, Szlovénia, és 5 nem EU 

tag: Bosznia-Hercegovina, Szerbia, 

Moldova, Montenegró, Ukrajna). 

További 5 ország (Albánia, 

Macedónia, Lengyelország, 

Olaszország és Svájc) tartozik a 

vízgyűjtő területhez. 

 

határai: nem korlátozódik az adott 

tenger, folyó, hegység stb. földrajzi 

elemek határaira 

a makro-régiós stratégia nem 

korlátozódik pusztán a Duna folyó 

területére, és partvonalára, hanem 

túlmutat azon és az egész vízgyűjtő 

területre kiterjed 

 

európai és nemzetközi kiterjedés 

elősegíti a szomszédságpolitika 

erősödését, harmadik országokkal 

való együttműködést 

célok és prioritások 

stratégiai célok: növekedés és 

kohézió. Az EU 2020 Stratégia 7 

zászlóshajó kezdeményezésének 

céljait követi 

transznacionális célok, az EU 2020 

céljainak megfelelő és kohéziós 

célok követése 

célzott prioritások: tematikus 

felosztás. olyan prioritások 

szerepeltetése, amelyek közös 

szükségletekre és kihívásokra 

épülnek 

4 pillér és 11 prioritásterület 
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politikai célok és transznacionális 

projektek 

transznacionális intézmények  

(ICPDR, Duna Bizottság, Dunai 

Turisztikai Bizottság, Duna Régió és 

Közép-Európa Kutatóintézet, Duna 

menti Városok és Régiók Tanácsa 

stb.), transznacionális víz- és 

erőforrásgazdálkodás, dunai hajóút 

fenntartható fejlesztése, programok 

Duna-védelmi Egyezmény 

végrehajtás 

 

többszintű kormányzás 

EU, nemzeti, regionális szintek, és 

különböző társadalmi-gazdasági 

szereplők bevonása a makro-

regionális döntéshozatalba 

 

koordináció 

a kormányzás már meglévő 

kormányzási mechanizmusokra épül. 

több szint részvételével zajló, a 

különböző ágazatokat érintő 

(környezetvédelem, közlekedés, 

turizmus stb.) stakeholder 

konferenciák  

 

előkészítési szakasz 

az ötletek, prioritásterületek 

körvonalazásához, a cselekvési terv 

előkészítéséhez szükséges fórumok, 

ahol a különböző szintek és érdekek 

vitázhatnak. 

 

végrehajtási szakasz 

meglévő együttműködési struktúrák: 

EGTC, Eurorégiók segítették a 

folyamatot 

finanszírozási 

lehetőségek 

Partnerségi Megállapodás és 

Regionális Operatív Programok 

költségvetése kell, hogy fedezze a 

makro-régiók kiadásait  

a regionális politikai célokkal 

egybevágó interregionális 

együttműködések (ahol legalább egy 

másik tagország régiója vagy helyi 

szintje részt vesz) fedezhetők a ROP-

okból.  

egyensúly javítása a 

transznacionális együttműködések 

programjai és a makro-régiók 

között különösen a 2014-2020 

időszakban 

Horizon 2020 és COSME: a 

transznacionális értékláncok 

létrehozása és új klaszter policy 

kialakítása 

szinergiák más EU alapokkal 

szomszédságpolitika területén: ENI 

és IPA II. 

külső együttműködés területén: EIB 

versenyképesség és innováció 

területén: CIP 

közlekedés területén: Connecting 

Europe Facility és a TEN-T 

környezetvédelem területén: EIB 

 

forrás: CPMR (2012b, 1-8) alapján saját szerkesztés 

 

Ausztria húzó szerepet tölt be azáltal, hogy az infrastrukturális és intézményi fejlesztésekben 

vezető szerepet játszik a Közép-, Kelet- és Délkelet Európai (CESEE+ régió) régión belül. A 

térség kiemelkedően fontos Ausztria számára, ezt jelzi, hogy csak Bécsben 40, a KKE 
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régióval foglalkozó intézmény működik, és az osztrák FDI 50%-a a Közép-, Kelet- és 

Délkelet Európai régióba irányul.   

A kereskedelmi keresztkapcsolatokat illetően a keleti térségben Lengyelország és 

Magyarország tölt be vezető szerepet (ráadásul jobban kötődnek Európához, mint a nyugat 

európai gazdaságok) (IMF, 2011). Nyugat-Európán belül azonban erősebbek a kereskedelmi 

kapcsolatok, mint Nyugat-Európa és a keleti régiók között. Németország, Ausztria és 

Olaszország gazdasága kötődik kereskedelmi szálakkal leginkább Közép-, Kelet- és Délkelet-

Európához. Magyarország (0.467) és Szlovénia (0.406) Közép-, Kelet- és Délkelet-Európához 

fűződő kereskedelmi kapcsolatai azonban meghaladják bármelyik nyugat európai államét. 

 

20. ábra Osztrák FDI Közép-, Kelet-, és Délkelet-Európában (mrd euró), 2013 

 

forrás: http://www.21st-austria.at/core-topics/cesee-region# 

 

Németország és a Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa közötti kereskedelem a német GDP 12 

%-át teszi ki. Ausztria kereskedelme Közép-, Kelet- és Délkelet-Európával a GDP-je 16,6 %-

ával egyenlő. Az FDI szintén összeköti Nyugat-Európát és Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa 

országainak gazdaságát, javítja a kelet és a nyugat közötti kereskedelmet, habár ez a kapcsolat 

meglehetősen egyirányú. A Nyugatról a Közép-, Kelet- és Délkelet-Európába irányuló 

jelentős és meghatározó FDI mellett a Közép-, Kelet- és Délkelet-Európából Nyugat-

Európába érkező FDI elhanyagolható.  

http://www.21st-austria.at/core-topics/cesee-region
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5. táblázat A kereskedelmi összeköttetés Európán belül  (százalékpont) 

Európán belül Nyugat-Európával Közép-és Dél-Kelet-Európával 

Németország 0,457 Hollandia 0,620 Magyarország 0,467 

Hollandia 0,382 Németország 0,570 Szlovénia 0,406 

Olaszország 0,353 Belgium 0,547 Oroszország 0,392 

Belgium 0,327 Egyesült Királyság 0,480 Ausztria 0,362 

Magyarország 0,308 Franciaország 0,404 Németország 0,354 

Lengyelország 0,296 Olaszország 0,383 Lengyelország 0,353 

Oroszország 0,288 Svédország 0,351 Ukrajna 0,339 

Ausztria 0,288 Dánia 0,345 Olaszország 0,325 

Szlovénia 0,278 Svájc 0,322 Bulgária 0,314 

Egyesült Királyság 0,264 Spanyolország 0,313 Szlovákia 0,306 

Svédország 0,243 Norvégia 0,298 Szerbia 0,292 

Franciaország 0,235 Finnország 0,248 Románia 0,269 

Dánia 0,229 Lengyelország 0,239 Fehéroroszország 0,261 

Cseh Köztársaság 0,226 Luxemburg 0,219 Cseh Köztársaság 0,261 

Szlovákia 0,224 Írország 0,211 Litvánia 0,250 

Bulgária 0,215 Cseh Köztársaság 0,205 Macedónia 0,242 

Litvánia 0,214 Ausztria 0,192 Moldova 0,231 

Románia 0,200 Izland 0,190 Horvátország 0,222 

Finnország 0,197 Oroszország 0,183 Lettország 0,208 

Ukrajna 0,186 Litvánia 0,178 Bosznia-Hercegovina 0,204 

Szerbia 0,183 Észtország 0,175 Törökország 0,181 

Lettország 0,178 Portugália 0,152 Észtország 0,178 

Észtország 0,176 Szlovénia 0,150 Hollandia 0,168 

Spanyolország 0,169 Magyarország 0,150 Görögország 0,153 

Svájc 0,168 Lettország 0,147 Finnország 0,151 

Norvégia 0,163 Szlovákia 0,142 Svédország 0,146 

Horvátország 0,157 Málta 0,135 Belgium 0,128 

Macedónia 0,157 Románia 0,131 Dánia 0,124 

Fehéroroszország 0,142 Bulgária 0,117 Montenegró 0,119 

Moldova 0,138 Görögország 0,112 Albánia 0,112 

Törökország 0,135 Ciprus 0,109 Franciaország 0,082 

Görögország 0,134 Horvátország 0,092 Egyesült Királyság 0,070 

Bosznia-Hercegovina 0,134 Törökország 0,089 Ciprus 0,047 

Luxemburg 0,112 Montenegró 0,083 Norvégia 0,040 

Izland 0,107 Albánia 0,078 Spanyolország 0,038 

Montenegró 0,101 Szerbia 0,075 Málta 0,034 

Írország 0,100 Macedónia 0,072 Izland 0,032 

Albánia 0,095 Bosznia-Hercegovina 0,064 Svájc 0,029 

Málta 0,081 Moldova 0,044 Luxemburg 0,015 

Ciprus 0,076 Ukrajna 0,033 Írország 0,000 

Portugália 0,072 Fehéroroszország 0,022 Portugália 0,000 

 

forrás: IMF (2011,87) 

 

A kooperációs potenciál vizsgálatakor elsősorban a politikai együttműködések hálózatát 

veszem számításba, mert a kormányzás kérdésével ezek foglalkoznak mélyebben, és csak 
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érintőlegesen foglalkozom a gazdasági együttműködések hálózatával a régióban, noha a 

makro-regionális együttműködés szempontjából ezek is meghatározóak, de jelenlegi 

szintjükön még többnyire ágazat specifikusak, és kevésbé átfogóak. Ezek a nemzetközi 

együttműködések vagy közvetlenül kapcsolódnak a Duna-térség fejlesztéséhez és 

stratégiájához, vagy pedig tagállami résztvevők, illetve a programok és célkitűzések 

vonatkozásában nagy átfedésben állnak. A hálózatok többnyire partnerségi együttműködésre 

építenek, mely a tagállami döntéshozók mellett más szereplők (KKV-k, tudományos 

műhelyek stb.) bevonását is lehetővé teszi. Ezeknek a nemzetközi együttműködéseknek a 

résztvevői EU tagállamok, potenciális tagjelölt országok, vagy az EU Szomszédság 

Politikájába tartozó államok. 

Az, hogy minden tagállamban megvannak ugyanazon problémák, még nem ad elég 

indokot számunkra, hogy makro-regionális szinten kezeljük a kihívásokat. A kérdés az, hogy 

miért gondoljuk, hogy az új szinten jobb megoldást találunk, mint nemzetállami szinten, és mi 

sarkalhatja együttműködésre a résztvevőket.  

A Visegrádi Csoport (V4) 1991-ben jött létre, tagjai Csehország, Lengyelország, 

Magyarország és Szlovákia, melyek Lengyelország kivételével tagjai a Duna Régiónak. 

Lengyelország a Balti-tengeri Régiónak tagja, de semmi akadálya, hogy egyidejűleg a Duna- 

térségi együttműködésnek is tagja legyen. Történeti, kulturális kötődése, valamint a makro-

térségek egymásközti tapasztalatcseréje miatt tagsága hasznos is lenne. A különböző szintek 

(a legmagasabb állami képviseletek, szakértői csoportok, kulturális, tudományos intézetek, 

nem kormányzati szervek részvételével) együttműködése a V4 együttműködésben jó például 

szolgálhat a Duna regionális együttműködés számára is. A magyar elnökség alatt a V4 

országok (2013/14) különböző gazdasági energetikai, közlekedési és klaszter együttműködési 

célokat is megfogalmaztak, összhangban a Duna makro-regionális stratégiai alapelveivel, 

melyek a biztonság, prosperitás fenntarthatóság, és amelyek túlterjeszkednek a V4 határain. 

Ebben a folyamatban a V4 hatékonyabbá teheti ezen átfogó célok megvalósulását, pl. a Balti- 

térség és a Duna-térség összeköttetés létrejöttét, az észak-dél infrastruktúra fejlesztéseket, a 

tudástranszfer megvalósulását, a K+F együttműködések kiépítését
10

. A szlovák elnökség, 

energetikai, közlekedési, biztonságpolitikai kérdésekkel, valamint a térség külső viszonyaival 

foglalkozik. Záródokumentuma (2015) nem említi a Duna-térségi együttműködést
11

. A cseh 

                                                           
10

 http://www.visegradgroup.eu/about/cooperation. 
11

 http://www.visegradgroup.eu/joint‐statement‐of‐the‐150619. 

http://www.visegradgroup.eu/about/cooperation
http://www.visegradgroup.eu/joint‐statement‐of‐the‐150619
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elnökség az energiapolitikai összefüggésben tárgyalja az EUSDR kérdését
12

. Ezekből a 

dokumentumokból úgy tűnik, a V4 a maga keretein belül és nem a Duna régió kereteiben 

igyekszik szembenézni a kihívásokkal.  

A különböző transznacionális programok (Interreg B együttműködések) régiók közötti 

összehangolt stratégiai célokat valósítanak meg számos területen (innováció, 

környezetvédelem, megközelíthetőség, városi térségek fejlesztése stb.) A 15 transznacionális 

program közül az alábbi 5 közvetlenül kapcsolódik a Duna régióhoz a 2014-2020 fejlesztési 

időszakban
13

. A Duna-, a Mediterrán térség-, és a Közép-Európai transznacionális programok 

felváltották a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Programot (SEE) a 2014-

2020 finanszírozási időszakban, de Délkelet-Európa koordinációs testületei továbbra is 

működnek, hogy megvalósuljon a Délkelet-Európa 2020 Fejlesztési Stratégia.  

6. táblázat Duna Régió relevanciája a nemzetközi együttműködésekben 

Program  résztvevő országok 

(a Duna Régió tagja) 

prioritásterületek 

(kormányzást érinti) 

a Duna 

Régió-

közvetlen 

érintettsége 

V4  Csehország, Lengyelország, 

Magyarország, Szlovákia 

 - 

INTERREG B Alpok 

 

Ausztria, Németország, 

Szlovénia, Franciaország, 

Olaszország, Liechtenstein, 

Svájc 

Innovatív Alacsony 

CO2 kibocsátású 

Élhető és  

Jól-kormányzott Alpok 

térség 

DR 

Közép Európa 

 

Ausztria, 

Csehország, 

Lengyelország, 

Magyarország, 

Németország, 

Olaszország,  

Szlovákia, 

Szlovénia 

(1) versenyképesség 

javítása innovációs 

együttműködésen 

keresztül 

(2) alacsony CO2 

kibocsátási stratégiák, 

(3) együttműködés a 

természeti és kulturális 

erőforrások 

vonatkozásában a 

fenntartható 

növekedésért 

(4) közlekedési 

együttműködés a jobb 

összeköttetésért 

A prioritásokban nem 

jelenik meg külön 

célként, de a 

stratégiából 

DR 

                                                           
12

 http://www.visegradgroup.eu/documents/presidencyprograms/presidency‐programs. 
13

 http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/transnational/index_en.htm 

 

http://www.visegradgroup.eu/documents/presidencyprograms/presidency‐programs
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/transnational/index_en.htm
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egyértelmű, hogy a 

régió kapacitásait 

integrált bottom-up 

folyamatban 

hasznosítja, melyben 

minden kormányzási 

szintre épít 

Adria és Ion 

térsége 

 

Horvátország, Görögország, 

Olaszország, Szlovénia, 

Albánia, Bosznia-

Hercegovina, Monetengró, 

Szerbia 

innovatív, smart régió 

fenntartható régió 

összekapcsolt régió 

az EU Adria- és Ion-

tenger térségére 

EUSAIR vonatkozó 

Stratégia 

kormányzásának 

támogatása 

DR 

Mediterrán 

 

Ciprus, 

Egyesült Királyság 

Franciaország, 

Görögország, 

Málta, 

Olaszország, 

Portugália, 

Spanyolország, 

Szlovénia 

(1) smart és 

fenntartható 

növekedés az 

innováción keresztül, 

(2) karbonszegény 

stratégiák és 

energiahatékonyság, 

(3) a Földközi tenger 

térségének természeti 

és kulturális 

erőforrásainak a 

védelme, 

(4) transznacionális 

kormányzás a 

Földközi térségben 

DR 

Duna 

Transznacionális 

Program  

2014-2020 

 

Ausztria, Bulgária, Bosznia-

Hercegovina, Csehország, 

Horvátország, Magyarország, 

Moldova, Montenegró, 

Németország-(Baden-

Württemberg és Bajorország),  

Románia, Szerbia, Szlovákia, 

Szlovénia, Ukrajna 

(1)innovatív és 

társadalmi felelősségű, 

(2)környezeti és 

kulturális felelősségű, 

(3)jobb összeköttetésű 

és energetikailag 

felelős, 

(4) jól-kormányzott 

régió 

DR 

Közép Európai 

Kezdeményezés 

(CEI) 

 a Duna makro-régió országai 

(kivéve Németország) és 

Olaszország és szomszédos 

nem EU országok 

regionális együttmű-

ködés az európai 

integrációért, 

összekötő hídszerep a 

makro-régiók között 

Balti-, Fekte-tenger- 

Duna, Adriai térség) 

tudományos együttmű-

ködések stb. 

DR 

Fekete-tengeri 

gazdasági 

együttműködés  

(BSEC) 

1992 

 Albánia, Azerbajdzsán, 

Bulgária, Görögország, 

Grúzia, Moldova, 

Oroszország, 

Örményország, Románia, 

Szerbia, Törökország, 

Ukrajna 

béke, biztonság, 

prosperitás, intézményi 

és gazdasági 

kapcsolatok a Fekete-

tengeri régió és a 

Duna-térség között. 

Az együttműködés 

kormányzása több 

szintet és szereplőt is 

érint is érint (tagállami 

koordinátorok, PPP 

DR 
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programok, KKV-k 

bevonása stb.) 

Délkelet-Európa 

SEE 2020  

RCC 2008 

 

Albánia, Bosznia és 

Hercegovina, Bulgária, 

Horvátország, Macedónia volt 

Jugoszláv Köztársaság, 

Moldova, Montenegró, 

Románia, Szerbia, Kosovo* 

 

(1) gazdasági és 

társadalmi fejlődés, (2) 

infrastruktúra és 

energiaügy, (3) bel- és 

igazságügy, (4) 

biztonsági 

együttműködés, (5) 

humántőke-fejlesztés 

- 

CEFTA 2006 áruk és szolgáltatások 

kereskedelmének 

kiterjesztése, a 

kereskedelem 

akadályainak 

megszüntetése a 

tagállamok között, a 

nemzetközi 

kereskedelmi és 

versenypolitikai 

eszközök 

harmonizációja  

- 

SEEIC a SEE 2020 Stratégia 

fejlesztése (integrált, 

smart, fenntartható 

inkluzív növekedés a 

növekedés 

kormányzásán 

keresztül), 

versenyképesség és 

regionális értéklánc, 

befektetések számára 

vonzó régió 

kialakítása 

 

RRDSWG fenntartható agrár és 

regionális 

vidékfejlesztés, 

stakeholderek hálózati  

együttműködésén 

keresztül 

- 

forrás: EC Regional Policy http://www.danube-region.eu/pages/funding-opportunities/ alapján 

saját szerkesztés 

A következőkben áttekintem a Duna Régió finanszírozásának legfontosabb forrásait a 2007-

2013 valamint a 20014-2020 időszakra vonatkozóan  

 

 

http://www.danube-region.eu/pages/funding-opportunities/
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Kohéziós Politika 

21. ábra: A Kohéziós politikai támogatások eloszlása a Duna Régióban 2007-2013 (mrd EUR), Horvátország nélkül 

 

forrás: Achtnicht et al (2014,219) 

A kohéziós politika célja a munkahelyteremtés, a versenyképessége, a gazdasági növekedés, 

és a fenntartható fejlődés támogatása a strukturális és befektetési alapokon keresztül: az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) a gazdasági és társadalmi kohéziót erősíti, az 

Európai Szociális Alap (ESF) célja a legszegényebbek támogatása, a Kohéziós Alap (CF) 

célja a gazdasági és társadalmi az diszparitások csökkentése, a fenntartható fejlődés 

támogatása. 

2007-2013 között 347 mrd EUR volt a keretösszeg (ez az EU költségvetésének 35,7%-a) 

amelyet a tagállamok kiegészítettek, így összesen 700 mrd EUR volt a befektetések összege. 

2007-2013 között 94,1 mrd EUR jutott a Duna Régiónak (Bajorország és Baden-Württemberg 

nélkül), ami a teljes keret 27%-a. 

22. ábra: Abszorciós ráta (a tagállami támogatások %-ában kifejezve) 2007-2013 

 

forrás: Achtnicht et al (2015,217) 
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A támogatások felhasználása nagy eltéréseket mutat a Duna Régión belül, és általában 

elmondható, hogy a támogatások felhasználása a Régióban az EU átlag alatt van, ami a 

társfinanszírozás hiányával, a humán tőke alulértékeltségével, és az igazgatási folyamatok 

hiányosságaival áll összefüggésben.  

23. ábra: Kohéziós támogatások a Duna Régió országaiban mrd euró, 2014-2020 

 

forrás: Achtnicht et al 2015,218 

A 2014-2020 időszakban valamivel nagyobb keret (100 mrd EUR) áll rendelkezésre, mint az 

előző időszakban, és várhatóan egyenletesebb lesz a támogatás eloszlása a Régió országai 

között.  

 

Európai Beruházási Bank EIB 

Az EIB a legjelentősebb nemzetközi multilaterális pénzügyi intézmény a Duna Régióban, 

célja a növekedés, munkahelyteremtés, környezeti fenntarthatóság, gazdasági és társadalmi 

kohézió erősítése. Az aláírt szerződések után folyósított kölcsönt az alábbi táblázat 

tartalmazza.  

24. ábra: EIB kölcsön 2007-2013 mrd EUR 

 2007-2013 

Duna 64,9 

1. országcsoport (Ausztria) 13 

2. országcsoport 30,0 

3. országcsoport 12,3 

csatlakozó országok 5,4 

harmadik országok 4,1 

forrás: EIB http://www.eib.org/attachments/country/the_eib_in_the_danube_region_en.pdf. 
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Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank EBRD 

Az EIB az EU kohéziós politikájának céljait támogatja. Az EBRD a projektek összegének egy 

harmadáig nyújt kölcsönt, 5-230 MEUR összegben. 2013-ban és 2014-ben évi 5 mrd EUR 

összeget fektetett be a Duna Régióban.  

 

25. ábra: EBRD éves banki befektetés a Duna Régióban euró árfolyamon, 2014 

 

forrás:  http://www.cei.int/content/annual-report-2014-cei-fund-ebrd-0 

CEB 

2010-2014 időszakban a CEB 1,9 mrd EUR összegben támogatott különböző projekteket a 

társadalmi integráció, a közműfejlesztés, szociális ügyek és a KKV-k támogatása területén 

 

Világbank WB 

A Világbank csoport tagjai a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD) által nyújott 

kölcsönök és a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) által nyújtott hitelek megoszlását a 

régión belül az alábbi ábra mutatja  

26. ábra: Világbanki hitelkihelyezések a Duna Régióban, (DOD, USD árfolyamon) 2007-2013 

 

forrás: EBRD Annual Report 2014, Achtnicht et al. (2015,231) 
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A Nemzetközi Pénzügyi Alap IMF 

Az IMF fő célkitűzése a makrogazdasági stabilitás megteremtése és a szegénység 

visszaszorítása. A 2007-2013 időszakban a Duna Régió mindössze 6 országa vett fel IMF 

hitelt, összesen 46,065 millió US dollár (MUSD) összegben. Ebből Bosznia-Hercegovina 841 

MUSD, Magyarország  11941 MUSD, Moldova 562 MUSD, Románia 16267 MUSD, Szerbia 

2106 MUSD, Ukrajna 14345 MUSD összegben.  

 Az Európai Duna Stratégia (EDS) magyarországi célrendszerét az átfogó horizontális 

és stratégiai prioritások alkotják, a megvalósítást pedig az egymással összehangolt 

intézkedések támogatják. A stratégia horizontális szempontjai: Duna-térség területi 

kohéziójának erősítése, a klímaváltozás társadalmi, gazdasági, és környezeti 

következményeinek mérséklése, az EU egységes piacának elősegítése valamint a kutatás-

fejlesztés, és innováció elősegítése. A stratégiai szempontok a következőket foglalják 

magukba: a Duna-térség biztonságának erősítése, országon belül és határokon átívelően, a 

fenntartható gazdaságfejlesztés, valamint a Duna-térségi identitás és együttműködés erősítése. 

Ezek alapján az eddigi legsikeresebb projekteket tekintem át összefoglalóan. 

A Duna szállítási kapacitásának jelenleg csupán 10%-a hasznosul, ezért a Duna és 

mellékfolyóinak közlekedési célú fejlesztését szolgálja több projekt. Az IRIS Europe II a 

navigációs adatok nemzetközi hozzáférhetőségét és egységesítését segíti, 2009-2011 között. 

Költségvetése 11,62 MEUR. A FAIRway a Duna és hajózható mellékfolyóira vonatkozó 

Rehabilitációs és Karbantartási Főterv célkitúzéseit szolgálja naprakész adatbank 

működtetésével. A 2015-2020 időszakra költségvetése 23,4 MEUR. A NEWADA
14

, a Duna 

menti vízügyi igazgatóságok hálózata, a vízszintről, kritikus forgalmi helyzetekről, 

jégjelentésről stb. szolgáltat adatokat 2009-2014 közötti időszakban, költségvetése 5 MEUR. 

Az LNG Masterplan egyik célkitűzése, hogy a Rajna-Majna-Duna tengely mentén 

található belvízi kikötők a cseppfolyósított földgáz kiemelt elosztóközpontjaivá váljanak. Az 

első LNG terminál a bulgáriai Rusze kikötőjében létesült. Továbbiak építése kezdődött meg 

Komáromban, Galacban és Konstancában. 20013-2015 költségvetés 33,96 MEUR. 

                                                           
14

 Az ERFA társfinanszírozásával megvalósított projekt célja, hogy fokozza Ausztria, Bulgária, Horvátország, 

Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia, Szlovénia között az együttműködést a Duna mint a Kelet- és 

Nyugat-Európát összekötő létfontosságú közlekedési folyosó infrastruktúráinak javítása és közlekedési 

útvonalainak kialakítása területén, különösen a folyami hatóságok technikai erőforrásainak egyesítésével. 
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A DANUBEPARKS
15

 (2009-2011 időszak, költségvetése 2,7 MEUR) és 

DANUBEPARKS 2 (2012-2014 időszak, költségvetése 2,2 MEUR) öt fő célkitűzése: a 

folyam morfológiájának javítása, árterületek és élőhely-hálózatok kezelése, a Duna fő 

fajainak megóvása, az EU Natura 2000 területek védelme, és a természeti turizmus 

támogatása. 

A CC-Waters
16

 (2009-2012 időszak, költségvetése 4,2 MEUR) célja az 

éghajlatváltozás vízellátásra gyakororolt hatásainak kezelése, a CC-Ware
17

 (2012-2014 

időszak, költségvetése 1,8 MEUR) célja a vízkészlet védelme. A ICZM (2013-2014 időszak, 

költségvetése 627.000 EUR) célja a Fekete-tenger partmenti övezetének integrált fejlesztése. 

A SEE River célja a fenntartható fejlődés és az erőforrások megóvása, a jó példák (pl. 

a Dráva-folyó jövője, 2008) alapján (2012-2014 időszak, költségvetése 2,1 MEUR). 

A SEERISK
18

 (2012-2014 időszak, költségvetése 1,97 MEUR) célja az 

éghajlatváltozás katasztrófavédelmi értékelése és a kockázatok mérséklése. 

A dunai tokhal fennmaradását több tényező is veszélyeztette. A tokhal-kaviár magas 

piaci értéke miatti az orvhalászat megtizedelte az állományt. A szerb-román határon létesült 

vízerőmű megakadályozta a tokhal felfelé úszását a Fekete-tenger felől. A duzzasztás 

valamint a kavics és a homok kitermelése megakadályozta a tokhal ikráinak lerakását. A 

Vizát a Dunába 2020 (2012-, költségvetése 6,8 MEUR) célja a tokhal-állomány helyreállítása.  

A DREAM
19

 (2012-, költségvetése 69,6 MEUR) célja a Duna ökológiai állapotának 

nyomonkövetése, modellezése.  

A Danube-INCO.NET célja az energiabiztonság, az energiahatékonyság, a 

biogazdaság erősítése innovációs eszközökkel (2014-2016, költségvetése 2 MEUR). 

                                                           
15

 A DANUBEPARKS A Duna mentén található 9 ország területéhez tartozó 16 olyan védett területet fed le, ahol 
különösen veszélyeztetett a biodiverzitás  
16

 A projekt célja, hogy a klímaváltozás vízellátásra gyakorolt hatása kapcsán a globális kihívásra, lokális 
megoldást keres  
17

 Dél-Kelet-Európa térségében nő az átlaghőmérséklet és csökken a csapadék, ami a sérülékeny karsztbázisra 
és azon keresztül az ivóvízkészletre veszélyt jelent 
18

 A SEERISK határokon átnyúló együttműködés, amelynek célja, hogy a programban résztvevő országok 
összehangolják a természeti katasztrófákra vonatkozó kockázatbecslési gyakorlatukat és módszertanaikat 
nemzeti és helyi szinten egyaránt, amelyre a klímaváltozás hatására egyre nagyobb szükség van. A projektben 
kilenc ország – Ausztria, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, 
Szlovénia, Szlovákia – tizenkilenc intézménye, katasztrófavédelmi szerve, önkormányzata és meteorológiai 
intézete vesz részt. 
19

 DREAM hálózat célja a folyókra vonatkozó nemzetközi, interdiszciplináris kutatások átfogó összehangolása, 
fejlesztése, figyelembe véve az EU Víz Keretirányelv, Árvízi Irányelv, és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek 
előírásait. Egy ernyő-projekt, ami hosszútávon kutatási célprojektek összehangolt végrehajtását célozza meg. az 
árvizek előrejelzésének, az árvízi veszély és kockázati térképezésnek, az kockázatcsökkentés integrált 
lehetőségeinek fejlesztése szerepel a feladatai között. 
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Baden-Württemberg és Ausztria tapasztalatainak felhasználásával a duális képzés 

eszközével a fiatal munkanélküliség csökkentését és a szakképzett munkaerő hiányának 

pótlását célozza a VET (2014-2017, költségvetése 312.717 EUR). 

A fiatalok érvényesülésének elősegítése-Európa összekapcsolása program (2012-2013, 

költségvetése 317,755 EUR) 

A Dunai Folyami Fórum (DARIF) célja a Duna-térség (és a Rajna-Majna-Duna 

tengely) biztonságának erősítése, amire azért van szükség, mert az ember- és árucsempészet, 

az illegális migráció, a kábítószer- és fegyvercsempészet erősen veszélyezteti a térséget 

(Europol 2011). 2013-2015 időszakra költségvetése 290,870 EUR.  

 

A Duna vízgyűjtőjén osztoznak a térség népei, ám a térség több dimenzióban is fragmentált 

(infrastruktura, nemzetiség, ökológia, intézményrendszer, stb.), ami megnehezíti az 

erőforrások hatékony felhasználását. A folyam vonatkozásában az alvízi országok ki vannak 

téve a felvízi országok gazdálkodásának, a negatív visszacsatolások ma már azonban 

közvetve a felvízi országokat is egyre nagyobb mértékben érintik. Az elvándorlás is hatással 

van az egész térség versenyképességére. 

27. ábra A Duna-térség fejlődésének irányát befolyásoló hatások 

 

forrás: saját szerkesztés 

A térség hármas kihívás (integráció, K-NY tengely, ökoszisztéma szolgáltatások) előtt áll, 

melyekkel szemben a térség államai külön-külön képtelenek eredményt elérni. A szükséges 
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együttműködést viszont az nehezíti meg köztük leginkább, hogy a Nyugat és Kelet közötti 

köztes térség jelei, a Nyugathoz mért fejlődésbeli megkésettség az intézményi rendszerükre is 

rányomja a bélyegét, következésképpen a térség intézményesültségében hibrid formák 

találhatók. A határon átnyúló környezeti hatások miatt, valamint az erőforráshatékonyság 

céljából indokolt a közös fellépés a térség régiói között. A globalizációs folyamatok 

következtében a nemzetállamok nemcsak más államok kormányaival, de új szereplőkkel is 

együtt kell, hogy működjenek a megváltozott politikai térben, s ez új képességek kifejlesztését 

és alkalmazását teszi szükségessé. 

4.3.1. Geopolitikai kihívások 

 

Közép-Európa sajátos geopolitikai elhelyezkedése és összetettsége felveti annak kérdését, 

vajon a térség értelmezhető-e önálló régióként. A kérdés megválaszolása az állam, a nemzet, a 

társadalom közötti összefüggések mélyebb elemzését tenné szükségessé, melyre jelen 

tanulmány keretei között nincs lehetőség. Célom a kölönböző konföderációs és föderációs 

elgondolások alapját képző nemzetközi jogi, vallási, nemzetiségi, politikai, gazdasági stb. 

szempontok beazonosítása. Az itt elemzett gondolatok közös vonása, hogy a sokféleségben 

rejlő egységre törekszenek. A térség gondjainak megoldását azonban nem kívülről a térségre 

rákényszerített formában látják, hanem közös érdekek mentén kialakított egységben. Nem 

önmagában tehát az egység az, ami rendezőelve lehet a térség fejlődésének, hanem a belső 

kulturális és hatalmi mechanizmusok kiegyenlítettebb szervezése.  

Közép-Európa földrajzilag (vízrajz, domborzat, morfológia) nehezen meghatározható, a 

politikai-kulturális lehatárolás viszont a folyton változó szempontok miatt bizonytalan. 

Egyesek a térség heterogén jellege miatt a két világháború között már megpróbáltak 

különböző alrégiókat kialakítani (Macartney, Bibó stb.). A térség geopolitikai egysége 

bizonyos kulturális egységet is életre hívott, és Közép-Európa, beleértve Lengyelországot is, 

nem csak földrajzi, de politikai és szellemi jelentéssel is bíró történeti régió 

(Geschichtsregion), mely az 1815-ös bécsi kongresszus óta meghatározó tényezője a 

nemzetközi kapcsolatoknak (Horel 2011).  

Közép-Európát a keleti (Bizánc) és a nyugati (Róma) hatások együttesen érték. A 

törökök megjelenésével Közép-Európa nyugatra tolódott és a szomszédos régiók leszakadtak. 

A középkorban a dél felől északra érvényesülő hatások voltak a meghatározóak Európában, a 

felvilágosodással mindez megváltozott, és a nyugat-kelet irány vált meghatározóvá. Ahogy a 
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Habsburg Birodalom kezdett leválni Németországról és Itáliáról, és megszűnt a Német-Római 

Birodalom is, Közép-Európa egyre keletebbre tolódott. A török visszahúzódásával az erősödő 

Osztrák birodalom egyre nagyobb területeket hódított vissza Közép-Európából (karlócai béke 

1699, pozsareváci béke 1718 eredményeképpen) és az Osztrák birodalom már nem csak 

német, de egyre sokszínűbb képet festett. „Az 1848-as forradalom felfedte a dunai Monarchia 

összetartó erői és a monarchiát alkotó nemzetek centrifugális erői közötti fáziskésést”, 

utóbbiak megerősödtek és ezek határozták meg a birodalom karakterét annak 1918-as végső 

összeomlásáig (Horel 2011,36).  

A Monarchia népei között évszázadokon át rendkívül élénk kulturális transzferhálózat 

működött. A különböző kultúrák fő találkozási helyei a városok és a katonai szolgálat volt. A 

falusi környezet viszonylag elzárt maradt. A kulturális transzferek működtek horizontálisan a 

régiók között, és vertikálisan is a társadalmi osztályok között. A közlekedési hálózat és a 

német nyelv, mint lingua franca, lehetővé tette az oktatás, a gazdaság a társadalmi 

kapcsolatok kiszélesítését, integrálódását. A gyógyüdülőhelyek és kávéházak a polgárság és 

az arisztokrácia találkozóhelyei voltak. A nemzetiségi kérdések felerősödésével mindez 

megváltozott. A Habsburg Monarchia liberális nemessége, mely szoros kapcsolatban állt a 

nyugat-európai kultúrával, felismerte, hogy reformokra van szükség, különben alulmarad a 

nyugati dinamikus fejlődéssel (városok fejlődése és ipari forradalom) és expanzióval 

szemben. A fő kérdés az lett, hogyan biztosítható az integritása ennek a heterogén térségnek, 

amely nem képez nemzetet. A térségre vonatkozó föderatív elképzelések alapvetően két 

eszmei irányzat köré csoportosíthatóak. Az egyik elképzelés szerint a Habsburg fennhatóság 

maradt volna, csupán a birodalomnak egy föderatív átszervezése valósult volna meg. A másik 

elképzelés szerint viszont a Habsburg birodalom helyén a független nemzetállamok 

szövetsége jött volna létre. Magyarország kettős kihívással került szembe; egyrészt maga is 

függetlenné akart válni, és harcolt az osztrák központosító törekvésekkel szemben, másrészt a 

saját területén élő nemzetiségek ügyét is kezelnie kellett. 

A nemzetiségek és az államszervezés viszonya lett az egyik fő szempont tehát. 

Friedrich List (1789-1846) német közgazdász felfigyelt arra, hogy a kapitalizmus 

rendszerében a nemzeti és a nemzetközi érdek között ellentmondás feszül, ami az állam 

szervezésére is rányomja bélyegét. Ezt az ellentmondást kellett áthidalni. Meg volt 

ugyanakkor győződve arról, hogy egy azonos jogi követelményeken alapuló univerzális 

köztársaság csak akkor jöhet létre, ha a nemzetek nagy része ugyanazt a kulturális, 

iparosodási, politikai és hatalmi szintet érik el a fejlődésben. Kossuth Lajos (1802-1894) 

felismerte, hogy a Duna-térségben a nemzetiségi kérdés összefügg az államiság kérdésével és 
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erre a kettős kihívásra együttes megoldást kell találni. A francia központosított nemzetállami 

modellt nem látta alkalmazhatónak egy többnemzetiségű állam esetén, helyette egy 

decentralizált, konföderatív megoldást szorgalmazott a népek békés együttélésére.  

Néhányan, pl. Karl Renner, Eötvös József vagy Friedrich Naumann a soknemzeti 

demokratikus föderális állam nemzetközi jogi keretét próbálták meg felvázolni, melyet az 

önkormányzatoktól kezdve fölfelé építkezve tartottak elképzelhetőnek, egy többszintű, 

többrétegű (adminisztratív, kulturális, gazdasági) kormányzás alapelve alapján (Bóka 2001). 

Eötvös József (1813-1871) állam és egyház szétválasztásának analógiájára  mely sikerrel 

oldotta meg a vallási konfliktusokat – szorgalmazta a nyelvi kultúra és az állam 

szétválasztását is egymástól a nemzetiségi konfliktusok feloldására. Az 1868. évi nemzetiségi 

törvény bár a magyar nyelvet ismerte el az ország politikai nyelvének, de egész Európában 

egyedüli módon legmesszebbmenőkig biztosította minden nemzetiségi kisebbség kulturális, 

nyelvi és vallási jogait. Karl Renner (1870-1950) osztrák szociáldemokrata politikus Közép-

Európa föderalizációja (1916) c. tervezetében nem területi változtatásokat indítványoz, hanem 

háromszintű igazgatásban gondolkodik. Elképzelése az USA kettős tagolású (területi és 

föderális) alkotmányos koncepciójával szemben egy hármas tagolású önrendelkezési 

strukturát (területi, nemzeti, föderális) valósít meg. Ennek alapja a Kreis (kör), ami homogén 

nemzeti községet jelöl, és önálló önkormányzattal bír. Középső szinten a Landok (tartomány) 

és Guberniumok (kormányzóság) helyezkednek el. A legfelsőbb szintet pedig a Staatenstat 

(állam) jelenti. Friedrich Naumann (1860-1919) teológus és liberális politikus az amerikai, 

angol és orosz államszövetségek sorába illeszkedő Közép-európai Egyesült Államok 

létrehozását szorgalmazta a tagállamok szuverenitásának megőrzése mellet. Elgondolása, 

hogy miután Németország elveszíti gyarmatait, Mitteleuropa, melynek magját a Reich és 

Ausztria-Magyarország adja, a német terjeszkedést szolgálhatja. A hagyományos területi 

alapú föderációnál modernebb funkcionális föderalista együttműködést képzelt el. A terv nem 

valósult meg, de számos új értelmezésben időről időre feltűnik a későbbi korokban is pl. 

Konrad Adenauer és Willy Brandt által támogatott Ostpolitik idején is (Horel 2011, 227).  

A kulturális és gazdasági fejlettség közötti összefüggések is hangsúlyt kapnak. A 

második világháború alatt az emigrációban élők előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Balti- és az 

Égei-tenger közötti térség államainak kiegyensúlyozott élete csak úgy lehetséges, ha erős 

politikai és gazdasági egységet hoznak létre, nemzeti sajátságaik, kulturális és nyelvi 

önállóságuk megőrzése mellett. Megfogalmazódik, hogy a föderáció nem lehetséges közösen 

véghezvitt társadalmi, gazdasági és politikai reformok nélkül, vagyis a politikai integráció 

előfeltétele a csatlakozni kívánó államok gazdasági és társadalmi integrációja. A 
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Lengyelországtól Görögországig terjedő egész térség ipari és ásványi forrásainak és erőinek 

központosítását sürgeti az Economist egy 1942-es cikkében. Egy ’Duna-völgyi TVA’ ötlete is 

felmerül, mely egyesíthetné a nemzeteket és támogatná Kelet-Európa társadalmi és gazdasági 

fejlődését (Kiss 1947). A második világháború utáni területi rendezés kapcsán Churchill is 

felvázolja egy Dunai-konföderáció kialakításának tervét, a Szovjetunió azonban 1943-ban a 

teheráni konferencián egyértelművé tette igényét a közép-kelet-európai térségre, a Nyugat 

pedig ezt elfogadta. 

 Egyes gondolkodók a térséget már a globális folyamatok összefüggéseiben értelmezik. 

A világföderáció híve volt Jászi Oszkár (1875-1957), akinek meglátása, hogy a 

nemzetállamok rendszere, miként korábban a középkori fejedelemségek és városállamok 

idejétmúltak. Az univerzalistákkal szemben, a regionalistákkal egyetértve azonban elutasítja a 

világ egy centrumból való irányítását. Elképzelésében a köztársaságokat egymással a népjog 

(Völkerrecht) köti össze, mely a szabad államok föderalizmusán alapul. Az első világháborút 

követő gazdasági válságra a megoldást egy Európai Egyesült Államok létrehozásában látta 

(Jászi 1988). Bibó István szerint a nyelvi-kulturális és a gazdasági szervezés fokozatosan 

leválasztódik a nemzetállamokról s így a nemzetállamok elvesztik politikai jelentőségüket, és 

mindez elvezet a regionális együttműködéshez és a föderációhoz. A térség elmaradottságát 

azzal indokolja, hogy a történelem során a nagyhatalmak letaszították az itt élő népeket arról 

az útjukról, mely itt is elvezetett volna a nemzetállamok nyugat-európaihoz hasonló 

kialakulásához, ám az olyan birodalmak, mint pl. a Habsburg és az Oszmán birodalom 

megakadályozták ebben. Ennek eredményeképp társadalmilag, politikailag, gazdaságilag 

instabillá vált a térség. Mint írja, a nemzeteket nem csak a közös múlt, de ugyanannyira a 

közös jövő perspektívája is összetarthatja (Bibó 1986). Márai Sándor a dunatáji megbékélés 

kapcsán reményét fejezte ki, és nagyobb gazdasági egységek létrejöttét, majd politikai, és 

szellemi együttműködések kísérleteit vetítette előre (Márai 2013, 84-85).  

 Szűcs Jenő (1983) Európa ’háromosztatú tipológiájában’ Kelet-Közép Európát önálló 

térségként jelöli meg. A térség felzárkózását a nyugathoz meglátása szerint alapvető belső 

rendszerhibák hiúsították meg. A társadalmi mechanizmusok és hatalmi mechanizmusok 

közötti feszültségek nem tették lehetővé, hogy modern demokratikus nemzetállamok 

jöhessenek létre a térségben. Nyugaton a nemzetté válás és a polgárosodás a nemzetállamok 

kialakulásával és fegyveres harcával megy végbe. Közép-Európában viszont egymás rovására, 

egymás ellen és a nagyhatalmi hódítás ellen állapítják meg területüket és szuverenitásukat. Az 

állam felülről lefelé érvényesülő hatása a gazdaság és társadalom felett kelet felé haladva 

lépcsőzetesen egyre közvetlenebb és erőteljesebb formákban érvényesült. Nyugaton nemzeti 
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abszolutizmus, keleten birodalmi autokrácia, a köztes régióban pedig hibrid struktúra alakult 

ki (Szűcs 1983, 113).  

 Huntingtonnál (1996) a vallás az a tényező, ami leginkább meghatározza a civilizációt, 

következésképpen éles határvonalat lát a nyugati és az ortodox kereszténység között, és ez 

alapján Kelet-Közép Európa térségét a nyugati civilizáció részének tekinti.  

A társadalmi kohézió és a kormányzás összefüggései is előtérbe kerülnek a politikai 

változások kapcsán. A bizalom, együttműködés és szolidaritás rövid fellángolását követően 

’89 után két évtizeddel Kelet-Közép-Európa posztkommunista társadalmát újra 

bizalmatlanság és atomizáltság jellemzi (Miszlivetz 2005). Az európai integráció, a keleti 

bővítés ellenére sem beszélhetünk társadalmi értelembe vett egységes Európáról, hiányzik 

ugyanis a demos. A társadalmi kohézió, és a demokrácia megújhodási önreflexiós 

készségének megerősödése a civil társadalom szervező erejétől függ, ami kiegyensúlyozhatja 

a nemzetek feletti döntéshozatali szervek hatalmát is. A civil társadalom EU szintű 

aktivizálódására és intézményesülésére lenne ezért szükséges, ahol a citizen ismeri jogait és 

elfogadja kötelezettségeit, a civil társadalmi diskurzusokhoz pedig biztosítani kell a megfelelő 

nyilvánossági fórumot, ami szükségszerűen egy hálózat-kormányzásos, tárgyalásos 

rendszerben valósulhat meg. (Miszlivetz 2005). A hálózati modell az önkormányzati rendszert 

is átszervezi, puhábbá válnak a magán és a közszektor határai, és a központi vagy a 

helyi/regionális politika ma már nem értelmezhető a közhatalmi szereplőkön túli szférák 

nélkül (Pálné Kovács 2009,151).  

4.3.2. Gazdasági kihívások  

 

A következőkben a Duna-térség gazdasági jellemzőit foglalom össze, hogy az adatok 

tükrében (versenyképesség, GDP, foglalkoztatottság, ágazati termelés, stb.) képet kapjunk az 

eddigi EU integrációs folyamatok milyen hatással voltak a térbeli egyenlőtlenségekre a 2007-

2013 időszakban. Majd a következő fejezetben ezek kapcsán jelentkező társadalmi 

változásokat kísérem nyomon.  

 Korábbi történelmi időszakokban a nemzeti keretekkel, identitással és 

államhatárokkal bíró piacgazdaságok alakultak át demokratikus államokká. A kelet-közép 

európai államok demokratikus átalakulása példa nélküli a történelemben. Területi viták és 

nemzetiségi ellentétek, az állami vagyon privatizációjának problémája, új tulajdonosi réteg 

kialakításának és a strukturális gazdasági reform véghezvitelének terhe jellemzi őket. Az 

átalakulás csakis demokratikus ellenőrzés mellett valósulhat meg, különben korrupcióba 



109 
 

fullad és az állami vagyon eltűnéséhez vezet (Labanino 2007). A térség EU-hoz való 

alkalmazkodási folyamata lassan halad, és ebben szerepet játszik, hogy Nyugat-Európának 

nem érdeke, hogy olyan mértékben támogassa ezeket az államokat, mint ahogy a 70-es, 80-as 

években segítette Dél-Európát (Ágh 2011). Tény azonban, hogy valódi strukturális reformok 

végrehajtásához szükség van egy olyan politikai környezetre, ahol egység és egyetértés 

mutatkozik az alapkérdésekben (Csaba 2006). Ahhoz, hogy igazi demokratikus értékek 

épülhessenek ki, meg kell legyenek a civil társadalom gazdasági alapjai (Krastev 2012), ez 

jelenleg a térségben nem megoldott. A térség felzárkózása Nyugat Európához, a 

várakozásokkal ellentétben, a csatlakozási célok teljesítésével nem ért véget, az csupán egy 

lépcsőfoknak bizonyult. Az EU csatlakozási célok (voltaképpen EU elvárások és nem valódi 

célok) sorra megvalósulnak, mégis fennáll továbbra is, sőt nő a szakadék a régi és az új 

tagállamok között. „Míg 1939 előtt Csehszlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, a 

későbbi Jugoszlávia és Német Demokratikus Köztársaság egy főre jutó GNP-je átlagosan 46-

48 százaléka volt a nyugati országokénak, addig 1989-ben már csupán 27,6 százaléka, Kelet-

Németországgal nem számolva pedig mindössze 21,2 százaléka” (János 2011,44). Fiatalok 

tömegei igyekeznek a kelet-közép-európai térségből a nyugat-európai piacokra, s a 

folyamatnak szerteágazó társadalmi és gazdasági következményei lehetnek. A közép-kelet 

európai országok felzárkózása Nyugat-Európához a jövőre tekintve is csak részleges 

eredményekkel számol. Ez alapján 2020-ra csupán Szlovénia és Csehország közelíti meg a 

25-ök átlagát, Magyarország és Szlovákia a 2005. évi európai átlag szintjén lesz az egy főre 

jutó GDP tekintetében, Lengyelország, Horvátország és a dél-európaiak elmaradnak attól. 

„Bár a térség gazdasági növekedése jóval a régi 12 EU-tagország átlaga felett lesz, a dél-

európai országok – Románia, Bulgária, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina – még 

ennél is erőteljesebben fognak fejlődni.” A jelenlegi tempó mellett körülbelül 2033-ra fogjuk 

elérni az EU régi tagországait (BaloghKárász 2007,60). A régió továbbra is vonzó lesz a 

termelő beruházások számára, mert az átlagbér nominálisan 2-4 szerese lesz a 2006-os 

szintnek, így is jóval elmarad tehát még 2020-ban is a nyugat-európai bérek átlagától 

(BaloghKárász 2007,60).  

Horváth Gyula (2013) gazdasági összevetésében a nyugat-európai és a kelet-közép-

európai fővárosok között nincs akkora különbség, mint a nyugat-európai regionális központok 

és KKE térség vidéki nagyvárosai között. Az itteni nagyvárosok üzleti szolgáltatásai, repterei, 

konferencia- és vásárközpontjaik, vagy tudományos-technológiai parkjai gyengék és 

fejletlenek, határokon átnyúló vagy nemzetközi funkciójuk pedig szinte nincs is. A térbeli 

különbségek csökkentéséhez a kelet- és közép-európai államok intézményi szerkezetének 
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decentralizációjára van szükség, ami egyben a versenyképesség fejlesztését támogató kutatás-

fejlesztési innovációk sikerének is az egyik kulcsa. A decentralizált berendezkedésű 

országokban ugyanis a tudásintenzív gazdaság térben gyorsabban tud terjedni, mint a 

centralizált államokban. A többpólusú regionális fejlődés, a térszerkezet korszerűsítése az 

országok hatalmi berendezkedésére is hatással van. Az innovatív fejlődés színtereivé az 

autonóm fejlesztéspolitikát megvalósító régiók válnak, az innovációk támogatását biztosító 

alapintézmények pedig erős beágyazottsággal bírnak a régióban. A regionalizmus folyamata 

során a területi szerkezet is korszerűsödik, alulról-szerveződő fejlesztési stratégiák kerülnek 

kidolgozására, az endogén fejlődés kerül előtérbe, a projektalapú, fentről vezérelt (top down) 

fejlesztési politika ugyanis nem tudja kezelni a területi különbségeket. Az EU források 

felhasználásában, amíg továbbra is a központosított ágazatpolitika dominanciája érvényesül, 

addig az EU által az elmaradott térségek felzárkóztatására előirányzott források is csak a 

fejlettebb térségekhez vándorolnak. 

A városrendszerek hálózatai egyre dominánsabb szerephez jutnak az európai 

regionális politikában, és a Duna-térség fejlődésének is ez adhatja motorját, melyhez azonban 

figyelemmel kell lennünk a földrajzi, a társadalmi, az ökológiai és az idő aspektusra is. A 

városok terjeszkedéséhez egyre nagyobb területre van szükség, ami számos feszültséghez 

vezet pl. környezeti, infrastruktúrális, szociális téren, az élesedő globális szintű városverseny 

pedig tagolja a szerkezetet (Rechnitzer 2009). A technikai fejlődés elidegenítette a társadalmi 

térhasználatot a természeti adottságoktól (Enyedi 1983), a területi egyenlőtlenségek 

kialakulásában döntő szerepe van a gazdasági tényezők egyenlőtlen földrajzi eloszlásának és a 

versenyképesség egyik összetevője a dinamikus várostengelyekhez való közelség, ami alapján 

a magyar gazdaságban háromosztatú térszerkezet jött létre: a globális hálózatok, a regionális 

hálózatok és a hálózatokból kimaradó, a dinamikus tengelyek közé szorult térségek 

kialakulásával (Enyedi 2009). A társadalmi folyamatok alapvetően társadalmi játékszabályok 

alapján zajlanak, de ezek térbeliségét éppúgy vizsgálni szükséges, mint történeti alakulását, és 

a folyamatoknak a természeti és társadalmi térhez is alkalmazkodniuk kell, az emberi 

tevékenység tér-idő függvényben történő vizsgálata pedig lehetővé teszi az ökológiai 

közelítését is (Mészáros 2009). A területi egyenlőtlenségek enyhítése, a városok 

versenyképességének növelése és a megújulási képességének (innovációs potenciáljának) 

megőrzése szempontjából is szükség van arra, hogy a Duna-térség városai intraregionális és 

interregionális szinten egyaránt sokoldalú hálózati együttműködéseket építsenek ki és a 

térségi szintek szervezőivé válhassanak (Rechnitzer 2009). 
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A versenyképesség szempontjából meghatározó a városhálózatok kiépülése. A 

pólusokban koncentrálódik a társadalmi-, a pénzügyi tőke, a kutatás-fejlesztés, a humán 

erőforrás és döntéshozatali funkció (Rechnitzer 2007), ezáltal hatékonyabb a termelés. A 

gazdasági kapcsolatok azokban a térségekben tudnak intenzíven működni, ahol a gazdasági és 

társadalmi fejlettség magas és kiegyenlített. A Duna-térség fővárosai közül egyedül Bécs 

jelenik meg a nemzetközi vállalatok regionális döntéshozási és kutatásfejlesztési 

központjaként (ESPON 2007,249). Az új programozási időszakban a versenyképesség 

növelése érdekében szükség van új eszközökre, melyek integrált fejlesztést biztosítanak a 

legfejlettebb növekedési központok és vonzáskörzetük között, ezáltal tovább dinamizálják 

ezeknek a térségeknek a fejlődését. A régió belső területi egyenlőtlenségei, asszimetriái a 

helyi pólusok arányos területi eloszlásával csökkenthetők lennének. A Duna-térség országait 

ugyanakkor eltérő fejlettségi szintek, és főváros-vidék szembenállás is jellemzi, aminek 

kulturális okai is vannak. A föderális államokban (pl. Ausztria vagy Lengyelország) 

policentrikus térstruktúrát találunk. A térség centrális, unitárius államait ezzel szemben 

monocentrikusság jellemzi, fővárosi dominanciával. A területi kohézió az egyes régiók 

sajátosságaira építve a területi szempontokat érvényesítve, és az ágazatközi integráció révén 

tudja elősegíteni elő a fejlett és kevésbé fejlett térségek kiegyensúlyozását, a jövőkép 

felvázolásával. 

A modern államokban a települések hálózatot alkotnak, funkciójuk, szerepük 

egymásra épül, egymást kiegészíti, hierarchikus struktúrákba szerveződnek, a településhálózat 

alakítása tudatosan történik (RechnitzerSmahó 2011,49). A kelet-közép-európai félperiféria 

makro-regionális szerkezetében a városok és régiók szerepe meghatározó; centrum és 

periféria közti határokat jelöl ki, ugyanakkor nyugat-kelet irányba egy fejlettségi lejtőt is 

képez (Rechnitzer 1998). A térség nemzetállamainak fővárosai egymással nem alakítottak ki 

gazdasági kapcsolatot, gyakran még megfelelő vonalas infrastruktúra összeköttetés is 

hiányzik (pl. Budapest-Belgrád, Belgrád-Bukarest, Bukarest-Szófia, Szófia-Athén, stb.). A 

vasúti hálózatok fővárosközpontúak, az autópálya hálózat kiépítése pedig elkésett a térségben. 

A probléma bár alapvetően érint határkérdéseket, nem szűkíthető le csupán földrajzi 

vonatkozásra. Az átjárást, a kapcsolatot biztosítani kell ugyan, de ehhez nem elég átjárhatóvá 

tenni a határokat, hanem a természetes határok szabta kereteken belül biztosítani kell az 

önregenerálódást is, mivel az elmúlt évszázadok politikai szempontú határkijelölései igen 

nagy rombolást végeztek mind a környezet, a társadalom, mind pedig a gazdaság tekintetében. 

Az infrastruktúra vonatkozásában pl. ez azt jelenti, hogy a térség országainak fővárosai 
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közötti nemzetközi áruszállítást lehetővé tevő útvonalak kiépítése, fejlesztése önmagában nem 

jelent megoldást.  

Általában a térség fővárosai, Magyarországon Budapest az a kiemelt fejlesztési pólus, 

ahol kialakulhat egy több üzletágból álló, nemzetközileg versenyképes diverzifikált gazdaság. 

A többi magyar kisebb város mind specializálódik egy-két tevékenységre, emiatt pedig az 

üzleti szolgáltatásoknak és klasztereknek is specializálódniuk kell egymással szoros 

kapcsolatban álló iparágakra. Nagy szükség van a területi kohézióra, a kiegyensúlyozott 

városhálózatra, de azt a tudásalapú gazdaságtól függetlenül kell megvalósítani, esélyt kell 

teremteni a kisebb városoknak és településeknek is. A regionális központ főleg közigazgatási 

és közintézményi koncentrációt jelent, míg a fejlesztési pólus inkább innovatív gazdasági 

tevékenységeket folytató cégek és kapcsolódó intézmények térbeli koncentrációját, azaz 

eltérőek a szereplők és eltérőek a funkciók (Lengyel 2007). 

 A térségben a feltételek egyelőre nem adottak a nyugati típusú demokratikus állami 

intézményrendszer térnyeréséhez, aminek egyik oka a tőkehiány. Az EU számára a 

Szovjetunió felbomlásával megszűnt a katonai fenyegetettség, a gazdaságát pedig tovább 

stabilizálhatja, miután a volt keleti blokk államai demokratizálódnak, és partnerségre 

törekszenek vele. Ezen államok célja szintén a demokratizálódás és katonai biztonság, és ez 

az érdekegybeesés engedte megvalósulni a NATO és EU csatlakozást is. A Szovjetunió 

felbomlása után azonban a nyugati vállalatok piacszerzés céljából felvásárolták a kelet-közép 

európai ipart (pl. magyar élelmiszeripar). A strukturális váltás azóta is lassan, nehézkesen 

halad és az intézményrendszerek exportja továbbra is nyugat-kelet irányú (Balogh-Kárász 

2007,60). Ahhoz, hogy a Duna-térség egy versenyképes gazdasági térséggé váljon, a fő 

kihívást a kohézió és a versenyképesség szempontjából az együttműködés kiépítése jelenti. 

Gazdasági szempontból a régió nem tekinthető egységesnek, ezért a kevésbé fejlett térségek 

felzárkózásának ütemét fokozni kell. A GDP-ben mért adatokból kitűnik milyen szakadék van 

az egyes országok között. A vásárlóerő paritáson mért GDP alapján valamelyest kisebb a 

szakadék.  
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7. táblázat A Duna-térség országainak általános társadalmi-gazdasági mutatószámai 2013 

ország 

Népesség a 

DBRD-n belül 

Részesedése a 

Duna 

Medencében 

Nemzeti 

GDP 

egy főre jutó 

GDP 2012 

egy főre jutó 

GDP 

mill. a teljes 

népesség  %-

ában 

mill. EUR EUR/fő vásárlóerő 

paritáson 

mérve EUR/fő 

Ausztria 7.7 95,4% (2013) 307,003 36,400 33,300 

Bosznia- 

Herzegovina 

2.9 - 13,157.6 3,430.3 7,300 (becsült 

adat 2011-ben) 

Bulgária 3.5 48,5% (2011) 39,668 5,400 12,100 

Csehország 2.8 26.8% (2005) 152,926 14,500 20,300 

Horvátország 3.1 68.5% (2001) 43,904 10,300 15,600 

Magyarország 10.0 100% 96,968 9,800 16,700 

Moldova 1.1 32% (2011) 5,221 1,466 n. a. 

Montenegro 0.2 28,7% 3,075 4,944 7340 

Németország 9.7 41.6% (2010) 2,666,400 32,600 31,300 

Románia 21.7 97.4% (becsült 

adat) 

131,747 6,200 12,500 

Szerbia* 7.5 99.8% 3,147 4,335 (2012) 8,700 (2011) 

Szlovákia 5.2 96.12% (2013) 72,134 

(2013) 

13,330 (2013) 19,400 

Szlovénia 1.7 88% (2013) 35,319 17,200 21,400 

Ukrajna 2.7 - 126,863 2,790 n. a. 

      

      

* nem tartalmazza a Koszovó és Metohija tartományokra vonatkozó adatokat 

forrás: ICPDR (2014,71) 

 

28. ábra A Dunai országok egy főre jutó GDP-je (vásárlóerő paritáson mérve) euróban, 2013 

 
forrás: ICPDR (2014,72) 
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A Duna régió egy főre jutó GDP-je 2013-ban mindössze 62,3%-a volt az EU-28 átlagnak, és 

mindössze 56,7%-a az OECD átlagnak, ami a Duna-térség kevésbé fejlett országainak 

gyengébb teljesítményével magyarázható. A régión belüli GDP-ben mérhető különbségek 

nagy kihívást jelentenek a térség egységes fejlődése szempontjából. Az utóbbi években 2004-

2014 között azonban a Duna-térség éves gazdasági növekedése 1,8% volt, míg az EU-28-ban 

ez csak 1%, az OECD országokban pedig 1,5% (Achtnicht et al. 2015). 

A strukturális átalakítások egy térség erőforrás ellátottságától, infrastruktúrájának fejlettségi 

szintjétől, és humán tőkéjétől függ. A kevésbé fejlett térségekben a gazdasági növekedés nem 

tud beindulni spontán módon, itt szükséges a kormányzati támogatás az externalitások hiánya, 

a gyenge infrastruktúra és a koordinációs nehézségek miatt. A Duna-térség jelentős munkaerő 

potenciállal bír, ugyanakkor a munkaerő termelékenység  a Duna-térségben alacsonyabb, mint 

az EU-28-ban és az OECD országokban. A 2013-as adatokat figyelembe véve a munka 

költség és termelékenység aránya a Duna-térségben 0,45 (az EU-28-ban 0,53), vagyis a Duna-

térségben az alacsony termelékenység alacsony költségekkel párosul, ami egy lehetőséget 

teremt a gazdasági növekedéshez (OECD 2013). 

A hidegháború végetértével KKE jelentős átalakulásokon ment keresztül, melynek 

eredményeként több ország is csatlakozott 2004-ben és 2007-ben az EU-hoz. GDP-ben mérve 

is jelentős gazdasági fejlődés volt tapasztalható a térség nagy részében 2001-2008 között. 

Ekkor úgy tűnt, hogy az Európa gazdasági motorját jelentő Londontól Milánóig húzódó 

gazdasági tengely, mintájára itt is kialakulhat egy új növekedési zóna, a gazdasági világválság 

azonban több KKE országot is súlyosan érintett, s mindez megakasztotta a forgatókönyvet 

(Rechnitzer 2013). A jelenleg igen vegyes képet fest a térség. Egyes német és lengyel régiók 

töretlenül fejlődnek tovább, míg mások nagy visszaesést szenvedtek el 2008-2011 között. A 

2011-es adatok alapján azonban továbbra is jelentős különbség érzékelhető a KKE térség 

keleti és nyugati fele között.  
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29. ábra Egy főre jutó reál GDP növekedés, 2001-2008 és 2008-2011 időszakban 

 

Forrás: EC European Commission (2014,4) 

A Duna-térség területén 65 NUTS régió található. A népsűrűségi adatokból kiolvasható, hogy 

a fejlettebb országok nemcsak magasabb egy főre jutó GDP-vel rendelkeznek, de 

urbanizáltabb térségekből is állnak, ahol nagyobb agglomerációs előny adódik. A kevésbé 

fejlett és kevésbé urbanizált térségekben nagyobb a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 

aránya, nagyobb a munkanélküliség, alacsonyabb az iskolázottság.  

30. ábra Népsűrűség 2014 

 

forrás: wiiw, Achtnicht et al. (2015,310) 
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A régió olyan fejlesztési politikát kíván meg, amely figyelemmel van a térség heterogén 

jellegére, és az adott térség adottságainak megfelelő támogatást nyújt. Jelentős különbség 

mutatkozik a nagyobb városok, fővárosok, az iparosodott térségek, illetve a mezőgazdasági 

területek között, és ez igaz a fejlettebb országokra is. Ausztria mezőgazdasági térségeiben 

(Burgenland) is kevesebb a munkalehetőség és a kereset, mint az iparosodottabb térségekben.  

31. ábra A mezőgazdaság részaránya a teljes foglalkoztatottságon belül 2014 

 

forrás: wiiw, Achtnicht et al. (2015,309) 

 

A regionális fejlesztésnek ezért leginkább azokban a térségekben van tere, ahol alacsonyabb 

ugyan a fejlődés, de rendelkezik ipari adottságokkal és gazdasági alapokkal, ezeket a 

térségeket ugyanis könnyebb bekapcsolni a fejlettebb térségekbe. Az együttműködésből pedig 

kölcsönös előnyök származhatnak a nagyobb piac, a termelési láncok, a technológiai 

spilloverek és a hatékonyabb termelési folyamatok révén. 

A különböző gazdasági szektorok részesedése a GDP-n belül eltérő az országok között. A 

mezőgazdaság jelentős hányadot (10%) tesz ki Ukrajna, Szerbia és Moldova esetében, míg 

olyan nyugati országokban, mint Csehország, Szlovákia, vagy Szlovénia ez az érték 2% körül 

van.  
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8. táblázat Fő gazdasági szektorok produktivitása 2013 

ország mezőgazdaság ipar elektromos áram 

előállítás 

részesedése a 

GDP-ből (%) 

részesedése a GDP-

ből (%) 

részesedése a GDP-

ből (%) 

Ausztria a 2. folyómedence gazdálkodási terv elemzéséhez készített adatok 

elérhetőségét követően lesz elérhető 

Bosznia-Herzegovina nincs információ 

Bulgária (2011)  4.7 26.4 n. a. 

Csehország (2010)  2.2 39.6 n. a. 

Horvátország (2008)  6.43 16.82 2.67 

Magyarország (2012)  4.7 23 2.7 

Moldova (2010)  28 39 3.4 

Montenegro nincs információ 

Németország 0.8 (DRB)* 30.3 (DRB) n.a. 

Románia  4.4 20.8 0.8 

Szerbia (2012)  10.0 17.1 3.9 

Szloavákia (2012)  2.11 24.69 3.59 

Szlovénia (2012)  2.34 18.5 2.47 

Ukrajna  9.82 - - 

 

*DRB = Duna-medence (Danube River Basin) 

forrás: ICPDR (2014,75) 

4.3.3. Társadalmi kihívások  

 

Az EU integrációs folyamatokban nagyobb figyelmet kell fordítani a területi különbségekre, a 

tagállamok eltérő gazdasági, politikai, társadalmi szerkezetére. A térségen belül azok 

egymástól kevésbé eltérő kulturájú és társadalmi szerkezetű országok és régiók, könnyebben 

tudnak együttműködést kialakítani egymással. Czeslav Milosz megfogalmazása szerint a 

Róma és Bizánc közti térség, ha földrajzi egységként nehezen is definiálható vagy ábrázolható 

a térképen, de mentális határvonalakkal egyértelműen körülírható. Olyan gondolati és érzelmi 

világ, ’tónus és érzékenység’ ami itt megtapasztalható (az önsajnálat iróniája, a marxista 

történetfilozófia szkepticizmusa, a sötét jövő víziója de ugyanakkor a polgári elszántság és 

utópizmus) nincs másutt (Cornis-Pope  Neubauer 2004,5). Közép- Európa egy átmenetet 

képző, közvetítő és köztes térség a latin és az ortodox föld között, mely a nyugati 

kereszténység részét képezi és élesen elkülönül a keleti kereszténységtől és az iszlámtól 

(Schöpflin 1989). Az Európai Unió bővítése a társadalmi kohézió gyengülését eredményezte a 

régi és az új tagállamok között az Unión belül (Delhey 2007).  

A kelet-közép-európai államok csatlakozásával 2004-ben, 2007-ben és 2013-ban a 

döntéshozatali mechanizmus és a közös konszenzus kialakítása még összetettebb folyamattá 
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vált. A hierarchikus kormányzási struktúra már nem elégséges (Zielonka 2007). A formális és 

informális intézmények kompatibilitása viszont igazoltan nagy jelentőséggel bír a kelet-

közép-európai államok integrációjára nézve. A térség nyugati keresztény latin kultúrájú 

országai (a Balti térség, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország és 

Horvátország) történelmileg a ’holistic order’ felől az ’extended order’ felé történő fejlődést 

mutatnak (nyugat európai mintára) a keleti országokban viszont (Oroszország, 

Fehéroroszország, Bulgária, Moldávia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Montenegro), ahol 

ortodox hagyomány a jellemző, erős kormányzás, autokrata tendenciák érvényesülnek és 

kevésbé sikeresek a nyugat-európai informális intézményi normák adaptálásában (Zweynert et 

al. 2005, Rozmahel et al. 2013).  

A gazdaság szervezetlensége és a tőkehiány mellett van egy másik a térség fejlődését 

hátráltató tényező is: a társadalmi struktúrák törékenysége. Ez részint a feudális viszonyok 

rendezetlensége, részben a rendszerváltozás szükséges társadalmi-gazdasági reformok 

elmaradásának a következménye. A gazdasági fejlődés meg kell előzze a demokratikus 

intézményesedést. A térségben azonban ez épp fordítva történt/történik, következésképpen 

korrupt a rendszer. A térség töredezettsége pedig jól látszik az alábbi összefüggésekből 

(Balogh-Kárász 2007,62):  

- sérülékeny gazdaság, gyengülő fenntarthatóságú állami alrendszerek (pl. TB), 

- sérülékeny társadalom: a társadalom egyre nagyobb része függ az államtól és válik 

kiszolgáltatottá, 

- mélyülő társadalmi törésvonalak: a politika elhitette a társadalommal, hogy az állam 

meg tudja oldani helyettük a problémáikat. 

 

A Duna-térség népességének elöregedési folyamata már évtizedek óta tart, és várhatóan még 

gyorsulni is fog, ami a társadalom jóléte szempontjából komoly kihívást jelent. A Duna-

térségben a 15-64 év közöttiek aránya nagyjából változatlan volt 2004-2014 között, a 65 

felettiek aránya azonban mind az EU-ban, mind a Duna-térségben növekszik. 
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32. ábra A 15-64 év közötti népesség 2004-2014 (a teljes lakosság %-os arányában) 

 

forrás: Achtnicht et al. (2015,78)  

A térséget sújtó elvándorlás folyamatának lehetséges következményeit a 2008 utáni 

időszaktól elemzem. Ennek oka, hogy a hazai munkaerő külföldi munkavállalását nehezítő 

adminisztratív akadályok fokozatos megszűnése már 2004-től elkezdődött, de a külföldön 

munkát vállalók száma csak 2008-ban ugrott meg. Vagyis az elsődleges okai a gazdasági 

válsággal állnak összefüggésben és nem az adminisztratív akadályok megszűntével. Az, hogy 

ez a folyamat ciklikus-e vagy trendszerű, a rendelkezésre álló adatokból nem lehet 

megállapítani.  

A Duna-térségben a nemzetközi migráció hosszú történelmi múlttal bír. Az 1960-as évektől 

főleg a volt Jugoszlávia területéről indultak vendégmunkások Nyugat Európába, majd a 

Jugoszláv állam szétesése és a háború következtében tömegesen vándoroltak el a régióból. 

Legnagyobb számban Bosznia-Hercegovinából (Németországba, Ausztriába, Szlovéniába). 

2014-ben Ukrajnából 860,000 (Lengyelországba, Olaszországba, Németországba), 

Moldáviából 210,000 (Olaszországba, Romániába, Spanyolországba), 2013-ra Romániából 

2,4 millió, Bulgáriából 425,000 ember vándoroltak ki. Az utóbbi években Magyarországról 

költöznek el a legtöbben, számuk 2013-ra 300,000 volt.
20

 

A térség országaiban 2004 és 2007 között növekedett a népesség köszönhetően a nem EU 

országok felől érkező bevándorlásnak. Csehországba főleg Ukrajna és Oroszország felől, 

Magyarországra Szerbiából, Romániába Moldovából és Törökországból érkeztek 

bevándorlók, és mindemellett 8% alatt volt a munkanélküliség, és nőtt a gazdaság. A 

                                                           
20
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gazdasági válság azonban megváltoztatta a folyamat irányát, mára megnőtt a 

munkanélküliség, visszaesett a gazdaság és nőtt az elvándorlás. Csehországból többnyire 

Németországba és Lengyelországba, Magyarországról Németországba és Szlovákiába 

Romániából Németországba, Franciaországba, Olaszországba és az USA-ba vándoroltak ki. 

Lengyelország esetében ettől eltérő folyamatot figyelhettünk meg. Az EU csatlakozást 

követően eleinte jelentős számban vándoroltak ki lengyelek Nagy Britanniába és 

Németországba, majd a gazdasági válság következtében visszaáramlottak. Ennek oka, hogy a 

lengyel gazdaság nagyobb ütemben növekedett, többek között azért, mert az export egy 

negyede Európa legerősebb gazdaságába, Németországba irányul, valamint Lengyelország 

megtartotta nemzeti valutáját, amely versenyképessé tette a lengyel termékeket a globális 

piacon. Az is fontos szerepet játszik, hogy a két országot összekötő Odera folyó két partja 

kiváló lehetőséget biztosít a befektetésekhez.  

A kelet-közép európai kivándorlók többnyire olyan 18-35 év közötti fiatalok, akik a 

célországokban a szakmai képességeikhez képest alacsonyabb munkakört töltenek be, és 

kevesebb jövedelemért is dolgoznak, mint a helyiek (Nagy-Britanniában átlagosan 12,5 %-al 

keresnek kevesebbet). Az okok között szerepel a nyelvismeret hiánya, amely további szakmai 

tapasztalatok szerzését is negatívan befolyásolja, emellett a kivándorlók az előmenetel 

reményében inkább elfogadnak alacsonyabb pozíciót is kezdetben, ezen kívül diszkrimináció 

is érvényesül velük szemben. Az is tény, hogy a kelet-közép európai országokból munka 

céljából kivándorlók zömében ciklikus migrációt valósítanak meg, márpedig a szakmai 

előremenetel szempontjából a tartós munkavállalás lenne az előnyösebb.  

A gazdasági célú migráció okai igen szerteágazóak és empirikusan nem vizsgálhatóak, de a 

nemzetközi irodalom alapján a nemzetközi vándorlás hátterében ciklikus (munkanélküliségi 

ráta, elhelyezkedési esélyek különbségei a küldő és a fogadó ország között) és stratégiai 

okokat lehet meghatározni. A kivándorlás az általános termelékenység, a költségvetés, és az 

ellátórendszer fenntarthatóságán keresztül hatással lehet a térség versenyképességére (Bodnár 

et al. 2014).  

A válság kezdete óta Romániából, Bulgáriából és Magyarországról növekedett a kivándorlók 

száma, Lengyelországba, Szlovákiába és a balti országokba viszont visszavándorlás indult 

meg. A 2008-as válság a fogadó országokban főleg azokat a szektorokat érintette, amelyek a 

bevándorlókat is nagyobb arányban foglalkoztatják, ez részben magyarázatul szolgál a 

visszavándorlásra, illetve csökkentheti a kivándorlók számát mivel a munkavállalási célú 
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kivándorlás többnyire átmeneti jellegű. Azokban az ágazatokban viszont, amelyekben a 

kivándorlók aránya magas, de kevésbé érzékenyek az üzleti ciklusokra (pl. egészségügy, 

szociális munka, oktatás) a kivándorlást a nem ciklikus okok alakítják, többek között az 

elöregedő társadalom is jelentős szerepet játszik a folyamatban. Magyarországról jelentős az 

egészségügyi dolgozók kivándorlása. A kelet-közép európai országokba visszatérők 

ugyanakkor nagyobb valószínűséggel indulnak újra útnak egy újabb válság esetén. 

Az európai demográfiai változásokat az adott országban születettek termékenységének (native 

fertility) gyengülése mellett migrációs folyamatok is tarkítják. Az, hogy a külföldiek 

érkezésével lehet-e kompenzálni az alacsony termékenységi rátát számos vitát vált ki (Golini 

2003), a transznacionális anyák és gyermekeik helyzete pedig több problémára rávilágít 

(Decimo 2015,157). Ma a román városokban a transznacionális migráció jelei mutatkoznak, 

amint azt számos változó (az egyének és családok gazdasági erőforrásai, a közösségi 

társadalmi tőke, a migrációt támogató kommunikáció és intézmények, frusztráció és a helyi 

közösségek versengése) vizsgálata igazolja (Sandu 2005). A korábban is elvándorlások 

jellemezte, etnikailag kevert térségek, ahol magas a humán tőke, és magas a fiatalkorúak 

közötti munkanélküliség, a jelentősebb európai útvonalak mentén vagy nagy városok 

közelében találhatóak. A gazdasági emancipáció a társadalmi szerepeket is újraírja és új 

családmodell kialakulásához vezet, ami a nem migránsokat is érinti, többek között 

gyengülnek a családi szálak és nő a bizalmatlanság a társadalmon belül (Cingolani 2007). 

33. ábra A hazautalások összege a GDP %-ában 

 

forrás: Achtnicht et al. (2015,93) 

A kivándorlás hat egyrészt a kivándorló, külföldön munkát vállalókra, másrészt az otthon 

maradottak és a vállalatok viselkedésére is. Az átlagos termelékenység csökken, ha a 

termelékenyebb munkavállalók mennek külföldre dolgozni. A felzárkózó országok számára a 

hazautalt összegek nagyobb forrást jelentenek, mint a működő tőkebefektetések és az 



122 
 

exportbevétel, de nincs érdemi összefüggés az egy főre jutó kibocsátás növekedés és a 

hazautalások között (IMF Outlook 2005). A hazautalások összege országonként változó, de 

jelentős mértékű a térségben, 2014-ben Bosznia-Hercegovina esetében 11%-ot tett ki, míg 

Moldova esetében 24,5%. 

A brain drain (agyelszívás) és brain gain (agygyarapodás) mérlege nem egyértelműsíthető. 

Befolyásolja, hogy a fogadó országban milyen munkakört tud betölteni a kivándorló, illetve, 

hogy a megszerzett tudása mennyire alkalmazható visszatérése után (Bodnár et al. 2014). A 

kivándorlás növelte a béreket Lengyelországban (Dustmann et al. 2012). Magyarországon 

viszont az adatok hiánya miatt a kivándorlás bérekre gyakorolt hatása még nem 

egyértelműsíthető. Amennyiben olyan munkaerő vándorol ki, akiért a hazai kereslet is magas, 

akkor akár munkaerőhiány is keletkezhet, bizonyos szakmákban pl. a magyar egészségügyre 

ez jellemző, míg ha olyan munkaerő vándorol ki, amelyből túlkínálat van, az javíthatja az 

elhelyezkedési esélyeket, csökkentheti a munkanélküliséget. A szociális kiadásokat ez 

csökkentheti, de ha a magasabb keresetűek vándorolnak ki, akkor csökkennek az 

adóbevételek és az ellátórendszer egyenlegére is negatívan hat.  

Az elvándorlók körében mért felmérések eredménye azt mutatja, hogy megvan bennük a 

hajlandóság a visszaköltözésre ugyanakkor az is tény, hogy míg az indiai, vagy a kínai állam 

nagy hasznot húzott abból, hogy sikerült visszacsábítania mérnököket és kutatókat, addig a 

KKE térségben ezek a törekvések megrekedtek a politika szintjén és nem igen találunk ilyen 

gyakorlati eredményeket (Kovács et al 2013). Az európai integráció célját az szolgálhatná, ha 

a poszt-szocialista térség fiatal és magasan képzett munkaerő agyelszívását sikerülne 

tudásgyarapítássá alakítani. Az elvándorlás ugyanis nem feltétlenül egy egyirányú, és 

visszafordíthatatlan folyamat, úgy is tekinthetünk rá, mint tapasztalatszerzésre, a karrierépítés 

egy szakaszára. Ehhez azonban biztosítani kell, a visszatérés feltételeit, ami nem egyszerű 

feladat, ugyanis többféle szociális, gazdasági, politikai tényező játszik közre és nincs egy 

kiépült intézményi struktúrája a probléma kezelésnek. Az állam ezt egyedül nem képes 

megoldani, a helyi és a regionális szint, a tudományos központok pedig fontos szerephez 

juthatna, pl. a folyamatos kapcsolattartásban és tájékoztatásban, a KKV-k a 

munkahelyteremtésben stb. elősegítendő a visszatérést. Ugyanakkor együttműködés 

hiányában reális esélye van annak, hogy az ideiglenesnek tervezett kint maradás végül 

végleges letelepedéssé változik, ami igen komoly versenyképességi kockázat az egész KKE 

térség számára, ami a további dezintegrációt erősítheti.  
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Összességében a növekvő kivándorlás hatásairól nem vonható egyértelmű egyenleg, mert az 

függ a versenyképesség alakulásától és a hosszú távú kilátásoktól. Rövidtávon, amíg a válság 

hatása tart a kivándorlásnak lehetnek pozitív hatásai, hosszú távon inkább negatív hatásokat 

jelent és főleg az ellátórendszer fenntarthatósága szempontjából jelent kockázatot. Az egyik 

legfontosabb dolog az ember életében, hogy ne érezze feleslegesnek magát, hogy 

hasznosíthassa tudását, képességeit, ami pedig a munkaképes korúak körében a 

munkalehetőség mellett, a bérekkel és egyéb munkaviszonyokkal való elégedettséget is 

magába foglalja (Csath 2016). A munkaerő kiesést a helyben található vagy idevonzható 

magasan képzett munkaerő ellensúlyozhatná, amit segíthetne, hogy a térség gazdasága 

nagyobb ütemben növekszik, mint Nyugat Európáé. Erre azonban a térségnek nincs 

kidolgozott stratégiája. A munkaerő forrásért ezért erősödő verseny várható a következő 

évtizedekben. 

4.3.4. A víz mint erőforrás 

A budapesti víz világtalálkozó zárónyilatkozata (2013. október 11.) megfogalmazása 

értelmében az integrált vízgazdálkodás, a vízről való gondoskodás alapelvei és az ökológiai 

rendszereket támogató fenntartható jövő gyakorlata csak olyan eljárásban alakíthatóak ki, 

melyet valamennyi érintett fél elfogad. A valódi részvétel feltételei a szükséges 

információkhoz, közös és nyitott adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása, a kapacitás-

fejlesztés és a partnerség lehetősége, valamint a támogató intézményi és jogrendszer. A 

vízgazdálkodás azonban messze több mint az egymással versengő vízigények kielégítése. A 

hatékony és eredményes társadalmi részvétel megvalósítása érdekében a szociális-gazdasági, 

jogi, intézményi kérdések keretét, az eljárásokat és hatásköröket valamennyi kormányzati 

szinten egyértelműsíteni kell. Újfajta gondolkodásra, világlátásra van szükség, melyben a víz- 

és energiagazdálkodás, valamint az élelmiszertermelés rendszerei integráltan tervezhetőek. A 

jogi, intézményi kereteket, a támogatási és dotációs mechanizmusokat figyelemmel kell 

követni. Így pl. az erőforrások megfelelő árazása és a támogatások szektorok közötti 

hatékonyabb elosztása kulcskérdés a nexus-megközelítés sikerében. Szükséges a 

tudományágak, gazdasági szektorok és a politikai döntéshozatal szintjei közötti átjárhatóság 

biztosítása, a szektorok közötti kölcsönös összefüggések és szinergiák módszeres feltárása és 

a döntéshozók és érintettek számára történő átlátható bemutatása. 

 

A klímaváltozás hatása kiterjed az édesvízkészletre is, azáltal pedig az ivóvízellátást is érinti. 

Az ellátórendszerek biztonsága érdekében figyelemmel kell lennünk a területhasználat és a 
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klímaváltozás hatásaira. Transznacionális együttműködés szükségeltetik ezen a területen, 

hogy biztosítani lehessen a társadalom számára a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet 

a következő évtizedekre is. A klímaváltozás és a gazdasági növekedés várhatóan további 

vízigény emelkedést fog eredményezni.  

Az alábbi táblázat Dél-Kelet-Európa 20 veszélyeztetett térségében hasonlítja össze a 

vízkitermelést az ökológiai tényezők, a vízzáróréteg, a területhasználat és a klímaváltozás 

várható hatásainak figyelembevételével. Ahol az érték meghaladja az 1.0 szintet ott nem 

fenntartható a felhasználás. A rétegvíz Kelet-Magyarországon és Szerbiában, a karsztvíz 

Bulgáriában a felszínivíz Bulgáriában és Görögországban a legveszélyeztetettebb.  

9. táblázat Vízkitermelési mutató a jelenben és a jövőben 

 

forrás: CC waterS 2012 
21

 

 

A Duna vízgyűjtőjének vízgazdálkodását az ICPDR, mint ernyő fogja közre 1998 óta. A 

tagállamok a Víz Keretirányelvel
22

 összhangban  alakították ki a vízgazdálkodási tervet, 

                                                           
21

 
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG3-

Ktq53UAhXia5oKHRBuBX8QFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ccwaters.eu%2Fdownloads%2FCC-

WaterS_Executive_Summary_WP4.pdf&usg=AFQjCNEOTflrulvvQNIywvd4OWBt77MuYA 
22

 A Víz Keretirányelv (2000/60/EC) az EU jogszabályi rendszerébe egy új célt jelenít meg, rámutatva a 

vízhasználat humán fejlődésében játszott szerepére,  és a vízökoszisztémák védelme érdekében szükséges 

holisztikus megközelítésre. A vízerőforrás védelmének és menedzsmentjének számos új elvét léptette életbe (az 

integrált vízgyűjtő, mint lépték alkalmazása, átfogó hatásvizsgálatot, az intézkedések gazdasági elemzése stb.), 

melyet a vízgyűjtő gazdálkodási terv és a kapcsolódó programok tartalmaznak. Fő célkitűzése a felszíni és 

felszínalatti vizek jó állapotának megőrzése. A felszíni vizek esetében ez a jó ökológiai (biológiai, kémiai, 

fizikai) állapotot jelenti. A tagországokra vonatkozóan határidőket, költséghatékonyságot, hozzáférhető 

adatszolgáltatást és társadalmi egyeztetéseket is előír.  
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amely 2009-ben került elfogadásra és hatévente esedékes a felülvizsgálata. Célja a felszíni és 

a felszínalatti vizek védelme, a vízkészlet fenntartható felhasználása, a vizek jó állapotának 

megőrzése. A Duna vízgyűjtőn mintegy 27 nagyobb és 300 kisebb mellékfolyó található, 

tájképe igen változatos. Megújuló vízerőforrásokban gazdag, de a készlet nem egyenletesen 

oszlik el a medence területén. A legtöbb Duna menti ország a mérsékelt éghajlati övbe 

tartozik, mely egyenletes csapadékeloszlást jelent. A térség országai közül egyedül a Cseh 

Köztársaság (1234m
3
)
23

 van kitéve vízstressznek
24

. A klímaváltozás azonban a térségben is 

egyre erősödő szélsőséges csapadékeloszlást eredményez.  

34. ábra Egy főre jutó megújuló víz erőforrás a Duna vízgyűjtő országaiban, m
3
/év 

 

forrás: AQUASTAT 2015 

A térség poszt-szocialista fejlődését az elmúlt évtizedekben alapvetően meghatározta két 

politikai-gazdasági irány, a decentralizáció és az EU integráció. A városi vezetékes 

közszolgáltatások területén is megjelent a magán szektor. Mindez szerkezeti változást,  

költségmegtérülést, fenntartható és hatékony gazdálkodást és működést tett szükségessé. A 

térség ivóvízellátásának 72%-át a felszín alatti vizek adják. Az egyéni vízfogyasztásmérők 

elterjedésének, a növekvő díjaknak és az ipari tevékenység csökkenésének köszönhetően a 

vízfelhasználás az elmúlt két évtizedben csökkent a térségen belül. A volt Jugoszláv 

tagállamok esetében is várható ilyen tendencia, ahogy a díjak ott is emelkednek. 

                                                           
23

 2008-2012-es adatok alapján (Aqastat 2015) 
24

 a Falkenmark index alapján 1700 m
3
 egy főre jutó megújuló édesvízkészlet szint alatt egy ország vízstressznek 

van kitéve, 1000 m
3
 küszöbérték alatt vízhiányos 
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A vízközmű teljesítménymutató (WUPI) a közműszolgáltatók teljesítményét három 

alapkategória, a lefedettség (víz, szennyvíz, újrahasznosítás), a szolgáltatás minősége és a 

menedzsment működése alapján vizsgálja. Azokban az országokban, amelyek EU tagok, jobb 

a gazdasági teljesítményük és a díjak is magasabbak, ott magasabb WUPI értéket mérhetünk. 

35. ábra vízközmű teljesítménymutató (vásárlóerő paritáson mérve USD/év) összefüggése a díjakkal a Duna Régióban 

 

forrás: Michaud et al (2015, 48)  

A szolgáltatások finanszírozási helyzete országonként eltérő de általánosságban elmondható, 

hogy az infrastruktura beruházásokat közpénzből és külső, jellemzően EU forrásokból, míg a 

működtetés költségeik a közművek többnyire a befolyó díjakból próbálják fedezni. A 

vízfogyasztás csökkenése ellenére a működés költségei és a díjak minden országban 

növekedést mutatnak, ami ha nem párosul gazdasági növekedéssel, akkor finanszírozási 

gondokhoz vezethet. 

4.4. A Balti-tengeri Régió (BSR) és az Európai Duna Régió (EDR) 

hatékonyságvizsgálata 

 

A fejezetben az EU két már működő makro-regionális térsége – a Balti-tengeri Régió (BSR) 

illetve az Európai Duna Régió (EDR) – fejlődését vizsgálom a hatékonyság tükrében. A 

vizsgálat célja, hogy feltérképezze milyen hozzáadott új értéket teremt az együttműködés az 



127 
 

EU regionális politikai gyakorlatában, és mennyiben illeszkedik a formálódó európai makro-

régiók hálózatába az EDR. Az összehasonlító elemzés célja továbbá, hogy válasz kapjunk arra 

a kérdésre, hogy vajon mennyiben tekinthető modellnek az első európai uniós makro-

regionális stratégia, az Európai Unió Balti-tengeri Stratégiája az Európai Unió Duna Régió 

Stratégiájának fejlesztésénél. A fejezet célja az is, hogy megállapíthassuk van-e egységes 

modell a különböző együttműködések számára. 

A makro-régiók sikerének feltétele, hogy külön az adott régióra szabott stratégia kerüljön 

kidolgozásra, ami biztosíthatja a hozzáadott érték keletkezését valamint azt, hogy a makro-

régió még ki nem használt potenciálja is feltárásra kerüljön. A DG Regio a makro-regionális 

stratégia két típusát különbözteti meg (Dühr 2011). Az első típus olyan speciális 

lehetőség(ek)re vagy problémá(k)ra irányul, amely(ek) teljes mértékben nem oldható(k) meg 

nemzethatárok vagy régiók keretei között, ilyenek pl. a környezetvédelmi kihívások. A 

második típus nem azonosít be egyértelműen olyan konkrét fejlesztési területet, amely makro-

regionális stratégiát igényelne, de régiók egy csoportja gondolhatja úgy, hogy egy közös 

integrált stratégia előnyös lehet a számukra. Az Európai Bizottság, legalábbis rövid távon, a 

stratégia első típusát támogatja, mivel itt egyértelműsíthető leginkább a hozzáadott érték 

(Samecki 2009). A makro-regionális stratégia az aktorok kapacitásának három dimenzióját 

öleli fel. Multiszektorális: néhány cselekvés az ágazatpolitikák koordinációján keresztül tud 

megvalósulni pl. a tengerszennyezés csökkentése. Multiinstrumentális: a cselekvések széles 

skálája lehetetlenné teszi, hogy egyetlen eszközön keresztül finanszírozható legyen, ilyen pl. 

az infrastruktúra, ami lokális, határon átnyúló és transznacionális szintet egyaránt érint. 

Multiaktorális: különböző aktorok különböző szintű kormányzása szükséges a konszenzus 

eléréséhez és a cselekvések finomhangolásához. pl. a stakeholderek hálózati együttműködése. 

Amint a közös fejlesztés eredményeként megszületik a közös alap, a közös cél és a területi 

lehatárolás az együttműködéshez, akkor ki kell alakítani az egyeztetés, az irányítás, az 

alkalmazás és fejlesztéspolitikák hatékony módszerét, mely azonban a már meglévő 

rendszerek működését nem akadályozhatja. A stratégia hatékonyságát hat különböző 

feszültségtényező befolyásolhatja (Dubois et al. 2009, Paasi 2011): a) tematikai nyomás a 

stakeholderek sokszámú és gyakran egymással átfedésben lévő ágazati céljai és érdekei miatt, 

b) intézményi nyomás a stakeholderek és szervezetek sokszínűsége miatt c) koordinációs 

nyomás; az EU a folyamat kulcsszereplője akar lenni d) az eszközök tekintetében a policy 

eszközök, a források és programok diverzitása miatt szükséges tisztázni, hogy ki a makro-

regionális stratégia donora, és kik a kedvezményezettjei, címzettjei e) a hatalom 
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szempontjából azt kell világossá tenni, hogy ki gyakorolja a jogi, pénzügyi és kommunikációs 

hatalmat, illetve, hogy top-down vagy bottom-up jelleg inkább a megfelelő a makro-regionális 

stratégiának f) egyéb magasabb szintű EU célok felől is jelentkezik nyomás, hisz a 

transznacionális együttműködések és a területi kohézióhoz való kapcsolódás egyre inkább 

elvárt Európai Uniós szinten. A makro-régió mindkét sikertényezőjében (a hat feszültségi 

tényező és a stratégiához kapcsolódó akció terv) kulcsfontosságú szerepe van a szervezeti 

kapacitásnak és elszántságnak abban, hogy a stakeholderek közötti együttműködés ne szűnjön 

meg (Dubois et al. 2009).  

A stratégia és a kapcsolódó akció tervek meg kell, hogy adják a választ az alábbi kérdésekre: 

(i) Milyen területek profitálhatnak a makro-regionális stratégiából? Ehhez ismerni kell milyen 

mértékű az integritás/fragmentáció a makro-régión belül (pl. környezetvédelem, közlekedés, 

innováció, energiaellátás, munkalehetőség stb. területeken). 

(ii) Milyen eszközök állnak az aktorok rendelkezésére ahhoz, hogy alkalmazzák a 

cselekvéseket? Amennyiben nem áll rendelkezésre új forrás, akkor a meglévő pénzügyi 

eszközökön keresztül kell megoldani a finanszírozást.  

(iii) Milyen szervezeti kapacitás áll rendelkezésre a folyamat működtetésére? A stratégia egy 

top-down és bottom-up elemeket egyesítő folyamat, ahol a különböző hatalmi és felelősségi 

szintek és szervezetek bevonásra kerülnek. A legitim cselekvésekre jogosult aktorok (pl. 

nemzeti kormányok) mellett azokat is be kell azonosítani, akik jobb kapacitással bírnak és így 

hatékonyabban tudják teljesíteni a kitűzött célokat.  

Marion Salines (2010) a hatékony makro-regionális együttműködésnek az alábbi négy 

összetevőjét különbözteti meg: i) közös érdekek, ii) közös identitás, iii) hatékony 

együttműködés (intézményi rendszer és stakeholderek bevonása), iv) az EU szerepe a makro-

regionális folyamatokban.  

A következőkben a két már működő európai nagytérség területi, funkcionális 

együttműködésének a hatékonyságtényezőit vetem össze egymással. Viszonylag rövid idő telt 

még csak el a stratégiák elfogadása óta, és alapvetően is két eltérő fejlettségű térségről van 

szó. Így is azonban megkísérelhetjük feltárni, hogy milyen tényezők alakítják és tartják össze 

ezeket a folyamatokat és mi az, amiből új erőt tudnak meríteni a szereplők a 

továbbfejlődéshez, keletkezhet-e valamilyen hozzáadott, új érték, és ha igen, mely területén az 

együttműködésnek, milyen szerepet tölt be az EU a folyamatok koordinálásában, és hogyan 

értelmezhető az identitás egy nagytérség esetében. 
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1. Közös érdekek. A Balti-térséget akárcsak a Duna-térséget, korábban megosztotta a 

vasfüggöny, mely a 1995-ös és 2005-ös EU bővítés következtében azonban az EU belső 

tengerévé vált, és ma az EU lakosságának egyharmada itt él a térségben. Az együttműködések 

száma és területe gyarapszik, ám a gazdasági, illetve politikai heterogenitás a régión belül 

továbbra is tetten érhető, köszönhetően a korábban hosszú ideig fenn álló megosztottságnak a 

keleti, illetve nyugati part között. Ezzel az örökséggel a Duna-térségben is számolni kell, 

mely akaratlanul is, de rányomja bélyegét az együttműködésekre. A Balti együttműködésben 

a hidegháborút követő 1990-es évek alatt bár fontos szerepet játszottak a gazdasági célok is, 

de leginkább a geopolitikai szempontok, a biztonság kérdése volt a meghatározó. A 1990-es 

évek második felétől erősödött a különbség a keleti és a nyugati part között. A nemzeteket 

összekötő együttműködés nem önmagában cél, hanem eszköz a konkrét célok pl. gazdasági 

prosperitás, környezetvédelem, vagy biztonság eléréséhez. Az északi országok és 

Németország a gazdasági és környezetvédelmi szempontokra helyezte a hangsúlyt, a balti 

államok és Lengyelország a biztonsági kérdéseket helyezte előtérbe. Ugyanakkor a prioritás 

kérdésében nem könnyű egységre jutni. Válság idején, mint azt 2008-at követően is 

megtapasztalhattuk, kérdéses, hogy a makro-regionális együttműködés erősödik vagy épp 

ellenkezőleg, széthúzáshoz vezet. A válságok inkább a protekcionizmusnak szoktak kedvezni, 

de feltételezhető, hogy a válságot követően a kisebb államok is profitálhatnak abból, ha az 

együttműködés megmarad és megőrzik a programok koordinációját. A politikai elszántság 

önmagában nem elegendő. Svédország megkísérelte, hogy élére álljon a folyamatnak, 

kezdettől fogva támogatta a kezdeményezést ám a többi tagállam bizalmatlanul szemléli ezt 

történelmi tapasztalatainál fogva (Schymik 2009).  

Nincs előre meghatározva, hogy hány tagja lehet egy makro-régiónak. A makro-régiók 

határait sem a földrajzi értelembe vett tagállamai képzik, hanem a közös problémáik, 

lehetőségeik, valamint az olyan térségformáló geográfiai tényezők, mint pl. folyók, tengerek, 

hegységek stb. A Régiók Bizottsága megfogalmazásában a makro-régió egy funkcionális 

zóna, melynek nincsenek előre meghatározott határai, és amelyet a közös problémák száma és 

minősége határoz meg (CPMR 2012b). A Duna makro-régió esetében ilyen problémakör pl. a 

környezetvédelem területen a Duna ökológiai állapotának védelme és fejlesztése, valamint a 

belvízi hajózás fejlesztése, hiszen külön-külön ezt a kérdést a tagállamok nem tudnák 

megoldani. Schymik (2009) megállapítja, hogy a Balti-tengeri Régió stratégiája nem fedi le 

teljesen a tengeri régiót, és a Duna Régió Stratégiája sem teljesen esik egybe annak 

vízgyűjtőterületével. A DG Regio értelmezésében is a multifunkcionális megközelítés a 
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döntő, vagyis különböző témák kombinációja tesz egy régiót makro-régióvá, amire érdemes 

integrált stratégiát kidolgozni.  

2. Közös identitás A régió és a regionális identitás megőrizte fontosságát a világon 

mindenütt. Egy régióhoz való kötődés és identitás azonban nem egyértelmű eszköze a 

szolidaritásnak és egységnek. Éppúgy a megkülönböztető jegyek felerősödéséhez, másoktól 

való különbözőség érzésének felerősödéséhez is vezethet, vagy pl. a globalizációs törekvések 

ellensúlyozásának lehet egy eszköze (RadcliffeWestwood 1996). Mivel a régió és az 

identitás történelmileg és térben kontingens, ezért mindig az adott kontextusban kell 

értelmezni őket (Paasi 2011). A közös identitás meglehetősen nehezen értelmezhető 

összetevője a makro-régió sikerének, ami további kutatásokat igényel, de mégis egyfajta 

összetartozás (common belonging) megléte szükséges. Az identitás és a védjegy (branding) 

egymást erősítő hatására a térség pozícionálni tudja önmagát, ami tőkét vonz a térségbe, 

magasan képzett munkaerőt eredményez, és fellendítheti pl. a turizmust (Beazley 2007).  

Az identitás kérdésében szerepet játszik a földrajzi tényező. Először is megfigyelhető, hogy a 

Balti-térség önmeghatározásában is a Balti-tengerhez köti önmagát, ami érthető, hiszen 

majdnem mindegyike part menti ország, ezáltal szomszédjai is egymásnak, de még a nem part 

menti Izland vagy Norvégia is részt vesz számos projektben, és tágabb értelemben a térség 

részének tekinti önmagát, ami túlmutat a tenger földrajzi határain és kulturális, történelmi 

kapcsolatokat tükröz. Ezen kívül szerepet játszik az egyes tagországok mérete is, 

Lengyelország és Németország kivételével többnyire alacsonyabb lakosságszámú országok 

alkotják, melyek szűk hazai piaccal rendelkeznek. Ez az adottság eleve is együttműködésre 

sarkallja az országokat, hiszen egységesen fellépve nagyobb piacot, és alkupozíciót vívhatnak 

ki maguknak a globális piacon. Harmadrészt Európa gazdasági tengelyét, az európai 

nagycentrumok gazdasági övezetét jelentő ’Kék Banán’-hoz (Rechnitzer 1998) viszonyítva, 

az 1990-es években a térség attól tartva, hogy marginalizálódik és perifériára szorul, 

felgyorsította együttműködési folyamatát. A Duna makro-régión belül is hasonló adottságokat 

találunk: közös folyószakasz, kisebb lélekszámú országok, periféria. A földrajzi tényező, a 

földrajzi kohézió pedig itt is nagymértékben meghatározza az együttműködést. 

A globális áru-, információ- és energia-megosztás korszakában a nagy területen élő 

közösségek integritásának folyamata újra előtérbe kerül, mintegy válaszképpen a 

globalizációs folyamatokra. Egy adott földrajzi térben kell az egymás mellett élő heterogén 

kulturális közösségek között konszolidációt elérni, közös identitást kialakítani, és ebben a 

folyamatban a kommunikációnak Alexandr Pilyasov et al. (2011) meglátása szerint nagyobb 
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szerepe van, mint a politikának vagy a gazdaságnak. A fejlett gazdasági és technológiai 

eszközök a földrajzi akadályokat áthidalják és jobb kommunikációs feltételeket teremtenek a 

makro-régiókon belül a gazdasági ágensek számára, akik azáltal, hogy sikerül bizalmi 

kapcsolatokat kiépíteniük és fontos tudáshoz hozzájutniuk, versenyelőnyre tehetnek szert. A 

metropoliszokkal ellentétben, ahol mesterséges urbanizációs tényezők befolyásolják a 

kommunikációt, a makro-regionális szinten a földrajzi tér a katalizátora vagy gátlótényezője 

az innováció terjedésének. A fizikai-, a gazdasági-, és a kommunikációs tér szintézisére van 

szükség egy makro-régióban rejlő potenciál és perspektíva felméréséhez. Egy terület  

kommunikációs keretét a szállítási és kereskedelmi hálózatok nagy mértékben 

meghatározzák, és a vidék hagyományos kommunikációs szokásai sok esetben a városi 

életvitelben is tovább élnek. Következtetésük, hogy a különbözőségek egysége ösztönzőleg 

hat az innovációra, így az sem véletlen, hogy T. Hägerstrand az innovációs diffúzió elméletét 

a térségben alkotta meg. A régiót ugyanis keresztül kasul behálózzák kommunikációs 

kapcsolatok, melyek kialakulásában szerepe van a Balti-tenger földrajzi adottságainak (sekély 

tenger, rövid távolságok, szabálytalan formájú, szegélyezetlen partvonal) is. A lagúnák, az 

öblök a térségen belül egy sajátos mikro-kultúrát hozták létre, melyben az elszigetelt 

intellektuális platformok hálózata alakult ki. Minden egyes itt található innovációs egység 

összeköttetésben áll a többivel a hálózaton keresztül. A Balti Régió egy kommunikációs 

hálózatként tud funkcionálni a tengerhajózásnak köszönhetően, és erre épülnek a kapcsolódó 

tengeri kereskedelmi és gazdasági klaszterek (kikötői szolgáltatások, hajóépítés-, és javítás, 

halászat stb.). A természet a Balti-tengert felosztja egy északi részre, ahol édesebb a víz, és 

télen befagy és egy déli részre, ahol sósabb a víz, és jégmentes. Kulturálisan is megoszlik a 

Balti-tenger egy északi skandináv, és egy déli porosz-szláv térségre. Az északi részt szokás 

Balti Pajzs (Baltic Shield), a déli részt Balti Nyereg (Baltic Ridge) néven emlegetni. A zárt 

tenger vidékén a kereskedelmi utak kommunikációs csatornaként is működtek, vagy katonai 

technológiai transzferként (pl. XII. Károly és I. Péter idejében), ennek megfelelően két 

kommunikációs modell is kialakult a térségben, Dánia valamelyest egyesítette a kettőt, a Balti 

térség északi területein gyors, a déli részén lassabb ütemű innováció figyelhető meg. A kisebb 

államok intézményei nyitottabbak a külgazdaság irányába, kisebb bürokrácia jellemzi őket, és 

az ipar is kevésbé monopolizált, inkább diszperz jelleget mutat. A gazdasági válság idején 

megfigyelhető volt, hogy jobban összezártak, mobilizálták az intra-regionális kapacitásukat, 

és ezáltal meg tudtak erősödni. A térség gazdasága jellemzően a helyi munkaerőpiacra és 

helyi közösségekre épít. Az új tudás könnyen hozzáférhető a térség periférikus részein élők 

számára is. Ezt erősítendő további hálózatok, partnerségek (vállalkozások, egyetemek, stb. 
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között) kiépítését fejlesztik. Az együttműködés és az információ csere tehát jó alapját 

szolgáltatják a balti-tengeri innováció sikerének. A Balti makro-régiót állandó mozgásban 

tartja az egység és a diverzitás. Az északi rész területe fele a déli résznek, a déli terület 

lakossága kétszer akkora, mint az északié. Az északi területet gazdaságilag fejlettebb 

országok alkotják, és a közösségek is aktívabb kommunikációs kapcsolatban állnak mind a 

makro-régión belüli, mind azon kívüli térségekkel. A modern innovációs infrastruktúra 

összeköttetésben áll a régió kommunikáció fejlettségi szintjével, amelyet meghatároznak 

makro-geográfiai tényezők, beleértve a fizikai földrajzi tényezőket is. Mindezeket figyelembe 

véve az egyes országok innovációs kapacitásának és perspektívájának felmérése 

szempontjából legmegfelelőbb szint a makro-regionális szint, mert ezen a szinten lehet átfogó 

képet kapni a kommunikációs és regionális fejlesztési tényezőkről (Pilyasov et al. 2011). 

A közös történelmi és kulturális gyökerek úgyszintén hozzájárulnak az identitástudat 

megerősítéséhez. A Balti tenger partján elhelyezkedő városok ennek ékes bizonyítékai., ahol a 

kereskedelmi, kulturális, katonai, vallási összeköttetés évszázadokon át fennmaradt. Az észt 

fővárost a dánok alapították 1219-ben, maga a Tallin név eredete is erre utal, ugyanis a Taani-

Linn elnevezés is, dánul várat/várost jelent. Az osztrák főváros, Wien elnevezése pedig 

számos nyelvben (bosnyák, horvát, óbolgár, oszmánli, szerb, stb.) a magyar Bécs elnevezéssel 

rokon. Úgy tűnik nincs egy kifejezett balti-tengeri identitás, de van egy összetartozás érzés az 

itt élő népek között, mely kifejezésre került a balti államok függetlenségének visszanyerése 

alkalmával a szomszédos országok lelkesedésében és támogatásában.  

 

3. A hatékony együttműködés módszere két tényező, az intézményi rendszer adta keretek és 

a stakeholderek bevonása közötti egyensúlyt jelenti. Az első tényező szükségességét 

indokolja, hogy az Európai Unió a világ legsűrűbb intézményi struktúrájával rendelkező 

nemzetközi szervezete (Pollack 2004,137). A második tényező szerepét pedig leginkább az 

indokolja, hogy számos pl. határon átnyúló együttműködés azért nem tud sikeres lenni, mert a 

stakeholderek bevonása a döntéshozatalba nem kellőképpen hatékony. Ehhez a top-down és a 

bottom-up folyamatok kiegyensúlyozására van szükség. 

A stakeholderek egyre nagyobb fokú bevonását a folyamatokba elősegítette, hogy a 

hidegháború végét követően egyre szaporodtak a civil hálózatok, egyetemek, egyházak és 

városok hálózatai a Balti-térségben pl. Periférikus Tengerparti Régiók Konferenciája 

(CPMR), Balti-tengeri Államok Szubregionális Együttműködése (BSSSC) stb. és a már 

meglévő jól működő hálózatok tagjai egymással szemben nagyobb bizalommal vannak. Ami 
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ugyanakkor hiányzik ebből az együttműködésből az a top-down folyamat, ami pedig a 

stratégiai gondolkodást szempontjából nélkülözhetetlen (Salines 2010,3). 

A forrásfedezet mellett a kooperációs potenciál is lényeges feltétele a sikeres makro-

regionális együttműködésnek. Számolni lehet bizonyos hatalmi feszültségekkel, ugyanis az 

erősebb uniós tagállamok jellemzően vezető szerepre törekszenek a partnerségi 

együttműködések során is. Kiegyenlített partnerségi együttműködés híján az együttműködési 

stratégia legfőbb támogatója könnyen a legnagyobb haszonélvezőjévé is válhat. A történelem 

során megtapasztalt rivalizálás, és pl. Svédország dominanciára törekvése elrettentően is 

hathat a kisebb országokra. A Duna-térség államai részéről is tapasztalható hasonló érzés 

Németország, vagy Ausztria kapcsán. Az európai makro-regionális együttműködések 

mindegyikének van az EU magországait képviselő tagja, akinek meghatározó szerepe van 

elsősorban a pénzügyi és intézményi eszközök irányításán keresztül. Az EUSDR harmadik 

pillére a Prosperitás megteremtése a Duna-térségben két prioritás területe PA7 (Tudásalapú 

társadalom kialakítása a kutatás, az oktatásé és IT fejlesztésén keresztül) és PA8 

(vállakozások versenyképesséének javítása pl. klaszterek fejlesztésén keresztül) lehetőséget 

biztosít a smart gridek, okos városk és öko-innovációs hálózatok fejlesztésére, melyeken 

keresztül a kevésbé fejlett üzleti klímával rendelkező térségek is bekapcsolódhatnak a vezető 

üzleti központok folyamataiba, és ezáltal csökkenhet a fejlettségi szintben lévő különbség a 

két térség között. Az innovációs politika területén a magtérségek szerepe kiemelkedik 

egyrészt a tudástranszfer, másrészt a programok finanszírozása révén. Mind a Balti (2009), 

mind pedig a Duna (2011) makro-regionális stratégia ugyanis két programozási periódus 

között került elfogadásra, ami megnehezítette a finanszírozás ütemezését; késő volt a már futó 

programozási időszakhoz (2007-2013), és korán volt még a következő programozási 

időszakhoz (2014-2020). Mivel a makro-regionális stratégiák számára nem áll fenn külön 

pénzügyi forrás, a balti-tengeri régióban Finnország és Svédország, a Duna régióban pedig 

Baden-Württemberg saját erőforrásai mozgósításával hajtotta végre a makro-regionális 

stratégiák keretében született kezdeményezéseket (Reid 2013,63). Az EU Policy a külön 

fejlesztések (pl. infrastruktúra) helyett ma már egyre inkább a cselekvéseket egybefogó keret 

megállapodásokat, a hálózatokat és a kormányzási rendszereket (smart specializációs 

stratégiák, fenntartható városi projektek, makro-regionális stratégiák) támogatja. Még ha ezek 

jellemzője is a lentről felfelé építkezés, az önszerveződés, azért a beindításukhoz és 

növekedésükhöz szükség van facilitációra, folyamatmenedzsmentre, egyfajta intézményi 

modellre, meta-kormányzásra (Hertting et al. 2012).  
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A Balti tengeri StarDust projekt, mely a tudomány, az üzleti élet és a közszféra 

együttműködésével valósult meg, több tanulsággal is szolgál a Duna-térség számára. Amikor 

a klaszterek még kevésbé kiforrottak a térségben, az átfogó cél az új megoldások keresése kell 

legyen a térség lakossága előtt jelentkező társadalmi kihívásokra. A balti-tengeri térségben az 

egyik jelentős kihívást az elöregedő társadalom jelenti, melyre innovatív válaszként a silver 

gazdaság fejlesztését célzó program az aktív időskor, az egészség és a jólét támogatását 

célozza. Másik komoly gond a régióban a vízszennyezés. A tengerjáró hajók által kibocsátott 

SOx csökkentését célozza a MarChain projekt. A mintegy száz KKV, köztük több mint 30 

nemzetközileg is aktív együttműködésével, 11 multinacionális vállalat bevonásával és kutatási 

innovációs központ létesítésével hatékonyabb kikötői árukezelés, könnyebb 

energiahatékonyabb járművek és új, kevésbé környezetszennyező üzemanyag fejlesztése 

valósulhat meg.
25

  

Annak ellenére, hogy a Balti-, illetve a Duna makro-régiók indítását megelőzően 

fórumegyeztetésekre minden érintettet meghívtak, a régiók és a lokális szint, a magánszféra 

bevonása a stratégiaalkotásba nem volt kellőképpen biztosított, sem a projekt management, 

sem a koordináció területén. A Bizottság és a tagállamok játszották a fő szerepet a 

stratégiaalkotásban, ezért a makro-régiók kormányzása meglehetősen centralizált és top-down 

jellegűnek tűnt eleinte. A későbbi változtatások hatására a nemzeti kontaktokon keresztül a 

különböző szintek is alakítani tudják a cselekvési tervet, ilyen pl. a Balti Fejlesztési Fórum 

(BDF) vagy a HELCOM illetve a Balti-tengeri térség víziója és stratégiája (VASAB). Ennek 

ellenére is a 12 horizontális cselekvés közül csupán egyet visznek a régiók, és a 95 

zászlóshajó kezdeményezés közül mindössze 6-ot. A Duna makro-régió esetében is kiépült a 

tagállamokat lefedő kontakthálózat, és a stratégiát támogatja a Danube Intergroup az Európai 

Parlamentben, a Tanács pedig elfogadta a vonatkozó Cselekvési Tervet. A tapasztalat azt 

mutatja, hogy a későbbi makro-régiók indításakor nagyobb beleszólást kell biztosítani a 

régióknak a stratégia kialakításánál, a célok meghatározásánál. 

Az ICPDR, hogy feloldja a hajózás és a környezetvédelem közötti feszültségeket, valamint, 

hogy a Duna ökoszisztéma terhelését csökkentse, ágazatközi egyeztetést kezdeményezett a 

Duna Bizottság, a Nemzetközi Száva Bizottság, és az érintett stakeholderek részvételével. 

Ennek eredményeképpen a Duna és mellékfolyóit érintő környezeti szempontból fenntartható 

belvízi hajózás, a meglévő vízi utak fenntartása és a jövőben épülő vízi infrastruktúra 
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fejlesztés alapelveit és kritériumait összegző közös nyilatkozat is született 2007-ben, valamint 

a fenntartható vízi utak tervezésének jó példáit bemutató kézikönyv 2008 és 2012 között az 

EU PLATINA projekt keretében.  

A Duna régióban számos üzleti, tudományos, kulturális stb. együttműködési hálózat épült már 

ki, hogy a kapcsolatfelvételt, a tudásmegosztást megkönnyítse, a térség versenyképességét 

növelje: a Dunai országok Munkaközössége (ARGE Donauländer) (1990), a Duna-védelmi 

Egyezmény (2000), a Duna menti városok és régiók Tanácsa (2009), az Ulmi Nyilatkozat 

(2009), az  Európai Unió Duna Régió Stratégia (2011), a Duna Transznacionális Program 

2014-2020 - INTERREG V-B DANUBE (2014) stb.  Az együttműködések azonban még nem 

terjednek ki a Duna-térség egészére. Főleg a távoli térségek nem tudtak bekapcsolódni kellő 

mértékben, amelynek, kulturális, pénzügyi és kormányzásbeli okai vannak. A dél-keleti térség 

nagyobb bevonása lenne pedig indokolt az együttműködésekbe, ezen országok pl. Moldova és 

Ukrajna szervezeti és pénzügyi kapacitása ugyanis gyengébb, mint a fejlettebb országoké.  

A klaszterek száma folyamatosan bővül a Duna régióban
26

 is, de jelenleg még ezek közül csak 

néhányról mondható el, hogy aktív management és együttműködés jellemzi őket. A nyugati 

klasztereket erős management, egyértelmű policy célokat támogató eszközök jellemzik és 

innováció vezéreltek. A Nyugat- Balkán és Kelet-Duna-térség klasztereit ezzel szemben főleg 

üzletfejlesztés vezérli, exportra irányulnak, és általánosságban is hiányzik a térségben az 

együttműködési kultúra. Több keleti országban csak nemzeti klaszter szövetségek alakultak, 

pedig transznacionális értékláncra lenne szükség. A Duna-térség egyes részei nem azonos 

gazdasági fejlettségi szinten állnak. A térség minden régiója számára ezért nem lehetséges a 

világpiaci versenyképesség elérése, de a nyugati fejlett klaszterek számára is előnyös, ha a 

kevésbé fejlettebb keleti klaszterekkel együttműködést tudnak elérni. A klaszterek működésén 

keresztül ugyanis biztosítható a megfelelő környezet, amelyben összekapcsolódhatnak a 

nyugati fejlett high-tech régiók KET (Key Enabling Technology - kulcs technológiák) 

tudásközpontjai és a kevésbé fejlett keleti régiók ipari potenciálja, s ez elősegítheti, hogy a 

közberuházások célirányosan a megfelelő helyre kerüljenek. A smart specializáció, a 

klaszterek fejlesztése jelentős potenciállal bír a Duna-térségben. Ezt felismerve került 

aláírásra a Duna-térség klasztereit egyesítő DanuClus együttműködésről szóló megállapodás 

2013-ban Vukovárban. A klaszterek erejét egyesítve az Európai Duna Stratégia 8. prioritási 
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területének célkitűzését - a vállalkozások, köztük a klaszterek versenyképességének fejlesztése 

– igyekszik elősegíteni a klaszterhálózat kiépítésével.  

4. Az EU szerepe a makro-regionális folyamatokban világos kell legyen, mely 

egyértelműsítheti többek között a felelősségi területeket is. A Balti-tengeri Regionális 

Innovációs Hálózat (BSR Innonet) egyike volt az INNONET projekteknek, melyet az Európai 

Bizottság azzal a céllal támogatott, hogy elősegítse a transznacionális együttműködést az 

innovációs politika területén. 2006-2009 között működött 5 millió Eurós keretből és igen 

sikeres program volt. Az Európai Bizottság és az EU alapok az együttműködésben katalizátor 

szerepet tölthetnek be. A BSR Innonet előtt is működtek már klaszter politikát segítő 

együttműködések (Északi Dimenzió Innovációs Munkacsoport, Északi Klaszter Szövetség) 

melyekre építve, az Európai Bizottság 2005-ben meghirdetett felhívásakor, már rögtön tudtak 

pályázni. A pályázaton tehát nem pusztán azért vettek részt, mert azt az EU meghirdette. Ezek 

az elképzelések és célok már tervbe voltak véve és az EU kezdeményezés nélkül is 

megvalósultak volna, de vélhetően csak évekkel később.  

Az EU számára a Duna Régió az integrációt és a bővítést segíti elő, általa a Strukturális és 

Kohéziós Alapok hatékonyabb felhasználása válik lehetővé. A határon átnyúló és 

transznacionális együttműködések jelentős hányada található ebben a térségben, ezért ebből a 

szempontból a régió stratégiai jelentőségű (Boneva 2011).  

5. A finanszírozás. A Duna Régió Stratégia (EDS)
27

 elkészítésekor a Bizottság egyértelművé 

tette a ’három nem’ elvét, melynek értelmében a 2007-2013 időszakban a makro-régió 

fejlesztésére nem állt rendelkezésre sem új pénzügyi, sem új jogszabályi, sem új intézményi 

eszköz. A meglévő eszközök, pénzügyi és együttműködési keretekből (környezetügyi, 

kohéziós, nemzeti és kormányközi megállapodások) kell gazdálkodnia és céljait 

megvalósítani. Ehhez multiszektorális programra, prioritásterületekre, cselekvésekre, és 

zászlóshajó kezdeményezésekre van szükség (CPMR 2012a).  

A „három nem” elv ellenére több ízben született kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy 

kifejezetten a makro-régiók számára legyen elkülönítve egy technikai segítségnyújtási alap. A 

Régiók Tanácsa kérte a Bizottságot, hogy fontolja meg, és tegye rugalmasabbá a 

finanszírozást. A Tanács 2012 április 13-án a „Három Igen” rendelkezést fogadta el, amely 

megnyitja az utat a kiegészítő finanszírozás, az intézményi eszközök koordinációja és az új 

                                                           
27

 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/danube/com2010_715_danube_hu.pdf  

pp. 14-15 
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projektek előtt. A 2007-2013 időszakban jutott elég forrás az EDR finanszírozására. Az eddigi 

Balti-tengeri és Duna makro-régiók finanszírozását az alábbi két táblázat foglalja össze 

 

10. táblázat Makro-régiók finanszírozása 

Balti-tenger 

 az Európai területi együttműködés a legjelentősebb eszköze a végrehajtásnak, de ezen kívül a 

strukturális alapok is használhatóak pl a Balti térség 73 projektjét a Transznacionális Balti OP 

finanszírozott, valamint 63 projekt az INTERREG IVA Central Baltic Program 

támogatásából valósult meg 

 a Globális Cselekvés alap, ENPI CBC is felhasználható makrorégios célokra 

 tematikus eszközök is rendelkezésre állnak: LIFE+, FP7 (Seventh Framework Programme for 

Research and Technological Development), Európai Halászati Alap stb. 

 új pénzügyi eszközök váltak elérhetővé 2007 után: Jeremie, Jessica 

 felhasználhatóak a nemzeti, regionális és helyi hozzájárulások, támogatások  

 elérhetők nemzetközi pénzügyi hitelek (EIB, ERDB, Northern Investments Bank for the 

Baltic) 

 a magánszektorból érkező támogatás és a PPP konstrukció  

Atlanti-térség 

 Horizon 2020 

 LIFE+ 

 Külső támogatási eszközök  

 EIB 

 nemzeti, regionális és helyi támogatások 

Északi-tenger 

 Strukturális Alapok (INTERREG IVB North Sea) 

 CIP 

 ENPI CBC MED 

 TEN-T 

 Marco Polo 

 Horizon 2020 

 Life+ 

 külső támogatási eszközök: Európai Fejlesztési Alap (EDF), Európai Befektetési Bank (EIB) 

 nemzeti, regionális és helyi társfinanszírozások 

Fekete-tengeri medence 

 Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) 

 ERDF: Délkelet-Európa (SEE) 

 Strukturális Alapok 

 TEN-T 

Mediterrán térség 

 Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz Határon Átnyúló Együttműködés 

Mediterrán-tenger program (ENPI CBC MED)  

 Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA)  

 Közös Agrárpolitika (CAP) 

Adria-Ion tenger térsége 

 tematikus programok (energia, közlekedés, környezetvédelem stb.) 

 nemzeti és regionális Operatív Programok 

 transznacionális együttműködési programok (CE, SEE, MED, Alpine Space) 

 határon átnyúló programok (Olaszország-Szlovénia, Görögország-Olaszország közötti 

együttműködés) 
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 Adria IPA CBC program 

 nemzeti, regionális és helyi társfinanszírozások 

Forrás: CPMR 2012b alapján 

 

11. táblázat A Duna makro-régió finanszírozása 

Duna-térség 

 nemzeti operatív programok: ERDF, Európai Szociális Alap (ECF), Kohéziós Alap 

(CF)  

 határon átnyúló együttműködések 

 transznacionális programok 

 Előcsatlakozási Támogatási Eszköz - Határon Átnyúló Együttműködés (IPA-CBC) 

 Európai Szomszédság és Partnerség Eszköz - Határon Átnyúló Együttműködés 

(ENPI-CBC) 

 Európai Területi Társulás (EGTC)  

forrás: Boneva (2011,67-83) alapján 

6. Hozzáadott érték 

A nagyobb fokú integráció nagyobb regionális gazdaságot és piacot is eredményezhet, 

amennyiben sikerül áthidalni az adminisztratív, kulturális vagy infrastrukturális akadályokat.  

A Balti-tengeri stratégia tapasztalatai azt jelzik, hogy a makro-regionális stratégia hozzáadott 

értékét nem önmagában a stratégiai szemlélet adja  az ott felvázolt négy prioritás: a 

fenntartható környezet, a régió prosperitása, a megközelíthetőség és vonzerő, valamint a régió 

védelme és biztonsága ugyanis az EU átfogó céljai között is szerepelnek  , hanem inkább a 

konkrétan megfogalmazott akciótervek és cselekvések. A stratégiához kapcsolódó Akció 

Tervben megfogalmazott konkrét javaslatok ugyanakkor már valódi makro-regionális 

kihívásokra irányulnak (Dubois et al. 2009). A stratégia célja nem egy politikai keret 

kialakítása, hanem konkrét akciók véghezvitele. Hozzáadott érték leginkább a 

transznacionális koordináción, illetve a nemzeti és regionális politikák között kialakított 

szinergiákon keresztül jöhet létre. A Duna-térség stratégiai kormányzása annak komplexitása 

miatt új kihívások elé is állítja az együttműködés résztvevőit, mivel különböző szintek és 

államformák (regionális nemzeti, föderális) között kell összhangot teremteni. Többszintű 

(regionális-nemzeti-európai-nemzetközi) és többszereplős (állami-üzleti-tudományos-civil 

társadalom; quadruple helix modell) kormányzásnak kell megvalósulnia. A különböző 

tematikus (pl. környezettudomány stb.) és szervezeti (klaszterek, tudásparkok, inkubátorok, 

stb.) hálózatok hatékony intézményi együttműködésének feltétele, hogy a stratégia hosszú 

távú, de egyértelmű és világos makro-regionális célokat fogalmazzon meg. A térségnek erről 

kevés tapasztalata van. 
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5. Komplex erőforrás-hatékony modell  

 

A nemzetközi folyók erőforrásain osztozó államok érdekellentétei és konfliktusai sem 

kétoldalú sem nemzetközi együttműködés keretében nem oldhatók fel, és a vitákban nem 

csupán gazdasági, vagy környezetügyi, de igen gyakran geopolitikai, nagyhatalmi 

szempontok is közrejátszanak. A nagymarosi vízlépcső máig megoldatlan esete több 

vonatkozásban is jól tükrözi Kelet-Közép-Európa köztes térség jellegét, fejlődésében történt 

megrekedtségét, egymásrautaltságát, geográfiai, kulturális és gazdasági fragmentáltságát. Az 

eredeti terv megvalósulása előtt eleinte műszaki, és gazdasági, később politikai és ökológiai 

akadályok is felmerültek. Mindezekkel párhuzamosan különböző megoldási tervek is 

készültek, a probléma azonban továbbra is megoldatlan. Moszkvában született döntés a 

hatvanas években a dunai vízlépcsőrendszer létesítéséről, melynek elsődleges célja a dunai 

hajózóút biztosítása lett volna nyugat felé. Ma a hajózóút fejlesztés legfőbb támogatói a 

németek, de a kínai tőke is megjelent a kikötőfejlesztéseknél. A nagyhatalmak érdekei tehát 

továbbra is erőteljesen jelen vannak a térségben. Az is nyilvánvalóvá vált ugyanakkor, hogy a 

kérdést nem lehet csak politikai, gazdasági, vagy környezetügyi kérdésként feltüntetni. 

Átfogóbb megközelítésre, különböző szintek, szektorok és szereplők bevonására van szükség 

az egész térség fejlődését érintő ügy megoldásához. 

 

Alapvetésem, hogy az erőforrás-hatékonyabb régió, egyben versenyképesebb is. A Duna 

Régió a makro-regionális együttműködések egy olyan speciális esete, amely egy nemzetközi 

vízgyűjtő erőforrásaira épül.  Az erőforrás-hatékonyság szempontjából ez a makro-regionális 

modell és a folyótéréségi együttműködési modell egyesítését teszi szükségessé. A 

következőkben egy ilyen, a területi különbségek csökkentését célzó komplex modell 

kialakítására törekszem. A modellt  az alábbi összetevők szintézisére építem: erőforrás-

hatékony menedzsment, makro-regionális környezeti intézkedések, környezetterhelés, 

vízgyűjtő terület állapotának változása a makro-régió működésének hatására, területi kohézió, 

környezeti teljesítmény. 

 

A területfejlesztésért felelős miniszterek 1989-ben Nantes-ban tartott informális 

ülésüket kevetően 1993-as liège-i ülésükön egy Európai Területfejlesztési Perspektíva 

kidolgozásáról döntöttek (ESDP - European Spatial Development Perspective). Az 1999-ben 

Potsdamban elfogadott ESDP meghatározta az Európai Unió területi fejlődésének irányait, és 

életre hívta az Európai Területi Tervezési Megfigyelési Hálózatot (ESPON Program - 
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European Spatial Planning Observation Network), mely lehetővé teszi az európai területi 

folyamatok egységes értelmezését és értékelését. A 2004-es rotterdami tanácskozás fő kérdése 

az volt, hogy hogyan lehet a régiók eltérő területi adottságait és lehetőségeit az európai 

gazdasági növekedés és foglalkoztatás érdekében mozgósítani. A válasz 2007-ben  Lipcsében 

született meg, amikor a területfejlesztésért felelős miniszterek elfogadták a Terület Agendát, 

ami beazonosította a legfőbb kihívásokat és az EU fejlesztésének területi prioritásait, és a 

szükséges intézkedéseket. Az Európai Unió strukturális politikájának gazdasági és szociális 

dimenziója mellett így a területi dimenzió is megjelenhetett az uniós szintű 

dokumentumokban. Az Európai Bizottság a „Zöld Könyv a területi kohézióról” című 

vitaindító dokumentumában (2008) közös gondolkodást indított el az Európai Unió tagállamai 

között a területi kohézió egységes értelmezéséről és alkalmazásának mikéntjéről. A Zöld 

Könyv szerint az európai régiók sokfélesége Európa gazdasági fejlődésének és 

versenyképességének fontos eleme. A Zöld Könyv társadalmi vitája során megfogalmazódott, 

hogy az integrált fejlesztést, és a különböző ágazati fejlesztések közötti jobb összhang 

megteremtését szolgálja. A Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével a területi kohézió a 

gazdasági és a társadalmi kohézió mellett a kohéziós politika harmadik dimenziójává vált. 

2011-ben került sor a Területi Agenda felülvizsgálatára, és Terület Agenda 2020 dokumentum 

elfogadására Gödöllőn.  

 

A területi kohézió a korábbi uniós elvek megtartása mellett arra törekszik, hogy a 

különbségekből előnyt kovácsoljon, gazdasági és társadalmi kohéziót, harmonikus és 

kiegyensúlyozott fejlődést céloz az Unión belül. A versenyképességen túl a területi kohézió 

fenntarthatósági célokat (beleértve a környezeti kockázatok megelőzését) is magábafoglal. Az 

ágazatok és a regionális politika közötti koherenciát és koordinációt erősíti a területi szemlélet 

előtérbe helyezésével, és a jó kormányzás elveinek alkalmazásával. Nem csak a problémák 

leküzdésére, de a lehetőségek kihasználására is törekszik. A meglévő erősségekre építve segíti 

elő az együttműködések és hálózatok kiépítését (Barnier 2004). 

A területi kohézió egyik megközelítésében a területi egyenlőség, területi hatékonyság és 

területi identitás erősítése (Camagni 2007), míg egy másik megközelítésben a meglévő 

területi minőségek védelme a külső behatásokkal szemben, vagy a területi egyenlőség 

helyreállítása a metropolisz és a régió többi része között (Fabbro-Mesolella 2010). A területi 

kohézió hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez, amivel az Europa 2020 célkitűzéseit 

támogatja, és növelheti a versenyképességet. Ez megvalósulhat a policentrikus Európai 

hálózat erősítésével, további a nemzetközi gazdaságba integrálódó nodális csomópontok 



141 
 

fejlesztésén keresztül, és a pozitív externáliákon keresztül a területi különbségek is 

csökkenhetnek. A place-based megközelítésben viszont az európai inklúzív fejlődés 

eredményezhet területileg kiegyenélített fejlődést, ennek értelmében a növekedési pólusokon 

kívüli térségekben rejlő potenciált lehetne helyzetbe hozni és dinamizálni, jobban építve a 

helyi innovációkra, a komparatív előnyökre, a tacit tudásra, a helyi hálózatokra, a helyi 

természeti erőforrásokra és kulturális hagyományokra.  

Az Európa 2020 stratégia a társadalmi és területi kohéziót a munkahelyteremtésre irányuló 

inkluzív gazdasági növekedésen keresztül segíti elő. Az Európa 2020 stratégia célja egy 

intelligens (tudáson és innováción alapuló), fenntartható (környezettudatos gazdasági 

növekedést célzó) és inkluzív (a társadalmi és területi kohézió érdekében magasabb 

foglalkoztatottságot támogató) gazdasági növekedés elősegítése. Ennek egyik sarokköve az 

erőforrás-hatékony Európa
28

 megvalósításának ütemterve, mely a szakpolitikák 

összehangolását, az innováció ösztönzését célozza, hogy a társadalom számára közép- és 

hosszú távon biztosítva legyenek a gazdasági és környezeti feltételek. 

 Minthogy a versenyképességet a környezet állapota is befolyásolja, a 

környezetpolitika integrálása nélkülözhetetlen a fejlesztési döntésmechanizmusba és az 

intézményi rendszerbe. Ehhez koherenciára van szükség az intézményi struktúrák között, a 

policy döntés-előkészítőknek és támogatóknak pedig egyértelmű és világos célokat kell 

megfogalmazniuk. Nincs egyértelműen kijelölt helyes irány, nem tisztázott, hogy mit értünk 

pl. jobb környezeti állapot alatt, és mihez is tudnánk viszonyítani, ha nem lennének 2020-ig, 

2050-ig meghatározott EU-s célok, pedig ezek általános politikai, nem valós makro-regionális 

célok. A környezetpolitikai célok meghatározásához elengedhetetlenül szükség van 

környezetelemzésre, a környezetgazdálkodás összetevőinek feltárása, a környezetügyi 

szempontok szisztematikus integrálására a döntési folyamatokba (Bulla 2004b, 2012).  

A Duna vízgyűjtőterülete 801.463 km
2
 kiterjedésű, 19 ország régióinak, és több mint 80 

millió lakosnak ad otthont, s a legnemzetközibb folyammedence a világon
29

. A Duna tájképe 

sok mindent elárul a folyam és az azon élő népek kölcsönhatásáról (Magris 2012). A 

társadalom és a természet közötti koevolúciós folyamat szocionaturális elmélete felismerte, 

hogy a folyó tájképe szerves része a folyómedencének. A Duna menti városi agglomerációk 

Bécs, Pozsony, Budapest, Belgrád fejlődése sem érthető meg e nélkül. A folyamat messze 

korábbra nyúlik vissza, korábban azonban a folyómedence környezeti történelmét nem 
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 http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/ 

 
29

 https://www.icpdr.org/main/danube-basin/countries-danube-river-basin. 

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
https://www.icpdr.org/main/danube-basin/countries-danube-river-basin
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kutatták. Az 1800-as éveket követően mindössze társadalmi célból történő hasznosítás 

(hajózhatóság, árvízvédelem, területhasználat, elektromos áramtermelés stb.) szemszögéből 

vizsgálták a folyómeder változását. A biofizikai dimenzió humán történelembe történő 

integrálása mélyebb összefüggéseiben tárja fel a társadalom és folyam kapcsolatát. A 

társadalom, a technológia, a természet egymásba transzformálhatók, s amennyiben 

megváltozik közülük az egyik, a másik kettő is megváltozik (Schmidt et al. 2008). A Duna 

felső szakaszának (Svájc, Németország, Ausztria) fejlesztésében már az 1960-as évektől 

kezdve megjelenik a tájképtervezés, ami a 70-es és 80-as években hangsúlyt is kap. A volt 

szocialista országokban ezzel szemben az ötéves tervezési ciklusok háttérbe szorították a 

tájkép jelentőségét (Schmid et al. 2010). A parti szakaszok erdőállománya lecsökkent, ami 

eróziós folyamatokat segített elő. A XIX. századtól kezdődően a korábbiaknál drasztikusabb, 

visszafordíthatatlan folyamatokat indított el a folyam tájképében az iparosítás. Szemben a 

folyam korábbi többfunkciós használatával innentől kezdve néhány kiemelt terület lett a 

folyóhasználat kedvezményezettje: szállítás, földhasználat, elektromos áram előállítás 

(vízlépcsők, atomerőmű), árvízvédelem. Az iparosítás a folyó uniformizálására törekedett, 

egyhangú tájképet hagyván maga után sok helyütt.  

 A folyamszabályozással a jégtorlódások hatásának a csökkentése, a hajózás 

elősegítése és az árvizek elleni védekezés valósul meg. A Duna fontos közlekedési útvonal, 

mellékfolyóinak is mintegy tizede hajózható, fontos szerepet játszik a part menti országok, 

városok gazdasági életében. Energiafelhasználás szempontjából is jelentős szerepet játszik, 

vízierőművek épültek elsősorban a gyorsabb áramlású szakaszokon, így a felső szakaszon 

mintegy 59 erőmű, ezt követőn Pozsony alatt már csak három erőmű található. A rendszer 

hordalékot, egyrészt fontos tápanyagot, másrészt veszélyes és toxikus anyagot, fog fel, tart 

vissza
30. A Duna mint látjuk többcélúan hasznosítható erőforrás, de közös felelősséget is 

kíván.  

                                                           
30

 http://www.viadonau.org/en/business/the-danube-transport-axis/the-danube-region-as-an-economic-region/. 
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36. ábra A Duna vízgyűjtő területe (mellékfolyókkal) 

 

forrás: http://www.transboundarywaters.orst.edu/research/case_studies/Denube_New.htm 

A folyómedence ökológiai szolgáltatásai sokrétű természeti-, társadalmi-, és gazdasági 

hatással bírnak, ezért egyben értelmezendők és veendők figyelembe a folyótérség 

fejlesztésénél. Mindez felveti az ökoszisztéma szolgáltatások mérhetőségének problémáját 

(Marjainé Szerényi 2010, Kerekes, Szlávik 1996, Bulla 2004a, 2012). A környezetvédelem 

haszna jellemzően és elsősorban nem anyagi jellegű. Hazai gazdasági elemzések ugyanakkor 

azt mutatják, hogy a környezetvédelmi ráfordítások összege háromszorosan térül meg 

kárcsökkenés (veszteségelmaradás, jövedelemnövekedés) formájában és népgazdasági szinten 

a környezetvédelem a legnagyobb jövedelmezőségű beruházás. 1997-ben a GDP 2-5 %-ára 

azaz 170-210 milliárd forintra tehető a környezeti károk éves nagysága, amelyek 40-50%-át 

az egészségügyi, 30-35%-át az épített környezetben bekövetkezett károk adják (Fazekas 2010, 

511). A Duna vízgyűjtőjén az egykori árterületek 80%-a megsemmisült. Az ökoszisztéma 

szolgáltatások évi 500 Euro/ha/év „javat” biztosítanak, miközben csak a víztisztítási kiadások 

368 millió eurót tesznek ki évente (WWF 2010).  

 A Duna mentén a nemzetiségi ellentétek sajnos továbbra is jelen vannak (Gulyás 

2005) miközben új kihívás is jelentkezik: a klímaváltozás. A szárazulás, a vizes élőhelyek 

visszaszorulása, a talajvízszint csökkenés, az aszály Magyarországon egyre több gondot okoz, 

és ez egyértelműen a rossz gazdálkodási tevékenységgel magyarázható (Rakonczai 2003). A 

Gabcikovo (Bős)-nagymarosi vízlépcsőrendszer kérdése máig megoldatlan probléma. Az 

antropogén beavatkozások következtében a Duna medre egyre mélyül, kevesebb hordalékot 

szállít. Magyarországon az aszály, az árvíz és a belvíz egyaránt gondot okoz.  

http://www.transboundarywaters.orst.edu/research/case_studies/Denube_New.htm
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 A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése minden érintett országnak feladata, így 

Magyarország 2009-ben elkészítette az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet, melyet a 

1042/2012. (II.23.) Korm. határozat hirdetett ki. A VKI 13. cikkelyének (7) bekezdése alapján 

a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket hatévente korszerűsíteni szükséges (ami meg is történt 

2015.-ben). A nemzeti-, regionális vízgazdálkodás azonban alapvetően függ a nemzetközi 

tényezőktől (Somlyódy 2007) ezért az együttműködés szükségszerű. A víz központi szerepét 

jól mutatja, hogy a vízgazdálkodás területén már a Duna-védelmi egyezmény aláírása óta 

(Szófia, 1994) működik egy makro-regionális együttműködés a Duna régióban (Cs. Pavisa – 

Kulcsár 2009,66), mely mintául is szolgálhat a térség másféle integrációjához is. A Duna-

térség makro-regionális fejlesztése nem csupán ágazati célok (pl. ökológiai fejlesztés, 

árvízvédelmi együttműködés) megvalósítására törekszik, hanem az alábbi kettős cél egyidejű 

megvalósítására:  

i. az itt élő népeknek a Duna ökoszisztéma működésével összeegyeztethető erőforrás-

hatékony térségi gazdálkodást kell megvalósítaniuk, tehát a vízgyűjtőrendszer 

erőforrásaihoz mérten kell alakítaniuk civilizációjukat, 

ii. olyan, az ökoszisztéma működésének elvéhez hasonló hálózati szemlélet kell 

megvalósuljon a kormányzás szintjén, mely támogatja az erőforrás-hatékony 

gazdálkodást. 

 

A következőkben e kettős cél- és feltételrendszer megvalósíthatóságát elemzem. Ahhoz, hogy 

egy fejlesztési terv milyen változást (javuló vagy romló) okoz, azt is érdemes megvizsgálni, 

hogy az egyes fejlesztések a régión belül hol és milyen kiinduló helyzethez képest fejtik ki 

hatásaikat (Bulla 2012, 142). A gazdasági értelemben vett fejlett EU országok gazdasági 

fejlődését nem sikerült összehangolniuk a természeti értékek megőrzésével, ám ettől még az 

összeegyeztethetőség elvi létezését nem zárhatjuk ki. Ez alapján Magyarország, miként a 

térség többi állama is, képes lehet a gazdasági lemaradását a környezeti, természeti, kulturális 

és társadalmi gyökerei megőrzése mellett leküzdeni. (Horváth - Pestiné Rácz 2012,114). Ezt a 

célt kívánja megvalósítani a Körforgásos Gazdaságra vonatkozó cselekvési terv is.
31

 Az 

                                                           
31

 az Európai Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra 

vonatkozó uniós cselekvési terv Brüsszel, 2015. 12.02. Com (2015) 614 final 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 

- 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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akcióterv célja, hogy az életciklus-központú szemlélet megvalósításán keresztül elősegítse a 

körforgásos gazdaságra történő átállást, figyelembe véve a tagállamok induló helyzetét. A 

területi dimenziónak, a régió elhelyezkedésének jelentős a szerepe a) földrajzi vonatkozásban 

pl. más potenciállal bír egy tengerparti térség vagy egy északi hegyvidék, de b) meghatározó a 

régió összeköttetése is, más egy periférikus és más egy centrális régió helyzete. A város-vidék 

viszonylat is jelentőséggel bír, ahol előbbinek a termelésre és az erőforrás-hatékonyságra van 

befolyása, utóbbinak az erőforrások biztosításában. A körforgásos gazdaságra való áttérést a 

különböző régiók adottságainak figyelembevételével lehet megtervezni.  

37. ábra regionális zöldgazdaság teljesítmény 2010 ⃰ 

 

forrás: ESPON 

http://www.espon.eu/main/Menu_Publications/Menu_PolicyBriefs/07.CircularEconomy.html 

A megfogalmazott erőforrás-hatékonysági, fenntartható gazdasági növekedési, és 

versenyképesség javítását kitűző célok együttes megvalósítása az ENSZ Éghajlat-változási 

Keretegyezményben megfogalmazottakkal is összhangban kell legyen.
32

  

                                                           
32

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-

0359+0+DOC+XML+V0//HU 
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Az EU szükséges keret, de nem minden vonatkozásban a legalkalmasabb szint a térség valódi 

kihívásainak kezelésére. Jóllehet az EU élenjár a környezettudomány és ennek alkalmazása 

terén, a technológiai fejlődés önmagában nem elégséges. A gazdaság és a technológia nem 

hagyhatja figyelmen kívül a Föld eltartó képességének határait és a természeti erőforrások 

szerepét a globális erőforrás-gazdálkodásban. Az emberiség az ásványi nyersanyagok túlzott 

kitermelése révén megbolygatta az ökoszisztémák működését is. Tette és teszi mindezt 

felelőtlenül, hiszen ezen rendszerek bonyolult mechanizmusának összefüggései csak részben 

ismeretesek az ember előtt, sőt sok esetben tulajdonképpen épp az emberiség káros 

tevékenysége készteti a kutatást az összefüggések feltárására. Az ökológiai rendszereket 

érintő kihívások kezelésénél az általános összefüggések ismeretén túl a helyi viszonyokra is 

tekintettel kell lenni. A klímaváltozás pedig egyre gyorsabb lefolyású és intenzívebb 

kockázatokat rejt magában, ami szorosabb és rugalmasabb együttműködés kialakítását teszi 

szükségessé a térségben.  

38. ábra A térséget érintő jelentősebb kihívások és lehetséges megoldásuk 

kihívás miből adódik a probléma? mi lehet a megoldás? 

- ökológiai kockázatok 

(klímaváltozás, mélyülő Duna-

meder, vizes élőhelyek 

csökkenése, aszályok, árvíz és 

belvíz, stb.) 

- sérülékenység és politikai 

instabilitás 

- energiafüggőség  

- gyengülő versenyképesség 

1.  A térség nem eléggé 

hálózatosodott, a térszerkezet 

szétdarabolt 

2. A térség fejlődésének nincs 

egyértelmű iránya. 

3. fáziskésés az europaizációs 

integrációs és a regionális 

dezintegrációs folyamatokban 

KKE és NYE között 

- erőforráshatékony gazdálkodás 

- hálózati rendszerben való 

együttműködés (MR) és 

többszintű kormányzás (MLG)  

- új lépték: a Duna 

vízgyűjtőterülete 

 

forrás: saját szerkesztés 

Egy folyómedence biodiverzitása és az ott élő népek kultúrája szerencsés esetben együtt 

gazdagodik. Egyrészt az ökoszisztéma szolgáltatásokkal foglalkozó tudomány egyértelműsíti, 

hogy az ökológiai rendszer alapja a fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődésnek, másrészt 

a helyi identitással bíró közösség, amelyik nagyobb beleszólást kap erőforrásaik 

allokációjába, felelősségteljesebben és hatékonyabban használja azokat, ami pozitív 

visszacsatolást valósít meg (Gyulai 2007,230).  
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Az ökológiai hálózat működését megbolygató társadalmi és gazdasági tevékenységek 

helyreállítását nem elégséges környezetvédelmi célkitűzésként megfogalmazni, és a gazdasági 

tevékenység mellett párhuzamosan fejlesztendő ágazatként, vagy több prioritás egyikeként 

értelmezni, miként azt láthatjuk az Európai Duna Stratégiában. Ahhoz, hogy a térség az 

ideálisnak tekinthető erőforrás hatékony gazdasági modellre térhessen át, a környezeti 

kérdéseket a ’környezeti problématér’ (KxTt)  keretében érdemes, sőt szükséges vizsgálni, 

mivel a környezeti problémák jellegüknél fogva „összetettek, többfázisúak, többféle ok 

nyomán alakul(hat)nak ki és térbeliek…kezelésük, megoldásuk…az állapotváltozás (okozat)-

hatás-gazdasági/társadalmi cselekvés (ok) összefüggés elemzését és definiálását, illetve a 

domináns hatás-ok azonosítását teszi szükségessé” (Bulla 2012,11). Ezzel összefüggésben a 

KGM modell és az azzal egybevágó DPSIR-modell (Bulla 2012,22) segíti a döntéshozókat 

annak eldöntésében, hogy egy fejlesztést fenntarthatósági szempontból érdemes-e 

megvalósítani vagy sem (Buruzs et al. 2012). Az integrált szektorközi tervezés lehetővé teszi, 

hogy pl. környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési ágazati elképzelések ne külön egymástól 

függetlenül, hanem összehangoltan valósuljanak meg. Külön kihívást jelent az ökoszisztémák 

pénzben kifejezhető értékszámítása, de erre vonatkozóan is léteznek már számítási módszerek 

pl. teljes gazdasági érték (TGÉ) módszere, mely lehetővé teszi a biodiverzitási értékek 

figyelembevételét a közgazdasági becsléseknél és számításoknál (Marjainé Szerényi 2011, 

Kerekes  Szlávik 1996) 

39. ábra A Duna-térség erőforráshatékony gazdálkodása 

 

forrás: SimonBulla (2016,36) 

A folyó vízhozama megfelelő vízgazdálkodás és klíma esetén a környezete stabilitását nem 

veszélyezteti. A szűk gazdasági érdekek vezérelte folyóelterelések viszont (pl. szlovák-

magyar, román-ukrán viszonylatban) ráadásul a jelenlegi klímaváltozás mellett 

visszafordíthatatlan ökológiai károkat okoznak és az amúgy sem erős belső kohéziót tovább 

gyengítik. Pusztán az erőforrások birtoklása azonban nem jelent versenyképességet, ha a 

természeti erőforrásokkal az adott térség egyébként nem energiahatékonyan gazdálkodik. 



148 
 

Makro-regionális érdek, hogy legyen olyan szabályozás, ami biztosítja, hogy a kitermelés-

üzemeltetés ne haladhassa meg a fenntarthatóság szintjét, ne veszélyeztethesse a stabilitást, 

így a régió fejlesztésének elsődleges célja az erőforrás hatékonyság növelése lehet.  

 A Duna-térség intézményrendszere töredezett, ami pedig a versenyképesség 

szempontjából hátrányt jelent. Az államszocializmus előtt sem volt erős önkormányzati 

rendszer, a gazdaság fejletlen és az állam újraelosztó szerepe igen erős, a civil társadalom 

nem elég erős és nem elég szervezett mezoszinten. Hiányzik a regionális identitás és kohézió, 

pártpolitikai meghatározottságok érvényesülnek, nem jött létre erős középszint 

Magyarországon. A rendszerváltás a településeket tette meg az önkormányzati rendszer 

központjává, de nem a központi, hanem a megyei szint rovására, s ennek az átalakításnak az 

igazi vesztese nem a megyei szint, hanem az egész önkormányzati rendszer lett. A területi 

hatalomgyakorlás nem rendelkezik jövőképpel, a hatalmi egységek (település, kisrégió, 

városkörzet, megye, nagyrégió) egymással versengenek a forrásokért, miközben nincsenek 

egyértelmű játékszabályok. A közigazgatás területi szintje rendkívül el lett hanyagolva, és 

most az európai többszintű kormányzás kontextusában új hatékonysági és minőségi 

elvárásoknak kell, hogy megfeleljen (Pálné Kovács 2009,164-165). 

 

Az állam egyre kevésbé tudja ellátni hagyományos (közhatalmi, gazdaságfejlesztési, 

társadalmi) funkcióit, a globális kihívások következtében egyre több új funkció és feladat 

jelenik meg egyre komplexebb formában, melyek ellátásához az állam nem rendelkezik 

elegendő kapacitással. A neoweberiánus, neoinstitucionalista folyamatok hatására az állami és 

nem állami szereplők megváltozott funkciója, partnerségi viszonya, új autonóm politikai 

entitások kezdenek kibontakozni, s ebben az új versenyhelyzetben a kormányzásnak 

rugalmasnak kell lennie a nemzetközi standardok adaptációja tekintetében, és a helyi 

közösség értékszemléletére is tekintettel kell lennie egyidejűleg (Kaiser 2014). 

 

 A természeti erőforrások menedzsmentje szempontjából kiemelt jelentősége van 

nemcsak a helyes lépték meghatározásának, de a különböző szintű döntéshozókkal kialakított 

együttműködéseknek is (Swallow et al. 2001, Cambell et al. 2001). Az MLG a léptékek és 

szintek közötti koordinációt együttesen tudja támogatni, ami különösen hatékony eszköznek 

bizonyulhat összetettebb tényezők fennállása esetén pl. vízgyűjtő területek fejlesztésénél, ahol 

ökológiai, társadalmi, intézményi, gazdasági politikai stb. szempontokat is figyelembe kell 

venni egyidejűleg. A környezetügyi beavatkozás megfelelő menedzsment és kormányzási 
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struktúrák nélkül nem lehet elég hatékony, és a legnagyobb gond akkor merül fel, ha olyan 

intézményi szinten akarunk beavatkozni, amely szint autoritása nem esik egybe a környezeti 

probléma geográfiai skálájával vagy területi működési dinamikájával (Cash  Moser 2000). 

Az ÜHG kibocsátások minden szintet érintenek a háztartásoktól a glóbuszig, mégis az 

alacsonyabb szintű kormányzási egységeknél nagyobb elszántságot tapasztalhatunk, mint 

globális léptékben (Ostrom 1995). A többszintű (multi-level), a különböző egységek 

egymásba ágyazottságát jelöli. A skálákon átívelő (cross-scale) vagyis egy adott léptékben 

zajló folyamatban bármely más lépték döntéshozói is részt vehetnek. Az állam a különböző 

léptékekben különböző szerepeket tölthet be, lehet facilitátor egy helyi fejlesztésnél, adhat 

policy vagy pénzügyi támogatást egy nagyváros közösségének tevékenységéhez, vagy 

országos szintű szervezeteknek hirdethet policy-t. Az erőforrás menedzsment skálákon átívelő 

hálózatai keretében működő kormányzás rezilienciája nagyobb, hatékonysága erősebb, és 

nagyobb teret biztosít a participációra is (Markelova et al. 2012).  

Adódik a kérdés, vajon hogy tudnak egyezségre jutni az államok, ha nincs olyan nemzetek 

feletti intézmény, ami azt kikényszeríthetné közöttük. James Rosenau (1992) úgy látja, hogy 

míg a kormányokat formális autoritás, jogalkotói hatalom eszköze támogatja, addig a 

kormányzás, bár magába foglalja a formális intézményeket, a kormányzati intézményeket is, 

de szereplőit közös érdekek késztetik egységes fellépésre, nem formálisan előírt 

kötelezettségek.  

A többszintű kormányzás a döntéshozás területi, társadalmi és politikai megosztottságán felül 

tud emelkedni, a köz és a magán szférát átfedő hálózati rendszeren keresztül meg tudja 

jeleníteni az egymástól eltérő érdekeket. A skálákon átívelő kormányzási stratégiákban a 

kompromisszum-keresés, a társadalmi tanulás, a döntéshozás kevésbé formális módjai, a 

nagyobb átláthatóság, és a képviselet magasabb szintje jelennek meg. Ezt a fajta 

együttműködést egyre inkább támogatják a nem állami szereplők, az NGO-k, az IGO-k 

(intergovernmental organizations), a transznacionális környezetügyi szervezetek, a piac 

orientált szereplők (transznacionális cégek, multilaterális szervezetek) és a tudásmegosztó 

(episztemikus) közösségek (Toke 1999). 
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12. táblázat A többszintű kormányzás SWOT analízise 

erősségek gyengeségek 

 regionális, globális problémákra 
regionális megoldást nyújt 

 gördülékennyé teszi az integrációs 
folyamatokat 

 egymástól eltérő érdekeket is megtud 
jeleníteni 

 a meglévő szintek között híd szerepet 
tölt be, ezáltal erősíti a szinergiákat, 
növeli a stakeholderek kapacitását 

 elkötelezettséget, együttműködést és 
koordinációt feltételez minden szereplő 
és szint között 

 új fogalmakra és megközelítésre van 
szükség, ami a folyamatokat értelmezni 
tudja 

 nem kompromisszumra, hanem 
konszenzusra törekszik, ezáltal nehéz 
egyezségre jutni 

 a beindításához szükség van facilitációra 

 nem állnak rendelkezésre megfelelő 
eszközök a hatékonyságának mérésére  

lehetőségek veszélyek 

 nagyobb fokú integrációt 
eredményezhet 

 nagyobb piacot eredményezhet 

 a források hatékony és felelős 
felhasználását teszi lehetővé 

 hatalmi feszültségek jelentkezhetnek  

 finanszírozási gondok merülhetnek fel 

forrás: saját szerkesztés 

Gondot jelent azonban a kormányzás hatékonyságának mérése is. A kohéziós politika 

oldaláról szükség van a kormányzási kapacitások továbbfejlesztésére, ugyanakkor nem áll 

rendelkezésünkre olyan kidolgozott módszer, amivel mérni tudnánk rendszerszinten a 

kapacitásokat (Wu et al. 2015, Hertting et al. 2012). A kapacitás egy fuzzy fogalom, ami 

magába foglalja az MLG rendszer azon képességét, hogy a policy funkciókat eredményesen 

teljesítse (pl. analitikai, politikai vagy működési kapacitás), valamint a cselekvés, a 

kivitelezés, a növekedés, és a változó környezethez való alkalmazkodás képességét, és olyan 

kevésbé megfogható alkotóelemeket is jelöl, mint vízió, stratégia, kultúra, vagy struktúra 

(Ubels et al. 2010). A kormányzás kapacitásának hatásvizsgálatához nem alkalmazhatóak a 

hagyományos mérési eljárások, mert azok az eredmények teljesítését mérik, de nem tudunk 

meg belőlük semmit a kormányzás rejtett folyamataira vonatkozóan, arra, ami az input és az 

output között történik. A kormányzásnak a kooperációs, a tanulási, a stratégiai stb. 

kapacitások működését kell generálnia, és ezáltal biztosítania a célok teljesítését. Nem elég a 

hálózatokra vonatkozó adatelemzés, ugyanis abból csak azt tudjuk megállapítani, hogy egy 

hálózat hatékonyabb, de azt is tudnunk kellene, hogy mitől hatékony egy hálózat. A 

többszereplős policy együttműködés kapcsán nem csak maguk a szereplők fontosak, de a 

különböző konstellációk, intézményi elrendeződések, a köztük folyó kapcsolatok, interakciók 
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is döntőek lehetnek. Az MLG kapacitás vizsgálatához ezért olyan eszközre van szükség, 

amely ezeknek a komplex szempontoknak egyszerre tud megfelelni (Haarich 2016).  

 A környezeti teljesítmény (environmental performance), mely vonatkozhat különböző 

egységekre, egy vállalatra, egy iparágra, országra vagy régióra, a nemzetközi szakirodalom 

értelmezésében jelenti egyrészt a szennyezés kibocsátást, másrészt a környezeti 

menedzsmentet. Az egyes makro-régiók környezeti teljesítményét nem lehet pusztán a 

deklarált környezeti politikai dokumentumainak meglétével igazolni. A teljesítmény 

mérhetősége azonban kihívást jelent. Az empirikus vizsgálatok hiányossága, hogy többnyire 

nem vizsgálják összefüggését a versenyképességgel, és jellemzően a mérhető adatokra 

támaszkodnak, míg a kevésbé számszerűsíthető összetevőket kevésbé veszik figyelembe. A 

teljesítmény fogalmába beletartozik az eredményesség és a hatékonyság. Az eredményesség 

(effectiveness) annak függvénye, hogy a régió célkitűzései környezetvédelmi szempontból 

elfogadhatóak-e. A hatékonyság (efficiency) pedig azt mutatja meg, hogy adott működési 

terület pl. közműszolgáltatás díjszabályozása és bevétele milyen környezeti terheléssel vagy 

hatással jár. A gépjárműgyártás  mely a Duna-térség egyik húzóágazata   a fejlesztéseknek 

(pl. elektromos hajtás, autonóm járművek stb.) köszönhetően az úgy nevezett „zéró emisszió” 

irányába mozdult el, azonban sem maga az elektromos áram előállításának jelenlegi 

technológiája sem az egyéni gépjárműhasználat nem szolgálja a környezet érdekét. A 

környezeti teljesítmény nem külön mérhető környezetvédelmi intézkedéseket és 

eredményeket jelent, hanem a makro-régió működésének következtében az egyes területekbe 

integrálódva, a különböző területek eredményeihez is hozzájárulva érvényesül. Ennek 

kapcsán azonban kétségtelenül jelentkezhetnek félreértelmezések és konfliktusok is. Egyesek 

a gazdasági növekedés hátráltatóját látják a környezeti intézkedésekben, mások megpróbálják 

a gazdasági növekedés és forgalom további serkentésére felhasználni a környezeti innovációt 

pl. új erőforrások kiaknázásának
33

 vagy új vásárlói igények teremtésének eszközével. A 

konkrét környezeti intézkedések eredményességének, és hatékonyságának értelmezése nem 

lehetséges a környezeti terhelések változásának nyomon követése nélkül. A környezetterhelés 

bár szerepet játszik a környezeti teljesítményben, de annak csökkentése sem tekinthető 

önmagában megoldásnak. Nem a felhasznált erőforrások illetve a szennyező anyag emisszió 

mennyisége ugyanis az elsődleges szempont, hanem hogy mindez miként hat a környezet 

                                                           
33

 Magyarországon ahhoz, hogy fedezni lehessen az üzemanyag-felhasználási igényt, ami 2005-ben 2 mrd l 

benzin és 2,8 mrd l gázolaj volt. Magyarország 2 millió ha területet kellene igénybe venni bioetanol és és kb. 

ugyanennyit a biodízel előállításához, ez szinte a teljes szántóföldterületet (4 509 millió ha) igénybe venné. 

(Gyulai 2007) 
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állapotára. A volt szocialista ipar visszaesése következtében pl. a környezeti szennyezőanyag 

kibocsátás, a környezetterhelés is jelentősen visszaesett igaz kármentesítési munkálatok 

részben még ma is zajlanak (Simon 2015), a környezeti teljesítmény azonban mindeközben 

nem javult.  

40. ábra: A komplex modell szerkezete és keletkezett hozzáadott értékek 

 

forrás: saját szerkesztés 

A modell egy szélesebb regionális szemléletet alkalmaz, és katalizátora lehet az intézményi 

változásoknak a térségen belül. A makro-regionális szint jelentősége nem eléggé közismert 

jelenleg, ami azzal is magyarázható, hogy kevésbé megfogható és nyilvánvaló. A Duna Régió 

előtt álló kihívások megismerése szorosabb együttműködést eredményezhet a különböző 

intézmények és szintek aktorai között. Nagyobb tudatosításra van tehát szükség. A stratégia 

facilitátorként működik közre az adott térségen belül az ágazatok teljesítményének 

fejlesztésében, a változásokhoz való alkalmazkodás megkönnyítésében, és a közös fellépések 

előkészítésében. Közvetett hatásként a társadalmi-gazdasági mutatókban mérhető 

változásokhoz is hozzájárul pl. az innováció, a vízminőség, erőforrás-hatékonyság területén. 

Szerepe jellemzően ráható, előidéző semmint közvetlenül cselekvő.  A projektek nagy része 

akkor is megvalósulna, ha nem lenne stratégia. A stratégia a projektek minden szakaszában 

hozzájárul annak sikeréhez. Már a projektek implementációja során is azáltal, hogy a térség 

előtt álló kihívásokkal szemben a közös fellépést a programok és projektek prioritásainak 

célirányos meghatározásával segítheti elő. Eredménye azonban leginkább a projekt utolsó 

fázisában nyilvánul meg. A stratégia nemcsak többszintű, hálózati együttműködést tesz 

lehetővé, de a projektek eredményeit jobban megjeleníthetővé és hitelesebbé teszi a 
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disszemináción eszközével, így növelve értéküket. Ugyanez elmondható a programokról is, 

ahol a finanszírozási lehetőségek feltérképezésében és összeegyeztetésében van kiemelkedő 

szerepe.  

6. Összefoglalás 

 

Az Európai Unió a versenyképesége növelése érdekében igyekszik szorosabbra fűzni 

gazdasági kapcsolatait a globális erőközpontokkal, és integrálódni a globális gazdasági 

folyamatokba. Ennek hatására Európa térszerkezetében is változásokat figyelhetünk meg, a 

változások nem egyformán érintik azonban Európa különböző térségeit, egyes területek 

előnybe, míg más térségek hátrányba kerülnek.  A nyugat-kelet, észak-dél, centrum-periféria, 

a városi-vidéki térségek közötti különbségek olyan mértékűek, hogy nem beszélhetünk 

egységes fejlődési modellről. A területi különbségek mérséklése érdekében hatékony 

megoldásnak tűnhetnek a különböző makro-regionális kezdeményezések, amelyek nagy 

előnye a legtöbb transzeurópai, transznacionális törekvéssel szemben, hogy területi 

szemlélettel is bírnak. Területi lehatárolásukban még jellemzően megjelenik valamely 

természeti elem, mint térségi szervező erő, bár stratégiájukban már a hangsúly inkább a 

gazdasági, biztonsági stb. szempont irányába tolódik. A Duna Régió területi lehatárolását a 

transznacionális vízgyűjtő terület adja. Ez a szempont rávilágít arra az összefüggésre, mely 

alapján megállapítható, hogy a térség a makro-régiók egy speciális csoportját képviseli. 

Legalább ilyen lényeges szempont azonban a régió funkcionális, térbeli lehatárolása.  A Duna 

makro-regionális ökoszisztéma soft térbeli határait egy valódi transznacionális rendezőelv 

tudná kijelölni, mely egyben alapját is képezné egy transznacionális identitásnak.  

Az ma még nem kivehető hogy a Duna-térség államai egy közös vagy több különböző irányba 

fejlődnek-e tovább (Szabó  Farkas 2014,72), de a térség egyedi karakterrel bír (Horel 2011), 

és egyes kutatásokban, mint potenciális erőközpont is megjelenik, és a hagyományos 

irányultságú Ny-K tengely mellett egy többpólusú hálózati fejlődés lehetősége is kezd 

kibontakozni (Cs. Pavisa et al. 2009). A térségre egyszerre nehezedő külső és belső politikai 

hatások kivédése, áthidalása csak összefogással, közös értékrend és célok meghatározásával 

valósulhat meg. Amennyiben a térség tagországai önálló fejlődési irányokat keresnek, az a 

térség további széttöredezettségéhez és a térség periféria helyzetének elmélyítéséhez vezet. A 

közös és egységes irány meghatározása viszont jó esélyt teremthet ahhoz, hogy a térség 

versenyképes régióvá váljék. A makro-regionális kormányzás egy fajta szelepként 



154 
 

funkcionálhat a térségben. A térség ezen keresztül integrálódni tud a globális innovációs 

hálózatokba, beengedi az innovatív tudást gyarapító hatásokat, támogatja azokat a 

mechanizmusokat, amelyek erősítik a térség megújhodási, innovációs kapacitását, nem engedi 

ugyanakkor, hogy a térség erőforrásait kimerítse, mérsékli azokat a hatásokat, amelyek 

gyengítenék a kohéziós potenciált, és tovább fragmentálnák a térséget.  

41. ábra: Duna-térség SWOT analízise 

 

forrás: saját szerkesztés 

A V4 együttműködés mintegy 700 éves múltra tekint vissza. Egy új, témák és 

tagállamok kérdésében nyitott és rugalmas V4 együttműködés hasznos és kívánatos a térség 

számára, mely nagymértékben hozzájárul a bizalom kiépítéséhez is (Gniazdowsky 2005). A 

szektorális politikákon túlmutató, hosszú távú együttműködés kialakítására van azonban 

szükség, mert anélkül az együttműködők elveszíthetik motívációjukat. A közös agrárpolitika 

(KAP) kérdésében már megmutatkozott, hogy a V4 államok közül pl. Magyarország és 

Lengyelország jobban érdekelt, mint Csehország és Szlovákia. A Duna-térség a területén 

áthaladó kereskedelem növekedésének köszönhetően, fejlődhet és esetleg meghatározó 

logisztikai központtá válhat. Az infrastruktúra fejlesztése a térségben a tőkehiány miatt 

azonban csak európai uniós illetve külföldi beruházásokkal valósulhat meg. Könnyen 

előfordulhat, hogy ha megélénkül a Nyugat-Európa és Ázsia közötti kereskedelem, a közbülső 

térség továbbra is alárendelt szerepet fog játszani, s nem lesz más, mint szállítási útvonal.  

Az „europaizációs” integrációs valamint a regionális dezintegrációs folyamatok a 

kelet-közép-európai (KKE) térségben fáziskésésben vannak a nyugat-európaihoz (NYE) 

képest (Szilágyi 2010). A térség egységét megnehezítő dezintegrációs folyamatok jelenleg is 

tartanak. Ez azonban egy hosszabb átalakulási folyamat természetes részének tekinthető, 
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melynek során a dezintegrációs folyamatokat integrációs folyamatok követik. A régió 

önmeghatározásába bevésődött a nyugathoz, kelethez való viszonyítás. A Kelet-Közép Európa 

megnevezés predesztinálja, hogy magát Kelethez vagy Nyugathoz képest határozza meg. A 

Dunatáj, a Duna-identitás ezzel szemben erősíthet egy összetartozásérzést. Ez lehetővé teszi, 

hogy a térséget a Dunával való kapcsolata alapján, ne pedig az attól keletre vagy nyugatra 

elhelyezkedő térséghez viszonyítva határozzuk meg. Mindaz tehát, ami a Dunára felfűzhető, a 

Duna-térség része. Ehhez elsődlegesen meg kell határozni azokat a változókat, ami alapján ez 

a felfűzés, vagyis tulajdonképpen a makro-régió lehatárolása lehetségessé válik. Amennyiben 

sikerül egy életerős mezoregionális identitástudatot kialakítani, az segítene ellensúlyozni a 

széthúzásra alkalmas kölcsönös történelmi sérelmeket, és kellő mértékű intézményesítéssel 

egy versenyképes mezorégió alapjait teremtheti meg (Bereznay 2007). Az MLG, ami 

egyidejúleg tud közvetíteni a különböző szintek között és a környezetügy, mint a 

leghorizontálisabb politika jelentősen hozzájárulhat a térbeli különbségek mérsékléséhez. A 

vizsgálatban bemutatott esetek azonban azt sugalják, hogy a nagytérségekben is és az integrált 

folyómedence fejlesztéseknél is bár megvan a törekvés az államok és az ágazati érdekek 

közötti egyensúly megteremtésére, de mégis egy-egy állam vagy ágazat érdekei jobban 

érvényesülnek. A makro-regionális együttműködés egyik jellemzője, hogy egy tagállam vagy 

régió egyidejűleg több makro-régiónak is tagja lehet, pl. Németország (Bajorország és Baden 

Württemberg tartományokon keresztül) a Balti-régió, a Duna-régió és az Alpok régió 

tagjaként makro-regionális léptékben is jelentős befolyásra tehet szert.  

A térség együttműködésének szükségszerűsége vitathatatlan, az erőforrás felhasználás, 

a gazdasági versenyképesség, a területi kohézió szemszögéből nézve is. Az együttműködés 

akadályai is ismertek: kulturális különbségek, fáziskésés a gazdasági és intézményi 

fejlődésben stb. A Duna-térség fejlődésének irányát alapvetően két tényező, a top down és a 

bottom up folyamatok határozzák meg. Makro-régió a két ellentétes irányú folyamat egyike 

vagy akár mindkettő együttes hatása következtében is kialakulhat. Az együttműködés 

létrejöhet fentről az EU által vezérelt regionalizáció hatására, vagy lentről építkező 

regionalizmus következtében. Amennyiben a transznacionális fejlesztések csupán az EU 

forrásokra hagyatkoznak, mint eddig is, vagy egyéb külső donorból valúsulnak meg, akkor a 

fejlesztéseknek továbbra sem lesz makro-regionális iránya és a régión túlmutató érdekek 

(szállítás, kereskedelem stb.) lesznek a meghatározóak. Amennyiben az egyes szubregionális 

törekvések elérnek egy kritikus tömeget, és átfedései mentén megmutatkozik a térség fő 

kohéziós ereje, akkor létrejöhet a makro-regionális szint. A térségnek ehhez támogató 

geopolitikai helyzetre, gazdasági fejlődésre, kiegyenlített intézményi rendszerre van szüksége. 
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A félelem a folyamatok elhúzódásától, és kétséges eredményességétől fokozhatja a 

türelmetlenséget a politikai eliten, és a társadalmon belül, valamint a befektetők körében. 

További szempont, hogy mindez egyre erősödő globális bizonytalanságok közepette zajlik. 

Kelet-Közép Európa a XX. század során meghatározó súllyal bírt a világtörténelem 

alakulásában. Ennek oka, hogy területi és nemzetiségi összetétele rendkívül bonyolult, ahol az 

állam és nemzethatárok  Nyugat-Európától eltérően  nem esnek egybe, ráadásul a területért 

nagyhatalmi játszmák folynak, amelyek előszeretettel építenek az etnikai konfliktusokra s 

mindez már világháborúk kitöréséhez vezetett. A térségben a helyzet nem érett még a 

bizalomra építő együttműködéshez. A 90-es években bekövetkezett Balkáni háború még a 

terület határait nem lépte túl, a jelenlegi ukrán-orosz konfliktus sajnos könnyen világméretűvé 

eszkalálódhat. Fennáll a veszélye annak, hogy a térség miképp az EU-nak csak perifériája, a 

globális térnek is a perifériájára szorulhat, ha nem ismeri fel az együttműködés hiányából 

adódó sebezhetőséget.  

A Duna-térség egyes részei jelentős különbségeket mutatnak területi vonatkozásban. A 

Duna makro-régió fejlesztésének egyik fő nehézsége az, hogy túlságosan heterogén 

összetételű, túl sok szereplő között kell hatékony kooperációt elérni. Ez a sokszínűség 

egyfelől kihívás, másfelől egy lehetőség. Olyanok is résztvevői, akik nem érintettek 

közvetlenül a Duna fejlesztésében, ami arra enged következtetni, hogy létezik egy térségi 

együttműködési hajlandóság, ha nem is mindig egyértelmű. Az együttműködésre elszántnak 

és érettnek kell lennie gazdaságilag, jogilag, politikailag, és társadalmilag. A Duna-térség 

versenyképessége azon dől el, hogy képes-e olyan szabályrendszert létrehozni és működtetni, 

amely tagjait együttműködésre ösztönzi.  

6.1. Hipotézisek értékelése 

 

A szuverenitás fogalmának egy ökopolitikai megközelítését vázoltam fel a második fejezet 

keretében. Ha egy állam konfrontálódik egy másik állammal, vagy más államokkal akkor 

vagy egymás között rendezik a vitáikat, vagy egy szupranacionális szervezet (intézmény, 

nemzetközi jog) dönt az ügyükben. A határon átnyúló környezetszennyezések egyre nagyobb 

gondot jelentenek elsősorban a környezetkárosító hatásuk révén, másodsorban azért, mert a 

nemzetközi jog nem elégséges velük szemben. Mindezek következtében új együttműködési 

formák alakulnak ki, melyek alakítják az államok területhez fűződő és egymás közötti 

viszonyát.  
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(T1) A határon átnyúló környezeti hatások felett folytatott viták különböző ’szuverenitási 

alkufolyamatokat’ indítanak el, melyekben a nemzetállamok önként részt vesznek, és  

amelyek felvetik a jogok mellett a kötelezettségek és felelősségek kérdéskörét is. Mindezek 

következtében új kormányzási formák, új regionális együttműködések jöhetnek létre. Ezzel 

igazolást nyert első hipotézisem  A globális környezeti változások hatására átalakul a 

politikai tér (H1).  

A harmadik fejezetben a nemzetközi folyóvölgyek térségét vizsgáltam meg. Ezekben 

többnyire konfliktussal terhelt térségekről van szó, mégis a sokszor különböző társadalmi és 

gazdasági szerkezettel bíró államok együttműködésre szánják el magukat.  

(T2) A folyómedence(vízgyűjtő) menedzsment szempontjából lényeges a helyes lépték 

meghatározása és a döntéshozói szint kialakítása. A vízgyűjtő lehatárolás az erőforrás-

hatékonyság szempontjából ideális szint, de a térségi együttműködéshez nem elégséges 

előfeltétel a területi lehatárolás. A közös kihívások önmagukban még nem késztetik 

együttgondolkodásra és közös fellépésre a térség államait. Nem sikerült igazolnom második 

hipotézisemet, hogy a vízgyűjtő terület, mint lehatárolás, megfelelő alap a térségi 

együttműködéshez (H2).  

A nagytérség, mint új szintű együttműködés összetevőit és jellemzőit tekintettem át a 

negyedik fejezeten belül. Az EU bővítés ellenére a gazdasági különbségek nőttek Európa 

nyugati és keleti fele között, de nőtt a diszparitás a kelet-európai fővárosok és vidéki térségek 

relációban is. A területi együttműködés (város, metropolisz, határvidék vagy makro-régió) 

hatékonyabban tud reagálni azokra a kihívásokra, amikre egy területi adminisztratív 

hatóságnak nincs eszköze. A kihívás jellegétől függően persze más-más szintű válaszra és 

más-más szereplői körre (civil, szakmai képviselet, kutatóintézet, vállalkozók stb.) lehet 

szükség pl. egy nemzetközi folyón levonuló szennyezés vagy árvíz esetén, egy 

transznacionális munkaerő-piaci kihívás, vagy egy inter-regionális energiahálózat ügyében 

stb. A makro-régió ezeket a különböző szinteket és szereplőket, témákat és intézményeket 

fogja össze és rendezi egy ernyő alá. A fejezetben már működő európai makro-régiók 

működését hasonlítottam össze és elemeztem a hatékonyság szemszögéből. A kooperáció 

elemzése kapcsán felmerült, hogy miként lehetne az együttműködés elemeit legideálisabban 

összerendezni ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni az adott régió. Az érdekek, jogok, 

elvárások összeilleszthetősége nagy kihívást jelent, de szükséges, hogy a partnerek 

elszántságukat megőrizzék, és hosszú távon inspirálni lehessen őket. A transznacionális 
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INTERREG programok kapcsán megmutatkozott, hogy azok a programok amelyek túl széles 

keretet fognak át, nem célra vezetőek. A Balti-tengeri Régióra és a Duna Régióra is igaz az a 

kritika, hogy túl sok, szerteágazó projekt és cselekvés készül, ami nem minden esetben 

kötődik a transznacionális térhez. Hozzáadott érték leginkább olyan tervezés esetén várható, 

amelynek eléréséhez összefogásra van szükség, egyértelműen a makro-térséghez köthető, és 

transznacionális célt valósít meg.  

A hazai és a nemzetközi szakirodalom elemzése alapján feltártam a makro-régió 

működésének hátterében álló összefüggéseket és az együttműködés alapelveit. A makro-

régiók kialakulásának hátterében meghatározó szerepe a társadalmi folyamatoknak van. A 

makro-régióra úgy kell tekintenünk, mint a közös cselekvések meghatározásának, 

alkalmazásának és koordinálásának hálózati eszközére. A makro-regionális együttműködés 

egy komplex integratív (ágazatközi koordináció), horizontális (transznacionális területi 

együttműködésen alapszik) és vertikális (multi-level koordináció) hálózati rendszert alkot. A 

makro-régió új kormányzást, forrásokat és képességeket is eredményez (Dubois et al. 

2009,15). 

(T3) Egy makro-régió mindaddig működőképes, amíg van olyan közös kihívás, mely 

leküzdése közös vállalás és célkitűzés tárgya. A makro-régió sikerét meghatározzák a 

stratégia feszültségtényezői, valamint a stratégiához kapcsolódó akciótervek, melyek hatással 

vannak a régió szervezeti kapacitására. A Balti-tengeri Régió és részben a Duna Régió 

elemzése kapcsán ezek a tényezők visszaigazolást nyertek. Ezzel igaznak bizonyult harmadik 

hipotézisem, mely szerint A makro-régió kritériumai meghatározhatóak, és a feltárt policy 

eszközökkel lehet szervezni, működtetni, fenntarthatóan fejleszteni az adott makro-régiót (H3).  

A Duna térség előtt álló kihívásokat elemezve, azokat három fő csoportba osztottam. Egyrészt 

vannak külső fenyegetettségek, amik a folyó medencén kívülről érik a régiót (globális 

gazdaság és annak következményei: növekvő transzkontinentális szállítás, globális 

klímaváltozás, globális migráció, globális energiahiány stb.) és amelyekre nincs nemzetállami 

keretek között megoldás. Másrészt a térség geopolitikai helyzetét meghatározza, hogy hosszú 

ideje nagyhatalmak meghiúsítják a térségen belüli egység kialakulását, melynek 

következtében a térségen belül belső ellentétek alakultak ki és állandósultak. A helyzetet 

nehezíti, hogy nem csak az egyes országok, de az ágazatok is önállóan egymás ellenében 

próbálják magukat pozicionálni. Harmadrészt a Duna, mint ökoszisztéma integráló erő 

szerepét a fejlesztések nem ellensúlyozhatják.  
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(T4) A Duna Régión belül a területi kohézió igen gyenge, több szempontból is töredezett a 

térség, és az együttműködés nehézségei részben az intézményi struktúrával állnak 

összefüggésben. A Duna-térség kapcsán nem sikerült igazolni negyedik hipotézisemet, 

miszerint a makro-regionális kormányzás hozzáadott értéket eredményez (H4).  

Az ötödik fejezetben egy új modell megalkotására törekedtem, mely a Duna térségen belüli 

különbségek csökkentését segíti elő. A közös makro-regionális kihívások és a vízgyűjtő, mint 

lehatárolás sem elégséges előfeltétele egy transznacionális kooperációnak. Az államok közötti 

kölcsönös interdependencia, mely főleg a klímaváltozás kapcsán erősödik, elvezethet ilyen 

szint kiépüléséhez. Az erőforrás-hatékonyság javítása egy valódi transznacionális cél lehet 

ebben a folyamatban.  A döntéshozókat jellegzetesen a gazdasági érvek befolyásolják, így az 

erőforrások szerepét kell egyértelműsíteni a versenyképességen belül. Olyan makro-régió 

esetén, melynek egy nemzetközi vízgyűjtő terület adja a területi lehatárolását a makro-

regionális folyamatok és a vízgyűjtő erőforrás transzportjai között kell az optimális működés 

feltételeit megtalálni. A modell az alábbi összetevők szintézisét valósítja meg: környezeti 

menedzsment, a környezeti programok, projektek, és innovációk, a környezetterhelés, a 

környezet állapotának változása a makro-régió működése következtében. 

(T5) A Duna Régió fejlesztésében a makro-regionális szemléleten túl a transznacionális 

vízgyűjtő speciális szempontjainak is érvényesülniük kell. Elemzésem célkitűzése az volt, 

hogy rámutassak a versenyképesség és az erőforrás-hatékonyság teljesítménye közötti 

összefüggésekre a Duna Régió példáján keresztül. Az összefüggések alapján megállapítható, 

hogy egyrészt az erőforrás-hatékony gazdálkodás előfeltétele a versenyképességnek, másrészt 

az erőforrás-hatékonyság növelése fontos szerepet tölt be a versenyképesség erősítésében. A 

térség fejlődésének is mércéje lehet ezért a vízminőség és a hozzáférés. Ezzel igazolást nyert 

ötödik hipotézisem A makro-régiókon belül külön csoportot képeznek azok a térségek, 

amelyek tengelyét egy transznacionális vízgyűjtő alkotja (H5) 

Kutatásom, mely a Duna Régió fejlődésének összefüggéseit igyekezett feltárni nem tudta 

egyértelműen visszaigazolni egy makro-regionális stratégia, mint nagytérségi fejlesztési 

eszköz hatékonyságát Európának ezen a részén. Ennek oka egyrészt, hogy a Régió 

térszerkezet túlságosan töredezett, másrészt a térség fejlettebb részét alkotó fővárosi és egyes 

nyugati városai még nem váltak a nyugat-európai magtérség mintájára dinamikus 

erőközpontokká, amik az egész makro-régió húzóerejét adhatnák. A makro-régió 

eredményeképpen hozzáadott érték leginkább az intézményi innováció területén keletkezhet. 
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A különböző érdekcsoportok szerveződése azonban nehézkes a térségben. Nem egyértelmű, 

hogy miként növelhető a bizalmi tőke az együttműködők között, hogy a civil társadalom és a 

regionális szint mennyire tud a döntési folyamatokban részt venni, illetve, hogy ki tud a 

különböző partnerek és szintek között közvetíteni. Tény hogy a térség elindult az integráció 

útján, keresi a kohéziós erőt, és ezen az úton tovább haladnia érdemes, az együttműködések 

további elmélyítése kívánatos a térség fejlődése érdekében. Különösen az olyan területeken, 

mint az erőforrás felhasználás vagy a közlekedésfejlesztés területén indokolt a többszintű, 

transznacionális együttműködés. A stratégia azonban túlságosan átfogó témákkal operál, ami 

nem szerencsés. Konkrétan a térséget érintő, egyértelmű célokra kellene fókuszálni. Ezt 

követően kerülhetne sor arra, hogy a cselekvésekhez hozzárendeljük az együttműködés 

megfelelő eszközeit és kereteit.   

6.2. További kutatási irányok 

 

Az MLG kormányzás hatékonyságának mérése további kutatás tárgyát képezheti. Ehhez 

olyan eszközre van szükség mely a szereplők, az intézményi elrendeződések, az interakciók 

komplex szempontjait egyszerre képes elemezni. 

Mivel sorra alakulnak makro-régiók, fontos lenne tapasztalataik megosztása egymás között. 

További kutatást igényelne a Duna-térség más makro-régiókkal (elsősorban a Fekete-tenger 

illetve a Balti-tenger térségével) való kapcsolatának feltérképezése is. Az ilyen jellegű kutatás 

rávilágíthat a makro-régiók globális folyamatokban betöltött szerepére. Ez azonban túlmutat 

kutatásom céljain, itt pusztán a globális folyamatok makro-régionális kormányzásra gyakorolt 

hatását elemeztem.  

 

Ugyancsak kívánatos lenne, a Duna Régió működésének jövőbeli összehasonlítása a 

bemutatott eszközrendszer alkalmazásával illetve a jelen tanulmányban feltárt eredmények 

alkalmazhatóságának vizsgálata más nagytérségekben.  
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