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1. A kutatás célja 

 

 Az EU a versenyképessége növelése érdekében fokozni igyekszik integrációját a 

világgazdaságba. Az EU fejlődésében jelentkező területi egyenlőtlenségek, amelyek 

kialakulásában a gazdasági tényezők egyenlőtlen földrajzi eloszlása játszik szerepet, azonban 

hátravetik a versenyképességét. A dolgozat a vitatott kelet-közép-európai egység, mint 

problémakör kapcsán egy formálódó Duna Régió lehetséges fejlődési irányait vizsgálja meg a 

fentről kezdeményezett transznacionális regionalizáció, és a lentről építkező transznacionális 

kezdeményezések és szubregionalizmus aspektusából. A Duna makro-regionális térség 

kialakításának és működésének célja az EU versenyképességének a javítása. A résztvevők 

maguk is egyetértenek ugyan a célkitűzéssel, de az alapvetően mégis egy fentről 

kezdeményezett, EU indukálta folyamat. Mélyebb összefüggéseiben vizsgálva a folyamatot 

azonban, megláthatjuk benne a hosszabb távon kiegyensúlyozott működés szükségességét, 

ami 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 hatékonyan működtesse az összefüggő 

terület erőforrásait, fejlessze a térség stabilitását, rugalmasságát, és megújhodási képességét. 

Az endogén folyamatok tér-idő dimenzióban történő elemzésén keresztül felmérhetjük, hogy 

mennyire felkészült a térség azokra a sokrétű kihívásokra, amelyekre 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.  

 

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.  

 

Kutatási kérdéseim az alábbiak: 

 

1. Mely folyamatok alakítják a makro-régiók alakulását? 

2. Milyen hozzáadott értéket teremt a makro-regionális stratégia 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 

 

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 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 Duna-térség fejlesztése a centralizációs-
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decentralizációs folyamatok kiegyensúlyozására törekszik. A nagyhatalmi érdekek miatt a 

térség nem tudott egységbe rendeződni a történelem során, a különutas nemzetállami 

törekvések is tovább fragmentálták a térséget, az EU csatlakozás sem csökkentette a 

különbségeket a térségen belül, ráadásul a gazdasági válság is megakasztotta a fellendülést. 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.  

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, 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 

(Bulla 2004). 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 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 makro-régiók előzményeit megtalálhatjuk pl. a Hanza-szövetség, a Velencei köztársaság, 

Mitteleuropa vagy pl. a Benelux államok történetében. A V4 együttműködés is mintegy 700 

éves múltra tekint vissza. Egy új, témák és tagállamok kérdésében nyitott és rugalmas V4 A 

szektorális politikákon túlmutató, hosszú távú együttműködés hasznos és kívánatos a térség 

számára, mely nagymértékben hozzájárul a bizalom kiépítéséhez is (Gniazdowsky 2005). 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.  

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.  

A nagytérségeket jellemzően nem fizikai valójukban vizsgáljuk, hanem a stakeholderek 

cselekvésein keresztül. Egy makro-régió alakulása soha sem befejezett folyamat eredménye, 

állandóan formálódik a társadalmi kommunikációknak megfelelően (Weichhart 2000). 

Folyamatos diskurzusok viszik előre a folyamatot, mely ellentmondásoktól sem mentes, és 
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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). 

 

Az ma még nem kivehető hogy a Duna-térség államai egy közös vagy több különböző irányba 

fejlődnek-e tovább (Rechnitzer 2013, Szabó  Farkas 2014) 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). 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 

kormányzáson keresztül a funkcionális térség integrálódni tud a globális innovációs 

hálózatokba, teret enged az innovációs kapacitását erősítő behatásoknak, mechanizmusoknak, 

másfelől viszont mérsékli azokat a hatásokat, amelyek gyengítenék a kohéziós potenciált, 

csökkentenék erőforrásait és tovább fragmentálnák a térséget.  

 

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, 

melynek során a dezintegrációs folyamatokat integrációs folyamatok követik. A többszintű 

kormányzás egyidejűleg tud közvetíteni a különböző szintek között, és a környezetügy, mint a 

horizontális politika jelentősen hozzájárulhat a térbeli különbségek mérsékléséhez. A 

vizsgálatban bemutatott esetek azt sugallják, hogy a nagytérségekben is és az integrált 

folyómedence fejlesztéseknél is bár megvan a törekvés az államok és az ágazati érdekek 

összehangolására, de többnyire mégis egy-egy állam vagy ágazat érdekei jobban 

érvényesülnek.  

 

Az erőforrás felhasználás, a gazdasági versenyképesség, a területi kohézió a térség 

együttműködését indokolja. 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 valósulnak meg, akkor a fejlesztéseknek továbbra sem lesz makro-

regionális iránya és a régión túlmutató érdekek (szállítás, kereskedelem stb.) lesznek a 

meghatározóak. Az egyes szubregionális törekvések átfedései mentén kibontakozhat egy 

makro-regionális szintű együttműködés, ehhez azonban támogató geopolitikai helyzetre, 

gazdasági fejlődésre, kiegyenlített intézményi rendszerre van szüksége. A folyamatok 

elhúzódásától való félelem, és az egyre erősödő globális bizonytalanságok miatt a térségben a 

helyzet nem érett még a bizalomra építő együttműködéshez. Az együttműködésre elszántnak 

és érettnek kell lennie gazdaságilag és társadalmilag egyaránt. A közös erőforrások hatékony 

felhasználása ezt a folyamatot segítheti. A Duna makro-regionális ökoszisztéma soft térbeli 

határait egy valódi transznacionális rendezőelv tudná kijelölni, amely tagjait együttműködésre 

ösztönzi és egyben alapját is képezné egy transznacionális identitásnak.  
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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-

régiókon belül külön csoportot képeznek azok a térségek, amelyek tengelyét egy 

transznacionális vízgyűjtő alkotja (H5). 

 

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: 
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(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 

deduktív eljárásokban is (Bryman 2008). A dolgozat a globalizációs folyamatok, a makro-

regionális folyamatok, és az intézményi menedzsment összefüggéseinek vizsgálatára 

törekszik az erőforrás felhasználás 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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4. A kutatás eredményei 

Megvizsgáltam, hogy a globális folyamatok milyen hatással vannak a politikai tér alakulására, 

milyen tényezők támogatják új erőterek kialakulását, milyen összefüggés van a globális 

ökopolitika intézményi struktúrája és a térszerkezeti változások között. A szuverenitás 

fogalmának egy ökopolitikai megközelítését vázoltam fel. 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.  

(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).  

Az nemzetközi folyamvölgyi fejlesztések (Tennessee, a Mekong, a Rajna, a Duna) 

tapasztalatainak elemzésével arra kerestem választ, hogy a vízgyűjtőterület, mint lehatárolás 

mennyiben felel meg egy transznacionális együttműködés keretének. A nemzetközi 

folyóvölgyek többnyire konfliktussal terhelt térségek, 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 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 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 
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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 pozícionálni. Harmadrészt a Duna, mint ökoszisztéma integráló erő 

szerepét a fejlesztések nem ellensúlyozhatják, mert az csökkentené az erőforrás biztonságot.  

(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).  

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. 

A térség elindult az integráció útján, keresi a kohéziós erőt, az együttműködések további 

elmélyítése pedig kívánatos a térség fejlődése érdekében. Különösen az erőforrás felhasználás 

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.  
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Egy új, köztes szint a makro-régió kialakulásának elméleti és gyakorlati bemutatására 

törekedtem. A vizsgálatom értelmezése szempontjából legfontosabb alapfogalmak (makro-

régió, makro-regionális stratégia, többszintű együttműködés) kerültek bemutatásra, a makro-

regionális együttműködés szemléletének és koncepciójának kifejtése, sajátosságainak 

feltárására került sor. Az együttműködések strukturális összetevőit elemeztem, feltérképezve a 

lehetséges kritériumokat, eszközöket, amelyekkel egy nagytérség hatékonyan működtethető 

és koordinálható. Az elemzés célja volt, hogy 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 

végeztem el. Arra kerestem a választ, hogy egy több szempontú fejlesztés mennyiben lehet 

előnyösebb, mint az ágazati szemlélet. Megvizsgáltam, hogy miként befolyásolja a Duna-

térség egységes fejlődését, transznacionális együttműködését a régió geopolitikai helyzete, 

miként határozza meg a területhasználat, az erőforrás felhasználás a fejlődés irányát, és 

milyen összefüggés lehet a térbeli különbségek és a kormányzás szerkezete között. A Duna 

Régió a makro-régiók egy speciális esete, mely egy nemzetközi vízgyűjtő erőforrásait 

hasznosítja. A folyóvölgyi fejlesztések és a makro-regionális együttműködés eszközeit 

egyesítő komplex modell kidolgozásával célom az erőforrás-hatékonyság növelése és azon 

keresztül a versenyképesség javítása volt. A globális erősúlypontok megváltozása, a globális 

áramlások gazdasági hatásai mellett a környezeti hatások is szükségessé teszik nagyobb 

léptékek alkalmazását. A vízpolitika és a területfejlesztési politika összehangolása döntően 

hozzájárulhat a vízminőség és mennyiség javításához. Különösen a vízgyűjtő területeken 

valósulhat meg ilyen transznacionális együttműködés a közös erőforrást érintő kihívások 

kezelése érdekében. 

 

5. A kutatás jövőbeli lehetséges irányai 

 

A multi-level governance 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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1. The aim of the dissertation 

 

The EU needs further global economic integration to enhance its competitiveness. Territorial 

inequalities in European spatial development generated by uneven distribution of economic 

resources however can hamper competitiveness. This paper depicts some possible future 

prospects of the Danube Region in relation to the much debated Central European unity. 

Aspects of transnational top-down regionalisation and bottom-up subregionalism processes 

are both considered. The point in a functional Danube macro-region is to improve EU 

competitiveness. Participants share the common goals yet it is a top-down initiative by the 

EU. Analysing the process more thoroughly however can help us realize in it the necessity for 

a more balanced operation of the system in the long run, which require resource efficient 

management. This would take longer time to take shape but since it is based upon bottom-up 

processes it would be more stable as well.  

A macro-regional co-operation is to improve resource efficiency, stability resilience and self-

renewal ability of a spatially coherent region. A space-time analysis of endogenous factors 

enables us to tell if the region can address multifaceted challenges arising from its geopolitical 

landscape. The region needs to mobilise hidden powers and build capacities through 

interactions to become resilient and address unforeseen challenges.  

The research has a multidisciplinary approach, some research questions require aspects of 

environmental science, public administration and management or international law. 

Research questions: 

1. What mechanisms influence the formation of macro-regions? 

2. What is the added value of the macro-regional strategies in EU regional policy? 

3. How could the Danube Region fit in the new network of macro-regions and to what 

extent can the EUSBSR be considered as a model for the EUSDR? 

4. What challenges will the Danube Region have to face? 

5. How can resource efficiency in the Danube region be provided to address 

competitiveness challenges ? 

 

Since the beginning of the 21st century new relations have been built between the public and 

the private sectors, new types of institutions and structures have been formed and they all 

have their influence on territorial policy management. There is a shift in governance from 

hierarchy to networks system, and a new multi-level governance can be formed in the Danube 

Region.  

The Danube means not only the mere river valley but the elusive renewal capacity embedded 

in the self-regulating social-ecological network system which is the root of competitiveness as 

well. Developing the Danube Region means seeking balance between centralization and 

decentralization. Neighbouring superpowers throughout history have hindered the region’s 

way to unit and diverse interests of member states have deepened fragmentations. Despite 

joining the EU disparities in the region have not vanished and the economic crisis brought a 

setback to the development process. The region now has to meet challenges that neither the 

EU level nor the nation state can address: aging population, outmigration, long-term 

unemployment, global climate change, increasing need for freight transport, the Danube 

ecosystem degradation etc.). Joined efforts are needed for development that exceed the 

capacity of formal transnational, bilateral and multilateral cooperations. 
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The macro-regional strategy built along the principle of subsidiarity, shared interests, 

challenges and opportunities can bring innovation and added value to regional policy. EU 

funds can be used more effectively and wisely. Since the macro-region is a social learning 

process as well, new capacities can be generated during the decision making process of the 

networks which improve territorial cohesion. There are increasing interdependencies between 

different parts of the world and so actions in one place can bring about challenges in another 

place and vice versa. This is especially true for climate change related issues. Action and 

strategy planning therefore needs a complex perspective (Bulla 2004). The Danube Region 

can develop more effectively in an integrated polycentric network . Networks of cities, trade 

routes information flows, and resources need to be reactivated. This involves not only hard 

infrastructure development but cultural and ecological transport connections, too  

Economic and cultural cooperation at macro-level is not something completely new neither it 

is restricted to Europe. Modern archeology (Kowalewski 2004) has revealed regions with 

certain characteristics some hundreds or thousands of years ago already using this framework. 

Some elements of macro-regions can be traced back to the Hanseatic League, the Republic of 

Venice, Mitteleuropa or the Benelux Union etc. The Visegrád Group has a history of 700 

years and a vigorous, influential and flexible Visegrád Four Plus (V4+) open to new issues 

and members, overreaching beyond sectoral policies would be beneficial for the entire region 

and would support trust among its members (Gniazdowsky 2005).  

 

The Danube region due to increasing cross-regional trade could develop and become a leader 

in logistics. Infrastructure development however is in need of financial resources and 

therefore depends on EU and other external donors. Increase in freight transport between 

West Europe and Asia can turn the region in between into a bare transportation corridor and 

play a subordinate role. Globalisation has great influence on the construction and 

reconstruction of macro-regions. Thus the old structure is reinvented and can become a 

leading concept in competitiveness theories during the post-crisis period and expectations are 

high although little is known about its mechanism. Macro-regions can be unravelled through 

stakeholder interactions rather than physical territorial aspects. A macro-region can never be 

the end result of a completed process. It is continually re-produced through social 

communications (Weichhart 2000). The process normally involves contradictions, power 

struggles revolving not only around the content of this new scale but also between different 

scales. (Swyngedouw 1997, Lähteenmäki-Smith et al. 2005).  

 

It is not yet clear whether nations states in the Danube Region can converge and follow the 

same tracks or go it alone (Rechnitzer 2013, Szabó  Farkas 2014) but the region has special 

characteristics and appears now as a potential dynamic centre and besides the traditional east-

west axis, a new polycentric network of development is taking shape as well (Cs. Pavisa et al. 

2009). If nation states chose to develop individually it can result further fragmentations and 

the region will be pushed towards the peripheries. Sharing common development goals on the 

other hand could help the region become competitive. Through macro-regional governance 

the functional region can integrate into global innovation networks and can benefit from 

innovation capacity building influences and mechanism and can resist influences that would 

diminish cohesion potential or resources and could cause further fragmentation 

 

Europeanisation, integration and regional disintegration processes in Central and Eastern 

Europe show a phase delay as compared to Western Europe (Szilágyi 2010). Disintegration 

processes holding back the unity of the region are still on. This could however be regarded a 

temporary phase in a longer period, where periods of disintegration are followed by periods of 
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integration. MLG can interlink different levels, and environment policy as a horizontal policy 

can effectively reduce territorial disparities. Building on the case study findings, it has 

emerged that both in macro-regions and river basins there is a will to cooperate and harmonise 

different sector policies still it seems one state or sector would dominate over the rest. 

 

Resource efficiency, economic competitiveness and territorial cohesion would all favour 

regional cooperation. This could be reached through EU led top-down processes or regional 

bottom-up processes. Transnational cooperations will have no macro-regional perspective as 

long as they depend on EU funds and other external donors. Consequently interests stretching 

beyond the region e.g. freight transport would dominate. Macro-regional cooperation can be 

shaped through overlapping subregional institutional networks as well. This would require 

supportive geopolitics, economic development and balanced institutional arrangements. 

Fearing the process may be prolonged and considering current increasing global uncertainties, 

the region is not prepared for mutual trust badly needed for cooperation. Participants need to 

be committed and economically and socially ready to cooperate. Resource efficiency can pave 

the way for this process. Soft borders of a Danube macro-regional ecosystem can only be 

drawn by a real macro-regional rationale that would motivate partners to cooperate and might 

lead to a soft transnational identity. 

 

2. Research hypotheses  

 

H1:  The global political space transforms due to global environmental challenges (H1) 

Discrepancies between ecological and state boundaries often lead to social conflicts in 

river basins. Interventions in the ecological processes in these areas consequently 

mean intervention in development processes of different countries, too. It is therefore 

important to assess the effects of cross border pollutions and the intentions of the 

nation states to integrate their institutional mechanisms.  By disaggregating the 

concept of sovereignty we can examine if there is any relation between the increasing 

global ecological interdependency and the change of state sovereignty theory and 

practice.  

H2 The Danube has greatly influenced the development of the region. Political, economic 

and cultural fragmentations however restrict the cohesion role of the Danube. My aim 

is to find out if riparian countries of different cultural background and economic 

development, sharing common resources can cooperate in water catchment areas to 

enhance their competitiveness. Water catchment area as geographical coverage is 

suitable for territorial cooperation. (H2) 

H3:  Most domestic and international literature deal with the functioning of regions and 

only few of them seek to analyse their creation and the factors behind. Understanding 

the principles of cooperation can help defining the components of the macro-regional 

strategy. Criteria for a macro-region can be defined and the policy tool described can 

be used to organise, govern and develop a given macro-region in a sustainable way. 

The process is examined in case studies of macro-regions. 

H4:  There are challenges that nation states in the Danube area cannot address individually. 

Macro-regional governance brings added value (H4) 

H5 Danube ecosystem services have multifaceted, environmental, economic and societal 

impacts. The Region is built upon river basin resources which should be prioritized in 

inclusive economic regional development. Transboundary catchments represent a 

subgroup within macro-regions (H5) 
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3. Research methods 

 

A thorough desk study of relevant domestic and international literature has been carried out. 

The networks of relations in the Danube area were analysed in brief historical research. 

Domestic and international database were used to explore levels of regional development. 

Comparative studies of catchment areas and macro-regions of the same category are integral 

part of the ressearch. My aim was to set up a policy toolkit to regulate intervening decision 

making processes and define the preconditions for effective management. I tried to outline 

possible outcomes from a governance perspective based on economic, environmental and 

social operation in the Danube area and outlined some possible scenarios. The methodology 

incorporates the following three elements: 

(i) Geographic scope: I assembled some of the aspects that could make up a coherent Danube 

region and provide an area for research and macro-regional development. For this purpose it 

was necessary to point out the key challenges the region has to face. I highlighted some of 

macro-regional challenges that require territorial cooperation to deal with. 

(ii) Exploring macro-regional potential: Key factors and prerequisites for a successful 

cooperation within the region were examined and followed by a comparison of the success 

factors in different macro-regions.  

(iii) Prioritising macro-regional resource-efficiency: my aim was to evaluate what added value 

this new type of cooperation could bring to regional competitiveness. Resource efficiency has 

a major influence on the competitiveness of the Danube Region. Different factors contributing 

to considerable diversity in the economic and social structure of the region were traced. Also 

the effects of diverse institutions on resource efficiency and consequently on macro-regional 

competitiveness were analysed.  

To reach the goal of the theses a deductive approach is presumed to be most suitable. Issues 

analysed here (transformation of the political system, emerging macro-regions) require 

qualitative data, and according to new research findings (Bryman 2008) qualitative data could 

be used in deductive researches as well.  

Relations between globalisation, macro-regional development and institutional management 

are analysed from a resource efficiency perspective. Most of the available relevant literature 

show correlation between institutional structure and governance efficiency, and case studies 

would reinforce this. The analysis used here can justify the correlation and reinforce the 

theory. Otherwise a revision of the principles might be considered.  Besides these the analysis 

constitutes regional policy issues such as a) institutional effects on regionalization b) macro-

regional values, targets and tools c) centralization-decentralization relations in the macro-

regional space. To define the region a historical perspective is needed, too.   The analysis 

needs an integration of the key concepts, principles and explanations  

A qualitative research was based on literature (national and EU documents, macro-regional 

programmes-, strategies, and action plans, monitoring reports, official communications, media 

reviews). Quantitative researches based on Eurostat, Aquastat and OECD databanks were also 

carried out to analyse the economic, social and environmental structure of the Danube Region. 

Rest of the literature include secondary sources (scientific researches, studies, and workshops) 

During my work I participated in several international stakeholder conferences (forum) and 

coordination meetings. I had the chance to meet representatives of state administration, the 

civil society, NGOs, and the business sector in both formal and informal settings. Empirical 

data of this source and relevant theories are used in the research.   
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4. Evaluation of the hypotheses 

Effects of globalisation on the transformation of the political system, drivers of new power 

formations, the relationship between institutional structure of global ecopolitics and spatial 

changes have ben discussed. The notion of sovereignty was approached from an ecopolitical 

perspective. Conflicts between states can be resolved at state level between the states involved 

or a decision can be made at the supranational level (international law or court). Cross-border 

pollutions is a growing international problem since they have harmful effects and also because 

international law is ineffective. New forms of cooperations can shape the state-state and state-

environment relationships. (T1) Disputes over cross border environmental effects may lead to 

sovereignty bargains which nation states voluntarily engage in, and which rise several 

questions on rights, duties and responsibilities. As a result new forms of governance and 

regional cooperations are created and my first hypothesis The global political space 

transforms due to global environmental challenges (H1) has been confirmed 

 

The analysis of transboundary river basin developments (the Tennessee, the Mekong, the 

Rhine, the Danube) was carried out to decide whether catchments could be used as a 

geographical scope for transnational co-operations.  Transboundary river basins are usually 

conflicted areas yet states of different social and economic structure often decide to cooperate. 

(T2) As for river basin management it is essential to define the right scale and level of 

decision making.  Taking the watershed as a unit is ideal from resource efficiency aspect but 

is not sufficient for regional cooperation. Common challenges alone do not make member 

states think and act jointly. My second hypothesis Water catchment area as geographical 

coverage is suitable for territorial cooperation (H2) has not been confirmed.  

 

Through the study of relevant domestic and international literature the factors behind a macro-

region and the principles of cooperation were revealed. Macro-regions are driven by social 

interactions. Macro-regions are a network tool to define, utilise and coordinate joint actions. 

Macro-regions are a comprehensive, integrative (multi sectoral) horizontal (based on a 

transnational territorial cooperation) and vertical (multi-level coordination) network system. 

macro-region bring new type of governance, resources and capacities. (Dubois et al. 2009,15). 

(T3) macro-regions can function as long as they are joint to face a common challenge. The 

success of macro-regions are determined by different tension factors and action plans related 

to the strategy that influence the management capacity of the region. Case study of the Baltic 

Sea Region and also partly the Danube Region have confirmed these factors. My third 

hypothesis Criteria for a macro-region can be defined and the policy tool described can be 

used to organise, govern and develop a given macro-region in a sustainable way (H3) has 

been confirmed. 

Different challenges the Danube Region has to face can be grouped into three categories. 

External challenges from outside the river basin, global economy and its influence: increasing 

transcontinental freight transport, global climate change, global migration, global energy 

deficit etc. Long lasting and intractable conflicts arise out of geopolitics influenced by 

regional powers threatening regional unity. What makes it worse is that not only states but 

different sectors also compete with each other for common resources. Developments should 

not counterbalance the cohesion role of the Danube ecosystem since it would decrease 

resource security.  

(T4) The Danube Region shows weak territorial cohesion performance and is fragmented in 

several respects. Cooperation difficulties are related to institutional arrangements. With 
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reference to the Danube Region my fourth hypothesis Macro-regional governance brings 

added value (H4) has been refuted. 

Construction of a new model was planned to decrease territorial disparities of the Danube 

Region. Neither watershed nor macro-regional challenges could be a sufficient prerequisite 

for transnational cooperation. Increasing mutual interdependencies driven by climate change 

might prompt the construction of this new level. Improving resource efficiency can form a 

real transnational rationale in this process. Decision makers are rather influenced by economic 

arguments so the contributions of natural resources to competitiveness should be clarified. 

Governance of transboundary macro-regions should find the right balance between macro-

regional processes and river basin resource transports. The model discusses the synthesis of 

the following key elements: environmental management, environmental programmes, 

projects, innovations, impact assessment, transformation of the environment due to macro-

regional cooperation. 

 (T5) Besides following a macro-regional approach, special aspects of the transboundary 

watershed should also be considered in development plans. The aim of my research of the 

Danube Region was to highlight the relation between competitiveness and resource efficiency 

performance. Resource efficient management on the one hand is a prerequisite for 

competitiveness, increasing resource efficiency on the other hand plays a pivotal role in 

improving competitiveness. Water quality and access therefore can be an indicator of regional 

development. Transboundary catchments represent a subgroup within macro-regions (H5) 

has been confirmed. 

My research was aimed at exploring coherence in the Danube Region the effectiveness of the 

macro-regional strategy in this corner of Europe could not be justified. This is due to the fact 

that its spatial structure is rather fragmented, and because even the more developed western 

and capital cities have not yet become dynamic growth zones and drivers of the entire region, 

as those cities in Western European core regions have. Added value of macro-regions is most 

likely to emerge in the field of institutional innovation. The region has started its integration 

process, seeking cohesion, and cooperation should be further deepened for regional 

development. A multi-level cooperation in resource efficiency could particularly be 

beneficial. The strategy however operates with too comprehensive issues. Clarifying region 

specific goals would be useful before discussing what governance tools and arrangements 

would be most suitable for the actions  

A theoretical and practical framework for a new intermediary level, the macro-region was 

introduced. Key notions of the research (such as macro-region macro-regional strategy, multi-

level cooperation) were presented, the theory and concept of macro-regional cooperation were 

explained, and specific features were explored. Structural components of cooperations were 

analysed, possible management and coordination criteria and tools were assessed, with the 

aim to find out whether readymade models could be used for different cooperations. For this 

purpose a comparative analysis of the two functioning macro-regions the Baltic Sea Region 

and the Danube Region was used. Advantages of multi-sectoral development over sector 

policy were evaluated. Also the relations between geopolitics and integrated development, 

land use and resource efficiency, governance and territorial inequalities were examined.   The 

Danube Region based on resources of a transboundary catchment area belongs to a special 

group of macro-regions. A complex model integrating river basin management and macro-

regional development tools presented aims at enhancing resource efficiency and thus 

competitiveness. Rescaling is needed due to economic and also environmental effects of 

global flows and power shifts. Harmonising water policy and regional policy could increase 
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water quality and quantity. Such transnational cooperations could be extremely helpful in 

water catchment areas to manage resource challenges.  

 

5. Recommendations for further research  

 

Evaluation of multi-level governance performance could provide a research topic. Complex 

perspectives of actors, institutional arrangements, and interactions should all be considered 

and evaluated for this.  

As new macro-regions are emerging it would be useful to share their experiences. It would 

require further research to map the relations of the Danube Region with other regions (the 

Black Sea or the Baltic Sea regions foremost). It could unravel the role macro-regions play in 

global processes. This however stretches beyond my research which only aims at exploring 

effects of globalisation on macro-regional governance. 

It would also be desirable to compare present and future operations of the Danube Region 

using the tools presented in this research or compare data of different macro-regions with 

each other.  
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