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1. Bevezető
A Békéscsabai kistérség területfejlesztési koncepciója hétéves, középtávon teljesítendő feladatokat fogalmazott meg 2007-2013 közötti időszakra, igazodva az Európai Unió költségvetési időszakához és az ehhez kapcsolódó nemzeti tervdokumentumokhoz (a koncepciót a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete
készítette).
Az azóta eltelt több, mint három év indokolja a koncepcióban megfogalmazottak vizsgálatát,
újragondolását. Egyrészt a közben eltelt idő tapasztalatai, másrészt a hazai gazdasági válság
következményei a korábbi elvek megtartása mellett új kitörési pontok keresését indokolja.
Jelen munka célja a kistérség stratégiai programjának időszakos felülvizsgálata, értékelése, az
elmozdulások megjelenítése, egyes feladatok, programok átfésülése, aktualizálása, kiegészítése.
A feladat megoldása négy lépésben történ (1. ábra).
a) A rendelkezésre álló adatbázisok, ill. szakértői konzultációk alapján összeállt a kistérség
demográfiai-, gazdasági-, vonalas infrastrukturális-, valamint abszorpciós képességét bemutató helyzetkép.
b) A fentiek alapján aktualizálásra kerültek a kistérség erős- és gyenge pontjai, lehetőségeit
és veszélyeit rendszerező SWOT táblázatok.
c) A harmadik lépésben a célhierarchia és a prioritások frissítésére került sor.
d) A negyedik fázisban körvonalaztuk a továbblépés irányát.
Jelen dokumentum ezt a logikát követve három fejezetre tagolódik:
a) Az első részben alapvetően a kistérség regionális pozícionálására törekedtünk több megfontolásból is. Egyrészt a Békéscsabai kistérség Békés megye kedvezőbb helyzetben lévő területe, de belső ellentmondásokkal terhelt (amit alapvetően a megyeszékhely kistérségen belüli
nagyságrendje és lehetőségei generálnak). Másrészt a kistérség az országos rangsorban (versenyben) veszített pozícióiból.
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1. ábra: Területfejlesztési koncepció elkészítésének logikai folyamata
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b) A második rész a célhierarchiát és a prioritásokat tekinti át. Ennek során figyelembe vettük
a Békés megye gazdaságfejlesztési dokumentációkat-, az Új Magyarország Fejlesztési Terv
prioritásait is.
c) A harmadik részben a továbblépés lehetőségeit foglalja össze.
A koncepció kidolgozásába bevontuk az érintett közigazgatások vezetőit, valamint a civil
szervezetek képviselőit. Hasznos tanácsaikat, észrevételeiket ezúton is köszönjük. Egyben
felajánljuk további együttműködésünket a feladatok megoldásában.

Békéscsaba-Miskolc, 2009. november 30.

Projektvezető
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2. Kistérség pozicionálása
2.1 Vizsgálat módszertana
A jelenleg hatályos hazai rendszert 174 statisztikai kistérség alkotja. A helyzetvizsgálat során
a Békéscsabai kistérség társadalmi-gazdasági pozícionálására törekedtünk. Különös figyelmet
fordítottunk régión és megyén belüli helyzetének elemzésére, az esetleges elmozdulások kimutatására; a gyenge pontok és a veszélyek feltárására. Eltekintettünk a Békéscsabai kistérség
természetföldrajzi adottságainak bemutatásától, elemzéséről. Tehetjük ezt azért, mert 2006.
évi koncepció I. kötete erre vonatkozóan részletes leírást tartalmaz.
A rangsort hat mutató 2003. és 2007. évi adatainak felhasználásával készítettük el (1. táblázat).
1. táblázat: A rangsorhoz alkalmazott indikátorok
Demográfia
1.1 Népsűrűség (km2/fő)
Foglalkoztatás
2.1 Foglalkoztatottak tercier szektorok szerinti aránya (%)
2.2 Ezer lakosra jutó adózók száma (fő)
2.3 Egy adófizetőre jutó SZJA (Ft)
Infrastruktúra
3.1 Épített lakások 10000 lakosra (db)
3.3 Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bevont lakás (%)
3.4 Személygépkocsik száma ezer lakosra (db)
Szociális ellátás
4.1 Egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakos (fő)
4.2 Működő kórházi ágyak száma ezer lakosra (db)
Oktatás, kultúra
5.1 Általános iskolai tanuló ezer lakosra (fő)
5.2 Gimnáziumi tanuló ezer lakosra (fő)
Kereskedelem és vállalkozások
6.1 Kiskereskedelmi üzlet ezer lakosra (fő)
6.2 Regisztrált vállalkozások ezer lakosra jutó aránya (db)
6.3 Regisztrált vállalkozások a tercier szektorban (%)
Forrás: saját szerkesztés
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Az indikátorok összhangban állnak a nemzetközi gyakorlattal, értékeiket a KSH adatbázisából
kértük le. Némi gondot jelentett, hogy az adatok a 2003-as év esetében 168 kistérségre vonatkoztak, ezzel szemben 2007-től 174 kistérség adata áll rendelkezésre.
A kistérségek új rendszerét a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
- 2007. évi CVII. törvénnyel módosított - 2004. évi CVII. törvény tette közzé: a régi 168 kistérség közül 40-ben volt változás, kiválások, átsorolások miatt csökkent vagy nőtt településeik
száma. A térséget váltó települések száma összesen 121 volt, közülük az új kistérségekbe öszszesen 85 település került át, s térséget váltott még további 36 település. Békés megyében új
kistérség nem került kialakításra (2. táblázat).

1. ábra: A térségváltó települések, 2007. szeptember
Forrás: 67/2007. (VI.28.) OGY határozat

Békéscsabai kistérséghez tartozó települések besorolása 2004-ben változott: ekkor hozták létre az önálló Gyulai kistérséget (így Gyula, Elek, Újkígyós, Szabadkígyós, Lőkösháza és
Kétegyháza elkerült a kistérségtől). 2007-ben Szabadkígyós és Újkígyós került vissza, Doboz
azonban a Békési kistérséghez került. A helyzetelemzésnél figyelembe vettük, hogy a besorolás változása hatással van az idősoros indikátorok alakulására.
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2. táblázat: A területfejlesztési-statisztikai kistérségek (2007)
Megye

A kistérségek száma

Új kis-térség

A kistérségváltó települések
száma

8
174

0
6

5
121

Békés
Összesen

Ebből
új kistérrégibe átsoségbe került
rolt település
település

0
85

5
36

Település
összesen

75
3152

Forrás: 67/2007. (VI.28.) OGY határozat

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2004 júliusában
alakult öt önkormányzat együttműködésével, Békéscsaba központtal és a szomszédságában
lévő Telekgerendás, Csabaszabadi, Kétsoprony és Doboz települések szerveződésével. Jelenleg a területi-statisztikai kistérségi rendszer változásával a 3. ábrán látható települések képezik
az elemzés alapját.

3. ábra: Békés megye kistérségei és települései (2007)
Forrás: www.csabaikisterseg.hu
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A

kistérségek

fejlettségének

meghatározásához,

pozícionálásához

az elmaradottsá-

got/fejlettséget mérő komplex mutatót alkalmaztuk, a kistérségeket fejlettségük alapján öt kategóriába soroltuk be. A KSH kilenc mutatót alkalmazott, amely jól tükrözi a térségek gazdasági és társadalmi helyzetét, fejlődésüket, a térségi munkavállalók munkaerőpiaci és jövedelmi pozícióik változását, a külföldi működő tőke jelenlétét, a vállalkozói szféra aktivitását, alkalmazkodási készségét (4. ábra).

4. ábra: Magyarország kistérségeinek fejlettsége 2007-ben
Forrás: 67/2007. (VI. 28.) OGY határozat

A Dél-alföldi régió kistérségei - hasonlóan Észak-Alföld és Észak-Magyarország térségeihez a dunántúli régió fejlettségéhez képest lemaradottak. Békés megyében az előző évhez képest
fejlődés tapasztalható: a Békéscsabai kistérség mellett 2007-ben már a Gyulai is a fejlett kategóriába tartozik, valamint a Szeghalomi kistérség is egy szinttel magasabb klaszterbe került.
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2.2 A kistérség társadalmi helyzetének elemzése
2.2.1 Demográfiai helyzet, népmozgalom
a) Az évtizedek óta tartó országos demográfiai recesszió a Dél-alföldi régió esetében tetten
érhető: mind Békés megyére, mind a régió egészére jellemző a népességszám-csökkenés. A
Békéscsabai kistérség az állandó lakosainak 5 százalékát veszítette el egy évtized alatt. Tekintettel arra, hogy a kistérség összlakosságának csaknem 90 százaléka a megyeszékhelyen,
Békéscsabán él, így döntően az itt élők népmozgalmi adatai alakítják a kistérség egészének
demográfiai folyamatait (3. táblázat).
3. táblázat: A települések számának, területének, népességének megoszlása (2007)
Kistérség
megnevezése
Békéscsabai
Békési
Gyulai
Mezőkovácsházai
Orosházai
Sarkadi
Szarvasi
Szeghalomi
Békés megye

A települések átlagos népessége
(fő)
12 793
4 888
10 843
2 373
6 061
2 169
5 697
5 001
5 022

A terület %-os
megoszlása
8,04
11,31
7,37
15,72
15,14
10,19
14,66
17,57
100,0

A népesség
%-os megoszlása
25,68
9,81
21,76
4,76
12,16
4,35
11,43
10,04
100,0

A városi
lakosság
aránya, %
84,49
72,55
85,75
43,41
69,23
44,50
71,11
88,48
72,50

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

b) A régió egészére jellemző az aprófalvas településszerkezet. A vidékies, rurális térségek, elsősorban az 1000 fős (kistelepülés), illetve 500 fős (aprófalu) jellemző problémái között a
funkcionális központoktól való távoli helyzetet, alacsony színvonalú elérhetőséget, a gyenge
infrastrukturális ellátottságot, iskola- és egészségellátási hiányt, nagy arányú elvándorlást, elöregedő népességet, az alacsony termelékenységet említhetjük. Az egyes problémák és adottságok általában nem egyöntetűen jelentkeznek, térségenként és térségtípusonként igen változatos képet mutatnak.
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c) A megye lakosságának több mint egynegyede él a Békéscsabai kistérségben. Az átlagos
települési népességszám tekintetében látható, hogy a kistérség a megyei átlagnál kedvezőbb,
azonban mindez elsősorban a megyeszékhely súlyának köszönhető. A 76 ezres Békéscsabai
kistérség 64 ezer lakosa él Békéscsabán – ez indokolja a városi népesség kedvező arányát kistérségi összehasonlításban: a városi lakosság aránya a Békéscsabai kistérségben a legmagasabb Békés megyén belül; a Sarkadi és Mezőkovácsházi kistérségek esetében 50 százaléknál
alacsonyabb a mutató (Magyarország értéke 62 százalék).
Csabaszabadi a legkisebb lélekszámú település a kistérségben 500 főnél alacsonyabb lakónépességgel (5. ábra).

5. ábra: A régió lakónépessége (2008)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

d) Békés megye kistérségei népességszáma 2003-2006 között közel azonos ütemben csökkent. A 2007-ben jelentkező nagyobb ütemű csökkenés esetében figyelembe kell venni, hogy
míg 2003-ban az adatok korrigáltak (a települések kistérségi beosztása megegyezik), a 2007.
évi váltás egyes kistérségek esetében kiugró értékeket eredményez, tehát nem valós demográfiai folyamatok eredményezték az eltéréseket. A Békéscsabai és Szarvasi kistérséget pozitívan, a Békési és Gyulai kistérséget negatív érinti a települések átsorolása (6. ábra).
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6. ábra: Lakónépesség számának alakulása 2003-2007 között (fő)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

e) A Békéscsabai kistérségen belül a legkisebb népességszámú és népsűrűségű település
Csabaszabadi Az országos népsűrűséget (108 fő/km2) az aprófalvas településjellegből adódóan mind Kétsoprony, mind Telekgerendás és Szabadkígyós jelentős mértékben alulmúlja (7.
ábra).

7. ábra: A kistérségek népsűrűsége (2007, fő/km2)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés
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f) A kistérségben kiemelkedő a 120 fő/km2 feletti népsűrűségű településeken lakók aránya,
amely tény a megyeszékhely nagy népességsúlyának köszönhető: Békéscsabán kívül nincs
más település a kistérségben, amely meghaladná ezt az értéket (8. ábra).

8. ábra: A 120 fő/km2 feletti népsűrűségű településeken lakók aránya (2008)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

g) A demográfiai viszonyokat kedvezőtlenül befolyásolja, hogy a születések és halálozások
száma közötti rés folyamatosan nő: a halálozások száma magas szinten stagnál, a születések
száma pedig évről-évre csökken (emellett a Békéscsabai kistérség értéke a megyén belül is
alacsonynak számít). A természetes fogyás országos értéke 3,6 fő, amelyhez képest a kistérségi tendenciák lényegesen rosszabbak: a Békési és Békéscsabai kistérség kivételével az
egész megyére markáns fogyás jellemző, 6 ezreléknél magasabb értékkel (9. ábra). Ennek a
tendenciának a megfékezése nagyon nehéz, az egyes települések népességmegtartó képességének erősítésében lehetne kiutat találni, ehhez leginkább a munkahelyteremtő képesség, a telephelyi vonzerő növelése nyújthatna segítséget.
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9. ábra: A természetes szaporodás, ill. fogyás 1000 lakosra (2007)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

h) A Békéscsabai kistérség halálozási rátája a megyei és az országos átlagnál kedvezőbb, a
természetes fogyás kisebb mértékű. Országos összehasonlításban a demográfiai értékek helyzetképe elsősorban az alacsonyabb születésszám miatt mutat lemaradást (10. ábra).

10. ábra: Természetes szaporodás-fogyás egyenlege ezer lakosra (2003-2007, fő)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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i). Települési szinten Csabaszabadi rendelkezik megyei és a kistérségi átlagnál kisebb természetes fogyással. A legkisebb településen problémát jelent az alacsony születésszám, amelyből szintén következtethetünk a település gyenge népességmegtartó képességére – mindezt a
migrációs mutatók is alátámasztják.
j) Az elvándorlás országos szinten leginkább Békés megye kistérségeit sújtja; jellemző a térségre a népesség nagy mértékű, egyenletes fogyása. A Békéscsabai és a Gyulai kistérség megyei viszonylatban itt is kedvezőbb helyzetben van, bár összességében magasabb elvándorlási
arány jellemzi mindkét térséget országos és regionális összehasonlításban is. Ez a tendencia a
kistérségek munkaerőpiaci helyzetével hozható összefüggésbe – a munkalehetőségek hiánya
és a rossz elérhetőségi feltételek miatt a lakosság az ingázás helyett elvándorol az adott településről (11. ábra).

11. ábra: A belföldi vándorlási különbözet 1000 lakosra a Dél-alföldi régióban (2007)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

k) Az idősoros adatokat tekintve látható, hogy a magas elvándorlási arány 2006-tól a legtöbb
kistérség esetében csökkent, de az országos, -1,4 fős értékkel szemben jelentős a térségek lemaradása (12. ábra).
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12. ábra: Belföldi vándorlási különbözet alakulása ezer lakosra (2003-2007, fő)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

l) A demográfiai tendenciák negatív jellegét igazolja (melynek nyilvánvaló oka a fiatalok elvándorlása, az alacsony születésszám), hogy Békés megyében a gyermekkorúak aránya évről
évre jelentősen csökken, emellett kiemelkedő a 60 évesnél idősebbek aránya.

13. ábra: A 60 éves és idősebb népesség aránya (2008)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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A korfa öregedő jellege országos szinten is szembetűnő. Az 21 százalékot meghaladó országos átlag nemzetközi összehasonlításban is magas, a megye kistérségeinek értéke azonban ezt
az adatot is felülmúlja – kiemelhető különösen Békéscsaba, Csabaszabadi és Telekgerendás
kedvezőtlen mutatója. Félő, hogy amennyiben a tendenciák nem változnak, a születésszám
növekedése nem valósul meg, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok tovagyűrűző hatása a
fejlődés korlátjává válnak.
2.2.2 Munkaerőpiaci helyzet elemzése
Országosan 2008. évben átlagosan 3 millió 325 ezer fő állt alkalmazásban. Számuk az egy
évvel korábbihoz képest összességében lényegesen nem, területenként azonban eltérően változott. Kisebb mértékű (1,5 %-os) létszámbővülést egyedül a központi régióban mértek. Az
alföldi régiókban viszonylag csekély, 1% alatti, Közép- és Nyugat-Dunántúlon egyaránt 1–1
%-os, Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon pedig 2 % körüli csökkenés történt. Néhány
gazdasági ágban azonban jelentősebb növekedés is kimutatható. Legnagyobb mértékben, átlagosan 20 %-kal a pénzügyi közvetítés területén dolgozók száma bővült. Régiónként a szélső
értékeket Észak-Magyarország (24 %-kal) és Dél-Dunántúl (17 %-kal) képezi. Ezzel együtt e
területen a foglalkoztatottak mindössze 2,3 %-a dolgozott (4. táblázat).
4. táblázat: Az alkalmazásban állók megoszlása gazdasági ág szerint, 2008

Gazdasági ág
Mezőgazdaság, vadgazdálkodás,
erdőgazdálkodás,
Bányászat
Feldolgozóipar
Villamosenergia-, gáz-, vízellátás
Ipar összesen
Építőipar
Kereskedelem, javítás
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta, távközlés
Pénzügyi közvetítés
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
Közigazgatás, védelem, kötelez6ő társadalombiztosítás
Oktatás
Egészségügyi, szociális ellátás
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás
Összesen:
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(%)

KözépMagyarország

KözépDunántúl

NyugatDunántúl

DélDunántúl

Észak
Magyaro
rszág

Észak
Alföld

DélAlföld

Öszszesen

0,9

3,6

3,5

5,7

3,2

4,9

6,1

3,1

0,1
14,8
0,7
15,6
5,7
18,2
3,8
8,4
3,4
19,3

0,2
35,9
2,1
38,2
5,6
12,3
3,5
6,3
1,2
8,5

0,2
32,2
1,4
33,8
5,0
13,2
4,4
7,5
1,6
7,9

0,1
21,1
2,8
24,0
6,3
14,3
3,9
6,4
1,7
7,0

0,2
26,1
2,5
28,9
6,3
13,2
3,6
7,3
1,7
5,7

0,1
24,0
1,6
25,8
5,8
15,0
3,3
6,7
1,4
8,0

0,2
24,2
1,4
25,8
5,8
16,3
3,6
6,8
1,8
6,3

0,2
22,5
1,4
24,0
5,8
15,7
3,8
7,4
2,3
12,1

8,7

5,2

5,8

8,4

9,4

8,4

7,5

7,9

6,6
5,9
3,6
100,0

7,0
6,4
2,2
100,0

7,2
6,9
3,1
100,0

11,1
8,3
2,7
100,0

9,9
8,2
2,6
100,0

10,6
7,6
2,6
100,0

10,1
7,5
2,8
100,0

8,2
6,8
3,0
100,0
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a) A csökkenő népességszám és kedvezőtlen korösszetétel eredményeként az utóbbi években
megváltozott a gazdaságilag aktívak és inaktívak aránya: az aktívak, ezen belül a foglalkoztatottak aránya jelentősen csökkent, amelyhez a növekvő munkanélküliségi mutatók is hozzájárultak. A kistérség 40 százalék körüli foglalkoztatási színvonala jelentős mértékben elmarad
az 52 százalékos országos átlagtól, ami európai összehasonlításban rendkívül alacsony (14.
ábra).

14. ábra: A nyilvántartott álláskeresők aránya a Dél-alföldi régióban (2007)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

b) Megyei viszonylatban a Békéscsabai kistérség településeinek értéke kedvezőbbnek bizonyul. Békéscsaba 6,8, Újkígyós 6,9, valamint Kétsoprony 7 százalékos értéke az országos értéket (6,7 %) kis mértékben haladja meg (15. ábra).
A probléma elsősorban abból adódik, hogy a nyilvántartott álláskeresők nagy része – Békéscsaba esetében 50 százaléka, Szabadkígyós esetében 49 százaléka – a 180 napon túli munkanélküliek kategóriájába tartozik - a munkaerőpiacra történő re-integrálódás esetükben nehezebb. Csabaszabadi értéke a legalacsonyabb a kistérségben 32 százalékos értékkel.
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15. ábra: A nyilvántartott álláskeresők aránya kistérségenként (2007)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

c) A kistérségen belül a nyilvántartott álláskeresők száma Békéscsabán, Kétsopronyban és
Újkígyóson nem tér el jelentős mértékben az országos átlagtól, mely 44 fő 1000 lakosra vetítve. Csabaszabadi esetében az országos átlaghoz viszonyított, csaknem 200 százalékos érték
jelentős munkaerőpiaci problémákra utal, ahogyan Szabadkígyós és Telekgerendás munkanélküliségi szintje is, 60 százalékkal meghaladva az országos átlagot (16. ábra).
d) A munkanélküliek gazdaságilag aktív népességen belüli aránya 2008-ban a központi régióban volt a legalacsonyabb (4,6 %). Ez utóbbit csak kevéssel haladta meg Nyugat- és KözépDunántúl mutatója. Dél-Alföld munkanélküliségi aránya (8,7 %) azonban már magasabb volt
az országos átlagnál. Legnagyobb mértékű (10–13 %-os) munkanélküliség Dél-Dunántúlon,
Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon alakult ki. A munkanélküliek számának növekedése, illetve a foglalkoztatottak számának csökkenése mellett az inaktív keresők számának és
népességen belüli arányának növekedése figyelhető meg. A kistérségben nagy arányban fordult elő az egészségi problémák miatt történő leszázalékolás az elmúlt években, növelve az
inaktív járadékosok, rokkantnyugdíjasok számát.
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16. ábra: Nyilvántartott álláskeresők száma 1000 lakosra (2007, fő)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

e) A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nagyjából 10 százalékkal haladja
meg az országos átlagot, mely 2007-ben 300 fő volt. Kiemelkedő értéket jelez Telekgerendás
és Újkígyós, ezeken a településeken ez a mutató majdnem 30 százalékkal magasabb, itt 1000
lakosra 376, illetve 385 nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő jut (17. ábra).

17. ábra: Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő 1000 lakosra (2007, fő)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés
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f) Kistérségi szinten igen magas a rendszeres szociális segélyben részesülők aránya. Az országos átlag 14 fő, ennek majdnem a kétszerese Békéscsabán, Kétsopronyban és Szabadkígyóson, illetve közel háromszorosa Csabaszabadin. Pozitívum, hogy Újkígyóson igen alacsonynak tekinthető a segélyezettek száma, illetve Telekgerendáson is alacsonyabb az érték
az országos átlaghoz viszonyítva (18. ábra).

18. ábra: Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma
1000 lakosra (2007, fő)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

g) A kedvezőtlen demográfiai folyamatok eredménye, hogy az öregedő népességgel, a segélyezettek számának, összességében az eltartottak növekedésével egyre csökken a lakosság
produktív rétege a kistérségben. A 2006-os kiugró értéket követően 2007-re ismét csökkent az
adózók aránya a megyében.
Az ezer lakosra jutó adózók száma tekintetében a Békéscsabai kistérség adatsora a legmagasabb a megyében, meghaladja a 421 fős regionális értéket is. A térségen belül elsősorban a
Sarkadi kistérség helyzete emelendő ki negatív példaként a 300 főt alig meghaladó értékkel
(19. ábra).
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19. ábra: Ezer lakosra jutó adózók száma (2003-2007, fő)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

h) Települési szinten az ezer lakosra jutó adózók száma közel arányosan szóródik; a legmagasabb értéket Kétsoprony képviseli 494 fővel. A gazdaságilag inaktívak nagy aránya miatt
Csabaszabadiban ez az érték nem éri el a 350 főt.

20. ábra: Ezer lakosra jutó adózók száma (2007, fő)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés
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i) Az egy lakosra jutó személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem mutatója informál a
háztartások helyzetéről, de hatással van az önkormányzatok lehetőségeire, a kereskedelmi
forgalom jellemzőire is.
Egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó nagyságára vonatkozóan regionális összehasonlításban a kistérség lemaradást mutat a másik két megyeszékhely kistérségével szemben,
de megyén, illetve kistérségen belül is jelentősek a különbségek. A 99 373 Ft-os megyei értéket csupán Békéscsaba haladja meg csaknem 157 ezres értékkel. Csabaszabadin mindössze 43
ezer forint az egy lakosra jutó személyi jövedelemadó, a másik négy település értéke 80 és 90
ezer forint között mozog.

21. ábra: SZJA egy állandó lakosra (2007)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

j) A települési szintű SZJA alapot képező jövedelmek esetében látható Csabaszabadi jelentős
mértékű lemaradása: a 362 ezret meg nem haladó érték kevesebb, mint fele a megyeszékhely
átlagos jövedelmének. Szabadkígyós és Újkígyós is alulmúlja a megyei értéket, amely a második legalacsonyabb az országban (590 eFt).
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22. ábra: SZJA alapot képező jövedelem egy állandó lakosra (2007, Ft)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

2.2.3 Oktatási és egészségügyi infrastrukturális ellátottság
a) Az óvodai és általános iskolai oktatás fenntartása, mint önkormányzati feladatkör komoly
településmegtartó erőt jelenthet. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok eredményeképpen a
megye óvodás gyermekeinek és általános iskolai tanulóinak száma évről évre folyamatosan
csökken (az óvodás gyermekek száma esetében egyedül 2005-ben volt kisebb mértékű fellendülés); az általános iskolai tanulók száma 2001-hez képest 20 százalékkal kevesebb 2007-ben.
b) A csökkenő gyermeklétszám és a finanszírozási gondok miatt a térségben intézményösszevonásokra, csoportok megszüntetésére került sor, kevesebb a pedagógusok száma, akiknek nagyobb létszámú csoportokkal kell foglalkozniuk.
c) Egy átlagos óvodai csoport 25 fő két óvónővel és egy dajkával, így az egy pedagógusra jutó kétsopronyi 25 és a szabadkígyósi 20 fős keret pedagógushiányra utal. Az összes óvodai férőhely Békéscsabán 2.035, ezzel szemben 1803 az óvodás gyermekek száma, így a kihasználtság csaknem 90 százalékos (23. ábra).
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23. ábra: Egy pedagógusra jutó óvodai férőhely (2007, db)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

d) Kétsopronyban a 75 férőhely esetében mindössze 50 százalékos a kihasználtság, 39 az
óvodások száma, így már csak két csoport működik. Szabadkígyós 100 férőhelyre jutó 79
óvodás gyermeke 3 csoportba jár, Telekgerendáson 36-ra és 2 csoportra csökkent a létszám a
két évvel ezelőtti 51-eé szemben. Legjobb kihasználtságot Újkígyós mutat, a 168 férőhelyre
163 gyermek jut, 8 csoporttal működik az óvoda. A Csabaszabadiban élő kisgyermekek évek
óta már a békéscsabai óvodákba járnak.
e) A kistérség 5406 általános iskolai tanulójára 515 pedagógus jut, a gyermekek 85 százaléka
Békéscsabán jár általános iskolába. A csökkenő gyermeklétszám egyes iskolák összevonását,
osztályok csökkentését eredményezte. Csabaszabadiban az önkormányzat már nem tudja
fenntartani az alapfokú oktatást, a gyerekeknek ingázniuk kell.
Az egy pedagógusra jutó általános iskolai tanulók számát tekintve Telekgerendáson jut a legkevesebb tanuló egy pedagógusra, ami lehetőséget teremt a megfelelő foglalkozásokra, biztosítja a gyermekekkel való eredményesebb törődést, azonban megvan a veszélye annak, hogy
nem fenntartható a jelenlegi, arányaiban nagyobb pedagóguslétszám. Létszám szerinti rangsorban második helyen 387 tanulóval és 33 pedagógussal Újkígyós áll, itt 17 osztály működött 2007-ben. Középfokú oktatási intézmény a kistérségben csak Békéscsabán található.
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24. ábra: Egy pedagógusra jutó általános iskolai tanuló (2007, fő)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

f) A kistérség egészségügyi ellátását a települések vezetői megfelelőnek értékelik. Békéscsaba
városi kórháza a környező települések számára jól megközelíthető, a háziorvosi ügyeleti rendszert a kistérség háziorvosai közösen szervezik meg maguk között. Szabadkígyóson 2 orvos,
Békéscsabán 40 orvos és gyermekorvos, Telekgerendáson és Kétsopronyban 1-1 orvos, Újkígyóson 3 orvos praktizál, Csabaszabadin nincs állandó háziorvos. A települések népességszámához viszonyítottan kevés az orvosok, gyermekorvosok aránya az országos és vidéki átlaghoz viszonyítva (25. ábra).
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25. ábra: Háziorvos és házi gyermekorvos 10.000 lakosra (2007, fő)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés
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g) Önálló gyógyszertár csak Békéscsabán, Szabadkígyóson és Újkígyóson működik. A rendelők állapotát, felszereltségét átlagosan megfelelő színvonalúra értékelik a település vezetői,
problémát elsősorban az elérhetőségük jelent, valamint az erre a területre átcsoportosítható
források szűkössége.
h) A kötelező szociális alapellátások a kistérségben elérhetőek. Működik gyermekjóléti és
családsegítő központ, a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetést rendszere, valamint
Csabaszabadi kivételével minden településen idősek nappali intézménye, amelyek kihasználtsága Szabadkígyóson 63, a többi településen 90-100 százalékos.

2.3 A kistérség gazdasági helyzetének elemzése
2.3.1 Vállalkozói aktivitás, gazdaság szerkezete
a) A hazai gazdaság 2000-2006 között viszonylag egyenletes ütemű, éves átlagban 4 % körüli
növekedése 2007-ben (a költségvetési korrekciós intézkedések fogyasztást csökkentő hatása
miatt) megtört. A bővülés üteme 1,0 %-ra esett vissza, majd 2008-ban tovább csökkent (0,6
%). A növekedés mértékének 2008. évi csökkenésében a gazdasági válság is szerepet játszott.
2000−2006 között (a 2003−2004. évek kivételével) a regionális különbségek fokozódtak, elsősorban Közép-Magyarország átlag feletti fejlődésének hatására. 2007-ben ez is megtorpant.

b) Az egyes térségek közötti gazdasági fejlettségbeli különbségeket elsősorban az egy lakosra
jutó GDP-adatok alapján állapíthatjuk meg. E mutató alapján 2007-ben Közép-Magyarország
fölénye némileg mérséklődött mind a relatíve fejlettebb (Közép- és Nyugat-Dunántúl), mind a
kevésbé fejlett (Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak- és Dél-Alföld) térségekhez képest (26. ábra).
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26. ábra: Az egy főre jutó GDP az országos átlag százalékában

c) A 2006 évhez képest a régiók sorrendje ugyan nem változott, azonban a közöttük lévő különbségek módosultak. Közép-Magyarország teljesítménye 2007-ben 64 %-kal haladta meg
az országos értéket, az átlaghoz mért előnye azonban egy év alatt kismértékben, 1 százalékponttal csökkent. A fejlettebb régiók közül Nyugat-Dunántúl 2 százalékpontos relatív csökkenéssel az átlag alá került, Közép-Dunántúl pedig hasonló mértékű növekedéssel az országos
átlag 93 %-át érte el.
A kevésbé fejlett régiók közül Észak-Magyarország, Dél-Alföld,valamint Dél-Dunántúl relatív pozíciója enyhén javult, és teljesítményük az átlagos érték 64−68%-át tette ki. ÉszakAlföld gazdasági teljesítménye ugyanakkor nem került közelebb az átlagoshoz, annak 63 %-át
érte el. Közép-Magyarország és az utolsó helyen álló Észak-Alföld fejlettsége között továbbra
is 2,6-szeres a különbség az egy főre jutó GDP-adatok alapján.
A kiugró értéket mutató főváros nélkül számított vidéki átlagot Közép-Magyarország mellett
csak Közép- és Nyugat-Dunántúl múlja felül. A vidéki régiók tekintetében a két szélső értéket
képviselő Nyugat-Dunántúl és Észak-Alföld mutatójának aránya (1,6) alig változott 2006-hoz
képest.
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5. táblázat: A GDP megoszlása, egy főre jutó értéke, 2007.
GDP
Régió

Egy főre jutó GDP
az orszáa vidéki
gos átlag
átlag
%-ában
%-ában

az EU-27
átlagának
%-ábana)

milliárd Ft

megoszlás,
%

12 008

47,1

4 162

164,3

215,8

103,1

Közép-Dunántúl

2 607

10,2

2 357

93,0

122,2

58,3

Nyugat-Dunántúl

2 483

9,7

2 487

98,1

128,9

61,6

Dél-Dunántúl

1 668

6,5

1 730

68,3

89,7

42,8

Észak-Magyarország

2 024

7,9

1 627

64,2

84,3

40,3

Észak-Alföld

2 426

9,5

1 596

63,0

82,7

39,5

Dél-Alföld

2 265

8,9 1

692

66,8

87,7

41,9

ÖSSZESEN

25 479

100,0

2 534

100,0

Közép-Magyarország

ezer Ft

62,7

a) Vásárlóerő-paritáson (PPáSÁ) számolva.

d) A csökkenő értékek alapján rendezett megyei rangsor elején továbbra is Győr-MosonSopron és Komárom-Esztergom áll, az első harmadba Pest mellett csak dunántúli megyék tartoznak. A sort az alföldi és az észak-magyarországi megyék zárják, kiegészülve a déldunántúli Somoggyal. Budapestet a legkevésbé fejlett Nógrád megyével összehasonlítva 4,7szeres a különbség, ami 1994 óta a legnagyobb.
e) Nemzetközi összehasonlításra a 27 tagú Európai Unió vásárlóerő-paritáson (PPS) mért
egy főre jutó GDP-adatai állnak rendelkezésünkre. A közösség átlagát 2007-ben régióink közül egyedül Közép-Magyarország mutatója haladta meg (3 %-kal). Az uniós átlagnak NyugatDunántúl és Közép-Dunántúl a hattizedét, míg a négy kevésbé fejlett hazai régió a négytizedét
érte el.
f) Magyarország gazdasági teljesítményének jelentős része tehát Közép-Magyarországon koncentrálódik, ahol 2007-ben a GDP 47%-át állították elő, miközben a térségben a népesség 29
%-a él. A fennmaradó részhez közel azonos mértékben (26−27 %-ban) járultak hozzá a dunántúli régiók, illetve együttesen Észak-Magyarország és az Alföld térségei. A központi régió
után legnagyobb (10−10 %) részesedést Közép- és Nyugat-Dunántúl, míg legkisebbet (6−7
%) Dél-Dunántúl mutatott.
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27. ábra: Hozzájárulás a GDP-hez, egy főre jutó GDP, 2007
g) A bruttó hozzáadott érték előállításában az egyes gazdasági ágak hozzájárulása térségenként más és más, ugyanakkor az előző évekhez képest 2007-ben nem történt jelentős változás.
Országosan a GDP kétharmada a szolgáltatást nyújtó ágakból, egyharmada az árutermelő
gazdasági ágakból (mezőgazdaságból, iparból, építőiparból) származott 2007-ben (28. ábra).

28. ábra: A bruttó hozzáadott érték megoszlása a gazdasági ágak főbb
csoportjai szerint, 2007
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h) Tovább árnyalja a képet, ha az egyes ágazatok bruttó hozzáadott értékét egy lakosra vetítve
vizsgáljuk. Eszerint Közép-Magyarország a mezőgazdaság kivételével valamennyi területen
jóval az adott ágazati átlag feletti teljesítményt nyújtott.
6. táblázat: Az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték az országos ágazati átlag százalékában, 2007
Gazdasági ág

Mezőgazdaság, vad-,
erdő-, halgazdálkodás
Bányászat, feldolgozóipar
Villamosenergia-,
gáz-,gőz-, vízellátás
Építőipar
Kereskedelem, javítás
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta,
távközlés
Pénzügyi közvetítés
Ingatlanügyletek, gazdasági
szolgáltatás
Közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás
Oktatás
Egészségügyi, szociális ellátás
Egyéb közösségi, személyi
szolgáltatás

KözépMagyarors
zág

KözépDunántúl

NyugatDunántúl

DélDunántúl

28,2

110,3

127,4

145,9

67,6

133,1

185,3

100,0

114,0

173,8

161,8

43,4

85,5

62,1

59,9

100,0

131,2

76,7

65,0

181,7

122,8

48,2

56,9

100,0

146,4
207,4

89,7
61,7

104,2
64,1

81,8
55,9

72,5
44,3

75,6
54,4

71,7
62,3

100,0
100,0

143,9

87,3

109,1

101,7

72,4

68,6

69,1

100,0

204,9

59,3

78,6

59,5

48,2

53,9

53,1

100,0

247,6

36,9

52,1

43,7

35,0

35,7

3,8

00,0

209,9

68,9

77,3

59,3

41,8

47,1

49,0

100,0

183,8

64,7

71,3

67,1

67,9

63,2

65,4

100,0

118,9

78,9

84,8

107,5

88,0

93,7

101,0

100,0

125,9

76,1

98,1

98,4

80,7

92,9

92,5

100,0

178,9

72,8

86,4

64,0

58,3

65,6

66,5

100,0

ÉszakMagyarország

ÉszakAlföld

DélAlföld

Országos
ágazati átlag

a) A regisztrált, vagyis az adminisztratív nyilvántartások szerint jogilag létező gazdasági szervezetek száma százalékosan (a 2006. évi mérséklődést követően) 2007 óta bővül. 2008. december 31-én országosan 1 millió 654 ezer szervezetet tartottak nyilván, egynegyeddel többet,
mint egy évvel korábban. E jelentős növekedést jogszabályi változás idézte elő. A 2008. január 1-jével hatályba lépett új áfatörvény értelmében a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelőknek tevékenységük folytatásához vállalkozói igazolvány kiváltása vált szükségessé,
amely országosan és térségi szinteken is módosította a vállalkozói aktivitás mutatószámait. A
szervezetek erős területi koncentrációja figyelhető meg, hiszen közép-magyarországi székhellyel egyharmadukat jegyezték be. A dél- és észak-alföldi régió részesedése 14–15 %, Nyugat-Dunántúlé 10 %, míg a többi régió részaránya egyenként 9–9 % volt.
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Országosan a bejegyzett szervezetek 94 %-a vállalkozásként folytatta tevékenységét, melyek
száma 2008-ban 328 ezerrel emelkedett. A növekedés minden régióra jellemző volt, a legnagyobb (74 %) mértékűt Észak-Alföldön, a legkisebbet (7 %) pedig Közép-Magyarországon
regisztrálták. A vállalkozásoknál jóval kisebb gyakoriságú nonprofit szervezetek köre a régiók mindegyikében bővült 1–2 %-kal. A költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek
száma ugyanakkor összességében szűkült, kisebb növekedést csak a közép-magyarországi és
a közép-dunántúli régióban regisztráltak. A 2008-ban országosan regisztrált 1 millió 561 ezer
nyereségérdekeltségű szervezet 36 %-át társas, 64 %-át egyéni vállalkozásként tartották nyilván. 2007-hez képest a társas vállalkozások részaránya 7 százalékponttal csökkent. KözépMagyarországon a társas vállalkozások hányada az átlagost jóval meghaladó, 57 % volt, a
többi régióban 21–33 % között szóródott. A magasabb értékek Közép- és Nyugat-Dunántúlt,
valamint Észak-Magyarországot jellemezték.

29. ábra: A regisztrált vállalkozások megoszlása vállalkozási forma szerint, 2008
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b) Az ezer lakosra jutó működő vállalkozások régión belüli aránya a megyeszékhelyek kistérségében a legnagyobb: Szegeden, Békéscsabán és Kecskeméten. Békés megyében a Szarvasi,
Orosházai és a Gyulai kistérségben közepesnek mondható a működő vállalkozások száma, a
sereghajtó kistérségek közé tartozik a Szeghalomi, Sarkadi és a Mezőkovácsházai (30. ábra).

30. ábra: A regisztrált vállalkozások számának alakulása 2003-2007 között (db)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

c) Békés megyében a regisztrált vállalkozások számát idősorosan megvizsgálva látható, hogy
2005-ig töretlen volt a növekedés. A legerőteljesebben a Békéscsabai-, Békési-, Gyulai-,
Mezőkovácsházai-, Orosházai-, Szarvasi kistérségben nőtt a számuk. A Sarkadi- és a Szeghalomi kistérségben is javult a helyzet, de jóval kisebb mértékben. 2006-os változás elsősorban
a már előzőekben is említett statisztikai átsorolással magyarázható. A 2007-es év így erőteljes
„növekedést” hozott a Mezőkovácsházai és a Szarvasi kistérségben élőknek, visszafogott növekedést az Orosházai, Sarkadi és a Szeghalomi kistérségben és csökkent a vállalkozások
száma a Békési és a Gyulai kistérségben (31. ábra).
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31. ábra: Működő vállalkozások száma 1000 lakosra (2007)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

d) 2008 végén Magyarországon az egyéni vállalkozók 35%-a főfoglalkozásúként, 40 %-a
mellékfoglalkozásúként, 26 %-a pedig nyugdíjasként dolgozott. A főfoglalkozásúak aránya a
régiók közül Közép-Magyarországon és Közép-Dunántúlon volt a legmagasabb, 39 %, illetve
37 %. Ez a foglalkozási forma az egyéni vállalkozásokon belül Észak-Alföldön a legkisebb
(29 %) arányú. A mellékfoglalkozásúak részaránya régiónként 34 és 43 % között szóródott: a
legkisebb arányt Dél-Alföldön, a legnagyobbat pedig Közép- és Nyugat-Dunántúlon, valamint Közép-Magyarországon képviselték. A nyugdíj mellett dolgozó egyéni vállalkozók hányada az országosnál (26 %) kisebb volt Közép-Magyarországon, Közép- és NyugatDunántúlon, viszont kiemelkedően magas volt Észak-Alföldön (34 %) és Dél-Alföldön (32
%), mely a mezőgazdasági vállalkozások nagyobb jelenlétével függ össze (32. ábra).

32. ábra: A regisztrált egyéni vállalkozások megoszlása a munkavégzés jellege szerint, 2008
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2008 végén az országos nyilvántartásban 561 ezer társas vállalkozás szerepelt, melyek között
a korlátolt felelősségű társaságok voltak a leggyakoribbak. Számuk 14 %-kal nőtt egy év alatt.
A növekedés főként a gazdasági szervezetekről szóló törvény változásával van összefüggésben, ugyanis a kft-k alapításához szükséges alaptőke csökkentése e szervezeti forma elterjedtségét fokozta, elsősorban a betéti társaságok terhére. Országosan 2008-ban az összes társas
vállalkozás 52 %-át regisztrálták kft-ként. E gazdálkodási forma Közép-Magyarországon és
Közép-Dunántúlon képviselt legmagasabb részarányt. A társas vállalkozásokon belül a második leggyakoribb gazdálkodási forma a betéti társaság, melyek száma egy év alatt 3 %-kal
csökkent. Országosan 2008-ban az összes társas vállalkozás 38 %-a működött betéti társaságként. Hányaduk a kevésbé fejlett térségekben magasabb az átlagosnál. Az összes vállalkozás
közel 1 %-át kitevő részvénytársaságok száma az év folyamán 8 %-kal gyarapodott, és 2008
végén elérte a 4800-at. Mérsékelt arányuk szorosan összefügg az alapítás szigorúbb feltételeivel, az enyhítések ellenére is nagyobb szükséges tőkeerővel, a szakképzett munkaerő meglétével. A részvénytársaságok társas vállalkozásokon belüli aránya Közép-Magyarországon volt
a legmagasabb, 63%-uk ebben a régióban koncentrálódott.
Regionális összehasonlításban az egyéni vállalkozások aránya Békés megyében kimagasló –
kiemelve különösen az Orosházai, Mezőkovácsházai, Szeghalomi és a Sarkadi kistérségeket.
A Békéscsabai kistérség összességében kedvezőbb helyzetet mutat, azonban települési szinten
jelentős különbségek vannak (33. ábra).

33. ábra: Egyéni vállalkozások aránya a működő vállalkozásokból (2007)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés
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e) A Békéscsabai kistérségben 2007-ben összesen 9921 regisztrált vállalkozás működött,
melynek 91%-a Békéscsabán található. A regisztrált vállalkozásokon belül a legnagyobb
arányt az egyéni vállalkozások tették ki, mintegy 6745 található a kistérségben. A betéti társaságok és a korlátolt felelősségű vállalkozások száma hasonló: 1476 Bt és 1383 Kft működik.
Ezeknek több, mint 90 százaléka Békéscsabán található; a nem Békéscsabán működő regisztrált vállalkozások fele Újkígyóshoz tartozik, a fennmaradókon pedig Telekgerendás, Szabadkígyós és Kétsoprony körülbelül egyformán osztozik. Csabaszabadin összesen 15 regisztrált
vállalkozás működött, melyből 11 egyéni, tehát jogi személyiség nélküli vállalkozás volt, 3
betéti társaság, egy korlátolt felelősségű társaság. Az ezer főre jutó vállalkozások számát tekintve – 139,2 - Békéscsaba kiemelt helyet foglal el a többi településhez képest. Ami érdekesnek mondható, hogy Telekgerendás népességét tekintve a kistérség települési rangsorában
a negyedik helyet foglalja el, az ezer főre jutó vállalkozások száma ugyanakkor magasnak tekinthető, mintegy 94,1 darab. Újkígyós lélekszámát tekintve a második legnagyobb, ugyanakkor az egy főre jutó vállalkozások száma nem tekinthető kiemelkedőnek (34. ábra).

34. ábra: 1000 lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma (2007, db)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

f) Az egy regisztrált vállalkozásra jutó egyéni vállalkozás aránya a Békéscsabán a legalacsonyabb és Kétsopronyban a legmagasabb, a másik négy település értéke arányosan szóródik.
Azonban félő, hogy a 70-80 százalék körüli értékek mögött kényszervállalkozások nagy aránya adja a magyarázatot (35. ábra).
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35. ábra: Az egyéni vállalkozások aránya a regisztrált vállalkozásokon belül (2007)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

g) Az ezer lakosra jutó vállalkozások száma folyamatosan nő a térségben, de jelentős számuk
változatlanuk kényszer vállalkozás (7. táblázat)
7. táblázat: Ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozás az év végén
Régió

Társas vállalkozás
2007
2008

Közép-Magyarország
97
Közép-Dunántúl
40
Nyugat-Dunántúl
41
Dél-Dunántúl
38
Észak-Magyarország
30
Észak-Alföld
31
Dél-Alföld
34
a)
Összesen
53
a) Külföldön működőkkel együtt.

102
42
43
40
32
33
36
56

Egyéni vállalkozás
2007
2008

74
70
78
76
53
59
79
70

79
86
106
106
81
125
135
100

Összes vállalkozás
2007
2008

171
110
119
113
83
90
112
123

181
128
149
146
113
158
171
156

h) A hazai gazdaságban közel két évtizede van jelen számottevően és egyre növekvő mértékben a külföldi tőke. A külföldi érdekeltségű vállalkozások száma 2007-ben több mint 5 %kal nőtt az előző évhez képest, jelentős területi differenciák mellett. A legnagyobb ütemű (12
%) gyarapodás Észak-Magyarországon történt, ugyanakkor Dél-Dunántúlon 2008. január 1jén az egy évvel korábbinál (3 %-kal) kevesebb ilyen szervezetet regisztráltak.
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2008 elején 27 ezer külföldi érdekeltségű vállalkozás volt az országban, ezen belül legtöbb
(19 ezer) Közép-Magyarországon, legkevesebb pedig (700) Észak-Magyarországon.
A külföldi érdekeltségű vállalkozások körében 2008 elején a kizárólag külföldi tulajdonban
levők aránya 72 %-ot, a külföldi többségűeké 16 %-ot, míg a hazai többségűeké 12 %-ot képviselt. A csak külföldi tulajdonnal rendelkezők részaránya régiónként 58 és 74 % között szóródott.

A

legmagasabb

arány

Közép-Magyarországot,

a

legalacsonyabb

Észak-

Magyarországot jellemezte. A vegyes tulajdonú szervezetek aránya valamennyi régióban jóval mérsékeltebb a kizárólag külföldi tulajdonban lévőkénél.

36. ábra: A külföldi érdekeltségű vállalkozások megoszlása a tulajdon
összetétele szerint, 2007
A külföldi érdekeltségű vállalkozások 2008 elején Magyarországon 20 685 milliárd forint –
területi megoszlásban is részletezhető – saját tőkével rendelkeztek, amelyből 14 833 milliárd
forintot tett ki a külföldi tőkerész. A saját tőke nagysága folyó áron országosan 18 %-kal
gyarapodott egy év alatt, ezen belül Dél-Alföldön (38%-kal) és Közép-Magyarországon
(22%-kal) az átlagot meghaladóan emelkedett. A növekedés a külföldi befektetéseknek köszönhető. A saját tőke összege Dél-Dunántúlon (8%-kal) és Észak-Magyarországon (15 %kal) csökkent.
A külföldi tőke legnagyobb ütemben (40%-kal) Dél-Alföldön bővült, és a növekedés az átlagos ütemnél (9 %) nagyobb volt Közép-Magyarországon és Közép-Dunántúlon is. NyugatDunántúlon az előbbieknél szerényebb (4 %-os) emelkedést regisztráltak, Észak-Alföldön és
Észak-Magyarországon folyó áron szinten maradásról beszélhetünk, Dél-Dunántúlon pedig 8
%-os csökkenés következett be.
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2008 elején a külföldi befektetések 70 %-a Közép-Magyarországon koncentrálódott, 19 %-a
nyugat- és közép-dunántúli, 11 %-a pedig együttesen az alföldi, észak-magyarországi és déldunántúli székhelyű vállalkozásokban működött. Az egy évvel korábbihoz képest KözépMagyarország részaránya növekedett, a vidéki régióké – Dél-Alföld kivételével – csökkent.
A külföldi tőke területi allokációjából adódóan az egy lakosra jutó külföldi befektetések nagysága igen széles intervallumban, 0,2 és 3,6 millió forint között szóródott. A mutató értéke Közép-Magyarországon az átlagos érték 2,4-szerese, Nyugat-Dunántúlon 1,1-szerese volt,
ugyanakkor Közép-Dunántúlon az országos átlag háromnegyedét, a többi régióban viszont
csupán egy–háromtizedét tette ki (8. táblázat).
8. táblázat: Külföldi érdekeltségű vállalkozások saját tőkéje, 2007

Régió

Saját tőke

Ebből:
külföldi

milliárd Ft

Közép-Magyarország

A külföldi
tőke aránya a saját tőkéből, %

Egy vállalkozásra jutó
saját tőke

Ezen belül: külföldi

Egy lakosra jutó
külföldi
tőke

millió Ft

15 944,0

10 384,0

65,1

846,9

551,6

3,6

Közép-Dunántúl

1 329,9

1 251,2

94,1

804,0

756,5

1,1

Nyugat-Dunántúl

1 692,2

1 640,0

96,9

650,1

630,0

1,6

Dél-Dunántúl

176,2

160,7

91,2

141,8

129,3

0,2

Észak-Magyarország

522,9

472,3

90,3

713,4

644,3

0,4

Észak-Alföld

541,7

495,2

91,4

667,9

610,6

0,3

Dél-Alföld

477,9

429,6

89,9

365,1

328,2

0,3

20 684,7

14 833,1

71,7

761,0

545,7

1,5

Összesen

a)

a) Területre nem bontható adatok nélkül.

Az előző évhez hasonlóan a külföldi tőke legnagyobb része, 36 %-a a feldolgozóipari vállalkozásokban koncentrálódott. A külföldi befektetésekből jelentős arányban részesedett még az
ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ág, ahol a teljes tőkeállomány ötöde működött. Ezt a
kereskedelem, javítás gazdasági ág követte (15 %), és a pénzügyi közvetítés részaránya is figyelemre méltó nagyságú (12 %) volt, ahol 2007-ben igen jelentős bővülés történt.
i) A kistérség változatlanul agrár jellegű. A mezőgazdaság bruttó termelésének volumene
Magyarországon az ezredfordulót követő évek közül 2004-ben és 2008-ban volt kiugró. 2008ban a 2005–2007 közötti folyamatos csökkenést követően jelentősen, 27%-kal növekedett a
termelés.
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A mezőgazdaság teljes kibocsátásából legnagyobb arányt képviselő növénytermesztési és kertészeti termékeket előállító ágazat bruttó termelési értéke 2008-ban 45 %-kal múlta felül az
előző évit. Ez a nagyarányú növekedés elsősorban a gabonafélék és a gyümölcsök 70 %-ot
meghaladó volumenbővülésével magyarázható. Az állattenyésztésben az ezredforduló óta tartó csökkenés tovább folytatódott. 2008-ban az élő állatok és állati termékek bruttó termelési
értéke 3,1 %-kal volt alacsonyabb az előző évinél. Az ágazat régiónkénti teljesítményének különbségeiről a fontosabb növények terméseredményei és az állatállomány alakulása alapján
alkothatunk képet, mivel területi részletezésben 2008. évre termelési érték adatok még nem
állnak rendelkezésre. Az ország mezőgazdasági területe 5 millió 790 ezer hektár volt 2008ban, és az összes földterülethez viszonyított aránya 62 %-ot tett ki. A mezőgazdasági terület
művelési ágak szerinti megoszlása a 2007. évihez hasonlóan alakult, a terület 78 %-a szántó,
17 %-a gyep, a konyhakert, a gyümölcsös és a szőlőterület együttes részaránya pedig 5 %.
9. táblázat: A földterület művelési ágak szerint, 2008. május 31.
Művelési ág

Szántó
Konyhakert
Gyümölcsös
Szőlő
Gyep
Mezőgazdasági
terület
Erdő
Nádas
Halastó
Termőterület
Művelés alól
kivett terület
Összesen

KözépMagyarország

KözépDunántúl

NyugatDunántúl

DélDunántúl

ÉszakMagyarország

307,0
12,1
11,3
5,3
61,6

497,7
12,5
4,7
10,1
111,8

508,6
9,9
6,7
6,7
79,3

698,7
9,9
5,7
12,9
105,5

397,3

636,8

611,2

163,1
4,3
7,9
572,6

256,9
9,4
2,7
905,8

172,1
744,7

ÉszakAlföld

DélAlföld

Ország
összesen

497,2
18,2
13,5
18,9
194,7

967,4 1
14,6
41,1
3,7
227,0

026,2
18,7
15,5
25,1
229,9 1

4 502,8
96,1
98,5
82,6
009,8

832,7

742,5

1 253,8

1 315,4

5 789,8

281,3
8,4
0,6
901,5

336,9
6,9
6,5
1 183,0

395,5
2,4
0,9
1 141,3

218,1
15,1
8,0
1 495,0

232,6
12,9
8,1
1 569,0

1 884,4
59,4
34,7
7 768,3

215,4

207,3

194,4

179,7

316,8

249,4

1 535,1

1 121,1

1 108,9

1 377,4

1 321,1

1 811,8

1 818,3

9 303,4

Kiugróan magas a térség állatállománya (10. táblázat).
10. táblázat: A száz hektár mezőgazdasági területre jutó állatállomány nagysága, 2008. dec.1.
Állatfaj

KözépMagyarország

KözépDunántúl

NyugatDunántúl

DélDunántúl

ÉszakMagyarország

ÉszakAlföld

DélAlföld

Ország
összesen

Szarvasmarha
Sertés
Juh
Baromfi

14
44
15
709

14
59
14
806

18
42
4
913

9
71
11
468

9
23
13
419

13
71
41
650

11
70
27
839

12
58
21
686
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j) Visszaesett a régióban és a kistérségben az ipari termelés (37. ábra).

37. ábra: Az ipari termelés volumenindexe
(előző év = 100)

2.3.2 Idegenforgalom, vendéglátás
a) 2008-ban az ország kereskedelmi és magánszálláshelyein együttesen a vendégek száma 3, a
vendégéjszakáké 1 %-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A vendégéjszakák száma 4 régióban (Dél-Alföld, Nyugat- és Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország) növekedett 3–5 %-kal, a
többi térségben mérséklődés történt. A vendégéjszakák háromtizede Közép-Magyarországon
koncentrálódott, továbbá a dunántúli régiók részesedése egyenként 10 %feletti volt. Országosan a vendégéjszakák 86 %-a a kereskedelmi szálláshelyeken realizálódott.
b) Az ország kereskedelmi szálláshelyeit igénybe vevő vendégek száma 2000 óta – változó
intenzitással – évről évre növekedett, és 2008-ban 1,3-szerese volt az évtized elején mértnek.
A regisztrált vendégkörön belül a külföldi országokból szintén növekvő számban, ugyanakkor
tendenciájában csökkenő arányban érkeztek a vendégek. 2000–2008 között a tartózkodási idő
változó mértékű rövidülése a vendégéjszakák számának ingadozását eredményezte. 2008-ban
a kereskedelmi szálláshelyeket 7 millió 651 ezer vendég összesen 19 millió 974 ezer vendégéjszakára vette igénybe. A vendégek száma 2 %-kal haladta meg az egy évvel korábbit, a
vendégéjszakák száma azonban 1 %-kal elmaradt attól, így az átlagos tartózkodási idő 4 %kal csökkent.
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c) A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma a vendégéjszakák száma alapján NyugatDunántúlon és Dél-Alföldön 3–4%-kal növekedett, Észak-Magyarországon stagnált, a többi
térségben pedig csökkent 2007-hez képest. Ugyanakkor a vendégek száma csupán Dél- és
Közép-Dunántúlon mérséklődött. A vendégek az országban átlagosan 2,6 éjszakát töltöttek a
szálláshelyeken, a régiók közül a legtovább Nyugat-Dunántúlon (3,1 éjszakát), legrövidebb
ideig Közép- és Észak-Magyarországon (2,3 éjszakát) tartózkodtak.
d) A turizmus szerepe a térségben önmagában nem jelentős, elsősorban azért, mert a Békéscsabai kistérség országos viszonylatban jelenleg nem kiemelt idegenforgalmi terület. Lehetőségek leginkább más térségekkel, turisztikai attrakciókkal történő összekapcsolódásban rejlenek. A kistérség legfontosabb turisztikai vonzerőit a gasztronómiai események (Csabai Kolbászfesztivál), valamint a kulturális és egyéb rendezvények, nemzetközi sportesemények jelentik.
e) A kereskedelmi szállásférőhelyek száma stagnál, a vendégéjszakák száma a kereskedelmi
szálláshelyeken a Békéscsabai kistérségben (az utóbbi években jelentősen visszaesett, szemben az országos tendenciával. A szálláshelyek a kistérségen belül Békéscsabára koncentrálódnak. Problémát elsősorban egyes szállodák és egyéb (kollégiumi) szálláshelyek minősége jelent (38. ábra).

38. ábra: Vendéglátóhelyek száma (2007, db)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés
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f) A vendéglátóhelyek száma érthetően Békéscsabán a legmagasabb, 457 üzlettel. Újkígyóson
21, Szabadkígyóson 17, Csabaszabadiban 2 vendéglátóhely található. Lakosságarányosan
Szabadkígyóson és Újkígyóson alacsonyabb az érték, 1000 lakosra 3, illetve 4 vendéglátóhellyel.
g) A vendégkörön belül a külföldi vendégek aránya régiónként tág határok között szóródott.
A Közép-Magyarországra jellemző 78%-os arányt a főváros iránt nagy érdeklődést mutató
külföldiek magas hányada magyarázza. A többi régióban a külföldiek aránya az átlagosnál (46
%) alacsonyabb, 36–16 % közötti volt.
A külföldi vendégforgalom erős területi koncentráltságát jelzi, hogy a vendégéjszakák több
mint fele a fővárosban, további harmada a dunántúli régiókban realizálódott, a három keleti
régió pedig együttesen mindössze 12 %-ot képviselt (39. ábra).

39. ábra: A külföldi vendégek aránya a kereskedelmi szálláshelyeken, 2008
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2.4 A kistérség vonalas infrastruktúrájának elemzése
2.4.1 Lakáshelyzet, közműellátás
a) Országosan 2008-ban a lakások 52%-át természetes személyek, 47%-át vállalkozások építtették. A dunántúli régiókban a természetes személyek, Észak-Magyarországon és az Alföldön a vállalkozások részaránya emelkedett, ugyanakkor Közép-Magyarországon mindkét építtetői kör építtetéseinek aránya növekedett, miközben az egyéb építtetők (helyi önkormányzat,
központi költségvetési szerv) építései mérséklődtek. Mindazonáltal a közép-magyarországi
régió kivételével az építtetők összetételében továbbra is a természetes személyek szerepe a
nagyobb. A helyi önkormányzatok és központi költségvetési szervek csökkenő mértékben
vették ki részüket a lakásépítésekből, az általuk építtetett lakások aránya 2008-ban nem érte el
az 1%-ot. Az építtetői kör változásával összefüggésben az építéseken belül változatlan maradt
a saját használatra épített lakások aránya, az értékesítési célúaké pedig kisebb lett. Ugyanakkor a csekély súlyú bérbeadás, illetve a szolgálati használat céljából épített lakások aránya
magasabb lett (40. ábra).

40. ábra: Lakásépítés, kiadott új lakásépítési engedélyek, 2008
(2007=100)
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b) A lakások 56–57 %-a korlátolt felelősségű társaságok, részvénytársaságok, 22 %-a egyéni
vállalkozások, 18–19 %-a a lakosság házilagos kivitelezésében épült. A kft-k, rt-k átlagot
meghaladó súlya kizárólag Közép-Magyarországra jellemző, és szerepvállalásuk összességében erősödött.
A betéti társaságok és egyéb kivitelezők aránya együttesen is csupán 3 % körül alakult. Az
egyéni vállalkozások kivitelezésben vállalt szerepe csaknem valamennyi régióban nagyobb
lett, és a közép-magyarországi régió kivételével valamennyi térségben meghaladta az országos átlagot. Ezzel egyidejűleg a lakosság házilagos kivitelezésében épült lakások aránya mérséklődött. Az átlagosnál magasabb arányuk Dél-Dunántúlon, Észak-Alföldön és ÉszakMagyarországon volt mérhető.
c) 2008-ban a használatba vett lakások közel fele családi ház, négytizedük pedig többszintes,
többlakásos lakóépület lakása volt. A lakótelepi, illetve a csoportházban történő lakásépítések
együttesen is csupán 7 %-ot képviseltek. Az új lakások átlagos alapterülete egy év alatt 3 m2rel, 90 m2-re emelkedett, és a három-, valamint a négy- és annál több szobás lakások aránya is
növekedett. A nagyobb alapterületű, több szobás új építésű lakások aránya a Dunántúlon és
Dél-Alföldön haladta meg az átlagost. Közülük is kiemelkedik a közép-dunántúli régió, ahol a
négy- és annál több szobás lakások aránya 56 %-ot tett ki, a lakások átlagos alapterülete pedig
109 m2 volt.
d) A kistérség több települése esetében problémát jelent a szennyvízcsatorna-hálózat hiánya.
A szennyvízelvezetés hiányában a szippantott szennyvíz tengelyen történő elszállítása folyik.
A környező tisztítókra történő csatlakozás költséges, amit az önkormányzatok nem mindig
tudnak vállalni. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma Békéscsabán 15.583 lakás, ami a település összes lakásához viszonyítva mindössze 54 %-ot jelent.
Szabadkígyó esetében 887 lakás csatlakozott rá a szennyvízhálózatra, így itt a legmagasabb,
82 %-os a kiépítettség. Újkígyós esetében 1.763 lakásban van kiépítve a hálózat (41. ábra).
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41. ábra: Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás/összes lakás
(2007, %)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

e) A környezeti elemek állapotának felmérésekor a hulladékgazdálkodás kulcstényezőként
emelhető ki. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya az összes lakáshoz képest
jobb helyzetet mutat, mint a szennyvízhálózatnál, a szilárd hulladék gyűjtése és elszállítása
minden településen szervezetten történik. Csabaszabadi esetében a hulladékgyűjtés az összes
lakás esetében megoldott, szintén jó aránnyal rendelkezik Szabadkígyós (92 %), Telekgerendás (93 %) és Újkígyós (93 %). Békéscsabán 24.400 lakás esetében megoldott a rendszeres
hulladékgyűjtés, ami 84 %-os értéket jelent. A legrosszabb helyzetben Kétsoprony van, ahol
314 lakás esetében van rendszeres hulladékgyűjtés, azaz a településen lévő összes lakás 53 %a esetében (42. ábra).
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42. ábra: Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás/összes lakás (2007, %)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

2.4.2 Közlekedés, kommunikáció
A Békéscsabai kistérség közlekedési helyzete regionális viszonylatban kedvezőnek mondható, azonban a térségen belüli struktúra hiányos, több település között nincs kiépített kapcsolat.
A belterületi úthálózat minősége elégtelen, a karbantartásra fordított források szűkössége miatt a szintentartás sem megoldott.
A megyeszékhely és a községek közötti tömegközlekedési feltártság kedvező, azonban a járatsűrűség és utazási idő, valamint a külterületen élő lakosság elérésének tekintetében jelentkeznek problémák, ezért a kistérségben is megfigyelhető az egyéni közlekedési módok elterjedése.
Békéscsaba esetében 1000 lakosra 318 személygépkocsi jut (vagyis 20.597 főnek van személygépkocsija, azaz minden harmadik személy rendelkezik autóval). A legalacsonyabb értékkel Csabaszabadi rendelkezett 2007-ben, itt az ezer lakosra jutó érték nem haladja meg a
200-at, 73 főnek van autója. Mind a kistérségi, mind a megyei értékek jelentős mértékben
alulmúlják az országos, leginkább a dunántúli értékeket.

CONSULTING-

Kft.

47

Békéscsabai Kistérség
területfejlesztési koncepciójának aktualizálása

43. ábra: 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma (2007, db)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

A mobil távközlés versenye következtében a lakásfővonalak száma folyamatos csökkenést
mutat, az ISDN-vonalszám változása ezzel szemben háromszorosára nőtt megyei szinten a
2000. évhez képest. Kistérségen belül Szabadkígyóson a legmagasabb az ISDN vonalak aránya, ami 256 bekötött vonalat jelent (44. ábra).

44. ábra: 1000 lakosra jutó ISDN vonalak száma (2007, db)
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés
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2.4.3 Elérhetőség
a) A jó fekvés, a kedvező elérhetőség a gazdasági telephelyválasztás alaptényezője, különösen
azokon a területeken, ahol a hagyományos gazdasági kapcsolatok hiányosak. A régió versenyképességét nagyban meghatározza elérhetősége a fővárosból és nyugat-európai piacokról.
Ez az elérhetőség az utóbbi években javult, de ez régió perifériális térségeinek elérhetőségén
nem sokat változtatott a térségbe vezető utak áteresztő képessége és minősége miatt.
b) Egyes területek között gyenge a kohézió, amelyek a tőke áramlása és a piaci kapcsolatok
javítása, valamint az életminőség szempontjából is meghatározó. A régiót érintő autópálya ma
még nehezen tudja bekapcsolni a régió keleti kistérségeit az ország vérkeringésébe, hiszen a
megfelelő rákapcsolódási lehetőségek nincsenek kialakítva, megfosztva ezzel a régió nagy részét az elérhetőséget preferáló külföldi tőkebefektetők megjelenésétől. A helyzetet tovább
rontja, hogy az úthálózat, elsősorban a mellékutak nagy részének minősége nemcsak európai
viszonylatban, de az országos átlagtól is messze elmarad, amely tény szintén akadályozza a
térségi gazdaságfejlesztési szándékok megvalósítását (45. ábra).

45. ábra: A kistérségek centralitása (2007)
Forrás: saját számítás
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c) A közúti, lineáris ellenállási tényezővel számított saját és belső potenciál értékei alapján az
elérhetőség szempontjából egy békés megyei kistérséget sem sorolhatunk az első három kategóriába. A skálázási módszer lényege, hogy azok a térségek kapnak magasabb értéket, amelyek rövidebb idő alatt érnek el nagyobb tömeget. Az alacsony regionális értékek arra a problémára utalnak, hogy hiányoznak a megfelelő rákapcsolódási feltételek, az alsóbbrendű úthálózat elégtelen színvonalú, sok a zsáktelepülés, amelyekre jellemző a gyenge infrastrukturális
ellátottság, a funkcionális központoktól való távolság. (11. táblázat).
11. táblázat: A kistérségek népességének megoszlása az elérhetőség függvényében (%)
NUTS III
Bács-Kiskun
Békés

Elérhetőségi kategóriák
Szélsőségesen Erősen pe- Mérsékelten
Átmeneti Centrális Összesen
periferikus
riferikus
periferikus
3,3
17,2
33,0
14,5
32,0
100,0
39,7

60,3

-

-

-

100,0

-

25,0

26,4

48,6

-

100.0

9,8

14,8

13,2

19,4

42,8

100,0

Csongrád
Ország

Forrás: saját számítás
d) Magyarország lakosságának 38 százaléka lakik az előzőekben definiált módszertanon alapuló, periferikus területen. Országos szinten kiemelhető Békés megye, ahol kiugróan magas a
szélsőségesen periferikus területen élők aránya. Békés megye problémája, hogy a térségben
nagyobb népességsúlyú megyeszékhely, Békéscsaba sem került magasabb kategóriába az
elégtelen közlekedési viszonyok miatt.
Az elérhetőség, illetve a bejárási költségek nagysága szoros kapcsolatban áll a munkanélküliségi mutatók alakulásával. Az alacsony iskolai végzettségű népesség munkavállalását erősen
korlátozzák a közlekedési költségek, melyek elsősorban – a személygépkocsik alacsony arányából adódóan – a lakóhely és a potenciális munkahelyek közötti tömegközlekedési kapcsolatok sűrűségétől függnek.
e) A probléma tárgyalása azért is indokolt, mert a kistérség népességének nagy része ingázik,
egyes településeken ez az arány több mint 50 százalék. Az ingázók döntő többsége a megye
más településére, elsősorban Békéscsabára jár dolgozni. A munkahelyek megszűnése, a települések alacsony népességmegtartó képessége miatt félő, hogy tovább csökken a térségek lakossága, ezért is indokolt a mobilitási feltételek javítása.
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f) A helyi közlekedési kapcsolatok fejlesztése (a hiányzó utak megépítése, a menetrendek koordinálása, az alternatív közlekedési megoldások keresése) érdemben segítene az említett
gondok orvoslásában, emellett várható lenne a fejlesztések jótékony munkaerőpiaci hatása is
(12. táblázat).
12. táblázat: A nyilvántartott munkanélküliek megoszlása az elérhetőség függvényében (%)
NUTS III
Bács-Kiskun
Békés

Elérhetőségi kategóriák
Szélsőségesen Erősen pe- Mérsékelten
Átmeneti Centrális Összesen
periferikus
riferikus
periferikus
5,6
19,9
36,4
13,2
25,0
100,0
50,2

49,8

-

-

-

100,0

-

32,1

30,7

37,2

-

100.0

18,9

21,0

18,5

21,4

20,2

100,0

Csongrád
Ország

Forrás: saját számítás
g) Az elérhetőség és a fejlettség közötti kapcsolatot jelzi, hogy a regisztrált vállalkozások
1000 főre jutó száma és az egy lakosra jutó SZJA alapot képző jövedelem az országos tendenciát tekintve monoton növekedést mutat a centrumtérségek felé haladva.
Szembetűnő a Békés megyei értékek országos és regionális átlagokhoz viszonyított lemaradása. Az erősen periferikus térségek átlagnál magasabb mutatóját a megyeszékhely szerepe magyarázza (13. táblázat).
13. táblázat: A regisztrált vállalkozások 1000 főre jutó száma az elérhetőség függvényében (db)
Elérhetőségi kategóriák
NUTS III

Szélsőségesen
periferikus

Erősen periferikus

Mérsékelten
periferikus

Átmeneti

Centrális

Összesen

Bács-Kiskun

70

95

112

92

132

103

Békés

75

106

-

-

-

91

-

105

117

140

-

117

77

93

94

98

111

101

Csongrád
Ország

Forrás: saját számítás
h)Az egy lakosra jutó SZJA alapot képező jövedelem alakulása szintén jelzi a régió alacsonyabb gazdasági potenciálját. Bár az erősen periferikus kategóriában a megyei érték az országos átlagnál magasabb, országos viszonylatban mind a megye, mind a régió lemaradást mutat:
Békés megye esetében átlagosan 150 ezer Ft különbséggel (14. táblázat).
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14. táblázat: Az egy lakosra jutó SZJA alapot képző jövedelem az elérhetőség függvényében (Ft)
Elérhetőségi kategóriák
NUTS III

Szélsőségesen
periferikus

Erősen periferikus

Mérsékelten
periferikus

Bács-Kiskun

1.218.062

1.313.568

1.306.382

Békés

1.311.937

1.429.104

-

-

-

1.370.520

-

1.408.334

1.270.772

1.776.726

-

1.382.354

1.366.072

1.395.031

1.3793.80

1.550.994 1.819.759 1.536.123

Csongrád
Ország

Átmeneti

Centrális

Összesen

1.358.383 1.651.665 1.343.915

Forrás: saját számítás
i) Tekintettel arra, hogy a vidéki térségek periférikus helyzetét jellemzően nemcsak társadalmi-gazdasági szempontból beszélhetünk hátrányos helyzetről, hanem elérhetőség szempontjából is, a közlekedésfejlesztés kiemelt területének kell tekintenie az alacsonyabb rendű úthálózat javítását, bővítését, hogy a kedvezőbb elérhetőség megteremtésével ezen kettősség fogalma elváljon, elősegítve ezáltal a gazdasági szempontú periferialitás csökkenését.
Az elérhetőség javítása céljából célszerű lenne különös figyelmet fordítani a külterület közlekedési hálózatra kapcsolására, a falvak és a szomszédos kistérségek központjai közötti közlekedési kapcsolatok fejlesztésére, mert elsősorban ezeknek a megléte és sűrűsége gyakorol
erős hatást a települések fejlettségi mutatóira. A problémák ismeretében a korábban elsősorban sugaras kapcsolatokra szervezett rendszereknek (napi kapcsolataiknak, termelési és szolgáltatási folyamataiknak) egyre inkább át kell alakulniuk a térségen belüli lehetséges kapcsolatok gazdagságát kiaknázni képes hálózati térré.
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2.5 Abszorpciós képesség
Tágan értelmezve egy térség abszorpciós képessége alatt a térségen kívüli erőforrások vonzására és megkötésére való alkalmasságot, tudást és lehetőséget értjük. Az erőforrások körébe
ekkor a humánerőforrásokat, a technológiát éppúgy beszámítjuk, mint a pénzügyi forrásokat,
a tőkét és az infrastruktúrát. Azt, hogy ezen belül milyen erőforrást sikerül a térségbe vonzani
és megkötni, alapvetően az határozza meg, hogy egyrészről a térségnek mire van szüksége,
másrészről az erőforrás birtokosa mit hajlandó átadni. A kereslet és a kínálat oldaláról nézve a
kérdést, az abszorpciót a kínálati oldal elvárásai és az azoknak való megfelelés alakítja. Azt is
mondhatjuk, hogy egy térség abszorpciós képessége nem más, mint a számára szükséges erőforrások birtokosai által támasztott elvárásoknak való megfelelés és a megszerzett erőforrásoknak a mindkét fél igényei szerinti felhasználása.
Ami a keresleti oldalt illeti, a fentiekből az is következik, hogy az abszorpció kérdésköréről
csak azokban a kistérségekben érdemes beszélni, melyeknek fejlődésükhöz szükség van külső
erőforrásokra. A magyar kistérségek eddigi törekvései arról győznek meg bennünket, hogy
egyik sem mond le erről a lehetőségről. A külső erőforrások bevonásában tapasztalható különbségek nem az el-térő motiváltságból, sokkal inkább az eltérő képességből adódnak.
A kínálati oldalon jellemzően három féle szereplő jelenik meg. A külső (térségen kívüli) magántőkések, a közpénzeket újraelosztó állam és önkormányzatok, valamint a háztartások, ill.
magánszemélyek.
A magántőkés értelemszerűen tőkét fektet be a térségbe, a közszféra forrásai szintén befektetői tőkeként viselkedhetnek, de közvetlen nem anyagi támogatást is jelenthetnek, míg a lakosság a térségbe költözésen keresztül újabb munkaerőt, ingatlanbefektetéseket és vásárlóerőt jelent a térség számára.
A három szereplő más-más motiváció alapján, más-más feltételek között kész erőforrásait egy
adott térségbe allokálni. Ezen motivációk és feltételek megismerése után alakíthatók ki az abszorpciós technikák.
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Érdemes mind a három abszorpció-típust áttekintenünk és nem csupán dolgozatunk fő tárgyára, a közpénzek megfogására és felhasználására koncentrálnunk. Indoklásként az egyes forrástípusok együttes bevonásával elérhető szinergikus hatást és a közpénzek bevonásának korlátait említhetjük meg.
Képesség a külső tőkefektetések vonzására és megkötésére
A magántőke befektetéseit a profit növelésére irányuló szándék mozgatja. Globalizálódó világunkban pedig a profit akkor növelhető, ha sikerül javítani a vállalkozás gazdasági versenypozícióit, azaz nő a termelékenység. Ezeknek a céloknak akkor felel meg az adott térségbe való befektetés, ha abban a térségben az adott vállalkozás számára kedvező az üzleti környezet,
azaz képes versenyelőnyt biztosítani a vállalkozásnak.
A térség alkalmassága a tőke befogadására iparáganként, bizonyos értelemben vállalkozásonként változik.
Az iparágtól, vagy magától a vállalkozástól független alapfeltételeként jelenik meg azonban a
termelési tényezők egy csoportja. Az alaptényezők közé a természeti erőforrások, időjárás,
földrajzi elhelyezkedés, képzetlen és betanított munkaerő, alapvető műszaki infrastruktúra,
ingatlanok stb. Ezek szükségesek, de önmagukban még versenyelőnyt nem biztosítanak a vállalkozásnak. Ahhoz már a fejlettebb tényezőknek is ki kell épülniük, mint pl. a magasan szakképzett munkaerőnek, az innováció intézményeinek és infrastruktúrájának. Ezek között is
vannak általános termelési tényezők, mint pl. az autópálya rendszer, hírköz-lés, felsőfokú
végzettségű motivált munkaerő, melyek az iparágak széles köre számára kedvezőek.
A külső befektetéseket nem elég megszerezni, meg is kell tartani. A tapasztalatok alapján a
csupán az általános termelési tényezőkhöz kapcsolódó gazdasági ágazatok nem bizonyulnak
tartósnak a térségben, hiszen ezek az előnyök sok más helyen is elérhetők. Igazi, tartós versenyelőnyt a specializált tényezők, az adott iparághoz speciális szakképzést biztosító intézmények, egyedi infrastrukturális létesítmények, speciális K+F intézmények képesek nyújtani. A
gazdasági fejlődés különböző szakaszaiban a versenyelőny más-más alap-elemből ered. Magyarország jelenleg a (termelési) tényező-vezérelt szakaszból a beruházás-vezérelt szakaszba
való átmenet időszakában van, amikor az általános termelési tényezőkből származó versenyelőny mellett egyes fejlett (az innováció-képességet erősítő) tényezőkbe történt beruházások,
az élénkülő belső kereslet a versenyelőny újabb forrásait adják.
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Mindebből következik, hogy a magántőke azokat a térségeket keresi, ahol biztosítottak az
alap- és általános termelési tényezők, de ezek mellett az adott vállalkozást segítő speciális tényezőkkel is rendelkeznek.
Az elmúlt években Magyarországra befektető külföldi vállalatok telepítési döntéseinek vizsgálati eredményei alapján a térségek abszorpció képességét az alábbi tényezők határozták
meg:
•

piac/régió: elektronikai feltételek, addicionális értékesítési lehetőségek, a cégen belüli
szinergia-hatások,

•

költségek: energia-, víz-, munkaerő-, régióköltség,

•

Alkalmazottak: munkaerő és menedzsment, K+F lehetőségek,

•

infrastruktúra: logisztika, úthálózat, telekommunikáció, energia, vám, speciális előnyök,

•

a környék attraktivitása: a környezet minősége, a projekt kívánatossága, problémamegoldási lehetőségek, fogyasztói környezet.

A térségi abszorpciós képesség tehát annál jobb, minél:
•

kedvezőbbek a természeti adottságok, azaz vannak speciális vonzerők, jó a környezet minősége

•

magasabb színvonalúak a humán erőforrások, azaz magas az iskolai végzettség, szakképzettség, jó az egészségügyi állapot, kellő számban és megfelelő áron áll rendelkezésre a
munkaerő,

•

kiépültebb az infrastruktúra, azaz az alapinfrastruktúra kedvező áron biztosított és magas
színvonalú telematikai rendszerek, gazdasági tevékenységet segítő, oktatási és K+F szolgáltatások működnek

•

támogatóbb a gazdasági környezet, azaz kellő számban és összetételben léteznek támogató vállalkozások, biztosított a piaci kereslet,

•

jobb az elérhetőség, azaz kiépült az úthálózat, működnek a logisztikai szolgáltatások

•

komfortosabbak az életkörülmények.

Ezek mellett az „objektív” tényezők mellett további, „szubjektív” feltételcsoportot képeznek a
térség imázsát formáló, fogadókészséget és helyi támogatást nyújtó szervezetek, azok kiépültsége és minősége.
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Amennyiben jól működik a magántőke irányába az abszorpciós képesség, annak eredményeként a térség számára megnyílik a lehetőség:
- új munkahelyekre
- innovációk betelepülésére,
- a környezeti fenntarthatóságot is javító technológiai megújulásra
- más vállalkozásokat, vagy a lakosságot is segítő infrastrukturális elemek ki-épülésére, korszerűsítésére,
- a térség piacát és újraosztható jövedelmeit növelő többletjövedelemre.
Mindezek együttesen a jellemzően megfogalmazott térségfejlesztési cél, az életkörülmények
javulásának elérését segítik elő.

2.6. Kistérségek összesített rangsora
A vizsgált indikátorok alapján összeállítottuk a térségre vonatkozó, 2003-2007 közötti
Bennett-rangsort. A 2007. évi sorrendet befolyásolta egyes kistérségek településeinek statisztikai átsorolása.
A Békéscsabai kistérség 2007-re 7 hellyel került hátrébb a rangsorban a 2003-as sorrendhez
képest. A gyengülő pozíció elsősorban a demográfiai, foglalkoztatási mutatók változásával
magyarázható: a markánsan fogyó népességszám (megyei és országos átlagtól is elmaradó
születésszám, a magas halálozási arányszám), a negatív vándorlási egyenleg miatt folyamatosan gyengül a kistérség népességpotenciálja.
Az eredmények alapján a Gyulai kistérség pozíciója jelentős mértékben javult, már 2005-ben
megelőzve így a megyeszékhely kistérségét. Jelentős az előrelépés a Szarvasi illetve Szeghalomi kistérség esetében. Ezzel ellentétes a tendencia a Békési kistérségben: itt 8 hellyel soroltuk hátrébb a térséget 2003-hoz képest (táblázat). A felmérésbe bevont mutatócsoportok a 15.
táblázatban szerepelnek.
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15. táblázat: A kistérségek rangsora
2003
n=168

2005
n=168

2007
n=174

Gyulai

44.

28.

27.

Békéscsabai

29.

30.

36.

Szarvasi

101.

97.

84.

Orosházai

109.

92.

98.

98.

100.

106.

Szeghalomi

136.

125.

122.

Mezőkovácsházai

156.

155.

147.

Sarkadi

166.

162.

167.

Kistérség

Békési

Jelmagyarázat: n=kistérségek száma
Forrás: KSH adatai alapján saját számítás

Mutatócsoportonként vizsgálva a kistérségek sorrendjét kirajzolódnak a térségre jellemző
főbb problémák. Míg a demográfiai mutatókat tekintve a Békéscsabai kistérség a 23. helyen
áll, a jövedelmi mutatók esetében 31., az infrastrukturális mutatók sorrendjében pedig nem is
szerepel az első 70 kistérség között 2007-ben.
A foglalkoztatási mutatók közül elsősorban a tercier szektorban foglalkoztatottak alacsonyabb
aránya, valamint az 1 lakosra jutó SZJA alapot képző jövedelmek nagysága tekintetében küzd
lemaradással a kistérség. Ezek az adatok is alátámasztják a megye kistérségeire vonatkozó
helyzetelemzésben látható képet, és azt, hogy országos összehasonlításban is kedvezőtlenek a
békéscsabai kistérség pozíciói.
Az infrastrukturális mutatószámok közül az egy lakosra jutó épített lakások száma szintén alacsonyabb az országos viszonylathoz képest, amely jelzi a települések népességmegtartó képességének problémáit. A térség hiányos szennyvízelvezetése- és szennyvízkezelése, a közüzemi szennyvízhálózatba kapcsolt lakások alacsony aránya indokolja a kistérség kedvezőtlenebb pozícióját a rangsorban, és kirajzolja a fejlesztendő területek egy részét.
A másodlagos közlekedési infrastruktúra, azaz a mobilitást jelző adatok (jelen vizsgálat esetében az ezer lakosra jutó személygépkocsik száma) terén szintén érzékelhető a térség lemaradása (16. táblázat). Mindez azzal magyarázható, hogy a személygépkocsik életminőséget jelző
indikátoroknak tekinthetők; részben ez a tény is oka, hogy az ország keleti részének egésze
alacsonyabb értékekkel, gyengébb minőségi mutatókkal (életkor, márkák szerinti megoszlás)
rendelkezik.
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16. táblázat: A kistérségek rangsora 2007-ben
Kistérség

Demográfia

Foglalkoztatás

Infrastruktúra

Oktatás

Kereskedelem,
vállalkozások

Gyulai

48.

43.

60.

11.

30.

Békéscsabai

23.

31.

73.

19.

43.

113.

94.

104.

93.

67.

Orosházai

79.

92.

142.

78.

68.

Békési

83.

121.

99.

13.

135.

Szeghalomi

156.

141.

150.

59.

100.

Mezőkovácsházai

137.

146.

165.

95.

118.

Sarkadi

150.

158.

163.

88.

172.

Szarvasi

Forrás: KSH adatai alapján saját számítás

Békés megye kistérségeinek többsége kedvező helyen szerepel az oktatás területén. Az elemzésbe bevont mutatók között az általános iskolai és a gimnáziumi tanulók aránya szerepel,
amelyek közül a gimnáziumi tanulók magas aránya emeli magasabb pozícióba a Békéscsabai
kistérséget.
A foglalkoztatási és infrastrukturális mutatókhoz hasonlóan lemaradással küzd a kistérség a
vállalkozási adatokat tekintve, amelyek mind alátámasztják a helyzetelemzésben vizsgált
problémákat. A kereskedelmi szálláshelyek aránya rendkívül alacsony Békés megye egészében (ez alól a Gyulai kistérség tekinthető kivételnek). Megyei szinten a Békéscsabai kistérségben a legmagasabb a vállalkozássűrűségi mutató, valamint pozitívum, hogy itt a legjobb a
vállalkozásminőségi arány, azaz itt a legmagasabb a társas vállalkozások aránya az egyéni-,
sokszor kényszer vállalkozásokkal szemben.
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2003

2005

2008

1

Gyulai

21

Békéscsabai

41

Szarvasi
61

Orosházai

81
101

Békési

121

Szeghalomi

141

Mezőkovácsházai
161

Sarkadi

46. ábra: A kistérségek Bennett-rangsora
Forrás: KSH adatai alapján saját számítás

A Bennettt-sorrend összességében a Békéscsabai kistérség pozícióinak gyengülését mutatja a
vizsgált években, azonban valamelyest árnyalja a képet a tervezési-statisztikai besorolások
változás is az elemzési időszakban.

2.7. Összefoglaló SWOT-elemzés
Kistérségi szereplőkkel egyeztetve összeállítottuk a térség SWOT analízisét, amelyben összefoglalva szerepelnek a helyzetelemzés során megfogalmazott, kistérségre vonatkozó gyenge
pontok és azok a jövőbeni lehetőségek, amelyek megvalósulását a térségi szereplők is reálisan
látják.
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17. táblázat: Összesített SWOT elemzés
Erősségek
•
•
•
•
•
•

Gyengeségek

Kedvező természeti és társadalmi adottságok a mezőgazdasági termeléshez.
A térségi központ megfelelő szintű elérhetősége a kistérség és a megye többi településéről.
Az aktív korú népesség viszonylag magas
aránya.
Képzett szakmunkás munkaerő-tartalék;
Helyi termékek térségi bázisának megléte,
fejlődése.
Együtt gondolkodó, együttműködésre hajlandó térségi vezetés.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lehetőségek
Kistérségi identitás erősítésével a települési
szintű együttműködés erősítése.
Nagyobb hozzáadott érték termelése: feldolgozóipar, hűtőház, fafeldolgozás.
Munkanélküliek számának csökkentése
távmunkaprogrammal, részmunkaidős foglalkoztatással.
Biotermékek értékesítése, biopiac.
Egységes, kistérségi fejlesztési program ténylegesség, gyakorlatiasság, koncepció.
Vállalkozásösztönzés, kistérségek innovációs képességének javítása.
A térség elérhetőségének javulásával felértékelődő telephelyek a befektetések szempontjából.
Idegenforgalmi potenciál erősítése (vízi-,
vadász-, lovasturizmus).
Hagyományokhoz kapcsolódó rendezvények hálózatba szervezése.

•
•
•
•
•
•

Kedvezőtlen demográfiai folyamatok öregedő korfa, alacsony születésszám, növekvő természetes fogyás, negatív vándorlási egyenleg.
A munkanélküliek, inaktívak, eltartottak
magas aránya.
Élelmiszeripar, textilipar, egyes agrárágazatok válsága.
Nincs összehangolt kereslet-kínálat a mezőgazdasági termékek piacán.
Hiányos egészségügyi, oktatási infrastruktúra.
Települések egymás közötti rossz elérhetősége.
A kistérségi központ rossz elérhetősége országos viszonylatban.
Turisztikai kínálat gyengeségei, turisztikai
attrakciók hiánya.
Tőkehiány, pályázati forrásokhoz szükséges önerő előteremtésének nehézsége,
csökkenő önkormányzati vagyon.
Források elaprózása: „Mindenre lövünk,
ami mozog” - nincs szakmai anyaggal alátámasztott, konzekvens koncepció.

Veszélyek
Területi diszparitások növekedése.
Több település nem érzi hasznát a kistérségi tagságnak, törpének érzik magukat a nagyobb városok mellett.
Fogyó bevételek, további forrásmegvonás
a településektől.
Kistérségek vásárlóereje tovább csökken.
A hátrányos helyzetű, alacsony státuszú
társadalmi rétegek térbeli koncentrációja a
kistelepüléseken és a külterületeken.
A növekvő környezeti kockázatok (porszennyezés, belvíz, szennyvízelvezetés és
kezelés) a természeti értékeket veszélyeztetik.

Forrás: saját szerkesztés
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18. táblázat: Természeti értékek SWOT elemzése
Erősségek

Gyengeségek

• Kedvező természeti, környezeti potenciál,
vonzó természeti környezet, egészséges
települési- és lakókörnyezet kialakítására.
• Természetvédelmi terület.
• Változatos területhasználat és borítottság.
• A kerékpáros-, vízi- és lovasturizmus, és
a horgászat feltételei kedvezőek.
• Biodiverzitás magas foka.
• Termálvíz adottságok.

• Belvíz-problémák, hiányos szennyvízelvezetés- és kezelés.
• A vonzerők karbantartása, fejlesztése hiányos.
• Területfelhasználás rendezetlensége.
• Az eredeti tájba illeszkedett ökoszisztéma
felszámolása.
• A térség nagy részében megszűntek a populációk érintkezését biztosító ökológiai
folyosók.
• A növényvédelem és természetvédelem
összehangolása nem megfelelő.

Lehetőségek

Veszélyek

• Kedvező és változatos természeti és táji
adottságok rehabilitálása, megőrzése.
• Törvényi kényszer a környezet állapotának javítására.
• A természeti környezet minősége javul.
• A biológiai sokféleség fenntartása.
• Az ökológiai hálózat rehabilitálása.
• Vízfolyások rendezése, revitalizálása.
• További természetvédelmi területek létesítése.
• Környezetileg érzékeny területek kijelölése.
• Környezetvédelmi infrastruktúrák
(szennyvíz- és hulladékkezelés) továbbfejlesztése uniós forrásokra építve.
• Természetvédelmi tanösvény.
• Termálvíz magasabb fokú hasznosítása.

• Biodiverzitás csökkenése.
• A helytelen területhasználati rendszer
fennmaradása.
• Vízminőség további romlása.
• A természeti értékek megszűnése, és
egyedi tájértékek megszüntetése.
• Az ökológiai folyosók és hálózatok további degradálódása.
• A tájkarakter elvesztése.
• A települések gazdasági kényszere erősebb, mint a környezetvédelmi érdek.
• A monoton táj elveszti vonzerejét.
• Növekszik a környezeti terhelés.
• A jó minőségű termőföldek művelés alól
kivonása.

Forrás: saját szerkesztés
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19. táblázat: Kistérség infrastrukturális helyzetének SWOT elemzése
Erősségek

Gyengeségek

• A térségi központ megfelelő szintű elérhetősége a kistérség és a megye többi településéről.
• A terület északi részének jó közlekedési
adottságai.
• Jó adottságok kerékpár- és vízi turizmus
kialakítására.

•

•
•
•

Lehetőségek
•

Települések egymás közötti rossz elérhetősége, a települések belső és összekötő
úthálózata nem megfelelő, az utak minősége rossz.
A kistérségi központ rossz elérhetősége
országos viszonylatban.
Egyes településeken magas a nem szilárd
burkolatú utak aránya.
Belvíz-problémák, hiányos szennyvízelvezetés- és kezelés.
Veszélyek

Az országos közlekedésfejlesztési tervek
kereti között megvalósuló fejlesztések (az
M44-es, békéscsabai repülőtér, vasútrekonstrukció) eredményeként javulhat a
térség elérhetősége.

•

A kistérség központjának csomóponti
(kapu-) szerepe felértékelődhet.
• Települések egymás közötti rossz elérhetőségének javítása, a települések belső és
összekötő úthálózatának fejlesztésével,
az utak minőségének javításával.
•

Az elérhetőség javításával a logisztikai
szerepkör erősítése.

•

Uniós és hazai pályázati forrásokra támaszkodva új, társulás-típusú beruházásokkal lehetővé válhat a környezetvédelmi
infrastruktúrák (szennyvíz- és hulladékkezelés) továbbfejlesztése.

•

Az elérhetőség javításával a települések
népességmegtartó képességének erősítése.

• Forráshiány állandósulása, a szükséges infrastrukturális fejlesztések elmaradása.
• Az szennyvíz- és hulladékkezelés problémáinak fennmaradása.
• Az elérhetőségi nehézségek miatt megmaradnak a területi diszparitások.

Forrás: saját szerkesztés
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20. táblázat: Turisztikai potenciál SWOT elemzés
Erősségek

Gyengeségek

•
•
•
•

Kedvező természeti adottságok.
Vonzó természeti környezet.
Természetvédelmi területek
Több turisztikai ág kiépítésének feltételei
adottak (horgászat, vízi-, kerékpáros- és
lovasturizmus).
• A szezonális idegenforgalom nem jelent túl
nagy környezeti terhelést.

• Turisztikai kínálat gyengeségei, turisztikai
attrakciók hiánya, szabadidős programkínálat fejletlensége, turisztikai marketing és PR
hiánya.
• Komplex turisztikai program hiánya.
• Egységes kistérségi arculat, imázs hiánya.
• Kevés a Tourinform iroda, nem ismerik a kistérséget, interneten kevés az információ.
• Egységes turisztikai információs rendszer hiánya.
• Turisztikai szaktudás, és az idegen nyelvtudás
alacsony színvonala.
• Tőkehiány az idegenforgalomban, kevés fejlesztés, finanszírozási problémák.
• Kevés a színvonalas vendéglátóhely.
• Rövid az átlagos tartózkodás idő,
• Kicsi a fizetőképes kereslet, kistérségi, megyei belső turizmus gyengesége
• Kerékpárutak hiánya.

Lehetőségek

Veszélyek

• Turisztikai attrakciók létrehozása, turisztikai kínálat szélesítése.
• Komplex turisztikai program megtervezése,
hatékony turisztikai marketing és PR kialakítása.
• Egységes kistérségi arculat, imázs kiépítése.
• A minőségi szálláskapacitás bővítése.
• Vendéglátóhelyek minőségi és mennyiségi
javítása.
• Kerékpárutak fejlesztése.

• Diszparitások növekedése.
• Tőkehiány.
• Kistérség kis településein tovább csökken
a vásárlóerő.
• Érdektelenség a turizmus iránt.
• A fizetőképes kereslet alacsony szintű marad.
• A turisztikai attrakciók kialakítása, vonzóvá
tétele nehezen megvalósítható.

• Hagyományokhoz kapcsolódó rendezvények hálózatba szervezése.
• Közösségfejlesztő csoportok erősítése
• Idegenforgalmi potenciál erősítése.
• Egységes kistérségi arculat, imázs kialakítá-

sa.
• Egységes turisztikai információs rendszer kialakítása.
• Termálvíz adottságok kihasználása.
Forrás: saját szerkesztés
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a) A Békéscsabai Kistérségi Társulás pályázati aktivitása jónak mondható. Éves szinten 8-10
sikeres pályázat valósul meg.
21. táblázat: Elnyert források a Békéscsabai kistérségben – 2005.
Ssz.

Kiíró

Felhasználás

Elnyert támogatás
összege

1.

Belügyminisztérium

Kistérségi munkaszervezet létrehozásához

2.

Belügyminisztérium

Vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatásához

700 000 Ft

3.

Belügyminisztérium

Vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatásához

1 400 000 Ft

4.

Békés Megyei Területfejlesztési Tanács

Csabaszabadi orvosi rendelő felújítása

4 809 179 Ft

5.

Belügyminisztérium

Feladatok többcélú kistérségi társulási formában történő ellátására.

6.

Egészségügyi Minisztérium

Központi ügyeletek létrehozására, illetve
ügyeletek központosítására

2 400 000 Ft

7.

Munkaügyi Központ

Bértámogatás

1 440 000 Ft

8.

Munkaügyi Központ

Bértámogatás

480 000 Ft

Összesen

5 026 000 Ft

64 652 000 Ft

80 427 179 Ft

Forrás: Kistérségi adatok alapján saját szerkesztés

22. táblázat: Elnyert források a Békéscsabai kistérségben – 2006.
Ssz.

Kiíró

Felhasználás

Elnyert támogatás
összege
3 370 000 Ft

1.

Belügyminisztérium

Kistérségi munkaszervezet létrehozásához

2.

Egészségügyi Minisztérium

„Települési és kistérségi egészségfejlesztési
program” megvalósítása

3.

NCA Dél- Alföldi Regionális
Kollégium

Telekgerendási Diákokért Alapítvány, Teleki
Horgász Egyesület, Telekgerendási Polgárőr
Egyesület, Szent Anna Időseket Támogató
Alapítvány

4.

Békés Megye Közoktatási KözPedagógusok továbbképzése
alapítványa

5.

KÖRÖSÖK VÖLGYE Helyi
Akciócsoport

„Természetvédelmi bemutatóhely kialakítása
Doboz határában”

3 832 155 Ft

6.

KÖRÖSÖK VÖLGYE Helyi
Akciócsoport

„Egységes megjelenés a LEADER+ településein”

4 773 600 Ft

7.

KÖRÖSÖK VÖLGYE Helyi
Akciócsoport

„Kistérségi faluszépítési program”

2 000 000 Ft

8.

Belügyminisztérium közalapítványa

Pedagógusok szakmai kompetenciáját fejlesztő programok

1 152 000 Ft

315 000 Ft

576 000 Ft

338 000 Ft
16 356 755 Ft

Összesen

Forrás: Kistérségi adatok alapján saját szerkesztés
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23. táblázat: Elnyert források a Békéscsabai kistérségben – 2007.
Ssz.

1.

2.

3.

Kiíró

Felhasználás

NCA Dél-alföldi regionális
kollégiumának működési célú pályázata
Dél-alföldi regionális civil
szervezetek működésének
támogatása
Oktatásért Közalapítvány
Közoktatási Alkuratóriuma

Elnyert támogatás összege

Pályázó: Békéscsabai Előre Úszó Klub,
Kezelő: ESZA

300 000 Ft

Pályázó: Telekgerendási Polgárőr Egyesület, Kezelő: ESZA

100 000 Ft

Pályázó: Békéscsaba és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

547 207 Ft

4.

FVM és a „Parlagfűmentes
Pályázó: Csabaszabadi Községi ÖnkorMagyarországért” Tárcaközi
mányzat
Bizottság

200 000 Ft

5.

ESZA Kht.

jelzőrendszer

200 000 Ft

6.

ESZA Kht.

Pályázó: demens

7.

8.

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Sport Szakállamtitkársága
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Sport Szakállamtitkársága

„Komplex kistérségi szabadidősport
programban”
„Kistérségi Szenior Sport – Aktív Életmód Programban”

1 000 000 Ft
700 000 Ft
1 000 000 Ft
4 047 207 Ft

Összesen
Forrás: Kistérségi adatok alapján saját szerkesztés
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24. táblázat: Elnyert források a Békéscsabai kistérségben – 2008.
Ssz.

Kiíró

Felhasználás

Elnyert támogatás összege

5.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Sport Szakállamtitkársága
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Sport Szakállamtitkársága
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Sport Szakállamtitkársága
Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

6.

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Közmunka

11 219 796 Ft

7.

Foglalkoztatási és Szociális
Hivatal

22 500 000 Ft

1.

2.
3.
4.

Kistérségi közlekedési szolgáltatások
támogatása - tanyabusz beszerzés

4 773 000 Ft

Komplex Kistérségi Szabadidősport
Program

1 200 000 Ft

Szeniorsport – Aktív Életmód Egészségfejlesztő Program

1 200 000 Ft

Kistérségi Tematikus Sporttáborozási
Program
Akadálymentesítés a Kétsopronyi Idősek
Klubjában

9.

Támogató szolgáltatás működtetése
2011-ig
Békéscsabai Kistérségi Egyesített SzociSzociális és Munkaügyi Mi- ális Intézmény Idősek Otthonainak 2008.
nisztérium
évi egyszeri kiegészítő támogatása
Békéscsabai Kistérségi „Életfa” Idősek
Szociális és Munkaügyi Mi- Otthonának 2008. évi egyszeri kiegészítő
nisztérium
támogatása

10.

Közlekedés Operatív Program

8.

Békéscsaba-Kondoros közötti kerékpárút-hálózat kiépítésének előkészítése

Összesen

930 000 Ft
5 988 664 Ft

855 000 Ft
500 000 Ft
6 877 690 Ft
56 044 150 Ft

Forrás: Kistérségi adatok alapján saját szerkesztés
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25. táblázat: Elnyert források a Békéscsabai kistérségben – 2009.
Ssz.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Elnyert pályázat
Közfoglalkoztatást szervező
munkatárs foglalkoztatása
Téli Közmunka Program
meghosszabbítása
Kistérségi közlekedési szolgáltatások támogatása

Akadálymentesítés Norvég
pályázat keretében

Békéscsaba-Kondoros közötti
kerékpárút hálózat kiépítésének előkészítése
Szociális intézmények 2008.
évi kiegészítő normatíva
igénylése
„Egyes szociális szakosított
ellátási formák és nappali ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása”
Egyenlő esélyű hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)

Kiíró
n.a.
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

Felhasználás

Elnyert támogatás
összege

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
„Szociális alap- és
szakosított ellátást,
valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése”

4 773 000 Ft

14 423 786 Ft

n.a.

6 877 690 Ft

n.a.

1 355 000 Ft

KÖZOP
n.a.
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Dél-alföldi Operatív
Program

n.a.
„Egyenlő esélyű
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz”

11 960 000 Ft
13 230 000 Ft

Forrás: Kistérségi adatok alapján saját szerkesztés

b) A pályázatokkal elnyert források nagysága erősen ingadozik (4 mill.Ft – 80 mill.Ft között).
A 2005 és 2009 közötti pályázati aktivitás alapján kirajzolódik, hogy a arányaiban a legnagyobb öszszegeket szociális kiadásokra használták fel a pályázók. Az „egyéb” terület szintén megközelíti a 80
mFt-ot, amely pályázatok kistérségi munkaszervezet létrehozásához, bértámogatáshoz kapcsolódnak.
A két terület együtt a teljes forrás csaknem 80 %-át teszi ki.
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26. táblázat: Elnyert források a Békéscsabai kistérségben – 2005-2009. (Ft)
egészségügy
szociális
közlekedés
környezet
4 809 179
2 400 000

sport

oktatás

2005

Összesen (2005)

7 209 179
1 152 000

0
315 000

1 152 000

315 000

0

0

2008
Összesen (2008)

0

2009
Összesen (2009)
Összesen (2005-2009)

8 361 179

0
5 988 664
11 219 796
22 500 000
855 000
500 000
41 063 460
14 423 786
1 355 000
11 960 000
13 230 000
40 968 786
82 347 246

80 907 179

200 000
200 000
4 773 000

200 000
6 877 690

4 773 000
4 773 000

6 877 690
6 877 690

3 330 000

0

0

56 044 150

4 773 000
9 746 000

6 877 690
24 561 135

0
5 330 000

0
1 461 207

0
78 168 000

52 619 476
209 974 767

2007
Összesen (2007)

Összesen

0
3 832 155
4 773 600
2 000 000
10 605 755
200 000

2006
Összesen (2006)

egyéb
5 026 000
700 000
1 400 000
64 652 000
1 440 000
480 000
73 698 000
3 370 000

0

0
576 000
338 000

0
300 000
700 000
1 000 000
2 000 000
1 200 000
1 200 000
930 000

914 000
547 207

3 370 000
100 000
1 000 000

16 356 755

547 207

1 100 000

4 047 207

Forrás: Kistérségi adatok alapján saját szerkesztés
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3. Célhierarchia és prioritások aktualizálása
A célrendszer újragondolását az időközben végbement makrogazdasági változások feltétlenül indokolják. Ennek megfelelően stratégiai célként kell kezelni (47. ábra):
a) a térségi gazdaság jövedelemtermelő képességének növelését,
b) a munkaerőpiaci és szociális feszültségek enyhítését,
c) a belső kohézió erősítését.
A fenti célok öt prioritás mentén valósíthatóak meg.
a) térségi gazdaság fejlesztése,
b) egészségturisztikai fejlesztés,
c) szociális válságkezelés,
d) infrastruktúra fejlesztése,
e) épített és természeti környezet fenntarthatósága.
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Fenntartható növekedés feltételeinek megteremtése
Értékalapú gazdaságfejlesztés
A gazdaság
jövedelemtermelő
képességének növelése

A
Gazdaságfejlesztés

B
Egészségturizmus
fejlesztése

C
Szociális
válságkezelés

A kistérség belső
kohéziójának erősítése

D
Infrastruktúra
fejlesztés

E
Az épített és
természetes
környezet
fenntarthatósága

A/1.

B/1.

C/1.

D/1.

E/1.

Építőanyagipari értéklánc
fejlesztése.

Kistérségi
komplex
turisztikai
programcsoma
gok
kialakítása.

Foglalkoztatási
programok
indítása
fiatalok és
hátrányos
helyzetű
csoportok
részére.

Úthálózat
korszerűsítése.

Településkép
javítása.

D/2.

E/2.

Kistérségi
kerékpárúthálózat
kialakítása.

Hulladékgazdálkodás
fejlesztése.

C/2.

D/3.
Logisztikai
fejlesztés.

A környezetterhelés
csökkentése.

A/2.

Beavatkozási területek

A munkaerőpiaci és
szociális feszültségek
enyhítése

Agrár
feldolgozóipari értéklánc
fejlesztése.

A/3.
E-piac
fejlesztése.

B/2.
A kistérségi
turizmus
humán
erőforrás
kapacitásainak
fejlesztése.

Szociális
ellátórendszer
fejlesztése.

B/3.
Egészségturiszt
ikai attrakciók
fejlesztése.

E/3.

E/4.
Az agrárkörnyezetvédelem
erősítése.

B/4.
Összehangolt
térségi
marketingakciók
megvalósítása.

47. ábra: Békéscsabai kistérség célrendszere
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4. Továbblépés irányai (2009-2013).
A Békéscsabai kistérség fejlődése az előző pontban kijelölt öt prioritás mentén képzelhető
el.

4.1 Gazdaságfejlesztés
a) A kistérség fenntartható gazdasági növekedése csak a helyi értéklánc mentén történő fejlesztés eredményeképpen valósítható meg. Ennek lényege, hogy a termék/ szolgáltatás ötletétől az értékesítésig egy kapcsolódó hálózatban szervezett rendszer jelenik meg a piacon
(48. ábra)

é
r
t
é
k
e
k
/
a
d
o
t
t
s
á
g
o
k

Békés megyei
onon-line piac

komplex termé
termék/
szolgá
szolgáltatá
ltatás
tervezé
tervezés
(generá
(generálás)

termé
termék/
szolgá
szolgáltatá
ltatás
elo
eloállí
llítása
(generá
(generálás)

oktatá
oktatás/
taná
tanácsadá
csadás/
gyakorló
gyakorlóhely
(generá
(generálás)

részfinanszí
szfinanszírozá
rozás/ to
tokebevoná
kebevonás tá
támogatá
mogatása

48. ábra: Értéklánc alapú gazdaságfejlesztési modell
logikai struktúrája

b) Az integrált értéklánc egyben a magasabb hozzáadott érték garanciája. (Jelenleg a kistérség gazdasági szereplőinek hozzáadott érték előállító képessége alacsony, így a vállalkozások eredményessége is kicsi, ezért versenyképességük gyenge.)
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Gazdasági hálózatok (beszállítói hálózat, klaszter) fejlesztése
Az elmúlt évtizedben megfigyelhető, hogy a gazdasági versenyben meghatározó szerepük
van a hálózatoknak; a versenyképességet egyre inkább a hálózati hatékonyság határozza
meg. Sokszor a hálózatok versenyeznek egymással, amelyekben olyan paraméterek, mint a
komplementer termékek és szolgáltatások elérhetősége és változatossága, vagy a hálózat
mérete, térbeni kiterjedése, a vevők számára gyakran fontosabbak, mint maguk a termékparaméterek.
A klaszterek a lokalizációs előnyöket hasznosítják: az olyan földrajzilag koncentrálódó
előnyöket, amelyek forrásai a vállalaton kívül találhatók, de az adott iparágon belül (az
iparágon belüli más vállalatok, iparági intézmények stb. egymásra hatásából) keletkeznek,
amelyek tulajdonképpen az agglomerációs előnyök egyik fajtáját jelentik. A lokalizációs
előnyök lehetővé teszik:
•

a tranzakciós és szállítási költségek csökkentését,

•

a gyorsabb és pontosabb információáramlást,

•

a gördülékenyebb inputhelyettesítést,

•

az iparági technológiai és szervezési tapasztalatok (learning-by-doing) megismerését,

•

az iparági tudás állandó cseréjét,

•

a kockázatok szétterítését,

•

közös kutatások és fejlesztések elindítását,

•

a helyi társadalom támogatását (képzési intézmények, infrastruktúra fejlesztése stb.),

•

a gyorsabb piaci alkalmazkodást,

•

az iparág piacára történő belépést (alacsonyabb belépési korlátok).

A vállalati stratégiák kidolgozásakor, és az innovációs folyamatoknál is felismerték, hogy
a lokális üzleti környezetből erednek a tartós versenyelőnyök. Ezek miatt felerősödtek az
együttműködések a helyi vállalatok és intézmények között is, és így főleg a KKV-k érzékelték a klaszteresedés előnyeit. Lengyel I. szerint a központi és helyi kormányzatok a helyi gazdaságfejlesztés céltudatos támogatása során az olyan kezdeményezéseket ösztönzik,
amelyek lehetővé teszik, hogy a vállalatok lokális versenyelőnyei felerősödjenek.

CONSULTING-

Kft.

72

Békéscsabai Kistérség
területfejlesztési koncepciójának aktualizálása

A sikeres helyi együttműködések nagyon sokféle módon jöhetnek létre és maradhatnak
fenn, mivel egy adott térségben a gazdaságon kívüli tényezők, a kulturális háttér és a társadalmi jellemzők, az informális kapcsolatok és szubjektív szempontok is fontosak:
• mindig megfigyelhető a vállalatok közötti tartós együttműködés (hálózat, ellátási lánc),
de lehet, hogy csak a klaszterhez tartozó cégek egy kisebb körében vannak hálózati kapcsolatok,
• a vállalatok készek az erőforrások és kompetenciák különböző kombinációinak kialakítására és megosztására,
• a vállalatok intenzív kapcsolatokat hoztak létre a helyi intézményekkel (oktatási, képzési, kutatási stb.),
• az együttműködő vállalatok és intézmények földrajzilag koncentrálódnak.
A klasztereknek alapvetően három általános előnyét lehet kiemelni: egyrészt megerősödik
a vállalatok versenyképessége (tartós versenyelőnyeik), másrészt a munkamegosztás
(specializáció) miatt javul a termelékenységük, harmadrészt helyi identitásuk révén kötődnek a helyi gazdasághoz és társadalomhoz, azaz partnerek a helyi gondok (foglalkoztatási,
intézményfejlesztési stb.) megoldásában, a regionális és helyi gazdaságfejlesztésben is.
A kormányzatok által elindított hálózatszervezési programok nemzetközi tapasztalatai a
hazai gazdaságfejlesztés számára is szolgálhatnak tanulságokkal:
• Az összes sikeres program eredményesen ösztönözte az új típusú (kooperatív) viselkedési minták felvételét, mivel törekedett az együttműködési koncepciók elfogadtatására.
• Az alulról szerveződő hálózatok sikeresebbek, ezért a hálózatfejlesztésnek először a potenciális együttműködések feltérképezésére, és az önmagától elindult fejlődés támogatására kell szorítkoznia.
• A hálózati programok sikerességének egyik kulcseleme a bróker, vagy a bróker szerepét
betöltő ügynökség. A sikeres brókerek függetlenek, a mérhető eredmények arányában
sikerdíjjal honorálják munkáját. Ezen brókerek egyik fontos feladata a hálózatok fejlődésének felgyorsítása, a kapcsolati háló erősítése.
• Az állami szerepvállalás szükséges a finanszírozás területén is, a hálózatszervezés költségeit kezdetben a kormányzatnak kell vállalnia, mert a KKV-k eleinte nem ismerik fel
a hálózatosodás szükségességét, és nem is hajlandók vállalni a költségeket.
• Kiemelkedő fontosságú a képzés és a teljes körű információszolgáltatás (Lengyel I.
2002).
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Klaszterek fejlesztésénél a következő sorrend szokott megvalósulni, az embrionális szakaszban már működnek a vertikális és horizontális informális kapcsolatok, amelyeket tudatosan erősíteni kell. Amikor a klaszter erősítése elindul, akkor először a horizontális kapcsolatokat kell kiépíteni közös akciók szervezésével, amelyek a bizalmi tőke kialakításához
vezethetnek. Ezt követően kerülhet sor a formális szervezeti keretek kialakítására: klaszter
bizottság, szakmai szervezetek, az együttműködés fórumainak képében. Végül a fejlődő
klaszter megfogalmazhatja elvárásait, mely a kormányzat és a saját iparáguk vállalatai felé
garantálhatják az iparág versenyelőnyeinek megtartását.
A kis- és középvállalkozások számára a beszállítóvá válás a versenyképesség megtartásának vagy növelésének egyik lehetséges módja. A különböző gépipari, elektronikai, elektrotechnikai cégek a régión belül évi több tízmilliárd forint értékű beszállítói igényt fogalmaztak meg. Ennek kielégítése a beszállítói hálózatok létrehozásával, erősítésével lehetséges.
A kis- és középvállalkozásoknak több járható út is rendelkezésére áll, hogy a beszállítók
felé igényekkel fellépő vevőket szolgáljanak ki. A hagyományosan kialakult rendszerek is
jól működő Hálózati irodával és IT kapcsolatrendszerrel kiegészülve hatékonyabb és gyorsabb információáramlást tesznek lehetővé, az igények teljesebb megismerését. Így az igények kielégítése is magasabb színvonalúvá válhat.
Természetesen egy beszállítónak a hálózathoz tartozáson kívül jó néhány tulajdonsággal is
rendelkeznie kell, többek között: magas színvonalú termék és/vagy szolgáltatási kínálat,
innovációs képességek, új technológiák, innovációk iránti fogadóképesség, megfelelő irányítási, minőségbiztosítási rendszerek alkalmazása stb.
c) A helyi szereplők piachoz jutási feltételei gyengék. A Kistérségi Társulás kiemelt feladata kell, hogy legyen egy megyei on-line piac létrehozásának generálása (felvállalása).
Ennek hiányában a kisvállalkozások piaci megjelenésének esélyei változatlanul korlátozottak maradnak (49. ábra).
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49. ábra: Megyei e-rendszer logikai struktúrája

Kommunikációs hálózatok fejlesztése, új közösségi terek létrehozása
A Kistérségi Társulás honlapjának, azaz egy komplex feladatokat ellátó kistérségi honlapnak fejlesztése. Az internetes megjelenés feladata a kistérség, és településeinek minden
feladatának (gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi stb.) kezelése, megjelenítése az
új évezred kívánalmai szerint.
A megjelenő felületek folyamatos frissítése szükségszerű, valamint a könnyű elérhetőség a
régió, a megye, a települések és a főbb intézmények, szervezetek honlapjairól. Az új honlapnak a mostanihoz képest sokkal egyszerűbbnek kellene lennie, dinamikusabb felülettel
(a kistérség bemutatásánál térkép, látványosabb megjelenítés ábrákkal, táblázatokkal), naprakész információkkal, szükséges a kistérségi szereplők (kistérség, települések, intézmények, vállalkozók, civil szervezetek, magánszemélyek) számára szóló pályázatok feltétele,
linkekkel a pályázatokhoz. Egy használható információkat tartalmazó vállalkozói adattár
létrehozása segítheti a kapcsolatok létrehozását, a vállalkozók elérését, a kapcsolati hálók
erősítését.

CONSULTING-

Kft.

75

Békéscsabai Kistérség
területfejlesztési koncepciójának aktualizálása

A turizmushoz újabb adatok, honlap, rövid leírás, képek, kedvcsinálók szükségesek, amelyek a turisztikai adottságokat, attrakciókat ábrázoló linkeket eljuttatják az országos, régiós
keresőkhöz is. A honlap tartalmazza ezeken kívül a kistérségi, települési intézmények,
szervezetek elérhetőségeit (pl. civil szervezetek, munkatársak stb.)
Emellett a felület mellett szükséges az információs infrastruktúra fejlesztése, információs
és szolgáltatási központ kialakítása (teleház, teleházak bevonásával is), ahol különböző
adattárak, vállalkozói-szolgáltatási adatbázis működtetése, elérhetése, internetezési lehetőség, tanácsadás különböző témákban, képzések szervezése is lehetővé válik.
A kistérségi stratégia I. prioritása „A helyi társadalom fejlesztése (I.1.1., I.1.2.)” fontos feladatokat tartalmaz, ennek azonban a hálózatok kialakításában lehet szerepe, a hatékonyabb
együttműködésekhez szükséges miliő megteremtésében.
A kistérségben az új közösségi terek kialakítása, a már meglévők működési feltételeinek
javítása is szükséges, de ezen a területen nem történtek nagyfokú előretörések. A stratégiában megfogalmazott gondolatok, miszerint a „települések mindegyikén szükség van olyan
közösségi térre, amely megfelelő színteret ad a helyben élők kulturális, szabadidős programjainak eltöltéséhez, a különböző korosztályok találkozásához, a civil szervezetek működéséhez és az információáramláshoz” ma is igazak, azonban sok esetben ennek a feltételei nem adottak, nem alakultak ki. A közösségi terek helyet adnak a közművelődési,
könyvtári szolgáltatásoknak, a teleházaknak, a civil irodáknak, a civil szervezeteknek – találkozási helyek („agórák”), a kötetlen együttlét színterei. Ezek kialakítása szükséges lenne, bár jellemzően a magyar társadalomban ezek a példák igen ritkák.
Kistérségi Civil Fórum tevékenységének segítésében a kistérségi társulás irodája is részt
vállalhat, és a civil szervezetek vezetői, tagjai számára szervezett, kapcsolatépítést segítő
képzések, tréningek létrehozásában is közreműködhet. Ugyanakkor ezek a tevékenységek
sokszor alulról szerveződnek, a fejlett társadalmakban nem jelennek meg kötelező feladatként.
A különböző kistérségi intézmények kulturális, hagyományápoló kistérségi rendezvényeikkel erősíthetik a kistérségi kötődést. Az erősödő civil szektor csökkenti az állam terheit,
szélesedő szolgáltatási révén elősegíti az egyes társadalmi csoportok esélyegyenlőségének
növelését.
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A helyi társadalom fejlesztését célzó programokra az információáramlás zavarai, a közösségek hiánya, a civil szervezetek és a kulturális szolgáltató intézmények működési problémái miatt van szükség. Ezen gondok tapasztalhatóak és szükség van a helyi identitás, lokálpatriotizmus erősítésére, ezzel civil szektor erősítésére a szervezetek közötti információáramlás feltételeinek kialakítására, az együttműködésük ösztönzése; a három szektor
(civil, önkormányzati, vállalkozói) kapcsolatának kialakítására. Ugyanakkor az is igaz,
hogy a civil szféra, a civil szervezetek egy jól működő társadalomban sokszor önszerveződőek, külső beavatkozásokra nincs szükség a különféle területi szinteken.
Hosszú távon az önkormányzatoknak olyan információs szolgáltató központtá kell válniuk,
amelyek kielégítik az üzleti szféra információigényét, valamint elektronikus szolgáltatásaikon keresztül szélesítik a vállalkozások piaci lehetőségeit, és emelik a versenyképességét.
A gazdasági fenntarthatósághoz is tartozik a gazdasági hálózatok szerepének növelése. A
2006-ban készült kistérségi koncepcióban is szerepelt egy vállalkozói adatbázis létrehozásának gondolata, amelyhez kapcsolódhatna egy pályázati figyelő rendszer kialakítása, egy
információs és tanácsadó központ, támogató szakmai hálózat kialakítása. Ezek segítségével
különböző gazdasági, piaci információk érintettekhez eljuttatása, a vállalkozások és az önkormányzatok kapcsolatának javítása is lehetővé válna. A már említett közösségi terek,
emellett a különböző civil szervezetek, oktatási intézmények, de a kistérségi társulás irodája is részt vehet a vállalkozói ismeretek átadásában, egy olyan informatikai infrastruktúra
létrehozásában, amely az elektronikus ügyintézésben segíthet.
Az inkubációs tevékenységek kiterjesztése, megerősítése is hozzájárulhat az eredeti koncepcióban is megfogalmazott célok elérésében, az e-gazdaság erősítésében a kistérségi
gazdaságban. Ezek elérése a következő tevékenységek során történhet meg: az inkubációba
bevonható vállalkozások feltérképezése, az inkubációs központok humán, technikai és
szolgáltató hátterének kialakítása, új, tematikus inkubátorházak indítása, inkubációból kikerülő cégek támogató követése, a minőségi termelés hátterének kialakítása a térségi
KKV-kban.
A programok megvalósításának sikeressége esetén egy versenyképesebb gazdasági szerkezet jön létre, amely képes megfelelő mennyiségű és minőségű munkahelyet biztosítani a
kistérségben élők számára, javítva ezzel az itt élők életminőségét.
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A programok megvalósításának sikeressége esetén, olyan informatikai infrastruktúra jön
létre, amely lehetőséget biztosít a kis- és középvállalkozások számára az Internet szolgáltatás elérésére. Így csökken a vállalkozások adminisztrációra, napi teendőkre fordítandó időegysége, fejlődésnek indulhat az információs gazdaság.
d) A Kistérségi Társulás gazdaságfejlesztést generáló tevékenységében (figyelembe véve a
helyi adottságokat) újra kiemelt szerepet kell kapnia a helyi organikus agrárrendszer fejlesztésnek (50. ábra).
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50. ábra:Helyi organikus agrárrendszerek fejlesztésének modellje
A hagyományos ágazatok megtartása, modernizálása, fejlesztése (mezőgazdaságban az
ökológiai feltételeknek megfelelő intenzívebb kultúrák elterjesztése: pl. kertgazdálkodás,
zöldség- és gyümölcstermesztés erősítése (kérdéses ezek forrása, támogatási, jogszabályi
háttere), feldolgozott termékek arányának növelése, szárított aszalt gyümölcsök készítése,
feldolgozás formáinak változtatása (konzerv helyett egészségesebb módszerek) elősegíthetnék a térség gazdaságának fellendülését.
Szükséges van a kistérségi „márkák” létrehozására (csabai kolbász mintájára, pl.: savanyúság, aszalt gyümölcsök, különféle hústermékek, szárított, füstölt áruk, szárazáruk, csabai pékáruk). Ezzel egyrészt országos áruházláncok polcain lehetne megjelenni, másrészt a
régió boltjaiban, áruházaiban kistérségi gondolák, sarkok létrehozásával segíteni lehetne a
helyi vásárlókat és a turistákat is abban, hogy helyi terméket kóstoljanak, válasszanak
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Mindehhez ellenőrzött minőség, térségi összefogás, térségi tudat, felelősség, egymás erősítése kell, és olyan szervezet amely menedzseli, szervezi ezen márkák előállítását, marketingjét (hálózat, klaszter kialakítása).
Ezek a márkák nemcsak agrártermékeket, hanem különféle helyben előállított kézműves
termékeket is jelenthetnének, amelyek értékesítésének, megismertetésének támogatása lehetne egy kistérségi kezdeményezés (vállalat, intézmény, klaszterszervezet) feladata,
amely az együttműködés kialakításával, erősítésével, tanácsadással és marketingtevékenységekkel is segítené a résztvevő partnereket. (ez komoly reklámot is jelenthetne mind a város, mind a térség számára, a magas minőségű termékekkel azonosítva más, újabb bevezetése is sikeres lehet, az újabb termékek is eladhatóvá válhatnak.
A munkaintenzív, nagyobb hozzáadott értéket előállító tevékenységek elterjesztése nemcsak az agráriumban lenne szükséges, a kis- és középvállalkozások számára az iparban is
ez lehet az egyik kivezető út. Ezekhez kapcsolódva olyan kézműves és agrártevékenységek, hagyományok bemutatása amelyek érdekes lehetnek a turisztikai attrakciókhoz kapcsolódva, esetleg komplex turisztikai termékek részét képezhetik.
A kistérségben előállított speciális, csak e térségre jellemző anyagi és szellemi javak a hagyományok és a kulturális örökség megőrzésén keresztül is erősítik a kistérségben élők
identitását, segítik a kistérség egyedi, jól azonosítható arculatának a kialakítását, a külső
szereplők (befektetők, turisták) számára is.
A gazdaság fejlesztésének kérdéséhez tartozik a turizmus fejlesztése, amelyet ésszerű keretek között, az adottságoknak megfelelően kell elvégezni. A különböző szereplők összefogása, eladható turisztikai termékek (lovasturizmus, fesztiválturizmus, kerékpáros turizmus), utak létrehozása, majd ezek marketingje segítheti a kistérség fellendülését. A különböző attrakciók összefogása, komplex kínálat kialakítása (esetlegesen más kistérségek,
megyék célterületeivel pl. Gyula együtt) az idelátogató turisták számára hosszabb idő eltöltését eredményezheti. Ezen szélesebb kínálat kidolgozásához, a turizmus fejlesztés részleteinek kidolgozásához szükség lehet. Természetesen a turisztikai fejlesztések esetében is
szem előtt kell tartani a környezeti fenntarthatóság kívánalmait.
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A Békéscsabai kistérség vállalkozási aktivitása magas, de a létrejövő cégek fejlődési perspektívái kedvezőtlenek. A problémák nagyobbik csoportját azon kisméretű gazdasági szervezetek (KKV-k) verseny- és fejlődőképességi gondjai jelentik, melyek a térség foglalkoztatásában, a nagyszervezetek beszállítói hátterének kialakításában, a helyi igények (kereslet) kielégítésében kulcsszerepet játszanak.
A kistérségi vállalkozások jelentős része a mikro- és kisvállalkozói szférába tartozik. A helyi vállalkozások helyzetének stabilizálódásában, versenyképességük erősítésében fontos
szerepet kell, hogy kapjanak az önkormányzati intézményi-szolgáltatói háttérkapacitások,
illetve azok hatékonyabb kihasználása.
Ezen belül is az organikus állattenyésztésnek van kiemelt ereje (51. ábra).
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51. ábra: Helyi organikus agrárrendszer értékláncának modellje

e) A kistérség építőipari alapanyag-termelési adottságaira támaszkodva létre kell hozni a
komplex építőanyagipari értékláncot (52. ábra).
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52. ábra: Építőanyag-ipari értéklánc modellje

f) Jó esélyei vannak (a kistérség adottságai alapján) a megújuló energetikai ipar kialakításának (53. ábra).
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53. ábra: Megújuló helyi energiarendszrek fejlesztésének modellje
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4.2 Egészségturisztikai értéklánc fejlesztése
Az egészségturizmus napjainkban az idegenforgalom folyamatosan növekvő és erősödő területe. Az ágazat fejlődése dinamikus, hozzáadott értéke és tovagyűrűző hatása magas
(minden 100 Ft egészségturisztikai bevétel további 167 Ft pótlólagos, más ágazatokban jelentkező árbevétel generál).
Gazdasági jelentőségét az ágazatnak növeli a társadalmi szemlélet változása. A hazai lakosság számára is mind fontosabbá válik az egészségi állapot.
A Réthy Pál Kórház szellemi potenciáljára építve kialakítható az a tudásbázis, amely alapját képezeti egy egészségturisztikai értékláncnak (54. ábra).
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54. ábra: Egészség/ egészségturisztikai értéklánc fejlesztésének modellje
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4.3 Szociális válságkezelés
A piacgazdaság a társadalom egy jelentős részét bizonyos szempontból marginalizálja. Ebből adódóan a munkavállaláshoz kötődő jóléti szolgáltatások csak szűkösen, alacsonyabb
szinten érhetőek el a perifériára szorultak számára. A szociális gazdaság elsődleges célja
azonban, nem a profitmaximalizálás, hanem egyfajta szociális biztonság megteremtése egy
adott közösség minél több tagja számára.
A szociális gazdaság olyan sajátos gazdasági szektor, ami termelő, kereskedelmi, illetve
szolgáltatási tevékenységét nonprofit gazdálkodási formában, piaci körülmények között
(azaz ellenérték fejében) végzi. Tevékenysége kielégítetlen helyi szükségletekre irányul,
erre érvényes közhasznú minősítéssel rendelkezik, felvállalja, hogy meghatározott idő után
önfinanszírozóvá, fenntarthatóvá váljon. Célja a foglalkoztatottság növelése, a munkanélküliség csökkentése munkaerő-piaci integrációval, új munkahely megteremtésével, legális
jövedelem biztosításával. A cél elérése biztosítja a nem bejelentett és ingyen végzett munkák formalizálását, a munka és családi kötelezettségek összekapcsolódását, szociális és jogi védettséget biztosít az érintettek számára.
A szektor célcsoportját az alacsony iskolai végzettségű vagy képzettség nélküli állástalanok, a tartós munkanélküliek, az elhelyezkedési nehézségekkel küzdő pályakezdő fiatalok,
a gondozási kötelezettséggel terhelt nők, az idős és fogyatékkal élő emberek, és más, társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdő személyek alkotják. A másik oldalon a célcsoportba
tartoznak a szociális gazdaság termékeinek és szolgáltatásainak fogyasztói, felhasználói.
(A szociális gazdaság koncepcióját az Európai Unió Fehér Könyve – Növekedés, Versenyképesség, Foglalkoztatás – vázolta fel nagy vonalakban, mint egyikét a 21. századba vezető fejlődési utaknak. Ennek lényege: a háztartások és egyének által igénybe vehető helyi
szolgáltatások piaccá szervezése, amitől három millió új munkahelyet remélnek; Eurpean
Commission, 1994)
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A Békéscsabai kistérségben is alkalmazhatóak a Fehér Könyvben megfogalmazott ajánlások:
a) Közösségi szolgáltatások
-

Otthoni segítségnyújtás

-

Gyermekfelügyelet

-

Új információ és kommunikációs technológiák

-

Nehézségekkel küzdő fiatalok számára segítség, integráció

b) Életminőséget javító szolgáltatások
-

Lakásfelújítás

-

Biztonsági szolgáltatások

-

Helyi tömegközlekedés

-

Települési közterületek gondozása

-

Helyi üzletek felújítása

c) Kulturális és szabadidős tevékenységek
-

Turizmus

-

Audivizuális tevékenységek

-

Kulturális örökség

-

Helyi kultúra fejlesztése

d) Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
-

Hulladékkezelés

-

Vízgazdálkodás

-

Természeti környezet védelme, állapotának fenntartása

-

A szennyezés szabályozása, ellenőrzése

Társadalmi fenntarthatóság
Gazdasági fejlesztések adhatják a társadalmi fejlesztések alapját, magasabb szintű foglalkoztatottságot, magasabb képzettségű munkaerőt, amelynek képzésben, itt tartásában kaphat szerepet a kistérség (oktatási rendszer fejlesztése, TISZK létrehozása, működtetése,
képzések, átképzések szervezése).
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Magyarországon általában jellemző, hogy a kistelepüléseken az oktatásnak, az oktatási intézményeknek népességmegtartó szerepük van. Ugyanakkor a másik oldalról gazdasági,
hatékonysági kérdések merülnek fel egy-egy kis létszámú intézmény fenntartásánál, és az
ésszerűségi szempontok az érzelmi, a népességnegtartó szerepnél erősebbnek bizonyul. A
békéscsabai kistérség településein az alapfokú oktatási intézmények is akkor lehetnek a
fejlődés tevékeny szereplői, ha az oktatás minőségét emelik, ehhez járulhat hozzá a kistérség, egy az intézményi vezetőkből álló szakmai kollégium kezdeményezésével, és közös
képzések, továbbképzések szervezéséhez való hozzájárulással, a Békéscsabán működő
szakmai munkaközösségi tevékenységek megnyitásával a kistérségben élő pedagógusok
felé.
Az oktatási intézmények a kistérség életébe való hatékonyabb bekapcsolódását szolgálhatja az intézmények eszközrendszerének fejlesztése, a hatékony eszközbeszerzések, eszközmegosztások, és az eszközkoncentráció megvalósítása, valamint az oktatási intézmények
közösségi szolgáltatásainak szélesítése.
Azonban ennek ellenére is szükségessé válhat iskola bezárása, a felnőtt tagozat más településen székelő iskolával való összevonása.
A békéscsabai kistérségben Békéscsaba intézményrendszere erős szakmai alapot biztosít a
vidéki intézmények fejlesztési szükségleteihez, a megfelelő szakmai kommunikációhoz, a
jó gyakorlatok átadásához. Ezzel együtt kistérségi együttműködéssel megvalósítható az
egyes intézményekben már jól működő tevékenységek kiterjesztése, új, közös projektek,
eszközbeszerzések indítása. Az ezen együttműködések megvalósításához alapot adhatnak
az előzetes igényfelmérések, amelyekben a kistérségi társulás tevékeny szerepet vállalhat.
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4.4 Infrastruktúra fejlesztés
Az infrastruktúra fejlesztésnek három kiemelt eleme van:
•

a kistérségi települései közötti úthálózat fejlesztése;

•

a kistérség települései közötti kerékpárúthálózat fejlesztése;

•

logisztikai értéklánc szervezése.
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55. ábra: Logisztikai értéklánc modellje
Elérhetőség javítása, közúti infrastruktúra fejlesztése
Békés megye közlekedés-földrajzi helyzete periferikus. A nagy közúti tranzitfolyosók elkerülik: autópályája, sőt még jó állapotú elsőrendű főútja sincs. Az indokolatlanul nagy
megközelítési idő miatt nem tud vonzó telephelyet kínálni a külső tőkebefektetőknek.
Ugyancsak problémát jelent, hogy az érvényben lévő országos közlekedéspolitikai, valamint területfejlesztési koncepció tervezete Békés megyében csak 2030-ra irányozza elő a
megye területén gyorsforgalmi út építését, a Déli Autópálya megvalósulásának esélye pedig pillanatnyilag igen csekély.
A kistérség közlekedési hálózata korszerűtlen csak úgy, mint a megye és a régió esetében.
Műszaki paraméterei, a főutak alacsony részaránya, a hiányzó összekötő és bekötőutak
nagymértékben hátráltatják a megfelelően el nem látott területek gazdasági és társadalmi
fejlődését, és az egyes térségek viszonylagos elzártsága ellehetetleníti a hátrányos helyzetű
területek jó elérhetőségét, felzárkóztatását.
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A tömegközlekedési ágak közti összehangolás javítása szükséges, hogy a helyi és helyközi
közlekedést minél többen vegyék igénybe. Ezen szolgáltatások fejlesztése az életminőség
és a települési környezet javítása, a gyorsabb elérhetőség biztosítása, az országon belüli,
valamint a határ túloldalán fekvő térségek felé irányuló interregionális összeköttetések biztosítása egyre inkább indokolt.
Kiemelt jelentőségű a közúti, vasúti és légi közlekedés fejlesztése. Ez utóbbi lehetővé tenné a kistérségi élelmiszergazdaság nagy értékű termékeinek gyors célba juttatását és elsősorban az üzleti szféra, valamint a külföldi turisták számára a térségbe való utazás idejének
lényeges lerövidítését.
A településeket összekötő mellékúthálózat kiépítettségében és állapotában igen nagyok a
különbségek a jobb helyzetű középső, valamint a számos problémával rendelkező északi és
déli területek között. Ráadásul ez utóbbi főút-hiányos területeken a mellékutak forgalmi
szerepe jóval nagyobb. Mivel az országos közlekedésfejlesztési programok marginális kérdésként kezelik az alsórendű úthálózatokat, hiányzó szakaszaik megépítésében és a meglévők állapotának javításában fokozott megyei szerepvállalás szükséges.
A vasúti mellékvonalak jelentősége Békésben az országosnál nagyobb, minőségi mutatóik
viszont a versenyképesség alsó határán vannak.
A közlekedési és telekommunikációs szükségletek kielégítésének lehetőségeit alapvetően
korlátozza a beruházások hatalmas forrásigénye. A közlekedés esetében a forrásokat újraelosztó állami, ágazati elképzelésekkel való összehangolás jelent nehézséget.
A helyi vagy kistérségi igények, ötletek megvalósíthatóságának és hatásainak felmérése,
valamint a megvalósítás koordinálása éppen ezért szükségessé teszi a megyei, kistérségi
szintű érdekegyeztetést. A kifelé egységesen képviselt és menedzselt fejlesztési stratégia
révén ugyanakkor nő az állami és a piaci szféra befolyásolásának, addicionális külső források bevonásának lehetősége.
Együttműködések erősítése a megye, régió többi kistérségével, romániai térségekkel,
a kapuváros, kaputérség szerep erősítése
A külső kapcsolatok terén is meghatározó szerep hárul a kistérség központjára, Békéscsabára. Főként a nagyváros, a megyeszékhely feladata a külső kapcsolatok ápolása, a nemzetközi együttműködésekben való tevékeny részvétel.
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Azonban a kistérség többi településének is szerephez kell jutnia, feladatokat kell vállalnia,
hiszen a külső kapcsolatokban való együttes fellépés is erősíti a térségi tudatot, nem csak a
polgárok, hanem a települések között is. Békéscsaba nemzetközi ismertségét is erősítik a
kiterjedt testvérvárosi kapcsolatok, amelyek egy sokszínű nemzetközi kapcsolatrendszer
alapjait teremthetik meg. Törekedni kell arra, hogy az együttműködések túlmutassanak a
protokolláris szinten, és konkrét kulturális, idegenforgalmi, oktatási, sőt esetenként gazdasági tartalmat kapjanak.
Békéscsaba Városfejlesztési Koncepciójában is megjelölt cél az, hogy a kistérség, a megye
kapcsolódási pontjaként töltsön be közvetítő, kapuszerepet a határrégióban (Duna–Körös–
Maros–Tisza /DKMT/ Eurorégió). Ennek a célnak az elérésében az együttműködések gazdasági tartalmának kell hangsúlyos szerepet kapnia. Emellett az egész kistérség számára
fontos lehet a megye többi kistérségével, a romániai kistérségekkel a jószomszédi kapcsolatok kialakítása, a társadalmi-gazdasági, kulturális, oktatási, egészségügyi, és idegenforgalmi együttműködés létrehozása, erősítése, és az Európai Uniós, vagy nemzeti fejlesztési
források együttes megszerzése. Ezekhez a forrásokhoz egyes nemzetközi szervezetekkel
való együttműködés, közös programok kidolgozása, információcsere segíthet, de megjelenhet a különféle intézmények szakembereinek kapcsolatépítése is.
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4.5 Épített és természetes környezet fenntarthatósága
Közhely, de az előző prioritások csak akkor járhatnak eredménnyel, ha mindez az épített és
természetes környezet fenntarthatóságával párosul.
A kistérségben az alábbi irányú fejlesztéseket kell előtérben helyezni:
•

iskolai és iskolán kívüli környezeti nevelés,

•

hulladék gyűjtése és kezelése,

•

település tisztaság

•

közös hulladékgazdálkodási akcióterv kidolgozása

•

elektronikus hulladék gyűjtése és reciklálása

•

biomassza-kapacitás növelése

•

a kistérség ökológiai alapú tájhasznosítási tervének elkészítése

•

új típusú tájhasznosítások kialakítása

•

környezetkímélő térségi közlekedési rendszer megteremtése

•

az Élővíz-csatorna rehabilitációs programjának elkészítése,

•

bányagödrök és környezetük rekultivációja

•

természetközeli erdők és gyepek telepítése

Az önkormányzatok zöldebbé tételére számos lehetőség kínálkozik. Sok kicsi sokra megy
alapon az alább felsoroltak önállóan vagy tetszőleges kombinációban is pozitív hatással
lennének az önkormányzatok költségvetésére, javíthatnák a finanszírozhatóságot: napkollektoros rendszerek beszerelésével megtakarítható a fűtési költségek bizonyos hányada.
A térségben – a mezőgazdaság dominanciájából adódóan – jó kiindulópontot jelenthetne a
vágástéri apadékok, nyesedékek, mezőgazdasági hulladékok hasznosítása egy biomassza
fűtőműben, melynek megépítéséhez uniós források is felhasználhatóak – a KEOP keretében valósulnak meg ezen támogatások. Ez nemcsak új munkahelyeket jelentene, hanem
jövedelemforrásul is szolgálhatna a mezőgazdasági termelésből élőknek. Ha a települések
kisebb méretekben gondolkoznak, egy pellet égető kazán – az épületek megfelelő szigetelése mellett – is csökkenhetné a magas fűtési költségeket. A térség gazdag geotermikus forrásokban, a feltörő hévíz csak kiaknázásra vár.
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Ezeknek a lehetőségeknek a megvalósításához természetesen szükség van saját tőkére, de
megtérülési idejük mindössze néhány év, illetve ezzel a lépéssel a helyi önkormányzatok
javíthatnák a róluk képet. Megoldható lenne ezen fejlesztések összekapcsolása az idegenforgalommal, esetleg az ökoturizmus alapjául is szolgálhatnának.
A környezet minőségének javítása és egy kedvezőbb állapot hosszú távú fenntarthatósága
érdekében az egyéni közlekedéssel szemben a tömegközlekedési lehetőségek preferálására
van szükség. Ezért Békéscsaba központjában a tömegközlekedés és az egyéni közlekedés
szétválasztására, távlatilag forgalomcsillapított zóna kialakítására van szükség. A kistérség
közlekedési hálózatának környezeti fenntarthatóságot szem előtt tartó fejlesztésének kulcsfontosságú eleme a kerékpárút-hálózat bővítésnek (meglevő elemei összekapcsolásának)
gyorsítása, minőségének javítása, és a hálózati elemek zöldsávval való elválasztása a közúti hálózattól. A lakosság biztonságát és kényelmét szolgáló fejlesztések mellett a turisztikai attrakciókat feltáró kerékpárút-hálózati elemek gyorsított ütemű kiépítésére is szükség
van.
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A nyilvántartott álláskeresők aránya kistérségenként (2007)
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Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő 1000 lakosra (2007, fő)
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Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma 1000 lakosra (2007, fő)
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Háziorvos és házi gyermekorvos 10.000 lakosra (2007, fő)
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28. ábra:
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A regisztrált vállalkozások megoszlása vállalkozási forma szerint, 2008
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Működő vállalkozások száma 1000 lakosra (2007)
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32. ábra:

A regisztrált egyéni vállalkozások megoszlása a munkavégzés jellege szerint, 2008

33. ábra:

Egyéni vállalkozások aránya a működő vállalkozásokból (2007)

34. ábra:

1000 lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma (2007, db)

35. ábra:

Az egyéni vállalkozások aránya a regisztrált vállalkozásokon belül (2007)

36. ábra

A külföldi érdekeltségű vállalkozások megoszlása a tulajdon összetétele szerint, 2007

37. ábra:

Az ipari termelés volumenindexe (előző év = 100)

38. ábra:

Vendéglátóhelyek száma (2007, db)

39. ábra:

A külföldi vendégek aránya a kereskedelmi szálláshelyeken, 2008

40. ábra:

Lakásépítés, kiadott új lakásépítési engedélyek, 2008 (2007=100)

41. ábra:

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakás/összes lakás (2007, %)

42. ábra:

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás/összes lakás (2007, %)

43. ábra:

1000 lakosra jutó személygépkocsik száma (2007, db)

44. ábra:

1000 lakosra jutó ISDN vonalak száma (2007, db)

45. ábra:

A kistérségek centralitása (2007)

46. ábra

A kistérségek Bennett-rangsora

47. ábra:

Békéscsabai kistérség célrendszere

48. ábra:

Értéklánc alapú gazdaságfejlesztési modell logikai struktúrája

49. ábra:

Megyei e-rendszer logikai struktúrája

50. ábra:

Helyi organikus agrárrendszerek fejlesztésének modellje

51. ábra:

Helyi organikus agrárrendszer értékláncának modellje

52. ábra:

Építőanyag-ipari értéklánc modellje

53. ábra:

Megújuló helyi energiarendszrek fejlesztésének modellje

54. ábra:

Egészség/ egészségturisztikai értéklánc fejlesztésének modellje

55. ábra:

Logisztikai értéklánc modellje
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6. Táblázatok jegyzéke

1. táblázat:

A rangsorhoz alkalmazott indikátorok

2. táblázat:

A területfejlesztési-statisztikai kistérségek (2007)

3. táblázat:

A települések számának, területének, népességének megoszlása (2007)

4. táblázat:

Az alkalmazásban állók megoszlása gazdasági ág szerint, 2008

5. táblázat:

A GDP megoszlása, egy főre jutó értéke, 2007.

6. táblázat:

Az egy főre jutó bruttó hozzáadott érték az országos ágazati átlag százalékában,
2007

7. táblázat:

Ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozás az év végén

8. táblázat:

Külföldi érdekeltségű vállalkozások saját tőkéje, 2007

9. táblázat:

A földterület művelési ágak szerint, 2008. május 31.

10 táblázat:

A száz hektár mezőgazdasági területre jutó állatállomány nagysága, 2008.
dec.1.

11. táblázat:

A kistérségek népességének megoszlása az elérhetőség függvényében (%)

12. táblázat:

A nyilvántartott munkanélküliek megoszlása az elérhetőség függvényében
(%)

13. táblázat:

A regisztrált vállalkozások 1000 főre jutó száma az elérhetőség függvényében
(db)

14. táblázat:

Az egy lakosra jutó SZJA alapot képző jövedelem az elérhetőség függvényében (Ft)

15. táblázat:

A kistérségek rangsora

16. táblázat:

A kistérségek rangsora 2007-ben

17. táblázat:

Összesített SWOT elemzés

18. táblázat:

Természeti értékek SWOT elemzése

19. táblázat:

Kistérség infrastrukturális helyzetének SWOT elemzése

20. táblázat:

Turisztikai potenciál SWOT elemzés

21. táblázat:

Elnyert források a Békéscsabai kistérségben – 2005.

22. táblázat:

Elnyert források a Békéscsabai kistérségben – 2006.

23. táblázat:

Elnyert források a Békéscsabai kistérségben – 2007.

24. táblázat:

Elnyert források a Békéscsabai kistérségben – 2008.

25. táblázat:

Elnyert források a Békéscsabai kistérségben – 2009.

26. táblázat:

Elnyert források a Békéscsabai kistérségben – 2005-2009.
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