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1. Bevezetés 

1.1. A témaválasztás indoklása és a dolgozat célkitűzése 

Ph.D. dolgozatomban a tercier szektor magyarországi fejlődését, azon belül is elsősor

ban az üzleti szolgáltató szektor alakulását és területi fejlődésre gyakorolt hatását kísé

rem figyelemmel. 

A témaválasztás mellett számos érv szól: először is, a szolgáltatások mára már Ma

gyarországon is a legnagyobb foglalkoztató ágazattá nőtték ki magukat, mintegy kétszer 

annyi embernek adva munkát, mint az ipari tevékenységek; a szolgáltatások, elsősorban 

az üzleti szolgáltatások a globalizálódó és egyre gyorsabban változó világban a siker, az 

alkalmazkodóképesség kulcsfontosságú tényezőivé váltak, szerepüket ennek ellenére 

még ma is jelentősen alulértékelik a feldolgozóiparhoz képest és a területfejlesztési po

litikák sem tartalmaznak olyan sokféle és kiforrott ösztönzőt, intézkedést, mint a feldol

gozóipar esetében; és végül olyan jellegű szintetizáló munka, amely a tercier szektor 

vizsgálatát vállalta fel Magyarországon, évtizedek óta nem született. Ezt a hiányosságot 

igyekszem pótolni a dolgozattal, ha nem is maradéktalanul. 

Dolgozatom célja, hogy a szolgáltatások, elsősorban az üzleti szolgáltatások területi 

fejlődésre, területi differenciálódásra gyakorolt hatását bemutassam, nemzetközi példá

kon keresztül (elméletek és empirikus vizsgálatok szintjén is), majd megvizsgáljam, 

hogy az általános törvényszerűségek mennyire igazak Magyarország esetében, milyen 

szerepet játszik a tercier szektor, főleg az üzleti szolgáltatások a mai magyar területi 

fejlődésben és hogyan tudja e szektort a területfejlesztési politika eszközként felhasz

nálni céljai eléréséhez. 

A dolgozatban az üzleti szolgáltatások térbeliségére helyeztem a hangsúlyt, nem 

foglalkoztam az egyes üzleti szolgáltató tevékenységek üzemgazdaságtani elemzésével, 

terjedelmi korlátok miatt. Ugyanígy és ugyanezért nem vállalkoztam az egyes tevékeny

ségek Magyarországon belüli területi szerkezetének felvázolására sem - ezt megtette 

előttem az általam is felhasznált empirikus kutatás zárótanulmányában Nagy E. (2001). 

8 



Pálos István és Arányi Emil 1980-ban megjelent, Szolgáltatások Magyarországon 

című könyve a szektor akkori állapotának mindenre kiterjedő, rendkívül alapos értéke

lése, mondanivalójának jó része azonban mára érvényét vesztette. A szerzőpáros müvé

nekjelentős része a szocialista népgazdaság és a szolgáltatások abban betöltött szerepé

nek vizsgálatáról szól (amely korszaknak a dolgozatban is külön fejezetet szántam, ér

dekessége és a piacgazdasági mechanizmusoktól olyannyira eltérő működési sajátossá

gai miatt). Megjelenésének idején ugyan már tudatos politikával törekedtek a sokáig 

mellőzött tercier szektor fejlesztésére, elsősorban a lakossági ellátás színvonalának ja

vítására, de a szolgáltatásoknak a foglalkoztatásban és a jövedelemtermelésben játszott 

szerepe ekkor még elmaradt az iparétól. A tervgazdaság működési mechanizmusa 

nagymértékben eltér a modern piacgazdaságétól, a felülről irányított szocialista gazda

ságban „nem volt szükség" számos olyan tevékenységre, amelyek piaci körülmények 

között nélkülözhetetlenek a vállalkozások számára (vállalatvezetési tanácsadás, piacku

tatás, reklám és marketing, humán erőforrás-politika stb.). 

Ezt a hiányosságot nagyrészt kiküszöböli és a gazdasági-politikai rendszerváltozást 

követően előálló új helyzetet tárgyalja Németh György és Papp Ilona Szolgáltatási me

nedzsment című munkája is, amely azonban már szintén közel egy évtizede, 1995-ben 

látott napvilágot, az azóta eltelt évek során azonban alapvető változások következtek be 

a tercier szektor gazdaságban és foglalkoztatásban játszott szerepében csakúgy, mint a 

szolgáltatások (főleg az üzleti szolgáltatások) regionális szerkezetében Magyarországon. 

Az 1990-es évek első fele sokkal inkább a korábbi gazdasági rendszer és a korábbi pia

cok összeomlását követő hanyatlásról, a gazdaság visszaeséséről szólt, mintsem a fejlő

désről. A magyar gazdaság fellendülése a könyv megjelenését követő években indult 

meg, a városok, megyék és régiók mai sikerességét sokkal nagyobb mértékben befolyá

solja az, hogy az 1990-es évek második felében milyen sikeresen modernizálták gazda

ságszerkezetüket, mint az, hogy mekkora volt a visszaesés a rendszerváltást követően 

(nem tagadva természetesen, hogy a megfelelő válságmenedzsment nagyban hozzájá

rulhatott a későbbi sikerességhez). 

A szolgáltató szektor magyarországi fejlődésén belül kiemelt súllyal foglalkozom a 

politikai-gazdasági rendszerváltás óta eltelt időszakkal. Az 1980-as évek derekára vált 

csak a szolgáltató szektor nagyobb foglalkoztatóvá, mint az ipar, és csak a rendszervál

tás után néhány évvel haladta meg a szolgáltatásokban dolgozók aránya az 50%-ot a 
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magyar gazdaságban; az államszocializmus időszakának gazdaságpolitikája nem tette 

lehetővé a szolgáltatások piaci mechanizmusokra épülő szerves fejlődését (és az üzleti 

szolgáltatásokra nem is volt igazán szükség a tervgazdálkodásban); a valós piaci mec

hanizmusok érvényesüléséről csak a rendszerváltás óta beszélhetünk; a Központi Sta

tisztikai Hivatal adatgyűjtési rendszere 1992-töl azonos a mai rendszerrel és felel meg a 

nemzetközi (európai) gyakorlatnak (NACE, Nomenclature des Activités dans le 

Communautés Europénnes). Mindezek indokolják, hogy a dolgozaton belül aránylag 

nagyobb súlyt kapjon a rendszerváltás óta eltelt alig másfél évtized, mint az azt megelő

ző időszak. 

Szintén a piacgazdaságra való áttérés óta eltelt időszak az, amikor lehetséges és ér

telmes vizsgálni a magyar megyék és régiók versenyképességét. A versenyképesség ál

talánosan elfogadott képletén {Lengyel 2003) túl egy, az üzleti szolgáltatásoknak a fog

lalkoztatottságon belüli súlyát vizsgáló hányadossal kiegészített képlettel kiszámoltam a 

magyarországi megyék és régiók versenyképességét, és igyekeztem bemutatni azok ver

senyképességének Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozás után várható ala

kulását. 

1.2. Kutatási kérdések 

A téma magyar szakirodalma még nem olyan bőséges, mint azt a szolgáltatások jelentő

sége indokolná. A magyar kutatók közül főleg Pálos István, Arányi Emil, Nagy Erika, 
r m 

Ehrlich Eva, Dőry Tibor, Kiss János, Rechnitzer János és Lados Mihály munkáira tá

maszkodhattam. (Egyes szerzők, például Kornai, Illés I . , Enyedi gondolatai szekunder 

forrásból, az irodalomjegyzékben felsorolt, idézett szakirodalomból kerültekbe a dolgo

zatba.) A nemzetközi, elsősorban angolszász irodalom sokkal bővebben foglalkozik a 

tercier szektornak a gazdaságban és területi fejlődésben betöltött szerepével (Illeris, 

Wood, Keeble, Bryson, Daniels nevét kell e helyütt feltétlenül megemlíteni), amit tulaj

donképpen érthető is annak ismeretében, hogy a fejlett nyugat-európai piacgazdaságok

ban a tercier szektor mintegy két évtizeddel (az USA-ban pedig legalább hárommal) 

megelőzi a foglalkoztatás és a jövedelemtermelés tekintetében Magyarországot. Ez az 

időbeli eltérés szinte pontosan megegyezik az üzleti szolgáltatások kutatásának időbeli 

különbségeivel: az Egyesült Államokban már az 1960-as években megindult a szektor 

tudományos igényű vizsgálata, amely az 1980-as évektől komoly lendületet vett, majd 
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követte az üzleti szolgáltatások iránti tudományos érdeklődés megélénkülése az első 

körben Kanadában, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, majd néhány éves késéssel 

a francia, dán, olasz, spanyol, svájci és német kutatók is követték kollégáikat (van 

Dinteren-BonamySauviat-Wood 1994). A szolgáltatások fejlesztésére és az üzleti 

szolgáltatások térbeli koncentrációjának csökkentésére, területfejlesztő hatásának na

gyobb területre történő „szétterítésére" számos politikát kipróbáltak már az említett or

szágokban, a szolgáltatásoknak a nagyvárosi területeken történő diszpreferálásától 

kezdve egészen a feldolgozóipar és a szolgáltatások integrált fejlesztéséig és a periféri

kus területek felzárkóztatására kidolgozott szolgáltatás-fejlesztési programokig. Ezek a 

tapasztalatok Magyarország számára is értékesek lehetnek. 

A fejlett piacgazdaságok közül elsősorban az Egyesült Királyság szolgáltatás

fejlesztési tapasztalatait vizsgálom a dolgozatban (Bennett - Graham - Bratton 1999; 

Bristow - Gripaios ~ Munday 1999; Bryson - Keeble - Wood 1993; Hitchens 1997; 

Horváth 1997: Keeble - Bryson - Wood 1997; Martin 1997; Vetessen - Keeble 1995; 

Winnett - Stillwell - Leigh 1997 stb.). Ennek több oka van: a legkorábban 

tercierizálódott európai gazdaság a brit gazdaság, ma is az Egyesült Királyságban a 

legmagasabb a szolgáltatásokban dolgozók aránya az összes foglalkoztatotton belül; 

erősen centralizált döntéshozatali rendszerrel jellemezhető ország volt a legutóbbi idő

kig, a regionalizáció, a NUTS 2-es régiók létrehozása és bizonyos döntési kompetenci

ákkal történő felruházása alig néhány évvel ezelőtt történt meg; az ország gazdaságán 

belül a centrumrégió népességszámát messze meghaladó súllyal képviselteti magát, 

akárcsak Közép-Magyarország hazánkban; a városhierarchiára ugyanúgy a főváros és a 

következő városi szint közötti nagyságrendi különbség jellemző; itt is problémát okoz a 

periférikus helyzetű régiók intenzívebb bekapcsolása a gazdasági vérkeringésbe, akár

csak Magyarországon. Mindezek a párhuzamok indokolttá teszik az Egyesült Királyság 

részletesebb vizsgálatát, amelyre ráadásul volt még egy okom: a téma szakirodalmának 

döntő többsége angol nyelvű, és azon belül is jelentős részben az Egyesült Királysággal 

foglalkozik. 

Néhány oldalon bemutatok egy alternatív megközelítést, az erős regionális hagyo

mányokkal rendelkező Olaszország szolgáltatásfejlesztési politikáit is (Cappellin 1993; 

Cappellin 1995; Pietrobelli-Rabellotti 2003). 
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Természetesen számos más ország szolgáltatásfejlesztési tapasztalatait és politikáit is 

vizsgáltam és beépítettem a dolgozatba. Ezek az országok: Finnország (Tervo -

Niittykangas 1994), Hollandia (Hessels 1994), Kanada {Stabler-Howe 1988; Eberts -

Randall 1998), Egyesült Államok (Warf 2000), Dánia {Illeris 1997), Oroszország 

{Gritsai 1997), Írország (Hitchens -O'Farrell - Conway 1996a, 1996b, 1996c; Gillmor 

- Killen 1997; Grimes 1999), valamint Spanyolország (Baró - Miralles - Soy - Ursa 

1989). Dawson, J. 1997 és Peder sen 1998 írása a harmadik világ országaiban vizsgálja az 

üzleti szolgáltatások gazdasági és területi fejlődésre gyakorolt hatását. 

A szolgáltatásoknak és azon belül az üzleti szolgáltatásoknak a területi fejlődésben 

játszott szerepéről számos cikk, tanulmány, könyv látott már napvilágot {Begg 1993; 

Coffey - McRae 1989; Coffey - Polése 1989; Elfring 1989; Horváth 2000; Illeris ~ 

Philippe 1993; Illeris 1989a, 1989b, 1994a, 1994b, 1996; Senn 1993; Soy 1994 stb.). A 

szektor fejlődése nem egyformán érinti a centrumtérségeket, illetve az azoktól távol eső 

régiókat. Míg a fogyasztási szolgáltatások többnyire a népesség területi eloszlását köve

tik, a stratégiai jelentőségű üzleti szolgáltatások előszeretettel tömörülnek a településhi

erarchia csúcsán lévő városokba és a központi helyzetű régiókba, tovább erősítve ezzel 

a regionális különbségeket. A legnagyobb hozzáadott értéket jelentő, stratégiai fontos

ságú üzleti szolgáltatások keresik az agglomerációs előnyöket és bizonyos kritikus tö

megre van szükségük ahhoz, hogy egy adott területre települjenek. A periférikus hely

zetű régiók hátrányba kerülnek e tekintetben. A helyi gazdaság ugyanakkor nem nélkü

lözheti az üzleti szolgáltató szektort, annak legalább a rutinszerűen végezhető, stratégi

ailag kevésbé fontos tevékenységeit (rutinszerű könyvviteli, jogi és vállalatvezetési ta

nácsadás, alapvető műszaki és informatikai tanácsadási szolgáltatások stb.). A centrum

régiókban többnyire nincs szükség tudatos stratégiára az üzleti szolgáltatások letelepe

désre bírása és fejlesztése érdekében, a centrumtérségeken kívüli területeken azonban 

igen. Ezért kap nagyobb hangsúlyt dolgozatomban az üzleti szolgáltatások fejlesztése a 

periférikus térségekben {Eberts - Randall 1998; Hitchens 1997; Horváth 1994; Tervo ~ 

Niittykangas 1994; Vaessen - Keeble 1995), mint a centrumrégiókban, annak ellenére, 

hogy a fejlett üzleti szolgáltatások jelenléte az utóbbi területeken sokkal jelentősebb. 

A periférikus térségekben többnyire nem a stratégiai fontosságú, a legképzettebb 

munkaerőt igénylő és a „testre szabott", a megrendelő egyedi igényeihez alkalmazkodó 

üzleti szolgáltatások fejlesztése reális lehetőség, hanem a rutinszerűen végezhető tevé-
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kenységeké. A stratégiai fontosságú üzleti szolgáltató tevékenységeket a centrumrégiók 

többnyire nem is engedik át a többi régiónak, központi helyzetüket kihasználva kiszűrik 

a legmagasabb hozzáadott értéket képviselő tevékenységeket és a perifériákra irányítják 

a kevésbé jövedelmezőket (szűrő-modell). A perifériák számára ugyanakkor.a stratégia

ilag kevésbé jelentős szolgáltató tevékenységek is értékesek lehetnek, amennyiben 

munkahelyeket teremtenek és új munkakultúrát honosítanak meg. A hívóközpontokról 

szóló esettanulmány a perifériák hátrányának csökkentéséről, a kevésbé szerencsés 

helyzetű régiók felzárkózásának esélyeiről szól (Bain -Taylor 1999; Bain - Taylor 

2000; Breathnach 2000; Richardson - Belt - Marshall 2000; Richardson - Marshall 

1996; Richardson 1994). 

Szintén külön esettanulmány foglalkozik az innováció szerepével a területfejlesztés

ben az egyik leghátrányosabb helyzetű magyar régió, a Dél-Dunántúl példáján. Az in

nováció korábban soha nem tapasztalt mértékben befolyásolja vállalkozások, ágazatok, 

régiók és országok versenyképességét, a Dél-Dunántúl számára pedig az országon belüli 

előnytelen (és a rendszerváltás óta egyre romló) helyzetből való kitörés egyik kulcs

pontja lehet egy olyan innovációs miliő kialakítása, amely segíti az innovációs folya

matok terjedését a régióban, tovább erősíti a régió innovációs potenciálját és ezzel nö

veli a régió gazdasági versenyképességét (Dőry 2000; Gál 2000;Jíorváth 1994, 2000; 

Rechnitzer 1998; Winnett - Stillwell - Leigh 1997). 

1.3. A dolgozat szerkezete 

A dolgozat alapvetően négy fő fejezetre tagolódik. Az első a szolgáltatások meghatáro

zásával, osztályozásával, a gazdaságban betöltött szerepének vizsgálatával foglalkozik. 

A második a szolgáltatásoknak a területi fejlődésére gyakorolt hatását mutatja be, illetve 

a szolgáltatások tudatos fejlesztésének politikáit, annak eddigi tapasztalatait ismerteti, 

külön kitérve a gazdasági perifériák szolgáltatás-orientált fejlesztésének lehetőségeire, 

mint Magyarország számára kiemelten fontos területre - hiszen Magyarország nagyob

bik része számít gazdasági téren még az országon belül is az átlagosnál kedvezőtlenebb 

gazdasági helyzetű térségek közé, nemzetközi összehasonlításban pedig csak a főváros 

régiója az, amelyik megközelíti az európai uniós átlagot. A harmadik a szolgáltatások 

fejlődését és térszerkezet-formáló hatását vizsgálja Magyarországon, elsősorban a társa

dalmi-gazdasági rendszerváltás óta eltelt időszakban, de nem megfeledkezve ugyanak-
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kor a I I . világháború előtti időszakról, illetve a szocializmus évtizedeiről (ez utóbbi idő

szak rövid ismertetését a piacgazdasági viszonyoktól teljesen eltérő működi mechaniz

musa indokolja). E fejezet a regionális különbségek kialakulásának okait is vizsgálja és 

felvázolja a közeli jövő (elsősorban az Európai Unióhoz történő csatlakozás utáni évek) 

fejlődési esélyeit az egyes magyarországi régiók számára. A negyedik fejezet a szolgál

tatásfejlesztési politika aktuális kérdéseit veszi számba. 

Bár a dolgozat elsősorban Magyarországról, a tercier szektor és azon belül is ki

emelten az üzleti szolgáltatások hazai fejlődéséről és területfejlesztési vonatkozásairól 

szól, nem kerülhettem el, hogy viszonylag bővebb terjedelemben fejtsem ki az első, ál

talános részt, ezért a szolgáltatások különböző osztályozásai, a többi szektortól elkülö

nítő jellegzetességei, illetve a nemzetközi kitekintés, a szolgáltatások területi fejlődés

ben játszott szerepének és a különböző nemzetközi szolgáltatásfejlesztési politikáknak a 

bemutatása is több tucat oldalt foglal el a dolgozatban. Ezek nélkül azonban értelmez

hetetlen lenne a magyarországi fejezet is, illetve számos olyan általános érvényű meg

állapítást fogalmazok meg bennük, amelyek a hazai viszonyokra vonatkoztatva is meg

állják a helyüket. Érzéseim és reményeim szerint így sikerült a dolgozaton belül a he

lyes arányokat megtalálnom. 

1.4. A dolgozat módszerei és eredményei 

A dolgozat alapvetően leíró és szintetizáló jellegű. A téma külföldi és magyar szakiro

dalmának tanulmányozása és összefoglalása mellett (számos cikk gondolatai valószí

nűleg itt olvashatók először magyarul) szakmai szervezetekkel történő konzultációk 

(Call Centre Association, kamarák vállalkozásfejlesztési referensei), kutatói munkám 

során az alkalmazott kutatásokból (terület- és településfejlesztési koncepciók, az inno

váció hazai intézményrendszerének átalakítása, regionális konferencia- és vásárközpont 

kialakítására tett javaslat) leszűrt tapasztalatok is beépültek a Ph.D. dolgozatba. Az üz

leti szolgáltatások foglalkoztatottsága és a jövedelemtermelő képesség közötti összefüg

géseket egzakt matematikai-statisztikai módszerekkel igyekszem bizonyítani. Leíró jel

lege mellett a dolgozat bizonyos Jóslásra" is vállalkozik, az Európai Unióhoz történő 

közelgő csatlakozás várható hatásait leírva az egyes régiók üzleti szolgáltató szektorára. 
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A dolgozat jelentős mennyiségű statisztikai adatot dolgoz fel, amelyek egyrészt az 

idézett tanulmányokból, másrészt a magyar Központi Statisztikai Hivatal vagy külföldi 

statisztikai szervek adatbázisaiból származnak1. 

Reményeim szerint összefoglaló jellegén túl a dolgozat útmutatással is szolgál a te

rületfejlesztésben a szolgáltatások céltudatos felhasználására. A szektor gyors fejlődése, 

a magyar térszerkezet átalakulása (amelyet vélhetően a küszöbön álló EU-csatlakozás is 

nagyban befolyásol majd) és a magyar területfejlesztési politika változékonysága miatt 

dolgozatomat semmiképpen nem tekintem, nem is tekinthetem egy kész, befejezett 

egésznek, sokkal inkább egy hosszú éveket igénybe vevő kutatómunka kezdetének. 

1 A magyar statisztikáknál mindenképpen szükséges megemlíteni, hogy csak a hivatalos statisztikákkal 
tudtam dolgozni, tudatában vagyok ugyanakkor annak, hogy a kelet-közép-európai átmeneti gazdasá
gokra jellemző erős feketegazdaság (vagy finomabban fogalmazva a hivatalos statisztikákban nem re
gisztrált tevékenységek) aránya vélhetően a szolgáltatások területén a leghangsúlyosabb, mivel a itt a 
legnehezebb a tevékenységek ellenőrzése {Komái 2003). 
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2. A szolgáltatások helye a modern gazdaságban 

Igen sokáig egyes társadalomtudományok, de a közvélemény - ideszámítva a politiku

sokat és a médiát - is abban a hitben élt, hogy a termelés kizárólag mezőgazdasági és 

feldolgozóipari árutermelést jelent. A gazdaság rendszerének eme megközelítése helyett 

csak lassan nyer teret a nyugati társadalmakban (és néhány éves évtizedes késéssel a 

volt szocialista országokban is) a jelenkor gazdaságának valósághűbb szemlélete, 

amelyben a szolgáltatások (másképpen a tercier szektor) a teljes termelésből és foglal

koztatásból mintegy kétharmados arányban részesednek - és ez az arány továbbra is 

egyre nő (/. táblázat), akárcsak a szolgáltatások részesedése a GDP-ből (2. táblázat). 

1. táblázat 
A szolgáltató szektor részesedése az aktív népességen belül az OECD országokban, 

1966-1998 (%) 
Ország 1966 1970 1975 1980 1985 1989 1995 1998 
Kanada 57,5 61,4 64,6 66,0 66,0 70,1 73,0 73,9 
USA 58,3 61,1 65,3 65,9 65,9 70,5 73,1 74,5 
Észak-Amerika 58,2 61,1 65,2 65,9 65,9 70,4 73,1 74,4 
Japán 45,1 46,9 51,5 54,2 54,2 58,2 60,7 62,7 
Ausztrália 53,3 55,0 59,4 62,4 62,4 68,0 72,1 73,3 
Új-Zéland 48,1 48,6 53,5 55,4 55,4 64,3 n.a. 70,1 
Ausztria 41,1 44,0 46,6 49,3 49,3 55,1 60,5a) 66,3 
Belgium 49,2 52,5 56,5 62,1 62,1 68,7 66,5b) n.a. 
Dánia 48,6 50,7 58,8 62,4 62,4 66,9 67,4a) 69,8 
Egyesült Királyság 50,0 52,0 56,8 59,7 59,7 68,4 70,5 73,1 
Finnország 38,3 42,8 49,0 51,8 51,8 60,2 64,4 66,3 
Franciaország 43,9 47,2 51,1 55,4 55,4 63,5 68,2 69,5 
Görögország 30,4 34,2 36,8 39,5 39,5 47,1 54,5C) 57,7 
Hollandia 52,1 54,9 59,4 63,6 63,6 68,8 72,8 75,2 
Írország 40,7 43,1 45,8 49,2 49,2 56,5 64,3d> 61,6 
Izland 45,5 46,9 49,5 51,4 51,4 59,2 n.a. 66,2 
Luxemburg 41,6 46,3 49,6 56,6 56,6 65,4 n.a. 72,8 
Norvégia 46,5 48,8 56,1 61,9 61,9 68,1 71,4 73,2 
Németország (NSZK) 41,3 42,9 47,6 51,0 51,0 56,5 60,8 63,8 
Olaszország 37,8 40,3 44,1 47,8 47,8 58,2 60,2 61,4 
Portugália 30,9 37,1 32,3 36,1 36,1 45,7 56,1 50,8 
Spanyolország 35,7 37,4 39,6 44,6 44,6 54,0 60,7 61,6 
Svájc 42,1 45,4 50,2 55,0 55,0 59,3 67,3a) 69,1 
Svédország 48,3 53,5 57,1 62,2 62,2 67,0 71,0 72,7 
Törökország 17,5 17,9 21,3 26,2 26,2 29,5 n.a. 34,2 
OECD-Európa 40,5 42,9 46,6 50,6 50,6 57,6 64,8 64,7 
EGK 42,6 45,0 48,9 52 J 52,7 60,7 59,8 63,8 
OECD összesen 46,6 49,3 53,5 56,6 60,3 62,5 62,6 66,1 
°: 1994;D): 1992;c): 1993;d): 1991 
Forrás: Soy 1994. p. 274.; El/ring 1989; Magyar Statisztikai Évkönyv 1995 és Eurostat Statistical 

Yearbook 2002 alapján saját szerkesztés 

16 



A klasszikus nézet szerint a szolgáltatások nem játszanak jelentős szerepet a gazda

ságban, nem hoznak létre új értéket, hanem parazitaként felélik a más szektorokban 

megtermelt értékeket. A múlt század harmincas éveitől azonban kezdtek felfigyelni arra, 

' hogy amint egy társadalom gazdagodik, egyre többet költ szolgáltatásokra és az új 

munkahelyek egyre nagyobb részben a tercier szektorban jönnek létre, nem pedig a ha

gyományos feldolgozóipari szektorban. A szekunder és a tercier szektor hagyományos 

elkülömtése helyett ma már egyre inkább a két ágazat fokozatosan erősödő kölcsönös 

egymásra utaltságát vizsgálják a kutatások (Bailly-Maillat-Coffey 1987). Az 1970-es 

évek elején, a jóléti társadalmak megjelenésével Bell (1973) már a „posztindusztriális 

társadalom" eljöveteléről beszél, ahol a legnagyobb gazdasági szektor az egészségügyi, 

rekreációs, oktatási és kulturális szolgáltatások2. 

2.táblázat 
A szolgáltatási szektor részesedése a bruttó hazai termékből néhány országban, 1975-

1998 (a GDP %-ában) 
Ország 1975 1980 1986 1991 1998 
USA 64,2 63,8 66,6aJ n.a. 73,2 
Kanada 63,4 63,2 62 , l b ) n.a. 64,7 
Japán 54,2 54,4 56,4 58,0 63,8 
Ausztrália 62,5 58,5 62,4 67,8 70,3 
Ausztria 50,5 55,9 59,4 59,5 66,3 
Dánia 66,4 70,2 71,0 n.a. 72,3 
Egyesült Királyság 54,2 54,4 56,4 n.a. 71,0 
Franciaország 57,3 60,0 61,8 66,9 71,6 
Magyarország 31,5 42,9 43,5 57,9 61,6 
NSZK (Németország) 48,6 55,2 57,6a} 62,5 67,9 
Olaszország 49,7 55,2 61,3 64,1 67,7 
Svédország 58,1 65,3 66,2 67,0 69,0 

Az adatok az 1985. évre vonatkoznak 
Az adatok az 1984. évre vonatkoznak 

Forrás: Németh-Papp: Szolgáltatási menedzsment, 1995. p. 34. 

Bell nézetei nem találtak széles körben elfogadásra. Ellenzői (Baumol, Skolka és 

Gershuny) azzal érveltek, hogy a szolgáltató szektorban a munkaerő termelékenységé

nek növekedése semmiképpen sem érheti el a többi szektorban tapasztalható szintet 

2 További, elterjedt elnevezései a szolgáltatói társadalomnak: „harmadik hullám" (az első a gyűjtögető, 
vadászó, halászó életmódról a mezőgazdasági termelésre való áttérés volt, a második hullám az ipari 
forradalom), információs vagy tudás-társadalom, „posztfordista" vagy „posztmodern" társadalom 



(ennek legfontosabb okát abban látták, hogy a szolgáltatások előállítóinak és fogyasz

tóinak térben egymás közelében kell lenniük). Baumol és Kaldor egyenesen káros jelen

ségnek tartotta a nyugati társadalmakban erősödő dezindusztrializációs folyamatot: vé

leményük szerint az alacsony termelékenységű szolgáltató tevékenységek terjedése le

lassítja, sőt megállítja a gazdaság növekedését. Mivel az alacsony termelékenység miatt 

a szolgáltatásokat igen magas áron tudják csak előállítani a formális gazdaságban, az 

emberek inkább a háztartásokon belül, saját maguk állítják elő őket (Skolka és Gershuny 

véleménye szerint), így a szolgáltató társadalom helyett helyesebb „önkiszolgáló társa

dalomról" beszélni (Illeris, 1989). 

A szolgáltatások kutatása az 1980-as évekig szinte kizárólag a végső fogyasztók, a 

háztartások számára kínált szolgáltatások vizsgálatára szorítkozott (amelyek az összes 

megtermelt szolgáltatás legnagyobb részét teszik ki), az évtized második felében azon

ban a figyelem egyre inkább a termelő szolgáltatások felé fordult: azon „köztes" szol

gáltatások felé, amelyeket mind az árutermelésben, mind a fogyasztói szolgáltatások 

előállításában felhasználnak. A fejlett piacgazdaságokban jelenleg a termelő szolgáltatá

sok az a szektor, amely növekedése meghaladja az összes többi ágazatét (lásd Elfring 

1989, Bryson-Keeble-Wood 1993 stb.). Amint a termelő vállalatok áttérnek a fordista 

típusú tömegtermelésről, a szabványosított javak előállításáról a különböző piaci szeg

mensek gyorsan változó keresletét kielégíteni képes, testre szabott, rugalmasabb terme

lésre, szükségszerűen és rendkívüli mértékben megnőtt a K + F, a képzés, oktatás, vál

lalatirányítás, informatikai szolgáltatások, tervezés és marketingtevékenységek jelentő

sége a termelési folyamatban. A posztfordista társadalmakban a termelő szolgáltatások 

kulcsfontosságú szektorrá váltak. 

2.1. A szolgáltatások meghatározása 

A Magyar Értelmező Kéziszótárban a következő definíciót olvashatunk a „szolgáltatás" 

címszó alatt: 

„Szolgáltatás:... 2. A lakosság szükségleteit kielégítő, de új terméket létre nem hozó 

gazdasági tevékenység" (Magyar Értelmező Kéziszótár, 1982). 

William J. Coffey és James J. McRae a „második", avagy „nem ipari forradalomról" beszél, amikor az 
ipar dominanciáját a szolgáltatások vezető szerepe váltja fel {Coffey, W, J. és McRae, J. J. 1989). 
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Számos magyar közgazdasági és egyéb szakszótár {Gazdaságpolitikai Kisszótár, 

1966,1976, 1983; Közgazdasági ABC, 1973; Közgazdasági ABC mezőgazdáknak, 1967; 

Közgazdasági Kislexikon, 1987; Világgazdasági Kisszótár, 1994) a szolgáltatások azon 

" tulajdonságát emeli ki , miszerint olyan társadalmilag rendszeresen kifejtett tevékenysé

gek, amelyek új anyagi termékeket nem hoznak létre, de azok használati értékét helyre

állítják vagy növelik, előállításukat, felhasználásukat, fogyasztásukat közvetlenül vagy 

közvetve megkönnyítik. Kiemelik továbbá, hogy a tevékenység folyamata és felhasz

nálása időben és térben egybeesik. (Á szolgáltatások ágazati bontásánál azonban már 

nem minden esetben azonos a véleményük.) 

A „szolgáltatás" szó angol és francia megfelelője, a „service" a latin „servus = szol

ga" szóból ered. Illeris (1989) négy jelentését sorolja fel: 

1. segítség, haszon, előny, használat, 

2. nem anyagi természetű termék, 

3. olyan eszköz, amelyet egy szolgáltatás előállításakor felhasználnak, 

4. maga a szolgáltatás tevékenysége: olyan munka, amelynek során szolgáltatás jön 

létre. 

A Longman Dictionary of Business English a „szolgáltatás" szó második jelentése

ként a következőt írja: „rendszeres ellátás valamivel, ami segíti a közösséget, és köz

igényt elégít k i " . 

A Macmillan Dictionary of Modern Economics (Modern Közgazdaságtan Ismerettá

ra) című kötetben a szolgáltatások közgazdasági megközelítésével találkozunk. Eszerint 

„közgazdasági értelemben szolgáltatás minden olyan funkció vagy feladat, amelyet vég

rehajtanak és amelyre létezik kereslet és így van ára. Időnként úgy hivatkoznak rájuk, 

mint a nem fizikai javakra; egyik jellegzetességük, hogy a termelés helyén fogyasztják 

el. Általában nem szállíthatók, így ellenállnak az arbitrázsnak abban az értelemben, 

hogy nem lehet a szolgáltatást valahol megvenni, majd egy másik áron máshol továb

badni." 

A hétköznapi életben a „szolgáltatás" fogalmán szinte kizárólag a fogyasztói szol

gáltatásokat értjük, azokat a tevékenységeket, amelyek életünket könnyebbé, kelleme

sebbé teszik: a javító- és tisztító tevékenységet, a fodrászt stb., azaz a szolgáltatások 

„klasszikus" formáit, a személyes és háztartási szolgáltatásokat. 

19 



2.2. A szolgáltatások jellemzői 

A hagyományos termékekkel összehasonlítva, a szolgáltatásoknak számos olyan jellem

ző tulajdonságuk van, amelyek alapján különböznek a mezőgazdaság vagy ipar által 

előállított cikkektől. Ezek a következők: 

- egy szolgáltatás előállítása és elfogyasztása általában egy időben történik, nem le-

hetséges a szolgáltatásokat tárolni vagy birtokolni (ezért tudnak ellenállni az ar

bitrázsnak). Egy szolgáltatást nem is tekinthetünk outputnak mindaddig, míg azt 

nem értékesítik; 

- nehezebb azonos minőséget produkálni, mint a feldolgozóipar esetében, a szol

gáltatások minősége napról napra változhat4, de sok esetben, elsősorban a straté

giai jelentőségű üzleti szolgáltatások esetében, a szolgáltató és a megrendelő kö

zötti kapcsolat, és a megrendelő közreműködésének és az általa átadott informáci

ónak a minősége is alapvetően meghatározza a szolgáltatás minőségét (Wood 

1996); 

- a mezőgazdasággal és az iparral összehasonlítva nem termelékeny (Adam Smith 

és Karl Marx nézete szerint): mivel nem tárolható és birtokolható, csak használati 

értéke lehet, de hozzáadott értéke nem, így nem járulhat hozzá a tőkefelhalmozás

hoz5; 

- a fogyasztó aktívan részt vesz a termék előállításának folyamatában (kivéve a 

tisztán közösségi szolgáltatásokat és egyes információs szolgáltatásokat); 

- munkaerő-intenzív (ez korábban elsősorban a közlekedési és távközlési szolgálta

tásokat jellemezte, mára azonban a szolgáltatások jelentős része tőkeintenzívvé 

vált); 

3 Bár egy üzleti jelentés, egy stratégiai- terv, egy számítógépes szoftver, egy szerződés vagy egy zenemű, 
illetve annak hatása sokkal tartósabb lehet, hogy mint sok úgynevezett „tartós fogyasztási cikké". 

4 Ennek gyakorlati problémái jelentkeznek a minőségellenőrzés során. Minél kevésbé kézzel fogható egy 
termék, a vásárló annál nehezebben tudja annak minőségét felbecsülni, sok esetben csak a gyakorlat
ban, az esetlegesen jelentkező problémák következtében tudja értékelni, hogy helyesen döntött-e a 
szolgáltatás megvásárlásakor. 

5 A kelet-közép-európai szocialista országokban a marx-i nézet vált uralkodóvá, ennek megfelelően a ter
cier szektor „nem termelékeny" gazdasági tevékenységként háttérbe szorult, háttérbe szorították (rész
letesebben lásd a szolgáltatások fejlődése Magyarországon a szocializmus időszakában című fejezetet). 
Mára ez a nézet túlhaladottá vált. A modern marxisták már számos szolgáltatást különböztetnek meg: 
kisegítő- vagy előkészítő munkát (amely az egyes termékhez kapcsolódik); az anyagok áramlásához 
kapcsolódó tevékenységek; az irányítás és a munkaerő újratermelése. 
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- általában korlátozott mértékben érvényesülnek csak a méretgazdaságossággal járó 

előnyök; 

- fontos és szükséges a fogyasztóval való személyes kapcsolattartás. A közlekedési 

és távközlési infrastruktúra alacsonyabb fejlettségi szintjein egyben a fogyasztó

hoz való térbeli közelség szükségességét is jelentette, de a közlekedés és hírközlés 

fejlődésével, a tér összeszűkülésével sem csökkent olyan mértékben a távolság 

szerepe, mint az várható lenne, sőt a legnagyobb hozzáadott értékű, stratégiai je

lentőségű szolgáltatások (vállalatvezetési tanácsadás, humán erőforrás

menedzsment, tervezés stb.) esetében a személyes kapcsolattartás fontosabb, mint 

valaha; 

- a szolgáltató tevékenységek előnyben részesítik a „központi helyeket" (ez különö

sen igaz az üzleti szolgáltatásokra); 

- magas a jövedelemrugalmasságuk; 

- általában „fehérgalléros", képzett munkaerőt igénylő, viszonylag stabil feltételeket 

biztosító munkahelyek. 

Vannak bizonyos termékek vagy tevékenységek, amelyek határeseteket jelentenek a 

szekunder és tercier tevékenységek között. Ilyenek például 

- a közmüvek, amelyek Európában a szekunder, míg Észak-Amerikában a tercier 

szektorba tartoznak; 

- olyan tevékenységek, amelyek alapvetően a szekunder szektor részei, de javító, 

karbantartó munkákat is végeznek (pl. építőipar); 

- a különböző hordozókon (pl. CD-n, mágneslemezen, kazettán, papíron stb.) tárolt 

információs szolgáltatások: ezek nem tipikus szolgáltatások abból a szempontból, 

hogy a fogyasztó nem vesz részt előállításukban, hanem a kész terméket fo

gyasztja el, továbbá az információhordozók tárolhatók és birtokolhatok is; szol

gáltatásnak amiatt tekinthetők, hogy információtartalmuk sokkal fontosabb és ér

tékesebb, mint tárgyi megjelenésük; 

- a lízing- és bérbeadási tevékenységek; 

- kreatív jellegű, kézzelfogható terméket előállító tevékenységek (pl. szobrászat, 

festészet stb.). 

Számos esetben egyre inkább elmosódik a termékek és szolgáltatások közötti kü

lönbség. Elég, ha a tömegkommunikációra vagy például az éttermekre gondolunk: 
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mindkét esetben egy bizonyos terméket vásárolunk, amely létrehozásában azonban a 

belefektetett munka, tudás, információ sokkal fontosabb, mint maga a termék fizikai 

megjelenésében. Az értékesebb fogyasztási cikkeket egyre inkább bizonyos szolgáltatá

sokkal együtt, csomagként értékesítik: pl. a számítástechnikában a hardvereket általában 

szoftverekkel együtt, csomagként kaphatjuk meg; az autószalonban kiválasztott gépko

csi karbantartásában, javításában, szervizelésében (már maga a szó is szolgáltatást je

lent!) a kereskedő az értékesítés után is segítségünkre lesz, a finanszírozást igény szerint 

pénzügyi szolgáltató szervezetek segítségével tudjuk lebonyolítani, a biztosítást szintén 

testre szabottan köthetjük meg autónkra stb. Egy termék javítása, használati értékének 

helyreállítása (a statisztikákban szolgáltatás) sokban hasonlít a gyártási folyamat végén 

történő minőségellenőrzéshez (amely a statisztikákban ipari termelő tevékenységként 

jelenik meg). 

A gyakorlatban megfigyelhető tendencia, hogy a kézzel fogható termékek gyártói a 

termék megfoghatatlan tulajdonságainak hangsúlyozásával igyekeznek árujukat értéke

síteni (egy autó esetében például annak presztízsét, gyorsaságát, kényelmét, alacsony 

szervízigényét hangsúlyozva ki), míg a megfoghatatlan termékek (szolgáltatások) előál

lítói kézzel fogható módon próbálják növelni vásárlóik elégedettségét (egy üzletviteli 

tanácsadó cég attraktív jelentéseket készít ügyfeleinek, a szállodai szobákban a napi tzP 

karítás során elhelyezett termékek, például tisztálkodószerek jelzik a takarítás megtör

téntét). 

2.3. A szolgáltató tevékenységek osztályozása 

A szolgáltatások osztályozásával, a szolgáltató és „termelő" tevékenységek elhatárolá

sával kapcsolatban mind a mai napig nem alakult ki konszenzus a kutatók körében. A 

szolgáltató tevékenységek sokfélesége miatt legegyszerűbb a szolgáltatásokat kizárásos 

alapon megkülönböztetni a többi tevékenységtől: ami nem mezőgazdaság, bányászat 

vagy feldolgozóipar, az szolgáltatás. Ez a megközelítés elsősorban a szolgáltatások ku

tatásának korai időszakára, a múlt század első felére voltjellemző, de például az 1980-

ban átdolgozott Standard Industrial Classification is alapvetően erre épül {O'Farrell-

Hitchens 1990). 

Alapvetően kétféle osztályozást különböztethetünk meg, a szolgáltatások ágazati és 

tevékenység szerinti besorolását. Mindkettőn belül számos felosztás lehetséges, az ala-
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pul szolgáló kritériumoknak megfelelően. Végül egy új szempont szerint történő osztá

lyozást mutatok be, Illeris (1989) alapján6. 

2.3.1. A szolgáltatások ágazatok szerinti osztályozása 

Az e szempontból történő osztályozáshoz alapul általában a NACE (Nomenclature des 

Activités dans le Communautés Europénnes) vagy az ISIC {International Standard 

Industrial Classification) szolgál. Az osztályozás, amely jelen esetben a tevékenység fő 

outputja vagy eredménye szerint történik, a következő: 

- nagy- és kiskereskedelem, szállodák és éttermekjavítási tevékenységek; 

- közlekedés és hírközlés; 

- pénzügyi, biztosítási, üzleti szolgáltatások, bérbeadás; 

- egyéb szolgáltatások: közigazgatás és védelem; higiéniai szolgáltatások és takarí

tás; oktatás és kutatás; egészségügyi és szociális szolgáltatások, szervezetek; szó

rakoztató és kulturális szolgáltatások, valamint személyes és háztartási szolgálta

tások. 

Szintén az outputot veszi figyelembe az az osztályozás, amely a termelékenységet 

méri és Gadrey nevéhez fűződik (Illeris 1989). 

Katouzian a gazdasági fejlettség alapján osztályozott: eszerint léteznek kiegészítő 

szolgáltatások (pénzügy, közlekedés és szállítás, nagy- és kiskereskedelem stb.), „új 

szolgáltatások" (oktatás, egészségügy, szórakoztató és kulturális szolgáltatások, szállo

dák és éttermek stb.) és „régi szolgáltatások" (háztartási és személyes szolgáltatások). 

Ennek az osztályozásnak a továbbfejlesztett változata Browning és Singelmann beso

rolása, amelynek alapja a gazdaságban betöltött funkció és a felhasználó szektor. Kü

lönbséget tesznek így elosztási szolgáltatások, termelő szolgáltatások, szociális szolgál

tatások és személyes szolgáltatások között. Hasonló megközelítésre épül Noyelle és 

Stanback rendszere is (Illeris 1989). 

A felhasználó szektor szerint a következőképpen osztályozthatók a szolgáltatások: 

- termelő szolgáltatások és 

6 A fent felsorolt osztályozások a közgazdaság-tudományban használatosak. A vezetéstudomány a szol
gáltatások osztályozását a szolgáltatásokat a termékektől megkülönböztető jellemzőkre alapozzák: 
megfoghatatlanság, tartósság és a szolgáltatást előállító és igénybevevő közti interakció (bővebben lásd 
O 'Farrell-Hitchens 1990). 
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- háztartási szolgáltatások, 

- illetve van egy harmadik kategória, amelybe a „szükséges rossznak" tekintett 

közlekedés és kereskedelem, illetve a „tisztán közösségi szolgáltatások7": az iga

zságügy, a rendőrség és a védelem kerülnek. 

Boulianne és Thévoz osztályozása a gazdaság egészében vagy a termelési rendszer

ben betöltött szerepre alapul. Ennek megfelelően forgalmazási, elosztási és szabályozási 

szolgáltatásokat különböztettek meg. 

Széles körben elterjedt osztályozási formák továbbá azok, amelyek a tulajdonforma 

(állami vagy privát) vagy a piaci viszonyok (piacon értékesített vagy sem) szerint kü

lönböztetik meg a szolgáltatásokat. 

Mindenképpen szükséges megemlíteni a telephelyelmélet és a „gazdasági alap mo

dell" megközelítését. 

A telephelyelmélet és a „gazdasági alap modell" alapvető és nem alapvető tevékeny

ségeket különböztet meg egymástól. Az alapvető tevékenységek körébe azok tartoznak, 

amelyek az adott régióból termékeket exportáltak, míg a nem alapvető tevékenységek 

ezeket szolgálják ki . Mivel a gazdasági fejlettség alacsonyabb fokán a szolgáltatások 

sokáig nem nélkülözhették a személyes kapcsolattartást a termelő és a fogyasztó között, 

a szállítási költségek pedig viszonylag magasak voltak, a szolgáltatásokat csak az adott 

régión belül tudták értékesíteni, így azok nem voltak alapvető tevékenységnek tekint

hetők. Mára ez a nézet az eredeti formájában nem állja meg a helyét: a technika (első

sorban a számítástechnika és a telekommunikáció) fejlődésével egyre könnyebb szol

gáltatásokat exportálni, különösen az egyszerűbb, szabványosítható szolgáltató tevé

kenységek termékeit. A szolgáltatások közül így egyre több bekerül az „alapvető tevé

kenységek" kategóriába (Illeris, 1996). 

Az üzleti szolgáltatások köre talán a legvitatottabb terület a tercier szektoron belül. 

Különböző szerzők ugyanazokra a tevékenységekre hol a „termelő szolgáltatások" 

(producer services), hol az „üzleti szolgáltatások" (business services), ritkábban az „ér

telmiségi szolgáltatások" (professional services) kifejezést használják. Közös jellemző

jük e tevékenységeknek, szolgáltatásaik hogy nem végső felhasználásra kerülnek, ha-

7 Ezek a „tisztán közösségi szolgáltatások" egyébként egy fontos tulajdonságukban eltérnek a tipikus 
szolgáltatásoktól, nevezetesen abban, hogy a társadalom egészét szolgálják, nem mutatható ki egyér
telműen és személy szerint, hogy ki a fogyasztó, aki így nyilván nem is vesz részt aktívan a szolgáltatás 
létrehozásában. 
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nem más vállalkozások saját működésük során inputként használják őket. Legelterjed

tebben az üzleti szolgáltatások kifejezést használják, és talán ez fedi le legpontosabban 

az adott szolgáltatások körét: a „termelő szolgáltatások" kifejezés félrevezető lehet, 

mert azt sugallja, hogy a szolgáltatásokat termelő, feldolgozóipari vállalkozások hasz

nálják elsősorban, holott más (üzleti) szolgáltató vállalkozások szolgáltatás

felhasználása legalább olyan jelentős. 

2.3.2. A szolgáltatások tevékenység szerinti osztályozása 

A szolgáltatások e szempont szerint történő osztályozására ez idáig kevesebb figyelmet 

fordítottak, mint az ágazati osztályozásra. Alapul szolgálhat az ilyen jellegű osztályo

zásra az ISCO (International Standard Classification of Occupations). 

Számos kutató (például Johnstad) a termelési rendszerben betöltött szerepből kiin

dulva a következőképpen osztja fel a szolgáltató tevékenységeket (Illeris 1989): 

- elosztási szolgáltatások: szállítás, távközlés és kereskedelem; 

. - információs munkák: közigazgatás, kutatás és művészetek, irodai munka stb.; 

- újratermelés: egészségügy és szociális szolgáltatások. 

Boulianne és Thévoz a termelő vállalatok funkcionális vizsgálatából indult ki , így 

különbséget tesznek K + F, beszállítás és tárolás, szervezés, irányítás, karbantartás és 

értékesítés között (Illeris 1989). 

Gottmann nevéhez fűződik a kvaterner szektor fogalmának bevezetése. Célja az volt, 

hogy elkülönítse a gyors létszámnövekedést mutató nagyvárosi tevékenységeket. Abler 

és Adams ennek továbbfejlesztése során a gazdasági tevékenységeket öt szektorra osz

totta fel, amelyek közül három szolgáltató ágazat: a tercier szektor, amely kézzelfogható 

termékekkel kapcsolatos szolgáltatásokat állít elő (szállítás és közlekedés, javítás), a 

kvaterner szektor, amely a rutinszerűen előállítható információk nagy tömegű termelését 

végzi: pénzügy, biztosítás stb., és végül a kviner szektor, amely feladata a nem rutinsze

rű, hanem testre szabott információ előállítása és a döntéshozatal: ilyen a kormányok 

tevékenysége (Illeris 1989). 

Az üzleti szolgáltatásokon belül Greenfield a stratégiai döntéshozatalnál felhasznált, 

illetve a napi működéshez szükséges szolgáltatásokat különíti el: az első kategóriába 

tartozik például az üzletviteli tanácsadás, a K + F, a piackutatás, míg a másodikba a 

szállítás j av í t ás és karbantartás, könyvelés stb. (O'Farrell-Hitchens 1990). Porát (idézi 
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Wood 1996) megkülönbözteti az információ-előállítókat (akik tudományos-, müszaki-

és piackutatást, információgyűjtést és tanácsadást végeznek), az információk feldolgo

zóit (adminisztrátorok és menedzserek, ellenőrzést és irodai munkát végzők), az infor

máció-elosztókat (oktatási, tájékoztatási és kommunikációs feladatokkal megbízottak), 

illetve az információs infrastruktúra üzemeltetőit (nyomdai és kiadói tevékenységet 

folytatók, számítógépes rendszergazdák és távközlési dolgozók). 

Az osztályozás alapja a tevékenység tárgya is lehet. E szerint áruról, információról 

vagy személyekről beszélhetünk. Hill erre építi fel osztályozási rendszerét és 

- termékekkel foglalkozó szolgáltatásokat (amelyek a termékek állapotát változtat

ják meg); 

- személyekkel foglalkozó és végül 

- tisztán közösségi szolgáltatásokat 

különböztet meg. 

Hasonló megközelítésen alapszik a szolgáltatásoknak az a felosztása is, amely Illeris 

(1996) nevéhez fűződik. Ez az osztályozás nemcsak újszerűsége és szintetizáló jellege 

miatt érdemel különös figyelmet, hanem azért is, mert gyakorlati tapasztalatokra épülve, 

a leginkább alkalmazkodik a modern társadalmak gazdaságához. 

Illeris osztályozása a következő: 

A) Termékekkel kapcsolatos szolgáltatások (ember-termék kapcsolat) 

1. egyedi termelés (tisztítás, karbantartás, javítás, szállodák és éttermek, köl

csönzés) 

2. szabványtermelés (elosztási szolgáltatások: áruszállítás, raktározás, kis- és 

nagykereskedelem) 

B) Információs szolgáltatások (ember-jelkép kapcsolat) 

1. egyedi termelés (kvaterner szolgáltatások: vállalatvezetés, felsőszintű irányí

tás, kutatás, tanácsadás, művészetek, szórakoztatás, tömegkommunikáció és 

szoftverek előállítása, stratégiai jelentőségű banki és biztosítási tevékenység, 

közigazgatás, ágazati szervezetek) 

2. szabványtermelés: rutinszerű adminisztráció és alsó szintű irányítás, távköz

lés, rutinszerűen végzett számítástechnikai szolgáltatások, pénzügyi és bizto

sítási szolgáltatások 
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C) Személyekhez kötődő szolgáltatások (ember-ember kapcsolat) 

1. egyedi termelés: oktatás, egészségügy, testápolás, sport, gyermekek, sérültek 

és idősek gondozása 

2. szabványtermelés: személyszállítás 

D) Társadalmi biztonsági szolgáltatások: rendőrség, védelem 

Az A l 4 B l és C l , azaz az egyedi, testre szabott termelés esetében a termelékenység 

csak korlátozott mértékben növekedhet. Ennek hatásai különbözőek lehetnek: vagy egy

re inkább háztartásokon, illetve vállalatokon belül állítják elő azokat, vagy növekszik a 

karbantartást nem igénylő, egyszer használatos termékek felhasználása, ha pedig ezen 

megoldások egyike sem alkalmazható, növekszik a foglalkoztatottak létszáma e szekto

rokban (ez a látványos foglalkoztatotti létszám-növekedés be is következett az elmúlt 

évtizedekben). 

Az A2, B2, C2, azaz a szabványosított, tömegszerűen végezhető tevékenységek te

rületén nagyobb lehetőség mutatkozik az ilyen jellegű szolgáltatások „iparosítása" révén 

a termelékenység növelésére, ennek következtében az itt alkalmazottak száma stagnál 

vagy csökken. 

Gyakorlati tapasztalatok (például az Egyesült Királyságban) is alátámasztják min

dezt: az üzleti szolgáltatások, vállalatirányítási tanácsadás, reklámtevékenység stb. a 

szolgáltatásokon belül a legdinamikusabban növekvő szektor az alkalmazottak számát 

tekintve, tehát azok a tevékenységek, amelyek nem végezhetőek rutinszerűen, hanem 

testre szabott, egyedi megoldásokat kínálnak. 

2.4. A szolgáltató szektor gazdaságban betöltött szerepének értelmezése 

Az elmúlt mintegy két évtized gazdasági paradigmaváltása (részletesebben lásd Horváth 

2000) következtében alapvetően megváltozott a szolgáltatások gazdasági növekedésben 

és területi fejlődésben játszott szerepének az értelmezése. A szolgáltatásokat, elsősorban 

az üzleti szolgáltatásokat ma már nem a gazdasági életben „szükséges rossznak" tekin

tik, hanem a modern gazdaság egyre bonyolultabb termelési és elosztási rendszereiben 

meghatározó fontosságú tényezőkként tartják számon őket, amelyek elválaszthatatlanok 

a gazdasági növekedés hagyományos motorjának tekintett feldolgozóipari tevékenysé

gektől. {Bailly-Maillat-Coffey 1987). 
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A szolgáltatások gazdaságban betöltött szerepének „hagyományos" értelmezése a 

X V I I I . sz. végére nyúlik vissza, arra az időszakra, amikor a régi, alapvetően mezőgaz

dasági jellegű és feudális viszonyokkal jellemezhető társadalom átalakulásának folya

mata megindult Európa fejlett országaiban. A kialakulóban lévő új ipari társadalom első 

kutatója és leírója Adam Smith volt (Illeris 1989). 

A régebbi (ipari forradalom előtti) társadalomban a szolgáltatásokat végző személyek 

komoly társadalmi megbecsülést élveztek. Adam Smith véleménye szerint ez helytelen 

volt, mivel szerinte a szolgáltatások nem járulnak hozzá a „nemzetek jólétéhez", azt ki

zárólag az árutermelő tevékenységek teremtik meg. 

A szolgáltatások ilyen irányú megközelítése azóta is komoly befolyást gyakorolt a 

közgazdasági gondolkodásra. Kari Marx mindenben osztotta Adam Smith szolgáltatá

sokkal kapcsolatos véleményét és „nem termelékenynek" nevezte a szolgáltatásokat. A 

szocialista országokban egészen a legutóbbi évekig a szolgáltatásokat nem vették f i 

gyelembe a nemzeti termék értékének kiszámításakor (Illeris 1989; Pálos-Arányi 

1980). Mind a szocialista, mind pedig a polgári közgazdászok között volt, aki aggasztó

nak vélte a szolgáltató szektor előretörését a foglalkoztatottságban (sőt néhányan egye

nesen katasztrofális jelenségnek tartották a „dezindusztrializációt"), abbéli félelmükben, 

hogy a nem termelékeny szolgáltatások rontják a nemzeti fizetési mérleget és lassítják a 

gazdasági növekedést. 

A modern gazdaság szerkezete (és így annak felfogása is) fokozatosan változni kez

dett az elmúlt két-három évtizedben. Az új gazdaság legfontosabb jegyei (többek kö

zött) a közvetkezők: 

- a szabványosítható, rutinszerűen végezhető munka legnagyobb részét automati

zálják; 

- a piacok egyre differenciáltabbakká válnak (nemzetközi szinten is, de a hazai, bel

ső piacok is); 

- a minőség egyre többet, míg a mennyiség egyre kevesebbet számít a versenyben, 

így kulcsfontosságú tényezővé lép élő az innováció és a kreativitás ; 

- a mikroprocesszorok robbanásszerű elterjedése lehetővé tette, hogy a korábban 

jellemző nagyszériás tömegtermelést kisszériás, differenciált termelés váltsa fel; 
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- egyre kevesebben dolgoznak hagyományos fizikai munkakörben, „kékgalléros" 

tevékenységekben, ugyanakkor egyre többen a termékek fejlesztésén, tervezésén 

és értékesítésén, azaz a termelő szolgáltatások területén; 

- a szolgáltatások a termelési rendszer elválaszthatatlan, szerves részévé váltak, az 

árutermelés és a szolgáltatások egymást kiegészítik; 

- a háztartások számára nyújtott szolgáltatások egy része is fontos szerepet játszik a 

modern gazdaságban: a munkaerő minősége - amely nagymértékben függ az 

egészségügyi, oktatási és kulturális stb. szolgáltatások minőségétől - az új terme

lési rendszerben kulcsfontosságú tényezővé vált, a szakképzett, „minőségi" mun

kaerő lakóhelyválasztását pedig nagymértékben befolyásolja környezetének minő

sége, amelyhez a különböző kulturális, egészségügyi stb. szolgáltatások is hozzá-

)éccv\nak(Bailly-Maillat-Cojfey 1987). 

Azok a gazdaságok, amelyek tudatosan próbálták visszafogni a szolgáltató szektor 

növekedését, mint a kelet-közép európai tervgazdaságok, többek között fejletlen tercier 

szektoruknak is köszönhették gazdaságuk visszaesését a piacgazdaságra történő áttérés 

után. 

Még egy érv szól amellett, hogy a szolgáltatásoknak a modern gazdaságban betöltött 

szerepét a jelenleginél sokkal alaposabban kutassuk: a szolgáltatások térnyerésének 

környezeti hatásai. Míg a korábbi ipari társadalmakat szívesen tesszük felelőssé az 

ökológiai problémákért és a környezet állapotának rohamos romlásáért, a szolgáltató 

társadalmat sokan „tiszta" társadalomnak tekintik. Való igaz, hogy a fejlett gazdaságok

ban az ipari kibocsátás volumene csökkenő tendenciát mutat az utóbbi évtizedekben, a 

szolgáltató társadalom megjelenésével, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges in

terakciók megsokasodásával azonban új probléma jelentkezik: a közlekedés nagyság

rendjének bővülése, amely erősen negatív környezeti hatásokkal járhat és akár semlege

sítheti az ipari termelés modernizálóládásából adódó környezeti előnyöket is (Ellger-

Scheiner 1997). 

A versenyképesség gyakran emlegetett 4 K-ja: kompetencia (szakértelem), kreativitás (innovativitás), 
kommunikáció (a gyorsan változó üzleti környezetben), kultúra (a modern termelési rendszerek befo
gadásénak képessége) közül egyik sem mennyiségi, hanem mind minőségi dimenzió. 
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2.4.1. A szolgáltatások gazdasági szerepének eltérő értelmezése a polgári és a szocia
lista közgazdaságtanban 

A szolgáltatások fogalmát, illetve a gazdaság és a társadalom működésében betöltött 

helyét, szerepét illetően a polgári, illetve a szocialista közgazdászok meglehetősen el

lentétes nézeteket vallottak. 

A szolgáltatásokkal foglalkozó polgári közgazdászok a fejlett tőkés országok már ki

alakult, organikus fejlődésen keresztülment társadalmi-gazdasági struktúráját empirikus 

alapon vizsgálva alakították ki a szolgáltatás fogalmát, a mezőgazdasági és ipari tevé

kenységen kívül eső funkciókat jelölve meg szolgáltatásként. A szolgáltatások fogalmát 

és a szolgáltatási tevékenységek körét nem elméleti alapon, hanem a közös jellemvoná

sokat vizsgálva alkották meg. Elsődleges céljuk nem a szolgáltatás, mint tevékenység 

vizsgálata volt, hanem a már kialakult tevékenységcsoportok ágazattá való összefogása, 

az önálló harmadik szektor, a tercier szektor létrehozása. A három szektor vizsgálatának 

és a szektorok értelmezésének a tekintetében ugyanakkor számos különböző álláspont 

alakult ki . 

Ugyancsak más-más oldalról közelítették meg a polgári közgazdászok a szolgáltatási 

tevékenységeket is, amelyek természetesen a szektorális vizsgálat mellett is folytak. A 

felfogások közös jellemzője az volt, hogy a szolgáltatást olyan tevékenységnek tekin

tették, amely nem hoz létre kézzel fogható ipari vagy mezőgazdasági terméket, hanem 

valamilyen szolgálat formájában elégíti ki a szükségleteket. 

A szocialista közgazdaságtanban a „szolgáltatás" fogalmának meghatározásához az 

alábbi marxi meghatározás adott alapot: „... a szolgáltatásokat abban a pillanatban el 

kell fogyasztani, amelyben termelik... A hasznos hatást csak a termelési folyamat köz

ben lehet elfogyasztani, ez a hatás nem a szóban forgó folyamattól különböző használati 

dolog, amely csak megtermelése után működik, mint kereskedelmi cikk és forog áru

ként." (Pálos-Arányi 1980,16. o.). 

A szocialista gazdaság megszilárdítása és továbbfejlesztése vetette fel a szolgáltatá

sok vizsgálatának fontosságát, elsőként a Szovjetunióban. Már 1926-ban kifejtette 

Sztrumilin, hogy a nemzeti jövedelem forrásai az anyagi termelés és a hasznos szolgál

tatások. Ez a megjelölés, a „hasznos" meglehetősen nehezen megfogható, szubjektív 

értékítélet, így nem meglepő, hogy éles viták folytak a tekintetben, vajon a szolgáltatá

sok területén kifejtett munka produktív avagy improduktív jellegü-e. 
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A szolgáltatásokat produktív tevékenységnek tartók nézete szerint az újratermelési 

folyamatban a szolgáltatásokat is szerepeltetni kell, és Marx újratermelési modelljét ki 

kell egészíteni a szolgáltatásokkal: az újratermelésben az I . osztály (termelési eszközök) 

és a I I . (fogyasztási cikkek) mellett meghatározható egy I I I . osztály, a szolgáltatások 

osztálya. Ugyanakkor e nézet képviselői is csak az általuk produktív jellegűnek tartott 

szolgáltatások számbavételét tartották megengedhetőnek. 

Komarov szerint a Szovjetunióban még az 1970-es évek elején is alábecsülték a 

szolgáltatások jelentőségét, a nem anyagi jellegű szolgáltatásokat, illetve azok eredmé

nyét nem vették figyelembe a nemzeti jövedelem kiszámításánál. Az életszínvonal 

emelkedésével ugyanakkor a szolgáltatások fejlődése az anyagi termelés növelésének 

fontos eszköze lehet. A népgazdaság véleménye szerint három szférából áll, amelyek 

- az anyagi termelési szféra, 

- a szolgáltatási szféra és 

- a nem termelő szféra. 

E nézet szerint a szolgáltatási szférához a nem anyagi termelés köréből azok a tevé

kenységek sorolhatók, amelyek a lakosság fogyasztásához tartoznak: ilyenek a lakás- és 

kommunális gazdálkodás, a személyszállítás és hírközlés, a népművelési és kulturális 

szolgáltatások, illetve az egészségügy és a szórakoztatás. 

Az ezzel ellentétes nézeteket vallók szerint produktív tevékenységnek csak az tekint

hető, amely a természet tárgyait közvetlenül teszi alkalmassá emberi szükségletek k i 

elégítésére. Kapusztyin szerint azok a tevékenységek, amelyeket nem termékek anyagi 

formája közvetít, nem is képezik részét az anyagi javak értékének. Többek között ilye

nek az államigazgatási szervek, a társadalmi intézmények, a honvédelem és a rend

fenntartás, a közoktatás és az egészségügy, illetve a tudományok. Mivel e tevékenysé

gek nem produktív jellegűek, a nemzeti jövedelem termelésébe nem szabad beszámítani 

őket. 

Kronrod osztja az előbbi felfogást, ugyanakkor engedményt tesz a személyszállítás

oknak a nemzeti jövedelem termelésébe való beszámítása terén. Nézete szerint bár ér

téktermelő valóban csak anyagi termelő tevékenység lehet, az anyagi termelés fogalma 

kibővíthető nem dologi terméket előállító tevékenységekkel is. Ha egy szolgáltatás 

szellemi munka eredménye, akkor semmilyen kapcsolatban nem áll az anyagi termelés

sel, ha viszont a szolgáltatás olyan munkából származik, amely a természet javait köz-
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vétlen emberi fogyasztásra alkalmassá teszi, ez esetben anyagi szolgáltatásról beszé

lünk, a szolgáltatást létrehozó munka pedig anyagi terméket hoz létre. 

Más szovjet közgazdászok szerint sem szabad a szolgáltatások nélkül vizsgálni a 

szocialista újratermelés kérdéseit, igaz ugyan, hogy közülük többek (pl. Dadáján) sze

rint a nem anyagi szolgáltatások szférájában improduktív tevékenység folyik, tehát a 

szolgáltatások szférája nem termel, csak fogyaszt. 

A többi szocialista országban is sokáig háttérbe szorult a szolgáltatások fejlesztése, 

ami részben természetes is, hiszen ezek az országok a szocialista fordulat idején gazda

ságilag jóval elmaradottabbak voltak, mint a kapitalista országok többsége. A gazdasági 

elmaradottság felszámolása szükségszerűen a mezőgazdaság és az ipar területén indult 

meg először, a tercier szektor fejlesztése pedig csak néhány alapvető szolgáltatásra kor

látozódott, mint amilyenek az egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatások. Az 

életszínvonal emelkedésével aztán a többi szolgáltatás, főleg a fogyasztói-személyi 

szolgáltatások fejlesztése is lendületet vett. 

A szolgáltatások magyarországi fejlődésének rövid bemutatását a szocialista idő

szakban a dolgozat 4.2.2. fejezete tartalmazza. 

2.5. A tercier foglalkoztatottak számának növekedése 

2.5.1. A tercier szektor növekedése 1960 után 

Az 1960-as évektől (attól az évtizedtől, amikor a tercier szektor a legnagyobb foglal

koztatóvá vált a fejlett piacgazdaságokban, lásd 1. táblázat) napjainkig eltelt időszak a 

szolgáltatások szempontjából két jól elkülöníthető korszakra osztható: az 1973-ig (az el

ső olajárrobbanásig) tartó „aranykorra" és az azt követő évekre. (Az 1960-s évek előtti 

időszak foglalkoztatási viszonyait olyan mértékben torzítja a I I . világháború utáni újjá

építés időszaka, hogy indokoltnak láttam e mintegy másfél évtizedet kihagyni a vizsgá

latból.) 

Mindkét időszakra jellemző a mezőgazdasági foglalkoztatottság csökkenése, 1973 

után pedig az ipari foglalkoztatottak létszáma sem emelkedett, a felszabaduló munkaerő 

legnagyobb része a tercier tevékenységekben talált munkát (lásd 1. táblázat). Az 1973 

és 1985 közötti gazdasági recesszió a szolgáltató ágazatokban sokkal kevésbé éreztette 

hatását, mint az iparban. 
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A növekvő tercier foglalkoztatottság a különböző évtizedekben más-más szolgáltató 

tevékenységek intenzív növekedésének volt köszönhető. Az 1960-as években elsősor

ban a társadalmi szolgáltatások voltak a növekedés hajtóerői, majd létszámnövekedésük 

lelassult az 1970-es és 80-as években (ennek oka elsősorban az 1973-as olajárrobbanás 

és annak tovagyűrűző hatásai, a jóléti állam modelljének meggyengülése voltak), ami

kor a termelő szolgáltatások váltak a legfontosabb munkahelyteremtő tevékenységekké 

a szolgáltatásokon belül. Az 1960-as évek jelentős visszaesése után az 1970-es években 

a személyi szolgáltatásokban foglalkoztatottak száma is növekedésnek indult. Ezek a 

trendek a leghangsúlyosabban az Egyesült Államokban jelentkeztek, de a többi ország is 

bizonyos időeltolódással ugyanezt a mintát követte {Elfring, 1989). 

2.5.2. A szolgáltató alágazatok foglalkoztatottságának növekedése 

A következő néhány oldalon a szolgáltatásokban foglalkoztatottak számának növekedé

sét vizsgálom négy alágazat (termelő, elosztási, személyi és társadalmi szolgáltatások) 

szerinti bontásban, kitérve a különböző tevékenységekben működő önfoglalkoztatás, 

egyéni vállalkozások jelentőségére és az egyes alágazatok foglalkoztatottságának re-

cesszió-érzékenységére. Az elemzés egy hét OECD-országot felölelő vizsgálatra alapul 

(Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Japán, Németország 

és Svédország; Elfring, 1989), helyenként kiegészítve azt általánosabb jellegű trendek

kel és folyamatokkal. 

Egymásról eltérő országok (különösen, ha nem is tartoznak egy integrációs csoport

ba, mint a jelen esetben is) gazdasági tevékenységének összehasonlításakor komoly 

problémát okozhat a statisztikai rendszerek különbözősége. Az OECD, az ENSZ és az 

Eurostat foglalkoztatási statisztikái általában túlságosan átfogóak, nem eléggé differen

ciáltak, ezért az elemzés az ISIC (International Standard Industrial Classification) irány

elveit vette figyelembe. Az egyes országok foglalkozatási adatai általában három for

rásból (illetve azok kombinációjából) származtak: a) háztartási szintű felmérések, első

sorban a népszámlások adatai; b) cégregiszterek és c) társadalombiztosítási nyilvántar

tások. 

A vizsgálat a statisztikákban nemzetközileg elfogadott legkisebb szint, a vállalkozá

sok foglalkoztatottsági adatait vette figyelembe, és a vállalkozások fő tevékenységi kö

réből vezette le a foglalkoztatást (tehát egy takarító munkahelyet szolgáltatásnak tekint-
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ve, ha alapvetően szolgáltató jellegű vállalat alkalmazottjáról van szó és ipari munka

helynek, ha ipari létesítmény alkalmazottjáról). 

A figyelembe vett négy alágazat (termelő, elosztási, személyi és társadalmi szolgál

tatások) szinte teljes egészében lefedi az ISIC beosztását (ISIC 6. osztály: nagy- és kis

kereskedelem, vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás; 7. osztály: közlekedés, tárolás és 

távközlés; 8. osztály: pénzügyi, biztosítási, ingatlanokkal kapcsolatos és üzleti szolgál

tatások; 9. osztály: közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatások). 

A vizsgált alágazatok legfontosabb jellemzői az alábbiak: 

Termelő szolgáltatások 

A termelő szolgáltatásokat érdemes külön kezelni a többi szolgáltatástól, hiszen ügyfél

köre elsősorban a vállalkozásokra terjed ki, amelyek a szolgáltatásokat saját termelésük 

inputjaként használják fel, míg a többi szolgáltatás vásárlói többnyire végső felhaszná

lók. A termelő szolgáltatások közé az üzleti szaktanácsadó szolgáltatások, a pénzügyi 

szolgáltatások, a biztosítási szolgáltatások és az ingatlanügyekkel kapcsolatos szolgál

tatások tartoznak. 

A termelő szolgáltatásokat önálló vállalkozások is kínálhatják, de termelő cégeken 

belül működő részlegek is előállíthatják azokat. A cégek szervezeti felépítésében meg

figyelhető általános tendencia a korábban vállalati funkcióként gyakorolt tevékenységek 

külső, szakosodott vállalkozások vagy személyek részére történő átadása (exteraalizáció 

vagy outsourcing, „kiszervezés", részletesebben lásd „A szolgáltatások szerepe a terü

leti fejlődésben és a területfejlesztésben" című fejezetet). Ugyanakkor ez a folyamat a 

valóságosnál nagyobbnak mutathatja az üzleti szolgáltatások szektorának a növekedé

sét, mert a korábban a feldolgozóipari vállalkozások saját belső egységei által végzett 

szolgáltató tevékenységeket azok kiszervezése után már a tercier és nem a szekunder 

szektorban rögzíti a statisztika, és ez esetben a gazdaságban nem következik be arány

eltolódás az ipartól a szolgáltatások javára, mindössze a statisztikai kimutatásokban je

lenik meg a foglalkoztatottak számának emelkedése az utóbbi szektorban. 

Mindezek miatt egyes szerzők véleménye szerint az üzleti szolgáltatások (és általá

ban a szolgáltatások) szektorában megfigyelhető komoly növekedés voltaképpen csak a 

statisztikákban jelenik meg (Coffey-Pölése 1989), az exteraalizáció a tevékenységeknek 

az egyes ágazatokon belüli újraelosztásának az eredménye (O'Farrell-HUchens 1990). 
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Ezzel a véleménnyel ugyanakkor szembe lehet állítani azt a nézetet, miszerint az üzleti 

szolgáltató funkciók (szemben az üzleti szolgáltatások szektorával) valós súlyuknál ki

sebb mértékben mutatkoznak a statisztikákban, mert sok árutermelő cég még ma is ma

ga állítja elő a működéséhez szükséges szolgáltatásokat. (Bizonyos, többnyire stratégiai 

jellegű és bizalmas információkat a vállalkozások esetleg nem szívesen osztanak meg 

külső cégekkel.) Svájcban például 1970 és 1981 között a feldolgozóipari cégeken belül 

a szolgáltató tevékenységet végző alkalmazottak aránya 25,1%-ról 29,8%-ra emelke

dett, Nagy-Britanniában 1982-ben 23,4% volt ez az arány, Kanadában pedig 1981-ben a 

„hagyományos" feldolgozóipari cégek alkalmazottainak 33,1%-a, míg a „high-tech" 

feldolgozóipari vállalkozások dolgozóinak 37,3%-a végzett szolgáltató tevékenységet 

(Bailly-Maillat-Coffey 1987). A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a fejlet

tebb technológiával dolgozó iparágak azok, amelyek magasabb arányban foglalkoztat

nak szolgáltató tevékenységet végző alkalmazottakat (vegyipar, petrolkémiai ipar, mű

szergyártás, elektronika stb., vélhetőleg ezen iparágak magas K + F igénye miatt). 

Becslések szerint a feldolgozóiparban foglalkoztatottak mintegy harmada valójában 

szolgáltató munkát végez, míg a tercier alkalmazottaknak egyötöde kétkezi fizikai mun

kát (O'Farrell-Hitchens 1990). Amennyiben ezek a becslések helyesek, akkor a szol

gáltatások foglalkoztatásban betöltött szerepe még jelentősebb lehet, mint amit a sta

tisztikák mutatnak. Az egyre kisebb termelési sorozatnagyságok, az egyre inkább testre 

szabott termékek előállítása következtében a feldolgozóipar egyre inkább hasonlít a 

szolgáltatásokhoz, a termékek szolgáltatás-tartalma egyre fontosabbá válik. 

Elosztási szolgáltatások 

Közös jellemzőjük e szolgáltatásoknak, hogy áruk, információk és emberek elosztásával 

foglalkoznak. Ilyenek a nagykereskedelem, a kiskereskedelem, a szállítási szolgáltatá

sok és a távközlés. 

Személyi szolgáltatások 

A személyi szolgáltatások többnyire a végső felhasználók számára nyújtott szolgáltatá

sok, ide tartozik a szálláshely-szolgáltatás, a vendéglátás, a szórakoztatóipar, a háztartá

si szolgáltatások, a javítási szolgáltatások, a mosodai és tisztítói szolgáltatások és szá

mos egyéb személyi szolgáltatás. 
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Társadalmi szolgáltatások 

Az előző kategóriához hasonlóan az ide tartozó szolgáltatásokat is végső felhasználók 

veszik igénybe, a személyi szolgáltatások kategóriájától a társadalmi szolgáltatások nem 

piaci jellegükben térnek el. A társadalmi szolgáltató tevékenységeket a kormányzat, 

non-profit szervezetek, esetleg magánvállalkozások vagy vállalatok végzik (ez esetben 

többnyire állami támogatással). Ide tartoznak a tisztán kormányzati szolgáltatások 

(rendfenntartó és honvédelmi szolgáltatások), az egészségügyi szolgáltatások, oktatás és 

más társadalmi szolgáltatások. 

A foglalkoztatás növekedését más és más magyarázza az egyes alágazatok esetében. 

Termelő szolgáltatások 

A termelő szolgáltatásokon belül nemzetközileg az üzleti tanácsadó szolgáltatások a 

legnagyobb csoport, az összes alkalmazott mintegy felével. E magas aránynak egyrészt 

a korábban már említett externalizációs, kiszervezési tendencia az oka (aminek révén a 

vállalkozások olyan szakismeretekhez juthatnak hozzá, amelyekkel saját maguk nem 

rendelkeznek és amelyekre csak időszakosan van szükség, így nem éri meg arra állandó 

alkalmazottat fizetni), másrészt a rugalmasság iránti igény. Az 1970-es, 1980-as évektől 

kezdve a vállalati politikákban a rugalmasság egyre nagyobb szerepet kapott, és ennek 

részét képezi szakosodott cégektől szolgáltatások vásárlása is annak érdekében, hogy a 

vállalkozások a saját alaptevékenységükre koncentrálhassanak (Elfririg 1989, 

Komáromy 2003). A vállalatvezetési feladatok összetettebbé váltak és így jelentősen 

megnőtt a különböző könyvelési, pénzügyi, marketing és jogi ismeretek iránti igény, 

amelyek kielégítése vállalatok belül komoly töke lekötését igényelte volna az emberi 

erőforrásokban, éppen azért, mert nem volt mindig mindegyik ismeretre szükség. Sok

kal célszerűbb és költséghatékonyabb szakosodott külső szervezetektől beszerezni eze

ket a szolgáltatásokat. 

Ez megmagyarázza azt, hogy miért indultak olyan robbanásszerű növekedésnek az 

üzleti szolgáltatások az elmúlt néhány évtizedben: a nagyvállalatok szervezeti változá

sai, az erősen centralizált vállalati struktúrákat felváltó decentralizált és sok telephelyes 

rendszerek a specializáció (szakosodott üzleti szolgáltató vállalkozások megjelenése) és 

a méretgazdaságosság (a termelő vállalatok szinte az összes erőforrásukat az alaptevé

kenységükre összpontosíthatták) irányába hatottak. A XX. század első felében csak igen 
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lassan nőtt a termelő szolgáltatásokban alkalmazottak száma, majd a háború után, külö

nösen az 1960-as évektől kezdve, a növekedés üteme felgyorsult. A vállalati decentrali

zációval számos, viszonylag önálló vállalati egység keletkezett, amelyek a korábbinál 

nagyobb szabadsággal rendelkeztek a szolgáltatások belső előállítása avagy kívülről 

történő beszerzése terén. Figyelemre méltó, hogy az üzleti szolgáltatások iránti igény és 

az e tevékenységekben alkalmazottak száma még az 1973-as olajárrobbanást követő ál

talános gazdasági recesszió évei alatt is folyamatosan nőtt, az 1970-es évek közepe után 

az üzleti tanácsadó szolgáltatásokban dolgozók száma mintegy háromszor gyorsabban 

emelkedett, mint az összes szolgáltatás együttvéve: Kanadában az 1971 és 1981 közötti 

időszakban növekedési ütemük meghaladta a 140%-ot (Coffey-P ölése 1989); az Egye

sült Királyságban az 1980-as években három és félszázezer fővel, 122%-kal emelkedett 

az üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak száma (Keeble-Bryson-Wood 1997). 

Az alapvetően szolgáltató jellegű társadalom megjelenése elősegítette a tanácsadó 

tevékenységek gyors növekedését. Sok szolgáltató szervezet az információs technológi

ák iránti megnövekedett kereslet kielégítésére szakosodott, a számítógépek használatá

val kapcsolatban ugyanis számos új igény merül fel, mint például a szoftverfejlesztés; a 

számítástechnika integrálása a vállalati tevékenységek közé; rendszerfejlesztés és a 

számítógépes rendszerekkel kapcsolatos szaktanácsadás; számítástechnikai oktatási 

szolgáltatások; az ügyfelek folyamatos tájékoztatása az új fejlesztésekről, illetve a szá

mítógépek karbantartása és javítása. Mivel az informatika alkalmazásának a sikere 

nagymértékben függ attól, hogy a vállalati szerkezet mennyire alkalmas a számítástech

nika nyújtotta előnyök kiaknázására, a szerkezetátalakítással kapcsolatos szaktanácsadás 

iránti kereslet is megnőtt. 

A szolgáltatások egy bizonyos szegmensére szakosodott kis cégek száma gyors nö

vekedésnek indult és számos innovációt vezettek be a szolgáltatások előállítása terén, 

amelyek gyakran a szolgáltatások bizonyos mértékű szabványosítását eredményezték. A 

szabványosítás következtében a szolgáltatások elvileg bárhol könnyedén reprodukálha

tók voltak (ami miatt sokan az üzleti szolgáltatásokban látták a gyengébben teljesítő 

gazdasági perifériák fejlesztésének nagy lehetőségét, részletesebben lásd Coffey-P ölése 

1989), illetve sokkal alacsonyabbak lettek a belépési korlátok sok szolgáltatás területén, 

ami a szolgáltató kis- és középvállalkozások számának ugrásszerű növekedéséhez ve

zetett (Elfring 1989). 

37 



Nem könnyű megbecsülni, hogy az üzleti szaktanácsadó szolgáltatások növekedése 

milyen mértékben köszönhető a feldolgozóipar cégeken belüli szolgáltató tevékenysé

gek kiszervezésének és milyen mértékben új vállalkozások létrejöttének. A szoftverek

kel kapcsolatos szolgáltatásokat például három különböző helyen is elő lehet állítani: a 

nagyvállalatoknak többnyire van saját adatfeldolgozó osztálya; a számítógépes hardve

rek gyártóinak általában van szoftverfejlesztéssel foglalkozó egysége; és vannak termé

szetesen önálló szoftverfejlesztő cégek és szaktanácsadók. Legnagyobb növekedés ez 

utóbbi csoportnál volt megfigyelhető, de országonkénti eltérések megfigyelhetők a saját 

előállítású vagy kívülről vásárolt szolgáltatások arányát illetően: Németországban pél

dául a saját előállítást, míg Franciaországban a szakosodott cégektől történő vásárlást 

részesítik előnyben (Elfring 1989). A szolgáltató tevékenységek kiszervezésével kap

csolatos vállalati döntéseket a szolgáltatások piaci kínálata is befolyásolja, illetve a 

szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tranzakciós költségek. 

Elosztási szolgáltatások 

Az elosztási szolgáltatások a tercier szektor viszonylag stabil részét képezték az elmúlt 

évtizedekben, a kategórián belül pedig a kiskereskedelem volt a legdinamikusabban nö

vekvő tevékenység. A nagykereskedelem, illetve a közlekedés és szállítás részesedését 

befolyásolja az egyes országok földrajzi elhelyezkedése is, pl. Németország fő iparte

rületének áruit jórészt a hollandiai Rotterdam kikötőn keresztül szállítják, de megemlít

hetjük az ország gazdasági erejéhez mérten igen jelentős hajóflottával rendelkező Görö

gországot is. 

A kiskereskedelmi tevékenységek terjedésére hatást gyakorolhatnak társadalmi szo

kások is: Japánban például a kiskereskedelemnek komoly társadalmi rangja van, a japán 

kereskedők komoly hangsúlyt fektetnek a vevők magas színvonalú kiszolgálására, en

nek megfelelően a lakosságszámhoz viszonyítva igen magas a kiskereskedelmi létesít

mények aránya: míg az 1970-es évek közepén egy átlagos japán kiskereskedelmi egység 

70 háztartást szolgált ki , ez a szám az Egyesült Államokban ennek a kétszerese, Néme

tországban pedig két és félszerese volt (Elfring 1989). 

Az elosztási szolgáltatások fejlődését a kormányzati politika is befolyásolhatja. A ja

pán kiskereskedelmi szektor fejlettsége a társadalmi presztízs mellett annak is köszön

hető, hogy az állam tudatos politikával igyekszik korlátozni a nagykereskedelmi egysé-
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gek terjeszkedését és ezzel védeni a már működő kiskereskedelmi bolthálózatot. Az 

Egyesült Királyságban 1966-ban bevezették a szelektív munkáltatói adót (Selective 

Employment Tax, SET), amely bizonyos szolgáltatásokra és munkaerő-intenzív tevé

kenységekre, köztük a kiskereskedelemre, komoly hatást gyakorolt. Az adó célja a 

munkaerő szolgáltatásokba történő áramlásának a megállítása és a szolgáltatásoknak a 

nagyobb termelékenység elérésére való kényszerítése volt. A szelektív munkáltatói adó 

érzékenyebben érintette a kiskereskedelmi egységeket, mint a termelékenyebb szuper

marketeket, és a kiskereskedelemben foglalkoztatottak számának növekedése csak az 

adónak az 1970-es évek második felében történő eltörlése után érte el ismét a hasonló 

fejlettségű országokban jellemző értéket (mintegy 1,5% az 1960-as években, körülbelül 

0,7% az 1970-es-80-as években). 

Személyi szolgáltatások 

Érdekes módon az általános társadalmi-gazdasági fejlettségi színvonal nem tűnik döntő 

mértékben befolyásoló tényezőnek a személyi szolgáltatások esetében: 1985-ben Své

dországban a munkaerő mindössze 6,1%-a, míg az Egyesült Államokban 12,4%-a dol

gozott e szektorban, tehát több mint kétszeres volt a különbség két hasonlóan fejlett jó

léti állam között (Svédországban a kormányzat igen sok szolgáltatást magára vállalt, 

amelyek bizonyos esetekben kiváltották a személyi szolgáltatásokat). 

1960 és 1973 között a fejlett piacgazdaságokban évente mintegy 0,4%-kal, majd a 

következő egy évtized folyamán évente 1,3%-kal gyarapodott a személyi szolgáltatá

sokban foglalkoztatottak létszáma. A növekedés elsősorban a szálláshely-szolgáltatás és 

a vendéglátás fejlődésének a következménye volt. 

Az 1970-es években a növekedés felgyorsulásának oka a nők egyre növekvő jelen

léte a munkaerőpiacon, illetve az, hogy az 1973-ban kezdődő recesszió következtében 

megnövekedő munkanélküliség leszorította az általános bérszínvonalat, amely kedvező 

hatással volt a munkaerő-intenzív szolgáltatások fejlődésére. 

A személyi szolgáltatásokban dolgozók számának növekedése ellentmondott számos 

szerző várakozásának (pl. Gershuny és Singelmann, lásd Elfring 1989), akik a személyi 

szolgáltatásokban foglalkoztatottak számának stabilizálódását vagy csökkenését vetí

tették elő, mivel szerintük egyrészt a háztartási gépek elterjedése és az önkiszolgálás 

miatt számos szolgáltatás iránt megszűnik az igény, másrészt pedig viszonylag drágává 

válnak a személyi szolgáltatások, ugyanis a termelékenységük nehezen növelhető. 

39 



Találunk példát arra is, hogy a személyi szolgáltatások terén nem feltétlenül alacsony 

a termelékenység: a gyorséttermek jó példa a szolgáltatások „iparszerű" előállítására a 

tevékenységek szabványosításán keresztül. Mivel a szabványosított munkafolyamatban 

egy alkalmazottnak elég egy bizonyos tevékenységet elvégeznie és nem kell mélyreható 

ismeretekkel rendelkeznie az egész folyamatról, újabb réteg számára nyílik meg a mun

kaerőpiac: az alacsonyabb végzettségűek vagy korábban munka nélkül állók számára. 

A nők egyre nagyobb részének munkába állása két okból gyakorol kedvező hatást a 

személyi szolgáltatások növekedésére: egyfelől egyre kevesebb nő marad háztartásbeli 

(azok a háztartások pedig, amelyeknek a női tagja is dolgozik, jövedelmük nagyobb ré

szét fordítják személyi szolgáltatásokra, mint ahol a háztartás női tagjának nincs állása), 

másfelől a nagyobb munkaerőpiaci kínálat leszorítja a béreket azokon a területeken, 

ahol elsősorban nők dolgoznak, a személyi szolgáltatások pedig tipikusan ilyen terület. 

Ily módon több alkalmazott foglalkoztatása válik lehetővé. 

A személyi szolgáltatásoknak az önkiszolgálás általi kiszorítása a jövőben sem való

színű, mivel a háztartások egyre kevesebb időt tudnak arra fordítani: egyrészt a demog

ráfiai változások, például a lakosság elöregedése vagy a csökkenő születési arányszám

ok, a háztartások átlagos nagyságának csökkenéséhez vezet és így egyre kevesebben 

vannak, akik saját maguk számára végeznek különböző kényelmi szolgáltatásokat, más

részt sokan inkább a saját jobban fizető munkájukba fektetnek több időt és a megszer

zettjövedelem egy részét fordítják személyi szolgáltatások vásárlására. 

Társadalmi szolgáltatások 

A legtöbb fejlett országban a társadalmi szolgáltatások ma a legnagyobb szolgáltatási 

szektor (Japán kivétel ez alól), a munkaerő mintegy negyede végez ilyen jellegű tevé

kenységet. Japánban ugyanakkor csak 12,7% volt ez az arány 1985-ben, a közismerten 

gondoskodó állam hírében álló Svédországban pedig 35,3%. Legtöbb országban a kor

mányzati szolgáltatások (közigazgatás, közbiztonság, védelem) a legnagyobb foglal

koztató, ettől nem sokkal marad el az egészségügyben és az oktatásban dolgozók száma, 

míg az „egyéb" társadalmi szolgáltatásokban dolgoznak a legkevesebben. 

Japán esete különleges, a szigetországban mind a négy kategória a dolgozók kisebb 

részének ad munkát, mint a legtöbb fejlett piacgazdaságban. A kormányzati szolgáltatá

sok viszonylag alacsony részesedése a honvédelmi szolgáltatásokban alkalmazottak 

igen alacsony arányának tudható be. A japán vállalkozások emellett sokkal nagyobb 
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mértékben vállalnak szerepet alkalmazottaik társadalmi életében, mint a nyugati társa

dalmakban, sok társadalmi szolgáltatást a munkaadók vállalnak át, amelyek így nem 

jelennek meg a hivatalos statisztikákban. 

Svédországban a jóléti és oktatási szolgáltatások fejlesztése az aktív munkaerőpiaci 

politika eszköze volt, amelyet az állam különösen szívesen alkalmazott az első olajár

robbanás kiváltotta gazdasági recesszió idején megnövekedett munkanélküliség vissza

szorítására. Az 1970̂ -es évek végétől kezdve a svéd munkaerő-politika tudatosan fej

lesztette az olyan munkaerő-intenzív szolgáltatásokat, mint a társadalmi szolgáltatások. 

A jóléti állam modelljének gyengülésével azonban a társadalmi szolgáltatásokban al

kalmazottak korábbi magas aránya Svédországban is visszaesett (2000-ben már csak 

23,8% volt, Sveriges statistika databaser 2000). 

Az egyéni szolgáltató vállalkozók számának növekedése 

kz alkalmazásban állók és az egyéni vállalkozók számának változása nem feltétlenül 

azonos irányú. 1960 és 1985 között az összes szolgáltatáson belül az egyéni vállalkozók 

aránya csökkent, mert a munkavállalóként dolgozók száma gyorsabb ütemben emelke

dett. Az egyéni vállalkozók aránya az 1960-1973 közötti időszakban csökkent, majd 

1973 után éves szinten mintegy fél százalékkal nőtt, természetesen nem egyforma mér

tékben a különböző szolgáltatások esetében: leggyorsabban a termelő szolgáltatások te

rületén (évente 44,4%), míg az elosztási szolgáltatások esetében megmaradt az éves 

szinten fél százaléknyi csökkenés (Elfring 1989). 

A legtöbb Országban a termelő szolgáltatások foglalkoztatottságának növekedése 

részben az újonnan alapított egyéni vállalkozásoknak volt köszönhető, elsősorban az új 

piaci lehetőségekre gyorsan reagálni és különleges szaktudásukat kamatoztatni képes 

szakemberek által alapított vállalkozásoknak. Más szolgáltatások (elsősorban a kiske

reskedelem, javító és tisztító szolgáltatások, egyes esetekben a vendéglátás) esetében 

ezzel ellentétben a kényszervállalkozások száma nőtt meg a munkaerőpiacok bizonyta

lanná válása, a megszűnő munkahelyek következtében (ez utóbbi elsősorban az Egye

sült Királyságra voltjellemző, de Magyarországon is megfigyelhető volt ez a jelenség a 

rendszerváltást követő években és részben még ma is igaz). 
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2.5.3. A tercier foglalkoztatottság recesszió-érzékenysége 

A nemzetközi tapasztalatok szerint a szolgáltatások szektora egészében véve kevésbé 

érzékenyek a gazdasági recesszióra, mint az ipar, a tercier szektor azonban meglehető

sen heterogén és mindegyik alágazat más és más módon reagál a gazdaság visszaesésére 

(3. táblázat). 

3.táblázat 
A foglalkoztatás növekedése hét fejlett ipari ország átlagában alágazatonként 1960 és 

1985 között 
1960-1973 1973-1975 1975-1979 1979-1983 1983-1985 

Ipar 0,7 -2,1 -0,1 -2,1 -0,3 
Szolgáltatások összesen 2,3 1,6 2,3 1,3 1,7 
Termelő szolgáltatások 4,8 3,0 3,8 2,7 4,9 
Elosztási szolgáltatások 1,3 0,4 1,1 0,2 0,5 
Személyi szolgáltatások 0,4 -0,7 1,8 1,1 2,7 
Társadalmi szolgáltatások 3,7 3T 2,8 1,7 1,0 
Fonás: Elfring 1989 
*: USA, Japán, Franciaország, Németország (NSZK), Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság 

A piaci szolgáltatásokban alkalmazottak számának bővülése mind az 1973-1975 kö

zötti, mind pedig az 1979-1983-as recesszió idején jelentősen lelassult, ugyanakkor a 

piaci szolgáltatások, az ipari termeléshez való szoros kötődésük és így annak ciklikus 

változásaitól való függőségük ellenére a feldolgozóiparnál kevésbé érzékenyen reagál

nak a recesszióra. 

A foglalkoztatottak számának ciklikus ingadozása a tercier szektorban kevésbé erős, 

mint a feldolgozóiparban. Egyrészt nagyobb a „rejtett" munkanélküliség az egyéni vál

lalkozók között (kényszervállalkozások), másrészt a szolgáltatások területén a javadal

mazási rendszer sokkal rugalmasabb a feldolgozóiparénál, sok területen a jutalékos 

rendszer, a teljesítménybér a jellemző; az egyéni vállalkozások jövedelme rugalmasab

ban alakulhat, mint a fix alkalmazottaké; a szakszervezetek sokkal kevésbé jellemzőek a 

szolgáltatások területén; nem utolsósorban pedig recesszió idején a vállalkozások foko

zódó költségérzékenysége a saját előállítású szolgáltatások visszaszorulása és azoknak a 

szakosodott szolgáltató cégektől történő beszerzése irányába hat. 

A személyi szolgáltatásokat érthető módon erősen befolyásolja a gazdasági recesz-

szió, akárcsak az elosztási szolgáltatásokat. A társadalmi szolgáltatások is nagyon érzé-
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kények a gazdaság ciklikus változásaira, alkalmazottainak létszáma folyamatosan csök

kent a vizsgált időszakban, ami a jóléti álam modelljének a gyengülését jelzi. 

A 4. táblázatban összefoglalom a különböző hatótényezőknek az üzleti, elosztási, 

személyi és társadalmi szolgáltatásokra gyakorolt hatását. 

4. táblázat 
A szolgáltátások foglalkoztatottságának fejlődését befolyásoló tényezők 

Hatótényező Üzleti szolgálta
tások 

Elosztási szol
gáltatások 

Személyi szol
gáltatások 

Társadalmi szol
gáltatások 

Gazdasági nö
vekedés vagy 
recesszió 

- vállalatok szá
mának növekedése 
- . specializáció erő
södése 
- recesszió idején 
több szolgáltatást 
szerveznek vállalaton 
kívülre költségtakaré
kossági okból 

recesszió idején a 
kereskedelmi szolgál
tatások iráni igény 
csökken 

- ajővedelmi szint 
emelkedésével nő, 
csökkenésével alacso
nyabb lesz a személyi 
szolgáltatásokra for
dított kiadások nagy
sága és aránya 

- recesszió idején a 
növekvő munkanél
küliség növeli a ke
vésbé termelékeny 
személyi szolgáltatá
sok munkaerő
kínálatát 

— recesszió idején 
az állam gyakran a 
jóléti szolgáltatások 
megszorításával taka
rékoskodik 

Vállalatirá
nyítási rend
szerek átala
kulása, decent
ralizáció 

- szolgáltatások ki-
szervezése szakoso
dott külső cégek felé 

- önálló vállalati 
divíziók közötti szál
lítás és telekommuni
káció iránti igény nö
vekedése 

Műszaki fejlő
dés 

- számítógépek 
használatának elterje
dése 
- csökkenő belépé
si korlátok számos 
üzleti szolgáltatásban 
- új szolgáltatások 
iránti igény megjele
nése 
- közlekedés fejlő
désével távolabbi te
rületek ügyfélköre is 
elérhetővé válik 

- on-line kereske
delem terjedése 
- automatizálással 
kevesebb munkaerőre 
van szükség a közle
kedés és a távközlés 
terén 

- önkiszolgálás 
terjedése, szolgáltatá
sok műszaki eszkö
zökkel történő helyet
tesítése 

szolgáltatások 
„iparosítása": pl. 
gyorséttermek 

Kormányzati 
politika 

- vállalkozások 
alapításának ösztönzé
se az üzleti szolgálta
tásokra is kedvezően 
hat 
- keresletélénkítő 
politika kedvező hatást 
gyakorol a szolgáltatá
sokra 

- viszonylag olcsó 
munkahelyteremtés 
- kiskereskedelmi 
egységek védelme a 
nagykereskedelmi 
hálózatokkal szemben 
(Japán) 

szelektív munka-
áltatóiadó(SET)az 
Egyesült Királyságban 

- viszonylag olcsó 
munkahelyteremtés 
- az állam által fel
vállalt szolgáltatások 
helyettesíthetnek bi
zonyos személyes 
szolgáltatásokat (pl. 
babysitter helyett 
gyermekmegőrző) 

viszonylag olcsó 
munkahelyteremtés 
- jóléti állam mo
dellje (pl. skandináv 
országok) sok társa
dalmi szolgáltatást 
igényel 
— kis létszámú had
erő bizonyos orszá
gokban, pl. Japán, 
Svájc 



4. táblázat (folyt.) 
A szolgáltatások foglalkoztatottságának fejlődéséi befolyásoló tényezők 

Földrajzi el
helyezkedés 

— agglomerációs 
hatás 
- centrum- és peri
férikus térségek eltérő 
vonzása 

logisztikai köz
pont-szerep, szállítás 
magas aránya (pl. 
Görögő.), nagy kikö
tök (pl. Rotterdam) 
komoly szerepe a 
nemzetgazdaságban 

- szomszédos or
szágok alacsonyabb 
árszínvonalú személyi 
szolgáltatásai igény
bevétele (pl.nyugat-
magyarországi fogor
vosoké) 

Demográfiai 
tényezők 

— lakosság iskolá
zottsága, vállalkozói 
mentalitása 

- bizonyos szol
gáltatások iránti igény 
összefügg a lakosság 
korszerkezetével (pl. 
gyógyszertárak sűrű
sége) 

női munkaerő 
munkába állásával nő 
a személyi szolgáltatá
sok iránti igény 
- háztartások csök
kenő nagysága miatt 
nő a személyi szol
gáltatások iránti igény 

— népesség elöre
gedésével 
• csökken az okta

tási szolgáltatá
sok iránti igény 

• nő az egészség
ügyi szolgáltatá
sok iránti igény 

Társadalmi
kulturális szo
kások 

- bizalom szintje 
befolyásolhatja, hogy 
a szolgáltatásokat a 
vállalatok belső egy
ségeik által állítják elő 
vagy kiszervezik azo
kat cégen kívülre 

- kiskereskedelmi 
szektor tisztelete és 
szerepe Japánban 
- fogyasztói társa
dalomban megnő a 
vásárlásra fordított idő, 
utazás és kiadás nagy
sága 

nem fizetett csa
ládi munkaerő vs. vá
sárolt szolgáltatás 

- vállalatok átvál
lalhatnak több szociá
lis funkciót az állam
tól, pl. Japán 

Forrás: saját szerkesztés 
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3. A szolgáltatások szerepe a területi fejlődésben és a terület-
fejlesztésben 

A szolgáltatások növekedésének legjelentősebb okai az egy főre eső jövedelem növeke

dése következtében a szolgáltatások iránti kereslet élénkülése és ennek a keresletnek a 

fogyasztási javakhoz viszonyított nagyobb relatív rugalmassága, valamint az állami és 

non-profit szektor növekvő jelentősége. Emellett a nyugati társadalmakban tanúi lehe

tünk a termelési tevékenységek strukturális átalakulásának is: az ipari termelés és a 

szolgáltatások egyre erősödő integrációjának (lásd pl. Hansen 1990). 

Jelentős változás viszont, hogy míg a gazdasági fejlődés korábbi szakaszaiban a ha

gyományos szektorok generálták a szolgáltatásokat, mára a tudásigényes szolgáltatások 

indukálnak sikeres vállalkozásokat a primer, illetve szekunder szektorban. Ez a súly

ponteltolódás azonban korántsem szerepcsereként értelmezhető, hiszen bár a szolgálta

tások az a szektor, amely a gazdaságilag fejlett országokban a munkaerő legnagyobb ré

szét foglalkoztatja és a legdinamikusabb növekedést mutatja, még mindig az ipari ter

mékek előállítása jelenti a gazdasági növekedés motorját. Inkább arról van szó, hogy a 

szolgáltatások, elsősorban az üzleti szolgáltatások a termelő tevékenységek, vállalkozá

sok számára létfontosságúvá, a versenyképességet alapvetően meghatározó tényezővé 

váltak. Az erősödő munkamegosztás következtében a termelési ciklus egyre inkább el

különülő fázisokra bomlik: a terrríékfejlesztés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, maga a 

termelés és végül az értékesítés fázisaira (Soy 1994). Az öt funkcióból négy tisztán 

szolgáltató jellegű. 

A szolgáltatások (elsősorban üzleti szolgáltatások) iránti fokozódó igényt a vállalatok 

vagy saját szervezetükön belül, vagy önálló, specializált szolgáltató szervezetek igény

bevételével elégítik ki . Mindkét megoldás sajátos előnyökkel jár: a belső üzleti szolgál

tatások vagy „implicit tercier szektor" segítségével elkerülhetők a tranzakciós költségek, 

a döntéshez szükséges információk rendelkezésre állnak, erősödhet a vállalaton belüli 

szinergia; külső szolgáltatások igénybevétele mellett a méretgazdaságosság szól olyan 

esetekben, amikor egy bizonyos szolgáltatást, speciális jellegéből adódóan, gazdaságo

san a termelő vállalat saját keretein belül nem képes előállítani. 

A termelő szolgáltatások „internalizációját" (azaz saját szervezeten belüli, belső elő

állítását) vagy „externalizációját" (azaz piacon történő külső beszerzését) számos ténye

ző befolyásolja. A legfontosabbak ezek közül: 
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- a szolgáltatások specializálódása általában az externalizációt, míg szabványosítá

suk az internalizációt erősíti; 

- egyes szolgáltatások alkalmazásának gyakorisága nagyban befolyásolja, hogy a 

vállalat azt saját maga állítja-e elő vagy kívülről szerzi-e be; 

- bizonyos stratégiai jellegű funkciókat és bizalmas információkat a vállalatok nem 

szívesen engednek ki ellenőrzésük alól, ez a tényező, valamint a kockázat csök

kentésének igénye a szolgáltatások saját szervezeten belül történő előállítása mel

lett szól; 

- igen fontos kérdés, hogy bizonyos szolgáltatások egyáltalán beszerezhetőek-e a 

helyi piacon; 

- az internalizációs folyamatot erősíti, hogy a vállalat rendelkezésére álló munkaerő 

rugalmasabban és hatékonyabban hasznosítható, ezáltal csökkennek a termelés 

költségei, a kibocsátás pedig növekszik. 

Általában elmondható, hogy a vállalatok a szolgáltatások saját szervezeten belüli 

előállítását akkor preferálják, ha a koordináció költségei alacsonyabbak a tranzakciós 

költségeknél, azok kívülről történő beszerzését pedig akkor, ha a speciális szolgáltatá

sokat nyújtó önálló cégek szaktudása, rugalmassága, hatékonysága és ezáltal az általuk 

nyújtott szolgáltatások minőségének színvonala meghaladja a vállalaton belül előállított 

szolgáltatásokét. Egyes szerzők ugyanakkor azt is megfigyelték, hogy a szolgáltatások 

belső előállítása és kiszerződése között nem feltétlenül ellentétes a kapcsolat, gyakran 

előfordul, hogy ugyanaz a cég intenzíven növeli a saját egységei által előállított és a kí

vülről beszerzett szolgáltatások mennyiségét is (Tordoir 1994). 

Lényeges emellett a szolgáltatásokat igénybe vevő vállalatok mérete is: egy nagy

vállalat lényegesen többféle szolgáltatást tud gazdaságosan maga előállítani, mint a kis-

és középvállalatok, amelyek függése a külső szolgáltató cégektől sokkal erősebb. 

Az egyes régiók gazdasági szereplői közötti kohéziót természetesen elsősorban a 

szolgáltatások külső beszerzése, a termelő és szolgáltató cégek fokozott együttműködé

se erősíti. Befektetőket, üzleti szereplőket leginkább olyan térség képes vonzani, amely 

hozzá tud járulni a hatékony üzleti működéshez. A termelő vállalatok és szolgáltató cé

gek erősödő és célirányos integrációja egyrészt az egymással szoros kapcsolatban lévő 

vállalkozások gazdasági szereplésének javulásához vezethet a régión belül, másrészt a 
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régió egészének interregionális vagy akár nemzetközi versenyképességét kedvezően be

folyásolhatja {Cappellin 1995, Bailly-Maillat-Coffey 1987). 

Természetesen nem csak a termelő vagy üzleti szolgáltatások gyakorolnak hatást a 

régiók gazdasági szereplésére. A modern termelési rendszerekben egyre fontosabb ter

melési tényezővé váló emberi erőforrások számára a vonzó lakókörnyezet mind na

gyobb jelentőségre tesz szert, a letelepedési döntések során (Bailly-Maillat-Coffey 

1987). A vonzó környezet nemcsak tájképi szépséget, tiszta és viszonylag érintetlen 

természeti környezetet jelent, hanem kulturális és kényelmi szempontból is attraktív 

miliőt. A fejlett infrastruktúra mellett az oktatási, kulturális, egészségügyi, szabadidős 

stb. szolgáltatások is fontos vonzó tényezőket jelentenek, másrészt szerepük rendkívül 

fontos a szakképzett munkaerő, a szellemi erőforrások újratermelésében is. 

A fogyasztói szolgáltatásokat sokáig (sőt általában a mai napig) nem tekintették a ré

giók alaptevékenységei (azaz jövedelmet kívülről a régióba vonzani képes) közé tarto

zónak; a térületfejlesztési szakemberek és a kutatók nagy része még ma a többi jövede

lemtermelő szektoron „élősködő" ágazatnak tartja a fogyasztói szolgáltatásokat, különö

sen a kiskereskedelmet. Egyes szerzők (lásd Williams 1995) azonban rámutatnak arra, 

hogy a fogyasztói szolgáltatások szerepe a helyi gazdaság fejlődésében és fejlesztésében 

sokkal jelentősebb, mint azt eddig gondolták. Korábban legfeljebb az idegenforgalom 

szerepelt a helyi fejlesztési stratégiában mint „exportképes" szolgáltató tevékenység, az 

egyéb fogyasztó szolgáltatások (felsőoktatás, kereskedelem, regionális bevásárlóköz

pontok stb.). A gazdasági növekedés azonban nem csupán a külső jövedelmek megszer

zésétől, hanem alielyben keletkezett jövedelmeknek a régióból történő kiáramlásának a 

megakadályozásától is függ. A külső bevételek növelésénél fontosabb a nettó bevételek 

alakulása. A nettó bevételek nagysága kiszámítása a következőképpen történik: az ösz-

szes külső bevétel szorozva a helyi multiplikátorral (amely annál nagyobb, minél önel

látóbb a helyi gazdaság), mínusz az összes külső kiadás. 

Ily módon a fogyasztói szolgáltatások is fontos szerepet játszanak a gazdasági növe

kedésben. Kétféleképpen akadályozzák meg a régióból történő forráskiáramlást: lehető

vé teszik a jövedelmek helyben, utazás nélkül történő elköltését (fogyasztói szolgáltatá

sokra) és megváltoztathatják a helyi pénzköltési szokásokat, növelve a fogyasztói szol

gáltatásokra fordított összegek nagyságát. Ha sikerül a jövedelmeknek a helyi gazda

ságból történő kiáramlását megakadályozni, azzal növekszik a helyi multiplikátor nagy-
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sága és csökken a külső forrásbevonás igénye: a szolgáltatások importja helyben előál

lított szolgáltatásokkal kiváltható (Williams 1995). (Az üzleti szolgáltatásoknak az im

porthelyettesítésen keresztül történő területfejlesztő hatására nagyobb figyelmet fordí

tott a szakirodalom, lásd például Hitchens-0 'Farrell-Conway 1996c). 

A fogyasztó szolgáltatásoknak a helyi gazdasági fejlődésre gyakorolt jótékony hatása 

empirikus vizsgálatokkal is kimutatható (Williams 1996), úgy az urbánus, mint a rurális 

térségekben. 

A helyi gazdaságfejlesztési politikák nem tekinthetnek úgy a fogyasztói szolgáltatá

sokra, mint a többi jövedelemtermelő tevékenységtől függő szektorra, hanem mint a tu

datos területfejlesztési politika alkalmas eszközeire. A szakirodalom azonban mindezi

dáig csekély figyelmet fordított e szektorra: a fejlett ipari társadalmakban a munkaerő 

mintegy harmadát foglalkoztató fogyasztói szolgáltatások területi fejlődésre gyakorolt 

hatásának irodalma sokkal szűkebb, mint a minden tizedik embernek munkát adó üzleti 

szolgáltatásoké (Williams 1995). 

A szolgáltatások más módon is befolyásolják a regionális fejlődés alakulását, egy 

meglehetősen ellentmondásos folyamat révén. Ennek alapja a szolgáltatásoknak az a 

tulajdonsága, hogy előnyben részesítik (különösen a legfejlettebb üzleti szolgáltatások) 

az urbánus, nagyvárosi környezetet, ahol az agglomerációs előnyöket ki tudják használ

ni (Illeris 1994; Senn 1993). Ezáltal egyrészt könnyen konzerválhatják a meglévő regio

nális különbségeket: multiplikátor hatásuknál fogva nagymértékben elősegítik telep

helyük régiójának gazdasági fejlődését, és így még vonzóbb gazdasági-társadalmi kör

nyezetet teremtenek. Ugyanakkor egyfajta ördögi kör jelentkezik a hátrányosabb hely

zetű régiókban, amelyek, nem lévén képesek fejlett tercier tevékenységeket vonzani, 

menthetetlenül leszakadhatnak a fejlettebb területektől (Magyarország vidéki térségei

ben például a pénzügyi szolgáltatások gyenge jelenléte egyszerre a következménye és 

oka e térségek gyengébb gazdasági teljesítményének, lásd Rajnai 1999). Erősödik a ré

giók közötti polarizáció, másfelől viszont a felzárkózás lehetséges útját mutatják a ke

vésbé kedvező helyzetben lévő régiók számára. Ehhez a fejlett közlekedési és telekom

munikációs infrastruktúra kiépülése kedvező hátteret teremthet (annak ellenére, hogy a 

perifériákra többnyire csak a rutinszerűen végezhető és kevésbé jövedelmező szolgál

tató tevékenységek települnek, a döntéshozó központok és a stratégiai jelentőségű tevé

kenységek továbbra is a nagyvárosi térségekben koncentrálódnak). 
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Általában a településhierarchia alsó fokain álló településeken kevésbé jellemző a 

fejlett üzleti szolgáltatások jelenléte, a tercier szektor itt többnyire a háztartási és sze

mélyes szolgáltatásokra szorítkozik. Nagyobb és funkcionális tekintetben jelentősebb 

településeken már megjelennek az alapvető üzleti szolgáltatások is, mint könyvelés, 

adótanácsadás stb., de általában csak a helyi piac igényeit elégítik ki . A specializáltabb, 

nagyobb szaktudást és piacot igénylő szolgáltatások főleg a városi, jellemzően a nagy

városi környezetet keresik, és ügyfeleik közül sokan gyakran a régión kívüli területekről 

kerülnek ki. Ezzel egyre nagyobb mértékben járulnak hozzá a régió exportjához. 

A regionális gazdaságra gyakorolt kedvező hatásai mellett e folyamatnak megvannak 

a maga veszélyei is. A nagyobb, magukat a településhierarchia több szintjén is képvi

seltető szolgáltató cégek általában stratégiai jelentőségű döntéseiket a központban hoz

zák és legjövedelmezőbb profilú vállalkozásaikat is ott tartják, a kisebb településeknek 

és a perifériáknak a kevésbé jövedelmező tevékenységeket hagyva csak. Ez a szűrő-

modell működik ma Magyarországon is: a központi régió „megszűri" a legértékesebb 

szolgáltató tevékenységeket (is), a perifériákra irányítva a hagyományos és kevésbé jö

vedelmező ágazatokat (lásd a fejlett üzleti szolgáltatások foglalkoztatottságának meg

oszlását a magyar régiók között az 7. ábrán; ilyen mértékű koncentráció európai össze

hasonlításban is páratlan, lásd a 2. ábrát a 72. oldalon). Ez a periferikus helyzetű régi

ókban átmeneti eredményeket ugyan hozhat, de hosszú távon az elmaradott gazdaság

szerkezet konzerválásával a perifériák felzárkózási esélyeit nagyban gyengíti (Horváth 

1994}^ 

A gyengébb gazdaságszerkezettel rendelkező régiók leszakadásának elkerülése érde

kében tervszerű, átfogó regionális politikára van szükség, csakúgy, mint a belső fej

lesztési erőforrások mobilizálásához, illetve a külső forrásbevonáshoz. A gyengébb tel

jesítményű régiók belső tartalékai nem mindig elégségesek a gazdasági struktúra mo

dernizálására, a technológiai innovációk átvételére. Külső erőforrások bevonása viszont 

aligha képzelhető el hatékony segítség, érdekképviselet és befolyás nélkül. Az üzleti 

szolgáltatások és a területfejlesztés összefüggéseit mutatja be a következő fejezet, első

sorban az Egyesült Királyság példáján. 
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1. ábra 

A fejlett üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak területi szerkezete Magyarországon, 1996,2001 

Forrás: Megyei statisztikai évkönyvek, KSH, 1996. 

3.1. Az üzleti szolgáltatások fejlődése és fejlesztése két európai országban 

Az alábbiakban két európai ország (az Egyesült Királyság és Olaszország) szolgáltatás

fejlesztési politikáit mutatom be, az üzleti szolgáltatások szektorára koncentrálva. Leg

nagyobb terjedelemben az Egyesült Királysággal foglalkozom, több okból kifolyólag: 

- az Egyesült Királyság a legkorábban és legerőteljesebben tercierizálódott európai 

ország, a nagyobb kiterjedésű és gazdasági súlyukat tekintve jelentősebb államok 

között feltétlenül; 

- Magyarországhoz hasonlóan erősen centrális jellegű az ország gazdaságszerke

zete, Nagy-London és a délkeleti régió gazdasági szempontból területi arányát 

messze meghaladó súllyal bír az országon belül; 

- akárcsak Magyarországon, az Egyesült Királyságban is viszonylag új jelenség a 

regionalizáció, a (NUTS 2-es) régiók kialakítása; 
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- az Egyesült Királyság a területfejlesztés területén is az európai élmezőnybe tarto

zik, legrégebb óta ebben az országban igyekeznek tudatos területi politikával be

folyásolni az ország különböző régióinak gazdasági-társadalmi fejlődését. 

Az Egyesült Királyság mellett kisebb terjedelemben foglalkozom egy olyan ország 

(Olaszország) szolgáltatásfejlesztési gyakorlatával is, ahol a régiók szerepe hagyomá

nyosan jelentős. 

3.1.1. Az üzleti szolgáltatások fejlődése és fejlesztése az Egyesült Királyságban 

Az egyik legkorábban iparosodott és legfejlettebb ipari nagyhatalomként ismert Nagy-

Britannia a tercierizációban is a világ élvonalába tartozik és tartozott korábban is. Két 

évszázaddal ezelőtt az első brit népszámlálás (1801) a 36%-nyi agrárnépesség és a 30%-

os ipari foglalkoztatottság mellett már 20%-nyi tercier foglalkoztatottat tartott nyilván (a 

fennmaradó 14% munkanélküli szegénynek és csavargónak minősült). A XIX. század 

második harmadára az agrárfoglalkoztatottak aránya 15% alá csökkent, a szekunder és 

tercier ágazat lett a legfontosabb munkaadó az ország több nagyrégiójában (Yorkshire, 

Északnyugat- Dél-Wales stb.). London a XIX. század végére, világbirodalmi és keres

kedelmi funkciói révén, már kimondottan tercierizálódott gazdasággal rendelkezett: a 

férfiaknál 60%, a nőknél 67% az aktív keresőkből a szolgáltatások területén dolgozott. 

A XX. második felére, bár London kitüntetett szerepe a brit szolgáltató szektorban 

megmaradt, az ország egészében a szolgáltatások váltak a legnagyobb foglalkoztatóvá 

és a legnagyobb növekedést felmutató gazdasági szektorrá. Jelenleg az Egyesült Király

ságban a közösségi és a piaci szolgáltatásokban dolgozik a munkaerő mintegy három

negyede, és a hazai össztermék kétharmadát e két szektor állítja elő (5. táblázat). 

5. táblázat 
A szolgáltató szektor részesedése az aktív népességen belül az Egyesült Királyságban és 
_____ a fejlett európai piacgazdaságokban, 1966-1989 (%) 

1966 1970 1975 1980 1985 1989 

Egyesült Királyság 50.0 52.0 56.8 59.7 65.8 68.4 
OECD-Európa 40.5 42.9 46.6 50.6 55.0 57.6 
EGK 42.6 45.0 48.9 52.7 57.8 60.7 

OECD összesen 46.6 49.3 53.5 56.6 60.3 62.5 

Forrás: Soy 1994. p. 274. 
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A legutóbbi évtizedekben a szolgáltatásokon belül már nem a közösségi szolgáltatá

sok, hanem az üzleti szolgáltatások voltak a növekedés motorjai. 

3.1.1.1. Az üzleti szolgáltatások szektorának növekedése 

Üzleti szolgáltatáson a más szervezetek és vállalatok számára nyújtott szolgáltatásokat 

értjük, amelyek információt és magas szintű szaktudást nyújtanak nem rutinjellegű fela

datok végzéséhez és stratégiai jellegű döntések előkészítéséhez. Ezeket a szolgáltatáso

kat az angol nyelvű szakirodalomban gyakran a „professional", azaz értelmiségi szol

gáltatások jelzővel illetik, és az alábbi szolgáltatásokat foglalják magukban: vállalatve

zetési tanácsadás, piackutatás, reklám, PR, humán erőforrásokkal kapcsolatos ügyek, 

munkaerő-közvetítés és -képzés, számítógépes, adatfeldolgozó és adatelemző, kommu

nikációs, pénzügyi, gazdasági jogi és vagyonkezelői tanácsadás (Keeble-Bryson-Wood, 

1997). 

Az Egyesült Királyságban az üzleti szolgáltatásokban tevékenykedő cégek száma, 

alkalmazottaik száma, valamint forgalma az 1980-as években robbanásszerű ütemben 

növekedett. Ennek érzékeltetésére szolgál az alábbi néhány számadat: 

- az adott időszakban a vállalati tanácsadással foglalkozó cégek forgalma és fog

lalkoztatottainak száma évi 20-30%-kal emelkedett; 

- a kisvállalkozások közül az üzleti tanácsadó vállalkozások száma 83%-kal, a 

munkaerő-közvetítő cégeké és munkaügyi ügynökségeké 74%-kal, reklám- és pi

ackutató cégek száma 30%-kal nőtt 1985 és 1989 között; 

- 1981 és 1990 között három és félszázezer fővel, 122%-kal emelkedett az üzleti 

szolgáltatásokban foglalkoztatottak száma (az ipar és a szolgáltatások összesített 

növekedése csak 3,5%-os volt ugyanebben az időszakban, a feldolgozóipari fog

lalkoztatás önmagában 17,5%-kal csökkent). 

Az üzleti szolgáltatások gyors növekedését már az 1970-es évek elején megfigyelték, 

sőt az 1960-as évek végén is már évi 12-20%-kal emelkedett az üzleti tanácsadó cégek 

száma. Ez a gyors növekedés az 1980-as években és az 1990-es években is megmaradt 

(6. táblázat). 

Ugyanebben az időszakban a fogyasztói szolgáltatások jóval mérsékeltebb ütemű 

növekedést mutattak, a négy év alatt átlagosan mintegy 30-35%-kal emelkedett az e 

szektorban tevékenykedő cégek száma. 
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6. táblázat 
A üzleti szolgáltató kisvállalkozások fejlődése az Egyesült Királyságban 1985 és 1989 

között 

Szolgáltatás A vállalkozások növekedése 
1985-89 között 

szám szerint %-ban 
Számítógépes szolgáltatások 13 132 89 
Vállalatvezetési tanácsadás 5 342 83 
Szakmai és technikai szolgáltatások 9 836 45 
Egyéb üzleti szolgáltatások 8 766 43 
Egyéb szakmai és tudományos szolgáltatás 4 395 38 
Takarítás 1 223 35 
Könyvelés 3 224 32 
Egyéb közúti áruszállítás 1 157 31 
Közúti áruszállítás 5 280 17 
Forrás: Keeble-Bryson-Wood 1997, p. 209. 

A legátfogóbban Wood foglalkozott az üzleti szolgáltatások kérdéseivel, az 

információérzékeny üzleti szolgáltatások növekedésével, természetével és regionális 

hatásaival az Egyesült Királyságban az 1980-as években (Keeble-Bryson-Wood, 1997). 

Vizsgálata alapvetően két, információ-alapú üzleti szolgáltatással, a vállalati tanács

adással és a piackutatással, mint az állami és magánszektor információellátásában stra

tégiai jelentőségű (és gyors növekedést mutató) ágazattal foglalkozott. 

A vállalatvezetési tanácsadás a leginkább stratégiai jelentőségű, információn alapuló 

üzleti szolgáltató tevékenység, amelynek a meghatározása azonban nem könnyű, a „ta

nácsadó" kifejezés számos eltérő megközelítése miatt. Mivel a vezetési tanácsadás nem 

különösebben szabályozott tevékenység az Egyesült Királyságban, sokan nevezik ma

gukat tanácsadónak anélkül, hogy erre szakképesítésük vagy minősítésük lenne. A Ve

zetési Tanácsadók Intézete, az ágazat egyetlen szakmai testülete, amely diplomát vagy 

azzal egyenértékű szakmai végzettséget és legalább ötéves gyakorlatot követel meg 

tagjaitól, úgy definiálja a vezetési tanácsadót, mint „olyan független és képzett szemé

lyiség, aki az alábbi szolgáltatást nyújtja állami és magánvállalatoknak: 

- meghatározza és feltárja a stratégiával, az üzletpolitikával, a piacokkal, a szerve

zettel, a folyamatokkal és a módszerekkel kapcsolatos problémákat; 

- tényfeltáró elemzéssel javaslatokat dolgoz ki a megfelelő megoldásokra a tágabb 

vezetési és üzleti stratégia részeként; 
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- előkészíti a szükséges döntéseket; 

- segítséget nyújt a javaslatok megvalósításához" (Keeble-Bryson-Wood 1997, 

204. o.). 

A piackutatás könnyebben definiálható szolgáltató tevékenység. 1962-ben alapították 

a piackutatók Társaságát, amelynek tagjai csak tapasztalt szakemberek lehetnek. A tár

saság definíciója szerint a piackutatás egyénektől vagy csoportoktól szerzett informáci

ók gyűjtése, feldolgozása, és szolgáltatása a fogyasztói és állampolgári döntések meg

alapozásához. 

Az erősen centralizált, fordista szervezési modell térvesztésével ezekben az üzleti 

szolgáltatásokban a kisvállalkozások egyre nagyobb szerephez jutnak. Versenyképessé

gük alapja kisebb indulótőke-igényük, funkcióik specializációja, a változó körülmé

nyekhez történő gyors alkalmazkodás, rugalmasságuk, amelyek miatt az információigé

nyes szolgáltatásokban a kisvállalkozások mutatják a legdinamikusabb növekedést. 

Kisvállalat alatt Keeble, Bryson és Wood azokat a cégeket érti, amelyek piaci részesedé

se az adott szolgáltatás nemzeti piacán viszonylag alacsony, amelyet a tulajdonosok 

formalizált vezetési struktúra nélkül, önállóan tudnak irányítani, valamint amelyek a 

tulajdonos vezetők birtokában vannak, fontosabb döntéseiket önállóan hozzák. A szer

zők mind a vállalatvezetési tanácsadás, mind piackutatás területén a tíz főnél kevesebb 

alkalmazottal dolgozó vállalkozásokat tekintik kisvállalkozásnak, amit alátámasztanak a 

piackutató vállalatok méretkategóriáinak adatai az Egyesült Királyságban: 1990-ben a 

tíz főnél kevesebb szakemberrel dolgozó vállalkozások voltak a leggyakoribbak. 

A 7. táblázatban azok a szolgáltató ágazatok találhatók, amelyekre a kisvállalkozás

ok átlagon felüli részesedése és a vállalkozások számának átlagot meghaladó növekedé

se voltjellemző 1985 és 1989 között (a korábbi adatok a vállalkozásokról szóló statisz

tika változása miatt nem vethetők össze az 1985 utáni adatokkal). Kisvállalatnak a leg

feljebb évi 500 ezer angol fontos forgalmat bonyolító vállalkozásokat tekintették, nem 

beleszámolva a 23 6000 font alatti forgalom (a hozzáadott-érték adó küszöbe) alatti 

mikrovállalkozásokat. 

Természetesen nem csupán a kisvállalkozások, hanem az üzleti szolgáltatások terü

letén tevékenykedő közepes és nagy méretű cégek számában és forgalmában is jelentős 

növekedés következett be a vizsgált időszakban: az Egyesült Királyság harminchét leg

nagyobb vezetési tanácsadó cégének elemzése azt mutatja, hogy 1989-ben ennek a cso-
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portnak az átlagos forgalomnövekedése 35%, átlagos létszámnövekedése pedig 20% 

volt (Keeble-Bryson-Wood 1997). 

.7. táblázat 
Az egyéb üzleti szolgáltatások9 munkahelyeinek regionális megoszlása az Egyesült Ki-

rályságban, 1981-1989 

Régió 1981 1989 Változás 1981-
1989 közt 

fő % fő % fő % 
Nagy London 54477 40,9 133940 37,0 + 79463 + 146 
Délkelet többi része 23832 17,9 78634 21,8 + 54802 + 230 
Kelet-Anglia 2156 1,6 7557 2,1 + 5401 + 251 
Délnyugat 5621 4,2 20132 5,6 +14511 + 258 

Kelet-Midlands 4151 3,1 13639 3,8 + 9488 + 229 

Nyugat-Midlands 11299 8,5 23630 6,5 + 12331 + 109 
Északnyugat 10619 8,0 29479 8,2 +18860 + 178 
Yorkshire és Humberside 5514 4,1 17852 4,9 +12338 + 224 
Észak 3181 2,4 7251 2,0 + 4070 + 128 
Wales 2473 1,9 6323 1,7 + 3850 + 156 
Skócia 8269 6,2 20289 5,6 +12020 + 145 
Eszak-Irország 1630 1,2 2924 0,8 + 1294 + 79 

Egyesült Királyság 133222 100,0 361650 100,0 + 228428 + 171 

Megjegyzés: A munkahe yek száma főállásokban értendő, a részmunkaidős á lásokat a főállások 
0,5-szeresének tekintve 
Forrás: Bryson-Keeble-Wood 1993. p. 120. 

3.1.1.2. Az üzleti szolgáltatások elhelyezkedése 

Az üzleti szolgáltató cégek még inkább helyhez kötöttek és még jellemzőbb rájuk a 

klaszterekbe tömörülés, mint a többi vállalkozás esetében, amelyek térbeli eloszlását 

nagyjából követik. (Az üzleti klaszterekkel dolgozatomban nem kívánok foglalkozni, 

csupán mint az üzleti szolgáltató vállalkozások telephelyválasztásában döntő szerepet 

játszó tényezőt említettem őket.) 

A vállalatok telephelyválasztása és relatív koncentrációja a jövedelmek, a megtaka

rítások és a foglalkoztatottság, a gazdaság egészének az eloszlását követi, amely az 

Egyesült Királyságban (akárcsak Magyarországon) meglehetősen egyenetlen. A 

globalizáció előretörése, a szállítási költségek csökkenése és annak ellenére, hogy egyre 

9 Az „egyéb üzleti szolgáltatások" kategóriába a reklámtevékenység és az üzleti szolgáltatások tartoznak a 
brit Department of Employment negyedévenként közzétett munkaügyi statisztikáiban. 
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könnyebben lehet a vállalatok működéséhez szükséges mind több erőforrást a világ 

bármely részéről beszerezni, a vállalkozások közti kapcsolatok nagy része továbbra is 

helyi szinten realizálódik. Az azonos szakterületen tevékenykedő vállalkozásokból, i l 

letve az azokat kiszolgáló vállalati háttérből felépülő helyi hálózat, a személyes kap

csolatok olyan tényezők, amelyek a vállalkozások helyhez kötődését erősítik. 

Az így létrejövő üzleti klaszterek egy telephely-választási paradoxonra adnak magya

rázatot: míg a gazdaság egyre inkább globalizálódik és a helyhez kötődés a hagyomá

nyos értelemben gyengül, ezalatt a megfelelő telephely kiválasztása kulcsfontosságú a 

versenyképesség szempontjából: a lokális klaszterek erősítik az egyes cégek versenyké

pességét a globális piacon. A földrajzi klaszterek, az agglomerációk és a településhie

rarchia csúcsán álló nagyvárosok döntő hatást gyakorolhatnak a vállalatok telephelyvá

lasztására, az üzleti szolgáltató vállalatok telephelyválasztására pedig különösen. Az 

üzleti szolgáltató cégek koncentrációja még a vállalatok általános koncentrációját is 

meghaladja. 

A vállalkozások információs és különböző szolgáltatások iránti megnövekedett igé

nye, valamint a vállalkozások és az őket kiszolgáló üzleti szolgáltató cégek egyre szoro

sabb együttműködése helyhez köti, lokalizálja az üzleti interakciókat. Az üzleti szol

gáltatások ebben az értelemben „röghöz kötött" tevékenységek, amelyek azonban erősí

tik is annak területnek, helynek a versenyképességét, ahol találhatóak. 

A régiók közötti telephelyválasztás egyre rugalmasabbá válik, de a régiókon belül 

erős térbeli koncentrációt mutatnak az üzleti szolgáltatások az Egyesült Királyságban, 

elsősorban a nagyvárosi központokban. A gazdasági értelemben központi településeken 

a nagyvállalatok felső vezetői és az őket kiszolgáló üzleti szolgáltató vállalkozások kö

zötti személyes kapcsolattartás lehetőségét tartják az egyik legfontosabb tényezőnek, 

ami a nagyvállalatokat a városi központokba vonzza. 

Az Egyesült Királyságban az üzleti szolgáltatások erős koncentrációja figyelhető 

meg, a szektornak a foglalkoztatásból való erősödő részesedése mellett. 1971 és 1984 

között 744 000 új munkahely jött létre az üzleti szolgáltatásokon belül, ezeknek több, 

mint fele Londonban és a nagyvárosokban, illetve néhány vidéki központban: az összes 

új üzleti szolgáltató munkahely 53%-a ide koncentrálódott. 

Ezek a telephelyek két csoportra oszthatók: a „gazdasági elit" telephelyekre, elsősor

ban az ország déli részén, illetve a közepes méretű városok, regionális központok „ha-
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gyományos üzletközpontjaira": ilyenek Glasgow, Tyneside, Liverpool, Manchester, 

Nyugat-Yorkshire, Sheffield, Birmingham, Bristol, Southampton, Portsmouth és Exeter. 

Az ennél később végzett vizsgálatok (pl. Keeble et al 1991) eredményei azt mutatják, 

hogy az „egyéb üzleti szolgáltatások" 62%-a az ország délkeleti részén működött. Ha a 

foglalkoztatottságot vizsgáljuk, 1996-ban az összes Egyesült Királyságbeli szolgáltató 

cég alkalmazottainak 43%-a Londonban dolgozott, London és a délkeleti régió együttes 

aránya 62% volt. Egyes speciális üzleti szolgáltatások területén ez az arány még maga

sabb, a piackutatással és a vállalatvezetési tanácsadással foglalkozó cégek 80%-a Lon

donban, további 13%-a a délkeleti régió Londonon kívüli területein volt található 

(Bennett-Graham-Bratton 1999). 

Az összes gazdasági vállalkozás elhelyezkedése egyrészt keresleti korlátozó tényező 

az üzleti szolgáltatások számára, másrészt a kínálat oldaláról is korlátot jelent. A keres

let oldaláról megközelítve a kérdést, a vállalkozások telephelyválasztása ugyanazon 

megfontolások alapján történik, mint ahogyan az egyének kiválasztják lakóhelyüket: az 

üzleti szolgáltató vállalkozások piaci előnyre tesznek szert, ha a kereslethez közel talál

nak maguknak telephelyet (mint ahogy a kereskedelmi egységek is a nagyobb népes

ségtömörüléseket preferálják, minél speciálisabb szaküzletről van szó, annál nagyobb 

számú vásárlóra van szükség a gazdaságos működéshez). Ami a kínálati oldalt illeti, az 

üzleti szolgáltató vállalkozások elhelyezkedése befolyásolhatja a gazdasági egységek 

telephelyi döntéseit. 

Bennett, Graham és Bratton (1999) tanulmányában egyértelmű és szoros korrelációt 

mutatott ki a gazdasági klaszterek és az üzleti szolgáltatások térbeli eloszlása közt. Az 

üzleti szolgáltatások erős koncentrációját figyelték meg az Egyesült Királyság gazdasá

gi klasztereiben, elsősorban a klaszterek magterületein és kevésbé azok vonzáskörzeté

ben (a tanulmányban összesen 126, jelentősebb gazdasági klasztert határoztak meg, 

ezekben található a brit vállalkozások 76,45%-a, az ország földrajzi területének mintegy 

egyharmadán, egészen pontosan 33,42%-án. A 30 legnagyobb klaszter az ország terü

letének 9%-át fedi le és az összes vállalkozás 43,3%-át foglalja magában, míg a 10 leg

nagyobb klaszter esetében ezek az értékek 3%, illetve 26%). A kereslet gócpontjaitól 

számított távolság tehát az üzleti szolgáltatások számára egyfajta korlátot jelent: a legsi

keresebb üzleti szolgáltató vállalkozások a klaszterek központjában találhatóak, telep-
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helyválasztásuk szorosan követi az összes vállalkozás térbeli eloszlását és az üzleti 

szolgáltatásokon kívül eső vállalkozások eloszlását is. 

A megfigyelhető erős agglomerációs hatás a meglévő fejlettségbeli különbségek erő

södéséhez vezet. Az agglomerálódás mértéke növekszik a klaszter kiterjedésével: minél 

nagyobb a klaszter, annál erősebb az üzleti szolgáltatások koncentrációja, és kifejezet

tebb a koncentráció a klaszter magterületein, mint ha a klaszter egészét vizsgáljuk. 

Ugyanaz a jelenség figyelhető meg tehát az üzleti szolgáltatásoknál, mint a fogyasztói 

szolgáltatások esetében, az agglomerációs előnyök ugyanolyan fontosnak tűnnek az üz

leti szolgáltatások számára, mint a kiskereskedelmi egységek esetében, annak ellenére, 

hogy az üzleti szolgáltatások elvileg bárhová telepíthető, nem helyhez kötött 

(„footloose") tevékenységek. 

Az üzleti szolgáltató cégek térbeli eloszlását az Egyesült Királyságban az alábbiak

ban foglalhatjuk össze: 

- a (nem csak üzleti szolgáltató) vállalkozások legnagyobb része olyan 

klaszterekben található, amelyek a nagyobb kínálati központok közelében (annak 

15 kilométeres körzetén belül) találhatók és a vállalkozások több kínálati köz

pontból választhatnak. Az üzleti szolgáltató vállalkozások elsősorban ezeken a te

rületeken fejlődnek, itt találják meg a szolgáltatók a kritikus tömeget és agglome

rációs gazdaság nyújtotta előnyöket; 

- a brit vállalkozások kisebb része (mintegy 24%-a) nem a vizsgált klaszterekben, 

hanem rurális jellegű területeken helyezkedik el, ahol nagyobb nehézségbe ütkö

zik az üzleti szolgáltatások beszerzése és ezért azokat esetleg távolabbról kell 

megvásárolni. Ez megdrágíthatja a szolgáltatások előállítását és annak eljuttatását 

a szolgáltatást igénybe vevő vállalkozáshoz és megnehezíti a szolgáltató vállal

kozások hálózatépítését, illetve a helyi gazdaságba történő beágyazódását. Eze

ken a területeken az informatika, az elektronikus kereskedelem és a más távköz

lési hálózatok az utazásnál nagyobb jelentőségre tehetnek szert a szolgáltatások 

beszerzése során, ami nemcsak a szolgáltatás nyújtásának módját, hanem a lehet

séges szolgáltatások körét is befolyásolhatja {Bain-Taylor 1999, Bennett, 

Graham és Bratton 1999, Grimes 1999). 
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3.1.1.3. A szolgáltatásfejlesztési politika 

Az üzleti vállalkozások koncentrációja kiemeli a tudatos helyi fejlesztési politika jelen

tőségét a helyi adottságok javításában, mint olyan megoldást, amivel az egyes területek 

versenyelőnyét növelni lehet. Mivel a vállalkozások és a többnyire szorosan a közelük

be települő üzleti szolgáltatások nagymértékű koncentrációt mutatnak az Egyesült K i 

rályságban, a korábbi feltételezések szerint az üzleti szolgáltatások fejlődésére legna

gyobb hatással egy alkalmas helyi fejlesztési politika lehet. 

Helyi szinten a legtöbbet az oktatás és képzés fejlesztésével, a kutatás és az infrast

ruktúra javításával lehet elérni. Ösztönözni lehet az információcserét és különböző 

programokat lehet kidolgozni (ezekről később bővebben lesz szó) a vállalkozások kö

zötti, illetve az állami és magánszektorbeli szereplők közötti szinergia javítása érdeké

ben. Lejjebb lehet szállítani a piacra lépés vagy a növekedés útjában álló korlátokat (ez 

elsősorban a kisvállalkozások számára fontos), meg lehet könnyíteni az üzleti szolgál

tatásokhoz való hozzáférést. 

A helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések kiindulópontja az, hogy egy szűk, jól 

lehatárolható területen a beavatkozások és támogatások a helyi gazdaság fejlődését tud

ják sikeresen elősegíteni és nem terjednek tovább a szélesebb regionális, országos vagy 

nemzetközi szintre. A legtöbb helyi gazdasági kezdeményezés ezért a Képzési és Vál

lalkozási Tanácsok (Training and Enterprise Councils, TECs) és a Helyi Vállalkozási 

Tanácsok (Local Enterprise Councils, LECs) szintjén történik. Az Angliában nemrégi

ben létrehozott Regionális Fejlesztési Tanácsok a már korábban is működő skóciai, wa

lesi és észak-írországi szervezetek tevékenységét és tapasztalatait igyekeznek átültetni 

az angliai régiókba, szintén azzal a feltételezéssel, hogy politikai kezdeményezéseik 

hatásai, még ha regionális szintűek is a kezdeményezések, nagyrészt helyi szinten ma

radnak meg és nem fejtenek ki szélesebb körű hatást. Bennett, Graham és Bratton 

(1999) vizsgálatai azonban azt mutatják, hogy az üzleti klaszterek átfedése miatt az egy 

pontra koncentrált kezdeményezések igen kevéssé hatékonyak és szerencsésebb lenne 

azokat regionális, vagy országos szinten végrehajtani, a brit metaklaszter egészét vagy 

annak legalább nagy részét érintve. 

A helyi kezdeményezések fontos vonulata a vállalkozói beszállítói hálózatok, a helyi 

üzleti hálózatok és az üzleti szolgáltatások és tanácsadás helyzetének javítása. A DT1 

(Department of Trade and Industry, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium) ilyen jellegű 
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kezdeményezései a Regionális Beszállítói Hálózat nevű kezdeményezés (Regional 

Supply Network), illetve a Business Links (Vállalkozói Kapcsolatok) nevű országos 

hálózat létrehozása. (Skóciában ezeknek Business Shop, Walesben Business Connect a 

nevük.) E szervezetek célja a vállalkozások és külső környezetük közti kapcsolatok ja

vítása és fejlesztése. Angliában 80 Business Link központ és mintegy 200 kirendeltség 

működik, a skóciai és walesi irodák száma 20 körül mozog. 

A Business Links kezdeményezés elsősorban a gazdaságban egyre jelentősebb szere

pet játszó kis- és középvállalkozások támogatására hivatott. Az egyre tudásintenzívebbé 

váló gazdasági környezetben a kis- és középvállalkozások tulajdonos vezetői nehezen 

tudnak versenyezni a tudásban gazdagabb környezetben dolgozó vállalatokkal. A mai 

vállalatok vezetése olyan összetett és sokféle tudást igényel (finanszírozás, beszerzések, 

humán erőforrások, innovációk stb.), aminek a kis cégek vezetői egy személyben egyre 

kevésbé képesek megfelelni. A napi működés köti le erőforrásaik nagy részét és keve

sebb idő és energia marad a hosszú távú stratégia kialakítására vagy az új vezetői képes

ségek elsajátítására. Idő és pénz hiányában ezeket az új ismereteket saját maguk kifej

leszteni általában nem tudják (a Small Business Research Centre egy 1992-es felméré

sében részt vevő kis- és középvállalkozások mindössze 23%-a biztosított valamilyen 

szervezett képzést vezetői számára), de gyakran a külső beszerzéshez is hiányoznak az 

erőforrásaik. 

A kormányzat ennek tudatában igyekezett olyan támogatási programot kidolgozni, 

amely segítségével a kis- és középvállalkozások megfelelő külső üzleti tanácsadó szol

gáltatásokhoz juthatnak hozzá. A cél egy olyan mechanizmus kialakítása volt, amely 

segítségével oldódik a kis cégek tulajdonosainak-vezetőinek az elszigeteltsége és lehe

tőségük nyílik arra, hogy vállalkozásuk működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos 

szaktanácsot kapjanak helyi, regionális vagy országos szinten. 

Az 1992-ben elindított Business Links hálózat az üzleti szolgáltatások országos háló

zataként működik, ahol a kis- és középvállalkozások az „egyablakos ügyintézés" (one-

stop shop) módszerével, egy helyen juthatnak különböző szaktanácsadási és egyéb üz

leti szolgáltatásokhoz. Elvileg minden vállalkozás számára elérhetőek a Business Links 

által nyújtott szolgáltatások, de a fő célcsoport a 10 és 250 közötti alkalmazotti lét

számmal működő és növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások. 
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A Business Links kezdeményezés sikerének kulcs a Személyes Üzleti Tanácsadók 

(Personal Business Advisers) hálózatával való együttműködés, akik közvetlen hosszú 

távú kapcsolatban állnak a kis- és középvállalkozásokkal. Bryson és Daniels (1998) ta

nulmányukban beszámolnak egy felmérésről, amelyben a válaszadó kis- és középvállal

kozások 84%-a jelezte, hogy dolgozott már külső tanácsadóval (elsősorban speciális is

mereteik és szaktudásuk igénybe vétele miatt, illetve a problémák elfogulatlan, pártatlan 

vizsgálata miatt, lásd 8. táblázat). Messze legnagyobb arányban a jogi, illetve az infor

matikai és számítástechnikai szolgáltatásokat vették igénybe a cégek (9. táblázat). 

8. táblázat 
A kis- és középvállalkozások motivációi külső tanácsadók igénybevételekor 

A tanácsadás igénybevételének oka Említések száma % 

Különleges szaktudás és ismeret iránti igény 110 37 
Tárgyilagos, elfogulatlan értékelés 57 19 
Időszakosan nagy szükség van segítségre 54 18 
Időhiány a képességek cégen belüli kifejlesztéséhez 35 12 
Külső tanácsadókkal korábban szerzett jó tapasztatok 16 5 
Belső vezetői döntés megerősítése 15 5 
Megfelelő szakembergárda hiánya 7 2 
Más 5 2 

Összesen 299 100 

Forrás: Bryson-Daniels 1998, 271. o. 

A kis- és középvállalkozások számára a megfelelő külső tanácsadó felkutatását segí

tik elő az olyan,állami szektorbeli szereplők, mint amilyenek a Business Links szerve

zetek. A Business Link-hez forduló vállalkozót a megfelelő személyes üzleti tanácsadó

hoz irányítják, aki objektív módon felméri a vállalkozást. A személyes üzleti tanácsadó 

általában olyan személy, aki közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a sikeres kisvállal

kozások működtetése terén vagy valamilyen különleges szaktudással rendelkezik. A brit 

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium egy 1996-os, 502 személyes üzleti tanácsadót 

érintő felmérésének adatai szerint 47%-uk saját kisvállalkozást vezetett, illetve 45%-uk 

vezetett más vállalkozást; emellett 93%-uk diplomával vagy azzal egyenértékű szakmai 

képesítéssel rendelkezett. 
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9. táblázat 
A kis- és középvállalkozások által igénybe vett külső tanácsadók száma (zárójelben 

igénybe vételük %-os aránya) 

Igénybe vett szolgáltatás A tanácsadó telephelye Összesen 

Külső tanácsadót 
igénybe vevő cégek, 

%-ban 
helyben3 régión 

belül 

Egyesült 
Királyság 

más részén 
Üzleti tervezés 27 21 (50) 11 10 42 
Szervezetfej lesztós 19 12(40) 7 11 30 
Piackutatás 25 12(31) 13 14 39 
Finanszírozási és igazgatási 28 22 (51) 13 8 43 
rendszerek 

Humán erőforrások és/vagy 28 23 (54) 13 7 43 
munkaerő-felvétel 

Termelés- és szolgáltatás 3 2(40) 1 2 5 
menedzsment 

Marketing (reklámmal és 29 21 (46) 13 12 46 
PR-ral együtt) 

Informatika és számítógépes 35 29(53) 13 13 55 
rendszerek 

Pénzügyi menedzsment 16 12(48) 8 5 25 
Jogi ügyek 47 34 (46) 20 20 74 
Környezetvédelemi ügyek 9 4(29) 4 6 14 
Egyéb 14 10(50) 4 7 22 

Összesen 202 (46) 120 115 438 

a Helyben: az ügyfél telephelyétől számított 20 mérföldön (mintegy 30 kilométeren) belül 

Forrás: Bryson-Daniels 1998, 272. o. 

Néhány évvel a Business Link kezdeményezés elindítása után az Ipari és Kereske

delmi Minisztérium egy felmérést végzett a kezdeményezés hatékonyságáról, amelyben 

a Business Link kirendeltségek által támogatott vállalkozások termelékenységét, jöve

delmezőségét és exportteljesítményét vizsgálták, öt fontos mutatóra koncentrálva: for

galom, eszközök, munkaerő létszáma, profit és exportértékesítés. Az Ipari és Kereske

delmi Minisztérium az Ernst and Young tanácsadó céget bízta meg 1995-ben az értéke

lés elvégzésével. 38 személyes üzleti tanácsadóról készítettek esettanulmányt és a Busi

ness Link 250 ügyfelével folytattak telefonos interjút. A megkeresett vállalatoknak arra 

kérdésre kellett választ adniuk, hogy a Business Link szolgáltatásai segítségével sike

rült-e javítani teljesítményükön. A megkérdezettek alig több, mint fele (50,5%) nyilat

kozta azt, hogy a Business Link pozitív hatással volt a tevékenységükre, de közülük is 
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több cég szerint a változások valószínűleg akkor is bekövetkeztek volna, ha nem kapnak 

külső segítséget 1 0. 

A Business Link központok hatékonysága tehát, a kis- és középvállalkozások szak

mai szolgáltatásokkal történő ellátásában játszott pozitív szerepük ellenére, korlátozott

nak tűnik. Ennek több oka van. Ritkán kerül sor a személyes üzleti tanácsadókkal kap

csolatos tapasztalatcserére a Business Link központok között, a köztük lévő kapcsolat

tartás többnyire ad hoc-jellegü, informális és nem kielégítő, annak ellenére, hogy létezik 

olyan regionális fórum, amely a kommunikáció elősegítésére hivatott, pl. a regionális 

Business Link központok vezetői között. A legnagyobb probléma azonban alapvetően 

földrajzi jellegű, a Business Link hálózat térbeli tagolódásából adódik: minden Business 

Link központnak „helyi" szakértelemre kell szert tennie és helyi identitást kell kialakí

tania, hogy igazolja létjogosultságát az országos hálózatban. Ha túl sok közös tevékeny

séget folytatnának a Business Link központok és kirendeltségek, az arra ösztönözhetné 

az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumot, hogy vonja össze őket a mértgazdaságosság 

jegyében. Minden Business Link egység védelmezi a maga identitását és létjogosultsá

gát, ami korlátozza az ugyanabban a régióban működő egységek közötti kollektív cse

lekvést. 

Gyakorlatilag a Business Link hálózat minden egysége monopóliummal rendelkezik 

a helyi gazdaságot illetően: egy adott kis- és középvállalkozás egy bizonyos Business 

Link egység érdekeltségi területén nem veheti igénybe egy másik egység szolgáltatásait. 

A Business Link egységek által kiközvetített személyes üzleti tanácsadók erős kapcso

latokat alakítanak ki a területükön működő vállalkozásokkal, ami meggátolja a vállalko

zások vezetőit abban, hogy újfajta ismeretekhez és szaktudáshoz jussanak hozzá. Ez a 

fajta monopolisztikus helyzet a helyi kapcsolatokat erősíti, de nem segíti elő egy regio

nális vagy országos szakértői hálózat létrejöttét. 

A Business Links kezdeményezés ebben a formájában a „gondolkodj lokálisan és 

cselekedj lokálisan" elvét erősíti. 1996 márciusában ezért létrehozták a Business Link 

Network Company-t (Vállalkozói Kapcsolatok Hálózata), amely egy olyan információs 

1 0 Nemcsak a Minisztérium végzett ilyen vizsgálatokat, hanem egyes Business Link központok maguk is. 
A Hereford and Worcester Business Link egy vizsgálatában úgy találta, hogy az általuk támogatott vál
lalkozások az 1995-96-os két éves időszak alatt 28%-kal növelték forgalmukat és 2%-kal a munkaerő 
létszámát, szemben a segítségüket igénybe nem vevő vállalkozások 14,5%-os forgalomnövekedésével és 
9%-os alkalmazotti létszámcsökkenésével. Az eredmények impozánsnak tűnnek, de nem bizonyítható, 
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rendszert működtet, amelyen keresztül az egyes Business Link vállalatok megismerhetik 

egymás tevékenységét és legjobb gyakorlatát. Az egységek között létesített számítógé

pes összeköttetés azonban a problémának csak a technikai részét oldja meg: oldja az 

egyes Business Link egységek elszigeteltségét, lehetővé teszi a gyorsabb és hatéko

nyabb információáramlást, de nem alakíthatja ki az üzleti szolgáltatások igénybevételé

nél rendkívül fontos bizalmat és nem képes a testre szabott információkat kezelni, 

amelyek kizárólag az ügyfelek közötti személyes érintkezéssel adhatók át. 

Kétséges ezek ismeretében, hogy a vállalkozások üzleti szolgáltatásokkal való tá

mogatásának ez a nagymértékben helyhez kötött módja segíti-e a brit gazdaság egészé

nek a fejlődését. A különböző helyek így egymás versenytársai egy zéró összegű játsz

mában. Az üzleti klaszterek és a brit gazdaság egésze mint metaklaszter szerkezete mi

att a regionális vagy országos szintű kezdeményezések nagyobb sikert érhetnek el. Ez 

annál inkább igaz, mert a kínálati oldal javításának általános eszközei többnyire az or

szágos szintű politikához tartoznak: ilyen az oktatás és szakképzés, illetve a szabályozá

si környezet. Míg tehát a helyi szint jelentősége megmarad, elsősorban a legkisebb cé

gek vonatkozásában, a leghatékonyabb támogatási rendszereket valószínűleg regionális 

vagy országos szinten kell kidolgozni. 

Ez felveti azt a kérdést, hogy szükség van-e ilyen nagy számú Business Link köz

pontra és kirendeltségre, illetve hogy a Képzési és Vállalkozási Tanácsok milyen módon 

tudnak együttműködni a Business Link szervezetekkel. Ennek érdekében 1999 júniusá

ban 45 területen megreformálták a Képzési és Vállalkozási Tanácsok és a Business Link 

szervezetek működését, helyettük ún. Small Business Service (Kisvállalkozás

támogatási szolgáltatás) nevű szervezeteket hoztak létre. Ezek regionális központokba 

szerveződve és egyenként nagyobb földrajzi területet lefedve nyújtanak támogatást a 

vállalkozásoknak. A már említett Business Link Network Company, amely a helyi Bu

siness Link kirendeltségek egyfajta „szövetségeként" működik, azon fáradozik, hogy 

speciális szaktudási, kiválósági központokat hozzon létre. Az Ipari és Kereskedelmi M i 

nisztérium is támogatja a regionális specializáció kialakítását. Mindkéz kezdeményezés 

gyermekcipőben jár még, komolyabb eredményekről még korai volna beszélni. 

Skóciában és Walesben a ritkábban használt, speciális tanácsadási szolgáltatások 

kezdettől fogva regionális szinten szerveződtek, ez a modell Angliában is lemásolható. 

hogy a növekedés kizárólag a Business Link eredményes tevékenységének tudható be (Bryson-Daniels-

64 



A specializált regionális szaktudás kialakításában a nemrégiben alakult területfejlesztési 

ügynökségek is szerepet vállalhatnak. 

Kérdés azonban, hogy milyen szolgáltatásokhoz jut hozzá a brit vállalkozások 24%-

a, azok a vállalkozások, amelyek rurális jellegű térségben, a nagyobb gazdasági köz

pontoktól távolabb működnek. A 24% nem tűnik jelentősnek, de ezek összesen több, 

mint 300 000 céget jelentenek az ország területének 62%-án: átlagos sűrűségük négy

zetkilométerenként mindössze 2,18, szemben a 126 klaszterben működő vállalkozások 

ll.,52-es értékével. Korábban a Vidékfejlesztési Bizottság (Rural Development 

Committee) volt a vidéki vállalkozások legfőbb támogatója, szolgáltatója. Országos in

formációs rendszere helyi irodáiból álló hálózata révén elérhető volt az összes vidéki te

rület számára, egy államilag finanszírozott projekt keretében belül pedig üzleti tanács

adók adtak szaktanácsot és nyújtottak segítséget helyben a vidéki vállalkozások számá

ra. A Vidékfejlesztési Bizottságot azonban megszüntették, támogatási rendszereit és 

munkatársait a területfejlesztési ügynökségek vették át. Működésük regionális jellege 

ellenére a vidéki cégek problémái számára nem jelentenek igazi megoldást. A Vidék

fejlesztési Bizottság által kialakított és működtetett rendszer, a vállalkozásokhoz utazó 

és helyben tanácsot adó szakemberek hálózata jobb megoldásnak tűnt. 

3.1.2. Az üzleti szolgáltatások fejlesztésének politikája Olaszországban 

Olaszország legfejlettebb, legiparosodottabb régióiban komoly hagyományai vannak a 

kis- és középvállalkozások üzleti szolgáltatások által történő támogatásának. Sok eset

ben a regionális kormányzat által létrehozott üzleti szolgáltató központoknak (Centri di 

Servizio Reálé) tulajdonítják az olasz kis- és középvállalkozások kiemelkedő nemzetkö

zi versenyképességét (Pietrobelli-Rabellotti 2003). 

Az 1980-as évek eleje óta az üzleti szolgáltató központok a kis- és középvállalkozá

sok támogatásának a politika által előszeretettel alkalmazott eszközeivé váltak. Több

nyire az állami- és a magánszektor közösen hozta létre őket, a hagyományos szektorok

ban a kis- és középvállalkozások dominanciájával jellemezhető olasz feldolgozóipar 

modernizációjának elősegítése és támogatása érdekében. 

Ingram 1999). 
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Az üzleti szolgáltató központok létrehozása egybeesett az 1980-as években az ága

zati politikák regionális szintre történő decentralizációjával, így lehetőség nyílt arra, hogy 

az egyes régiók saját ágazati szerkezetükhöz legjobban illeszkedő helyi támogatási rend

szereket dolgozzanak ki. Az olasz üzleti szolgáltató központokat általában decentralizált és 

nem központilag előírt módon hozták létre (az olasz rendszer e tekintetben erősen eltérő a 

részletesebben tárgyalt angol üzleti szolgáltatásfejlesztési politikától). 1988-ban 75 ilyen 

központ működött, jelenleg mintegy 80, regionális eloszlásukra pedig nagyfokú területi 

koncentráció, a hagyományosan fejlettebb és versenyképesebb észak-olasz régiók domi

nanciája jellemző (Lombardiában 15, Veneto tartományban 10, Emilia-Romagna-ban 11 

és Toscana-ban 16 központ működik). 

Pietrobelli és Rabellotti (2003) tanulmánya az üzleti szolgáltató központok szempont

jából „legsűrűbb" régiók közül három, Emilia-Romagna, Lombardia és Veneto tartomá

nyok központjainak működését, a kis- és középvállalkozások gazdasági teljesítményének 

javulásához való hozzájárulását vizsgálja. A három régió az ipari fejlődés eltérő útjain 

ment keresztül és eltérő regionális politikát folytat: 

- Emilia Romagna-ra az ipari körzetek erős koncentrációja jellemző, valamint a helyi 

és regionális szintű iparpolitikának hosszú múltra visszatekintő hagyományai; 

- Veneto esetében az ipari fejlődés később kezdődött, mint a másik két régióban. A 

helyi ipar fejlődésében a magánkezdeményezések játszották a döntő szerepet, a helyi 

önkormányzat és a központi állami intézmények jelentősége jóval csekélyebb volt. A 

helyi intézmények gyakran az alulról induló önszerveződés spontán eredményei; 

- Lombardia régóta iparosodott régió, vegyes gazdaságszerkezettel, amelyben az ipari 

nagyvállalatokat, a kis- és középvállalkozások körzeteit ugyanúgy megtaláljuk, mint 

a fejlett tercier szektort. Az üzleti szolgáltató központok mint a kis- és középvállal

kozásokat támogató iparpolitika eszközei itt már régóta működnek: már az 0980-as 

évek elején törvényt alkotott a regionális kormányzat, amely értelmében az üzleti 

szolgáltató központok a helyi iparszerkezet modernizációjának és a kis- és közép

vállalkozás innováció s kapacitása erősítésének legfontosabb eszközeivé váltak. 

A üzleti szolgáltató központok többnyire a szolgáltatások széles skáláját kínálják: de

sign, marketing, műszaki tanácsadás, képzés és üzletviteli tanácsadás. A központok 

83%-a legalább 6-féle szolgáltatást kínál, 30%-uk pedig 10-nél is többet. A leggyak

rabban igénybe vett szolgáltatások 
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- a műszaki tanácsadás területén: információ-szolgáltatás; alkalmazott kutatási 

projektekkel, hardware- és software-alapú műszaki megoldásokkal kapcsolatos ta

nácsadás; laboratóriumi tesztelés és minőségtanúsítás; 

- a képzés területén: vezetői és műszaki képzés. 

A műszaki szolgáltatások (azon belül is főleg a laboratóriumi vizsgálatok és a minő

ségtanúsítás) a legjövedelmezőbb tevékenysége a központoknak (a központok 43%-ánál 

első helyen áll), ezt követik a képzések (a központok 20%-ának fő bevételi forrása, de 

az igazsághoz hozzátartozik, hogy a képzések jövedelmezősége elsősorban az e téren 

rendelkezésre álló jelentős mennyiségű európai uniós forrásoknak köszönhető). 

Az üzleti szolgáltató központok tevékenysége meglehetősen diverzifikált, mindazo

náltal elkülöníthető négy olyan fő specializáció, amely mentén osztályozni lehet a vizs

gált 30 központot: 

- 9 központ (az összes 30%-a) elsősorban laboratóriumi vizsgálatokkal és minő

ségtanúsítással foglalkozik. Többnyire ezek a legnagyobb központok, ami az ügy

felek számát, a forgalmat és az alkalmazotti létszámot illeti. Általában olyan 

szolgáltatásokat kínálnak, amelyeket az ügyfelek igényelnek tőlük, és ezeknek a 

szoknak a szabványosítása révén piacukat gyakran az egész országra ki tudják 

terjeszteni; 

- 10 központ (33%) fő tevékenységi területe a területfejlesztés, különösebb ágazati 

specializáció nélkül. Valamivel kevesebb alkalmazottal dolgoznak, kevesebb az 

ügyfelük is, mint az előző kategória esetében. Az összes központ közül ők kötőd-

nek legerősebben az állami szektorhoz, többen közülük a közpénzek társadalmi

lag igazságosabb, nem csak a piaci erők által meghatározott elosztásában játsza

nak koordináló szerepet, illetve jelzik a központi politika felé a jövőben vélhető

leg felmerülő szolgáltatások iránti igényeket; 

- 7 központ (23%) az ipari körzetek fejlesztésére szakosodott. A legerősebben kö

tődnek a magánszektorhoz, többnyire nem igazán innovatívak, a fő ügyfélkörüket 

jelentő kis- és középvállalkozások igényeit elégítik ki ; 

- 3 központ (az összes 10%-a) fő területe az innovációs szolgáltatások. Kis mére

tűek, kevés alkalmazottal és ügyféllel. Bevételük nagyobb része a szolgáltatásai

kat igénybe vevő vállalkozásoktól, és nem állami támogatásokból származik. 

Emellett mindössze egy központ foglalkozott elsősorban képzéssel és oktatással. 
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Az üzleti szolgáltató központok sokszínűsége történelmi fejlődés eredménye. Az or

szágos politika e téren csak irányelveket fogalmaz meg, a szolgáltatásfejlesztési politika 

kialakítását és végrehajtását a helyi és regionális szintre bízza. Az üzleti szolgáltató 

központokat decentralizált módon, alulról építkezve hozták létre, többnyire az állami (re

gionális és helyi közigazgatás) és a magánszektor (vállalkozói érdekképviseleti szervek, 

kereskedelmi- és iparkamarák, helyi bankok, magánvállalkozások és azok csoportjai) ösz-

szefogásával. Erősen kötődnek a helyi üzleti környezethez. Nagyobb részük önfenntartóvá 

vált, nem függ már az állami támogatásoktól. 

Ugyanakkor a műszaki innováció terjesztésében és a gazdasági szerkezetváltás ke

zelésében nem igazán eredményesek az olasz üzleti szolgáltató központok. Kisebb ré

szük erősíti csak az ügyfélkörüket képező kis- és középvállalkozások innovációs kapa

citását, legtöbbjük a cégek mai versenyelőnyének a megőrzését, nem pedig új verseny

előnyök kialakítását segíti elő. 

Összefoglalva az olasz üzleti szolgáltató központoknak a helyi gazdaságfejlesztésben 

játszott szerepét, elmondhatjuk, hogy magas színvonalon elégítik ki ügyfeleik jelenlegi 

igényeit, de nem mennek elébe a változásoknak, nem erősítik a helyi gazdaság innová

ciós kapacitását. Az egyre gyorsabban változó és egyre keményebb versennyel jelle

mezhető modern gazdaságban éppen ezért megkérdőjelezhető, hogy hosszabb távon si

keresek lesznek-e. 

3.2. Az üzleti szolgáltatások szerepe periférikus térségek fejlesztésében 

A gazdaságpolitikusok körében évtizedek óta optimizmussal tekintenek az üzleti szol

gáltatásokra, mint a hátrányos helyzetű régiók fejlesztésének eszközére, amelyek a gaz

daságilag gyengébb régiók problémájára hosszú távon megoldást nyújthatnak (Bailly-

Maillat-Coffey 1987, Coffey-Polése 1989). Ennek az optimizmusnak az alapja az a felis

merés, hogy az üzleti szolgáltató tevékenységek elvileg bárhová telepíthetők, és nem 

kötik őket azok a telephely-választással kapcsolatos szempontok, amelyek egyes régió

kat a hagyományos feldolgozóipari tevékenységek számára kevésbé vonzóvá tesznek. 

Az 1980-as évek eleje óta több ország közigazgatási szervezete és gazdaságpolitikája 

igyekezett a szolgáltató ágazattal befolyásolni a regionális gazdaságok fejlődését. 

Hogy a szolgáltatások milyen hatást gyakorolnak az egyes régiók gazdasági fejlődé

sére, az attól függ, hogy miként határozzuk meg a fejlődés fogalmát. Amennyiben a 
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munkahelyek számának emelkedését önmagában fejlődésnek tekintjük, akkor a közös

ségi vagy fogyasztói szolgáltatások (amelyek iránti keresletet a gazdaságilag elmaradott 

régiókban gyakran nagyrészt transzfer-átutalásokból elégítenek ki) ugyanolyan haté

kony területfejlesztési eszközöknek tekinthetők, mint az üzleti szolgáltatások. Ha azon

ban a fejlődést úgy definiáljuk, mint a szerkezetváltás, a termelékenység növelése, a 

valós piaci viszonyok között elért jövedelmek növekedése stb. (természetesen a munka

helyteremtés ez esetben is a siker egyik ismérve marad), akkor a területi fejlődésre a 

tercier szektoron belül csak az üzleti szolgáltatások gyakorolnak igazi hatást 1 1. 

Az üzleti szolgáltatásoknak a területi fejlődésben játszott szerepéről más, általam már 

említett tanulmányokban részletesen olvashatunk (Bennett-Graham-Bratton 1999; 

Bryson-Wood 1997; Horváth \991-Jlleris 1996; Soy 1994 stb.). Ehelyütt csak néhány, a 

hátrányos helyzetű régiókra vonatkozó megállapítást szeretnék tenni, és részletesebben 

szólni az üzleti szolgáltatások telephely-választására ható azon tényezőkről, amelyek 

közvetlenül érintik a centrumtérségeken kívüli régiókat. 

Üzleti szolgáltatásokon azokat a köztes funkciókat értem, amelyek termékek vagy 

más szolgáltatások előállításához inputként szolgálnak, és ezáltal közvetett módon részt 

vesznek a termelési folyamatban. Ezek a szolgáltatások tudják legnagyobb mértékben 

befolyásolni a hátrányos helyzetű régiók gazdasági fejlődését, az alábbi okok miatt: 

- az első ok az, hogy üzleti szolgáltatások jelentik a gazdaság legdinamikusabban 

növekvő szektorát a legtöbb fejlett gazdaságban (lásd Coffey-Polése 1989, 

Keeble-Bryson-Wood 1997). Az üzleti szolgáltatások iránti megnövekedett igény 

az árutermelő tevékenységek szervezeti struktúrájában megfigyelhető változá

soknak, valamint a termékinnováció fokozódó jelentőségének és a piacok egyre 

erőteljesebb differenciálódásának a következménye. A cégek szervezeti felépíté

sében megfigyelhető általános tendencia az externalizáció, a korábban vállalati 

funkcióként gyakorolt tevékenységek külső, szakosodott vállalkozások vagy 

személyek részére történő átadása (részletesebben erről lásd a 2.5.2. A szolgáltató 

alágazatok foglalkoztatottságának növekedése című fejezetet); 

1 1 Egyes szerzők (pl. Begg 1993; Illeris 1994, 1996) ugyanakkor a fogyasztói szolgáltatásokat is fontos
nak tartják a területi fejlődés szempontjából, mivel azok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy egy terület 
kellemes és vonzó lakóhelyi környezetet nyújtson a modern termelési folyamatban egyre fontosabb sze
repetjátszó magasan képzett munkaerő számára. 
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- a második ok, ami miatt az üzleti szolgáltatások olyan fontosak a területi fejlődés 

szempontjából, az, hogy e tevékenységek egy adott régió gazdasági alapjának 

fontos részét képezik. Az üzleti szolgáltatások jelentős része alaptevékenységnek 

tekintendő, mivel jelentős mértékben hozzájárulhatnak egy adott régió exportbe

vételeihez. Az üzleti szolgáltatások a régiók közötti, illetve a nemzetközi keres

kedelem egyik leggyorsabban növekvő csoportja {Coffey-Polése 1989); 

- a harmadik ok az előzőből következik: az üzleti szolgáltatások térbeli eloszlása 

jelentősen eltérhet a többi, elsősorban fogyasztói szolgáltatásétól, amelyek főleg a 

népesség térbeli eloszlását követik. Az üzleti szolgáltatások esetében nem áll fenn 

az a kényszer, hogy a fogyasztók közelében kell lenniük. Elvileg a távoli, ritkáb

ban lakott területek ugyanúgy megfelelnek az exportorientált üzleti szolgáltatások 

számára, mint a centrumtérségek; 

- a negyedik és talán legfontosabb ok, hogy a beruházásokban, innovációban és 

technológiai váltásban játszott szerepük miatt az üzleti szolgáltatások hozzájárul

hatnak a gazdasági fejlődés folyamatának térbeli átrendeződéséhez. Az üzleti 

szolgáltatások stratégiai fontosságú szerepet játszanak a termelés folyamatában, 

mert elősegítik a vállalkozások alkalmazkodását a gazdasági környezet változá

saihoz. Egy gyors technológiai változásokkal jellemezhető időszakban, mint 

amilyen jelenleg is zajlik, egyes üzleti szolgáltatások a változások közvetítői le

hetnek: elősegítik az ismeretek, attitűdök, termékek és termelési folyamatok 

megváltoztatását a változó gazdasági körülményeknek megfelelően, vagy lega

lábbis csökkentik a változásokhoz történő alkalmazkodás útjában álló szervezeti, 

vezetői vagy információs szakadékokat. 

3.2.1. Az üzleti szolgáltatások telephely-választásának jellegzetességei 

Az üzleti szolgáltatások és a területi fejlődés összefüggéseinek vizsgálatában elsődleges 

fontossága van a telephelyválasztás kérdésének. Vajon csak a viszonylag kevés telep

helyi kötöttséggel rendelkező, rugalmasan, szinte bárhová telepíthető tevékenységek 

képesek elősegíteni egy periférikus helyzetű térség gazdasági fejlődését? Elég rugalma

sak-e telephelyi kötöttségeiket tekintve azok a fejlett üzleti szolgáltatások, amelyek a te

rületi fejlődést elősegíthetik, hogy a periférikus régiókba vagy legalábbis a nagyvárosi 

területeken kívülre települjenek? 
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Az üzleti szolgáltatások telephely-választásának vizsgálatakor legalább három prob

lémakört kell vizsgálnunk (Tervo-Niittykangas 1994): 

- az első az üzleti szolgáltató tevékenységek térbeli szerkezete. Ide tartozik az ága

zat térbeli eloszlását befolyásoló tényezők vizsgálata. Úgy tűnik, mindeddig nem 

sikerült olyan telephely-elméletet kidolgozni, amely az üzleti szolgáltatásokra 

illeszthető. Empirikus vizsgálatok tanulsága szerint az üzleti szolgáltatásokra a 

nagyfokú koncentráció a jellemző (2. ábra), speciális telephelyi igényeik miatt 

(szakképzett munkaerő iránti igény, kiegészítő szolgáltató tevékenységek közel

ségének szükségessége és a piachoz való közelség kényszere). A fejlett üzleti 

szolgáltatások telephely-választási lehetőségei ezért igen korlátozottak a na

gyobb városokon kívül. Amennyiben üzleti szolgáltatások jelentősebb mértékben 

növekedtek a nagyvárosokon kívül, az többnyire dekoncentrációként (az üzleti 

szolgáltatásoknak a szuburbánus területeken történő fejlődéseként) és kevésbé 

valós decentralizációként következett be; 

- a második fontos kérdéskör az üzleti szolgáltatások növekedésének földrajzi el

oszlására vonatkozik. Elméletileg az üzleti szolgáltatások ugyanúgy képesek a 

térben és az időben terjedni, mint a legtöbb innovatív folyamat. A Christaller-

féle központihely-elmélet szerint a terjedés fő iránya a városi hierarchián lefelé 

figyelhető meg (Rechnitzer 1994). Az üzleti szolgáltatások terjedése azonban a 

nagyvárosi központokból az őket körülvevő területekre kisugárzással is történ

het. Egyes szerzők (Tervo-Niittykangas 1994) szerint az üzleti szolgáltatások 

terjedése ennél sokkal rugalmasabb módon zajlik: akár az azonos szinten lévő 

központok között, sőt a kisebb központoktól a nagyobbak felé is történhet és nem 

feltétlenül követi a városhierarchiát „felülről lefelé"; 

- az is egyértelmű, hogy a különböző üzleti szolgáltatások térbeli terjedése külön

bözőképpen történhet. Az általában megfigyelhető koncentrációval szemben két 

ellenkező irányú tendencia figyelhető meg. A szektoron belüli fokozódó mun

kamegosztás (Eberts-Randall 1998) és bizonyos speciális szolgáltató tevékeny

ségek megjelenése más telephelyi logikát követ. Az üzleti szolgáltató tevékeny

ségek által előállított információ nagy része a távközlési csatornákon keresztül 

közvetíthető, míg egy másik részük annyira egyedi, testre szabott, összetett vagy 

szubjektív, hogy a személyes találkozásokat továbbra sem pótolhatja semmilyen 
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technikai vívmány (Illeris 1989). A földrajzi távolságok beszűkülése azonban -

stílszerűen fogalmazva - „távolról" sem jelenti azt, hogy minden hely egyformán 

alkalmassá válik, sokkal inkább azt, hogy más telephelyi adottságok válnak lé

nyegessé. Ez a folyamat a gazdag információs infrastruktúrával és kellemes la

kóhelyi- és munkakörnyezettel rendelkező régiók vonzerejét növeli, de arra is 

van példa, hogy a szuburbánus területek autóval könnyen megközelíthető közle

kedési csomópontjai válnak az újonnan alapított üzleti szolgáltatások preferált 

telephelyeivé (Hessels 1994). 

2. ábra 
A központi régiók részesedése az üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak számából 

néhány európai országban 
Egyesült Királyság 

1989 

41,22% 58,78% 

Franciaország 
1991 

39,10%, 

/ 

Ausztria 
1988 

42,43% 

Olaszország 
1992 

Portugália 
1981 

Magyarország 
1995 

Forrás: Moulaert-Tödtling alapján saját szerkesztés 
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Az üzleti szolgáltatások szektorán belül különbséget tehetünk a tudásalapú és a ke

vésbé fejlett üzleti szolgáltatások között. Az első kategória többnyire hálózatokba szer

veződik és erős koncentrációs hajlamot mutat, míg a második természetes módon a de

centralizáció irányában halad, a piacok növekedésével lépést tartva. A szektoron belül 

azoknál a tevékenységeknél, ahol gyorsan növekszik a cégek száma, többnyire a szol

gáltatásoknak a nagyobb központokból történő földrajzi terjedésének lehetünk tanúi 

(Pedersen 1986). Az üzleti szolgáltatások decentralizációja azonban többnyire csak a 

szabványosított, rutinszerűen végezhető funkciókra terjed ki (lásd még Coffey-Polése 

1989, illetve a hívóközpontokról szóló, 3.2.3.1. fejezetet). 

Az ágazat fejlődésére hatással van a különböző gazdasági tevékenységek és termé

kek életciklusa is. A Porter-féle életciklus-elmélet az üzleti szolgáltatásokra is kiter

jeszthető. Ezek a szolgáltatások többnyire az egyéb (feldolgozóipari vagy szolgáltató) 

vállalkozások térbeli eloszlását követik. A legtöbb ilyen tevékenység a kezdeti és a nö

vekedési szakaszban a nagyobb központokba koncentrálódik. Amint a feldolgozóipar 

növekedése a hagyományos iparterületek hanyatlásával a kevésbé fejlett perifériák felé 

tolódik el (pl. Finnországban az 1970-es évek óta, lásd Tervo-Niittykangas 1994), ezek 

a régiók kínálnak kedvezőbb feltételeket az üzleti szolgáltató tevékenységek számára is. 

Ahogy a gazdasági tevékenységek sűrűsége elér egy bizonyos küszöböt és ezzel az üz

leti szolgáltatások számára a gazdaságos működéshez elegendően nagy piac alakul ki, 

megnyílik a lehetőség a szolgáltatások számára az új telephelyeken való megjelenésre. 

E folyamat következtében az üzleti szolgáltatások növekedése a hagyományos ipari 

területeken kívül is felgyorsult, bár az új szolgáltató vállalkozások telephely-választását 

és sikerességét bizonyos tényezők korlátozzák: először, egy régióban az üzleti szolgál

tatások iránt felmerülő igényt nem feltétlenül csak helyben előállított szolgáltatásokkal 

lehet kielégíteni, hanem máshonnan importált szolgáltatásokkal is (ez különösen való

színű a régión kívüli központtal rendelkező telephelyek, például multinacionális válla

latok kirendeltségei esetén, amelyek kötődése a helyi gazdasághoz többnyire gyenge); 

korlátozó tényező másodszor az, hogy kevés kis helyi cég van a „fejlődési szakaszban", 

mivel a feldolgozóipar decentralizációja főleg a szabványosított termékeket érinti (nem 

beszélve arról, hogy a helyi gazdaság alacsonyabb szintű, általános szolgáltatások iránti 

igényeinek kielégítése során az adott szolgáltató vállalkozás aligha tud egy szűkebb pia-
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ci szegmensre szakosodni és abban különleges szaktudásra szert tenni, Hitchens-

0 'Farrell-Conway 1996c). Megoldás lehet ez esetben a helyi kis cégek termékei iránti 

„látens" kereslet élénkítése. (A finn regionális politika e megközelítést alkalmazza, 

amelyet az 1980-as évektől számos más ország is átvett és alkalmaz (Tervo-

Niittykangas 1994; Pietrobelli-Rabellotti 2003). 

Más szerzők (pl. Coffey-P ölése 1989) is arra a következtetésre jutottak, hogy a peri

fériák fejlesztésének fő iránya a feldolgozóipari tevékenységek és az azokat kiszolgáló 

üzleti szolgáltatások együttes fejlesztése lehet, az elkülönült iparfejlesztési és szolgálta

tásfejlesztési politikák kevésbé sikeresek. 

Hiba lenne a periférikus régiókat egységes, homogén területként kezelni. A centrum

periféria viszonylatot ugyan legtöbbször országos vagy nemzetközi szinten értelmezik, 

szinte minden periférikus régón belül is van ugyanakkor különösen hátrányos helyzetű 

térség (Eberts-Randall 1998), a „periféria perifériája" (mint például az egyre inkább le

szakadni látszó Dél-Dunántúlon belül Belső-Somogy, vagy a beregi térség az észak

alföldi régióban stb.). 

A periférikus helyzetben lévő régiókban elsősorban a kis- és középvállalkozások 

számára rendkívül fontos az üzleti szolgáltató infrastruktúra kínálata, minősége és ár

fekvése. A helyben elérhető üzleti szolgáltatások főleg a kisebb vállalkozások verseny

képességét befolyásolják döntő mértékben, mert a nagyobb vállalatok máshonnan is be 

tudják szerezni a működésükhöz szükséges különleges szaktudást, így számukra a ke

resletnek és a kínálatnak térben nem feltétlenül kell egybeesniük (Hitchens 1997). 

3.2.2. A periférikus térségek sikeres vállalkozásainak szolgáltatásfejlesztési megoldásai 

A területfejlesztés hagyományos elmélete a fejlett tőkés társadalmak térgazdaságát so

káig úgy tekintette, mint egy alapvetően két elkülönülő tértípusból részből álló gazdasá

got, amely a népesség, illetve a modern feldolgozóipar és szolgáltató tevékenységek 

koncentrációjával jellemezhető magterületek, illetve a csekélyebb népességű, periféri

kus, elmaradott vagy iparilag hanyatló térségekből áll (Vaessen-Keeble 1995). Az 1970-

es és 1980-as években azonban egy sor korábban periférikus vagy félperiférikus hely

zetű régió, mint a Szilícium-völgy vagy Orange megye Kaliforniában, avagy a Harma

dik Olaszország alapjaiban változtatta meg ezt az elképzelést, az ipari innováció és nö

vekedés új gócpontjaiként tűnve fel. Megoszlanak a vélemények arról, hogy mi rejlik e 
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régiók sikere mögött. A legtöbb szerző azonban azt a nézetet osztja, miszerint a térbeli 

klaszterek megjelenése a gazdasági fejlődés legfontosabb feltétele és a helyi adottságok 

alapvető szerepet játszanak a növekedés folyamatában (Vaessen-Keeble 1995), vannak 

azonban „deviáns" vállalatok, amelyek fennmaradnak és növekednek a nemzetgazda

ságok magterületein kívül is, legyenek azok akár a nagyvárosi térségek vagy az új ipari 

központok. 

Az Egyesült Királyság periférikus területeinek növekedésorientált kis- és középvál

lalkozásait elemző tanulmányában Vaessen és Keeble (1994) azt vizsgálja, hogy Nagy-

Britannia periférikus régióinak sikeres kis- és középvállalkozásai milyen választ adtak a 

kedvezőtlen külső feltételek támasztotta kihívásra és miben rejlik fennmaradásuk (sőt 

gyakran növekedésük) titka. A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a szigetország 

periférikus régióinak gazdasági feltételei nem feltétlenül érintik hátrányosan az ott mű

ködő vállalkozásokat. Az 1980-as évek során a walesi, skót vagy észak-angliai cégek 

sokkal nagyobb arányban tudtak viszonylag gyors növekedést felmutatni, mint délkelet

angliai társaik, olyan gazdasági környezetben, amely nem nyújtotta azokat az agglome

rációs előnyöket és a gazdasági lehetőségek olyan széles skáláját, mint Délkelet-Anglia. 

Kérdés persze, hogy földrajzi szempontból mi tekinthető kedvező, illetve kedvezőt

len környezetnek a vállalatok növekedése szempontjából, és hogyan határozhatjuk meg 

a sikeres vállalkozások kritériumait. Hagyományosan a regionális gazdaságtan azokat a 

területeket tekintette kedvező környezettel rendelkező területnek, ahol elegendő meny-

nyiségben és a megfelelő formában rendelkezésre állnak a termeléshez szükséges leg

fontosabb erőforrások. Porter (1990) szerint azonban az erőforrások bősége nem elég

séges ahhoz, hogy egy régió kedvező lehetőségeket nyújtson a vállalkozások verseny

képességének erősödéséhez és a cégek növekedéséhez; a külső versenynyomás legalább 

ennyire fontos. A külső kényszer, a stressz az, ami innovációra készteti a vállalkozáso

kat. A környezeti előnyöket tehát mindig a szelektív külső kényszerekkel együtt kell 

vizsgálni. 

Ha elfogadjuk a regionális gazdaságtan hagyományos érvelését, az Egyesült Király

ságban Nagy-London és a délkeleti régió kínálja a kis cégek innovációja és növekedése 

számára a legjobb környezeti feltételeket. Az erőforrások itt minden más brit régiónál 

nagyobb mennyiségben és kedvezőbb formában állnak rendelkezésre. A másik oldalról 

az Egyesült Királyság periférikus és történelmileg hanyatló régiói, mint Skócia, Eszak-
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Anglia és Wales kínálják a kis cégek számára a legmostohább körülményeket, ami az 

innovációt és növekedést illeti. Ezeknek a régióknak a tradicionális munkaerő

struktúrája, magas munkanélküliségi rátája és hanyatló XIX. századbeli iparágai, kedve

zőtlen piaci viszonyai (amelyek főleg a fejlettebb, modernebb tevékenységek számára 

kedvezőtlenek) valószínűleg inkább riasztják, semmint vonzzák az innovatív kis cége

ket. E régiókban valóban viszonylag alacsony a cégalapítások száma, azon belül pedig 

különösen kevés a fejlett technológiát alkalmazó innovatív vállalkozásoké, de amelye

ket e régiókban alapítanak, többnyire tovább működnek, mint a délkeleti régió hasonló 

vállalkozásai, éppen a kisebb verseny miatt. 

A különböző régiókban eltérő intenzitású verseny nagymértékben befolyásolja a cé

gek növekedését és fejlődését. A verseny és a kisvállalkozások növekedése közti össze

függéssel kapcsolatban két eltérő vélemény alakult ki: 

- az első a schumpeteri szemléletet követi, és azt állítja, hogy a kisméretű és gyor

san növekvő cégeket az különbözteti meg a többitől, hogy sikeresen szakosodnak 

szűk piaci területekre, szegmensekre. Az ilyen speciális piaci szegmensekben 

gyenge a verseny, így az itt működő kis- és középvállalkozások monopolhelyze

tet élveznek és nem kell az áraikkal versenyezniük. Az elmélet szerint minél in

kább specializálódik egy cég egy szűk piaci szegmensre, annál magasabb nyere

séget tud elérni; 

- a második elmélet tulajdonképpen a másik oldalról közelíti meg a problémát: azt 

állítja, hogy a vállalkozások közti intenzív verseny arra kényszeríti a cégeket, 

hogy innovatívak legyenek és folyamatosan javítsák tevékenységük színvonalát, 

ezzel érve el versenyelőnyt. 

Az első gondolatmenet szerint a periférikus régiók kedvezőbb versenykörnyezetet 

kínálnak a kis- és középvállalkozások számára, mint a nagyvárosi területek, mivel a ke

vésbé élénk gazdasági környezetben sokkal kevesebb potenciális versenytárssal kell 

szembe nézniük. Ebben a védett környezetben könnyebben fejlődnek az újonnan létre

hozott vállalkozások. A második megközelítés szerint viszont a tényleges és potenciális 

versenytársak nagy száma a gazdaság magterületein nem hátrányt, hanem sokkal inkább 

előnyt jelent a versenyképesség szempontjából. (Talán a globalizálódó világgazdaság

ban az innovációs kényszer nagyobb versenyelőnyt jelent, mint a védett környezet - ha, 
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kis túlzással, egy cég versenytársa az egész világ, akkor nem engedheti meg magának, 

hogy elkényelmesedjen egy viszonylag védett környezetben.) 

Tisztázásra szorul az is, hogy mit tekintünk sikeres vállalkozásnak. A legegyszerűbb 

a vállalkozások sikerét azok növekedésével (alkalmazotti létszám, árbevétel, profit nö

vekedése) azonosítani. Bár e megközelítés figyelmen kívül hagyja azokat a sikeres vál

lalkozásokat, amelyek tudatosai nem akarnak növekedni, viszonylag pontosan kijelöli 

azon vállalkozások körét, amelyek a regionális munkahelyteremtés és gazdasági fejlő

dés szempontjából potenciálisan a legjelentősebbek {Vaessen-Keeble 1994). 

Vaessen és Keeble írásából az derül ki , hogy az Egyesült Királyság perifériáinak nö

vekedésorientált kis- és középvállalkozásai legalább olyan gyakran vezetnek be sikeres 

újításokat, mint délkelet-angliai versenytársaik. A perifériák növekvő kis- és középvál

lalkozásai ráadásul a cég teljesítményének nagyságrendjéhez viszonyítva többnyire ke

vesebb K + F alkalmazottal dolgoznak, emiatt a főállású kutatókat és fejlesztőket fog

lalkoztató 'periférikus cégek egy K + F dolgozóra jutó termelékenysége 29%-kal meg

haladja a délkelet-angliai cégek kutatóinak és fejlesztőinek hasonló teljesítményét. Ez a 

kedvező jelenség elsősorban a perifériák közepes méretű cégeinek köszönhető, a főállá

sú kutatókat és fejlesztőket alkalmazó periférikus kis cégek kevésbé sikeresek az inno

váció területén és kisebb az egy K + F alkalmazottra jutó teljesítményük, mint a délke

let-angliai versenytársaknak. Mivel azonban a legtöbb innovatív középvállalkozás kis

vállalkozásként indul, a viszonylag kedvezőtlen gazdasági környezet okozta kezdeti ne

hézségek ellenére a perifériák vállalkozásai, ha növekednek, képesek leküzdeni a ver

senyhátrányokat es ugyanolyan magas vagy akár még magasabb innovációs szintet elér

ni, mint a kedvezőbb adottságú régiókban működő versenytársaik. 

A vizsgálat kitért a perifériák kis- és középvállalkozásainak foglalkozási és képzett

ségi jellemzőire is, valamint a munkaerőhiány okozta problémákra és a képzési progra

mokra. A perifériáknak a délkelet-angliai régióhoz viszonyított „kevésbé fejlett" foglal

koztatási és képzettségi szerkezete a perifériák feldolgozóipari és üzleti szolgáltató vál

lalkozásait eltérő módon érinti: a feldolgozóipar esetében elsősorban a növekvő cégek 

jelezték, hogy munkaerő-hiánnyal küzdenek, míg a szolgáltató vállalkozásoknál első

sorban a lassan vagy nem növekvő kis- és középvállalkozásoknak voltak hasonló prob

lémáik. Ez a különbség a munkaerőhiány kettős természetére vezethető vissza: vagy kí

nálati, vagy keresleti oldalról jelentkezik a munkaerő szűkössége. A kínálati oldal hiá-
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nyosságai elsősorban abszolút hiányt jelentenek, a vállalkozás régiójának külső munka

erőpiacával függnek össze: a perifériák munkaerőpiaca szűkösebb, kevesebb a magasan 

képzett műszaki szakember és az alacsonyabban képzett (szak)munkás is. (Egyes kuta

tók a helyi munkaerőpiaci viszonyokat tartják a térben egyenetlen gazdasági fejlődés 

legfőbb okának.) A kereslet által kiváltott hiány azonban a megfelelő munkaerő relatív 

hiányát jelenti, amely a megnövekedett kereslet miatt áll elő. A növekvő vállalkozások 

ezért küzdenek több munkaerő-felvétellel és egyéb üzleti ráfordítással kapcsolatos 

problémával, mint a lassan növekvő cégek. A perifériákra általában a kínálati oldalról 

jelentkező, tehát abszolút értelemben vett munkaerő-hiány a jellemző. 

Vaessen és Keeble vizsgálatának érdekes és meglepőnek tűnő eredménye az, hogy a 

helyi munkaerőpiac kedvezőtlenebb foglalkozási és képzettségbeli szerkezete ellenére a 

perifériák kis- és középvállalkozásainak viszonylag nagy része jelentős növekedést és 

komoly méretet tudott elérni. Ennek egyik lehetséges magyarázata az, hogy a perifériá

kon működő vállalkozások kénytelenek a munkaerőpiac hiányosságait tudatos stratégi

ákkal, például saját maguk által szervezett képzésekkel ellensúlyozni. Ez azonban ön

magában nem magyarázza meg a növekedésorientált kis- és középvállalkozások magas 

számát a periférikus régiókban, mivel éppen a lassabban növekvő cégek szervezik saját 

maguk, házon belül a munkaerő képzését. A munkahelyi képzés minősége alapvető 

fontosságú a cégek számára, és a kizárólag a vállalkozások által önállóan szervezett 

képzések a vizsgálat szerint kevésbé voltak hatékonyak, mint a külső képzések igénybe

vétele. A gyorsan növekvő periférikus helyzetű vállalkozásokat leginkább az különböz

teti meg a lassabban növekvő társaiktól, hogy saját, illetve professzionális külső képzést 

egyaránt biztosítanak alkalmazottaik számára. A perifériák munkaerő-képzésére irá

nyuló regionális politikai kezdeményezéseknek ezért különös figyelmet kell fordítaniuk 

a külső, szakosított képzési intézmények szolgáltatásainak támogatására és a képzési 

programokban való részvételre kell ösztönöznie a vállalkozásokat, továbbá gondosan 

oda kell figyelni arra, hogy milyen jellegű képzési programok közül választhatnak a 

vállalkozások, milyen azok minősége, legyen szó akár belső (vállalatok által a saját dol

gozóiknak szervezett), akár külső képzési programokról. 
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3.2.3. Szolgáltatásfejlesztési politikák a periférikus térségekben 

A szolgáltatások fejlesztésére irányuló regionális politika mindmáig kevesebb tapaszta

lattal rendelkezik, mit más gazdasági ágak fejlesztési politikái. Az Európai Unió szol

gáltatásfejlesztési politikája mintegy négy évtizedes múltra tekint vissza, és három kü

lönböző megközelítést alkalmazott. 

- Először, az 1960-as és 1970-es években Nagy-Britannia és Franciaország pró

bálta ösztönözni a fejlett üzleti szolgáltatások (és egyéb irodai funkciók) decent

ralizációját, olyan restriktív intézkedések meghozatalával, amelyek kedvezőtle

nebb körülményeket teremtettek az üzleti szolgáltatások számára a nagyvárosi te

rületeken. A decentralizáció, ha egyáltalán annak lehet nevezni, azonban igen 

csekély eredménnyel járt: 1963 és 1970 között a 70 000 londoni szolgáltató mun

kahelynek mindössze egy százaléka költözött át a periférikus területekre. Ezt a 

megközelítést az 1970-es évektől kezdve már nem is alkalmazták. 

- A szolgáltatás-fejlesztésre orientált regionális politika második vonulata szintén 

Nagy-Britannia és Franciaország, továbbá Hollandia nevéhez fűződik. Ekkor a 

közösségi szolgáltató tevékenységeket próbálták telephely-változtatásra bírni. Bár 

ez a stratégia sikeresebbnek bizonyult, mint az első, korlátozó jellegű megköze

lítés, az irodai tevékenységek térbeli átrendeződésén túl igazi hatása nem volt, 

majd a kormányzati költségvetések általános beszűkülésével párhuzamosan e 

stratégia alkalmazásának feltételei is megszűntek. 

- A szolgáltatásfejlesztési politikák harmadik típusát, amely elsősorban az ösztön

zőkre épít, az 1970-es évek végén vezették be. Egyrészt kimondottan a szolgál

tatásokra szabott ösztönzési rendszereket dolgoztak ki (Nagy-Britannia, Francia

ország, Írország), illetve kiterjesztették a már működő regionális ösztönzőket a 

szolgáltatásokra. E megközelítésnek is vannak azonban korlátai: egyrészt az, 

hogy csak azok a szolgáltató cégek tudnak élni vele, amelyek szabadon választ

hatják meg telephelyüket, a másik korlát a támogatások alacsony szintje és is

mertségének hiánya. 

A szolgáltatásorientált regionális politika kezdetben (az 1980-as évek elejétől) alap

vetően a szolgáltatások kínálati oldalának fejlesztésével igyekezett elérni célkitűzéseit. 

Ha a perifériák fejlesztése volt a cél, a szolgáltatásfejlesztési politika az adott régióban 

bővítette az üzleti szolgáltatások kínálatát, hogy ezzel a területet vonzóbbá tegye a fel-
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dolgozóipar és más gazdasági ágak számára. Ezt a megközelítést támogatták a kutatók 

és a politikusok is, és számos országban alkalmazták is a gyakorlatban. A szolgáltatás

orientált politika fejlődését nagyban elősegítette az 1980-as évek elejének recessziója: 

nagyobb hangsúlyt fektettek ezután az innováció-és és tudományfejlesztésre. A költség

vetési megszorításokkal párhuzamosan csökkentek ugyan a területfejlesztési támogatá

sok, de azokon belül az üzleti szolgáltatások részaránya növekedett, nem utolsósorban 

azért, mert alacsonyabb költséggel lehetett e szektorban munkahelyeket teremteni, mint 

a foglalkoztatásban amúgy is visszaszorulóban levő feldolgozóiparban. A már működő 

regionális politikák több országban (például Németország, Írország, Nagy-Britannia és 

Olaszország) nagyobb kedvezményben részesítették a szolgáltatásfejlesztési programo

kat (Coffey-P ölése. 1989). 

Az elmúlt évtizedek szolgáltatásfejlesztési politikáiból már leszűrhető némi tapasz

talat. Az ilyen irányú európai kezdeményezések nem mindig bizonyultak sikeresnek a 

hátrányos helyzetű régiók fejlesztése vagy akár csak a munkahelyteremtés szempontjá

ból. A relatív sikertelenségnek több magyarázata lehet: 

- a regionális politikai támogatások továbbra is elsősorban a feldolgozóipart prefe

rálták; 

- a szolgáltató szektor gazdaságtanának ismerete nem volt elégséges; 

- a szolgáltatásokban foglalkoztatottak száma és aránya nagyban függ a helyi vá

sárlóerőtől (fogyasztói szolgáltatások), a szolgáltatásfejlesztésre orientált regio

nális politika pedig nem volt képes ezeket a fogyasztói szolgáltatásokat az ex

portképes üzleti szolgáltatásoktól elválasztani; 

- a vállalatirányítás térbeli koncentrációja és a vállalati funkciók megosztottsága a 

központok és a szervezeti egységek között; 

- a legnagyobb probléma azonban az, hogy a szolgáltatásfejlesztési politikák nagy 

része a gazdaság többi ágától elszigetelten kizárólag a szolgáltatások fejlesztésére 

koncentrál, figyelmen kívül hagyva az üzleti szolgáltatások és a feldolgozóipar 

vagy más gazdasági tevékenység közötti összefüggéseket. 

A regionális és az országos területfejlesztési politika céljai gyakran ellentétesek 

egymással, az országos politikák többnyire a fejlettebb területek vállalkozásait prefe

rálják, ahol tehát van nemzeti szolgáltatásfejlesztési politika, ott az általában nem a hát

rányos helyzetű régióknak kedvez és nem azok felzárkózását segíti elő, hanem a cent-
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rumtérségek számára nyújt előnyöket 1 2. A szolgáltatásorientált regionális politika lehe

tőségei a periférikus területek fejlesztésében tehát meglehetősen korlátozottnak tűnnek. 

A tudatos szolgáltatásfejlesztési politikák sem képesek megfordítani a fejlett üzleti szol

gáltatások esetében megfigyelhető centralizációs tendenciákat. Természetesen szüksé

ges az üzleti szolgáltatások támogatását beépíteni a regionális fejlesztési politikába, de a 

fejlesztőknek el kell fogadniuk, hogy az üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak szá

mának növekedése nem egyformán érinti a fejlett és a kevésbé fejlett területeket. A ko

rábbinál hatékonyabb szolgáltatásfejlesztési politikákkal és nagyobb anyagi ráfordítás

sal érhető csak el, hogy az üzleti szolgáltatások is hozzájáruljanak a perifériák hátrányos 

helyzetének csökkentéséhez, a területi kiegyenlítődéshez. 

Két fontos megfigyelést tehetünk a periférikus területek és a versenyképesség össze

függése között. Először, a kisvállalkozások növekedése különböző területi feltételek kö

zött is lehetséges, ide számítva a verseny intenzitásának és a helyi keresletnek a régión

ként eltérő színvonalát, illetve a munkaerőpiac foglalkozási és képzettségi struktúrájá

ban mutatkozó különbségeket. Másodszor, sok kis- és középvállalkozás nem passzív 

módon befogadja a külső környezet nyomását és igyekszik alkalmazkodni ahhoz, ha

nem tudatos stratégiákat dolgoz ki a hátrányos helyzet leküzdésére (Vaessen-Keeble 

1994). A helyi fejlesztési politika segíthet az ilyen stratégiák kialakításában. A sikeres 

cégek olyan mértékű szakértelemre és piaci ismeretre tehetnek szert, amellyel már nem

csak a saját szűkebb régiójuk kedvezőtlen viszonyait tudják ellensúlyozni, de akár az 

erőforrásokban kedvezőbb és pezsgőbb üzleti élettel bíró területek erősebb versenyében 

is képesek megállni a helyüket. Ily módon a kedvezőtlen telephelyi környezet nem fel

tétlenül hátrányt, hanem sok esetben akár előnyt is jelenthet a cégek számára (egy, a 

nyugat-kanadai régiók szolgáltatás-exportját elemző tanulmány tanúsága szerint a szol

gáltatások exportjának volumene nem függ össze egyértelműen a településhierarchiával 

vagy a régiók központi vagy periférikus fekvésével, sőt a szolgáltató vállalkozások mé

retével sem, a szolgáltatások régión kívüli exportja sokkal gyakoribb, mint azt eddig 

feltételezték, Stabler-Howe 1988). 

A területfejlesztés hagyományos elméletében a vállalkozások nem képesek lépéseket 

tenni a kedvezőtlen területi adottságok ellensúlyozására. A perifériák sikeres vállalkozá-

1 2 Mivel az Európai Unióhoz történő csatlakozást követő első programozási időszakra (2006-2013) vo
natkozóan Magyarországra egyetlen operatív programot fogadott el az Európai Bizottság, valószínű, 
hogy az országon belüli fejlettségi különbségek emiatt is tovább fognak növekedni. 
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sainak gyors növekedése azonban nem képzelhető el a cégek aktív, kezdeményező ma

gatartása nélkül, bár egy sikeres helyi fejlesztési politika ebben nyilvánvalóan komoly 

segítséget nyújthat. Különös figyelmet érdemelnek a perifériák legsikeresebb cégeinek 

stratégiái, mert ezekből a „paradoxonokból" a politikusok és a szakma máshol is alkal

mazható következtetéseket vonhatnak le, meghatározhatóak azok a képességek és isme

retek, amelyek segítségével növelhető a termelékenység és erősíthető a versenyképesség 

„kedvezőtlen" gazdasági körülmények között. Nem lehetetlen, hogy ez hatékonyabb 

politikának bizonyul, mint ha a fejlesztési politikák a hangsúlyt a külső körülmények 

javítására fordítják - különösen abban az esetben, ha igaz több szakembernek azon ér

velése, miszerint a periférikus régiók olyan sok versenyhátránnyal rendelkeznek, ame

lyek mindegyikét egyszerre egyetlen fejlesztési politika sem képes ellensúlyozni 

(Vaessen-Keeble 1994). 

A periférikus régiókban sikerrel alkalmazható helyi szolgáltatásfejlesztési politikára 

elsősorban az jellemző, hogy nemcsak az üzleti szolgáltatások fejlesztésére fekteti a 

hangsúlyt, hanem a feldolgozóipar és az üzleti szolgáltatások együttes fejlesztésére, te

hát egyszerre foglalkozik az üzleti szolgáltatások kínálati és keresleti oldalának fejlesz

tésével. Az árutermelés és a fejlett üzleti szolgáltatások közötti szoros kapcsolatot, köl

csönös függőséget már évtizedekkel ezelőtt felismerték (Gershuny, Miles, Noyelles, 

Stanback, Bailly, Maillat, lásd Coffey-P ölése 1989), akárcsak azt, hogy a kizárólag a 

feldolgozóipar fejlesztésére vagy csak az üzleti szolgáltatások támogatására irányuló 

erőfeszítések szükségszerűen nem lesznek elég hatékonyak. 

A periférikus területek fejlesztése során a regionális politikának az üzleti szolgáltatá

sok keresleti és kínálati oldalát párhuzamosan kell fejlesztenie. A kínálati oldal ösztön

zése csak akkor lehet sikeres, ha elégséges kereslet, elsősorban helyi kereslet mutatko

zik a támogatott szolgáltatások iránt, ez pedig többnyire éppen a perifériákon hiányzik, 

a helyi nem szolgáltató vállalkozások gyengébb teljesítménye, illetve a nagyobb cégek 

saját szolgáltatás-előállítása (a szolgáltatások internalizációja) miatt. 

A kínálati oldal támogatása olyan intézkedéseket tartalmazhat, mint például egy át

fogó emberi erőforrás-politika (a munkaerő-állomány képzése) vagy közvetlenül az üz

leti szolgáltatások alapításának ösztönzése, illetve közösségi szerepvállalással ezen 

szolgáltatások nyújtása a kis- és középvállalatoknak (ennek különböző olasz régiókban 

történő alkalmazásáról lásd Pietrobelli-Rabellotti 2003 tanulmányát). Elméletileg az 
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elegendő számban rendelkezésre álló szakképzett munkaerő révén egy régió nagyobb 

eséllyel tud fejlett üzleti szolgáltatásokat és egyéb tudásintenzív vállalkozásokat vonza

ni (vagy létrejöttüket helyben inspirálni). A képzési és oktatási kezdeményezések mel

lett az emberi erőforrás-politika törekedhet egy adott város vagy terület társadalmi

kulturális-politikai környezetének a fejlesztésére is, hogy vonzóbbá varázsolja azt a ma

gasan képzett szakemberek számára. Ugyanígy a fejlett üzleti szolgáltatások elégséges 

tömege révén egy régió képes lehet kiegészítő (azaz nem szolgáltató) gazdasági tevé

kenységek számára vonzóbb telephellyé válni. 

A keresleti oldalról történő megközelítés azt jelenti, hogy tudatos politikával ösztön

zik a fejlett üzleti szolgáltatások iránti kereslet létrejöttét. Az ilyen fejlesztési politika 

támogathatja a termelő szolgáltatások területén történő exporthelyettesítést, arra bátorít

va a régióban telephellyel rendelkező, de régión kívüli tulajdonban lévő vállalkozásokat, 

hogy helyben előállított szolgáltatásokat vásároljanak. így elkerülhető a „telephely

gazdaság szindróma", ahol a régión kívülről irányított vállalkozásoknak szinte nincs is 

kötődése a helyi gazdasághoz. Hasonlóképpen a helyi vállalkozások alapítására irányuló 

regionális stratégiának is ösztönöznie kell az új vállalkozásokat arra, hogy a helyi szol

gáltatásokat vegyék igénybe, illetve a hatékony szolgáltatásfejlesztési stratégiának ké

pesnek kell lennie elébe menni az igényeknek, meghatározni azokat a szolgáltatásokat, 

amelyek elérhetősége a közeljövőben alapvetően meghatározhatja a vállalkozások és 

régióik versenyképességét (Pietrobelli-Rabellotti 2003). 

A keresleti és a kínálati oldal ösztönzésére építő politikákról ugyanaz mondható el, 

mint a feldolgozóipar- és a szolgáltatás-fejlesztési politikákról: együttesen alkalmazva 

sokkal hatékonyabbak, mint külön-külön. Ha például a sikeres humán erőforrás-politika 

segítségével több a magasan képzett szakember a régióban, de ezzel a fejlődéssel nem 

tart lépést a szakértelmük iránti kereslet fejlődése, egyfajta „brain drain", agyelszívás, a 

képzett szakemberek elvándorlása következhet be. 

Úgy tűnik, a szolgáltatások fejlesztése a gazdasági centrum térségeken kívüli terüle

teken az alábbiakra korlátozódik [Coffey-P ölése 1989): 

1. a helyi gazdasági tevékenységek által támasztott kereslet kielégítésére szakoso

dott üzleti szolgáltatások fejlesztése; 

2. a helyi közösségi szektort kiszolgáló üzleti szolgáltatások fejlesztése; 
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3. bizonyos szabványosított és rutinszerűen előállítható „hátsó irodai" szolgáltatá

sok támogatása (bővebben e témában lásd az 1. esettanulmányt a hívóközpontok

ról a következő oldalon); 

4. olyan exportálható speciális szolgáltatások fejlődésének elősegítése, amelyek a 

helyi mezőgazdasági vagy ipari tevékenység során felhalmozott szaktudásra ala

pulnak (lehetnek ilyenek például pályázatokkal, pályázatírással kapcsolatos szak

szolgáltatások, a helyi kézműves- vagy feldolgozóipar működését elősegítő szol

gáltatások, egyedülálló helyi termékek, specialitások marketingjével kapcsolatos 

ismeretek stb); az ilyen szolgáltatásokat kifejlesztő cégek számára külső szakmai 

segítség hozzáférhetőségének biztosítása, például külső szakértők megbízása, a 

vállalkozás dolgozóinak oktatása, képzése új technológiák használatára, más ré

giókban hasonló szolgáltatást nyújtó vállalkozásokkal való együttműködés előse

gítése, szerződéskötéssel és piackutatással kapcsolatos (akár anyagi) segítség

nyújtás (Hitchens-O'Farrell-Conway 1996c). 

Az első és második esetben a szolgáltatások gyakorlatilag azzal járulnak hozzá a he

lyi gazdaság fejlődéséhez, hogy munkahelyeket teremtenek és képesek helyettesíteni a 

régión kívülről történő szolgáltatásimportot. A harmadik megoldás fontos lehet a mun

kahelyteremtés szempontjából, de nem valószínű, hogy komoly gazdasági növekedést 

váltana ki. A negyedik megoldás az, amely a periférikus területek számára kitörési 

pontot jelenthet: a speciális helyi szaktudás fejlesztése és exportképessé tétele. Termé

szetesen, mivel a periférikus területek távolról sem homogének, e cél megvalósításához 

minden régióban testre szabott, egyéni stratégiára van szükség. 

3.2.3.1. Távszolgáltatások és a régiók esélyei az új területi munkamegosztásban - a hí
vóközpontok 

Az elmúlt években igen gyors ütemben fejlődött a hagyományos szolgáltatásoktól egy 

lényegi tulajdonságában eltérő, a szolgáltatást nyújtó és az azt igénybe vevő közötti f i 

zikai kontaktus kényszerét megszüntető új munkaszervezési és szolgáltatási módszer, a 

hívóközpontok szektora. Becslések szerint 2001-ben félmillió ember, a foglalkoztatottak 

2,2%-a dolgozott e szektorban, telefonos hívóközpontokban az Egyesült Királyságban 

(az Egyesült Királyság az az ország, ahol a hívóközpontok a legnagyobb számban mü-
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ködnek és a legnagyobb létszámú munkaerőt foglalkoztatják, köszönhetően részben an

nak, hogy a hívóközpontok között számos olyan is található, amelynek munkanyelve 

szinte kizárólag az angol). A hívóközpontok szinte minden nagyvállalat tevékenységé

nek szerves részévé váltak az ügyfelekkel történő kapcsolattartásban: „nem találhat 

kedvező fogadtatásra az a termék vagy szolgáltatás, amely nem párosul hatékony ügy

félszolgálattar (Figyelő 2002. december 12-18, 50. o.). Jelenleg az ügyfélszolgálat 

egyik leghatékonyabb módja a szakosodott hívóközpontok működtetése. 

Hívóközpontokat először az Egyesült Államokban hoztak létre és ma már a világ 

számos országában megtalálhatók. Működnek a bankszektorban, a biztosítási iparban, 

megkönnyítik az értékesítést, a számlázást, az ügyfélszolgálatot; vannak direkt marke

tingre és vásárlói szokások kutatására szakosodott hívóközpontok; az idegenforgalom

ban szállásfoglalásra, jegyfoglalásra lehet felhasználni őket; számos cég műszaki és 

egyéb segítségnyújtásra hozott létre hívóközpontokat stb. 

A 10. táblázat az észak-angliai régió, az Egyesült Királyság egyik legjelentősebb hí

vóközpont-telephelye hívóközpontjainak szektorok szerinti megoszlását mutatja be. 

Mivel elvileg bárhová telepíthetők, ahol megfelelő távközlési infrastruktúra és kellő 

számú, megfelelően képzett munkaerő rendelkezésre áll, így a periférikus helyzetű te

rületek számára lehetőséget kínálnak a területi munkamegosztásba történő intenzívebb 

bekapcsolódásra. A továbbiakban a hívóközpontok telepítő tényezőinek vizsgálatával 

arra keresem a választ, hogy az ágazat eddigi fejlődése a regionális kiegyenlítődés 

avagy a további polarizálódás irányába hatott-e. 

Új távközlési technológiák, az információs társadalom megjelenése, új területi munka
megosztás 

A globalizáció a XX. század végének és századunk elejének egyik legtöbbeket foglal

koztató témája, a média mellett a tudományos élet figyelmének is egyik kitüntetett tár

gya. A nemzetközi szinten integrálódó termelési és elosztási rendszerek, amiben sokan a 

globalizáció lényegét látják, térben egyenlőtlenül megmutatkozó jelenség. Az eltérő 

adottságú területek különböző mértékben tudnak bekapcsolódni az információs gazda

ságba, amely az új információs és kommunikációs technológiákra, a modem világ jólét

ének és gazdasági növekedésének fő forrására épül. Az információs és kommunikációs 

technológiák eltérő használata a világot „gyors" és „lassú" részre osztja (Knox, idézi 
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Breatnach 2000), amely két rész között a munkaerő alapvetően abban tér el egymástól, 

hogy képes-e használni az új technológiákat: vannak eszerint „techno-írástudók" és 

„techno-analfabéták". 

10. táblázat 

Az északkelet-angliai export-orientált hívóközpontok néhány jellemzője, 1998 

Vállalat neve Telephely Ágazat 

National Savings Durham Kormányzati szolgáltatások 
Eagle Star Direct Newcastle városközpont Pénzügyi szolgáltatások 
Rail Direct Newcastle városközpont Utazás 
Newcastle Direct Newcastle városközpont Pénzügyi szolgáltatások 
GNER Newcastle városközpont Utazás 
Going Places Newcastle és Sunderland Utazás 
Matrixx Marketing Newcastle városközpont Szerződéses hívóközpont 
EAGA Newcastle városközpont Energiaszolgáltatás 
AA Insurance Newcastle Business Park Pénzügyi szolgáltatások 
Thistle Comms Newcastle Business Park Távközlés 
British Airways Newcastle Business Park Utazás 
Northern Rock Newcastle, Regent Centre Pénzügyi szolgáltatások 
Sage Newcastle, Benton Park Road Szoftver-szolgáltatások 
BT (bejövő hívások) Newcastle, Gateshead, Sunderland, Távközlés 

Darlington, Middlesborough 
Avco Sunderland, Doxford Park Pénzügyi szolgáltatások 
Axciom Sunderland, Doxford Park Szerződéses hívóközpont 
SSL Sunderland, Doxford Park Szerződéses hívóközpont 
London Electric Sunderland, Doxford Park Energiaszolgáltatás 
One-to-One Sunderland, Doxford Park Távközlés 
Royal & Sun Alliance Sunderland, Doxford Park Pénzügyi szolgáltatások 
Littlewoods Sunderland Kiskereskedelem 
BT (kimenő hívások) North Tyneside, Gosforth Business Park Távközlés 
Abbey National Stockton, Teesdale Business Park Pénzügyi szolgáltatások 
Barclaycard Stockton, Teesdale Business Park Pénzügyi szolgáltatások 
Starpak Hartlepool Számítógépes segítségnyújtás 
RAC Insurance Darlington Pénzügyi szolgáltatások 
Hutchinson Telecom Darlington Távközlés 
Arnott Insurance Fencehouses Pénzügyi szolgáltatások 
Natwest Gateshead, Team Valley Pénzügyi szolgáltatások 
Topline Gateshead, Vance Business Park Szerződéses hívóközpont 
Mailcom Gateshead, Follingsby Park Szerződéses hívóközpont 
Child Benefits Agency Washington Kormányzati szolgáltatások 
Vodafone Washington Távközlés 
Transco Killingworth Town Centre Energiaszolgáltatás 
Forrás: Richardson-Belt-Marshall 2000, 361. o. 

Knox a gyors és a lassú világ fogalmát térben értelmezi, az előzőt a világgazdaság 

három nagy centrumával, az utóbbit pedig a világ többi részével, a globális perifériával 

azonosítva, míg Hoogvelt (idézi Breatnach 2000) szerint a választóvonal inkább társa-
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dalmi, mint térbeli, mind a gyors, mind pedig a lassú világ elemei megtalálhatóak a vi

lág minden régiójában. 

A gyors világot mindazonáltal elsősorban Észak-Amerika, Nyugat-Európa és Japán, 

illetve néhány újonnan iparosodó ország képviseli, amelyek jelentős beruházásokat 

hajtottak végre a modem informatika és a hozzá kapcsolódó oktatási infrastruktúra te

rén. A lassú világot főleg a globális periféria kevésbé fejlett országai alkotják, amelyek 

egyre inkább peremhelyzetbe kényszerülnek - korábban kizsákmányolt, ma mellőzött 

térségei a világnak. 

Az információs és kommunikációs technológiáknak a gazdaság szervezeti és térbeli 

átrendeződésében játszott szerepével egyre több kutatás foglalkozik (Richardson 1994; 

Grimes 1999; Breathnach 2000 stb.). Ugyanakkor sokkal kevesebb figyelmet szentel a 

tudományos világ azoknak a szervezeti és térbeli változásoknak, amelyek abból adód

nak, hogy számos cég ügyféléi számára nyújtott szolgáltatásait igyekszik az informati

kai eszközök, elsősorban a telefon-hálózatok segítségével eljuttatni ügyfeleihez. Az 

ügyfélszolgálatot eddig olyan tevékenységnek tekintették, amely meglehetősen korláto

zott telephely-választásában, az ügyfél fizikai közelségét igényli. Hagyományosan ez a 

felfogás igaz is volt és számos tevékenység esetében még ma is megállja a helyét, több 

ügyfélszolgálati funkció esetében azonban a piacokhoz viszonyított közelség már nem 

kulcsfontosságú telepítő tényező: 

- az irodatechnika új fejlesztéseinek felhasználásával számos, különböző területen 

működő cég képes költséghatékony módon ügyfélszolgálatát ellátni telefonon ke-
v 

resztül; 

- az ügyfelekkel történő kapcsolattartás megváltozása kihat a vállalkozások szer

veződésére is, és gyakran oda vezet, hogy a cégek ügyfélszolgálati irodai funkci

óikat a „hátsó irodák" második generációjába telepítik át; 

- ugyanazok a technológiák, amelyek az ügyfélszolgálat átszervezését lehetővé te

szik, a telefon-alapú szolgáltatásokat nyújtó cégek telephely-választásában is 

nagyfokú szabadságot biztosítanak. 

A „hátsó iroda" kifejezés magyarázatra szorul. A hátsó irodákat (back offices) erede

tileg azért hozták létre, hogy csökkentsék azoknak a vállalati belső szolgáltatásoknak a 

költségeit, amelyek kevés személyes kontaktust igényeltek akár a vállalatokon belül, 

akár a külvilág felé. A szabványosított, gyakran igénybe vett feladatok koncentrációja a 
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hátsó irodákba (a méretgazdaságosság és a specializáció jegyében) az 1950-es évek vé

gén az Egyesült Államokban kezdődött el, az irodai munka számítógépesítésének elter

jedésével. Azóta számos vállalati funkciót (könyvelés, bérszámfejtés, számlázás, hitel

kártya-adatok feldolgozása, bizonyos műszaki és kutatási tevékenységek) telepítettek át 

a hátsó irodákba. Ezeknek a funkcióknak a koncentrációjához azokra a technológiákra 

volt szükség, amelyek segítségével a munkafolyamatot különösebb szakértelmet nem 

igénylő, rutinjellegű részfeladatokra lehetett bontani. A technológia fejlődésével ezeket 

a munkafolyamatokat a fő üzleti tevékenységtől távol, gyakorlatilag bárhová lehetett 

telepíteni, ugyanakkor a termelés folyamatával és a központtal való kapcsolat megma

radt. (A belső vállalati szolgáltatások taylori elveket követő átszervezése ma is folyik 

például a bankszektorban). 

A hátsó irodák második hulláma annyiban tér el az első hullámtól, hogy itt nem bel

ső, vállalaton belüli szolgáltatások áttelepítéséről van szó, hanem az ügyfélszolgálat új, 

speciálisan kialakított módszeréről - az ügyfélszolgálatnak az „előtérből" a „háttérbe" 

helyezéséről (a szó fizikai értelmében, nem az ügyfélszolgálat jelentőségét tekintve). 

Az új típusú hátsó irodák alapvetően különböznek a hagyományos hátsó irodáktól a 

bennük folyó tevékenységek, a munkaerővel szemben támasztott követelmények és a 

vállalati szerveződés miatt. A munka egyes fázisainak a hátsó irodák első generációjába 

való koncentrálása bizonyos térbeli következményekkel járt, számos irodát külvárosok

ba vagy kevés alternatív munkahelyet nyújtó területre telepítettek, ahol olcsó, többnyire 

női munkaerő végezte az alacsonyan fizetett, rutinszerű munkát. A hátsó irodák máso

dik hulláma azonban megváltoztathatja a vállalatok térbeli szerveződését - e helyütt en

nek a mikéntjére keresem a választ. 

A hívóközpontok megjelenése és fejlődése 

A hívóközpontok a szakirodalomban egyre nagyobb figyelmet kaptak az elmúlt évek 

során (Bain-Taylor 1999; Bain-Taylor 2000; Breathnach 2000; Bristow-Munday-

Gripaios 2000; Richardson-Belt-Marshall 2000; Richardson-Marshall 1996 stb.). A 

hívóközpontok először a pénzügyi szektorban jelentek meg, a városközpontokban 

található bankfiókok bezárásával párhuzamosan, de ma már számos tevékenységre 

szakosodnak, az utazási iparágtól kezdve a távközlésen át a személygépkocsi

értékesítésig és a postai megrendelésekig, illetve a közmüvekig, sőt a kormányzatok és 
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megrendelésekig, illetve a közművekig, sőt a kormányzatok és önkormányzatok is fel

ismerték már a bennük rejlő lehetőségeket (Young 2000). 

A távközlési költségek csökkenése, a műszaki fejlődés, a telefónia szélesebb körű 

elterjedése következtében egyre több cég igyekszik működésének hatékonyságát az in

formációs és távközlési technológiák nyújtotta lehetőségek kihasználásával javítani. A 

munkaerő-intenzív értékesítési, marketing és segítségnyújtási szolgáltatásokat egyre 

gyakrabban a mára már kiforrott technológiának számító telefonon keresztül kínálják. A 

távszolgáltatásoknak a gazdaság több szektorára való kiterjedésével a vállalatok haszno

sítani tudják meglévő fogyasztói adatbázisaikat, a távközlés funkcionalitásának javulása 

pedig meggyorsítja a telefonhívások forgalmát, lehetővé téve nagyobb távszolgáltató 

vállalkozások kialakulását és ezáltal a termelékenység és a munka intenzitásának növe

lését (Bristow-Munday-Gripaios 2000). 

A vállalatok elsősorban azért alkalmazzák a fejlett információs és kommunikációs 

technológiákat, hogy az egyre élesebb versenyhelyzetben növeljék eladásaikat, termelé

kenységüket, illetve csökkentsék költségeiket. Azokban az ágazatokban, ahol a szolgál

tatások hasonlóak (ilyen például a bankszektor), erősebb a verseny és így a késztetés is 

a fenti technológiák bevezetésére. A versenynyomás és az erre adott válaszként kifej

lesztett új technológiák számos olyan munkakört hoztak létre, amelyek földrajzi érte

lemben mobilak, megszűnt több szolgáltatás esetében az a kényszer, hogy a fogyasztók

hoz és a vállalat többi dolgozójához közel helyezkedjenek el. 

A vállalatok szervezeti változásai kétféleképpen ösztönözhetik a hívóközpontok lét

rejöttét: egyrészt "a vállalatok hátsó irodai avagy rutinszerűen végezhető funkcióikat de

centralizálhatják a vállalatközponttól távol elhelyezkedő telephelyekre, másrészt a vál

lalat nem alapvető tevékenységeinek elvégzését a cégen kívüli alvállalkozókra bízhat

ják. Ilyen, gyakran külső alvállalkozóknak leadott tevékenységek az ügyfélszolgálati 

vagy marketingtevékenység, amelyek gyakran szezonálisan vagy kampányszerűen je

lentkeznek (például új termék vagy szolgáltatás bevezetését követően), és amelyek inté

zése rugalmasságot és különleges szakértelmet igényel. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a vállalkozások többnyire az első megoldást részesítik 

előnyben: például az Egyesült Királyság összes hívóközpontjának mintegy 90%-a vál

lalaton belüli egység, amely a központtól távolabb elhelyezkedve nyújt rutinszerűen vé

gezhető ügyfélszolgálati tevékenységet. 
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A hívóközpontok telephely-választásuknál egyszerre törekednek a vállalati tevékeny

ségek racionalizálására és keresnek olyan új helyeket, amelyek a lehető legkisebb koc

kázatot hordozzák és a lehető legalacsonyabb költségvonzattal járnak. A költségcsök

kentés érdekében tömörülnek a távszolgáltatások hívóközpontokba: az ingatlanokkal 

kapcsolatos költségek a vállalatok tulajdonában lévő ingatlanok racionálisabb kihasz

nálásával, a tőke és a munkaerő költségei pedig a technológia intenzívebb használatával 

és a munkaerő egy telephelyre történő összevonásával csökkenthetők. A kockázat mi

nimális szintre történő csökkentésének igénye azonban korlátozza a hívóközpontok te

lephely-választását régiókon belül és azok között is. Marshall és Richardson (1996) 

megfigyelései szerint, ahol a cégeket történelmi tényezők befolyásolják (mint például 

már kialakult ingatlanstruktúra és a vállalati központhoz való közelség igénye), a telefo

nos tevékenységeket szívesen telepítik a meglévő egységek közelében elhelyezkedő 

alacsony költségű területekre vagy felújított városközpontokba. Egy 1997-es hívóköz

pont-felmérés eredménye azt mutatta, hogy az új központok 75%-a már működő válla

lati egységek közelébe települt (Bristow-Munday-Gripaios 2000). 

Ahol ilyen megkötések nem korlátozzák a telephely-választást, a hívóközpontok va

lóban szabadon mozgatható egységek, amelyek telephely-választását csak a megfelelő 

mennyiségű és minőségű munkaerő, az alkalmas telekommunikációs infrastruktúra, az 

irodahelyiségek és üzemegységek, valamint a közlekedési infrastruktúra megléte vagy 

közelsége befolyásolja. A fejlett távközlési infrastruktúra talán ma már a legkevésbé 

korlátozó telepítő tényező. Az irodai és üzemegységek számára azok a területek tűnnek 

legelőnyösebbnek, amelyek nagyobb városok közelében helyezkednek el, vagy olyan 

üzleti parkok mellett, amelyek nagy alapterületű helyet és alacsony bérleti díjakat tud

nak kínálni. A telephely-választás e rugalmassága előnyös helyzetbe hozhatja a periféri

kus jellegű régiókat, ahol az alacsonyabb bérleti díjak és a nagyobb területű helyiségek, 

illetve a sok urbánus területre jellemző túlzsúfoltság hiánya kellemes, vonzó környeze

tet biztosíthat a hívóközpontok tulajdonosai számára. Egyes szerzők (Richardson és 

Gillespie 1996) szerint a tőkejuttatások, ösztönzések és a működés során nyújtott külön

böző támogatások is fontos szerepet játszhatnak a végső telephely-választási döntésben, 
13 

a kezdeti infrastrukturális beruházási költségek csökkentése revén . 

13 Young (2000) tanulmányában részletesen foglalkozik az északkelet-anlgiai Doxford Park-kai (lásd 10. 
táblázat), és elemzi sikerének okait, amelyek más régiókban (akár Magyarországon is) segítséget nyújt
hat vonzó hívóközpont-telephelyek kialakításához. A Doxford Park körzetében viszonylag olcsó és bő-
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A hívóközpontok, munkaerő-intenzív egységek: a munkaerővel kapcsolatos költségek 

a hívóközpontok összes költségének átlagosan több, mint 58%-át teszik ki (Bristow-

Munday-Gripaios 2000). A hívóközpontok telephely-választásuk során ezért a nagy 

számban rendelkezésre álló képzett, rugalmas és alacsony költségű munkaerőt keresik, 

ami a korábbi ipari régiókat (az Egyesült Királyságban például Skóciát vagy az 

északkelet-angliai régiót) különösen vonzóvá teszi: ezek azok a területek, ahol elegendő 

számban rendelkezésre áll olcsó és viszonylag jól képzett munkaerő a korábbi női irodai 

alkalmazottakból (Magyarországon ez elsősorban Észak-Magyarország vagy a Dél-

Dunántúl számára jelenthet előnyt). A megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő 

iránti igényből következik, hogy a hívóközpontok telephely-választására hatással van a 

területi munkamegosztás jelenlegi szerkezete, ugyanakkor a hívóközpontok képesek 

befolyásolni annak a jövőbeli alakulását. 

Összefoglalva, a hívóközpontok terjedésének háttere a vállalati struktúrák szervezeti 

és térbeli "változásaiban keresendő. E változások a technológia intenzívebb és hatéko

nyabb használatának, a piaci viszonyokra és a fogyasztói igényekre való rugalmasabb 

reagálásnak a követelményére adott válaszok. Ez a nyomás a gazdaság számos ágazatá

ban érzékelhető, de különösen erős a pénzügyi szektorban, ahol a szolgáltatások erősen 

hasonlítanak egymáshoz. A technológia fejlődése lehetővé teszi, hogy távolabbról irá

nyítsák és ellenőrizzék a hátsó irodai funkciókat. Ennek révén a költségcsökkentések, 

illetve a méretgazdaságosság lehetőségével együtt a periférikus régiók potenciálisan 

vonzóvá válnak a hívóközpontok telephely-választási döntései során. A kockázat mini

malizálásának és a költségelőnyök maximalizálásának igénye, illetve a munkaerő kiala

kult térbeli eloszlása ugyanakkor a már működő vállalati egységek vagy alvállalkozók 

közelében levő telephelyek mint a hívóközpontok lehetséges telephelyeinek vonzerejét 

növelik. 

A legtöbb vállalkozás alkalmaz olyan dolgozókat, akik feladata hívások fogadása és 

továbbítása, ebben az értelemben gyakorlatilag minden szervezetnek van „hívóköz-

séges munkaerő-kínálat található (rugalmas, elsősorban női munkaerő). Helyi ösztönzők is szerepet ját
szottak egyes cégek letelepedési döntésében (a Doxford Park a Sunderland Vállalkozási Övezeten belül 
helyezkedik el). A park autópálya, illetve gyorsforgalmi út közvetlen közelében, és Newcastle nemzet
közi repülőterétől alig félórányira helyezkedik el. Az üzleti park épületei 10 évnél fiatalabbak, és a leg
fejlettebb távközlési technológiával szerelték fel őket. A fejlesztéseknél figyelembe vették a jövőben 
megjelenő technológiák beépíthetőségét is. A park rendezett, kellemes környezetet kínál és bőséges az 
autóparkoló helykínálata, de rendszeres buszjárat is érinti a Doxfor Park-ot (Young 2000.) 
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pontja". A fogalom ezért mindenképpen szűkítésre szorul. A hívóközpontok egy elfoga

dott definíciója (Mitial Group) a következő: 

„ Egy szervezeten belül található olyan elkülönülő üzleti egység, ahol legalább 20 

olyan ember dolgozik, akiknek a feladata előre meghatározott és mérhető célkitű

zések szerint telefonhívások kezdeményezése vagy fogadása, az ügyfélszolgálat, a 

könyvelés, a számlázással kapcsolatos információ-szolgáltatás, a műszaki segít

ségnyújtás vagy a telemarketing területén, A hívóközpont működése során általá

ban fejlett informatikai és távközlési hardvereket és szoftvereket használ (pl. au

tomatikus hívástovábbítás, számítógépesített telefonrendszer, grafikus interface) " 

{Bristow-Munday-Gripaios 2000). 

A hívóközpontok terjedése a regionális és helyi gazdaságok számára több vélt vagy 

valós előnyt jelenthet. A hívóközpontok alapvetően új munkalehetőségeket nyújtanak, 

munkahelyeket teremtenek, fő- és mellékállásúakat egyaránt, gyakran munkanélküli

séggel sújtott vagy csak szezonális munkalehetőségeket kínáló területeken. A hívóköz

pontok exportorientált természete miatt a központokat sikeresen vonzani képes régiók 

fizetési mérlege javulhat. A hívóközpontok lehetővé teszik a régión belül már adott ké

pességek mobilizálását és új képességek kifejlesztését, amelyek később más típusú vál

lalkozások számára is hasznosak lehetnek. A hívóközpontok emellett nagy figyelmet 

fordítanak az alkalmazottak képzésére és termékismeretük javítására, elsősorban az in

formatikai szektorban, ezzel a régión belüli ismereteket és képességeket gyarapítják. 

A hívóközpontok hátrányai között megemlíthető, hogy az általuk létrehozott munka

helyek gyakran alacsony képzettséget igénylő, alacsony színvonalú munkát biztosíta

nak, és sokkal kevesebb magasan képzett szakembert foglalkoztatnak. Nem tudjuk ma 

még azt sem, hogy a hívóközpontoknak mi lesz a hosszú távú hatása a regionális gazda

ságra, létrejön-e spin-off e központokból (Bristow-Munday-Gripaios 2000). Fennáll 

annak a veszélye is, hogy a fejlett telekommunikációs technológiák további fejlődésével 

vagy szélesebb körű elterjedésével a technika átveszi a hívó központok alkalmazottainak 

szerepét, akiknek (vagy legalábbis egy jelentős részüknek) a munkája így feleslegessé 

válik (például az Internet használatának további terjedésével csökken a hívóközpontok 

iránti igény stb.). 

Az eddigi tapasztalatok alapján a hívóközpontok elhelyezkedése, és így a fent vázolt 

előnyök és veszélyek térben nem egyenletesen jelentkeznek. Bár a hívóközpontok elvi-
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leg bárhová telepíthetők (az angol nyelvű szakirodalom a „footloose", szabadon moz

gatható kifejezéssel jellemzi őket), a megfelelő képzettséggel rendelkező munkaerő és a 

különböző régiók ágazati és foglalkoztatotti szerkezetében mutatkozó különbségek 

korlátozzák ézt a szabad mozgást. A hívóközpont-szektor növekedésének elsődleges 

oka, függetlenül attól, hogy a hátsó irodai szolgáltatások racionalizálása jegyében vagy 

teljesen új vállalkozásként hozzák létre azokat, a vállalatok törekvése a költségcsök

kentéssel elérhető versenyképességre. így hiába teszi a technológia fejlődése szinte tel

jesen mobillá a hívóközpontokat, bizonyos területek sokkal vonzóbbak maradnak szá

mukra, mint mások. A hívóközpontok telephely-választását és párhuzamosan a regioná

lis gazdaságokban új munkahelyek teremtését erősen korlátozzák a területi munkameg

osztás kialakult egyenlőtlenségei, és az eddigi tapasztalatok szerint a hívóközpontok in

kább erősítik a szolgáltató tevékenységek már meglévő koncentrációit, mintsem a regi

onális kiegyenlítődést szolgálnák. 

A hívóközpontok foglalkoztatottságának fenntarthatósága 

A hívóközpontnak a regionális gazdaságban, foglakoztatás-politikában játszott szerepé

nek vizsgálatakor nem kerülhetjük meg a hívóközpontokban létrehozott munkahelyek 

hosszú távú perspektíváit, fenntarthatóságát. Két tényező veszélyezteti a munkahelyek 

számának további növekedését, illetve a régión belül tarthatóságát: a többi régió verse

nye, illetve hosszabb távon még ennél is nagyobb mértékben az ágazat műszaki fejlődé

se. 4 . 

A hívóközpontok megtartása és újak letelepítése megfelelő méretű munkaerő

kínálatot és innovatív támogatási mechanizmusokat kíván (az északkelet-angliai régió 

például ösztönzőrendszerével vonzott számos hívóközpontot). Az Egyesült Államok ta

pasztalatai azt mutatják, hogy bizonyos szolgáltatások követték a feldolgozóipar példá

ját és a fejlődő országok alacsonyabb költségű telephelyeire telepítették át tevékenysé

güket (Richardson-Belt-Marshall 2000). Főleg az adatbevitel és szoftverfejlesztés te

rületénjellemző ez, de vannak már példák a telemarketing-tevékenységek kitelepítésére 

is. 

Mindeddig arra még nem volt példa, hogy európai hívóközpont a fejlődő országokba 

települt volna (Richardson-Belt-Marshall 2000), az azonban gyakran előfordul, hogy 

az európai országokból kezdeményezett hívásokat az időeltolódás miatt máshová írá-
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nyitják, ahol éppen nappali időszak van, és fordítva; az európai hívóközpontok így ad

nak át munkát a világ más részeinek. 

Természetesen nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy a hívóközpontok Európá

ból más kontinensekre települjenek át, ennek azonban egyelőre számos akadálya van: a 

műszaki költségek, a szabályozási rendszerek eltérései, a szervezeti és üzleti környezet 

különbségei, nyelvi és kulturális korlátok. 

A technológiai fejlődés nagyobb veszélyt jelent a hívóközpontok alkalmazottai szá

mára. A műszaki fejlesztések e tekintetben két csoportra oszthatók: egyfelől azokra a 

technológiákra, amelyeket már ma is alkalmaznak (automata híváselosztó rendszer, 

számítógépesített telefonközpontok, programozott hívóautomata, interaktív válaszadó 

rendszer), illetve azokra, amelyek további fejlődése befolyásolhatja a hívóközpontban 

szükséges operátorok számát. Az egyre kifinomultabb technológia egyfelől kevesebb 

operátor munkáját igényli, ugyanakkor a hívóközpontok költséghatékonyabbá tételével 

más elosztási csatornák rovására akár növelheti is a hívóközpontokban a munkahelyek 

számát. 

A programozott hívóautomata egy előre beprogramozott telefonkönyvet, az ügyfelek 

adatait tartalmazza, és meghatározott sorrendben „felhívja" őket. Amennyiben a hívott 

fél felveszi a telefont, a rendszer a hívást automatikusan átadja egy elérhető operátor

nak, akinek a képernyőjén egyidejűleg megjelennek az ügyfél legfontosabb adatai és a 

számára átadandó üzenet, szöveg. Ezt a technológiát a marketing, az értékesítés és az 

adósságbehajtás területén alkalmazzák, az operátornak kevesebb időt kell az ügyféllel 

töltenie, és megszabadul a folyamatos tárcsázás, esetleg félretárcsázás fáradalmaitól. A 

hagyományos tárcsázással szemben akár 200%-os hatékonyságnövekedést lehet így el

érni, legalábbis az ilyen rendszerek szállítói szerint. 

Talán az interaktív ügyfélszolgálati rendszer jelenti a legnagyobb veszélyt a hívó

központok foglalkoztatottságára. Az ügyfelek különböző menüpontok segítségével ma

guk juthatnak hozzá a kért információhoz, vagy adhatnak fel megrendeléseket. Az inte

raktív ügyfélszolgálati rendszer terjedőben van, és ugyan nem szorítja ki teljesen a ha

gyományos operátorokat (akik alternatív lehetőségként megmaradnak az ügyfél számá

ra), de például az információszolgáltatás és a termékrendelés területén bizonyosan keve

sebb alkalmazottra van szükség e rendszerek munkába állítása után. A vevőgondozás 

funkciója azonban továbbra is a humán szektor szerepe marad, jelentős változásnak kell 
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történnie a vásárlói szokásokban és ügyfélkultúrában, mielőtt az emberek elfogadják a 

teljes mértékben automatizált, interaktív rendszereket. Az emberi tényező, az operátorok 

olyan hozzáadott értéket jelentenek a hívóközpontok működésében, amire a gépek nem 

képesek. 

A technológia másik csoportja az elektronikus kereskedelem körébe tartozik, mint az 

Internet, intranetek, illetve a digitális televíziókészülékek. Ezek az interaktív eszközök 

csökkenthetik több hívóközpontban a foglalkoztatottak számát, ehhez azonban két dolog 

szükséges: egyrészt, hogy azok a cégek, amelyek most hívóközpontokkal szolgálják ki 

ügyfeleiket, beruházzanak az új technológiákba, másfelől, hogy az ügyfelek is megte

gyék ugyanezt. A cégek beruházásai megindulni látszanak, az ügyfél-oldalon több a bi

zonytalanság. Hosszabb távon valószínűnek tűnik, hogy ezek a technológiák jelentős 

szerepre tesznek szert az elektronikus kereskedelemben. Az Egyesült Királyságban a 

cégek kezdik átalakítani telefon-alapú szolgáltatásaikat az Internet használatára, első

sorban a bánkszektor és a biztosítás területén. 

Az új technológiák és a telefonra alapozott ügyfélszolgálati tevékenység valószínűleg 

még hosszabb ideig egymás mellett fognak élni. Vannak olyan cégek, amelyek az Inter

nettel és a telefonos ügyfélszolgálattal elérhető ügyfeleket külön piacnak tekintik. Egyes 

szervezetek már felvették az Internetet is szolgáltatási csomagjukba, gyakran hívóköz

ponttal összekötve, ahol az ügyfél egy weboldalról klikkelhet a hívóközpont számára és 

kerülhet kapcsolatba az operátorral. Az Internet ilyen használata a hívóközpontok je

lentőségét emelheti ki és mindkét ügyfélszolgálati megoldás létjogosultságát bizonyítja, 

hosszabb távon azonban valószínűleg hozzájárul azoknak a hívóközpontoknak a meg

szűnéséhez, amelyek alacsonyabb színvonalú feladatokat végeznek. 

Néhány frekventált európai hívóközpont-telephely 

A Datamonitor becslései szerint az Egyesült Királyságon kívül az alábbi táblázatban 

szereplő európai országokban működik jelentős számú hívóközpont (Call Centre 

Assocation adatszolgáltatása, 11. táblázat). 

A legnagyobb európai hívóközpont-csoportosulás a Brit-szigeteken található. A 

Datamonitor becslései szerint 5 050 hívóközpont működött az Egyesült Királyságban 

2000-ben, 200l-re 5 210, míg 2002-re 5 370 központtal számoltak (jelenleg már min

tegy 6 000 hívóközpont működik). Becslések szerint ez a szám 2005-re eléri a 8 000-et, 
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a jelenleg mintegy 500 000 alkalmazott (a munkaképes korú lakosság 1,7%-a) száma 

pedig 640 000-re emelkedik majd. A Távközlési Dolgozók Szakszervezete tágabb hatá

rok között, 1 500 - 5 000 közé teszi számukat, a Mitial Research szerint 3 450 a definí

ciójának mindenben eleget tevő brit hívóközpontok száma, amely 2001 végére 3 950-re 

emelkedhet14. 

11. táblázat 
Hívóközpontok Európában, 2000-2001 

Ország Hívóközpontok száma 
2000-ben 

Hívóközpontok száma 
2001-ben 

Németország 2450 2875 
Franciaország 2420 2610 
Olaszország 1020 1190 
Spanyolország 1010 1150 
Hollandia 990 1045 
Svédország 630 665 
Dánia 380 400 
Norvégia 320 340 

Forrás: Call Centre Association adatközlése, 2001. október 

A brit hívóközpohtok tevékenység szerinti megoszlása a következő: pénzügyi szol

gáltatások 32%; távközlés 14%; marketing-kommunikáció és -kutatás 5%; közmüvek 

5,5%; vendéglátás/szórakoztató ipar 4,5%; kiskereskedelem 7%; informatika 4,5%; 

közlekedés 3,5%, egyéb 24% (Call Centre Association adatszolgáltatása). 

A Mitial egy 2000-ben készült jelentése szerint az Egyesült Királyságon belül a leg

fontosabb hívóközpont-telephelyek a következők: 

1. Belfast 
2. Dearne-völgy 
3. Északkelet-Angii a 
4. Dél-Yorkshire 
5. Liverpool 
6. Bangor, Észak-Wales 
7. Észak-Ayrshire 
8. Highlands & Islands 

A hívóközpontok pontos számának felmérése nem könnyű feladat. Hány alkalmazottnak kell telefonhí
vásokat fogadnia és kezdeményeznie, hogy egy hívóközpontnak nevezhessük a munkahelyet? Ha a te
lefonos funkciók más vállalti funkciókkal közös helyiségben helyezkednek el, beszélhetünk-e hívóköz
pontról? A szektor növekedésének dinamikája miatt is nehéz naprakész adatokat szerezni (Young 
2000). 
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Szinte az összes frekventált hívóközpont-telephely a centrumtérségektől viszonylag 

távol helyezkedik el, viszont az alkalmazottak számát tekintve már jóval erősebb a hí

vóközpontok térbeli koncentrációja: a második, illetve negyedik legnagyobb számú 

munkaerőt a londoni és a délkelet-angliai hívóközpontok foglalkoztatják, együtt a 

szektorban dolgozók összesen mintegy 40%-át (3. ábra). 

3. ábra 

A hívóközpontokban alkalmazottak eloszlása az Egyesült Királyság régiói közt, 1998 
251 

S3 
i 

Forrás: Richardson-Belt-Marshall 2000, 361. o. 

A hívóközpontok előnyös és hátrányos hatásai a periférikus térségek gazdaságára 

A hívóközpontok elsősorban az új kommunikációs technológiáknak köszönhetik sikerü

ket, amelyek lehetővé teszik, hogy bizonyos, általában nem stratégiai fontosságú, hanem 

rutinjellegű és szabványosítható szolgáltatásokat a vállalatok korábbi telephelyeikről 

előnyösebb (leginkább olcsóbb) telephelyekre, hátsó irodákba helyezzenek át. Elvileg 

ezek a központok bárhová telepíthetők, ahol megfelelő távközlési infrastruktúra és 

munkaerő áll rendelkezésre, így a periférikus területek számára új lehetőséget biztosíta-
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nak a gazdasági vérkeringésbe való bekapcsolódásra. Ez felveti azt a kérdést, hogy a hí

vóközpontok eddigi telephelyi döntéseik során a regionális kiegyenlítődés irányában 

hatnak-e, avagy az erősebb gazdasági alappal rendelkező régiókba települnek-e, a már 

meglévő fejlettségbeli különbségeket erősítve. Azt eddigi fejlemények mindenképpen a 

regionális koncentrációt, a gazdasági téren már korábban is központi helyzetben lévő 

régiók további funkcionális megerősödését és térnyerését mutatják: Írország összes hí

vóközpontjának kilenctizede a dublini régióban, az angol hívóközpontok több mint egy

negyede a Londonnal együtt számított délkeleti régióban található, de a földrajzilag pe

riférikus területek (például Skócia) esetében is a regionális központok azok, amelyek a 

hívóközpontok első számú telephelyei. Ugyanakkor tudatos helyi és regionális politiká

val számos területnek van esélye hívóközpontok letelepítésére - ezt bizonyítja például 

az északkelet-angliai hívóközpontok magas száma az ottani üzleti parkokban, lásd a 

Doxford Park esetét Young (2000) tanulmányában. 

A hívóközpontok telepítő tényezőinek ismeretében, ha reális képet szeretnénk kapni 

az ágazat jelenlegi helyzetéről és a gazdaságfejlesztésben játszott szerepéről, sorba kell 

vennünk azokat a tényezőket, amelyek a hívóközpontok fejlesztése mellett szólnak (új 

munkalehetőségek, fő- és mellékállású munkahelyek teremtése; regionális export növe

kedése a hívóközpontok tevékenysége révén; a régió ismeretanyagának bővülése a 

munkaerő folyamatos képzésével; a munkaerő versenyképességének erősödése az új 

képességek elsajátításával; a „life-long learning", élethosszig tartó tanulás alapelveinek 

elfogadtatása a munkaerővel stb.), de ugyanúgy azokat a korlátokat is, amelyek miatt 

megfelelő óvatossággal kezelendöek ezek az új létesítmények (a hívóközpontok tulaj

donképpen szolgáltatások iparosított formája, intenzív és rutinszem munkával és annak 

veszélyeivel; nagyfokú specializáció a munkaerő részéről: gyakran kevés képességre 

van szükség és azok nem mindig konvertálhatók máshol; erős kontroll, munkafolyamat

ok és a dolgozók felügyelete; a munkafolyamatok részekre bontása és a lapos vállalati 

szerkezet miatt kicsi a karrierépítés esélye; földrajzilag mobil, kevés helyi kötődéssel 

rendelkező tevékenység, amely könnyen találhat egy még olcsóbb telephelyet; hosszú 

távon a technológiai fejlődés, például az Internet használatának szélesebb körben törté

nő elterjedése kiszoríthatja a hívóközpontokból az emberi munkaerőt). 

Mivel igen rövid múlttal rendelkező ágazatról van szó, ma még nehéz előre látni, 

hogy hosszabb távon milyen szerepet játszanak a hívóközpontok a regionális gazdaság-
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ban és hogy eszközei lehetnek-e a gyengébb gazdasági teljesítményű területek fejleszté

sének, interregional is kapcsolatok kialakításának. 

További kutatások kellenek annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy Magyaror

szág milyen esélyekkel pályázhat nemzetközi hívóközpontok letelepítésére, illetve a 

magyar piacot kiszolgáló hívóközpontok vonzására mely magyarországi régióknak van

nak a legjobb esélyei. Ami a nemzetközi hívóközpontokat illeti, Magyarországnak vé

leményem szerint egyelőre, a magyar munkaerő idegen nyelvtudásának színvonala mi

att, nincs olyan számottevő versenyelőnye, amely révén komoly vetélytársa lehetne pél

dául Nagy-Britanniának, Írországnak vagy a skandináv országoknak (ahol vagy anya

nyelvként beszélik az üzleti élet szinte kizárólagos világnyelvét, az angolt, vagy a lakos

ság igen nagy százaléka idegen nyelvként beszél angolul és németül). Arra a kérdésre, 

hogy a magyarországi hívóközpontokat hová érdemes telepíteni, olyan kutatások és 

felmérések ismeretében lehet választ adni, amelyek a működő hívóközpontok sajátossá

gait (regionális eloszlás, telephely-választási kritériumok, ágazat), a helyi munkaerő tu

lajdonságait (munkaerőpiac nagysága, kor és nemek szerinti megoszlás, képzettség, 

esetleg idegen nyelvtudás), az ingatlanpiacot (elegendő mennyiségű és nagyságú épü

let), a közlekedési és távközlési infrastruktúrát, a helyi gazdaság szerkezetét, a gazda

ságfejlesztési politikát és ösztönzőrendszert térképezik fel. E tanulmány véleményem 

szerint problémafelvetésnek tekinthető, amelyet további vizsgálatoknak kell követnie. 
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4. A szolgáltatások fejlődése és a tercier foglalkoztatottság 
területi szerkezetének változása Magyarországon 

Az előző fejezetekből kitűnik, hogy a szolgáltatások, elsősorban az üzleti szolgáltatások 

a modern gazdaság meghatározó tevékenységeiként a térszerkezet alakulására is meg

határozó befolyást gyakorolnak. A szolgáltatások megjelenése és térbeli terjedése alap

vetően befolyásolja és megváltoztathatja a városok, főleg a nagyvárosok szerkezetét, a 

fejlett piacgazdaságokban éppen úgy, mint az átalakulóban lévő gazdaságokban (Illeris 

1997, Warf 2000, Gritsai 1997), de legalább ilyen jelentős a régiók gazdasági teljesít

ményéhez, versenyképességük alakulásához való hozzájárulásuk. Míg a fogyasztói 

szolgáltatások eloszlása alapvetően a népesség eloszlását követi, az üzleti szolgáltatások 

speciális telephelyi követelményeik miatt jelentősen eltérhetnek attól (Nagy 2002). 

Az üzleti szolgáltatások magyarországi térbeli szerkezetének (az első népszámlálás 

adataitól kezdve a legutóbbi évekig tartó) vizsgálatakor az egyes szolgáltatási tevékeny

ségekben foglalkoztatottak számát vettem figyelembe. Ha minden egyes szolgáltató 

vállalkozást egy egységként kezelnénk, azzal eltűnne a több tíz vagy akár több száz főt 

foglalkoztató szolgáltató „nagyüzem" (tervező központ, K+F részleg, nagyobb reklám

vállalkozás, az öt nagy multinacionális szolgáltató cég - Pricewaterhouse-Coopers, 

Deloitte&Touche, KPMG, Arthur Andersen, Ernst&Young - magyarországi képviselete 

stb.) és az egy-két főt alkalmazó kis könyvelőiroda vagy más mikrovállalkozás közötti 

különbség, pedig nyilvánvalóan nagymértékben befolyásolja egy város, egy megye 

vagy egy régió teljesítményét és versenyképességét, hogy mennyien dolgoznak ott a 

fejlett, magasan kvalifikált munkaerőt követelő és ezért általában magasabban megfize

tett üzleti szolgáltatásokban. 

4.1. A szolgáltatások jelentősége a mai magyar gazdaságban 

Magyarországon az 1990-es évek elejére a szolgáltatások részesedése az aktív keresők

ből meghaladta a mezőgazdaság és az ipar együttes részarányát, de már az előző évti

zedben többen dolgoztak a szolgáltatásokban i n t a mezőgazdaságban, illetve az ipar

ban és az építőiparban külön-külön (12. tábla: . Magyarországon elég későn alakult ki 
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tehát a szolgáltató társadalom, sőt talán még ma is túlzás erről beszélnünk, hiszen a 

szolgáltatások foglalkoztatásban játszott, jelentősnek tűnő szerepe (2001-ben már a 

munkaerő közel 60%-a szolgáltató tevékenységet végzett) mögött Budapest nemzetközi 

összehasonlításban is erősen tercierizálódott gazdasága található, a Budapest nélkül 

számított országos átlag csak 53,4% volt 2001-ben, ami mintegy három évtizedes elma

radástjelent a legtöbb fejlett ipari országhoz képest. 

12. táblázat 
Az aktív keresők megoszlása Magyarországon gazdasági áganként, 1960-2000 (év eleji 

értékek, %-ban) 
Megnevezés 1960 1970 1980 1990 1993 1995 2000 
Ipar 27,9 36,3 33,9 31,0 28,7 30,5 30,8 
Építőipar 6,1 7,7 8,2 6,9 6,2 3,7 4,2 
Mezőgazdaság, erdőgazdaság 38,5 24,4 19,0 18,115 9,9 6,9 4,9 
Vízgazdálkodás 0,2 1,2 1,5 1,6 1,3 n.a. n.a. 
Közlekedés, posta és távközlés 6,5 7,3 8,1 8,4 8,5 9,6 8,4 
Kereskedelem 6,3 7,9 9,8 10,8 15,0 _ a > 

Egyéb anyagi tevékenység - - 0,9 0,9 0,8 _a> . a ) 
Személyi és gazdasági szolgáltatások 2,5 2,8 3,1 4,3 5,6 . a ) 
Egészségügyi, szociális és kulturális 
szolgáltatások 

5,6 7,7 10,4 12,9 17,7 . a ) . a> 

Közösségi, közigazgatási és egyéb 
szolgáltatások 

6,4 5,0 5,1 5,1 6,3 , a ) _ a) 

Szolgáltatások összesen 27,5 31,9 38,9 44 55,2 59,1 60,7 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Forrás: Németh-Papp: Szolgáltatási menedzsment, 1995. p. 42. 

a J A statisztikai adatgyűjtés változása miatt az 1995-ös és a 2000-es adatok az új nómenklatúra szerinti 
osztályozásban szerepelnek: 

J (Pénzügyi tevék'enységek): 1995: 2,6%, 2000: 2,0% 
K (Ingatlanügyletek, bérbeadás és gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás): 1995: 3,1%, 2000: 5,6% 
L (Közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás): 1995: 10,5%, 2000: 11,3% 
M (Oktatás): 1995: 11,8%, 2000: 9,4% 
N (Egészségügyi és szociális ellátás): 1995: 9,6%, 2000: 7,8% 
O (Egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatás): 1995: 2,8, 2000: 2,8 

A szolgáltatások magyarországi fejlődését véleményem szerint mindenképpen két, 

alapvetően eltérő szakaszra kell osztani: az 1990 körüli gazdasági-politikai rendszer

váltás előtti és utáni időszakra. Az első periódusban a szolgáltatások mindvégig aláren

delt szerepet játszottak a magyar gazdaságban, ami részben természetes, hiszen a meg-

fejlettebb gazdaságokkal rendelkező országban is csak a második világháború utáni év-

1 5 Ez ugyan a hivatalos statisztikai adat, de valóságtartalma erősen megkérdőjelezhető, vélhetőleg a valós 
szám ennél jóval alacsonyabb. 
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tizedekben beszélhetünk igazi szolgáltató társadalmakról, a szolgáltatások vezető szere

péről a gazdaságban; részben viszont a magyar gazdaságtörténetnek abból a sajátossá

gából fakad, hogy a rendszerváltás előtti évtizedek szocialista gazdaságpolitikája sokáig 

kifejezetten és tudatosan hátráltatta szolgáltatások fejlődését. Magyarországnak, akár

csak a szocialista utat választó többi országnak, alacsonyabb szintről kellett gazdaságuk 

fejlesztését megszervezni, mint a fejlettebb ipari országoknak, és a mezőgazdaság, illet

ve az ipar fejlesztése mellett a tercier szektor méltánytalanul háttérbe szorult. Az elma

radottság felszámolása először az alapvető társadalmi szolgáltatások terén indult meg, 

majd a lakosság életszínvonalának emelkedésével megnőtt az igény a fogyasztási szol

gáltatások, még később a gazdasági fejlődéssel az üzleti szolgáltatások iránt. A rend

szerváltás után, a valós piacgazdasági körülmények közepette a szolgáltató szektor fej

lődését elsősorban a piac, és nem az állami politika határozza meg. 

Számos érv szól amellett, hogy a szolgáltatások magyarországi fejlődésének vizsgá

latakor kiemelten foglalkozzunk a rendszerváltás óta eltelt időszakkal: 

- a szocialista fordulat előtt a szolgáltatások nem játszottak igazán fontos szerepet 

a magyar gazdaságban; 

- az államszocializmus időszakának torz gazdaságpolitikája nem tette lehetővé a 

szolgáltatások piaci mechanizmusokra épülő szerves fejlődését; 

- a valós piaci mechanizmusok érvényesüléséről csak a rendszerváltás óta beszél

hetünk, és a tercier szektor is csak ekkorra váltak legnagyobb foglalkoztatóvá 

Magyarországon; 

- a Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtési rendszere 1992-től azonos a mai 

rendszerrel és felel meg a nemzetközi (európai) gyakorlatnak (NACE, 

Nomenclature des Activités dans le Communautés Europénnes). 

4.2. A szolgáltatások fejlődése Magyarországon a rendszerváltás előtt 

4.2.1. A szolgáltatások fejlődése Magyarországon a I I . világháborúig 

Az 1784/1787 évi népszámlálás foglalkozási adatai alapján a korabeli társadalmi osztá

lyok és foglalkozási csoportoknak sem a számát, sem az arányát nem lehetséges meg

határozni: a foglalkozást, a társadalmi állást jelző kategóriákat olyan sajátos szempont

ok alapján különítették el egymástól (a nemesek, papok és magasabb rangú hivatalno-
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kok kivételével), hogy sern a mezőgazdaságban, sem az iparban foglalkoztatott népes

ség arányát nem lehet pontosan megállapítani. Az üzleti szolgáltatások foglalkoztatott

ságát erre az időszakra vonatkozóan még nem lehet megbecsülni. 

A férfinépesség 5%-a tartozott ekkor a nemességhez, azonban ez a szám nemcsak a 

birtokos és a szegényebb köznemeseket tartalmazza, hanem mindazokat, akik magukat 

nemesnek vallották. 

Az első népszámlálás adatai még csak a férfiak adatait tartalmazzák és a maival alig 

összevethető szerkezetben (13. táblázat), a mai értelemben vett szolgáltató szektor a pa

pok, a nemesek, a tisztviselők és honoratiorok, illetve a polgárokat foglalhatja magában 

(bár az utóbbi kategória vélhetőleg az ipari foglalkozású polgárokat is tartalmazza). 

13. táblázat 

A férfiak foglalkozás szerinti megoszlása 1787-ben, az akkori országterületen 

Megnevezés 
Magyar- és Hor
vátország össze

sen 

Erdély 
összesen 

Szabad ki
rályi városok 

Magyaror
szág ösz-
szesen 

Papok 0,3 0,6 1,3 0,4 
Nemesek 4,6 4,5 3,8 4,6 
Tisztviselők és honoratiorok 0,0 0,0 0,9 0,1 
Polgárok 1,6 0,9 13,1 2,1 
Parasztok 14,8 18,5 2,5 14,8 
Polgárok és parasztok örökösei 14,7 16,0 10,1 14,7 
Zsellérek 22,3, 21,5 29,4 22,1 
Szabadságolt katonák 0,1 0,0 0,2 0,1 
Egyéb 5,5 6,3 6,9 5,8 
Sarjadék 36,1 31,7 31,8 35,3 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 
Szolgáltatások összesen 6,5 6,0 19,1 7,2 
Forrás: 1784/1787 évi népszámlálás kötetei 

Az már a legelső népszámlálás adataiból is látszik, hogy a városokban sokkal többen, 

mintegy háromszor annyian végeznek szolgáltató tevékenységet, mint az ország egészé

ben. Lényeges különbség Magyarország és Horvátország, illetve Erdély között nem fi

gyelhető meg a szolgáltatásokban dolgozók arányát tekintve. 

A kapitalista gazdaság kialakulásának folyamata Magyarországon a XIX. század má

sodik felében és az I . világháborút megelőző évtizedben zajlott le. A gazdaság tőkés át

alakulása a gazdaság minden szférájára kiterjedt, elsődlegesen az ipart érintette, de en

nek velejárójaként a szolgáltatások is fejlődtek. A korszerű szállítási hálózat, elsősorban 
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a vasút és a vízi közlekedés kiépítését a gazdaság belső fejlettsége és tőkefelhalmozási 

képessége még nem tette lehetővé, ezért a kor színvonalának megfelelő infrastruktúra 

jelentős külföldi tőkebevonással és állami részvétellel épülhetett meg. Az a sajátos hely

zet állt elő, hogy a fejlesztés eredményeként az infrastruktúra színvonala messze meg

haladta a gazdaság általános fejlettségi színvonalát, és igen kedvező feltételeket terem

tett a későbbi gazdasági növekedéshez. 

A XIX. -XX. század fordulója táján az ipari forradalom magyarországi kiteljesedése 

idején az ipar lett a nemzetgazdaság meghatározója. A szolgáltató ágazatok részaránya 

azonban ekkor is viszonylag magas volt, 1900-ban az aktív dolgozók közel negyede 

(24,2%-a) a tercier szektorban dolgozott. (Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ez nem a 

gazdaság modernizációjának és így szolgáltatások iránti megnövekedett igényének volt 

elsősorban köszönhető, hanem a háziszolgák magas számának.) A szolgáltató ágazaton 

belül legintenzívebben a közlekedés, a kereskedelem és bankrendszer fejlődött. 

Az iparosodási folyamattal együtt járó gazdasági növekedésnek az I . világháború ki

törése vetett véget. Magyarország megmaradt alapvetően agrárországnak, annak ellené

re, hogy az ipari és szolgáltatási foglalkoztatottak számának gyarapodása az agrárfog

lalkoztatottak rovására történt. 

Az első világháború megszakította a gazdaság több évtizedes dinamikus fejlődését, 

majd a trianoni határok utáni Magyarországon jelentősen megváltozott az ország társa

dalmi-gazdasági szerkezete. Magyarország agrárjellege a területi változások következ

tében erősödött, a szolgáltatási foglalkoztatottak aránya pedig csökkent (14. táblázat). 

14. táblázat 
A foglalkoztatottak ágazatok közötti megoszlása Magyarországon 1900 és 1949 között 

1900 1910 1920 1930 1941 1949 
Mezőgazdaság 59,8 53,6 58,3 53,1 50,4 53,9 
Ipar 16,0 20,1 17,5 21,6 23,4 22,0 
Szolgáltatások 24,2 26,3 24,2 25,3 26,2 24,1 
Ezen belül: 

Közlekedés 2,2 3,0 3,1 2,8 3,2 4,0 
Kereskedelem 5,0 5,9 5,6 6,6 6,6 5,4 
szolgáltatás 7,6 8,7 6,9 7,8 7,0 4,1 
közszolgálat 3,3 3,6 4,2 4,7 4,8 7,4 
egyéb 6,1 5,1 4,4 3,4 4,6 3,2 

Forrás: Pálos-Arányi 1980; Németh-Papp 1995 
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A századfordulótól a második világháború idejéig terjedő mintegy négy évtized fog

lalkoztatási szerkezetének változása szinten minden évtizedben más és más képet mutat. 

Az első másfél évtized gazdasági fellendülésének és modernizációjának (amelyet az ag

rárfoglalkoztatottak arányának csökkenése és a szekunder, illetve tercier ágazat alkal

mazottainak létszámnövekedése is mutat) az I . világháború vetett véget, majd az 1920-

as békeszerződést követően a foglalkoztatotti szerkezetben egy visszarendeződés f i 

gyelhető meg. Az 1930-1938 közötti időszakra a gazdasági válság nyomta rá bélyegét, 

majd az azt követő évekre a háborúra való felkészülés eredményeképpen bekövetkező 

konjunktúra voltjellemző. 

A négy évtized egészét tekintve, az ipar lassú fejlődése miatt a mezőgazdaságból fel

szabaduló munkaerő nagyobb része a szolgáltatásokban helyezkedett el. A gazdaság 

fejlődésében azonban nem következett be robbanásszerű, a foglalkoztatási szerkezetet 

alapjaiban átalakító változás. Erre az időszakra a tercier tevékenységek mérsékelt ütemű 

növekedésé volt jellemző. Az iparosodás következtében főleg a közlekedés, a kereske

delem, illetve a bankrendszer bővült az átlagot meghaladó mértékben (15. táblázat16). 

15. táblázat 
A foglalkoztatottak megoszlása ágazatonként, 1910-1941, % 

1910 1920 1930 1940 
Őstermelés 55,9 55,8 51,8 48,7 
Bányászat és kohászat 1.2 1,5 1,3 1,8 
Ipar 20,1 19,1 21,7 23,6 
Kereskedelem 4,1 4,5 4,9 5,1 
Pénz-, hitel- és biztosításügy 0,5 L 0,6 0,5 0,5 
Közlekedés 4 4,4 3,9 4 
Közszolgálat és szabadfoglalkozás 4 4,7 5,1 5,1 
Véderő 0,8 1,5 0,8 1,7 
Napszámosok k.m.n. 2,3 1,2 1,4 0,8 
Házicselédek 2,8 2,2 2,3 1,9 
Nyugdíjasok 0,9 1,8 3,5 3,8 
Tőkepénzes, életjáradékos, házbirtokos stb. 1,1 0,7 0,6 0,3 
Egyéb foglalkozásúak 1,1 1,1 1,3 1,4 
Foglalkozásnélküliek 0,9 0,8 0,8 1,1 
Ismeretlen foglalkozásúak 0,3 0,1 0,1 0,2 
Összesen 100 100 100 100 
Szolgáltatások összesen (100% - (őstermelés, 
bányászat és kohászat + ipar)) 

22,8 23,6 25,2 25,9 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási adatai 

A 14. táblázat adataitól való kisebb eltérés oka az eltérő források használata lehet. 
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4.2.2. A szolgáltatások fejlődése és fejlesztése Magyarországon 
a szocializmus időszakában 

• 

A szolgáltatások értelmezése, a nemzetgazdaságban játszott szerepének és társadalmi 

szükségességének felfogása oly mértékben tér el a szocialista tervgazdálkodás és a pi

acgazdaság viszonyai között, hogy érdemesnek tartottam a szocialista időszak 

tercierizációs folyamatait egy rövid fejezetben összefoglalni, majd azt egy szemléltető 

táblázattal, a két gazdasági rendszer szolgáltatás-felfogásának és szolgáltatás

fejlesztésének különbségeivel zárni. 

A I I . világháborút követően számos közép-kelet-európai ország követte a Szovjet

unió példáját, és a szocialista gazdasági-társadalmi rendszer építésébe kezdett. Ezekben 

az országokban a következő évtizedek ideológiája, így gazdaságfejlesztési politikája is 

gyakran élesen eltért a fejlettebb nyugat-európai piacgazdaságok logikájától. Nem volt 

kivétel ez alól a szolgáltatások szerepének értelmezése és fejlesztésük sem: a szocializ

mus mintegy négy évtizede alatt a tercier szektor a legtöbb szocialista országban nem 

kapta meg azt a figyelmet és azokat a fejlesztési erőforrásokat, amely járt volna neki. A 

fejlettségbeli hátrány, amely az időszak elején fennállt a tőkés és a szocialista utat vá

lasztó országok között, egy rövid ideig csökkent, majd az 1970-es évekkel kezdődő vi

lággazdasági paradigmaváltás a szocialista országokat sokkal nehezebb helyzetbe hozta, 

mint a tőkés gazdaságokat. A szocialista gazdaságok strukturális gyengeségének egyik 

oka éppen az alulfejlett tercier szektor volt. 

A háborút követően Magyarország mint közepesen fejlett agrárország kezdte meg a 

szocializmus építését. A tőkés társadalmi rendszertől öröklött gazdasági szerkezetben a 

szolgáltatások (főleg a társadalmi szolgáltatások) gyengén fejlettek voltak. A szocializ

mus építésének első időszakában az ipar (elsősorban a nehézipar) és a mezőgazdaság 

fejlesztésének igénye továbbra is háttérbe szorította a szolgáltatásokat, amelyek csak bi

zonyos fáziskéséssel, az életszínvonal fokozatos emelkedésével indultak fejlődésnek. 

A szocialista társadalom alapvető célként fogalmazta meg a társadalom tagjai számá

ra az összes szükséglet kielégítését, ezért az állampolgárok legfontosabb fizikai és szel

lemi szükségleteivel kapcsolatos szolgáltatások (oktatás, egészségügy, kultúra) az 1950-

es években általában a tőkés országokat meghaladó ütemben fejlődtek (jóval alacso

nyabb kiindulási szint mellett). 
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A szolgáltatások fejlődését a szocializmus építésének kezdetén kettősség jellemezte. 

A kezdeti elmaradott gazdasági viszonyok közepette, a fokozott ütemű iparosítás idején 

az ellátási politika csupán a legfontosabb szükségletek kielégítésére szorítkozott, bizo

nyos szolgáltatások (társadalmi szolgáltatások) fejlesztésére azonban ekkor is komoly 

hangsúlyt fektettek. Nem az árujellegü, hanem a társadalmi jellegű, ingyenes vagy ked

vezményes szolgáltatások fejlesztése élvezett ekkor elsőbbséget. Az ellátási politikát 

hosszabb ideig a szűkös termékellátás és a viszonylag bőségesen rendelkezésre álló, in

gyen vagy kedvezményesen igénybe vehető társadalmi szolgáltatások jellemezték. 

Az életszínvonal emelkedésével járó bőségesebb termékellátás aztán megnövelte 

számos más szolgáltatás iránti igényt: a fogyasztói szolgáltatásokét. (Ez a folyamat, az 

egyéni közlekedés, a szabadidős szolgáltatások iránti igény megnövekedése a fejlett tő

kés országokban mintegy fél évszázaddal korábban már végbement.) 

Az üzleti szolgáltatások (ha beszélhetünk egyáltalán a mai értelemben vett üzleti 

szolgáltató szektorról a tervgazdaság keretei között) csak a szocialista időszak vége felé 

indultak fejlődésnek, de a piacgazdasági viszonyokhoz képest rendkívül gyenge színvo

nalon és alacsony foglalkoztatottsággal működtek. 

A tercier szektor vizsgálta sokáig a szakirodalomban sem kapta meg az őt illető f i 

gyelmet. Az 1970-es évekig meglepően kevés (a mezőgazdaságot és az ipart elemző 

irodalomhoz mérten mindenképpen kevés) tanulmány foglalkozott a tercier szektorral. 

Az új gazdasági mechanizmus bevezetését követően a szolgáltatások szektora egyre na

gyobb figyelmet kapott, számos cikk és átfogó tanulmány vizsgálta a szocialista tercier 

szektort önmagában is (Központi Statisztikai Hivatal 1971), illetve a tőkés országokkal 

való összehasonlításban (Solt 1973). 

4.2.2.1. A szolgáltatások csoportosítása a népgazdaságban 

Magyarországon a szolgáltatások fogalmának, illetve a szektornak az újratermelés fo

lyamatában játszott szerepének meghatározása a népgazdasági számlarend átalakítása, 

nemzetközi szinten összehasonlíthatóbbá tétele kapcsán vetődött fel, ekkor merült fel a 

szolgáltatások szerepeltetése a nemzeti jövedelemben, mivel a reálfolyamatok teljes kö

rű számbavétele igényelte a termelő és a nem termelő szféra figyelembe vételét is. Egy

értelművé vált, hogy a gazdasági vezetésnek nemcsak a termelőmunkáról, hanem vala-
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mennyi társadalmilag szervezett munkáról, így a szolgáltatásokról is átfogó ismeretek

kel kell rendelkeznie. 

A népgazdasági mérlegrendszer továbbfejlesztése során azonban már eltérő nézetek 

hangzottak el. Egyesek szerint meg kell ugyan tartani az anyagi termelésre vonatkozó 

nemzeti jövedelem fogalmát, de olyan mutatószámra is szükség van e mellé, amely a 

legfontosabb szolgáltatásokat is tartalmazza. A termelőmunka értelmezését ki kell ter

jeszteni a szolgáltatásokra is. Mások ellenezték a termelőmunka értelmezésének kibő

vítését a szolgáltatásokkal, mivel szerintük új mutatószámok bevezetése még nem indo

kolja az alapvető közgazdasági alaptételek felülvizsgálatát. 

A népgazdasági mérlegrendszer 1970-ben bevezetett elszámolási rendszere két fő 

részből állt: 

- az anyagi termelést felölelő közgazdasági kategóriák rendszere, amely módszeré

ben és tartalmában megfelelt a KGST-országok nemzetijövedelem-számítási el

veinek, illetve 

- a nettó nemzeti termelés kategóriája, amely az anyagi termelés körén kívül az 

összes társadalmilag szervezett tevékenységet (így a nem anyagi szolgáltatásokat 

is) figyelembe vette. E módszer lehetőséget nyújtott a tőkés és a fejlődő orszá

gokkal történő összehasonlításokra. 

A szolgáltatásokat olyan társadalmilag szervezett tevékenységként definiálták, ame

lyek eredménye nem ölt tárgyi formát, nem termékek közvetítésével, hanem közvetlenül 

elégít ki szükségleteket. 

A szolgáltatások fogalmának tisztázásával sem végezhető el azonban azok pontos 

csoportosítása, mivel a szolgáltató tevékenység és a szolgáltató ágazat a szocialista tár

sadalmakban, így Magyarországon is, nem voltak azonos fogalmak. A népgazdasági 

mérlegrendszerben a profil szerinti szolgáltató tevékenységet végző szervezetek alapján 

volt elvégezhető a szolgáltató ágazatok csoportosítása. 

A népgazdasági ágazati rendszer szektorális megoszlását a 4. ábra mutatja be. 

Az egyértelműen szolgáltató szervezeteket tömörítő nem anyagi szféra, illetve a 

szállítás és hírközlés, valamint a kereskedelem mellett olyan tevékenységek is az anyagi 

termeléshez lettek besorolva, amelyek voltaképpen szolgáltatásnak minősülnek (például 

a javító-karbantartó tevékenységet végző szervezetek is az ipar vagy építőipar kategóri

ába kerültek, de az ipar mellett a mezőgazdaságon és erdőgazdálkodáson belül is voltak 
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olyan tevékenységek, amelyek valójában szolgáltatások voltak, de a statisztika nem a 

szolgáltatások között tartotta számon őket). A rendszer a gazdálkodó szervek tevékeny

ségének megítélésénél nem választotta el következetesen az áruk termelését a szolgál

tatások nyújtásától, így arról csak az egyes szervezetek alaptevékenységének részletes 

vizsgálata nyújthatott információt. 

4. ábra 

Anyagi 
tevékenység 

A népgazdasági ágazati rendszer 

Ipar "1 
Építőipar / 
Mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás 
Vízgazdálkodás 
Szállítás, hírközlés 1 Anyagi 
Kereskedelem J szolgáltatás 

Nem anyagi 
tevékenység 

Személyi és gazda
sági szolgáltatás 
Egészségügyi, 
szociális és kultu
rális szolgáltatás 
Közösségi, köz
igazgatási és ,. 
egyéb szolgáltatás 

Nem 
) anyagi 

szolgáltatás 

Szekunder 
szektor 

Primer 
szektor 

Tercier 
szektor 

Forrás: Pálos-Arányi 1980, 24. o. 

A szolgáltató szervezetek alapvetően kétféle blokkba, 

- a társadalmi szolgáltatások és 

- a gazdasági szolgáltatások 

blokkjába tartozhattak. 

A társadalmi szolgáltatások blokkjára jellemző volt, hogy az ide tartozó tevékenysé

geket a társadalom egészének érdekében végezték, igénybevevőjük általában az egész 

társadalom vagy annak a szocialista társadalom előre megszabott célkitűzései alapján 

kiválasztott része volt. E szolgáltatások többnyire ingyenesek voltak vagy jelentős ked-
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vezménnyel lehetett igénybe venni azokat. Ide tartoztak az egészségügyi, szociális, 

kulturális, tudományos, közigazgatási, védelmi, rend- és jogbiztonsági szolgáltatások. 

A gazdasági szolgáltatások közé tartoztak a gazdasági folyamatokhoz, illetve anyagi 

javakhoz kapcsolódó tevékenységek. Többnyire gazdasági célok elérésére létrehozott 

szervezetek nyújtották őket gazdálkodó szervezeteknek, intézményeknek vagy egyé

neknek, legtöbbször megfelelő anyagi térítés ellenében. 

Ilyen jellegű szolgáltatás a kereskedelem, a szállítás, az üzleti jellegű szolgáltatások. 

Ez utóbbiak a gazdálkodó szervezetek fő tevékenységét elősegítő szolgáltatások, ame

lyek a munkamegosztás növekedésével mindinkább önálló tevékenység jellegét öltik 

(tehát a korábban vállalati funkcióként gyakorolt tevékenységek kiszervezése, más szó

val az externalizáció a szocialista társadalmakban is ismertjelenség volt). Az üzleti jel

legű szolgáltatások közé tartoznak még a pénzintézeti tevékenységek. A gazdasági szol

gáltatások blokkját képezték a személyi jellegű szolgáltatások is, amelyek közvetlen 

személyi szükségleteket elégítettek ki. 

4.2.2.2. A szolgáltatásokban foglalkoztatottak számának alakulása Magyarországon a 
szocialista időszakban 

A I I . világháború után ugrásszerűen megváltozott az egyes népgazdasági ágak alkalma

zottainak száma és aránya, amely főleg a mezőgazdasági foglalkoztatottaknak a (múlt 

század eleje óta tartó) létszámcsökkenésében és az iparban foglalkoztatottak számának 

és arányának intenzív növekedésében nyilvánult meg. Az aktív keresők aránya az 1949. 

évi 45%-ról 1960-ra 49%-ra nőtt, a tercier ágazatok foglalkoztatáson belüli aránya pedig 

24,1%-ról 26,9%-ra emelkedett. Leginkább a kereskedelem és a közlekedés dolgozói

nak a létszáma nőtt. 

Az 1960-as évekre Magyarország az iparilag közepesen fejlett országok szintjét érte 

el, a gazdaság szerkezete azonban nem tükrözte mindenben ezt a fejlettségi szintet. A 

mezőgazdaságból felszabaduló munkaerő elsősorban az iparban és nem a szolgáltatások 

területén helyezkedett el. Az ipari foglalkoztatottság növekedése 1970-ig volt számotte

vő, majd a szolgáltatásokban foglalkoztatottak száma is jelentős növekedésnek indult a 

piaci kereslet és az állami politika hatására, de a növekedést ösztönözte a szolgáltatási 

tevékenységeknek az iparhoz viszonyított alacsonyabb hatékonysága is, amely miatt 

csak nagyobb létszámú munkaerővel volt lehetséges a kereslet kielégítése. Az új gazda-
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sági mechanizmust követő időszakban előtérbe került a szolgáltatások fejlesztése, gaz

dasági racionalitásból is (mivel a szolgáltatások nem elégséges kínálata a mezőgazdasá

gi és ipari termelő tevékenység eredményességét is hátrányosan befolyásolta), illetve az 

életszínvonal javításának okán is. A fejlesztések azonban szinte kizárólag mennyiségi 

dimenzióban jelentek meg, strukturális, műszaki átalakulás, technikai fejlődés alig volt 

megfigyelhető. „Mindez végső soron oda vezetett, hogy a szolgáltatások színvonala és 

szerkezete elmaradt a gazdaság zavartalan működéséhez szükségestől, s ez az elmaradás 

az utóbbi évtizedben [megj: a rendszerváltás óta] még jobban felerősödött. A mai hely

zetre az a jellemző, hogy a magyarországi szolgáltatások egészének színvonala nemcsak 

a nemzetközi tendenciákhoz viszonyítva, hanem a gazdaság belső igényeihez és szük

ségleteihez, általános fejlettségéhez képest is számottevő elmaradást mutat" (Németh-

Papp 1995, 38. o.). 

Az 1970-es évek első felében, az ötödik ötéves tervidőszakban a szolgáltatásokban 

foglalkoztatottak száma és aránya nagymértékben megnőtt (lásd 14. táblázat). Ennek 

oka egyrészt a termelő szolgáltatások fejlesztésére fordított nagyobb kormányzati f i 

gyelem, elsősorban azonban a társadalmi szolgáltatások terén bekövetkezett fejlődés 

volt. A I I . világháború után robbanásszerűen megnőtt az igény a társadalmi szolgáltatá

sok iránt. Először az egészségügyi és a kulturális szolgáltatások fejlesztésére került sor, 

és az 1970-es évekre a legtöbb társadalmi szolgáltatás megfelelő színvonalon a lakosság 

rendelkezésére állt. 

Az 1980-as években kiteljesedett a magyar gazdaságnak a korábbi évtizedben, az 

energiaár-robbanás következtében elindult válsága. A világgazdasági szerkezetváltás 

hatása a szocialista blokk országaiban ekkor kezdte éreztetni hatását, ami nagymértékű 

eladósodáshoz és a fejlett tőkés országokhoz viszonyítva a korábbi gazdasági felzárkó

zás megtorpanásához, sőt újabb leszakadáshoz vezetett. A kedvezőtlenebbé váló gazda

sági körülmények és az életszínvonal csökkenésének, illetve a fejlesztések központi 

költségvetési támogatásának elapadása ellenére a szolgáltatások terén a növekedés más 

ágazatokhoz képest viszonylag dinamikus volt. 
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4.2.2.3. A szolgáltatások fejlesztése és tervezése a szocialista időszakban 

A szocialista időszakról összességében elmondható, hogy gazdasági irányítására és így 

a szolgáltatások fejlesztésére is a túlzott mértékű szabályozottság, a piaci mechanizmu

sok korlátozott érvényesülése voltjellemző, még az 1968-ben bevezetett reformok után, 

az új gazdasági mechanizmus idején is. A szolgáltató tevékenységet végző vállalatok, 

szövetkezetek és alkalmazottaik nem mindig voltak érdekeltek tevékenységük folya

matos fejlesztésében, színvonalának javításában, ezért a legtöbb szolgáltatás színvonala 

elmaradt az igényektől (gyenge minőségű munka, indokolatlanul hosszú vállalási ha

táridők), sőt egyes szolgáltatások esetében azok kielégítése nemcsak minőségileg, ha

nem mennyiségileg is elmaradt a kívánatostól. A tercier szektor főbb eltéréseit a tőkés, 

illetve a szocialista gazdaságban a 16. táblázat mutatja be. 

16. táblázat 
A szolgáltató szektor legfontosabb különbségei a piacgazdaságokban 

és a tervgazdaságokban 

Jellemzők Piacgazdaság Tervgazdaság 

gazdasági fejlődés folya
matossága 

Kontinuitás szocialista fordulat után gaz
dasági paradigmaváltás 

szolgáltatások szerepének 
értékelése 

a gazdaság motorja, fontos 
ágazat 

maradék-elv, hátrányos 
megkülönböztetés 

szereplők száma a szol
gáltatások piacán 

sokszereplős verseny monopolhelyzetben lévő ál
lami nagyvállalatok 

szolgáltató cégek típusai alapvetően szolgáltatást vég
ző szervezetek és vállalkozá
sok 

a szolgáltatások többnyire 
más alaptevékenységek vég
ző cég mellékes tevékenysé
gei 

tercier szférában dolgozók 
létszámnövekedése 

folyamatosan magasabb, 
mint az iparban dolgozóké 

alacsonyabb, mint az ipari 
alkalmazottaké 

szolgáltatást végzők érde
keltsége 

erős gyenge vagy hiányzik 

szolgáltatást végzők moti
vációja 

piaci sikerek vagy túlélés szabályozás és büntetés 

szolgáltatások végzésének 
feltételei 

piacgazdaság hiánygazdaság 

szolgáltató cégek piaci 
magatartása 

fogyasztó-orientált nem mindig fogyasztóbarát 
(nyitvatartási idők, vállalási 
határidők, vevők kiszolgálá
sa) 
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16. táblázat (folyt.) 
A szolgáltató szektor legfontosabb különbségei a piacgazdaságokban 

és a tervgazdaságokban 

Jellemzők Piacgazdaság Tervgazdaság 

Szolgáltatások gazdaság
politikai irányítása 

Indirekt direkt, bürokratikus és túl
szabályozott 

Szolgáltatások árképzése verseny által meghatározott központilag előírt hatósági 
árak 

szolgáltató tevékenységek 
tervezése és fejlesztése 

szolgáltató szervezetek és 
vállalkozások döntési sza
badsága 

kötelező, előírt tervezési 
metodika 

szolgáltatások statisztikái viszonylag megbízhatóak kevésbé megbízható (szol
gáltatások többnyire csak 
melléktevékenységek más 
gazdasági ágakhoz tartozó 
vállalatoknál, nem mindig 
biztosított adataik külön 
gyűjtése) 

Forrás: saját szerkesztés 

4.2.2.4. A szolgáltatások foglalkoztatottságának területi szerkezete Magyaror
szágon a szocializmus idején 

A szolgáltatási szektor foglalkoztatottságának területi szerkezete a szocialista tervgaz

daság időszakában sokkal kiegyenlítettebb képet mutat, mint a rendszerváltás után, a 

valós piaci mechanizmusok működésének idején (77. táblázat). Ha figyelmen kívül 

hagyjuk a szolgáltatásokban dolgozók arányának vizsgálatakor Budapestet és a Buda

pest magas értéke által nagy mértékben befolyásolt országos átlagot, 1949-ben a legerő

sebben tercierizálódott Pest és a legalacsonyabb szolgáltatási foglalkoztatottságot fel

mutató Szabolcs-Szatmár-Bereg közt a különbség 1,7-szeres volt, majd 1960-ban már 

csak 1,55-szeres (ismét Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék között), 1970-ben pe

dig 1,36 (Baranya és Bács-Kiskun között), 1980-ban 1,33 (Vas és Komárom-Esztergom 

között) és 1990-ben már csak 1,31 volt ez az arány (ekkor Somogy állt az első és Bács-

Kiskun az utolsó helyen). 

Érdekes módon a legkisebb változás azokban a megyékben történt a szolgáltató al

kalmazottak arányának növekedését tekintve, amelyek ma a (GDP-értékkel mért) legsi

keresebbek közé tartoznak (Budapest, Fejér és Komárom-Esztergom), igaz, az őket 

közvetlenül megelőző három megye (Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, 

és Nógrád) értéktermelő képesség szempontjából a legutolsók közé tartozik. Legdina-

113 



mikusabban viszont egyértelműen azokban a megyékben bővült a tercier szektor foglal

koztatottsága, amelyek a szocialista időszakban és ma is az ország kevésbé sikeres tér

séget alkotják: Szabolcs-Szatmáv-Bereg, Somogy. Bács-Kiskun, Békés, Tolna tartoznak 

ide. A „fejlődés" tehát erősen relatív e tekintetben, inkább a hátrány csökkentéséről, las

sú felzárkózásról beszélhetünk, mint a szolgáltató szektor igazán dinamikus fejlődésé

ről. Ezek az adatok is alátámasztják több szerző azon megállapítását, miszerint a szoci

alizmus évtizedeiben a megyék közti kezdeti fejlettségbeli különbségek folyamatosan 

csökkentek a rendszerváltásig (Barta 2001, Kiss 1998, Kovács 2002). 

17. táblázat 
A szolgáltatásokban dolgozók aránya az összes keresőn belül a magyar megyékben, 

1949-1990 
Megye 1949* 1960 1970 1980 1990 Változás 1960-

1990,%** 
Baranya 13,9 30,4 29,3 36,3 45,9 150,8 
Bács-Kiskun 10,5 21,6 21,5 29,2 37,4 173,2 
Békés 11,1 24,0 24,0 31,5 39,7 165,8 
Borsod-Abaúj-Zemplén 13,2 30,3 27,2 32,1 41,9 138,1 
Csongrád 15,1 30,2 26,7 36,1 44,4 147,0 
Fejér 12,4 29,3 26,2 32,1 39,1 133,4 
Győr-(Moson-)Sopron 14,3 30,9 26,1 33,7 44,3 143,3 
Hajdú-Bihar 14,4 29,8 29,0 36,2 44,0 147,6 
Heves 14,2 30,3 27,3 33,2 43,3 143,0 
(Jász-Nagykun-)Szolnok 11,9 30,0 26,0 33,3 41,4 137,8 
Komárom-Esztergom 12,6 29,9 24,9 28,9 39,7 132,9 
Nógrád 10,8 28,4 24,9 30,0 39,3 138,1 
Pest 17,7 31,7 26,9 36,4 46,3 146,1 
Somogy 10,4 26,1 27,9 35,9 48,9 187,1 
Szabolcs-Szatmár(-Bereg) 10,4 20,4 26,7 34,3 44,4 218,0 
Tolna 11,6 26,1 25,4 32,3 40,2 153,9 
Vas 15,3 30,6 28,6 38,4 45,3 148,2 
Veszprém 11,4 30,3 28,6 32,7 43,5 143,3 
Zala 11,2 24,2 24,3 33,7 43,8 180,8 
Budapest 33,5 50,7 43,4 50,2 60,7 119,7 
Országos átlag 16,3 33,1 30,1 36,8 46,6 140,7 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási évkönyvei 

* Az 1950. január 1. utáni közigazgatási beosztás szerint 
** A változásról véleményem szerint reálisabb képet kapunk, ha az 1990-es adatokat nem az 1949-es ada

tokhoz hasonlítjuk, mert azok egyrészt statisztikai adatgyűjtés jelentős eltérései, másrészt a háború utáni 
újjáépítésből adódó különleges helyzet miatt nem tekinthetők mérvadónak. 

Megj.: a 14. táblázatban szereplő 1949-es adatok némileg eltérnek az általam szerkesztettektől. Ebben az 
évben azonban a 14. táblázat adatai az építőipart nem tartalmazzák: a 9,8%-nyi különbség nagyrészt en
nek köszönhető, hiszen vélhető, hogy az építőipar a háború utáni intenzív újjáépítés időszakában a mun
kaerő legalább akkora hányadát foglalkoztatta, mint a későbbi években. 
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A mai NUTS-2-es régiók szintjén vizsgálva a szolgáltatásokban alkalmazottak ará

nyának változását a szocializmus évtizedeiben (18, táblázat), ugyanaz a tendencia f i 

gyelhető meg, mint az egyes megyék esetében: a tercier alkalmazottak arányában meg

lévő különbségek fokozatos csökkenése. Ha Közép-Magyarországgal együtt vizsgáljuk 

a szolgáltatások tekintetében legerősebb, illetve leggyengébb pozíciójú régiók közti 

különbséget, az 2,7-szeres volt 1949-ben (Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunántúl között), 

majd fokozatosan 1,4-szeresre csökkent 1990-re (a dél-dunántúli régió és Dél-Alföld 

között). 

18. táblázat 
A szolgáltató dolgozók aránya az összes keresőn belül a magyar régiókban, 1949-1990 

1949* 1960 1970 1980 1990 Változás, 1960-
1990, % 

Dél-Dunántúl 10,7 27,8 27,9 35,1 45,4 163,4 
Nyugat-Dunántúl 13,7 28,8 26,3 35,0 44,4 154,1 
Közép-Dunántúl 12,1 29,9 26,7 31,4 40,8 136,5 
Dél-Alföld 13,2 24,9 23,8 32,0 40,3 161,6 
Eszak-Alföld 12,2 26,4 27,3 34,7 43,4 164,7 
Észak-Magyarország 13,0 30,0 26,8 32,0 41,8 139,5 
Közép-Magyarország 28,6 45,7 38,6 45,8 56,1 122,7 
Ország összesen 16,3 33,1 30,1 36,8 46,6 140,7 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási évkönyvei 
* Az 1950. január 1. utáni közigazgatási beosztás szerint 

Közép-Magyarországot nem számítva sokkal kisebbek a különbségek: 1,3-ről 1,1-re 

csökkentek 1949 és 1990 között. A szolgáltatási alkalmazottak száma legnagyobb mér

tékben azokban a régiókban bővült, amelyek a legkevésbé tercierizálódottak voltak a 

szocialista időszak elején, tehát itt is inkább felzárkózásról és kiegyenlítődésről beszél

hetünk, mint az egyes megyék esetében. Szoros összefüggés nem figyelhető meg a 

rendszerváltás idejére elért tercierizációs szint és a mai gazdasági szereplés, versenyké

pesség között, mivel 

- alig volt különbség az egyes régiók között a szolgáltatásokban alkalmazottak 

összes foglalkoztatotton belüli arányát tekintve a szocialista időszak végén; 

- az összes szolgáltatási tevékenység együttes foglalkoztatottságáról van szó, nem 

a fejlődést leginkább meghatározó üzleti szolgáltatásokról; 
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- a mai „sikerrégiók" elsősorban erős feldolgozóiparuknak köszönhetik felemelke

désüket, a tercier szektor szerepe e tekintetben ma még kevésbé jelentős. 

Az egyes régiók részesedése a teljes magyarországi szolgáltató munkaerőből szintén 

a kiegyenlítődés irányába mozdult el 1960 (az első „mérvadó" népszámlálási adatsor) és 

1990 között (19. táblázat). 

19. táblázat 
Az egyes régiók részesedése az ország összes szolgáltató alkalmazottjából, 1949-1990, % 

1949 1960 1970 1980 1990 
Dél-Dunántúl 8,9 8,4 9,2 9,4 9,4 
Nyugat-Dunántúl 8,5 8,0 8,0 9,2 9,5 
Közép-Dunántúl 6,9 8,6 9,2 9,0 9,7 
Dél-Alföld 11,2 11,4 11,3 11,9 11,5 
Észak-Alfóld 12,4 11,1 12,2 14,0 13,0 
Észak-Magyarország 10,0 11,2 11,0 11,4 11,1 
Közép-Magyarország 42,1 41,3 39,0 35,2 35,8 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei 

Sajnos az üzleti szolgáltatások regionális megoszlásának vizsgálata a népszámlálási 

évkönyvek adatai alapján nem végezhető el. Az üzleti szolgáltatások a szocialista gaz

dasági rendszerben messze nem játszottak olyan fontos szerepet, mint piaci körülmé

nyek között, szabad verseny esetén (nem is volt rájuk igazán szükség a központi terv

utasításos népgazdasági rendszerben). Hátrányos helyzetüket jelzi az is, hogy a statiszti

kai sem fordított rájuk figyelmet: az 1949-es adatok tartalmazzák a bankszektorban és 

biztosításban alkalmazottak számát, 1960 és 1980 között a tercier szektor bontása nem 

tartalmaz semmilyen utalást az üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak számát tekint

ve (az „egyéb", illetve „nem anyagi ágak együtt" kategória e tekintetben használhatat

lan), 1990-ben pedig a személyi és gazdasági szolgáltatások adatai összesítve, együtt 

szerepelnek, amiből ismét lehetetlen az üzleti szolgáltatások arányát megbecsülni. 

4.3. A tercier foglalkoztatottság területi szerkezetének változása Ma
gyarországon a rendszerváltás óta 

1992 és 2001 között az aktív keresőkön belül a szolgáltatásokban foglalkoztatottak ará

nya 53,3%-ról 60,7%-ra nőtt Magyarországon (20. táblázat). Az országos átlag azonban 

meglehetősen nagy eltéréseket takar az egyes megyék szintjén, a legalacsonyabb szám 



43,3% (Fejér megye), míg Budapest (79,6%) után a legmagasabb 62% volt (Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye). 

20. táblázat 
A tercier foglalkoztatottak at'ánya az összes alkalmazotton belül megyénként, 1992-

2001 

Megye 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Baranya 51,1 53,6 57,0 50,8 58,3 58,1 52,4 56,2 58,0 59,0 
Bács-Kiskun 45,3 50,0 50,9 58,8 51,6 52,1 49,3 49,9 51,2 52,4 
Békés 44,2 47,5 49,8 50,6 50,6 49,6 44,4 51,0 53,1 54,1 
Borsod-Abaúj-Zemplén 46,2 50,6 51,9 52,1 53,3 54,3 54,3 56,1 58,2 58,9 
Csongrád 49,3 53,7 55,2 55,3 55,2 55,6 51,3 57,5 57,4 58,9 
Fejér 39,5 41,8 42,2 41,5 40,3 38,9 40,0 42,4 43,9 43,3 
Győr-Moson-Sopron 45,1 47,1 47,8 48,1 47,8 47,3 40,9 46,6 48,4 49,4 
Hajdú-Bihar 50,7 55,3 56,8 56,3 56,7 56,7 50,4 55,2 57,3 57,4 
Heves 47,0 51,7 53,1 53,2 53,4 51,8 48,6 84,1 50,9 52,4 
Jász-Nagykun-Szolnok 44,5 48,4 49,3 48,4 49,7 49,3 47,4 49,9 63,0 50,6 
Komárom-Esztergom 42,8 46,8 47,8 46,9 47,1 46,1 38,6 45,1 46,8 45,9 
Nógrád 45,0 47,9 50,1 50,8 53,2 51,6 50,7 48,8 50,0 51,1 
Pest 45,7 49,5 51,8 54,2 54,7 55,4 54,6 52,6 55,8 57,5 
Somogy 51,1 54,3 55,7 56,6 56,7 56,1 49,8 55,4 57,7 57,9 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 52,0 57,6 59,8 61,5 61,6 61,2 61,7 61,0 61,8 62,0 
Tolna 41,2 44,5 45,4 45,6 45,2 45,8 43,9 45,5 49,0 49,8 
Vas 45,3 45,5 45,6 45,5 44,6 42,5 37,0 42,3 43,8 43,4 
Veszprém 44,5 47,8 49,7 49,4 48,6 47,5 45,2 47,5 49,3 49,0 
Zala 43,8 46,3 47,8" 48,7 49,4 49,0 49,2 49,1 50,0 50,6 
Budapest 71,7 75,3 76,4 77,9 78,5 79,4 77,4 79,3 79,9 79,6 
Országos átlag t 53,3 56,7 58,3 59,1 59,3 59,2 58,9 59,8 60,7 60,7 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei 

A 2001-ben mért legalacsonyabb értékek (Fejér: 43,3%, Vas: 43,4%, Komárom-

Esztergom: 45,9%, Veszprém: 49%, Győr-Moson-Sopron: 49,4%) nem a tercier szektor 

fejletlenségét jelzik, hanem azt, hogy ezekben a megyékben az ipar sokkal erősebb a 

magyar megyék átlagánál. A legerősebben tercierizálódott megyék pedig többnyire 

azok, amelyek a megyén belül arányaiban legerősebb megyeszékhellyel, illetve (felső

oktatási intézményeknek otthont adó) nagyvárossal rendelkeznek (Szabolcs-Szatmár-

Bereg: 62%, Baranya: 59%, Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád: 58,9%, Hajdú-Bihar: 

57,4%): a „régi" megyei jogú városok (Pécs, Miskolc, Szeged, Debrecen) megyéi mind 

e kategóriába tartoznak (kivéve az előbb említett Győr-Moson-Sopron megyét). A 

nagyvárosok igazgatási, illetve oktatási-kulturális-egészségügyi funkciói magasabb ter

cier foglalkoztatottságot j elentenek. 



A megyékhez képest viszonylag magas országos átlag (60,7%) kizárólag Budapest 

erősen terei erizálódott foglalkoztatotti szerkezetének köszönhető (79,6%). Nemzetközi 

összehasonlításban már nem számít magasnak a 60%-ot alig meghaladó érték: az erő-

sebb iparuknak köszönhetően relatíve gyengébb tercier foglalkoztatottságot felmutató 

Japán és Németország már az 1990-es évek közepére elérte ugyanezt az értéket (1995-

ben 60,7%, illetve 60,8%); az Egyesült Államokban már 1960-ban meghaladta a szol

gáltatásokban foglalkoztatottak aránya a 61%-ot, a legtöbb fejlett országban pedig az 

1980-as évek elején dolgoztak ennyien a szolgáltatásokban. A fejlett ipari országokban 

a tercier szektor foglalkoztatottainak aránya ma már többnyire meghaladja a 70%-ot. 

Ha Budapest nélkül számítjuk ki az országos átlagot, az 1991-ben mindössze 53,4% 

volt, ami három évtizedes elmaradást jelent a legtöbb fejlett ipari országhoz képest. 

Az 1998-as visszaesés (Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg és 

Zala kivételével minden megyében alacsonyabb a szolgáltatásokban foglalkoztatottak 

aránya, mint akár a megelőző, akár a következő évben) a statisztikai adatfelvétel adott 

évi sajátosságából fakad: 1998-ban a Központi Statisztikai Hivatal a megyei székhelyű 

szervezetek alkalmazotti létszámát adta meg a statisztikai évkönyvekben, szemben a 

többi év gyakorlatával, amikor az összes alkalmazott számát tartalmazták az adatbázis

ok. A tercier szektor foglalkoztatottainak jelentős része tehát megyén kívüli szervezet

hez tartozik (elsősorban budapesti szervezetekhez, amint az a későbbiekben látható 

lesz). 

A tercier alkalmazottaknak az összes alkalmazotthoz viszonyított arányát tekintve 

egy évtized alatt országos átlag feletti érték csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

volt megfigyelhető (1993-tól kezdve folyamatosan nagyobb volt a szolgáltató szektor 

részesedése a foglalkoztatottságból, mint az országos átlag). Átlag közeli értéket min

dössze Baranya, Csongrád, Hajdú-Bihar és Somogy megyében láthatunk (az első há

romban a regionális központok kiterjedt tercier szerepkörének, míg Somogyban a tu

rizmusnak köszönhetően). Az évtized végére a negyedik magyar nagyváros, Miskolc 

megyéje is elérte az átlag közeli értéket. Ez alátámasztja Kiss, J. (1998) megállapítását, 

miszerint (legalábbis 1996-ig) a szolgáltatások elsősorban a nagy népességsúlyú megye

székhellyel vagy a jelentős idegenforgalmú megyékben járultak hozzá nagyobb mérték

ben a gazdaságszerkezet modernizálásához, a versenyképesség javításához. 
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1993-ig a megyék több mint felében a tercier szektor részesedése 50% alatt maradt 

az összes foglalkoztatottságon belül, sőt még 2001-ben is hat olyan megye volt, ahol az 

összes dolgozó kevesebb mint fele dolgozott szolgáltató munkakörben (Fejér, Vas, Ko

márom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Tolna), bár ezek többségében a 

tercier szektor viszonylag gyengébb pozícióját nem elsősorban abszolút értékét tekintve, 

sokkal inkább a fejlett iparhoz képest relatíve kell értékelnünk. 

1992-ben, a Budapestet nem számítva „legfejlettebb" (Szabolcs-Szatmár-Bereg) és a 

legkevésbé tercierizálódott foglalkoztatotti szerkezettel rendelkező megye (Fejér) közt a 

különbség 1,32-szoros volt, 1996-ban és 2001-ben is e két megye képviselte a két szélső 

értéket, a különbség ekkor 1,53-, illetve 1,43-szoros. 

5. ábra 
A szolgáltatásokban foglalkoztatottak aránya a keresőkön belül a magyar megyékben, 2001 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei alapján saját szerkesztés 

Térképen megjelenítve az egyes megyék foglalkoztatottságán belül a szolgáltatások 

jelentőségét (5. ábra), feltűnő nyugat-kelet dichotómia figyelhető meg a Dunántúl és az 

ország keleti része között. A keleti országrész az, amelyben a szolgáltatásokban dolgo

zók aránya a legmagasabb és éppen a legsikeresebb, a legtöbb GDP-t megtermelő és 

legalacsonyabb munkanélküliséggel rendelkező megyék tercierizálódtak a legkevésbé 
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(bár itt inkább arról van szó, hogy a legerősebben iparosodottak, illetve a legkisebb itt 

volt az ipari foglalkoztatottság visszaesése). A keleti megyékben azonban elsősorban a 

többnyire kevésbé termelékeny és rosszabbul fizetett közösségi, illetve a fogyasztói 

szolgáltatások jelenléte domináns, és nem az üzleti szolgáltatásoké. 

Az üzleti szolgáltatások szerepe, aránya a foglalkoztatottságon belül (21. táblázat) 

sokkal jobban mutatja egy adott terület gazdasági versenyképességét vagy gyengeségét, 

mint a tercier szektor egésze. A gazdasági versenyképességet az üzleti szolgáltatások 

sokkal erőteljesebben befolyásolják, mint a szolgáltató szektor összessége. 

21.táblázat 
Az üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak aránya az összes alkalmazotton belül me-

Megye 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Baranya 4,2 4,5 5,0 3,5 4,7 4,6 3,4 5,5 5,8 6,2 
Bács-Kiskun 3,1 3,4 3,4 5,1 3,8 5,0 1,7 3,8 3,8 4,2 
Békés 4,4 3,8 4,3 4,0 4,2 3,9 2,4 4,2 4,6 4,7 
Borsod-Abaúj-Zemplén 3,6 4,5 4,5 3,9 4,2 4,4 2,5 3,9 4,6 4,7 
Csongrád 4,0 4,3 4,6 4,8 5,2 5,2 2,9 6,6 6,2 6,5 
Fejér 5,2 4,4 4,5 4,8 4,5 4,7 7,7 8,6 9,1 8,8 
Győr-Moson-Sopron 3,3 3,7 3,8 3,9 4,3 4,7 2,7 4,5 5,4 5,6 
Hajdú-Bihar 2,7 3,3 3,4 3,8 4,1 4,1 2,1 3,8 4,3 4,3 
Heves 3,9 3,6 4,5 4,9 5,3 4,4 2,3 7,5 4,3 4,6 
Jász-Nagykun-Szolnok 2,6 2,9 3,4 3,9 4,1 3,7 2,9 4,0 5,1 4,0 
Komárom-Esztergom 2,8 3,6 4,3 4,2 4,6 4,5 1,3 4,5 4,6 4,4 
Nógrád 2,7 3,1 3,0 2,7 3,2 3,0 1,3 3,4 3,2 3,6 
Pest 2,9 3,6 4,0 4,5 4,3 4,4 3,0 5,3 5,6 6,3 
Somogy 4,2 3,5 3,5 3,7 3,9 3,9 2,0 4,3 4,5 4,4 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1,7 2,9 3,2 3,2 3,0 3,3 1,4 3,5 4,3 4,2 
Tolna 3,2 3,2 3,6 4,0 4,4 4,7 3,8 5,3 5,8 6,1 
Vas 3,2 2,7 2,9 2,9 3,1 3,6 1,9 3,7 3,6 4,1 
Veszprém 3,1 3,6 3,8 3,7 3,6 3,9 1,9 4,0 4,7 3,9 
Zala 2,3 2,6 3,1 3,6 3,5 3,7 1,7 3,9 4,7 4,5 
Budapest 10,0 9,6 9,5 9,9 10,4 11,0 12,5 12,9 14,2 14,6 
Országos átlag 5,3 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,2 7,1 7,6 7,8 
Forrás: Központi Statisztikai Hivata megyei statisztikai évkönyvei 

A tercier szektoron belül a legdinamikusabban növekvő és a regionális fejlődést leg

nagyobb mértékben befolyásoló alágazat, a fejlett üzleti szolgáltatások helyzete Magya

rországon ma még kimondottan gyenge. A fejlett piacgazdaságokban a foglalkoztatottak 

mintegy tizede ilyen területen dolgozik, Magyarországon ezt a számot csak Budapest éri 

el, illetve a Budapesttel együtt számított országos átlag közelíti meg; Budapest nélkül az 



összes magyar munkaerő mindössze 5,1%-a, a kívánatosnak alig fele dolgozik e terüle

ten. 

Érdemes külön szemügyre venni az 1998-as adatokat. Ebben az évben a Központi 

Statisztikai Hivatal a megyei székhelyű gazdasági egységek alkalmazottainak létszámát 

adta meg, míg a többi évben a megyében dolgozó összes alkalmazottét. Kiugróan ala

csony érték adódott ebben az évben szinte az össze magyar megyére, ami arra utal, hogy 

a fejlett üzleti szolgáltatásokban tevékenykedő vállalakozások nagy része nem megyei, 

hanem budapesti székhelyű. Kivétel mindössze Fejér megye volt, ahol a megyei szék

helyű üzleti szolgáltató vállalatok az összes alkalmazott viszonylag magas (7,7) száza

lékának adtak munkát. Arányaiban sokkal nagyobb a „visszaesés" 1998-ban, mint a 

szolgáltató szektor egészét tekintve, ami arra utal, hogy az üzleti szolgáltatásokban sok

kal erősebb ma a térbeli koncentráció Magyarországon, mint a tercier szektor egészét 

vizsgálva. 

A tíz éves időtartam alatt kizárólag Fejér megye ért el országos átlag feletti részese

dést, és csak 1998 után, az összes többi megyében az üzleti szolgáltatások foglalkozta

tottságajóval elmarad a (Budapest kiugróan magas üzleti szolgáltató szerepköre miatt 

erősen torzított) országos átlagtól. Budapesten dolgozik az ország összes üzleti szolgál

tató munkaerejének fele, a Budapest nélkül mért országos átlag rendkívül alacsony, 

mindössze 3,7%. 

Ha a Budapestet nem számítva „legfejlettebb" és az üzleti szolgáltatások arányát te

kintve leggyengébb megyék közti különbséget vizsgáljuk, 1992-ben és az érdekes hely

zet adódik, hogy pontosan ugyanaz a két megye képviseli a'két szélső értéket, mint az 

összes tercier foglalkoztatott arányának esetében, de megfordul a sorrend: az arányaiban 

legtöbb és legkevesebb üzleti szolgáltató munkaerővel rendelkező megyék, Fejér és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye között a különbség 3,1-szeres volt. 1996-ban is Sza

bolcs-Szatmár-Bereg volt az utolsó e tekintetben, hozzá képest Heves megyében 1,8-

szer magasabb volt az üzleti szolgáltató tevékenységet végzők aránya. 2001-ben már 

Nógrád az utolsó, Fejér pedig ismét az első, a különbség ekkor 2,4-szeres. Az üzleti 

szolgáltatások foglalkoztatottsága tehát minden vizsgált évben sokkal jelentősebb terü

leti különbségeket mutatott a tercier szektor egészénél. 

Az üzleti szolgáltatásokban „erős" és „gyenge" megyék térbeli eloszlásáról ugyanaz 

a kelet-nyugat megosztottság mondható el, mint a szolgáltató szektor egészének eseté-
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ben, itt azonban a dunántúli megyék azok, ahol többnyire magasabb az üzleti szolgálta

tásokban alkalmazottak aránya és a keleti megyékben többnyire a legalacsonyabb (6. 

ábra). (Budapest értéke mindkét esetben kiemelkedik a megyék közül, de míg a szol

gáltató szektor egészének tekintetében csak mintegy harmadával múlja felül az országos 

átlagot, az üzleti szolgáltatások esetében közel kétszeres a különbség.) 

6. ábra 
•Az üzleti szolgáltató foglalkoztatottak aránya a keresőkön belül a magyar megyékben, 2001 

Forrás: Közporti Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei alapján saját szerkesztés 

Ha régiónként vizsgáljuk a szolgáltatásokban összesen és külön az üzleti szolgáltatá

sokban dolgozók arányának változását 1992 és 2001 között (22. táblázat), valamint az 

egyes régiók részesedését tekintjük az összes tercier alkalmazott, illetve az üzleti szol

gáltatásokban dolgozók számából (23. táblázat), az alábbi megállapításokat tehetjük. 

Feltűnő, hogy a tercier alkalmazottak aránya a Közép-Dunántúl kivételével minden 

régióban meghaladja az üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottakból való részesedést (a 

Közép-Dunántúlon is csak kismértékben és csak a legutóbbi egy-két évben több ará

nyaiban az üzleti szolgáltató alkalmazott, mint az összes szolgáltatásban foglalkozta-
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tott). Közép-Magyarországnak az évtized elején mért eleve magas részesedése mára 

még hangsúlyosabbá vált. 

22. táblázat 
A szolgáltató alkalmazottak és az üzleti szolgáltatásokban dolgozók százalékos aránya 

az egyes régiók összes foglalkoztatottságán belül, 1992-2001 
1992 1996 2001 

Régió Tercier 
alkal
mazott 

Üzleti szol
gáltató al
kalmazott 

Tercier 
alkal
mazott 

Üzleti szol
gáltató al
kalmazott 

Tercier 
alkal
mazott 

Üzleti szol
gáltató al
kalmazott 

Dél-Dunántúl 48,6 4,0 54,3 4,3 56,3 5,6 
Nyugat-Dunántúl 44,8 3,0 47,3 3,7 48,0 4,9 
Közép-Dunántúl 42,2 3,8 44,9 4,2 45,9 6,1 
Dél-Alföld 50,1 3,7 52,5 4,4 55,1 5,1 
Észak-Alföld 49,3 2,3 56,2 3,8 57,1 4,2 
Észak-Magyarország 46,2 4,0 53,3 4,3 55,9 4,5 
Közép-Magyarország 67,2 8,7 74,5 9,4 75,0 12,9 
Ország összesen 53,9 5,2 59,3 5,9 60,7 7,8 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei 

1992 óta a Dél-Dunántúl, a Dél-Alföld és Észak-Magyarország súlya csökkent a fej

lett üzleti szolgáltatások foglalkoztatottságából, az Észak-Alföldé kismértékben, a nyu

gat- és közép-dunántúli régióé nagyobb mértékben növekedett. Ha az 1996 és 2001 

közti változást vizsgáljuk (amely reálisabb képet mutat a régiók szerepléséről, mint azt a 

későbbiekben látni fogjuk), Közép-Magyarország kifejezett, illetve Nyugat- és Közép-

Dunántúl mérsékeltebb előretörése mellett a két alföldi és az észak-magyarországi régió 

határozott gyengülését figyelhetjük meg. 

23. táblázat 
Az egyes régiók részesedése az összes szolgáltató alkalmazott és az üzleti szolgáltatá-

sokban dolgozók számából, %, 1992-2001 
1992 1996 2001 

Régió Tercier 
alkal
mazott 

Üzleti szol
gáltató al
kalmazott 

Tercier 
alkal
mazott 

Üzleti szol
gáltató al
kalmazott 

Tercier 
alkal
mazott 

Üzleti szol
gáltató al
kalmazott 

Dél-Dunántúl 8,6 7,2 8,2 6,6 7,9 6,1 
Nyugat-Dunántúl 8,7 5,9 8,7 6,9 8,8 7,0 
Közép-Dunántúl 7,9 7,3 8,1 7,7 8,4 8,6 
Dél-Alföld 10,5 8,0 10,4 8,7 10,5 7,6 
Észak-Alfóld 11,8 5,8 11,9 8,0 11,5 6,6 
Észak-Magyarország 9,7 8,6 10,2 8,3 9,4 5,9 
Közép-Magyarország 42,8 57,2 42,5 53,8 43,5 58,2 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei 
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Közép-Magyarország ilyen arányú részesedése az üzleti szolgáltatások foglalkozta

tottságából európai összehasonlításban is rendkívül magas (2. ábra a 72. oldalon, a kör

diagramok sötét szelete mutatja az adott ország központi régiójának arányát). 

4.3.1. A tercier szektorban foglalkoztatottak számának alakulása 1992 és 2001 között 

Sokkal érdekesebb és a változásokról reálisabb képet ad, ha nem egyszerűen a tercier 

szektor és azon belül az üzleti szolgáltatások összes foglalkoztatottságon belüli arányát 

vizsgáljuk, hanem a szolgáltatásokban alkalmazottak abszolút számának dinamizmusát 

vesszük szemügyre. Az előző esetben ugyanis az ipar vagy a mezőgazdaság leépülése 

vagy gyors fejlődése aránytalanul nagynak, avagy a valóságoshoz képest aránytalanul 

csekélynek mutatná a tercier foglalkoztatottság bővülését. 

A szolgáltatásokban, azon belül az üzleti szolgáltatásokban dolgozók létszámának 

változását az 1992-2001 közti időszakban vizsgáltam, illetve az egy évtizedes időszakot 

kettébontva, külön szemügyre vettem az 1992-1996 közötti, illetve az 1996-2001 közti 

periódust is. 

1992-1996 

Az 1992 és 1996 közötti időszak a magyar gazdaság mélyrepülésének időszaka volt. Az 

ebben a néhány éves időszakban történt változásokra elsősorban nem a fejlődés, a mun

kahelyek számának növekedése, hanem éppen ellenkezőleg, a leépítések voltak jelleme-

zőek. A szolgáltatások sem voltak ez alól kivétel, nem volt olyan megye Magyarorszá

gon 1996-ban, ahol a tercier munkahelyek száma meghaladta volna az 1992. évit {24. 

táblázat). 

Feltűnő ugyanakkor, hogy két megye kivételével (Békés és Vas) a szolgáltatásokban 

alkalmazottak számának csökkenése sokkal kisebb mértékű volt, mint az összes foglal

koztatotté (Békésben jóval, Vasban valamivel kisebb mértékben csökkent a tercier fog

lalkoztatottság, mint az összes munkahelyek száma). Ez alátámasztja a szolgáltatások 

szakirodalmának azt a megállapítását, hogy a szolgáltatások foglalkoztatottsága kevésbé 

recesszió-érzékeny, mint a gazdaság egészéé (Elfring 1989). Ez természetes, hiszen 

függetlenül a gazdasági helyzettől, a társadalom működése nem oldható meg a különbö-
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ző társadalmi, szállítási, raktározási, közigazgatási stb. szolgáltatások egy minimális 

szintje nélkül. 

24. táblázat 
A tercier alkalmazottak és az összes alkalmazott számának változása 1992 és 1996 kö-

zött megyénként (az 1996-os értékek az 1992-es adatok százalékában) 

Megye Tercier alkalma Alkalmazott ösz- A tercier szektor reMegye 
zott szesen latív dinamikája* 

Budapest 97,6 76,8 127,1 
Borsod-Abaúj -Zemplén 91,7 79,5 115,3 
Ország összesen 89,9 77,5 116,0 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 89,1 75,2 118,5 
Fejér 88,8 87,0 102,1 
Pest 87,8 73,2 119,9 
Veszprém 87,7 80,3 109,2 
Zala 87,7 77,7 112,9 
Bács-Kiskun 86,8 76,4 113,6 
Heves 86,5 76,2 113,5 
Győr-Moson-Sopron 86,2 81,3 106,0 
Nógrád 85,9 72,7 118,2 
Komárom-Esztergom 85,0 77,2 110,1 
Tolna 84,4 77,1 109,5 
Csongrád 84,3 75,3 112,0 
Hajdú-Bihar 84,2 75,3 111,8 
Somogy 83,3 75,1 110,9 
Jász-Nagykun-Szolnok 83,1 74,6 111,4 
Békés 82,2 95,8 85,8 
Vas 82,2 83,5 98,4 
Baranya 78,8 69,0 114,2 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei 
*A tercier szektor foglalkoztatottságának bővülése az összes foglalkoztatott számának változásához ké

pest %-ban 

Országosan a szolgáltató munkahelyek mintegy tizede szűnt meg 1992 és 1996 kö

zött (szemben az összes munkahely közel negyedével). Az országos átlagnál kisebb 

csökkenés csak Budapesten volt megfigyelhető, illetve a megyék közül egyedül Borsod-

Abaúj-Zemplénben. 

A vállalatbezárások, csődök, a munkahelyek tömegesnek mondható megszűnése az 

egyes megyékben nyilvánvalóan a korábbi évtizedekből örökölt gazdaságszerkezettől 

függött, az pedig nem mindig a piacgazdaság diktálta munkamegosztás eredménye volt, 

ezért különösebben szoros összefüggés nem mutatható ki a tercier szektor foglalkozta

tottságának leépülése és a később magukra találó, dinamikus fejlődésnek induló megyék 
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között. Az azonban már ekkor megfigyelhető, hogy a kisebb munkaerőpiaci csökkenés 

többnyire azokra a megyékre volt jellemző, amelyek később is a „sikeresebbek" közé 

tartoznak (Budapest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Fejér, Pest). 

Az üzleti szolgáltatások foglalkoztatottsága hét megyében bővült még a krízis idő

szakában is, hat megye kivételével pedig mindenütt meghaladta a tercier szektor egé

szének növekedését (25. táblázat). 

25. táblázat 
Az üzleti szolgáltatásokban foglalkoztattak és az összes tercier alkalmazott számának 
változása 1992 és 1996 között megyénként (az 1996-os értékek az 1992-es adatok szá-

zalékában) 

Megye Üzleti szolgáltatá
sokban alkalmazott 

Tercier alkal
mazott 

Az üzleti szolgáltatá
sok relatív dinami

kája* 
Zala 121,0 87,7 138,0 
Tolna 117,8 84,4 139,6 
Komárom-Esztergom 108,8 85,0 128,0 
Hajdú-Bihar 107,0 84,2 127,1 
Jász-Nagykun-Szolnok 105,8 83,1 127,3 
Heves 104,0 86,5 120,2 
Győr-Moson-Sopron 100,1 86,2 116,1 
Pest 98,4 87,8 112,1 
Csongrád 98,2 84,3 116,5 
Bács-Kiskun 95,1 86,8 109,6 
Vas 95,0 82,2 115,6 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 91,8 89,1 103,0 
Borsod-Abaúj -Zemplén 91,7 91,7 100,0 
Békés 90,8 82,2 110,5 
Ország összesen 86,5 89,9 96,2 
Veszprém 84,6 87,7 96,5 
Nógrád 84,3 85,9 98,1 
Budapest 80,0 97,6 82,0 
Baranya 76,2 78,8 96,7 
Fejér 75,8 88,8 85,4 
Somogy 73,8 83,3 88,6 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei 
*Az üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak számának bővülése a tercier szektor foglalkoztatotti lét

számának változásához képest %-ban 

Különösebb összefüggés ekkor még nem mutatható ki a szektor fejlődése és a későb

bi gazdasági siker avagy leszakadás között: a hét első megyében ugyanúgy találunk ma 

sikeresnek, illetve kevésbé sikeresnek számító megyét, mint a hat utolsó között. Ugya-
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nez mondható el az egyes régiókról is (26. táblázat): az 1992 és 1996 közötti változá

sokból sokkal kevésbé lehet következtetni a később gazdasági fejlődésre, mint az 1996 

utáni időszak dinamizmusából. 

1996-2001 

Az 1996 és napjaink között eltelt időszakra már nem a válság, hanem a magyar gazda

ság egészének a fejlődése a meghatározó, amely természetesen nem egyenlő mértékben 

érintette/érinti az egyes megyéket és régiókat. 

26. táblázat 
Az üzleti szolgáltatásokban foglalkoztattak, a tercier alkalmazottak és az összes alkal

mazott számának változása 1992 és 1996 között régiónként (az 1996-os értékek az 
1992-es adatok százalékában) 
Üzleti szolgáltatá Tercier alkalma Alkalmazott össze
sokban alkalmazott zott sen 

Észak-Alföld 120,1 85,6 75,1 
Nyugat-Dunántúl 100,7 85,5 80,9 
Dél-Alföld 95,1 84,6 80,6 
Közép-Dunántúl 91,4 87,3 81,9 
Ország összesen 87,0 89,9 77,5 
Észak-Magyarország 84,2 89,5 77,6 
Közép-Magyarország 81,8 96,2 76,1 
Dél-Dunántúl 80,1 81,5 73,0 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei 

A tercier munkahelyek száma a vizsgált időszak végére minden megyében megha

ladta az 1996-os értékeket (két megye kivételével a munkaerőpiac egésze is bővült). 

Csak két erős iparú megyében (Komárom-Esztergom és Vas) és két „sikertelen" me

gyében (Heves és Nógrád) nőtt kisebb mértékben a tercier foglalkoztatottság, mint az 

összes alkalmazott száma, de itt is csekély az eltérés. Azok a megyék, amelyekben a 

tercier foglalkoztatottság az országos átlagot meghaladó mértékben bővült, szinte mind 

a mai „sikermegyék" (Pest, Fejér és Győr-Moson-Sopron áll az élen), vagy dinamikusan 

fejlődő központtal rendelkező megyék (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csong

rád). Az országos átlagtól elmaradó, de azt leginkább megközelítő megyék (Budapest, 

Komárom-Esztergom és Veszprém) is a dinamikusan fejlődő megyék közé tartoznak 

(27. táblázat). 
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27. táblázat 
A tercier alkalmazottak és az összes alkalmazott számának változása 1996 és 2001 kö-

zött megyénként (a 200l-es értékek az 1996-os adatok százalékában) 

Megye Tercier alkal
mazott 

Alkalmazott 
összesen 

A tercier szektor re
latív dinamikája 

Pest 152,7 145,4 105,0 
Fejér 131,6 122,4 107,5 
Győr-Moson-Sopron 124,6 120,6 103,3 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 116,9 116,1 100,7 
Bács-Kiskun 116,8 114,8 101,7 
Csongrád 116,2 108,9 106,7 
Békés 116,0 108,5 106,9 
Ország összesen 115,5 112,9 102,3 
Budapest 113,3 111,9 101,3 
Komárom-Esztergom 113,2 116,2 97,4 
Veszprém 113,1 112,0 101,0 
Zala 112,7 110,0 102,5 
Baranya 112,6 111,3 101,2 
Somogy 111,5 109,3 102,0 
Hajdú-Bihar 110,1 108,8 101,2 
Vas 110,0 113,0 97,3 
Tolna 109,8 99,7 110,1 
Jász-Nagykun-Szolnok 108,1 106,1 101,9 
Heves 106,8 108,7 98,3 
Borsod-Abaúj-Zemplén 106,4 96,2 110,6 
Nógrád 106,1 110,6 95,9 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei 

Még erősebb összefüggést találunk a dinamikusan fejlődő megyék és az üzleti szol

gáltatásokban foglalkoztatottak aránya között (28. táblázat). E tekintetben ismét Fejér és 

Pest megyét találjuk az élen, de Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg is 

változatlanul kedvező pozícióban van, emellett Budapest meghaladja és Vas, illetve Ba

ranya is csaknem eléri az országos átlagot. Ebben az időszakban már csak Heves me

gyében csökkent az üzleti szolgáltatásokban alkalmazottak száma, és mindössze három 

megyében marad el az üzleti szolgáltatások fejlődésének dinamizmusa a tercier szektor 

egészének dinamizmusától: a két utolsó, „válság"- (Jász-Nagykun-Szolnok és Heves), 

és egy erős iparú megyében (Komárom-Esztergom). 

Regionális szinten is sokkal erősebb az összefüggés a mai gazdasági teljesítmény és 

az üzleti szolgáltatások 1996 és 2001 közötti dinamizmusa között, mint a rendszerváltás 

utáni néhány év esetében (29. táblázat). Abban a néhány évben, amikor már a fejlődés 

domináns és kevésbé a recesszió, egyértelműen a sikeres régiókban bővült a legnagyobb 
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mértékben az üzleti szolgáltatásokban alkalmazottak száma: az országos átlagot csak a 

három legsikeresebb régió (Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország és Nyugat-

Dunántúl) értéke haladja meg, ezekben bővült legnagyobb ménékben a munkaerőpiac 

egésze is és közülük kettőben legerősebb a tercier szféra bővülése. 

28. táblázat 
Az üzleti szolgáltatásokban foglalkoztattak és az összes tercier alkalmazott számának 

változása 1996 és 2001 között megyénként (a 2001-es értékek az 1996-os adatok száza
lékában) 

Megye 
Üzleti szolgál
tatásokban al

kalmazott 

Tercier alkal
mazott 

Az üzleti szolgáltatá
sok relatív dinami

kája 
Fejér 237,5 131,6 180,5 
Pest 209,3 152,7 137,1 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 161,3 116,9 138,0 
Györ-Moson-Sopron 159,1 124,6 127,7 
Budapest 157,4 113,3 138,9 
Ország összesen 149,1 115,5 129,1 
Vas 148,0 110,0 134,5 
Baranya 147,2 112,6 130,7 
Zala 141,6 112,7 125,6 j 
Tolna 137,7 109,8 125,4 
Csongrád 136,5 116,2 117,5 
Bács-Kiskun 126,9 116,8 108,6 
Nógrád 126,8 106,1 119,5 
Somogy 124,0 111,5 111,2 
Veszprém 122,6 113,1 108,4 
Békés 122,1 116,0 105,3 
Hajdú-Bihar 113,5 110,1 103,1 
Komárom-Esztergom 110,4 113,2 97,5 
Borsod-Abaúj -Zemplén 107,0 106,4 100,6 
Jász-Nagykun-Szolnok 103,9 108,1 96,1 
Heves 93,5 106,8 87,5 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei 

A leggyengébben szereplő régió Észak-Magyarország: messze a legalacsonyabb az 

üzleti szolgáltatásokban alkalmazottak számának növekedése, akárcsak az összes tercier 

foglalkoztatottságé is, és a munkaerőpiac nagysága is alig nőtt e régióban. 
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29. táblázat 
Az üzleti szolgáltatásokban foglalkoztattak a tercier alkalmazottak és az összes alkal
mazott számának változása 1996 és 2001 között régiónként (a 2001-es értékek az 1996-

os adatok százalékában) 

Régió Üzleti szolgáltatá
sokban alóYmazott 

Tercier alkalma
zott 

Alkalmazott ösz-
szesen 

Közép-Dunántúl 167,6 119,7 117,2 
Közép-Magyarország 161,5 118,2 117,5 
Nyugat-Dunántúl 151,7 117,1 115,4 
Ország összesen 149,1 115,5 112,9 
Dél-Dunántúl 137,8 111,6 107,5 
Dél-Alföld 129,5 116,4 111,0 
Észak-Alföld 122,8 112,0 110,3 
Észak-Magyarország 105,2 106,5 101,5 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei 

1992-2001 

Ha a rendszerváltás utáni időszak egészét vizsgáljuk, feltűnően nagyobb a hasonlóság az 

egy évtizedes periódus második fele és egésze között, mint ha az első néhány évet vet

jük össze a teljes évtizeddel (30. táblázat). 

Az élen változatlan a sorrend: Pest és Fejér megye az első, az első hat megyéből 

négy ugyanaz 1996-2001 között, mint az 1992-2001 időszak egészét tekintve (Pest, 

Fejér, Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg). Messze az átlag feletti 

tercierizáció jellemzi Pest megye (a budapesti agglomeráció) gazdaságát, átlag feletti 

dinamizmust mutat még Fejér, Budapest, Győr-Moson-Sopron (prosperáló régiók), i l 

letve Szabolcs-Szatmár-Bereg (amelynek speciális helyzete egyrészt a megyén belül 

nagy súlyú Nyíregyháza dinamikus fejlődésére, másrészt a megye országos szinten is 

kiemelkedő közlekedési funkcióira vezethető vissza) A két legsikeresebb megye (Fejér, 

Budapest) egyben összes foglalkoztatottságát is legnagyobb mértékben tudta növelni 

(rajtuk kívül csak Békésben dolgoztak többen 2001-ben, mint 1992-ben). A leggyen

gébben szereplő megyék általában összes munkahelyüket is legnagyobb mértékben ve

szítették el (Jász-Nagykun-Szolnok, Baranya, Nógrád, Tolna). Csak Békés és Vas me

gyében marad el a tercier foglalkoztatottság bővülésének üteme az összes foglalkozta

tott számának növekedéséhez képest: Békésben a viszonylag kedvezőtlen gazdaságszer

kezet (agrárszektor és agrárfoglalkoztatottak magas aránya), Vas megyében pedig az 

erős ipar miatt tűnik kevésbé hangsúlyosnak a szolgáltató szektor szerepe. 
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30.táblázat 
A tercier alkalmazottak és az összes alkalmazott számának változása 1992 és 2001 kö-

zött megyénként (a 2001-es értékek az 1992-es adatok százalékában) 

Megye Tercier alkal Alkalmazott A tercier szektor reMegye 
mazott összesen latív dinamikája 

Pest 134,0 106,5 125,8 
Fejér 116,9 106,5 109,8 
Budapest 110,6 85,9 128,8 
Győr-Moson-Sopron 107,4 98,0 109,6 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 104,2 87,3 119,4 
Ország összesen 103,8 87,4 118,8 
Bács-Kiskun 101,4 87,7 115,6 
Veszprém 99,1 89,9 110,2 
Zala 98,9 85,5 115,7 
Csongrád 98,0 82,0 119,5 
Borsod-Abaúj-Zemplén 97,6 76,5 127,6 
Komárom-Esztergom 96,3 89,7 107,4 
Békés 95,4 104,0 91,7 
Hajdú-Bihar 92,8 81,9 113,3 
Somogy 92,8 82,0 113,2 
Tolna 92,7 76,8 120,7 
Heves 92,3 82,8 111,5 
Nógrád 91,1 80,4 113,3 
Vas 90,4 94,3 95,9 
Jász-Nagykun-Szolnok 89,8 79,2 113,4 
Baranya 88,7 76,8 115,5 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei 

Az üzleti szolgáltatásokban alkalmazottak számának növekedése jóval nagyobb 

mértékben (sok megyében több mint másfélszeresen) haladja meg a tercier foglalkozta

tottság bővülését, mint a tercier foglalkoztatottságé az összes foglalkoztatottság bővülé

sét (31. táblázat). Csak Somogy megye kivétel ez alól, de itt is csaknem ugyanolyan 

erős volt a vizsgált időszakban az üzleti szolgáltatások dinamikája, mint a szolgáltató 

szektor egészéé. Az utolsó három megye ma tipikus válságtérségnek számít (Borsod-

Abaúj-Zemplén, Heves feltétlenül, de Somogy sem tartozik a legdinamikusabban fejlő

dő magyar megyék közé). 

Az első két megye sorrendje ugyanaz, mint az 1996 és 2001 közötti időszakban, és 

az első hat helyen négy megye is ugyanaz mindkét két vizsgált időszakban (Pest, Fejér, 

Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg). Az országos átlagot főleg a dunántúli 

megyék haladják meg, illetve az erős megyeszékhellyel (Szabolcs-Szatmár-Bereg) vagy 
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felsőoktatási központtal rendelkező megyék (Csongrád, illetve Hajdú-Biharban is több 

mint egynegyedes a növekedés). 

31. táblázat 
Az üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak és az összes tercier alkalmazott számának 
változása 1992 és 2001 között megyénként (a 2001-es értékek az 1992-es adatok száza

lékában) 

Megye Üzleti szolgál Tercier alkal Az üzleti szolgáltatáMegye 
tató alkalmazott mazott sok relatív dinamikája 

Pest 206 134,0 153,7 
Fejér 180 116,9 154,0 
Zala 171,3 98,9 173,2 
Tolna 162,2 92,7 175,0 
Győr-Moson-Sopron 159,2 107,4 148,2 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 148 104,2 142,0 
Vas 140,5 90,4 155,4 
Csongrád 134,1 98,0 136,8 
Ország összesen 129 103,8 124,3 
Budapest 126 110,6 113,9 
Hajdú-Bihar 121,5 92,8 130,9 
Bács-Kiskun 120,7 101,4 119,0 
Komárom-Esztergom 120,1 96,3 124,7 
Baranya 112,1 88,7 126,4 
Békés 110,9 95,4 116,2 
Jász-Nagykun-Szolnok 109,9 89,8 122,4 
Nógrád 106,9 91,1 117,3 
Veszprém 103,7 99,1 104,6 
Borsod-Abaúj -Zemplén 98,2 97,6 100,6 
Heves 97,3 92,3 105,4 
Somogy 91,6 92,8 98,7 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei 

Térképen ábrázolva a tercier alkalmazottak, illetve az üzleti szolgáltatásokban fog

lalkoztatottak számának változását az egyes megyékben (7. és 8. ábra), markáns térbeli 

különbségek inkább az üzleti szolgáltatások dinamizmusában figyelhetők meg, a fejlett 

tercier tevékenységekben alkalmazottak száma nagyobb mértékben Közép-

Magyarországon és az északnyugat-dunántúli térségben emelkedett. 

Ha a régiók szintjén vizsgáljuk az üzleti szolgáltatások foglalkoztatottságának bővü

lését 1992 és 2001 közt, látható a mai magyar „sikerrégiók" előkelő pozíciója. Az or

szágos átlagot meghaladó dinamikát az üzleti szolgáltatások szektora csak a Közép- és 

Nyugat-Dunántúlon, illetve az Észak-Alföldön mutatott fel (32. táblázat). 
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7. ábra 
A szolgáltatási alkalmazottak számának bővülése a magyar megyékben 1992-2001 közt 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei alapján saját szerkesztés 

8. ábra 
Az üzleti szolgáltatásokban alkalmazottak számának bővülése a magyar megyékben 1992-

2001 közt 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei alapján saját szerkesztés 
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Az Észak-Alföld ilyen jó szereplése első pillantásra meglepőnek tűnhet, de a két fel

sőoktatási központ, Debrecen és Nyíregyháza szerepének, illetve az utóbbi város dina

mizmusának ismeretében már érthető e régió pozíciója. Átlag alatti értéket a három le

szakadó régióban találunk (Dél-Dunántúl, Dél-Alföld és Észak-Magyarország). Az üz

leti szolgáltatások tekintetében legerősebben fejlődő régiók egyben a szolgáltató szektor 

egészének bővülését, illetve az összes foglalkoztatottság növekedését tekintve is a leg

kedvezőbb helyzetben vannak (elsősorban Közép-Magyarország és az északnyugat

dunántúli régiók). 

32.táblázat 
Az üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak, a tercier alkalmazottak és az összes al
kalmazott számának változása 1992 és 2001 között régiónként (a 2001-es értékek az 

1992-es adatok százalékában) 
Régió Üzleti szolgáltatások Tercier alkalma Alkalmazott ösz-

ban alkalmazott zott szesen 
Közép-Dunántúl 153,1 104,5 96,0 
Nyugat-Dunántúl 152,8 100,1 93,3 
Észak-Alföld 147,6 95,9 82,8 
Közép-Magyarország 132,1 113,7 89,5 
Ország összesen 129,7 103,8 87,4 
Dél-Alföld 123,1 98,5 89,5 
Dél-Dunántúl 110,4 90,9 78,5 
Észak-Magyarország 88,5 95,3 78,7 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei 

4.3.2. A megyék típusai a tercier szektorban foglalkoztatottság szemszögéből 

Az egyes megyék teljesítményét a szolgáltatásokban foglalkoztatottak számának alaku

lása szempontjából vizsgáltam, három szempontból: a szolgáltatásokban foglalkozta

tottak összes foglalkoztatotton belüli arányának változása az egyes megyékben a szoci

alista időszakban (33. táblázat), illetve a rendszerváltás után (34. táblázat), valamint az 

üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak összes foglalkoztatotton belüli arányának 

változása az egyes megyékben a rendszerváltás után (35. táblázat). 

A szocialista időszakra megbízható üzleti szolgáltatási adatokat egyrészt a statisztikai 

adatgyűjtés gyakori változásai miatt nem találtam, másrészt a tervutasításos gazdaság

ban az üzleti szolgáltatásoknak nem is volt igazi jelentőségük. A Budapesttel együtt 

összesen 20 megyét minden esetben két csoportra osztottam: a foglalkoztatottsági ará-
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nyok csökkenő sorrendje alapján az első és a második tízre, és azt vizsgáltam, hogy az 

egyes időszakok elején, illetve végén melyik tízes csoportban szerepeltek. Bár ez a vi

szonylag durva bontás nem tesz lehetővé mélyre ható elemzéseket, a változások fő irá

nyainak nyomon követésére alkalmas. 

33. táblázat 
A magyar megyék szolgáltatási pozíciójának változása a szocialista időszakban 

A szocialista időszak végén (1990) 

kedvező kedvezőtlen 

A szocialista 
időszak ele
jén* 

kedvező 
Budapest, Pest, Győr-Moson-
Sopron, Vas, Baranya, Csong
rád 

Borsod-Abaúj-Zemplén, He
ves, Veszprém, Jász-Nagykun-
Szolnok 

A szocialista 
időszak ele
jén* kedvezőtlen 

Hajdú-Bihar, Somogy, Sza
bolcs-Szatmár-Bereg, Zala 

Komárom-Esztergom, Fejér, 
Nógrád, Tolna, Békés, Bács-
Kiskun 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei alapján saját szerkesztés 
* A már említett okok miatt 1960-ban 

34. táblázat 
A magyar megyék szolgáltatási pozíciójának változása a rendszerváltás után 

A rendszerváltás után 

kedvező kedvezőtlen 

A rendszer
váltás elején 
(1992) 

kedvező 
Budapest, Somogy, Pest, Ba
ranya, Csongrád, Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar 

Vas, Győr-Moson-Sopron, 
Zala A rendszer

váltás elején 
(1992) kedvezőtlen 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Bé
kés, Bács-Kiskun 

Jász-Nagykun-Szolnok, Ko
márom-Esztergom, Veszprém, 
Tolna, Fejér, Nógrád, Heves 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei alapján saját szerkesztés 

Az, hogy egy megye foglalkoztatotti szerkezete mennyire volt tercierizált a szocia

lista időszak elején, nem határozta döntő mértékben a megyének a rendszerváltás idejére 

elért pozícióját. A szocialista gazdaságpolitika kiegyenlítő törekvései sikeresnek tűnnek 

e szempontból, gyenge szolgáltató szektorral rendelkező megyék képesek voltak tercier 

foglalkoztatottságuk dinamikus növelésére - igaz, a legritkább esetben a fejlett üzleti 

szolgáltatások, sokkal inkább a rosszabbul fizetett és kevésbé szakképzett munkaerőt 

igénylő fogyasztói és társadalmi szolgáltatásokban jött létre sok új munkahely, tehát 

gazdasági alapjuk nem erősödött jelentős mértékben (ami a rendszerváltás utáni évek

ben ki is ütközött, részletesebben lásd Barta 2001). A tercier szektor térnyerése önma-
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gában nem mutatja egy megye vagy régió gazdasági szerkezetének modernizálódását, 

ellentétben a fejlett üzleti szolgáltatások helyi gazdaságban betöltött szerepének erősö

désével. 

35. táblázat 
A magyar megyék üzleti szolgáltatási pozíciójának változása a rendszerváltás után 

A rendszerváltás után 

kedvező kedvezőtlen 

A rendszer
váltás elején 
(1992) 

kedvező 

Budapest, Fejér, Békés, Bara
nya, Csongrád, Heves, Tolna, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Győr-Moson-Sopron 

Somogy 

A rendszer
váltás elején 
(1992) 

kedvezőtlen 

Pest Vas, Bács-Kiskun, Veszprém, 
Hajdú-Bihar, Zala, Nógrád, 
Komárom-Esztergom, Jász-
Nagykun-Szolnok, Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei alapján saját szerkesztés 

Feltűnő a megyei jogú városoknak otthont adó megyék (Baranya, Csongrád, Győr-

Moson-Sopron, Hajdú-Bihar) általában kedvező helyzete. A nagyvárosok többnyire a 

„hagyományos" (fogyasztási, társadalmi) és az üzleti szolgáltatásoknak is csomópontjai, 

így érthető a különböző gazdasági feltételek között is kitüntetett pozíciójuk. 

A rendszerváltást követően, a piaci viszonyok közepette és az állam kiegyenlítő tö

rekvései nélkül kisebb az „átjárhatóság" a különböző kategóriák között, növekednek a 

megyék közötti különbségek. A nagyvárosok megyéinek gazdaságában továbbra is erő-

sebb a tercier szektor jelenléte, a lecsúszó megyék a szerkezeti problémákkal küzdő 

iparvidékek vagy az elmaradott agrármegyék, viszont a továbbra is kevésbé 

tercierizálódott gazdaságú megyék közt az előző két válságtípus mellett megtaláljuk a 

dinamikusan bővülő ipari szektorral rendelkező megyéket is. 

A legkisebb eltérés a rendszerváltás időpontja körüli és a mai helyzet között az üzleti 

szolgáltatások területén található. A rendszerváltás körül erősebb üzleti szolgáltató 

szektorral rendelkező megyék őrzik pozíciójukat, kiemelkedni csak Pest megyének sike

rült. Az üzleti szolgáltatás piacára már az 1990-es évek elején egy kettősség voltjellem

ző (Nagy 2002), ami erősödött az évtized végére. Mivel az üzleti szolgáltatások telepítő 

tényezői sokkal speciálisabbak, mint a többi tercier tevékenységé (magasabban képzett 

munkaerő iránti igény, a specializált és ezért ritkábban igénybe vett szolgáltatások szá-
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mára elég nagy helyi felvevőpiac, a bizalmi tőke szerepe), számukra kedvező feltétele

ket kevesebb település és megye képes biztosítani, az üzleti szolgáltatások pedig pozitív 

visszacsatolásként tovább erősítik a nekik otthont adó területek gazdaságát. 

A rendszerváltás követő években alakított vállalkozások ágazati összetétele az egyes 

megyékben szintén az üzleti szolgáltatások koncentrációja felé hat: a számítástechnikai 

szolgáltatásokkal és a kapcsolódó eszközök értékesítésével foglalkozó vállalkozásoknak 

például 68,1%-át a fővárosban és további 6,2%-át Pest megyében alapították 1990-ben 

és 1991-ben, míg a gazdasági, üzleti tanácsadással foglalkozó cégeknél ez az arány 96,3 

Budapest, illetve 6,8% Pest megye esetében. Az összes többi megye messze leszakadva 

követi az üzleti tercierizáció „elöljáróit" (Rechnitzer 1993). 

4.3.3. Az üzleti szolgáltató foglalkoztatottság és a versenyképesség összefüggései 

Érdemes összevetni az üzleti szolgáltatások foglalkoztatottságon belüli részesedését, 

valamint a megyei, illetve regionális szinten regisztrált GDP adatokkal mért társadalmi

gazdasági versenyképességet, fejlettséget (lásd.36. és 37. táblázat). 

A fejlettség fogalma nyilvánvalóan sokkal összetettebb annál, mintsem egyetlen 

mutatószámmal ki lehetne fejezni (a környezet állapota, az általános életminőség, a 

közbiztonság és még számos nehezen számszerűsíthető, „puha" tényező is nagymérték

ben befolyásolja), az egyszerűség kedvéért azonban e helyütt a siker, illetve sikertelen

ség mutatójaként az egy főre jutó GDP-adatokkal számoltam megyénként és régiónként. 

Úgy tűnik, hogy az üzleti szolgáltatások súlya az egyes megyék gazdaságszerkezeté-

ben viszonylag szorosan összefügg a GDP-vel mért gazdasági teljesítménnyel (annak 

ellenére, hogy mind 1996-ban, mind 2000-ben több, különleges helyzetben lévő megye 

egészen eltérő pozíciót ért el a két mutatószám tekintetében: például Vas megye 1996-

ban harmadik volt az országban az egy főre jutó bruttó hazai terméket tekintve, ugya

nakkor utolsó előtti, ami az üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak arányát illeti, míg 

2000-ben a 4., illetve a 18. helyen állt). Az átlagos különbség az üzleti szolgáltatások

ban foglalkoztatottak arányának, illetve a megyei GDP-nek a sorrendje között pontosan 

5 helyezés volt 1996-ban és valamivel kevesebb, mint 5 helyezés 2000-ben. 

Budapest és Fejér megye mind a jövedelemtermelő képesség, mind pedig az üzleti 

szolgáltatások területén kiemelkedő helyen szerepelnek. Fejér ugyanakkor az országon 
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belül az egyik leginkább iparosodott megye, ahol a feldolgozóiparban foglalkoztatottak 

aránya messze meghaladja az országos átlagot. 

36. táblázat 
Az üzleti szolgáltatásokban alkalmazottak aránya és a GDP közti kapcsolat megyénként, 1996-2001 

1996 2001 

Megye üzl. sz. 
arány 

po
zíció 

GDP/f 
ö, E Ft 

po
zíció 

kü
lönbség 

üzl. sz. 
arány 

po
zíció 

GDP/fö 
, E F t * 

po
zíció 

kü
lönbség 

Baranya 4,7 5 518 12 - 7 6,2 6 971 12 - 6 
Bács-Kiskun 3,8 16 502 15 1 4,2 16 861 16 0 
Békés 4,2 11 507 13 - 2 4,7 9 837 18 - 9 
Borsod-Abaúj-Z, 4,2 12 468 19 - 7 4,7 10 822 19 - 9 
Csongrád 5,2 4 614 7 - 3 6,5 4 1050 9 - 5 
Fejér 4,5 7 696 4 3 8,8 2 1653 3 - 1 
Győr-Moson-S. 4,3 9 737 2 7 5,6 8 1715 2 6 
Hajdú-Bihar 4,1 13 521 11 2 4,3 15 908 14 1 
Heves 5,3 3 493 17 - 1 4 4,6 11 910 13 - 2 
Jász-Nagykun-Sz. 4,1 14 503 14 0 4,0 19 851 17 2 
Komárom-Eszt. 4,6 6 599 9 - 3 4,4 13 1076 8 5 
Nógrád 3,2 . 19 380 21 - 2 3,6 21 696 20 1 
Pest 4,3 10 487 18 - 8 6,3 5 1004 11 - 6 
Somogy 3,9 15 498 16 - 1 4,4 14 870 15 - 1 
Szabolcs-Sz.-Bereg 3,0 21 391 20 1 4,2 17 685 21 - 4 
Tolna 4,4 8 600 8 0 6,1 7 1047 10 - 3 
Vas 3,1 20 734 3 17 4,1 18 1479 4 14 
Veszprém 3,6 17 543 10 7 3,9 20 1097 6 14 
Zala 3,5 18 620 6 12 4,5 12 1082 7 5 
Budapest 10,4 1 1262 1 0 14,6 1 2592 1 0 
Országos átlag 5,9 2 669 5 - 3 7,8 3 1288 5 - 2 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei 

A GDP adatok a 2000. évre vonatkoznak 

Feltűnő, hogy mind a két vizsgált évben azok a megyék szerepeltek a GDP-rangsor 

elején, amelyek a legerősebb feldolgozóipari szektorral rendelkeznek (Budapest, Győr-

Moson-Sopron, Vas, Fejér, Zala). Azt is hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy ezekben a 

(kizárólag északnyugat-dunántúli!) megyékben néhány erős nagyvállalat jelenléte és az 

általuk előállított bruttó hazai termék értéke „elviheti" a GDP értékét, míg az ország na

gyobbik részén, ahol a feldolgozóipar jobbára alacsonyabban kvalifikált munkaerőt 

foglalkoztató bérmunkát jelent, sokkal gyengébb az összefüggés a GDP érték és a fel

dolgozóipari foglalkoztatottság között. 
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37. táblázat 

1996 2001 

Régió üzl. sz. po GDP/f po kü üzl. sz. po GDP/fő, po küRégió 
arány zíció ő .EFt zíció lönösé 

g 
arány zíció E Ft* zíció lönösé 

g 

Dél-Dunántúl 4,3 4 532 6 - 2 5,6 4 956 5 - 1 
Nyugat-Dunántúl 3,7 8 701 2 2 4,9 6 1462 2 4 
Közép-Dunántúl 4,2 6 617 4 2 6,1 3 1303 3 0 
Dél-Alföld 4,4 3 539 5 - 2 5,1 5 913 6 - 1 
Eszak-Alföld 3,8 7 468 7 0 4,2 8 809 7 1 
Észak-Magyaro. 4,3 5 459 8 - 3 4,5 7 823 8 - 1 
Közép- 9,4 1 992 1 0 12,9 1 1998 1 0 
Magyarország 
Ország összesen 5,9 2 669 3 - 1 7,8 2 1288 4 - 2 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei 

* A GDP adatok a 2000. évre vonatkoznak 

A GDP és az üzleti szolgáltatások, illetve egyéb fejlettségi mutatók (a feldolgozóipar 

aránya a foglalkoztatottságból, az egy főre jutó beruházások nagysága, az alkalmazottak 

aránya a megyék teljes népességén belül) összefüggéseit érzékenyebb matematikai 

módszerrel (faktoranalízis segítségével) vizsgálva, az alábbi eredmények adódtak 1995-

re, illetve 2000-re (a korrelációs mátrixokat lásd a.38. és 39. táblázatban): 

38. táblázat 

foglalkoztattak 
aránya 

szolgáltatások
ban dolgozók 

aranya 

üzleti szolgál
tatásban dolgo

zók aránya 

feldolgozó
iparban dolgo

zók aránya 

GDP/fó beruházás/fö 

foglalkoztattak 
aránya 

1,000 ,251 ,473 -,379 ,865 ,376 

szolgáltatások
ban dolgozók 
aránya 

,251 1,000 ,243 -,603 ,481 -,441 

üzleti szolgálta
tásban dolgozók 
aránya 

,473 ,243 1,000 -,164 ,701 ,328 

feldolgozóipar
ban dolgozók 
aránya 

-,379 -,603 -,164 1,000 -,327 ,406 

GDP/fó ,865 ,481 ,701 -,327 1,000 ,394 
beruházás/fö ,376 -,441 ,328 ,406 ,394 1,000 
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39. táblázat 

A magyar megyék különböző fejlettségi mutatói közötti korrelációs mátrix, 2000 

foglalkoztattak 
aránya 
szolgáltatások
bandolgozók 
aránya 
üzleti szolgálta
tásban dolgozók 
aránya 
feldolgozóipar
ban dolgozók 
aránya 
GDP/fö 
beruházás/fö 

foglalkoztattak 
aránya 

szolgáltatáso -
ban dolgozók 

aránya 

üzleti szolgál
tatásban dolgo

zók aránya 

feldolgozó
iparban dolgo

zók aránya 

GDP/fö beruházás/fö 

1,000 ,206 ,695 -.087 ,932 ,712 

,206 1,000 ,583 -,860 ,293 -,040 

,695 ,583 1,000 -,534 ,842 ,493 

-,087 -,860 -,534 1,000 -.178 ,183 

,932 ,293 ,842 -,178 1,000 ,792 
,712 -,040 ,493 ,183 ,792 1,000 

- a GDP nagyságának alakulásával legerősebben összefüggő tényező az összes 

foglalkoztatottnak az összlakosságon belüli aránya (0,865 1995-ben és 0,932 

2000-ben), második helyen, igen erős korrelációval, mindkét évben az üzleti 

szolgáltató szektorban dolgozók aránya szerepelt (a korreláció mértéke 0,701 volt 

1995-ben és 0,842 2000-ben). 1995-höz képest 2000-ben tehát mindkét tényező 

szorosabb összefüggést mutatott a bruttó hazai termék nagyságával; 

- a tercier szektor egészének részesedése az összes foglalkoztatotton belül viszont 

csak közepes mértékben korrelált a bruttó hazai termék nagyságával 1995-ben 

(0,481) és kimondottan gyenge volt az összefüggés 2000-ben (0,293), ami nem 

meglepő annak tudatában, hogy a szolgáltatások számos területe viszonylag ala

csonyabb termelékenységet felmutató és alacsonyabb munkabéreket fizető tevé

kenység (oktatás, egészségügy stb.). 

Ugyan a 19 megye nem elég nagy minta ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket 

lehessen levonni a faktoranalízis eredményeiből (éppen ezért nem is vizsgáltam egy 7 

tagú minta, a magyar régiók esetében a fenti összefüggéseket), két fejlettségbeli össze

vont tényező kirajzolódik a számításokból: a foglalkoztatás szintje, illetve azon belül az 

üzleti szolgáltatások részaránya együtt mozog és erősen korrelál a bruttó hazai tennék 

nagyságával, míg a tercier szektor egészének, illetve a feldolgozóiparnak az aránya az 

összes foglalkoztatottságon belül kisebb mértékben és negatív előjellel korrelál azzal. 
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4.3.4. A magyar megyék és régiók relatív versenyképességének ex post elemzése az 
üzleti szolgáltatások figyelembe vételével 

4.3.4.1. A versenyképességről általában 

A versenyképesség (a piaci körülmények közötti helytállás képessége) az elmúlt néhány 

évtizedben a közgazdaságtan és a gazdaságpolitika egyik legfontosabb kérdésévé lépett 

elő. Ahogyan beszélhetünk vállalatok versenyképességéről, ugyanúgy vizsgálható föld

rajzi területek versenyképessége is. A regionális versenyképesség meghatározása a brit 

Department of Trade and Industry szerint a következő: „... a régiók képessége arra, 

hogy viszonylag magas jövedelmet és viszonylag magas foglalkoztatottsági szintet érje

nek el egy nyitott gazdaságban", másképpen fogalmazva a „a regionális versenyképes

ség a régiók jövedelemtermelő és munkahelymegtartó képességét jelenti a hazai és 

nemzetközi verseny körülményei között" (Lengyel [2003],. o.). 

A regionális versenyképesség vizsgálata a globalizációs folyamatok felerősödésével 

különösen fontossá válik: ellentmondásosnak tűnhet ugyan, de a tapasztalatok azt mu

tatják, hogy a globalizálódó világban egyre nagyobb szerep jut a helyi tényezőknek a 

versenyképesség kialakításában. Az „új gazdaságföldrajz" egyik legfontosabb kutatási 

területe a gazdasági tevékenységek földrajzi koncentrációjának jellegzetességei, és az új 

irányzat képviselőinek (pl. Krugman) megállapítása szerint az egyes országok gazdasági 

fejlődését legnagyobb mértékben a helyi sajátosságok határozzák meg. 

Az alkalmazott közgazdaságtan is hasonló eredményre jutott: Michael Porter szerint 

a területek földrajzi elhelyezkedése rendkívül fontos versenyképességük szempontjából, 

ha nem is oly módon, mint akár csak egy évszázaddal ezelőtt. A globális gazdaságban a 

versenyelőnyök nagymértékben helyi meghatározottságúak (különleges szaktudás, in

tézményrendszer, versenytársak, igényes fogyasztók). Versenyképes regionális 

klaszterek megléte esetén nagymértékben javulhat a régiók versenyképessége. 

A globalizálódó világgazdaságban a korábban alkalmazott versenyképességi mutatók 

(GDP/fő, a gazdasági növekedés üteme, az export aránya a termelésből stb.) már nem 

minden esetben képesek választ adni arra, hogy miért sikeresek egyes régiók és mások 

miért nem. Viszonylag egyszerűen meg lehet határozni a régiók „ex post" (valós, szám

szerűsíthető) versenyképességét, de a jövőbeli versenyképesség előrejelzéséhez szükség 

van emellett „ex ante" (potenciális) versenyképességi vizsgálatokra is. Az „ex post" 

versenyképesség a gazdaság mérhető múltbeli teljesítményét vizsgálja, elsősorban a kö-
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vetkező mérőszámokkal: a GDP növekedésének üteme; termelékenység; a kereskedelmi 

mérleg alakulása; az exportpiacok részesedése; a termelési költségek (elsősorban a 

munkaerő költségeinek) alakulása stb. 

Az „ex ante versenyképesség" ezzel szemben a vállalatok nehezebben számszerűsít

hető versenyelőnyeire helyezi a hangsúlyt, vizsgálatának tárgya elsősorban a vállalatok 

üzleti környezete és kevésbé a gazdasági teljesítmény. Különösen fontos lehet ez a regi

onális politika számára, mivel főleg a tudásbázissal, a munkaerő minőségi mutatóival, 

az infrastruktúra jellemzőivel stb. foglalkozik, tehát azokkal a tényezőkkel, melyek mi

nőségénekjavításával a régiók versenyképessége erősíthető. 

4.3.4.2. Az üzleti szolgáltatások és a regionális versenyképesség összefüggései 

Mint azt az előző fejezetben bemutattam, az üzleti szolgáltatások és a versenyképesség 

közötti összefüggés nemcsak logikai úton, hanem egzakt matematikai módszerekkel is 

igazolható. A magyar megyék foglalkoztatotti szerkezetén belül az üzleti szolgáltatások 

súlya és a megyei GDP adatok között erős pozitív kapcsolat mutatható ki (lásd 38. és 

39. táblázat). Az egyszerűség kedvéért a versenyképesség, siker, avagy sikertelenség 

mutatójának a GDP egy főre jutó értékét tekintettem. Ez a megoldás azért is elfogadha

tónak látszik, mert a regionális versenyképesség piramis-modelljében (Lengyel 2003, 

Mezei 2003) is a regionális jövedelmek nagysága az a tényező, amely a célkitűzésként 

megfogalmazott életminőség-, életszínvonal-javítás alapvető kategóriája (9. ábra). 

Mivel az üzleti szolgáltatások és a versenyképesség egyik fő tényezőjének tekintett 

területi GDP adatok között ilyen szoros az összefüggés, indokoltnak tartottam a regio

nális versenyképesség számszerűsítéséhez általánosan használt képlet kiegészítését az 

üzleti szolgáltató szektorral. A versenyképesség ex post módszerrel történő kiszámítá

sának alapképlete a következő (Lengyel 2003, Gardiner 2003): 

1 7 Versenyképesség alatt a bruttó hazai termék egy főre jutó értékét értve. 
1 8 A 15-59 éves korosztály. 
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A képlet az üzleti szolgáltatásokkal is számolva a következőképpen módosul: 

Mivel regionális GDP adatok Magyarországon csak 1995 óta állnak rendelkezésre, a 

korábbi évekre ezt a számítást nem tudtam elvégezni, így az 1996-os és a 2000-es évek 

megyei statisztikai évkönyveinek adataival dolgoztam. Minden megye esetében kiszá

mítottam egy összesített versenyképességi indexet (41. táblázat), az üzleti szolgáltató 

foglalkoztatottak összes foglalkoztatotton belüli arányával kiegészített versenyképességi 

képlet segítségével, és természetesen elvégeztem ugyanezt a számítást a „hagyomá

nyos" képlettel, azaz az üzleti szolgáltatások figyelmen kívül hagyásával is (40. táblá

zat). A számítást a hét régióra is elvégeztem (70. és 11. ábra). 

9. ábra 
A regionális versenyképesség piramis-modellje 

f 
í "**•» \ - \ 

Kutatás
fejlesztés 

Infrastruktúra 
és humán töke 

Külföldi 
befektetések 

Kis- és közép
vállalkozások 

Intézményi és 
társadalmi töke 

Gazdasági 
szerkezet 

Társadalmi 
szerkezet 

Innovációs 
kultúra 

Döntési 
központok 

Regionális 
elérhetőség 

A környezet 
minősége 

A munkaerő 
felkészültsége 

A régió társadalmi 
kohéziója 

Forrás: Lengyel 2003 

Az értékek abszolút értékükben nem sokat, egymással való összehasonlításban vi

szont annál többet mondanak. Mivel a képlet mindhárom hányadosa (egy főre jutó 

GDP, azaz a munkaerő termelékenysége, összes foglalkoztatott a munkaképes korú la

kosságon belül, azaz foglalkoztatási ráta, illetve munkakorú lakosság aránya a teljes la-
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kosságon belül) esetében a magasabb érték jelzi az „egészségesebb", versenyképesebb 

társadalmi-gazdasági pozíciót, így az összesített index minél magasabb, annál ver-

senyOképesebbnek tekinthető az adott megye. 

40. táblázat. 
A magyar megyék összesített versenyképességi indexe üzleti szolgáltatások nélkül 1996-

ban és 2000-ben 

1996 2000 

Budapest 1,26 Budapest 2,54 
Győr-Moson-Sopron 0,75 Győr-Moson-Sopron 1,75 
Vas 0,74 Fejér 1,67 
Fejér 0,70 Vas 1,50 
Zala 0,63 Zala 1,11 
Csongrád 0,63 Veszprém 1,11 
Tolna 0,61 Komárom-Esztergom 1,09 
Komárom-Esztergom 0,61 Csongrád 1,08 
Veszprém 0,55 Tolna 1,08 
Hajdú-Bihar 0,53 Pest 1,03 
Baranya 0,53 Baranya 0,99 
Békés 0,52 Hajdú-Bihar 0,93 
Bács-Kiskun 0,51 Heves 0,92 
Jász-Nagykun-Szolnok 0,51 Somogy 0,89 
Somogy 0,51 Bács-Kiskun 0,89 
Heves 0,50 Jász-Nagykun-Szolnok 0,87 
Pest 0,49 Békés 0,86 
Borsod-Abaúj-Zemplén 0,48 Borsod-Abaúj -Zemplén 0,85 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 0,40 Nógrád 0,71 
Nógrád 0,39 Szabolcs-Szatmár-Bereg 0,71 
Országos átlag 0,59 Országos átlag 1,13 
Országos átlag Budapest nélkül 0,56 Országos átlag Budapest nélkül 1,06 
Forrás: KSH megyei statisztikai évkönyvei, 1996 és 2001 alapján saját szerkesztés 

Mindkét évben kitűnik Budapest rendkívül magas értéke, amely elsősorban a GDP-

nek a többi megyéhez viszonyított igen magas értékének köszönhető. Az 1996-os érté

keket vizsgálva feltűnő az is, hogy a Budapesttel együtt számított országos átlagot 

(0,59) főleg az északnyugat-dunántúli megyék haladják meg (összesen 7 megye). A Bu

dapest nélkül számított átlagot (0,56) további egy megye (Veszprém) éri el. 

2000-re a Budapesttel együtt számított átlag 1,13-ra, a vidéki átlag 1,06-ra emelke

dett. A látványos javulás azonban részben az inflációnak köszönhető, amely miatt a 

GDP értéke jelentősen nőtt, de az infláció hatását kiküszöbölve is kétségtelen a magyar 

megyék versenyképességének javulása. Budapest ekkor is magasan kiemelkedik az or

szágos átlagból, amelyet rajta kívül már csak három megye halad meg, mindhárom az 

144 



északnyugat-Dunántúlról. További öt megye éri el a vidéki átlagot, közülük három me

gint csak az Északnyugat-Dunántúlról, valamint Csongrád és Tolna megye (az igazság

hoz tartozik azonban, hogy Tolna megye a paksi atomerőmű miatti igen magas GDP 

érték nélkül a legutolsó helyezések egyikét émé csak el). 

41. táblázat 
A magyar megyék összesített versenyképességi indexe az üzleti szolgáltatások figyelem

be vételével 1996-ban és 2000-ben 

1996 2000 

Budapest 9,92 Budapest 33,04 
Győr-Moson-Sopron 1,80 Fejér 10,21 
Fejér 1,72 Győr-Moson-Sopron 6,66 
Csongrád 1,65 Csongrád 4,16 
Tolna 1,50 Vas 3,81 
Komárom-Esztergom 1,40 Tolna 3,79 
Vas 1,34 Baranya 3,59 
Heves 1,34 Zala 3,31 
Baranya 1,28 Veszprém 3,16 
Zala 1,22 Komárom-Esztergom 2,90 
Borsod-Abaúj-Zemplén 1,14 Jász-Nagykun-Szolnok 2,60 
Hajdú-Bihar 1,13 Békés 2,49 
Jász-Nagykun-Szolnok 1,11 Hajdú-Bihar 2,47 
Békés 1,08 Pest 2,46 
Veszprém 1,03 Borsod-Abaúj-Zemplén 2,43 
Somogy 1,02 Somogy 2,37 
Bács-Kiskun 0,90 Heves 2,31 
Pest 0,68 Bács-Kiskun 1,93 
Nógrád 0,58 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1,79 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 0,57 Nógrád 1,24 
Országos átlag 1,62 Országos átlag 4,84 
Országos átlag Budapest nélkül 1,18 Országos átlag Budapest nélkül 3,35 
Forrás: KSH megyei statisztikai évkönyvei, 1996 és 2001 alapján saját szerkesztés 

Az Északnyugat-Dunántúl megyéi egyértelműbben versenyképesebbnek bizonyultak 

tehát mindkét évben az ország többi megyéjéhez képest, ugyanakkor a magyar gazdaság 

polarizálódására utal, hogy egyre kevesebb megye versenyképessége haladja meg az or

szágos átlagot. 

Ha az üzleti szolgáltatásokkal kiegészítve vizsgáljuk a megyék versenyképességét, 

kitűnik Budapest óriási fölénye az ország többi megyéjéhez képest (9,92-es érték 1996-
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ban és 33,04 2000-ben19). A Budapesttel számított országos átlagot a többi megye közül 

mindössze Győr-Moson-Sopron, Fejér és Csongrád tudta megközelíteni mindkét évben. 

Budapest fölénye az ország többi részéhez képest sokkal nagyobb az üzleti szolgáltatá

sok területén, mint a gazdaság többi szektorában (az országos átlagot 2,1-szeresen ha

ladta meg 1996-ban és 2,2-szeresen 2000-ben az üzleti szolgáltatások nélkül, míg azok

kal együtt számítva a különbség 6,1-szeres volt 1996-ban és 6,8-szeres 2000-ben). 

A hét magyar régiót vizsgálva azonos szempontok szerint, mindkét versenyképességi 

képlettel (10. és 11. ábra), szintén versenyképes és a kevésbé versenyképes területek 

közötti különbségek növekedését láthatjuk. 

10. ábra 
A magyar régiók üzleti szolgáltatások nélkül számított versenyképességi indexe 

a) Versenyképességi index 1996-ban 

1 9 Magyarázatra szorul az üzleti szolgáltatásokat is figyelembe vevő képlettel számított versenyképességi 
mutatók magas értéke a „hagyományoshoz" képest. Ennek oka, hogy az üzleti szolgáltatások foglal
koztatáson belüli arányát nem egy egynél kisebb hányadosként adtam meg, mint a többi hányados ese
tében, hanem a százalékos arányt vettem figyelembe, így pl. Baranya megye hányadosa 1996-ban nem 
0,0362, hanem 3,62 volt. Ezzel egyrészt azt szerettem volna elkerülni, hogy túlságosan kis számokkal 
kelljen dolgozni, másrészt a számértékeknek amúgsem elsősorban az abszolút értéke, hanem az eg y-
máshoz viszonyított aránya a fontos. 
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b) versenyképességi index 2000-ben 

c) A versenyképességi index változása, 2000/1996 

Közép-Magyarország hatalmas fölénye minden esetben megjelenik, mellette csak 

Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl éri el, illetve haladja meg az országos átlagot, de 

csak ha a versenyképességet az üzleti szolgáltatásokat mellőzve számoljuk. Ha az üzleti 

szolgáltatásokkal kiegészített képlettel fejezzük ki azt, a Közép-Magyarország által 

nagymértékben determinált országos átlag közelében csak a Közép-Dunántúlt találjuk, 

és csak 2000-ben. A többi régió leszakadni látszik a három dinamikus térségtől, akár 

üzleti szolgáltatásokkal, akár nélkülük vizsgáljuk versenyképességüket. 

4.3.4.3. A versenyképesség várható alakulása az EU-csatlakozás után 

Az üzleti szolgáltatások erős térbeli koncentrációja valószínűleg tovább fog erősödni az 

elkövetkező években Magyarországon, ezáltal a régiók közötti jelentős versenyképes

ségbeli szakadék is vélhetően tovább fog szélesedni. 
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11. ábra 
A magyar régiók üzleti szolgáltatásokkal számított versenyképességi indexe 

a) Versenyképességi index 1996-ban 

b) versenyképességi index 2000-ben 

c) A versenyképességi index változása, 2000/1996 

] 2.0-2.5 
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Az Európai Unióhoz történő csatlakozás után Budapest üzleti szolgáltató funkciói 

minden bizonnyal erősödni fognak, közép-kelet-európai regionális pozíciói valószínűleg 

új funkciókkal bővülnek majd. A csatlakozás Budapest mellett várhatóan azokat a régi

ókat hozza kedvezőbb helyzetbe, amelyek ma is a sikeresebbek közé tartoznak: éppen 

azok az országok - Ausztria, Szlovénia és részben Szlovákia - felé szűnik meg a határ 

és nyílik meg a szorosabb gazdasági együttműködés lehetősége, amelyek potensebb 

együttműködő partnerek lehetnek, ezek az országok pedig a nyugat- és a közép

dunántúli régióval határosak. Ezek a magyar régiók vannak földrajzilag, térben és idő

ben is a legközelebb az európai gazdaság magterületeihez. Az élénkülő gazdasági kap

csolatok kedvező helyzetet teremtenek az üzleti szolgáltatások számára, amelyek fejlő

dése pedig visszahat a gazdaság teljesítményére és a régiók versenyképességére. 

Az ország többi, ma kevésbé versenyképes régiója és a szomszédos államok között 

ugyanakkor még legalább néhány évig schengeni határok húzódnak majd. A „túloldal" 

(Ukrajna, Kelet-Szlovákia, Románia, Szerbia, Horvátország) egyelőre szintén gyengébb 

gazdasági potenciálja, valamint a hátrányos helyzetben lévő magyar régiók együttmű

ködése aligha eredményezi majd a gazdaság és azon belül az üzleti szolgáltatások dina

mikus fejlődését. 
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5. A szolgáltatás-orientált regionális politika feladatai 
Magyarországom 

Ebben a fejezetben a szolgáltatásokra, elsősorban az üzleti szolgáltatások fejlesztésére 

irányuló területi politika lehetőségeit veszem számba Magyarországon. A dolgozat 

egyik korábbi fejezetében (3. A szolgáltatások szerepe a területi fejlődésben és a terü

letfejlesztésben) már részletesen kitérem nemzetközi tapasztalatokra, külön kiemelve az 

Egyesült Királyság és Olaszország szolgáltatás-fejlesztési politikájának jellegzetessége

it, illetve a periférikus térségekben alkalmazható szolgáltatás-fejlesztési politikák eddigi 

tapasztalatait és főbb ismérveit, helyenként utalva a Magyarország számára hasznosít

ható vonatkozásokra. Ehelyütt a Magyarországon alkalmazható, elsősorban kormányzati 

szintű beavatkozásokról lesz szó, a nemzetközi tapasztalatokra, Nagy E. (témavezető) 

200l-es empirikus kutatására és saját tapasztalataimra építve. Esettanulmány szintjén 

részletesebben foglalkozom, szűkebb hazám, a Dél-Dunántúl innováció-orientált fej

lesztésének kérdéseivel. A különböző fejlesztési alternatívák közül talán önkényesnek 

tűnő kiragadását azért választottam, mert e régióban alaposabb helyismerettel rendelke

zem, másrészt a régió regionális innovációs stratégiájának kidolgozásában magam is 

részt veszek. 

Mivel az üzleti szolgáltatások fejlődése erősen korrelál az adott terület gazdasági 

teljesítményével (az összefüggés országos, regionális és kistérségi szinten is fennáll), 

beavatkozásra leginkább az átlagtól elmaradó teljesítményt nyújtó térségekben van 

szükség (sajnos Magyarország nagyobb része ilyen). Az egyes fejlesztendő térségtípu

sok azonban eltérő megközelítést igényelnek (Nagy 2001): 

- a gyenge fajlagos mutatókat felmutató és/vagy koncentrált térszerkezetű térsé

gekben az üzleti szolgáltatásokat biztosító centrumok megerősítésére és ezáltal a 

diverzifikáltabb kínálat megteremtésére van szükség, elsősorban az infrastruktúra 

(területi szempontokat figyelembe vevő) fejlesztésével; 

- a kínálati oldal fejlesztése mellett a keresleti oldalt (az üzleti szolgáltatásokat 

igénybe vevő, elsősorban kis- és középvállalkozásokat) is erősíteni, támogatni 

kell, a szolgáltatások megismertetésével és használatuk fontosságának tudatosítá

sával; 
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- a strukturális gondokkal küzdő ipari térségek centrumaiban a műszaki fejleszté

sekhez, a szerkezetváltáshoz szükséges információk áramlását kell biztosítani, 

meg kell teremteni a tudáscentrum okban létrehozott eredmények gazdasági szer

vezetek általi hasznosításának mechanizmusait (ilyen lépés a 2. esettanulmányban 

bemutatott dél-dunántúli regionális innovációs stratégia kidolgozása); 

- a termelő kapacitások letelepítése mellett törekedni kell a döntési kompetenciák 

bizonyos fokú decentralizációjára, ami által a vállalati szolgáltatás-beszerzésben 

a helyben vásárolt szolgáltatások aránya növelhető; 

- a tőkehiánnyal küszködő, elsősorban hazai kis- és középvállalkozások számára 

támogatni kell az üzleti szolgáltatások beszerzését, anyagilag is és a szolgáltatá

sok típusairól, előnyeiről szóló képzések formájában is; 

- a szolgáltatók és a felhasználók közötti kapcsolatrendszer bővülését és eredmé

nyesebb működését elősegítheti egy országos és térségi szolgáltató adatbank lét

rehozása (hasonlóképpen az angliai Business Link kezdeményezéshez); 

- legfontosabb talán az lenne, ha a területfejlesztés nemzeti szintjén is nagyobb f i 

gyelmet fordítanának a szolgáltatás-orientált regionális politika kidolgozására, 

mert a magyar terület- és vidékfejlesztési dokumentumok (NFT, AVOP) még 

mindig sokkal kisebb hangsúlyt fektetnek a tercier szektor és azon belül az üzleti 

szolgáltatások fejlesztésére, mint a feldolgozóipar, a humán erőforrások vagy a 

vonalas infrastruktúra (illetve az AVOP esetében a mezőgazdasági termelés) ál

lapotának j avítására. 
v 

5.1. A szolgáltatásfejlesztési politika eredményességének mérése 

A szolgáltatás-orientált regionális politika esetében is elengedhetetlenül fontos a be

avatkozások hatásainak figyelemmel kísérése, az eredmények mérése, számszerűsítése, 

ahol csak lehet, és a visszacsatolás a további hasonló beavatkozások finomítása, ered

ményesebbé tétele érdekében. 

Az üzleti szolgáltatások fejlődésének mérése az egyes régiókban történhet számsze

rűsíthető, „kemény" és nehezen számszerűsíthető, „puha" mutatók alapján. A számsze

rűsíthető, „kemény" mutatók egy része különböző statisztikai forrásokban rendelkezésre 

áll (cégregiszterek, KSH adatai, társadalombiztosítási adatok), egy részük azonban csak 

az üzleti szolgáltató vállalkozások megkeresése útján szerezhető be. A nem számszerű-
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síthetö, „puha" adatok az üzleti szolgáltatók, illetve ügyfeleik megkeresése révén sze

rezhetők be. 

„Kemény" mutatók: az üzleti szolgáltatásokban tevékenykedő vállalkozások számá

nak változása a vizsgált időszakban; az üzleti szolgáltatások részesedésének változása a 

regionális GDP-ből a tárgyidőszakban; az üzleti szolgáltatások szektor belső tagolódá

sának változása (az alábbi tevékenységekre koncentrálva: üzletviteli tanácsadás; reklám

os marketingtevékenység; számítástechnikai szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; jogi 

szaktanácsadás; számviteli és adószakértői szaktanácsadás; szabványügyi szaktanács

adás; piac- és közvélemény-kutatás; műszaki tesztelés és elemzés; építészeti, építőmér

nöki szolgáltatás és tanácsadás; design, formatervezés; tolmácsolás és fordítás; pályá

zatírás); az üzleti szolgáltatásokban foglalkoztatottak számának változása a vizsgált idő

szakban; az üzleti szolgáltató vállalkozások átlagos alkalmazotti létszámának változása 

a tárgyidőszakban; az újonnan piacra lépő és a tevékenységüket beszüntető szolgáltató 

vállalkozások egymáshoz viszonyított aránya a tárgyidőszakban; az üzleti szolgáltatások 

területén teremtett és megszüntetett munkahelyek egymáshoz viszonyított aránya a 

tárgyidőszakban; a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek számának változása a vizs

gált időszakban; a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek száma az összes vállalkozá

son belül a vizsgált időszakban; az üzleti szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások 

bevételeinek alakulása a tárgyidőszakban, a szolgáltatásokat igénybe nem vevő vállal

kozások bevételeinek alakulásával összehasonlítva; az üzleti szolgáltatásokat igénybe 

vevő vállalkozások alkalmazotti létszámának változása a tárgyidőszakban, a szolgáltatá

sokat igénybe nem vevő vállalkozások alkalmazotti létszámának alakulásával összeha

sonlítva; a régión belülről igénybe vett szolgáltatások aránya a régión kívüli szolgáltatá

soktól vásárol szolgáltatásokhoz képest; a régió üzleti szolgáltató szervezeteinek régión 

kívüli ügyfeleinek száma, annak változása a tárgyidőszakban; új termékkel jelentkező 

vagy új piacra (régión kívülre) lépő üzleti szolgáltató vállalkozások száma a tárgyidő

szakban; a régióból beadott szabadalmi kérvények száma a tárgyidőszakban. 

„Puha" mutatók: az ügyfelek elégedettsége a szolgáltatásokkal, illetve a szolgálta

tókkal (gyorsaság, rugalmasság); a területfejlesztési intézményrendszer regionális sze

replőinek szerepe a szolgáltatások fejlesztésében (pályázatok menedzselése, közvetítő 

szerep az üzleti szolgáltató szervezetek és potenciális ügyfeleik között), ez utóbbival 
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kapcsolatos elégedettség szintjét célszerű mindkét oldalról (szolgáltatók és ügyfelek) is 

megkérdezni. 

Nem valószínű, hogy minden régióban minden felsorolt információt be lehet szerez

ni, illetve kérdéses, hogy ha be is lehetne szerezni azokat, annak költsége nem haladná-e 

meg az értékelés hasznosságát. Az értékelést végző feladata ezért az, hogy megtalálja az 

egyensúlyt a kettő között, illetve hogy az értékelések objektivitásáról meggyőződjön. 

5.2. Hátrányos helyzetű térségek innováció-orientált fejlesztése a Dél-Dunántúl példá

ján 

„A fajok közül nem a legerősebbek maradnak életben, nem is a legintelligensebbek, ha-

nem azok, amelyek legjobban alkalmazkodnak a változáshoz." 

(Charles Darwin) 

A második esettanulmányban a Dél-Dunántúlon, egy kedvezőtlen helyzetben lévő és az 

elmúlt néhány évben (sőt a rendszerváltás óta eltelt immár közel másfél évtizedben) a 

többi régióhoz képest gyengébben fejlődő térségben (részletesebben lásd Horváth 1994 

tanulmányát, illetve a magyarországi régiók versenyképességéről szóló 4.3.4. fejezetet) 

vizsgálom egy lehetséges kitörési pont, az innováció-orientált területfejlesztés esélyeit. 

5.2.1. Az innováció jelentősége a modern gazdaságban 

Az elmúlt évtizedekben a fejlett országokban a termelékenység növekedése nagyrészt az 

innováció valamely formájának volt köszönhető (Gál-Raffay 1999). A regionális gazda

ságtan kutatóit, elsősorban az Egyesült Államokban és az Európai Unió államaiban, már 

közel két évtizede foglalkoztatja a technológiai változások és a regionális fejlődés kap

csolatának problémája. Az innováció korábban soha nem tapasztalt mértékben befolyá

solja vállalkozások, ágazatok, régiók és országok versenyképességét. 

Látványos példa erre napjaink egyik húzóágazata, a gépjárműgyártás: alig egy-két 

évtizeddel ezelőtt egy-egy típust évekig, sőt akár évtizedekig változatlan formában és 

műszaki tartalommal gyártottak, ma már szinte évente esnek át az autótípusok kisebb-

nagyobb „ráncfelvarráson" és egyre rövidebb időközönként, általában négy-öt évenként 
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teljesen megújul egy adott modell, vagy felváltja az utódja. Azok a gyártók, amelyek 

nem reagálnak elég gyorsan a változó igényekre és legjobb esetben is csak követik a 

változásokat, előbb-utóbb komoly nehézségekkel találják szembe magukat, mint például 

a néhány évtizede még világszínvonalú, napjainkra tulajdonképpen már alig létező an

gol autógyártás; akik viszont az igények elébe mennek és folyamatos újdonságokkal 

„bombázzák" a piacot, napjaink legsikeresebb autógyártói, mint a japán, francia vagy 

német vagy dél-koreai márkák. 

A tartós versenyképességhez már nem elegendő a kutatóközpontokban, laboratóriu

mokban kifejlesztett, kidolgozott innovációk átvétele az ipari termelésben, az élet min

den területén egyre nyilvánvalóbbá válik a folyamatos megújulás kényszere. Minden új

szerű ötlet sikeres megvalósítását innovációnak tekinthetünk ebben az értelemben. 

A gazdaság innovációs teljesítőképessége ugyanakkor már nem csupán a vállalkozá

sok és a kutatóhelyek, intézetek, a tudást létrehozó szervezetek teljesítményétől függ, 

hanem az is fontos, hogy ezek hogyan tudnak együttműködni a kormányzati szektorral, 

milyen a régió tudományos-műszaki potenciálja, humán erőforrásai, gazdaságszerke

zete, intézményrendszere és szociális-kulturális adottságai. 

E fejezet az alábbi kérdéseket érinti és fejti ki röviden: az innováció szerepe a regio

nális versenyképesség alakulásában; a Dél-Dunántúl innovációs potenciálja és SWOT-

elemzése; innovációs kezdeményezések a Dél-Dunántúlon. 

5.2.2. Az innováció szerepe a regionális fejlődésben 

A fejlődést befolyásoló tényezők egyik csoportja a régióban rendelkezésre álló termelési 

tényezők, amelyek keresletének és kínálatának ingadozásai fel-, illetve leértékelhetik a 

térségeket. A termelési tényezők hagyományos szemlélete (tőke, munkaerő, technikai 

haladás) jelentősen átalakult az elmúlt évtizedekben. A termelési tényezőkre alapozott 

hagyományos regionális gazdasági növekedés elemzése mellett mintegy két évtizede 

egyre több új tényező vizsgálata kezdődött meg (gazdasági egységek szervezetrendsze

re, termelési-technológiai rendszerei stb.). A gazdasági egységek szervezetének és mű

ködésének, regionális összefüggéseinek elemzését elsősorban a high-tech iparágak le

telepedését, térben történő megjelentését befolyásoló faktorok vizsgálata mozdította elő, 

mert ezeknek az iparágaknak a telephelyválasztását a klasszikus eszközökkel már nem 

lehetett magyarázni. Olyan tényezők jelentek meg, amelyek részben a gazdaságon kívüli 
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adottságok voltak: a munkaerő minősége, képzettsége, termelési ismeretei, különböző 

szolgáltatások, könnyű megközelíthetőség, jó közlekedési kapcsolatok, felsőoktatási bá

zisokjelenléte. A regionális fejlődést egyre inkább befolyásolja a gazdasági egységek 

jellege, minősége, és a régió egyéb „puha" tényezői (életminőség, társadalmi kapcsola

tok, településkörnyezet, kulturális szokások, helyi-regionális fejlesztéspolitika stb.). A 

régiók sajátosságai éppen ezekben a regionális miliőt kialakító elemekben foghatók meg 

és fejlesztésükkel befolyásolni lehet a regionális növekedést. 

A regionális fejlődés új elemeinek megjelenése szükségszerűen a területi politika 

jellegének és módszereinek megváltozását vonta maga után. A fordista tömegtermelés

ből származó ideológia, munka, termelés és térszemlélet fokozatosan átadta helyét a 

posztfordista vagy posztindusztriális gazdaság- és társadalomképnek. A fejlett piacgaz

daságokban a regionális politika váltására a hetvenes, nyolcvanas évek fordulója táján 

került sor. A modern és az új, posztmodern regionális politika tartalma, illetve a két 

megközelítés közti különbségek a 42. táblázatban láthatóak. 

42. táblázat 
A modern és a posztmodern regionális politika főbb jellemzői 

Jellemzők Modern Posztmodern 

Alapvető irányultság Dichotómia (fejlett vs. elmaradott) Többoldalú (különböző regionális 
szerkezeti hiányosságok) 

Stratégia jellege Regionális növekedés v Regionális innováció 

Szervezeti forma Centralizált, államilag irányított és 
támogatott 

Decentralizált, lokális és regionális 
szint szerepe meghatározó 

Szemléletmód Régiók közötti újraelosztás Endogén regionális erőforrások mo
bilizálása 

Főbb fejlesztési irányok Anyagi tőke Információ, innováció, technológia 

Növekedés (mennyiségi tényezők) Flexibilitás (minőségi tényezők) 

Feldolgozóipar Szolgáltatások, ágazatok közötti kap
csolatok 

Projektek Programok 

Kis számú nagyvállalat és projekt Kis- és középvállalkozások és prog
ramok sokasága 

Beavatkozási területek Földrajzilag lehatárolt probléma tér
ségek 

Gyorsan változó, folyamatosan átala
kuló probléma térségek 

„Tervezett" növekedési centrumok „Spontán" helyi forrás mobilitás 
Forrás: Rechnitzer 1998, 25. o. 
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5.2.3. Az innováció ösztönzésének lehetőségei regionális szinten 

Az új regionális fejlesztési paradigma tehát felismerte, hogy a tudomány- és technoló

giapolitika regionalizált megközelítései, valamint az állami politikák decentralizált vál

tozatai fontos szerepet tölthetnek be a régiók fejlődésében. Az endogén erőforrásokra 

épülő innováció-orientált politika új iparágak és a regionális versenyképesség növeke

désében játszhatnak katalizátor szerepet. 

A regionális K + F ösztönzési mechanizmusok működésénél nem szabad eltekinteni 

attól a még mindig élő szemlélettől, hogy a fejlesztőközpontok a termelési egységekhez 

kapcsolódva a leghatékonyabbak. Korábban ez gazdasági szükségszerűség volt, az új in

formációs és kommunikációs technológiák alkalmazása azonban megkérdőjelezi ennek 

a szemléletmódnak a helyességét. (A NOKIA például kutató-fejlesztő központja hely

színének kijelölésénél, annak ellenére, hogy Pécsett akkor még sikeresen működő mo

nitor-gyára üzemelt, Debrecen mellett döntött, a debreceni egyetem szellemi bázisára 

alapozva építette fel a K + F központot.) 

A régióknak saját fejlődésük érdekében olyan regionális miliőt kell teremteniük, 

amely lehetővé teszi a folyamatos innovációt, ösztönzi és biztosítja a régió gazdasági 

növekedését. Ez nemcsak új vállalkozások támogatását, hanem a már működő szerve

zetek fejlesztését is magában foglalja. Mivel a termeléssel foglalkozó kis- és közepes 

méretű vállalatok többsége a Dél-Dunántúlon nem folytat K + F tevékenységet és nem 

is ismeri a K + F menedzsmentjének folyamatát (ami nem csupán dél-dunántúli és nem 

is csak magyar sajátosság, mert a többi magyar régióban és az Európai Unió legtöbb ré

giójában is ez a helyzet, amint azt az Unió felmérései, pl. a Community Innovation 

Survey, mutatják), az állam vagy a régió kezdeményezheti a vállalkozások innovációs 

tevékenységének erősítését. 

Korábban szó esett már arról, hogy a hagyományos regionális politika (magas fokú 

állami szerepvállalás, centralizált jelleg, felülről lefelé irányuló ösztönzési rendszer, tő

keberuházások) helyett egyre inkább az endogén erőforrásokra alapozott posztmodern 

fejlesztési politika válik uralkodóvá. A keresletorientált regionális politikát felváltó kí

nálat-orientált fejlesztési politika olyan intézmények, szervezetek létrejöttét és fejleszté

sét támogatja, amelyek a termelési tényezők piacainak jobb működését segítik elő. Ilye

nek többek között a technológiafejlesztési ügynökségek és tanácsadó szervezetek is. 

(Ilyen, a későbbiekben részletesen bemutatott innováció-fejlesztési kezdeményezés ed-
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dig a Dél-Dunántúlon a Pécsi Innovációs és Technológiafejlesztési Központ, a Paksi 

Iparfejlesztési és Technológiai Centrum, a Kapós Innovációs Transzferközpont). 

A regionális gazdaságfejlesztési politikák célja olyan gazdaság megteremtése, amely 

magas fokú és fenntartható foglalkoztatottságot, a vállalkozói szférában pedig a verseny 

és az innováció feltételeit biztosítja. Az innováció-orientált regionális politika célkitűzé

sei ennek megfelelően az alábbiak: 

- az innovációhoz szükséges endogén potenciál erősítése; 

- a régió szerkezetváltásának elősegítése; 

- az innovációs potenciál javítása; 

- új munkahelyek létrejöttének elősegítése a tudás-intenzív iparágakban; 

- a regionális versenyképesség erősítése; 

- a telephelyi adottságok minőségének javítása. 

Az innováció-orientált regionális politika fő feladata tehát a regionális gazdaság 

elemzését követően olyan programokat meghatározni, amelyek segítségével a kevésbé 

fejlett régiókban megjelenő K + F igényeket ki lehet elégíteni és meghatározni a régió 

versenyelőnyeit. 

Az innováció-orientált politika kialakításakor a fejletlen térségekben figyelemmel 

kell lenni a következő tényezőkre: 

- általában alacsonyak a magánszféra K + F ráfordításai; 

- alacsony szintű a technológia-transzfer a kutatóintézetek, egyetemek, illetve a 

magánszféra, a vállalkozások között; 

- nem elégséges a kapcsolat és együttműködés a régió K + F központjai és a nem

zetközi kutatóhálózatok között. 

5.2.4. A Dél-Dunántúl innovációs kapacitásai a többi magyar régióval összehasonlítva 

Vállalkozások 

A Dél-Dunántúl gyenge innovációs elmaradottságának okairól más szerzők (például 

Horváth 1994) részletesen beszámoltak már, e helyütt nem bocsátkoznék ismétlésekbe. 

A 43. és 44. táblázat a Dél-Dunántúl társas vállalkozásokból, illetve „innovatív" vállal

kozásokból való részesedését mutatja be az országon belül, számszerűsítve a régió hát

rányos helyzetét. 
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43.táblázat 
A Dél-Dunántúli részesedése az összes magyarországi vállalkozásból és az innovatív vál

lalkozásokból, 1999* 

Régió 
Részesedés az összes társas vál

lalkozásból, % 
Részesedés az innovatív vállalko

zásokból, %** 

Dél-Dunántúl 7,8 5,1 
Közép-Dunántúl 7,8 8,7 
Nyugat-Dunántúl 7,3 7,9 
Közép-Magyarország 51,3 54,6 
Észak- Magyarország 6,9 5,1 
Észak -Alföld 8,9 7,9 
Dél -Al fö ld 10,0 10,7 
* Megjegyzés: az adatbázisban szereplő tevékenységi körök alapján meghatározott „innovatív vállalkozá

sok" nem biztos, hogy valóban a régió leginnovatívabb vállalkozásait fedik le. Bármely gazdasági 
szektorban dolgozó vállalkozások lehetnek innovatívak, ugyanakkor a régió legnagyobb egyeteme, a 
Pécsi Tudományegyetem nem tartozik a kimondottan innovatív profilú felsőoktatási intézmények közé. 
Az sem biztos továbbá, hogy az adatbázis valóban az összes vállalkozás, szervezet és azok valós tevé
kenységi köreinek az adatait tartalmazza. 

**: Egyetemek és főiskolák; innováció; kutatás; kutatóintézetek; szabadalomügy; találmányok. 

Forrás: MATÁV Arany Oldalak CD ROM 

A hét régióból négyben az innovatív vállalatok aránya meghaladja az összes vállalat 

arányát, és csak háromban (köztük sajnos a Dél-Dunántúlon is) marad el attól. A legna

gyobb különbség az innovatív vállalatok hátrányára éppen a Dél-Dunántúlon figyelhető 

meg. 

44. táblázat 
A magyar régiók (vélhetően) innovatív szervezeteinek száma és aránya 

Régió 
Egyetemek és 

főiskolák* Innováció Kutatóinté
zetek 

Szabadalom
ügy 

Találmányok 
Összesen 

száma aránya, 
% 

száma aránya, 
% 

száma aránya, 
% 

száma aránya, 
% 

száma aránya, 
% 

száma aranya, 
% 

Dél-
Dunántúl 

8 5,9 1 0,8 9 14,5 - — — - 18 5,1 

Közép-
Dunántúl 

15 11,0 12 9,0 3 4,8 1 4,6 - — 31 8,7 

Nyugat-
Dunántúl 

14 10,3 11 8,2 3 4,8 — — - — 28 7,9 

Közép-
Magyaror
szág 

54 39,8 85 63,9 35 56,5 18 81,7 2 100 194 54,6 

Észak-
Magyaro. 

7 5,1 7 5,3 3 4,8 1 4,6 — - 18 5,1 

Észak- Alf. 17 12,5 5 3,8 4 6,5 2 9,1 — — 28 7,9 
Dél-Alföld 21 15,4 12 9,0 5 8,1 - - - - 38 10,7 
Magyaro. 136 100 133 100 " ó T " 1 100 22 100 2 100 355 100 
Forrás: MATAV Arany Oldalak CD ROM 
* Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv, 1999. 
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A Dél-Dunántúlon az adatbázis szerint mindössze 18 olyan cég található, amelyek 

profilja elsősorban innovációs jellegű tevékenység (innováció, kutatás), ezzel a Dél-

Dunántúl a hét magyarországi nagytérség közül az észak-magyarországi térséggel holt

versenyben az utolsó helyen áll, messze leszakadva a többi régió mögött. Ha nem szá

moljuk bele az innovatív cégekbe az egyetemeket és főiskolákat, a Dél-Dunántúl a ma

ga 10 szervezetével az országban az utolsó helyen áll. 

Ha a K + F adatait vesszük szemügyre, 1997-ben a Dél-Dunántúlon volt található az 

ország összes kutató-fejlesztő cégének mintegy 9%-a, az összes magyarországi kutató

fejlesztő munkaerő kevesebb, mint 6%-a dolgozott itt és az ország összes K + F költ

ségvetésének mindössze 2,9%-a esett e régióra. E nem túl kedvező helyzet azóta sem 

javult, sőt: a K + F foglalkoztatottak aránya 3,5%-ra, az itt elköltött ráfordításoké pedig 

1,5%-ra esett vissza. 

Az innováció humán erőforrás-kínálatát tükrözi bizonyos mértékig az, hogy a jövő 

szakemberei mely területeken folytatják felsőoktatási tanulmányaikat. A 45. táblázatban 

a tudományegyetemen, illetve az innováció szempontjából kiemelten fontos műszaki 

felsőoktatásban, valamint az orvosképzésben (az orvostudományi egyetemeken általá

ban jelentős K + F tevékenység is folyik), illetve a közgazdasági főiskolákon tanuló 

hallgatók régiónkénti megoszlását kísérhetjük figyelemmel. 

45. táblázat 
Egyetemi és főiskolai hallgatók a szülök lakóhelye szerint, 1998 

Régió Tudományegye
temek 

Műszaki egyete
mek 

Orvostudományi 
egyetemek 

Közgazdasági 
főiskolák 

Dél-Dunántúl 11,0 6,3 5,8 6,3 
Közép-Dunántúl 8,0 14,3 5,6 7,7 
Nyugat-Dunántúl 7,8 9,1 6,5 8,8 
Közép-Magyarország 29,1 31,5 22,8 45,8 
Észak- Magyarország 12,6 17,1 8,5 9,8 
Észak- Alföld 14,5 10,1 12,2 11,3 
Dél-Alföld 13,3 7,5 10,4 8,4 
Külföld 3,7 4,1 28,2 1,9 
Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv, 1999. 

A régió innováció szempontjából kedvezőtlen felsőoktatási hallgatói szerkezetét 

mutatja, hogy a tudományegyetemeken tanuló dél-dunántúli fiatalok aránya is elmarad a 

vidéki átlagtól, a műszaki felsőoktatásban tanuló hallgatók aránya pedig messze legala

csonyabb a hét magyar régió közül. 

159 



A 46. táblázat a Dél-Dunántúl innovációs potenciáljának rövid SwoT-elemzése. 

46. táblázat 
A Dél-Dunántúli régió innovációs SWOT-elemzése 

Erősségek 

- Nagy múltú, széles szakmai profilú és jó külföldi kap
csolatokkal rendelkező egyetem 
Országosan is kiemelkedő orvostudományi kutatóbá
zis 
Innovatív multinacionális vállalatok voltak (Nokia, 
Philips) vagy vannak (Elcoteq) a régióban 
Kutató-fejlesztő szervezetek jelenléte a régióban 

Gyengeségek 

- Kutatásfejlesztési kereslet és kínálat nem 
mindig esik egybe 

- Az egyetem profiljából kis részt képvi
selnek az innovatív, regionális verseny
képességet erősítő tevékenységek 

- A régió általános gazdasági gyengesége 
miatt szűkösek a K + F-re fordítható 
anyagi erőforrások 

Lehetőségek 

- Innováció-fejlesztésben jártas szervezetekkel, régiók
kal (pl. az ír Shannon, az angol Yorkshire and the 
Humber, az osztrák Joanneum Research) való együtt
működés 

- A K + F-re fordítható országos keretek bővülése 
- Ipari parkok innovációs szerepének erősítése 

Az egyetem innovációs szerepvállalásának erősödése, 
a régió gazdasági szereplői igényeinek felmérése és 
kielégítése 
Az E U csatlakozással megnyíló innováció-fejlesztési 
források, illetve uniós programokban való részvétel 
lehetősége 

Veszélyek 

- A Dél-Dunántúl további leszakadása a 
többi magyar régióhoz képest 
Innovatív, magas presztízsű vállalatok 
elhagyják a Dél-Dunántúlt (mint például 
a Nokia tette) 

5.2.5. A Dél-Dunántúl Regionális Innovációs Stratégiája (RIS) 

A Dél-Dunántúl Regionális Innovációs Stratégiáját a Dél-Dunántúli Regionális Fej

lesztési Ügynökség két, innovációfejlesztés terén nagy tapasztalatokkal és nemzetközi 

hírnévvel rendelkező külföldi régió, az írországi Shannon és az angol Yorkshire and the 

Humber régió fejlesztési ügynökségeivel, illetve a Dél-Dunántúl kompetens szellemi 

műhelyeivel közösen dolgozza ki . 

Egy sikeres RIS a következő eredményekkel járhat: 

- tiszta stratégiai keretek a regionális innováció számára (a stratégiai jelentőségű 

ágazatok és technológiák kiválasztása, a hagyományos szektorok kis- és közép

vállalatai innováció iránti igényének meghatározása, prioritások felállítása rövid 

és középtávra, a technológia és a „know-how" új forrásai); 

- hálózatok létesítése, valamint az inter- és intraregionális együttműködések támo

gatása (a meglévő kutatási és műszaki fejlesztési támogatási eszközök koordiná

lót) 



lása és a közöttük lévő szinergiák kihasználása, a gazdasági szereplők konszenzu

sának elérése a stratégiai célkitűzések tekintetében, fokozott állami és magán

szektorbeli együttműködés, fokozott kutatási és műszaki fejlesztési alvállalkozói 

kapcsolatok, intenzívebb vállalatok közötti és nemzetközi együttműködések); 

- több innovációs projekt meghatározása és előkészítése (összehangolt kutatási és 

műszaki fejlesztési projektek, több belső kutatási és műszaki fejlesztési projekt, 

több technológiai tanácsadási program, a kutatási és műszaki fejlesztési igények, 

illetve a régió szükségleteinek és kutatási és műszaki fejlesztési potenciáljának 

jobb meghatározása, külföldi technológiai partnerek és források könnyebb eléré

se, a technológia fontosságának jobb felismerése a demonstrációs projektek által, 

több technológiai transzfer projekt stb.); 

- a regionális kutatási és műszaki fejlesztési, illetve innovációs központok erősíté

se: (több és jobb kapcsolat az egyetemek és a vállalatok között, a technológiai 

parkok jobb alkalmazkodása a helyi feltételekhez, a kutatási és műszaki fejleszté

si infrastrukturális igények meghatározása, a régió kutatási és műszaki fejlesztési 

szektorának erősítése (új piacok az erősödő kereslet által), a kutatási és műszaki 

fejlesztési központok közötti fokozott együttműködés, stb.); 

- új állami és magánkezdeményezésü innováció-fejlesztési programok kidolgozá

sára adott tanácsok (az innováció finanszírozásának új módszerei a kis- és közép

vállalatoknál, új kutatási és műszaki fejlesztési képzési/menedzsment programok, 

a technológiai menedzsment javítása a vállalatoknál, lehetőség a vállalatok szá

mára az állami/közösségi kutatási és műszaki fejlesztési alapokhoz való fokozot

tabb hozzájutásra). 

Az innováció létfontosságú a vállalatok versenyképességének növelésében, az ex

portképesség javításában, a foglalkoztatottság növelésében, a társadalmi jólét fokozásá

ban. 

A magyarországi régiók versenyképességének erősítése (vagy egyáltalán megterem

tése) megköveteli a tudás és az innovációs kapacitások széles körben való terjesztését. 

A hátrányos helyzetű régiók (mint amilyen a Dél-Dunántúl is) számára kitörési pont le

het az innovációs kapacitások révén kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyeket a 

változó gazdaság, az új információs társadalom kínál. 
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A Dél-Dunántúl innovatív kapacitások terén jelenleg az ország egyik leggyengébb régi

ója. Innovatív vállalkozás kevés található a térségben, korábban itt lévő innovatív és 

magas presztízsű vállalatok (mint például a Nokia) különböző okok miatt elhagyták a 

régiót (az okok között esetenként szerepelt a régió innovációs kapacitásainak elégtelen 

volta), a régió legnagyobb egyetemének szerkezete tradicionális, nem képes elég gyor

san és rugalmasan követni a gazdaság változó igényeit. A kedvezőtlen adottságok mel

lett azonban pozitív jelek is felfedezhetők: létrejöttek a régióban a innováció támogatá

sához, a technológiai transzferhez szükséges modern intézmények, készül a régió inno

vációs stratégiája, megindult a párbeszéd a kutatás-fejlesztés és a gazdaság szereplői 

között. A remény megvan tehát arra, hogy egy innováció-orientált fejlesztési politikával 

a régió megtalálja és sikeresen kihasználja azokat a kitörési pontokat, amelyek segítsé

gével jelenlegi nem igazán kedvező gazdasági helyzetén változtatni tud. 
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6. Következtetések és további kutatási irányok 

A szolgáltatások, elsősorban az üzleti szolgáltatások mára a gazdasági fejlődés és a ver

senyképesség alapvető tényezőivé váltak. Korábban a hagyományos szektorok generál

ták a szolgáltatások fejlődését, ma már a tudásigényes szolgáltatások is indukálnak sike

res vállalkozásokat a többi szektorban. Bár a gazdasági növekedés motorja általában to

vábbra is a feldolgozóipar, erősödik a feldolgozóipar és a fejlett üzleti szolgáltatások 

integrációja. 

A szolgáltatások jelentős részét nem érintik azok a telephelyi kötöttségek, amelyek a 

hagyományos termelő tevékenységek esetében többnyire korlátozzák a potenciális te

lephelyek számát. A szolgáltatások jelentős részét lehetne tehát a gazdaságilag kevésbé 

sikeres területekre telepíteni, erősítve ezzel azok versenyképességét és elősegítve a te

rületi különbségek csökkentését. Ugyanakkor a területi fejlődés leginkább előmozdító 

fejlett üzleti szolgáltatások előnyben részesítik az urbánus, nagyvárosi környezetet, ahol 

az agglomerációs előnyöket ki tudják használni Ezáltal könnyen konzerválhatják a 

meglévő regionális különbségeket, a hátrányosabb helyzetű régiók, nem lévén képesek 

fejlett tercier tevékenységeket vonzani, menthetetlenül leszakadhatnak a fejlettebb te

rületektől, erősödik a régiók közötti polarizáció; másfelől viszont a felzárkózás lehetsé

ges útját mutatják a kevésbé kedvező helyzetben lévő régiók számára. Ehhez a fejlett 

közlekedési és telekommunikációs infrastruktúra kiépülése kedvező hátteret teremthet 

(annak ellenére, hogy a perifériákra többnyire csak a rutinszerűen végezhető és kevésbé 

jövedelmező szolgáltató tevékenységek települnek). 

Általában a településhierarchia alsó fokain álló településeken kevésbé jellemző a 

fejlett termelő, üzleti szolgáltatások jelenléte. Nagyobb és funkcionális tekintetben je

lentősebb településeken már megjelennek az alapvető üzleti szolgáltatások is, de általá

ban csak a helyi piac igényeit elégítik ki. A specializáltabb, nagyobb szaktudást és pia

cot igénylő szolgáltatások általában a (jellemzően nagy)városi környezetet keresik, és 

ügyfeleik közül számosan gyakran a régión kívüli területekről kerülnek ki. Ezzel egyre 

nagyobb mértékben járulnak hozzá a régió exportjához. 

A regionális gazdaságra gyakorolt kedvező hatásai mellett e folyamatnak megvannak 

a maga veszélyei is. A nagyobb, magukat a településhierarchia több szintjén is képvi-
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seltető szolgáltató cégek általában stratégiai jelentőségű döntéseiket a központban hoz

zák és legjövedelmezőbb profilú vállalkozásaikat is ott tartják, a kisebb településeknek 

és a perifériáknak a kevésbé jövedelmező tevékenységeket hagyva csak. Ez a periferi

kus helyzetű régiókban átmeneti eredményeket hozhat, de hosszú távon az elmaradott 

gazdaságszerkezet konzerválásával a perifériák felzárkózási esélyeit nagyban gyengíti. 

A szolgáltatások fejlesztésére irányuló politikák kevesebb tapasztalattal rendelkez

nek, mit más gazdasági ágak fejlesztési politikái. Az EU szolgáltatásfejlesztési politi

kájának mintegy négy évtizedes múltja van, és eddig több megközelítést alkalmazott: 

- először, az 1960-as és 1970-es években több ország próbálta ösztönözni a fejlett 

üzleti szolgáltatások decentralizációját, restriktív intézkedésekkel, amelyek ked

vezőtlenebb körülményeket teremtettek az üzleti szolgáltatások számára a nagy

városi területeken. Ez a fajta decentralizáció igen csekély eredménnyel járt; 

- a szolgáltatás-fejlesztésre orientált regionális politika második vonulata a közös

ségi szolgáltató tevékenységeket próbálta telephely-változtatásra bírni. Bár ez a 

stratégia sikeresebbnek bizonyult, mint az első, korlátozó jellegű, az irodai tevé

kenységek térbeli átrendeződésén túl igazi hatása nem volt; 

- a szolgáltatásfejlesztési politikák harmadik típusát, amely elsősorban az ösztön

zőkre épít, az 1970-es évek végén vezették be. Kimondottan a szolgáltatásokra 

szabott ösztönzési rendszereket dolgoztak ki, illetve kiterjesztették a már működő 

regionális ösztönzőket a szolgáltatásokra. 

A szolgáltatásorientált regionális politika kezdetben (az 1980-as évek elejétől) alap

vetően a szolgáltatások kínálati oldalának fejlesztésével igyekezett elérni célkitűzéseit. 

Ha a perifériák fejlesztése volt a cél, a szolgáltatásfejlesztési politika az adott régióban 

bővítette az üzleti szolgáltatások kínálatát. Ezt a megközelítést támogatták a kutatók és 

a politikusok is, és számos országban alkalmazták is a gyakorlatban. 

Az elmúlt évtizedek szolgáltatásfejlesztési politikáiból már leszűrhető némi tapasz

talat. Az ilyen irányú európai kezdeményezések nem mindig bizonyultak sikeresnek a 

hátrányos helyzetű régiók fejlesztése szempontjából, aminek több magyarázata lehet: 

- a regionális politikai támogatások is elsősorban a feldolgozóipart preferálták; 

- a szolgáltató szektor gazdaságtanának ismerete nem volt elégséges; 

- a vállalatirányítás térbeli koncentrációja és a vállalati funkciók megosztottak 

voltak a központok és a szervezeti egységek között; 
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- a legnagyobb probléma azonban az, hogy a szolgáltatásfejlesztési politikák nagy 

része a gazdaság többi ágától elszigetelten még mindig kizárólag a szolgáltatások 

fejlesztésére koncentrál, figyelmen kívül hagyva az üzleti szolgáltatások és a fel

dolgozóipar vagy más gazdasági tevékenység közötti összefüggéseket. 

A regionális és az országos politika céljai gyakran ellentétesek egymással, az orszá

gos politikák többnyire a fejlettebb területek vállalkozásait preferálják, a nemzeti szol

gáltatásfejlesztési politika általában nem a hátrányos helyzetű régiók felzárkózását segíti 

elő. A szolgáltatásorientált regionális politika lehetőségei a periférikus területek fej

lesztésében tehát meglehetősen korlátozottnak tűnnek. A tudatos szolgáltatásfejlesztési 

politikák sem képesek megfordítani a fejlett üzleti szolgáltatások esetében megfigyel

hető centralizációs tendenciákat. Természetesen szükséges az üzleti szolgáltatások tá

mogatását beépíteni a regionális fejlesztési politikába, de a fejlesztőknek el kell fogad

niuk, hogy az üzleti szolgáltatások növekedése nem egyformán érinti a fejlett és a ke

vésbé fejlett területeket. A korábbinál hatékonyabb szolgáltatásfejlesztési politikákkal 

és nagyobb anyagi ráfordítással érhető csak el, hogy az üzleti szolgáltatások is hozzájá

ruljanak a perifériák hátrányos helyzetének csökkentéséhez. 

A periférikus régiókban sikerrel alkalmazható helyi szolgáltatásfejlesztési politikára 

elsősorban az jellemző, hogy nemcsak az üzleti szolgáltatások fejlesztésére fekteti a 

hangsúlyt, hanem a feldolgozóipar és az üzleti szolgáltatások együttes fejlesztésére, te

hát egyszerre foglalkozik az üzleti szolgáltatások kínálati és keresleti oldalával. A kizá

rólag a feldolgozóipar fejlesztésére vagy csak az üzleti szolgáltatások támogatására irá-

nyúló erőfeszítések szükségszerűen nem lesznek elég hatékonyak. 

A kínálati oldal ösztönzése csak akkor lehet sikeres, ha elégséges kereslet, elsősorban 

helyi kereslet mutatkozik a támogatott szolgáltatások iránt. A kínálati oldal támogatása 

olyan intézkedéseket tartalmazhat, mint átfogó emberi erőforrás-politika vagy közvet

lenül az üzleti szolgáltatások alapításának ösztönzése, vagy közösségi szerepvállalással 

ezen szolgáltatások nyújtása a kis- és középvállalatoknak. A képzési és oktatási kezde

ményezések mellett az emberi erőforrás-politika törekedhet egy adott város vagy terület 

társadalmi-kulturális-politikai környezetének a fejlesztésére is, hogy vonzóbbá vará

zsolja azt a magasan képzett szakemberek számára. 

A keresleti oldalról történő megközelítés azt jelenti, hogy tudatos politikával ösztön

zik a fejlett üzleti szolgáltatások iránti kereslet létrejöttét. Az ilyen fejlesztési politika 
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támogathatja a termelő szolgáltatások területén történő exporthelyettesítést, ana bátorít

va a régióban telephellyel rendelkező, de régión kívüli tulajdonban lévő vállalkozásokat, 

hogy helyben előállított szolgáltatásokat vásároljanak. Hasonlóképpen a helyi vállalko

zások alapítására irányuló regionális stratégiának is ösztönöznie kell az új vállalkozáso

kat arra, hogy a helyi szolgáltatásokat vegyék igénybe, illetve a hatékony szolgáltatás

fejlesztési stratégiának képesnek kell lennie elébe menni az igényeknek, meghatározni 

azokat a szolgáltatásokat, amelyek elérhetősége a közeljövőben alapvetően meghatároz

hatja a vállalkozások és régióik versenyképességét. 

A keresleti és a kínálati oldal ösztönzésére építő politikákról ugyanaz mondható el, 

mint a feldolgozóipar- és a szolgáltatás-fejlesztési politikákról: együttesen alkalmazva 

sokkal hatékonyabbak, mint külön-külön. 

Úgy tűnik, a szolgáltatások fejlesztése a gazdasági centrumtérségeken kívüli terüle

teken az alábbiakra korlátozódik: 

1. a helyi gazdasági tevékenységek által támasztott kereslet kielégítésére szakoso

dott üzleti szolgáltatások fejlesztése; 

2. a helyi közösségi szektort kiszolgáló üzleti szolgáltatások fejlesztése; 

3. bizonyos szabványosított és rutinszerűen előállítható „hátsó irodai" szolgáltatá

sok támogatása; 

4. olyan exportálható speciális szolgáltatások fejlődésének elősegítése, amelyek a 

helyi mezőgazdasági vagy ipari tevékenység során felhalmozott szaktudásra ala

pulnak. 

Az első és második esetben a szolgáltatások gyakorlatilag azzal járulnak hozzá a he

lyi gazdaság fejlődéséhez, hogy munkahelyeket teremtenek és képesek helyettesíteni a 

régión kívülről történő szolgáltatásimportot. A harmadik megoldás fontos lehet a mun

kahelyteremtés szempontjából, de nem valószínű, hogy komoly gazdasági növekedést 

váltana ki. A negyedik megoldás az, amely a periférikus területek számára kitörési 

pontot jelenthet: a speciális helyi szaktudás fejlesztése és exportképessé tétele. Termé

szetesen, mivel a periférikus területek távolról sem homogének, e cél megvalósításához 

minden régióban testre szabott, egyéni stratégiára van szükség. 

A dolgozat az üzleti szolgáltatások nemzetközi, illetve magyarországi fejlődésén, és a 

szektornak a területi fejlődésre gyakorolt hatásán túl megkísérli a közeljövő fejlődési 
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irányait is felvázolni az egyes magyar régiók esetében. A területi versenyképesség kép

letének az üzleti szolgáltatásokkal történő kiegészítése révén igyekszik hozzájárulni a 

versenyképesség koncepciójának finomításához. Az üzleti szolgáltatások fejlesztési po

litikáinak, illetve a területfejlesztés szolgáltatás-orientált fejlesztési megközelítéseinek 

elemzésén túl igyekszik azoknak egyfajta kritikáját adni, megjelölve a korrekciók lehet

séges irányait is. A dolgozat két esettanulmánya a perifériák fejlesztésének két szolgál

tatás-orientált megközelítésével foglalkozik: a hátsó irodai szolgáltatások közül a hívó

központok letelepítésének lehetőségeit és azoknak a regionális gazdaságban betöltött 

potenciális szerepét mutatja be. A Dél-Dunántúl innováció-orientált fejlesztési kezde

ményezéseinek bemutatásával egy hátrányos helyzetű, magyar viszonyok közt is perifé

rikus, európai léptékkel pedig „szuperperiférikus" régió egyik lehetséges kitörési pont

ját, a speciális helyi adottságokat kihasználó innovatív gazdaságfejlesztés lehetséges 

irányait mutatom be. 

A téma aktualitása és a fejlett üzleti szolgáltatások szektorának gyors fejlődése min

denképpen további kutatások elvégzését indokolják. Magyarországon a fejlett üzleti 

szolgáltatások szektora valójában csak az elmúlt mintegy másfél évtizedben indult di

namikus fejlődésnek, és az ez alatt az idő alatt a szektorról szerzett ismereteink nem 

elégségesek ahhoz, hogy pontosan ismerjük a szektor magyarországi működésének sa

játosságait és a területfejlesztési politika számára megfelelő információval szolgáljunk 

az üzleti szolgáltatásoknak a területi politikában betöltendő szerepét illetően. Dolgoza

tomat ebből a megfontolásból leginkább problémafelvetésnek, figyelemfelkeltésnek te

kintem, amelyet reményeim szerint sok éves kitartó kutatómunka követ majd. 
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