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Vajdaság regionális gazdasága

Bevezető

Vajdaság regionális fejlődése Szerbia regionalizmusának és decentralizáció-
jának függvényében vizsgálható. Geostratégiai és politikai szempontból az 
országnak kulcsszerepe van a térségben. Szerbia regionális fejlődése igen spe-
cifikus, figyelembe véve azt, hogy a balkáni térség történelmét az integráci-
óra, illetve a fragmentációra való törekvés periodikus ismétlődése jellemzi. 
A történelem folyamán a nyugat-balkáni országokban egy észak–déli irányú 
fejlettségi tengely rajzolódott ki, a területén fekvő államok politikai, etnikai, 
területi és regionális fejlettségbeli különbségei mindig is jelentősek voltak. A 
területén élő lakosságot nemzeti, vallási és kulturális ellentétek feszítették. 
A Jugoszlávia széthullásával újraértelmezett határok kiélezték a fejlettségbeli 
ellentéteket az egyes országokon belül és az országok között egyaránt. Az 
újonnan létrejött államok belső szerkezeti struktúrája megváltozott, továbbá 
a háborús károk mély nyomot hagytak a fejletlen és nem különben a fejlett 
területeken. A 2000-es évektől a nyugat-balkáni országokban megnőtt az 
Európai Unió felé történő irányultság mint egyedüli alternatíva a fejlődés 
megvalósulására (Ördögh 2012a). 

A nyugat-balkáni régió többi országához hasonlóan Szerbia is elindult az 
Európai Unióhoz való csatlakozás útján. Hosszú idő után a 2013-as évben 
kezdődtek meg a csatlakozási tárgyalások Szerbia és az Európai Unió között, 
ezáltal a gazdasági és társadalmi kohézió előmozdítását serkentő előcsatla-
kozási források elérhetősége megnőtt. Az ehhez vezető út csaknem tizenöt 
évet vett igénybe, amely során Szerbia eleget tett az Európai Unió alapvető 
elvárásainak.  

Szerbia és az Európai Unió viszonyára a tárgyalások kezdete óta jellemző 
volt az európai irányultság és Koszovó kérdésének kettőssége, hiszen az or-
szág igyekezett megfelelni az Európai Unió követelményeinek, ugyanakkor 
a vitatott jogállású terület (Koszovó) körüli viták esetében élvezte Oroszor-
szág támogatását. Északi autonóm tartománya, Vajdaság tekintetében szin-
tén sajátos helyzet alakult ki az ország regionális fejlesztése során, esetében 
ugyanis kettős rendszer uralkodik: Vajdaság önálló NUTS 2 régiót alkot, 
ugyanakkor politikai-közjogi régió, helyzetét statútum rögzíti. A regioná-
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lis fejlesztési törvény értelmében a régiókban delegált politikai testületeket 
hoznak létre, Vajdaság vizsgálata a szerb regionális fejlesztés szempontjából 
azért is lényeges, mert a régió a történelem folyamán mindig fejlett terület-
nek számított. Jelenleg a második helyen áll fejlettség tekintetében Belgrád 
régió után. Vajdaság régiót három uniós ország határolja, melyekkel hatá-
ron átívelő fejlesztési projektek megvalósítására pályázhat az Európai Uni-
ónál.

A tanulmány célja, hogy bemutassa Szerbia regionális fejlődését, annak 
jogi hátterét, intézmény- és NUTS-rendszerét, valamint részletesen bemutas-
sa Vajdaság régióit és azok gazdasági helyzetét a szerb regionális fejlesztésben. 
A tanulmány megírása során módszertanilag szakirodalmi feldolgozásra és 
statisztikai adatok elemzésére támaszkodtam. 

1. Vajdaság régió gazdasági fejlődése – történelmi áttekintés

1.1. Vajdaság a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság idején

A trianoni békeszerződést követően Vajdaságot elcsatolták Magyarországtól 
és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság egyik tartományává vált. Mezőgazda-
sági jellege ellenére gazdasági fejlettség tekintetében közvetlenül Szlovéniát 
követte. Területén virágzott az ipar, a kereskedelem és a kézművesség. Vál-
lalkozói szférájának fejlettségét többek közt az is mutatja, hogy a Királyság 
területén 5 807 lakosra jutott egy vállalkozás, míg Szlovéniában ez a szám 2 
073 volt, Vajdaságban 3 147 (Belanka 2007). Vajdaság gazdasága annak elle-
nére, hogy a Királyság egészéhez viszonyítva igen fejlett szinten állt, részben a 
sikertelen agrárreform, részben a nagyfokú betelepítések következtében egyes 
szegmenseiben hanyatlani kezdett az új állam megalakulását követően. 

A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság első intézkedései között szerepelt az 
agrárreform végrehajtása és a kolonizáció. Ezek tekintetében a legnagyobb 
terhet Vajdaság viselte, hiszen a legtöbb nagybirtok az északi tartomány te-
rületén volt (Jankov 2005). A földbirtokok szétosztásával gyengítették a gaz-
daságilag erős családokat, de ezen intézkedések a községeket, alapítványokat 
és az egyházat is sújtották. Az agrárreform következtében megnövekedett a 
munkanélküliség, továbbá a kisbirtokok létrehozásával meggátolták a ver-
senyképes mezőgazdasági réteg megjelenését. Az új szerkezet a vajdasági me-
zőgazdasági termelés visszafejlődéséhez, stagnálásához vezetett. 

A tartomány hátrányosan megkülönböztetett helyzetét az is alátámaszt-
ja, hogy az ország különböző területein eltérő adókulcsokat alkalmaztak. Az 
1920-as években Vajdaságban az egy főre jutó adóegység négyszer nagyobb 
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volt, mint a „szűkebb-szerbiai” (Gaćeša 1941). A többi tagállammal ellen-
tétben, melyeket 5–6 adófajtával terheltek, Vajdaságban 22 adófajta létezett 
1925-ben, melyek közül a hadiadót például csak Vajdaságra rótták ki (Bo-
arov 2001). 1934-től bevezették a házadót az ötezernél nagyobb lélekszámú 
településeken, ami azonban csak Horvátországban és Vajdaságban volt jel-
lemző (Csuka 1995). A földadót, mellyel szintén főként Horvátországot és 
Vajdaságot sújtották, hasonlóan aránytalanul határozták meg. Ezzel fokozó-
dott a nemzetek közötti feszültség és ez veszélyeztette az állam stabilitását is. 
1918-at megelőzően az ipari üzemek 73 százalékát északon alapították (Bíró 
2010), Vajdaság ipari előnye azonban ebben az időben a megkülönböztetett 
adózás következtében gyengülni kezdett. Emiatt a vajdasági vállalkozók szék-
helyüket áthelyezték a déli területekre. Aki viszont maradt, nehezen tudta 
megőrizni versenyképességét az ország más régióiban működő vállalkozókkal 
szemben (Domonkos 1992). A vállalkozások megszűnésével a munkanélkü-
liek száma nőtt. A vajdasági vállalkozások működésének nehezítése a tarto-
mány ipari fejlődésére is negatívan hatott.

1.2. A „titói korszak”

A második világháború után Vajdaság regionális fejlődését alapvetően a kom-
munista párt társadalmi reformtörekvései befolyásolták. A „titói Jugoszlávia” 
fokozatosan eltávolodott a sztálini Szovjetuniótól (Hajdú 2010a) és el nem 
kötelezett szocialista ország lett. Jugoszlávia a Szovjetunióval való szakítást 
követően olyan utat „keresett”, amely megkülönbözteti a többi szocialista 
országtól (Illés 2010). Kialakult a munkás önigazgatás modellje, az állam-
igazgatás decentralizálódott, sok állami funkció, különösen helyi keretben, 
mindinkább a polgárok önigazgatásának jellegét öltötte fel, a gazdasági rend-
szer gyökeres változáson ment át (A Jugoszláv Kommunista Szövetség rövid 
története 1963). A gyors társadalmi szerkezetváltás és a gyors iparosítás az 
életszínvonal emelkedését eredményezte.

Vajdaság gazdaságában a második világháború után is vezető ágazat ma-
radt a mezőgazdaság. A vajdasági társadalmi termék 40 százaléka származott 
a mezőgazdaságból és az élelmiszeriparból, ugyanakkor a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak aránya 1951 és 1981 között 20 százalékra csökkent a ko-
rábbi 70 százalékhoz képest. Vajdaság gazdasága nagy átalakuláson esett át 
1944 és 1948 között: megváltozott az etnikai térszerkezet, valamint azzal, 
hogy az iparvállalatokat és a bankokat államosították, átalakultak a tulajdon-
viszonyok is, valamint megváltozott a földek túlnyomó részének tulajdonjo-
ga is (Belanka 2007). 
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1955-ben jelent meg az új községekről és járásokról szóló törvény, amely 
nagyjából körvonalazta a kommunista rendszer társadalmi, politikai és szoci-
ális felépítését. A törvény meghatározása szerint a községeket több település 
alkotta, melyek helyi önkormányzatok voltak. Illetékességük mindazokat a 
területeket lefedte, melyek nem tartoztak kifejezetten a köztársasági vagy a 
szövetségi szervek hatáskörébe. Ez magába foglalta a gazdaság szervezését, a 
közművek és a közszolgáltatás irányítását, továbbá a területükön működő 
iparvállalatok irányítását. 

Jugoszlávia megörökölte az előző állam regionális fejlettségbeli különb-
ségeit, valamint nagyfokú anyagi és társadalmi eltéréseit (Gulyás 2005). Az 
államhatalom emiatt a kevésbé fejlett területek felzárkóztatására is komoly 
hangsúlyt fektetett. 1948 és 1952 között a korábbi évekhez képest jelentősen 
nőtt az össztermelés, az ipari termelés (villamos gépipar, vegyipar, kőolajipar, 
fémkohászat, fémipar, villamosenergia-termelés, színesfémkohászat) és a kivi-
tel, nőtt a foglalkoztatottság és az egy főre jutó nemzeti jövedelem. Az ország 
a nehézipar építésére és fejlesztésére helyezte a fő hangsúlyt ebben az időszak-
ban, emiatt viszont nem nyílt lehetőség az egyes gazdasági ágazatok egyenletes 
fejlődésére. A fellépő problémákat állami beavatkozással próbálták megoldani, 
ezért szövetségi, köztársasági és helyi beruházási alapokat hoztak létre, melyek 
segítségével igyekeztek serkenteni a mezőgazdasági befektetéseket, egybehan-
golni a nehézipart és a tartós fogyasztási cikkeket gyártó ipart, a gazdasági és 
nem gazdasági befektetéseket, növelni a lakás- és kommunális építkezéseket. 

Átalakult a lakosság gazdasági szerkezete is, azzal, hogy az agrárnépesség 
aránya az összlakossághoz viszonyítva csökkent, növekedett viszont az álla-
mi szektorban dolgozók száma. Vajdaságban 1952-ben 162 ezren, 1990-ben 
pedig már 604 ezren voltak állami alkalmazottak a statisztikai hivatal adatai 
szerint. 1952 és 1990 között Jugoszláviában a társadalmi termék meghatszo-
rozódott. Országos szinten Vajdaság produkálta a legnagyobb fejlődést: 7,5-
szer volt nagyobb a társadalmi termék 1990-ben, mint 1952-ben (1. táblázat).

A társadalmi termék növekedése sem időben, sem területileg nem volt 
kiegyensúlyozott: az új ipari gyárak beüzemelése és a mezőgazdasági terme-
lés függvényeként változott. Az egy főre jutó társadalmi termék Vajdaság-
ban nőtt a legtöbbet és Koszovóban a legkevesebbet. A fejlett és fejletlen 
területek közötti különbségek az 1952–1990-es időszakban kiéleződtek. Az 
állam 1965-től a különbségeket azzal igyekezett kiegyenlíteni, hogy a fejlett 
régiókat társadalmi termékük 2 százalékának befizetésére kötelezte a fejletlen 
területeket támogató szövetségi alapba (Arday 2002). Az így befolyt összeg 
azonban kevésnek bizonyult ahhoz, hogy mérhető változásokat eredményez-
zen a fejletlen területek felzárkóztatásában. 
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1. táblázat: A társadalmi termék növekedése 1952–1990 között
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Forrás: Saját szerkesztés a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján

Bár az iparosítás finanszírozásához Vajdaság jelentősen hozzájárult, a 
tartományban nem történtek jelentős ipari jellegű befektetések. Vajdaság-
ban csupán az ötvenes éveket követően alapítottak új ipari létesítményeket, 
megváltoztatva ezzel a lakosság társadalmi struktúráját. Az iparosítás követ-
kezményeként jelentőssé vált a lakosság faluról városra történő migrációja, 
amely ugyanakkor a falusi lakosság elöregedését eredményezte. A mezőgaz-
daság részesedése a megtermelt javakban jelentősen csökkent: az 1970-es 
években a korábbi évek 59 százalékához képest mindössze 31 százalékát adta 
Vajdaság társadalmi össztermékének (Hornyák 2009). Vajdaság iparára jel-
lemző volt az alacsony műszaki ellátottság, ezenkívül a kisvállalatok koncent-
rációja. Az ezer foglalkoztatottat számláló vállalatok közé sorolható Vajdaság 
ipari vállalatainak 90,5 százaléka a jugoszláviai 86,0 százalékhoz viszonyítva. 
Ugyanekkor Vajdaság iparában a tőke átlagos szervi összetétele alacsonyabb 
volt a jugoszláv átlagnál.

A beruházások sem a GDP megtermelésével azonos arányban történtek 
regionális szinten, ugyanis itt is érvényesült az elv, mely szerint a fejlett tag-
köztársaságok és Vajdaság GDP-jének egy részét a fejletlen tagköztársaságok 
felzárkóztatására fordították (Arday 2002). Mindezen hatások következtében 
Vajdaság gazdasági fejlődése lassulni kezdett, újratermelő képessége és mun-
katermelékenysége pedig csökkent.

1.3. A regionális fejlesztés buktatói a „nagy Jugoszláviában”

A 1970-es évek közepéig Jugoszlávia gazdaságát a centralizáció–decentrali-
záció kettősségével jellemezhetjük. A gazdaság terén a közigazgatás bizonyos 
jogköröket és döntési lehetőségeket átengedett a köztársasági, tartományi 
illetve lokális szinteknek, másrészről szövetségi szinten összpontosult a társa-
dalmi és gazdasági folyamatok irányítása. Az elmaradott területeket igyekez-
tek felzárkóztatni, fokozva a beruházások összegét és átengedve a jövedelmi 
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adót Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában és Macedóniában, továbbá 
az elmaradott területek külön juttatásokat kaptak. A decentralizmust az 
1974-es alkotmány tovább erősítette (Ustav SFRJ 1974). A tagköztársaságok 
és autonóm tartományok kompetenciái az új alkotmánnyal tovább bővültek. 

A Jugoszláviát alkotó tagállamok fejlettségbeli különbségeit az állam min-
denképpen csökkenteni igyekezett. Elsősorban pénzügyi megoldásra volt 
szükség, emellett technikai és szakértői segítséget, elasztikus hitelpolitikát 
és vissza nem térítendő kölcsönöket biztosítottak a fejletlen területeknek a 
köztársasági költségvetésből. Az alapvető pénzügyi forrás a fejletlen köztár-
saságok és Koszovó fejlesztésére a Jugoszláv Szövetségi Föderatív Köztársaság 
Fejletlen Régióinak Fejlesztési Alapja volt. Az alap csak azoknak a területek-
nek biztosított kölcsönöket, amelyeket a szövetségi törvény értelmében fej-
letlennek nyilvánítottak. Az alap 1965-ös megalakulását megelőzően is létez-
tek Jugoszláviában bizonyos gazdasági befektetésekre szánt eszközök, évente 
meghatározva minden fejletlen területre külön-külön. Az 1961–1965-ös 
időszakban a fejletlen területek 1 950 millió dinár támogatásban részesültek 
(Szügyi 2016). Az ily módon történő fejlesztések kísérése azonban nehézkes 
és bonyolult volt. Ennek kiküszöbölésére született meg a Jugoszláv Szövetségi 
Föderatív Köztársaság Fejletlen Régióinak Fejlesztési Alapja. Minden ötéves 
tervben meg volt határozva, hogy a társadalmi termék hány százalékát kapja 
meg az alap fejlesztési célokra.

Az erőfeszítések és támogatások ellenére a fejlett és fejletlen területek kö-
zötti különbség továbbra is megmaradt, különösen a legfejlettebb Szlovénia és 
a legfejletlenebb Koszovó összehasonlításában. A fejlett területek, Szlovénia, 
Horvátország és Vajdaság az újraelosztás szenvedő alanyai voltak. A fejletlen 
területek viszont a pénzügyi támogatások ellenére sem tudtak felzárkózni 
(Gulyás 2009). Ez növelte az országon belül a társadalmi feszültségeket.

Az 1990-es évek elején Jugoszlávia gazdasága a világgazdaság integráns ré-
sze volt (Belanka 2007). Az életszínvonal magasabb volt, mint más szocialista 
országokban, a vállalatok technikai felszereltsége megfelelt a fejlett országok 
színvonalának. A kilencvenes években lezajlott háborús időszak azonban 
mindent megváltoztatott. A nagy területi fejlettségbeli eltérések, továbbá a 
politikai és etnikai különbségek végül Jugoszlávia széthullását eredményez-
ték. A tagköztársaságok államosodásával több, egymással versengő, kis piac-
gazdaság jött létre (Simić 2009). Az 1995–1998 közötti időszak viszonylagos 
stabilitást hozott, ám az 1999-es koszovói válság hatására újabb recesszió kö-
vetkezett. A termelés lecsökkent, a külföldi kereskedelmi kapcsolatok meg-
szakadtak, a külföldi működő tőke beáramlása szintén megszűnt, a bankok 
fizetésképtelenné váltak. A 2000-es évben Szerbiában volt a legalacsonyabb 
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az egy főre jutó jövedelem Európa szintjén. Jugoszlávia szétsodródása új di-
menzióba helyezte a regionális egyenlőtlenséget (Hajdú 2010b). Az új álla-
mok létrejöttével a különbségek kiéleződtek, láthatóbbakká váltak. 

Jugoszlávia széthullása igen kedvezőtlenül érintette Vajdaságot. Napja-
inkban Szerbia megnyirbált és szűkös jogkörökkel rendelkező autonóm tar-
tományaként igyekszik valamikori önállóságát visszanyerni, gazdaságát kor-
szerűsíteni és az uniós követelményekhez felzárkózni.

1.4. Vajdaság regionális fejlődése az ezredforduló után

A fentiekben már említésre került, hogy a háború utáni Szerbiát az egyes 
régiói közötti nagyfokú fejlettségbeli különbségek jellemezték (Szügyi 2015). 
Az ország belső struktúrája felbomlott, a központi területek perifériává vál-
tak, a lakosság külső és belső migrációja megváltoztatta a határvidék és az 
egész ország demográfiai képét. Az egykor fejlett ipari területek leromlott, 
lepusztult térségekké alakultak át. Az eltérések még inkább kiéleződtek az 
egyes régiók, a rurális és urbánus, a periferikus és központi területek között. 

Vajdaság regionális fejlődése Szerbia regionális fejlődésével együtt vizs-
gálható. A regionalizáció és a decentralizáció a kétezres évek közepén indult 
Szerbiában, így Vajdaságban is. A szerb politikai elit elsődleges célja egy új 
és demokratikus alkotmány elfogadása volt a 2000-es rendszerváltás után. 
Az új alkotmányt, melynek értelmében a Szerb Köztársaság területe egységes 
és oszthatatlan, 2006-ban fogadták el. Az új alkotmány ugyanakkor azt is 
tartalmazza, hogy az állami hatalmat korlátozza a polgárok autonómiára és 
helyi önkormányzatra való joga (Ördögh 2012b). A regionálizációs és de-
centralizációs folyamat az alapvető regionális fejlesztési dokumentumok elfo-
gadásával valamint a jogi háttér kialakításával vette kezdetét. Szerbiában több 
mint 30 törvény és törvénytől alacsonyabb rendű jogi aktus szabályozza a 
regionális fejlődés megvalósulását általában, továbbá meghatározzák az egyes 
szegmensek fejlesztéspolitikáját, a regionális politika intézményrendszerét, 
szabályozzák a regionális politika megvalósításának eszközeit és mechaniz-
musait, mindemellett támogatják a decentralizációt. Legnagyobb jelentőség-
gel a regionális fejlesztési törvény bír, amelyet 2009-ben fogadtak el. Ma a 
2010-es törvénymódosítás hatályos. 

A regionális fejlesztés dokumentumai a törvénnyel összhangban lettek 
kidolgozva. A fejlesztési dokumentumok a Partnerség elvén alapulnak, amit 
a következőképpen foglalhatunk össze: „a regionális fejlesztéspolitika a part-
nerségen és a köz-, magán- és civil szféra, valamint a belföldi és nemzetkö-
zi szervezetek és intézmények szinergiáján alapszik” (Regionális fejlesztésről 
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szóló törvény). A törvény ugyanezen cikkelyében ki van emelve az Euró-
pai Unió jogrendszerével való összehangoltság elve is, amely szerint a belső 
jogrendszert és az intézményi infrastruktúrát össze kell hangolni az Európai 
Unió előírásaival, normáival és gyakorlatával. A regionális fejlesztés legfon-
tosabb dokumentumai: 

• Nemzeti regionális fejlesztési terv: definiálja a Szerb Köztársaság re-
gionális fejlesztési prioritásait és a megvalósítás módját.

• Regionális Fejlesztési Stratégia (2007–2012): régiók szintjén defi-
niálja a regionális fejlesztés prioritásait és a megvalósítás módját. 

• Régiófejlesztések finanszírozási programjai: tartalmazzák az adott 
régió fejlesztési projektjeit és a projektek megvalósítására szánt 
pénzügyi eszközök szétosztását minden régió számára külön, egy 
fiskális évre vonatkoztatva.

• Egyéb stratégiai dokumentumok (akciótervek, lokális stratégiák).
Az előírásokkal összhangban Szerbiában elkezdődött a regionális fejlesz-

tés intézményi infrastruktúrájának kialakítása, amely hierarchikus felépítésű 
és tanácsadói, végrehajtói és a regionális politika megvalósulását elősegítő 
egyéb feladatokat lát el köztársasági, regionális és lokális szinten (Takács–
Nagy 2013) (2. táblázat). 

2. táblázat: A regionális fejlesztés intézményi infrastruktúrája

Tanácsadói szervek Végrehajtói szervek
A regionális politika 

megvalósulását segítő egyéb 
szervek

Köztársasági 
szint

Nemzeti Regionális 
Fejlesztési Tanács

Nemzeti Regionális Fejlesztési 
Ügynökség

Cégnyilvántartási Ügy-
nökség, Kormány, Belgrád 
város, Nemzeti Fejlesztési 

Alap

Regionális 
szint

Regionális Fejlesztési 
Tanács

Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Vajdaság AT

Lokális szint Egy NUTS 2-es régió területén több RFÜ jöhet létre Önkormányzatok, Helyi 
aktorok

Forrás: Saját szerkesztés

A Nemzeti Regionális Fejlesztési Tanácsot a kormány alapítja, így a kor-
mánynak köteles évi egy alkalommal beszámolni munkája sikerességéről. 
Tagjait négyéves mandátumra választják. Feladata a regionális fejlesztési 
tanácsok munkájának irányítása, elemzések kidolgozása, állapotfelmérés, 
véleményformálás, a fejlesztési célok megvalósulásának ösztönzése. Ezen 
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feladatkörök megegyeznek a regionális fejlesztési tanácsok feladatkörével 
régiónként. Minden régióban legfeljebb egy regionális fejlesztési tanács 
működhet, legkevesebb háromhavonta ülésezik, tagjait ötéves mandátum-
ra választják. A Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökséget szintén a kor-
mány alapítja regionális fejlesztési céllal: részt vesz a fejlesztési dokumen-
tumok előkészítésében és végigkíséri megvalósításukat, az infrastrukturális 
projekteket, a kis- és középvállalkozások projektjeit és a régiók fejlesztésé-
nek finanszírozási projektjeit valósítja meg, továbbá akkreditálja a regionális 
fejlesztési ügynökségeket, koordinálja a munkájukat, ösztönzi a régióközi 
együttműködéseket. A regionális fejlesztési ügynökségek alapítói: az önkor-
mányzatok többségi tulajdonjoggal,1 gazdasági és pénzügyi jogi személyek, 
oktatási és kutatási intézmények, polgári egyesületek. A regionális fejlesztési 
ügynökségeket gazdasági társulás (kft.) vagy egyesület formájában alapítják 
és nonprofit szervezetként működnek. A regionális fejlesztési ügynökségeket 
a Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökség akkreditálja. Minimális számuk 
meg van határozva a leghatékonyabb működés és a kiegyensúlyozott regio-
nális fejlesztés biztosítása érdekében: 

• Vajdaság régió: minimum 3 RFÜ
• Belgrád régió: minimum 1 RFÜ
• Sumádia és Nyugat Szerbia régió: minimum 4 RFÜ
• Dél- és Kelet-Szerbia régió: minimum 3 RFÜ
• Koszovó és Metóhia régió: minimum 1 RFÜ

A működéséhez és a fejlesztési projektek megvalósításához szükséges 
anyagi feltételeket a következő forrásokból biztosítja: működésből származó 
bevételek, helyi önkormányzatok költségvetéséből származó bevételek, ado-
mányok, segélyek, támogatások, külföldi és belföldi természetes és jogi sze-
mélyek támogatásai. Megalakulásuk még mindig nem zárult le, ami hátrál-
tatja a fejlesztések megvalósulását. A Cégnyilvántartási Ügynökség támogatja 
a nemzeti regionális és regionális fejlesztési programok megvalósulását. 

A többi balkáni országhoz hasonlóan az európai uniós csatlakozási törek-
véseivel összhangban Szerbia is kialakította saját NUTS-rendszerét,2 mely a 
Regionális Fejlesztési Törvény és a Statisztikai Területi Egységek Nómenkla-
túrája szerint a következőképpen néz ki: 

1 50% feletti tulajdonjoggal
2 Az EU-hoz való csatlakozás előfeltétele a NUTS-rendszer alkalmazása. A NUTS (Nomenc-

lature d’unités territoriales statistiques – Nomenclature of Territorial Units for Statistics) 
alapelve, hogy figyelembe veszi a szervezeti területi elrendezést, általános földrajzi egységet 
jelent és hierarchikus felosztás.
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NUTS 1 szint: 
1. Észak-Szerbia,
2. Dél-Szerbia.
A NUTS 2 szint (1. ábra): 
1. Belgrád régió,
2. Vajdaság régió,
3. Sumádia és Nyugat-Szerbia régió,
4. Dél- és Kelet-Szerbia régió,
5. Koszovó és Metóhia régió.
A Szerb Köztársaság területén 30 NUTS 3-as régió van meghatározva, 

ezek a körzetek/térségek, melyek funkcionális területi egységek, a tervezés 
és regionális fejlesztéspolitika végrehajtásának hordozói (Tripković, 2009). 
Nem rendelkeznek sem fővárossal, sem jogi szubjektivitással. A körzeteket 
a községek (LAU 1) alkotják, melyek a legalacsonyabb szintű közigazgatási 
egységek – helyi önkormányzatok, ezek pedig településekből állnak (LAU 2).

1. ábra: Szerbia NUTS 2 régiói

Forrás: Saját szerkesztés
A régiók a gazdasági fejlesztésért, a szociális fejlesztésért, a területi terve-

zésért, a nemzetközi együttműködésért, a határon átnyúló együttműködésért 
felelősek. A Regionális Fejlesztési Törvény értelmében „a régió és fejlesztési 
régió nem adminisztratív területi egység és nem rendelkezik jogi önállóság-
gal”. Ugyanezen törvény értelmében a régiók statisztikai funkcionális területi 
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egységek, amelyeket a területükön elhelyezkedő helyi önkormányzati egysé-
gek alkotnak (Regionális fejlesztésről szóló törvény 2009, 4. szakasz).

Szerbia NUTS 2 régiói nem tekinthetők valódi régióknak, mivel számuk 
túl kicsi ahhoz, hogy illeszkedni tudjanak Szerbia történelmi régióihoz, ez-
zel szemben a NUTS 3 régiók száma túl nagy, ami a centralista igényekhez 
igazodik. Szerbiában ugyanakkor egyes régióknak sajátos, kettős helyzete 
van: habár önkormányzati régiókról van szó, a Szerb Köztársaság Regionális 
Fejlesztési Törvénye alacsonyabb szintű politikai testületeket alakított ki. Az 
így kialakult kettősség megmutatkozik Vajdaság és Belgrád régiók esetében, 
mivel egyidejűleg rendelkeznek önkormányzati jelleggel és töltik be a NUTS 
2 régió szerepét, valamint Vajdaság és Koszovó és Metóhia esetében, melyek 
az ország autonóm tartományai és NUTS 2 régiót is képeznek. A kettős-
ség Koszovó esetében tovább bonyolódik azzal, hogy a tartomány de facto 
nem képezi Szerbia részét, viszont fejlesztési területként van nyilvántartva. 
A realitást egyedül az tartotta meg, hogy a Koszovóra vonatkozó fejlesztési 
stratégiák a többségében szerbek által lakott területekre koncentrálnak. A 
kettősség tovább folytatódik azzal, hogy a fent említett regionális fejlesztési 
törvény NUTS 3 szinten „oblast”-okat, azaz térségeket definiál, közigazgatá-
silag azonban „okrug”-ok, vagyis körzetek léteznek. 

2. A régiók és helyi önkormányzatok fejlettségének meghatározása

A regionális fejlődés többdimenziós kategória (Eždenci 2011, Nemes Nagy 
2009). A régiók fejlettségének mutatója az egy főre jutó bruttó hazai termék, 
amely alapján a következő csoportokat különböztetik meg:

• fejlett régiók – az egy főre jutó bruttó hazai termék a köztársasági 
átlag felett alakul a régióban.

• fejletlen régiók – az adott régióban az egy főre jutó bruttó hazai 
termék a köztársasági átlag alatt alakul.

Az északi NUTS 1 régió fejlett, a déli NUTS 1 régió pedig fejletlen ka-
tegóriába esik, vagyis fejlett régió Szerbiában Belgrád régió és Vajdaság régió, 
míg fejletlen régiók Sumádia és Nyugat-Szerbia régió és Dél- és Kelet-Szerbia 
régió. 2014-ben Belgrádban valósult meg a GDP 39,8 százaléka, Vajdaság-
ban 27,5 százaléka, Sumádia és Nyugat-Szerbia régióban 19,7 százaléka, míg 
Dél- és Kelet-Szerbia régióban mindössze 14,1 százaléka. Ez a mutató utal a 
fejlett és fejletlen régiók közötti extrém mértékű eltérésre, de ugyanerre utal a 
munkanélküliségi ráta is, amely 2014 harmadik negyedében Belgrád régióban 
17,3 százalék, Vajdaság régióban 18,1 százalék, Sumádia és Nyugat-Szerbia 
régióban 15,6 százalék, Dél- és Kelet-Szerbia régióban pedig 20,3 százalék.
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A szerbiai alkotmány szerint az önkormányzatoknak három típusa létezik 
Szerbiában: 150 helyi önkormányzat, 23 város és Belgrád főváros (Ördögh 
2012b). Az önkormányzatok fejlettségi szintjét alap és korrekciós mutatók 
alkalmazásával számolják ki. Az adatot a Központi Statisztikai Hivatal szol-
gáltatja. Alapmutatók: a jövedelmek és nyugdíjak összessége az adott önkor-
mányzat területén és a költségvetési jövedelem, kivéve a más kormányzati 
szervektől származó költségvetési bevétel. Segédmutatók: 

• demográfiai növekedés/csökkenés: a demográfiai változások és a 
depopuláció mutatója. Az adott önkormányzat területén az összla-
kosság növekedési rátáját viszonyítják az 1971-es lakossági összeírás 
adataihoz. 

• munkanélküliségi ráta: az önkormányzat szociális és gazdasági fej-
lettségi mutatója, az adott önkormányzat munkaképes lakosságá-
nak munkanélküliségi rátájával mérik, illetve a munkanélküliek 
számával a 15–64 éves korosztályban a vizsgált évben. 

• iskolai végzettség: az önkormányzat fejlődési lehetőségének muta-
tója, a főiskolai és egyetemi végzettségű lakosság arányával mérik a 
15–64 éves korosztályban a lakossági összeírás adatai alapján.

• városok kompenzációs együtthatója.
Az önkormányzatok fejlettségük szerint a következő csoportokba sorol-

hatók:
1. csoport – önkormányzatok, melyek fejlettségi szintje a köztársasági 

átlagot meghaladja.
2. csoport – önkormányzatok, melyek fejlettségi szintje a köztársasági 

átlag 80–100%-a között mozog.
3. csoport – önkormányzatok, melyek fejlettségi szintje a köztársasági 

átlag 60–80%-a között mozog.
4. csoport – önkormányzatok, melyek fejlettségi szintje a köztársasági 

átlag 60%-a alatt van.
5. csoport – Létezik egy további csoport, amelybe azok az önkor-

mányzatok tartoznak, melyek fejlettségi szintje a köztársági átlag 
50%-a alatt van. Ezeket különleges fejlesztési igényű önkormány-
zatokként tartják nyilván. 

A 2. ábrán sötét színnel vannak jelölve a fejletlen területek és világossal 
a legfejlettebbek. Látható, hogy országos szinten főként a déli területekre 
jellemző az elmaradottság, de a határ menti térségek is leszakadóban vannak. 
Az egykor fejlett ipari központok mára elmaradott területek, gazdasági erejü-
ket elveszítették. Az ábrán jól kivehetőek Szerbia fejlődési tengelyei: elsősor-
ban az észak–déli irányú fejlődési tengelye, erre merőleges a Nyugat-Morava 
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térsége és a Timok térsége, melyen viszonylagos gazdasági erőt képez a Bor–
Majdanpek–Negotin–Kladovó tengely.

2. ábra: Szerbia községei fejlettségük szerint 2010, 2011, 2012.

Forrás: http://www.regionalnirazvoj.gov.rs/ (Letöltés: 2016.07.16.)

A 3. számú táblázatból láthatjuk, hogy a 2010–2014-es időszakban magas 
volt Szerbiában a 60 százalékos fejlettség alatti önkormányzatok száma, viszont a 
vizsgált időszakban a különleges fejlesztési igényű önkormányzatok száma csök-
kent. Ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy a 60 százalék alatti fejlettségi szintű 
önkormányzatok száma a legmagasabb, ezt követik a 60–80 százalékos fejlett-
ségi szintű önkormányzatok, vagyis számos önkormányzat szorul fejlesztésre.

100% felettiek például a következő önkormányzatok: Belgrád, Újvidék, 
Szabadka, Versec, Nagybecskerek, Magyarkanizsa. 50% alattiak pedig példá-
ul: Bela Palanka, Bojnik, Golubac, Lebane, Tutin, Crna Trava.
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3. táblázat: Szerbia községeinek száma fejlettség szerint évenként (2010–2014)3
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2010 40 23 36 46 40

2011 19  33  47  46 = 27  

2012 23  33 = 43  46 = 23  

2013 23 = 35  41  46 = 23 =

2014 20  34  47  44  19  

Forrás: Saját szerkesztés

Az egyes önkormányzatok különböző fejlesztési eszközökre pályázhatnak 
fejlettségüktől függően, melyeket kormányzati szervek biztosítanak, azzal a 
céllal, hogy javítsák a rászoruló községek pozícióját, ám ezen juttatásoknak 
mérhető hatása nincs az egyes területekre. Ezek az eszközök kimondottan a 
regionális fejlődés kiegyenlítését szolgálják és általában meghatározott a fel-
használásuk (például a kis- és középvállalkozások fejlesztésére vagy a feldol-
gozóipar fejlesztésére stb.).4 Az eszközöket vissza nem térítendő vagy kedvez-
ményes kamatú kölcsönök formájában, pályázatok által folyósítják. 

3. Vajdaság regionális gazdasága napjainkban

Vajdaság három történelmi régióból jött létre: Bácskából, Bánátból és Sze-
rémségből. Közigazgatásilag 7 körzet5 és 45 község, valamint egy megyei jogú 
város, Újvidék alkotja (3. ábra). 
3 Az 50% alatti fejlettségi szintű községek beleszámolódnak a 60% alatti fejlettségi szintű 

községek számába is, így egyes községek kétszer szerepelnek a kimutatásban. Szerbiában 
összesen 145 község van.

4 Az eszközöket pl. a Szerbiai Fejlesztési Alapon keresztül folyósítják.
5 Meg kell jegyezni, hogy a körzetek kialakításánál nem vették figyelembe az egyes községek 

természetes gravitációs irányát, így például Ada község Észak-Bánát körzethez tartozik köz-
igazgatásilag, holott valójában sokkal inkább Észak-Bácska vonzáskörzetébe tartozik.
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3. ábra: Vajdaság körzetei

Forrás: Saját szerkesztés

Regionális fejlettség szempontjából Vajdaság területén a különbségek 
nem olyan kiélezettek, mint Szerbia egyéb régióiban, azonban ez az egyen-
súly az utóbbi években mindinkább felbomlóban van. 

Vajdaságot a 2010-es évben a fejlett községek jellemezték (4. ábra), majd 
egyre több a kevésbé fejlett és elmaradott terület, főként a keleti határvidé-
ken. Ugyanakkor jól látható Vajdaság déli részén a fejlett Újvidék és kör-
nyéke, valamint északon Szabadka és környéke. Funkcionális és térszerkezeti 
szempontból tehát ezt a két meghatározó települést kell megemlíteni. Újvi-
dék tartományi székváros, gazdasági, kulturális és egyetemi központ. Szerepe 
kiemelkedő és évek óta növekszik a súlya. Ugyanakkor északi versenytársa és 
egyben együttműködő partnere, Szabadka az elmúlt években folyamatosan 
veszít pozíciójának jelentőségéből (Hajdú–Szügyi 2015).

A leszakadás veszélye főként Dél-Bánát körzetet fenyegeti, de a román ha-
tár mentén található egyéb községek (Begaszentgyörgy [Žitiste] – Közép-Bá-
nát és Csóka [Čoka] – Észak-Bánát) szintén lemaradóban vannak fejlettségü-
ket tekintve. Újvidék (Novi Sad) és agglomerációja, valamint Nagybecskerek 
(Zrenjanin), továbbá Szabadka (Subotica), Magyarkanizsa (Kanjiža) és Zen-
ta (Senta) község Vajdaság legfejlettebb területei. Ilyen szempontból a fejlet-
lenebb területekről elköltöző lakosság vonzó célpontjai. 
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A többi település befolyása elenyésző. A közepes méretű városok ugyan fontos 
területi szerepkörrel rendelkeznek, de nem jelentenek funkcionális kategóriát. A 
kisvárosok mikroközpontokat alkotnak. Így alakulnak ki a Szabadka–Újvidék fő 
fejlődési tengelyen a merőleges nyugat–keleti tengelyek a rájuk fűződő kistele-
pülésekkel. A falvak lakosainak száma az országos átlaghoz képest nagyobb, bár 
Vajdaság keleti és dél-keleti területein már jellemző az elnéptelenedés. 

Az alábbi ábrák azt mutatják, hogyan változott Vajdaság községeinek fejlett-
ségi szintje 2010–2015 között.6 A világossal jelölt területek jelentik a fejlett, a 
sötétebb területek a fejletlenebb községeket. Minél sötétebb a jelzés a térképen, 
annál fejletlenebb területet jelent. Láthatjuk, hogy a 2010-es évben Vajdaság-
ban számos fejlett község volt, majd ezek száma évről évre csökken. Különleges 
fejlesztési igényű községek főként keleten jellemzőek, azonban számuk nem 
növekszik. A fejlett községek először a II., majd a III. kategóriába „csúsznak” le.

A 2010-es és 2015-ös év összehasonlításában láthatjuk, hogy jelentősen 
megváltozott a vajdasági községek fejlettség szerinti besorolása. Stabilan 100 
százalékos fejlettség felett mindössze Újvidék és Szabadka, valamint agg-
lomerációik maradtak. Pozitív változás, hogy a keleti területeken a külön-
leges fejlesztési igényű községeknek sikerült felzárkózniuk a IV. kategóriába.

4. ábra: Községek fejlettségi szintje 2010. 
        

Forrás: Saját szerkesztés 

6 A Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjában megjelentetett besorolás alapján.
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5. ábra: Községek fejlettségi szintje 2011.

Forrás: Saját szerkesztés 

6. ábra: Községek fejlettségi szintje 2012.

Forrás: Saját szerkesztés
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7. ábra: Községek fejlettségi szintje 2013.

Forrás: Saját szerkesztés 

8. ábra: Községek fejlettségi szintje 2014.

Forrás: Saját szerkesztés
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Az egyes régiók fejlettsége mérhető a lakosság iskolai végzettségével. Ez a 
mutató ugyanakkor jól befolyásolható különböző kormányzati eszközökkel. 
Jellemző tendencia azonban, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelke-
ző lakosság a nagyobb városokban, egyetemi központokban koncentrálódik. 
A 9. ábra mutatja Vajdaság felnőtt lakosságának iskolai végzettség szerinti 
összetételét. 

9. ábra: Vajdaság felnőtt lakosságának iskolai végzettség szerinti összetétele

Forrás: Saját szerkesztés a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján

Az iskolai végzettség nélküli lakosság száma mára már ugyan ele-
nyésző, viszont a nem befejezett általános iskolával rendelkező lakos-
ság száma még mindig számottevő. A lakosság többségének középis-
kolai végzettsége van. Dél-Bácska körzetben az átlagostól magasabb 
az egyetemi végzettséggel rendelkező lakosság száma (13,92 százalék), 
ami egyrészt az újvidéki egyetemi központ jelenlétének tudható be, 
másrészt pedig annak, hogy Újvidék (Novi Sad) és agglomerációja ké-
pes foglalkoztatni nagyobb számban a magasabb végzettséggel rendel-
kező lakosságot, hiszen ebben a körzetben magasabb a gazdasági fej-
lettség. A 2011-es népszámlálási adatok szerint Vajdaságban 147 565 
tizenöt évnél idősebb diákot és egyetemi hallgatót regisztráltak. Egyetemi 
és diákvárosnak elsősorban Újvidék tekinthető, de Szabadkán is több álla-
mi, illetve magántulajdonú kar működik. A lakosság iskolai végzettsége a 
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szerbiai átlaghoz képest Vajdaságban magasabb. A csökkenő lakosságszám 
azonban az oktatási intézmények, tagozatok számának csökkentését, az ösz-
szevont tagozatok számának növekedését eredményezi. 

A régióra a történelem folyamán mindig jellemző volt az élénk népesség-
mozgás, az állandó ki- és betelepítések, a külső- és belső migráció. Vajdaság 
migrációs egyenlege pozitív, azonban érdemes körzeti bontásban is megvizs-
gálni a lakossági mozgásokat (4. táblázat). A fejletlenebb és rurális területekre 
jellemző a fokozatos elnéptelenedés. A népesség a jobb megélhetés reményé-
ben a fejlettebb központokban telepedik le. 

4. táblázat: A lakosság belső migrációs mozgása 2015-ben

Betelepültek Kitelepültek
Migrációs 
egyenlegÖsszesen Más 

körzetből Összesen Más 
körzetbe

Vajdaság 28 105 13 266 28 056 13 217 49 

Ny-Bácska 1 960 975 2 478 1 493 -518

D-Bánát 3 770 1 710 4 100 2 040 -330

D-Bácska 11 413 5 347 9 669 3 603 1 744

É-Bánát 1 810 759 1 085 380 -326

É-Bácska 2 587 1 248 2 413 1 074 174

Közép-Bánát 2 414 1 152 2 790 1 528 -376

Szerémség 4 151 2 075 4 470 2 394 -319

Forrás: Saját szerkesztés a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján

A 4. táblázatból látható, hogy Vajdaság pozitív migrációs egyenlege valójában 
Dél-Bácska körzetnek, valamint kisebb mértékben Észak-Bácskának köszönhe-
tő. Ez a fent említetteket igazolja, vagyis, hogy Újvidék és Szabadka rendelkezik 
akkora gazdasági húzóerővel, amely képes „felszívni” a betelepülő lakosságot. 

Vajdaság népessége elöregedő struktúrát mutat, ami részben a külső és 
belső migráció eredménye. A kedvezőtlen korstruktúra már-már gazdasági 
tényezővé kezd válni, hiszen a gazdaságilag inaktív lakosság (59,31 százalék) 
meghaladja a gazdaságilag aktív lakosság (40,69 százalék) számát. 

Fejlettség szempontjából Vajdaság országos szinten a második helyet fog-
lalja el Belgrád régió után. Termelékenysége évről évre növekszik (5. táblá-
zat). A 2013-as évben 2,9 százalékkal (Izveštaj o regionalnom razvoju, 2013) 
haladta meg a szerbiai átlagot.7

7 Belgrád régió termelékenysége 71 százalékkal haladta meg az országos átlagot a jelzett évben.
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5. táblázat: Vajdaság termelékenységi trendje (Szerbia=100)

Régió 2009 2010 2011 2012 2013

Vajdaság 95,2 96,8 99,5 102,6 102,9

Forrás: Saját szerkesztés a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján

A tartományra jellemző, hogy az elmúlt években lezajlott privatizáció 
után a gazdaságot a kis- és középvállalatok és -vállalkozások determinálják. 
A vállalkozói szektor elaprózott Vajdaságban, csak néhány nagyobb vállalat 
emelhető ki. A magánkézben lévő vállalkozások alkalmazzák a foglalkozta-
tottak 22,2 százalékát. E tekintetben Dél-Bánát (25,7 százalék) és Szerémség 
(25,6 százalék) foglalnak el vezető helyet. Jelentősebb ágazatok a mezőgaz-
dasági feldolgozó ipar, a vegyipar, a faipar és a nyomdaipar. A Vajdaságban 
megvalósított GDP-hez Dél-Bácska körzet járul hozzá legnagyobb mérték-
ben, 43,42 százalékkal, Észak-Bánát körzet pedig legkevésbé, 5,83 százalék-
kal. Ez az extrém eltérés jól példázza Dél-Bácska körzet kiugróan magas fej-
lettségét. Az ipar, a termelés és a szolgáltatások GDP-részvétele folyamatosan 
növekszik, így a feldolgozóipar, az energetika és a vízellátás együttesen adják 
a GDP-részvétel 32,3 százalékát, a kis- és nagykereskedelem, a közlekedés, 
a raktározás és a vendéglátás a 18,0 százalékát, a mezőgazdaság a 15,3 szá-
zalékát. Ez az átlag alól egyedül Nyugat-Bácska körzet képez kivételt, ahol 
a mezőgazdaságnak, valamint Dél-Bánát, ahol pedig a kereskedelemnek a 
legnagyobb a GDP-részvétele (6. táblázat).

6. táblázat: Vajdaság GDP-je tevékenység szerint 2014-ben (milliárd din)

Tevékenység
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Összesen 892 098 62 123 114 647 387 361 51 974 74 927 79 505 121 561

Mezőgaz-
daság 136 579 17 702 21 496 32 929 12 929 13 466 16 489 21 823

Feldolgozó-
ipar, ener-
giaellátás, 
vízellátás

287 805 14 146 34 872 140 
439 14 170 20 069 27 034 37 073

Építészet 25 068 768 3 860 11 715 897 2 022 1 165 4 642
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Kereske-
delem, 

szállítás, 
raktározás, 
vendéglátás

160 515 8 979 18 725 73 532 7 884 14 142 12 634 24 620

Információ 
és kommu-

nikáció
18 553 516 1 767 12 247 664 1 380 917 1 061

Pénzügy és 
biztosítás 20 435 1 206 2 050 11 501 942 1 699 1 042 1 997

Ingatlan- 
ügyletek 84 426 7 028 11 528 31 556 5 545 8 006 7 396 13 367

Forrás: Saját szerkesztés a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján

A megvalósult és kivitelezett építkezések szintén tükrözik egy régió fej-
lettségét. A 10. számú ábrán jól kivehető, hogy a 2014-es évben Dél-Bácska 
körzetben valósult meg a legnagyobb számú kivitelezett építkezés. Második 
helyen Szerémség, harmadik helyen pedig Dél-Bánát áll, vagyis jellemzően 
Vajdaság déli területei – Újvidék (és Belgrád) agglomerációja. 

Az építkezések tulajdonjogát tekintve jellemző, hogy kisebb mértékűek 
a magántulajdonban lévő építkezések, szerkezetüket tekintve pedig kisebb 
mennyiségben fordulnak elő lakóépületek. 

10. ábra: Kivitelezett építkezések száma (000 din) (2014)

Forrás: Saját szerkesztés a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján
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7. táblázat: A foglalkoztatottak száma Vajdaságban 2010–2014

Összesen Nők

2010 472 209

2011 461 209

2012 448 206

2013 443 204

2014 443 206

Forrás: Saját szerkesztés a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján

A foglalkoztatottak száma Vajdaságban enyhe csökkenő tendenciát mutat 
az elmúlt években, ugyanakkor a női foglalkoztatottak száma relatív stabil-
nak mondható. Habár a szerbiai lakosság nemi összetételében a nők többség-
ben vannak,8 a foglalkoztatottság nem tükrözi ezt az arányt (7. táblázat). Ez 
azért is érdekes, mert több nőnek van középiskolai, főiskolai vagy egyetemi 
végzettsége, mint férfinek. Vajdaságban a legtöbb foglalkoztatottnak közép-
iskolai diplomája van, utánuk az egyetemi végzettségűek következnek, majd 
az általános iskolával rendelkezők. 

A legtöbb vajdasági munkanélküli 6–11 hónapja próbál állást találni. A 
legnagyobb számban középiskolai végzettséggel keresnek munkát a régióban: 
64,5 százalék, ezt követik az általános iskolai végzettségűek: 17,1 százalék, 
majd az egyetemi végzettséggel rendelkezők: 10,6 százalék. A legtöbb mun-
kanélküli Dél-Bácska körzetben van (8. táblázat). 

8. táblázat: Regisztrált munkakeresők körzetenkénti megoszlása Vajdaságban (2014)

Vajdaság Nyugat-
Bácska

Dél- 
Bánát

Dél- 
Bácska

Észak- 
Bánát

Észak- 
Bácska

Közép- 
Bánát

Szerém-
ség

184 279 20 692 33 376 59 524 12 540 15 430 16 718 25 999

Forrás: Saját szerkesztés a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján

A 11. ábra szintén azt támasztja alá, hogy Vajdaság déli területei vonzó 
célpontjai a betelepülő lakosságnak, hiszen ezen a területen mutatható ki a 
foglalkoztatottak és a munkanélküliek legmagasabb aránya. A foglalkozta-
tottak száma Dél-Bácska körzetben kiugróan magas, Észak-Bánátban pedig 
a legalacsonyabb. A munkanélküliek száma ugyanakkor szintén Dél-Bácska 
körzetben a legmagasabb és Észak-Bánát körzetben a legalacsonyabb.  

8 A 2011-es lakossági összeírás alapján a lakosság 51,65 százaléka nő.
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11. ábra: A foglalkoztatottak és a regisztrált munkakeresők körzetenkénti 
megoszlása Vajdaságban (2014)

Forrás: Saját szerkesztés a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján

A 11. ábrán látható a foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma kör-
zetenként az egyes körzetek összlakosságához viszonyítva. A munkanélküliek 
nemek szerinti vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy a munkanélküliek 50,2 
százaléka nő. A legtöbb női munkanélküli Dél-Bácskában (53,3 százalék) 
és Dél-Bánátban (51,1 százalék) van nyilvántartva. A női munkanélküliek 
aránya az összes munkanélküliekhez viszonyítva Nyugat-Bácskában a legala-
csonyabb (44,1 százalék) (Opštine i regioni u Republici Srbije 2015). A 12-
es számú ábra mutatja a regisztrált munkakeresők körzetenkénti megoszlását 
Vajdaságban. 

A regionális fejlettségbeli eltéréseket az átlagbérek régiónkénti különbsége 
szintén tükrözi. A nettó átlagbérek Dél-Bácska és Dél-Bánát körzetekben a 
legmagasabbak, míg Szerémségben a legalacsonyabbak (9. táblázat), kivéve a 
2014-es évet, amikor Nyugat-Bácska körzetben fizették ki a legalacsonyabb 
béreket a dolgozóknak. 

Az átlagbérek nemek szerinti vizsgálata azt mutatja, hogy Szerbiában a 
nők sokkal alacsonyabb bérezésben részesülnek ugyanazért az elvégzett mun-
káért, mint a férfiak. E tekintetben a legnagyobb különbség Belgrádban mér-
hető, de a különbség Vajdaságban is jelentős (akár 100–150 euró is lehet) 
(Statistički godišnjak 2015).
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12. ábra: Regisztrált munkakeresők körzetenkénti megoszlása Vajdaságban (2014)

Forrás: Saját szerkesztés a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján

9. táblázat: Adó és járulékok nélküli átlagbérek alakulása 2010–2014

2010 2011 2012 2013 2014

Vajdaság 33 392 36 950 40 421 42 935 43 092

Nyugat-Bácska 30 291 33 448 36 740 38 359 37 614

Dél-Bánát 35 212 39 588 43 657 46 532 46 155

Dél-Bácska 36 327 40 664 44 386 47 153 47 315

Észak-Bánát 30 467 33 062 36 120 37 906 38 653

Észak-Bácska 30 998 33 918 36 607 38 896 39 748

Közép-Bánát 32 358 34 717 37 741 40 243 39 690

Szerémség 29 442 32 029 35 412 37 891 38 706

Forrás: Saját szerkesztés a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján

Vajdaság négy országgal határos, gazdasági fejlettsége mindig is magas 
volt az átlaghoz viszonyítva. Tehát gazdasági, történeti és településhálózati 
okoknál fogva az országos átlaghoz viszonyítva magasabb a tartomány infra-
strukturális ellátottsága (10. számú táblázat). E tekintetben is csak Belgrád 
régió előzi meg. 
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10. táblázat: Vajdaság régió úthálózata

Régiók Össz Modern
Magisztrális Regionális Helyi

Össz Modern Össz Modern Össz Modern

Vajdaság 5 791 5 092 1 296 1 266 1 797 1 769 2 697 2 058

Nyugat- 
Bácska 616 526 153 153 167 164 295 208

Dél- 
Bánát 861 771 256 256 214 214 391 301

Dél- 
Bácska 1 268 1 208 255 255 519 511 494 442

Észak- 
Bánát 598 539 125 108 224 224 248 206

Észak- 
Bácska 523 401 123 116 97 97 403 187

Közép-
Bánát 734 688 235 235 204 204 295 249

Szerémség 1 091 960 149 143 372 353 571 464

Forrás: Saját szerkesztés a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján

A gazdaság fejlődése szempontjából fontos lenne a térség turizmusa. A 
legtöbb turista Dél-Bácskában fordul meg évente, legkevesebb pedig Nyu-
gat-Bácskában (13. ábra). Jellemzően több a hazai turista, mint a külföldi. Az 
eltöltött éjszakák száma igen alacsony: a hazai turisták átlagosan 2,7 éjszakát, 
a külföldi turisták átlagosan 2,3 éjszakát töltenek el Vajdaságban. 

13. ábra: Turisták száma körzetenként

Forrás: Saját szerkesztés a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján



123                                 

A külföldi turisták száma egyedül Dél-Bácska körzetben haladja meg a ha-
zai turisták számát (14. ábra). Az összes többi körzetben inkább a hazai turisták 
a jellemzőek. A 2014-es évben legkevesebben Nyugat-Bácskába látogattak el. 

Kedvelt turistacélpontnak számít Újvidék, Palics (Palić), Nagybecskerek 
(Zrenjanin), Nagykikinda (Kikinda), Szabadka (Subotica), Szávaszentdeme-
ter (Sremska Mitrovica) és a Tarcal-hegység (Fruška Gora).

14. ábra: Hazai és külföldi turisták megoszlása körzetenként

Forrás: Saját szerkesztés a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján

Az egyes régiók fejlettségének mutatója az orvosok, fogorvosok és gyógy-
szerészek száma is (15. ábra). Jelentős klinikai központnak Vajdaságban 
Újvidék számít. A legtöbb specializált orvos itt található, csakúgy mint a 
legtöbb általános orvos, fogász és gyógyszerész is. Dél-Bácska körzetben a 
legalacsonyabb az egy orvosra jutó lakosok száma. E tekintetben Szerémség-
ben a legrosszabb a helyzet, hiszen itt a legmagasabb az egy orvosra jutó lako-
sok száma. Legkevesebb orvos, specialista, fogász és gyógyszerész Észak-Bá-
nát körzetben van. A csökkenő lakosságszám az egészségügyi dolgozók és a 
gyógyszertárak számának csökkentését, vonja maga után.
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15. számú ábra: Orvosok, fogorvosok és gyógyszerészek száma

Forrás: Saját szerkesztés a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai alapján

4. Határon átnyúló együttműködések (Szügyi–Ricz–Takács 2017)

Az Európai Unió bővítési politikája a kétezres évek elején a nyugat-balkáni 
országok irányába fordult, ezek az országok pedig felismerték, hogy a hosszú 
távú stabilitás és fejlődés az uniós csatlakozás függvénye. A nyugat-balkáni 
országok csatlakozási folyamata a Stabilizációs és Együttműködési Megálla-
podások (SAA) megkötésével indult, ezt követte a nyugat-balkáni országok 
közötti együttműködések újraindítása és mindezek pénzügyi támogatása a 
PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economi-
es), CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and 
Stability in the Balkans) és OBNOVA programok által. 

Szerbia számára már a kétezres évek elején lehetővé vált a Phare CBC 
program keretében fejlesztési források lehívása, az Interreg programok által 
pedig újabb fejlesztési forrásokhoz jutott az ország. Míg a Phare CBC prog-
ramok korlátozott mozgástérrel felkészülési lehetőséget adtak Szerbia számá-
ra a későbbi uniós programok fogadására, addig az Interreg programban már 
Szerbia is egyenjogú félként jelenhetett meg. A 2007–2013-as programozási 
periódusban Szerbia számára az IPA program keretében lettek fejlesztési esz-
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közök biztosítva, ami lehetővé tette Szerbia és az összes szomszédja számára is 
a fejlesztési lehetőségek kihasználását. A következő költségvetési periódusban 
(2014–2020) ez a program Interreg–IPA néven folytatódik. 

Az Interreg szomszédsági programban már egyenrangú félként jelent 
meg Szerbia. Ez volt az első európai uniós program, melyben Szerbia saját 
jogon tudott pályázni. Magyar–Szerb–Román programként definiálták. Fő 
támogatási területei a következők voltak: infrastruktúra-fejlesztés, környezet-
védelem, üzleti infrastruktúra-fejlesztés, vállalkozásfejlesztés, intézmények és 
közösségek együttműködése és kutatási együttműködés. A nyertes projektek 
nagyon különböztek egymástól tematikájukat tekintve, szervezeti szempont-
ból pedig többségben voltak az oktatási intézmények és az egyesületek, míg 
az önkormányzatok részvétele jelentősen visszaesett. A nyertes programok 
prioritásai valós problémák megoldására irányultak. 

A Phare Magyar–Szerb Kísérleti Kisprojekt Alap a kis projektekre kon-
centrált, melyek emberközeli, emberek közti és határon átívelő kapcsolatok 
fejlesztésére, helyi közösségi fejlesztéseket megcélzó projektek megvalósulá-
sára irányultak a határrégiók minkét oldalán lévő résztvevők bevonásával. 
A magyar oldalon nonprofit és profitorientált szervezetek egyaránt megje-
lenhettek, amennyiben rendelkeztek vajdasági partnerrel. A pénzügyi for-
rások felett a magyar fél rendelkezett, de a tevékenység megvalósulhatott 
Vajdaságban is. A támogatott projektek főként a területfejlesztést, gazdaság-, 
turizmus- és humánerőforrás-fejlesztést célozták meg, valamint a természet- 
és környezetvédelmet. A Phare programban Szerbia és Románia 2004-től 
vehetett részt. A program a fejlődési kohézió megteremtését tűzte ki célul. A 
forrást a Phare CBC valamint a CARDS program biztosította. 2006 nyarán 
jelent meg az első Románia–Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program, 
melynek célja a két ország közötti gazdasági és társadalmi fejlődés kiegyenlí-
tése és a határon átívelő együttműködés erősítése volt. 

A Phare és Cards programok alapozták meg a 2007–2013-as időszakban le-
hívható IPA-forrásokat, melyek több európai uniós program szerepét vették át. 
Az IPA-alapnak öt prioritása volt: intézményépítés és stratégiai beruházások tá-
mogatása, határon átívelő programok, regionális fejlődést támogató programok, 
szociális fejlődést és mezőgazdasági termelést támogató programok (IPARD). 
Ezek közül Szerbia számára csupán az első kettő volt elérhető. Az IPA-forráso-
kon kívül számos egyéb eszközt is biztosított az Európai Unió a nyugat-balkáni 
országok számára, melyek segítségével a térség fejlesztése megvalósulhatott. Leg-
szélesebb körben a határon átívelő programok támogatásai elérhetőek. 

A Magyarország–Szerbia IPA Határon Átívelő Együttműködési Program 
egyik fő célja a két ország támogatásra jogosult területeinek társadalmi és 
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gazdasági integrációjának megerősítése volt. Magyarország részéről Csongrád 
megye és Bács-Kiskun megye vehetett részt, míg szerbiai részről Nyugat-Bács-
ka, Észak-Bácska, Észak-Bánát, Dél-Bácska és Közép-Bánát körzetek voltak 
jogosultak a részvételre. Hosszú távú célként a közös kulturális és természeti 
örökség védelme, a gazdasági lehetőségek kihasználásának erősítése, közös 
oktatási, kulturális és kutatási tevékenységek megvalósítása, munkahelyte-
remtés, továbbá a schengeni külső határon való elhelyezkedés hátrányos te-
rületi különbségeinek csökkentését tűzték ki. 

A Románia–Szerbia IPA Határon Átívelő Együttműködési Program a gaz-
dasági versenyképesség növelését és az életfeltételek javítását tűzte ki célul a határ 
menti övezetben. A program stratégiai célja a szerb–román határtérség egyen-
letes gazdasági és társadalmi fejlődésének támogatása volt. A jogosult területek 
Romániában Temes, Krassó-Szörény és Mehedinci megyék voltak, Szerbiában 
pedig az észak-, közép- és dél-bánáti körzet Vajdaságban, valamint a bori és a 
branicsevói körzet Dél- és Kelet-Szerbiában. A program fő prioritásai a gaz-
dasági és társadalmi fejlődés, a környezetvédelem és árvízkészültség növelése, 
valamint a People to People – emberek közötti kapcsolatok fejlesztése volt. 

A Horvátország–Szerbia IPA Határon Átívelő Együttműködési Program 
úgy indult el, hogy ezen a határterületen korábban nem valósult meg sem 
Phare, sem más európai uniós szomszédsági program, tekintettel a balkáni 
háborúk utáni feszült viszonyra. Az IPA programban horvát részről a Duna 
nyugati partján az Eszék-Baranyai megye, a Vukovár-Szerémi megye, illetve 
kapcsolódó területként Pozsega-Szlavónia és Brod-Posavina megyék, Vajda-
ságban Nyugat-, Észak- és Dél-Bácska, valamint Szerémség vettek részt. A 
program fő prioritásai a fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődés, vala-
mint a környezetvédelem és a People to people – emberek közötti programok 
voltak. Általános cél volt a gazdasági együttműködés elősegítése, a határon át-
nyúló kereskedelmi forgalom növelése, a munkaerőpiaci mobilitás fejlesztése, 
a közös gazdasági tervezés, a turizmus fejlesztése, továbbá a környezetvédelem 
és a jószomszédi kapcsolatok kialakítása a helyi közösségek között. 

A 2014–2020-as európai uniós költségvetési periódusban a direkt brüsz-
szeli források, a területi együttműködések és az IPA Előcsatlakozási Alapok 
állnak rendelkezésre. Jellemző rájuk, hogy főként nonprofit intézmények pá-
lyázhatnak. A direkt brüsszeli forrásokra bármely európai uniós vagy az adott 
program által megjelölt tagjelölti státuszban lévő, társult vagy valamely uniós 
érdekből kiemelt ország pályázhat. Ezek a Cosme (kis- és középvállalkozások 
versenyképességét elősegítő alap), Erasmus + (oktatási, sport és ifjúsági együtt-
működési és fejlesztési alap), Horizont 2020 (tudományos együttműködési 
alap), Europe for citizens (önkormányzatok, civil szervezetek együttműködését 
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segítő alap), Creative Europe (európai kulturális és kreatív együttműködések 
támogatása), Life (környezetvédelmi alap), EaSI (munkahelyteremtés és szoci-
ális innovációk támogatása), Customs 2020 és Fiscalis program (vám és adózási 
rendszer fejlesztésére irányuló alap). A területi együttműködésekre jellemző, 
hogy partnerségben valósulnak meg. Ezek a Duna program (a Duna-medence 
országainak együttműködését támogatja) és az Adriai-Jón program (a nyugat- 
és dél-balkáni országok, továbbá Olaszország területi együttműködését támo-
gatja). Az IPA Előcsatlakozási Alapok Szerbia számára a 2014–2020-as költ-
ségvetési periódusban kilenc szektorban valósulhatnak meg, három tematikus 
területen és két multiszektorális kérdéskörben. 

A határon átívelő projektek a multiszektorális kérdéskörbe tartoznak. 
Ezek a határon átnyúló programok, melyek Vajdaság szempontjából a szerb–
magyar és a szerb–román együttműködéseket jelentik, továbbá elérhetőek 
a szerb–bosnyák programok is. Illetve ide tartozik még a mezőgazdaság- és 
vidékfejlesztési program, melynek fő momentuma a mezőgazdaság verseny-
képességének növelése. Az IPARD az első olyan program, ahol a termelők és 
a profitorientált szervezetek is megjelenhetnek a pályázói oldalon. Ezen tá-
mogatások lehívásához azonban szükség van a megfelelő kifizető intézmény-
rendszer kiépítésére és akkreditálására. 

5. Összefoglaló

Szerbia regionális fejlődése bonyolult pályán halad. Egyrészt az a felismerés 
alakítja, hogy hosszú távon a stabilitást és a fejlődést az Európai Unióhoz való 
csatlakozás tudja biztosítani. Bár a kétezres évektől kezdve egyre erősödő ten-
denciája van az európai irányultságnak Szerbia politikájában, a folyamatok na-
gyon lassan és akadozva haladnak. A regionalizáció és decentralizáció nagyon 
nehezen nyerhet teret ott, ahol az éveken át tartó unitárius, centralizált állam-
berendezés, a nacionalista érzelmek, az autonómiát az elszakadással, elszakadni 
akarással azonosító centralisták akadályozzák e folyamatok fejlődését. 

Bár „kötelező feladatként” Szerbia igyekszik megfelelni az uniós csatla-
kozás feltételeinek, a regionalizáció és decentralizáció tényleges megvalósu-
lásának gátat szab, hogy a középszintű kormányzás csupán „papíron” valósul 
meg. Ténylegesen csupán formális szempontok szerint kialakított, funkcióit 
részlegesen megvalósító szintről van szó. Olykor párhuzamosan többfajta kö-
zépszint is működik, az adminisztrációs határok elmosódottak, ami számos 
kérdést hagy maga után. 

A történelem folyamán Vajdaság mindig alárendelt helyzetben volt a 
mindenkori Szerbia területén (Szügyi 2015a). A tartomány státusa és jog-
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körei hol ki lettek bővítve, hol teljesen el lettek törölve. A jelenleg hatályos 
Alkotmány sem biztosít garanciát Vajdaság státusát illetően. Az északi régió 
helyzete jelenleg is sajátságos, hiszen azon túl, hogy Szerbia autonóm tar-
tománya, NUTS 2 régiót is képez. Bár az alkotmány értelmében felel saját 
gazdasági és egyéb ágazatainak, valamint területeinek kiegyensúlyozott fejlő-
déséért, azonban az ehhez szükséges eszközök felett nem rendelkezhet. A fej-
lesztésre szolgáló forrásokhoz a Szerbiai Fejlesztési Alapból és egyéb fejlesztési 
alapokból juthat mint NUTS 2 régió.

A körzetek fejlettségének meghatározására statisztikai mutatókat vehe-
tünk alapul. Vizsgálatukkal megállapíthatjuk, hogy az egyes körzetek közt 
fejlettségében eltérés tapasztalható, hiszen Újvidék igen erős gazdasági hú-
zóerőt képez a tartományban. Ugyanakkor egyes körzetek leszakadóban 
vannak. Az utóbbi évek kiegyensúlyozott regionális fejlettség kialakítására 
irányuló törekvéseinek tudható be, hogy Vajdaságban a különleges fejlesztési 
igényű körzetek száma az évek során csökkenő tendenciát mutat, azonban az 
átlagostól fejlettebb körzetek száma is csökkent.

Földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően Vajdaság jelentősége egyre job-
ban felértékelődött az utóbbi években, hiszen három oldalról határos uniós 
tagállammal. E körülmények között természeti és környezeti adottságai is 
felértékelődtek. Az uniós csatlakozási folyamatban Szerbia stratégiai partner-
ként tekint Magyarországra, ezáltal a vajdasági magyarság szintén jelentős 
szerepet tölt be. Az uniós csatlakozási forrásokhoz való hozzáféréssel Vajdaság 
számára a fejlesztési lehetőségek egy új dimenziója vált elérhetővé, amit a 
lehető legnagyobb mértékben ki kell használnia, ehhez azonban még szük-
séges egyes infrastruktúrák, valamint az intézményrendszer teljes kiépítése és 
zökkenőmentes működése. 
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