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ZÁDORI IVÁN 

Sziget-gazdaságok, sziget-modellek 

Bevezetés 
Sziget-gazdaságok vizsgálatával kapcsolatos kutatások a múlt század második felé-
től kezdve jelennek meg a közgazdaságtanban: a csendes-óceáni, korábban gyarmati 
fennhatóság alatti szigetek gazdasági, fenntarthatósági, versenyképességi kérdései-
nek vizsgálata alapvetően e területek függetlenségének, illetve korábbi, megváltozott 
politikai státuszuk gazdasági-társadalmi következményeinek kutatásával függ össze, 
majd az elemzések fokozatosan kiterjednek a világ más szigeteire és szigetszerű 
területeire is. Ezen gazdaságok legtöbbje kísérletek, próbálgatások sokaságát „vé-
gezte” és végzi jelenleg is több-kevesebb sikerrel annak érdekében, hogy működő-
képes, hosszabb távon fenntartható gazdaságot építsenek fel, amely biztosítja a helyi 
lakosság megfelelő életfeltételeit. A témával kapcsolatos modelleket vizsgálva két 
markáns irány különíthető el, egyrészt felbukkan a sziget jelleg és sziget-szerűség 
egyszerű „problémaként” történő megközelítése: ezek az elemzések elsősorban a 
külső függést, az adott szituációk fenntarthatatlanságát, sérülékenységét emelik ki 
(„vulnerability”), míg a tanulmányok másik része arra próbál rávilágítani, hogy e 
fenntarthatatlan, sok esetben gazdasági és politikai szempontból előnytelennek tűnő 
függő szituációkat is lehet megfelelően menedzselni és kedvező gazdasági, társa-
dalmi helyzetet létrehozni. A sziget-példák vizsgálata természetesen alkalmatlan 
univerzális modellek és minden szituációban alkalmazható cselekvési tervek megfo-
galmazására, de ugyanakkor egyes, jól elkülöníthető sziget-stratégiák vizsgálata 
több olyan tanulsággal szolgálhat, amelyet más gazdasági, társadalmi és környezeti 
feltételrendszer mellett is érdemes figyelembe venni, anélkül, hogy bármelyik vizs-
gált modellt egyértelműen jónak, vagy az egyetlen követendő, járható útnak titulál-
nánk. A következőkben a sziget-gazdaságok általános jellegzetességeinek vázlatos 
bemutatásán túl e területekkel kapcsolatos legfontosabb modellek kerülnek áttekin-
tésre. 

Általános jellegzetességek 
A sziget-jelleg számtalan meghatározása bukkan fel a témával foglalkozó szakiroda-
lomban. Az Eurostat definícióját1 használva, a sziget olyan vízzel körülvett száraz-
föld, amelynek: 

− területe legalább 1 négyzetkilométer; 
− távolsága legkevesebb 1 kilométer a szárazföldtől; 
− Legalább 50 állandó lakosa van; 
− és a szárazfölddel nincs állandó összeköttetése (híd, alagút, stb.)2 

                                                        
1 Analysis of the island regions and outermost regions of the EU (2003) Part I. The island regions 
and territories. 
2 Ötödik feltételként megjelenik, hogy nem ad otthont EU tagország fővárosának. 
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Ezek a kisebb-nagyobb gazdasági és politikai egységek, amelyek egy kontinen-
tális ország esetében gyakran egy régió, megye vagy éppen kistérség területének 
felelnek meg, egészen más megvilágításba kerülnek, amikor tenger veszi őket körül. 
E földrajzi helyzet sajátosan érinti a megközelíthetőséget, elérhetőséget, a szárazföl-
di területekhez történő gazdasági, politikai integráció kérdését. A szigetek és a né-
hány európai mikro-állam esetében az a „furcsa” helyzet áll elő, hogy több olyan 
formáció is létezik, amely évszázadok óta működőképes. Minél kisebb és minél 
inkább elszigetelt egy gazdaság, annál intenzívebben jelenik meg az igény arra, hogy 
nyissanak a külső piacok felé, és olyan gazdasági tevékenységekre speciali-
zálódjanak, amelyek hosszú távon biztosítják az adott terület fenntarthatóságát.3 

A sziget-jellegből fakadó általános jellegzetességek a következő pontokban fog-
lalhatók össze: 

Gazdasági tevékenységek, piacok: A gazdasági tevékenységek kevésbé diver-
zifikáltak és sokkal specializáltabbak, alapvetően a humán és nemhumán erőforrások 
viszonylagos szűkössége miatt, a kisméretű helyi piacok pedig csak korlátozott lehe-
tőséget nyújtanak a gazdasági fejlődésre. A szigetek az esetek többségében „végpia-
cok” (end market), alapvetően szűk kínálattal. A szigetek jelentős részén a szekun-
der szektor hiányzik, nincsenek megfelelő kapacitások, az elsősorban a rendelkezés-
re álló természeti erőforrásokhoz kapcsolódó primer szektor nem minden esetben 
létezik, a tercier szektor jelenléte pedig alapvetően a nemzetközi gazdasági trendek-
kel áll szoros kapcsolatban. 

Kereskedelem: A sziget-gazdaságok GDP-arányos kereskedelemmel (ex-
port+import/GDP) mért nyitottsága és függősége az esetek többségében nagy, amely 
instabilitáshoz, illetve a sziget-gazdaságok sérülékenységéhez vezethet. Az esetek 
többségében létezik néhány export-képes termék, és ennél jóval több import-termék. 
Az export általában földrajzilag erősen koncentrált (korábbi gyarmattartó országok, 
anyaországok, viszonylag közel fekvő nagy piacok, stb.), az import azonban már 
kevésbé mutat koncentrált formát. A fizetési mérleg sokszor erősen deficites, amit 
csak külföldi segélyekkel, támogatásokkal lehet egyensúlyban tartani. 

Méretgazdaságosság: A méretgazdaságosságból fakadóan a beruházások egy ré-
sze nem gazdaságos. Másrészt az oktatás, egészségügy, szociális ellátás és az admi-
nisztratív szolgáltatások területén is magasabb költségek és kevésbé fejlett szolgálta-
tások jellemzőek, ugyanakkor a nonprofit szektor esetleges megjelenése és szerep-
vállalása, illetve a külső forrásokon, vagy kemény adótételeken alapuló intenzív 
kormányzati/önkormányzati tevékenységek javíthatják a helyzetet. 

Elérhetőség, megközelíthetőség, szállítás: Az elérhetőség kérdései kritikusak le-
hetnek, a termelési és szállítási költségek magasak, különösen abban az esetben, ha 
az adott területek gazdasági kapcsolatai nem a közeli piacokhoz, hanem a korábbi 
történelmi, politikai, igazgatási kapcsolatoknak megfelelően távolabbi területekhez 
kötik őket (pl. Franciaország tengerentúli területei és az anyaország kapcsolata). 

Specializáció: Mindenképpen kedvező, ha egy területnek sikerül megtalálnia azt 
a gazdasági tevékenységet, amely hosszabb távon is képes biztosítani az ott élő né-
pesség jólétét. Azonban ez az állapot a szigetek esetében sokszor törékeny és érzé-
keny lehet, komoly szezonalitást mutathat és sokszor az adott szigettől független 
külső tényezők hatására következnek be olyan változások, amelyek ellehetetlenítik a 
korábban jelentős bevételeket produkáló tevékenységeket (például a terrorfenyege-

                                                        
3 Bertram, G.  – Poirine, B. (2007), 329. p. 
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tettség hatásai a turizmusra, bármennyire is jó a fogadóterület kínálata, vagy például 
egy halászatra szakosodott sziget esetében egy olajtanker katasztrófája által generált 
hatások, stb.). A K+F az esetek többségében minimális, a szigetek és szigetszerű terüle-
tek esetében sokkal inkább a gazdasági és technológiai trendek követéséről van szó. 

Foglalkoztatás, humán erőforrások: Munkanélküliségi ráta az esetek többsé-
gében sokkal magasabb, mint az anyaországokban, vagy az egyéb kontinentális terü-
leteken. A szigeteken található gazdasági tevékenységek nem feltétlenül kínálnak 
olyan munkahelyeket, amelyekhez a szigetlakók megfelelő végzettséggel rendelkez-
nek, de az is előfordulhat, hogy a magasan kvalifikált munkaerő saját szakmájában 
nem tud elhelyezkedni. A szigetek sok esetben illegális munkavállalókkal, szezoná-
lis munkásokkal rendelkeznek, tovább bonyolítva a helyzetet, másrészt több esetben 
komoly kihívások tapasztalhatók az oktatással, illetve az elvándorlással kapcsolat-
ban. A népsűrűség, korösszetétel, különféle szektorok jelenléte, vagy éppen hiánya 
szintén komoly befolyással bír az emberi erőforrás minőségére és mennyiségére. 

Természeti erőforrások, környezeti kérdések: A földrajzi izoláció sok esetben 
speciális környezeti viszonyokat eredményezett, melyet általában a növekvő népes-
ség, az erőforrások kiaknázása vagy éppen az urbanizáció nagyrészt tönkretett. Más-
részt több túlnépesesedett, kevésbé prosperáló sziget nem engedheti meg azt a „lu-
xust”, hogy a népesség szükséglet-kielégítésének rovására jelentős méretű termé-
szetvédelmi területeket tartson fenn, vagy az eredeti ökoszisztémák megőrzését prio-
ritásként kezelje. A szezonális gazdasági tevékenységek esetén a főszezonban a 
környezet terhelése sokszor kimeríti a tartalékokat. A szigetek sajátos ökológiai 
kérésein túl a tenger felől érkező kihívások is lényegesek, a tengervíz szennyezettsé-
ge komoly veszélyeket jelenthet, hasonlóan más környezeti változásokhoz, mint 
például a klímaváltozás hatására esetlegesen bekövetkező tengerszint emelkedése, 
amely szintén nagyon súlyos problémákat generálhat. 

Szabályozás, tervezés: Az esetek többségében, akár a népességet, akár a rendel-
kezésre álló erőforrásokat, akár a különféle gazdasági tevékenységeket nézzük, kü-
lönféle szabályok, tervezés, és hatékony menedzsment szükségesek ahhoz, hogy 
sikeres szituációkról lehessen beszélni (népességszabályozás, hulladékgazdálkodás, 
vízgazdálkodás, energetikai kérdések, stb.). A kritikus pontok tehát sokkal nagyobb 
intenzitással jelentkeznek, mint a szárazföldi területeken, valamint a kezelési lehető-
ségek, válaszok is erőteljesebben figyelhetők meg (amelyek természetesen nem fel-
tétlenül sikeresek). 

Statisztikai lehatárolás kérdése: Jelentősen torzíthatja a valós képet, ha az adott 
szigeteket, illetve sziget-jellegű területeket más területek részeként vizsgáljuk. Kor-
zika szigete például hosszú időn keresztül a Provence-Alpes-Côte d’Azur Régió 
részeként statisztikailag Franciaország legjobb eredményeket felmutató régiói között 
volt, amely a sziget tényleges helyzetét nem túlságosan tükrözte. Hasonló volt a 
helyzet a Wight-sziget esetében is (korábban NUTSIII-szint), ahol az egy főre jutó 
GDP az EU15 átlag 73%-a volt 1999-ben, de amikor a szigetet NUTSII-szintű 
„Hampshire&Isle of Wight statisztikai régióhoz csatolták, a korábbi mutató 104%-ra 
módosult, ezért a külső, jelen esetben Európai Uniós források igénybevételére is 
csupán korlátozott lehetőségek adódtak.4 

                                                        
4 Off The Coast of Europe. Study undertaken by Eurisles on the initiative of the Islands 
Commission of CPMR, 2002 
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A MIRAB-modell 
A csendes-óceáni szigeteket vizsgálva az 1980-as évek közepétől egyre több tanul-
mányban bukkan fel olyan gazdaságok leírása, ahol a fogyasztás szintje csak úgy 
tartható fenn, hogy folyamatosan más gazdaságok által generált többlet áramlik ezen 
területekre. Ez természetesen nem sziget-specifikus gazdasági szituációként fogható 
fel, de a kis szigetek esetében jellegzetes formának tekinthető, különösen abban az 
esetben, ha e területek csupán egy-két exporttermékre specializálódtak, valamint a 
világpiaci mozgások, a természeti katasztrófák, a természeti erőforrások kimerülése, 
a komoly költségvetési deficit, a diverzifikációs képesség és az új piacok felé törté-
nő elmozdulás hiánya, a helyi gazdaság gazdaságtalansága eleve sérülékennyé teszik 
őket. Egy ilyen gazdasági helyzet azonban nem minősíthető egyértelműen kritikus-
nak: ha ez a típusú áramlás fenntartható és hosszabb távon működtethető anélkül, 
hogy az érintettek rosszabbul élnének, vagy számottevően változtatni akarnának a 
helyzetükön, akkor ez az út sokkal inkább egy lehetséges stratégia a különféle el-
mozdulási lehetőségek közül, amely arról szól, hogy egy gazdaság hogyan tudja 
kihasználni a gazdasági és nem gazdasági erőforrásait, mint például a korábbi politi-
kai, gyarmati kapcsolatrendszer és függés, vagy éppen a stratégiai elhelyezkedés. 

A témával kapcsolatos legismertebb modell az ún. MIRAB-modell5 (Bertram and 
Watters, 1984, 1985, 1986; Bertram, 1986, 1987; Watters, 1987). Az eredeti, 1984-
es vizsgálatba bevont szigetek, Cook Islands, Niue, Tokelau, Kiribati, különféle 
alkotmányos formában, épphogy kezdtek kilábalni a gyarmati időszakból. E szigete-
ket vizsgálva alapvetően az foglalkoztatta a kutatókat, hogy az akár kritikusnak és 
fenntarthatatlannak is tekinthető trendek ellenére mi tartja mégis e gazdasági-
társadalmi rendszereket viszonylagos kiegyensúlyozott működésben és stabil álla-
potban? Ráadásul a vizsgált szigetek esetében a túlnépesedés, a rendelkezésre álló 
erőforrások felhasználása jóval meghaladta az ökológiai lábnyomot, és első ránézés-
re is úgy tűnt, hogy ezek a sziget-gazdaságok külső beavatkozás, „hátország” (ún. 
hinterland) nélkül működésképtelenek. A szerzők szerint a válasz két stock-flow 
jellegű kapcsolatrendszerben gyökerezik: 

− A tengerentúlra kivándorlók és leszármazottaik (stock), ami egyrészt további 
kivándorlókat, ugyanakkor a fogadó területekről (anyaország, korábbi gyar-
mattartó, stb.) érkező segélyeket, támogatást jelentenek (flow) (Migration – 
Remittances) 

− A helyi közszféra által foglalkoztatott munkaerő és intézményrendszer 
(stock), amely szintén folyamatos segélyekben és támogatásokban részesül 
(flow) (Aid – Bureaucracy) 

A két vázolt stock-flow jellegű folyamat angol kezdőbetűiből áll össze a MIRAB 
rövidítés. A szerzők szerint ezen áll, illetve bukik az ilyen típusú sziget-gazdaságok 
további sorsa: ha ezek az áramlások folyamatosan működnek, a szigetek gazdasági-
társadalmi rendszere hosszabb távon fenntartható. A szakirodalomban „rent-
seeking”-nek nevezett, további külső erőforrások bevonását célzó sajátos forráskere-
sési tevékenység sikeressége és hosszabb távú fenntarthatósága az esetek többségé-
ben szisztematikus és átgondolt stratégiákat, menedzselést, lobbi-tevékenységeket 
igényel. Bár a modell az 1980-as években keletkezett, és hogy meddig működnek 
ezek a rendszerek, továbbra is nyitott kérdés, de úgy tűnik, a szerzők korábbi megál-

                                                        
5 Bertram, G. (2006), 1–13 p. 
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lapításai a vizsgálatba korábban bevont szigetek esetében jelenleg is fennállnak. Az 
eredeti MIRAB-modell óta számtalan tanulmány született világszerte e modell kiter-
jesztéséről más szigetekre is, sőt, bizonyos esetekben nem-sziget jellegű területek 
esetében is empirikusan igazolták a modell meglétét, és természetesen többen pró-
bálkoztak a modell továbbfejlesztésével, illetve kritikájával.6 

Vulnerability Index 
Más szerzők, mint például a máltai Lino Briguglio, elsősorban a kis fejlődő sziget-
gazdaságokat (Small Island Developing States, SIDS) vizsgálva, a gazdasági sérülé-
kenység (Vulnerability) dimenzióját hangsúlyozzák. E sérülékenység természetesen 
meglehetősen komplex és sokdimenziós (pl. gazdasági, környezeti, szociális, keres-
kedelmi, a klímaváltozással és a katasztrófákkal kapcsolatos, stb.), ugyanakkor nem 
tekinthető feltétlenül egyenlőnek a szegénységgel és a kedvezőtlen gazdasági hely-
zettel. Briguglio alapján e sziget-gazdaságok legfontosabb jellegzetességei a követ-
kezőképpen foglalhatók össze: 

− magasfokú gazdasági nyitottság; 
− szűk és specializált export, nagyfokú diverzifikáció nélkül; 
− importfüggőség, különösen az energiaszektor és ipari termékek esetén, erősen 

korlátozott helyettesítési lehetőségekkel; 
− a szigetszerűségből fakadó periférikus jelleg, a távolságból következő magas 

szállítási költségek, marginalizáció.7 
Az 1992-es Rio de Janeiró-i Környezet és Fejlődés Világkonferencián elfogadott 

Agenda 21 17. fejezete foglalkozik a fejlődő sziget-gazdaságok problémáival, ki-
emelve, hogy környezeti és gazdasági szempontból is speciális fenntarthatósági 
kihívásokkal kell szembenézniük. Az ezt követő 1994-es Barbadosi Konferencián 
elfogadásra került a Kis Fejlődő Szigetállamok Fenntartható Fejlődés Akcióprog-
ramja (The Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island 
Developing States (SIDS Programme of Action), amely a legfontosabb prioritás-
területeket és a leglényegesebb, szigetekkel kapcsolatos kihívásokat azonosítja, 
köztük a gazdasági sérülékenység kérdését is, kiemelve egy sérülékenységi index 
kidolgozásának szükségességét.8 

A kis fejlődő sziget-gazdaságok sérülékenysége azóta is számtalan nemzetközi 
konferencia népszerű témája és különféle sérülékenységi indexek tömege jön létre, 
ugyanakkor a kedvezőtlen gazdasági, társadalmi és környezeti helyzet folyamatos 
hangsúlyozása nem magyarázza jól néhány, sok szempontból sérülékenynek titulál-
ható sziget, illetve szigetszerű terület kimagasló gazdasági teljesítményét (a szakiro-
dalomban Szingapúr-paradoxonnak nevezett jelenség). Briguglio ezért későbbi ta-
nulmányaiban bevezeti a rugalmasság (Resilience) kategóriáját, és ennek eredmé-
nyeképpen az általa használt új mutatószám az EVIAR (Economic Vulnerability Index 
Adjusted for Resilience), a rugalmassághoz igazított gazdasági sérülékenységi index 
lesz,9 elfogadva, hogy az alapvetően sérülékeny sziget-gazdaságok közül néhány 
olyan stratégiát folytat, amely erősíti rugalmasságukat és enyhíti sérülékenységüket, 
azonban az igazi “miértekre” nem kapunk választ. Briguglio szerint a sérülékenység 

                                                        
6 A szakirodalomban felbukkanó alternatívák: MIRAGE (H. C. Brookfield. 1986), MURAB (Munro, 
1990); MIRTAB (Ogden, 1993); TouRAB (Guthunz és Von Krosigk, 1996) 
7 Briguglio, L. (2003) 
8 Briguglio, L. (2004) 
9 Briguglio, L. – Galea, W. (2003) 
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nagyrészt “adottság”, amit elkerülni nem nagyon lehet, ugyanakkor lehet olyan stra-
tégiákat alkalmazni, amelyek ezt a sérülékenységet, vagy annak következményeit 
csökkentik és fel lehet készülni a nehezebben előre jelezhető eseményekre is. 
Briguglio és Galea négy lehetséges szcenáriót vázol a rugalmasság – sérülékenység 
viszonyrendszerét elemezve, az általuk használt mintát szigetszerű területekre is 
kiterjesztve, nem csupán sziget-gazdaságok fenntarthatósági kérdéseit vizsgálva:10 

 

„Örökség” A sérülékenység csökkenését 
eredményező stratégiákat alkalma-

zó gazdaságok 

A sérülékenység növelését 
eredményező stratégiákat 

alkalmazó gazdaságok 
Eleve sérülékeny 
országok 

”self-made” – önmegvalósító szcená-
rió Legrosszabb megoldás szcenárió 

Eleve rugalmas 
országok Legjobb megoldás szcenárió “tékozló fiú” szcenárió 

 

A szerzőpárosnak a vázolt modellel kapcsolatos legfontosabb megállapításai a 
következő pontokban foglalhatók össze: 

− A különféle érzékenységi indexek empirikusan is igazolják, hogy a kis álla-
mok, különösen a kis, fejlődő sziget-gazdaságok gazdaságilag érzékenyebbek, 
mint más államok; 

− Sok kis, eleve kedvezőtlen helyzetből startoló sziget-gazdaság képes egészen 
jó gazdasági, társadalmi és környezeti mutatókat produkálni, ami azt feltéte-
lezi, hogy olyan stratégiákat alkalmaznak, amelyek rugalmasságukat, alkal-
mazkodóképességüket erősítik;  

− Az alacsony GDP-vel rendelkező kis fejlődő sziget-gazdaságok az esetek többsé-
gében sérülékenyek és szegények, ezért erősíteni kell a versenyképességüket; 

− A sérülékenység elkerülésére irányuló stratégiáknak fontos szerepet kell ját-
szaniuk ezen államok fenntarthatósági stratégiáiban; 

− Ha nem állnak rendelkezésre a váltáshoz és az elmozduláshoz szükséges erő-
források, a nemzetközi közösségnek segítő kezet kell nyújtania; 

− Végül a további vizsgálatoknak és összehasonlító elemzéseknek új irányt 
szabhat a rugalmassághoz kapcsolódó új index kidolgozása. 

A profit-modell 
Annak ellenére, hogy több tanulmányban a kis méret és az elzártság miatt a szigetek 
sérülékenysége került előtérbe, más szerzők, mint például Bertram és Poirine szerint 
ez a koncepció úgy tűnik, sem elméletben, sem empirikusan nem állja meg a helyét, 
a szigetszerűségnek nem csak hátrányai vannak, illetve több olyan sziget-gazdaság 
létezik, amely szignifikáns szerepet játszik a világgazdaságban.11 A sziget-gazda-
ságok egyes esetekben nem csupán passzív szemlélői a világgazdasági események-
nek, hanem aktív szereplőként próbálják a rendelkezésre álló előnyöket, kapcsolato-
kat, viszonyokat, erőforrásokat stb. kihasználva helyzetüket optimalizálni. Másrészt 
nyilvánvaló, hogy a korábban vázolt MIRAB modell sem tekinthető általánosnak, 
kell, hogy legyenek olyan területek és adott időszakok is, ahol nem MIRAB-jellegű, 
illetve MIRAB előtti és utáni (non-MIRAB, pre-MIRAB és/vagy post-MIRAB) stratégiák 
jellemzik a hátországgal, vagy a külvilággal való kapcsolatrendszert. 

                                                        
10Uo. 8. p. 
11 Bertram, G. - Poirine, B. (2007), 331. p. 
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A későbbi kritikákból, illetve az eredeti MIRAB-modell továbbgondolásaiból ér-
demes kiemelni Godfrey Baldacchino PROFIT-modelljét12. Baldacchino szerint több 
sziget-gazdaság aktív stratégiát folytat annak érdekében, hogy jövőjét meghatározza, 
tehát nem egyszerűen a külső gazdasági, politikai és pénzügyi transzferek működte-
tik e rendszereket. A MIRAB modell továbbra is egy lehetséges kapcsolatrendszer a 
hátországgal a számtalan lehetőség közül, amit Baldacchino a lehetséges alternatí-
vák spektrumának egyik végpontjaként definiál. A másik „végpont”, melyet a kana-
dai szerző vázol, az ún. PROFIT-modell, a következő elemekkel: 

− P (people considerations); 
− R (resource management); 
− O (overseas engagement); 
− FI (finance, insurance and taxation); 
− T (transportation). 
E modell lényege, hogy: 
− a szigetlakók ténylegesen is „érintettek” és meghatározó alakítói, nem csupán 

passzív résztvevői a gazdasági-társadalmi folyamatoknak, a munkaerőpiaci 
folyamatoktól kezdve a népességszám kontrolljáig, vagy éppen az állampol-
gársággal összefüggő kérdések kezeléséig (People considerations); 

− a rendelkezésre álló, illetve a külvilág számára érdekes, értékes erőforrások 
hatékony menedzselése figyelhető meg (Resource management); 

− a tengerentúli területekkel, korábbi anyaországokkal a történelmi előzmé-
nyekből következő sajátos politikai kapcsolatoknak megfelelő viszonyrend-
szerből adódóan e kapcsolatok menedzselése intenzív, aktív formában figyel-
hető meg, „kreatív” diplomáciai megoldásokkal (Overseas engagement); 

− a rendelkezésre álló sajátos erőforrásoknak, kiaknázható lehetőségeknek meg-
felelően ezen erőforrásokra és az általuk generált tevékenységekre történő 
specializáció (Baldacchino: speciation) jellemzi a gazdaságukat (Finance, 
insurance, taxation); 

− Megközelíthetőségi, elérhetőségi, szállítási lehetőségek kontrollja 
(Transportation) 

A PROFIT-modellbe sorolható szigetek esetén kitüntetett szerephez jut e területek 
politikai, jogi státusza: e szigetek jelentős része nem tekinthető teljesen független-
nek, hanem a korábbi történelmi hagyományoknak, politikai vagy éppen gyarmati 
kapcsolatrendszernek megfelelően az autonómia különféle lépcsőfokain elhelyez-
kedve, próbálják a helyzetüket optimalizálni és rendszerint az anyaország, a korábbi 
gyarmattartó (Baldacchino: metropolitan partner) is profitál e sajátos viszonyrend-
szer fenntartásából. Ez a kategória a sziget-gazdaságokkal foglalkozó szakirodalom-
ban leginkább SNIJ – Sub National Island Jurisdictions néven jelenik meg, a koráb-
ban már említett, általában független, ún. SIDS – Small Island Developing States – 
kategóriával szemben. 

E sajátos politikai kapcsolatok, hagyományos viszonyrendszerek „kiaknázása” 
tehát szintén jelentős versenyképességi tényezőnek tekinthető. A politikai autonómia 
fokát számtalan külső és belső, az adott szituációt jellemző tényező határozza meg, 
de általában olyan aszimmetrikus, föderalisztikus kapcsolatrendszerek, ahol a kisebb 
egység, vagy egységek politikailag egy nagyobb egységhez kapcsolódnak. A kap-

                                                        
12 Baldacchino, G. (2005, 2006); Bertram, G. (2006) 
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csolat a legtöbb esetben a korábbi gyarmati függésből következik, de a kis egységek 
viszonylag nagy autonómiával rendelkeznek, ugyanakkor a kis egységek részvétele a 
nagyok politikájában minimális.13 Tipikusan ilyen kapcsolatnak tekinthető a Feröer-
szigetek és Grönland viszonyrendszere Dániával, Aland viszonya Finnországgal, az 
Azovi-szigetek és Madeira kapcsolata Portugáliával, a Man-sziget, a Csatorna-
szigetek, Guernsey és Jersey, valamint az Egyesült Királyság viszonyrendszere, 
vagy éppen az Északi Mariana-szigetek és Puerto Rico kapcsolatrendszere az Egye-
sült Államokkal. E kapcsolatrendszerek kialakulása az esetek többségében a korábbi 
viszonyrendszer „átértékelésére”, a korábbi történelmi szituációkra, valamint némi-
leg az egyes területek saját érdekérvényesítő képességére vezethető vissza, ahol a 
résztvevő felek egyaránt profitálnak a fennálló helyzetből, ráadásul egészen jó gaz-
dasági teljesítményt nyújtva. 

Az említett szigetek esetében nincs arról szó, hogy a függetlenséget keresnék, 
hanem sokkal inkább az autonómia magas szintjével és önkormányzatisággal ren-
delkező gazdasági-társadalmi viszonyrendszer további fenntartásában érdekeltek. 
Természetesen ezek a példák sem tökéletesen ugyanolyanok, például lényeges elté-
rések lehetnek abban, hogy választanak-e az anyaország parlamentjébe képviselőket, 
vagy nem, illetve mióta áll fenn a kapcsolatrendszer – a Csatorna-szigetek esetében 
például 1204 óta, Aland esetében az I. világháborút követő egyezmények következ-
tében kerülnek a szigetek fókuszba.  Az esetek többségében a nagyobb partner fele-
lős a védelemért, a külügyi kérdésekért és közös fizetőrendszer létezik, a kis partner 
pedig rendszerint minden egyéb ügyben nagyfokú autonómiát élvez. Természetesen 
számtalan szint figyelhető meg, például a Feröer-szigeteken, Aland, az Azovi-
szigetek és Madeira esetében nincs teljes önállóság az adók meghatározásában, vagy 
például a közszolgáltatások Man-szigeten nincsenek saját hatáskörben. Az első pil-
lantásra akár komolytalannak tűnő különbségek azonban befolyásolhatják az egyes 
területek jelenlegi versenyképességét és a lehetséges elmozdulási, diverzifikációs 
irányokat is. 

Különféle tanulmányok, és empirikus adatok sora bizonyítja, hogy ezek a kis, 
nem egészen független sziget-gazdaságok gazdaságilag jól teljesítenek nagyobb, 
főleg kontinentális országoknál (Armstrong, 1998, Armstrong és Read, 2002, stb.), 
de hasonló eredményekre vezet az európai szigetek és sziget-régiók vizsgálata is 
(Eurisles, 2005). További összehasonlító elemzésekből az is kiderül, hogy a nem 
teljesen független szigetek jobban teljesítenek a független társaiknál. (Bertram, 
2004, Poirine, 1998). Az összehasonlító sziget-tanulmányok több mint 110 olyan 
sziget-gazdaságot azonosítanak, ahol állandó lakosság él, és a korábban már említett 
aszimmetrikus föderalisztikus kapcsolatrendszer valamilyen formában megfigyelhe-
tő. Globálisan vizsgálva a kérdést, e szigetek stratégiáiban Baldacchino szerint öt 
gazdasági és négy politikai „kapacitás” tűnik karakterisztikusnak: 

− Pénzügyi tevékenységek és az adózás feletti önrendelkezés; 
− Környezeti, természeti erőforrások feletti önrendelkezés; 
− Elérhetőség, megközelíthetőség és szállítás feletti önrendelkezés; 
− Személyek szabad áramlásából fakadó előnyök; 
− Önálló turizmus-politika; 

                                                        
13 Lessons From the Political Economy of Small Islands. The Resourcefulness of Jurisdiction. 
Edited by Godfrey Baldacchino and David Milne. Institute of Island Studies, University of Prince 
Edward Island, Macmillan Press Ltd. London, 2000, 22-26. p. 
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Valamint kreatív politikai kapacitásként: 
− A sajátos jogi státuszból fakadó, folyamatosan „kijátszható” kártyák; 
− Nemzeti, illetve sajátos, nemzeti szint alatti identitás hangsúlyozása;  
− Kisebbségek védelme; 
− Illetve az ún. „para-diplomácia” folytatása, amely pénzügyi, környezetvédel-

mi, kereskedelmi egyezményekben való önálló részvételt jelenti.14 
A PROFIT-modellbe illeszthető szigetek esetében a „kreatív”, hosszabb-rövidebb 

ideig versenyképes gazdaság megvalósításán túl a korábbi történeti előzményeknek a 
jelenlegi kedvező helyzet kialakításában rendszerint kitüntetett szerepük van. Lé-
nyeges elem, hogy a versenyképesség fenntartása, a piaci rések megtalálása folya-
matos kihívásként, egyfajta kényszerként jelentkezik, hiszen a gyakran túlzott speci-
alizáció esetén a világgazdasági trendek változásával a korábbi kedvező szituáció 
hamar kedvezőtlen gazdasági helyzethez vezethet. Sok esetben a külső szemlélők 
számára a sziget-gazdaságok, a szigeteket jellemző gazdasági, társadalmi folyama-
tok nagymértékben hasonlónak tűnhetnek, de a valóságos kép ennél sokkal árnyal-
tabb. Fontos leszögezni, hogy nincs minden esetben alkalmazható útja a fejlődésnek, 
egyik megoldás sem minősíthető egyértelműen jónak, jobbnak, vagy univerzálisan 
alkalmazható formának. A siker kulcsa azonban szinte minden esetben egyfajta szé-
les stratégiai társadalmi megállapodás közösségi szinten, együtt a szükséges rugal-
massággal és nagyfokú alkalmazkodási képességgel, amikor az - elsősorban a külső 
- feltételek változnak. A korábbi, a szakirodalomban is felbukkanó megközelítések-
kel ellentétben a szigetek fenntarthatósága nem csupán a rendelkezésre álló, rendsze-
rint szűkös erőforrásokkal való gazdálkodást jelenti, hanem a rendszeren kívüli, 
rendkívül fontos külső források menedzselését is, melynek hatására a szigetek kö-
zösségeinek jóléti szintje fenntartható, vagy növelhető. 

A SITE-modell 
Baldacchino PROFIT-modellje tökéletesen írja le azokat a szigeteket, amelyek offsho-
re-központként, pénzügyi központként, hajózási, regisztrációs központként vagy 
éppen katonai bázisként funkcionálnak. De mi a helyzet azokkal a szigetekkel, ame-
lyek nemzetközi idegenforgalmi szerepet töltenek be? Tulajdonképpen ebben az 
esetben is a pénzügyi központokhoz és adóparadicsomok kialakításához hasonló 
stratégiai megközelítésről van szó, a turisztikai kínálat kialakítására és biztosítására 
alkalmas szigetek a rendelkezésre álló, elsősorban természeti és földrajzi adottságai-
kat próbálják kihasználni és versenyképességi tényezőként eladni. Ez az út sem te-
kinthető azonban általánosnak és minden esetben sikerre vezetőnek: vannak olyan 
fogadóhelyek, amelyek kedvezőbb helyzetben vannak (küldő területek közelsége, 
megközelíthetőség, elérhetőség, nyelv, fizetőeszközök, „érdekes” kínálati elemek, 
kedvező időjárás, stb.), más esetekben e tényezők korlátozottan, vagy nem megfelelő 
mértékben állnak rendelkezésre. McElroy 36 ilyen típusú sziget-gazdaságot azono-
sít, melyeket SITE-nak (Small Island Tourist Economies) nevez, rámutatva arra, hogy 
a teljesen független jogi státusz potenciálisan kedvezőtlenebb helyzetet jelent, mint a 
nem teljesen független, a föderalisztikus státusz. Az említett szerző a sziget-
gazdaságokat az általa konstruált ún. TPI index (Tourism Penetration Index) segítsé-
gével hasonlítja össze, ahol 8 a legsikeresebb 9 SITE közül nem teljesen független, 
míg 6 a 8 legkevésbé fejlett sziget közül független jogi státuszt élvez.  A szigetek 

                                                        
14Baldacchino, G. (2006), 861. p. 
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mérete szintén fontos szerephez jut: a nagyobb területtel és népességgel rendelkező 
fogadóterületek teljesítménye az empirikus adatok alapján szintén elmarad a kisebb 
szigetek teljesítményétől.15 

A vázolt modellek természetesen nem minden esetben jelennek meg tiszta for-
mában, átfedések lehetnek, melyek elsősorban a MIRAB és a SITE, illetve a PROFIT és 
a SITE között figyelhetők meg a gyakorlati példák alapján, másrészt abszolút nem 
tekinthetők statikus modelleknek, hiszen az egyes sziget-gazdaságok végig mehet-
nek az egyes „lépcsőfokokon”, ahogyan a külső gazdasági feltételek változnak, illet-
ve versenyképességi tényezőik fel és leértékelődnek az idő múlásával. E modellek 
alapján tehát érdemes átértékelni a korábbi sziget-fenntarthatósággal kapcsolatos 
koncepciókat, amelyek nem csak arról szólnak, hogy rögtön fenntarthatatlannak 
minősítünk egy adott gazdasági-társadalmi állapotot, hiszen a gyakorlat azt mutatja, 
hogy e sziget-gazdaságok folyamatosan elmozdulnak egy-egy következő, vélt, vagy 
valós egyensúlyi állapot felé, tökéletes modell és mindenki számára járható út azon-
ban nem létezik. Az alábbi ábrán Bertram alapján nyomon követhető a 3 vázolt ide-
áltípusba sorolható sziget-gazdaságok köre, feltüntetve az egyes kategóriák közötti 
lehetséges átfedéseket is. 

Összegzés 
A sziget-gazdaságok fenntarthatóságával, működtethetőségével összefüggő fejlődési 
pályák, stratégiai orientációk és a legfontosabb modellek áttekintése alapján nyil-
vánvaló, hogy univerzális, mindenek felett álló követendő út és helyes stratégia nem 
létezik. Az egyes fejlődési pályákat és versenyképességi tényezőket nagymértékben 
befolyásolják a korábbi időszakok gazdasági, társadalmi eseményei, kapcsolatrend-
szerei, és az egyébként a külső szemlélők számára akár fenntarthatatlannak minősít-
hető szituációk is a rendelkezésre álló természeti és humán erőforrásokat 
(ki)használva és megfelelően menedzselve hosszabb távon működtethetők, ha a 
gazdaságok képesek megtalálni azokat a „piaci réseket”, ahol sikeresek lehetnek. A 
sziget-gazdaságokkal kapcsolatos modellek és elvi megfontolások természetesen 
más területek számára is példaértékűek lehetnek, különösen kisebb, szigetszerű terü-
letek fenntarthatóságának, versenyképességének vizsgálatánál lehet a korábban vá-
zolt, Magyarországon kevésbé ismert eredményeket figyelembe venni. 

 

                                                        
15 Bertram, G. (2006), 6. p. 
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Ideáltípusok és lehetséges átfedések (MIRAB, PROFIT, SITE) 

a: átfedések a MIRAB és a SITE között 
b: átfedések a SITE és a PROFIT között 

Forrás: Bertram, G. (2006), 7. p. 
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MIRAB SITE 

PROFIT 

Cook Islands (a) 

Niue 
Tokelau 
Samoa 
French Polynesia 
Tonga 
Marshall Islands 
Federated States of 
Micronesia 
Palau 
Marianas (a) 

Tuvalu 
Kiribati 
St Helena 
St Kitts (a) 

US Virgin Islands (a) 

Guadeloupe (a) 

Martinique (a) 

Cape Verde 
Comoros 
Sao Tome & 
Principe 
St Pierre et 
Miquelon 
Mayotte 

British Virgin 
Islands (b) 

St Maarten 
Aruba 
Cayman 
Islands (b) 

Turks & 
Caicos (b) 

Bermuda (b) 

Malta 
Guam 
US Virgin 
Islands (a) 

Anguilla 
Marianas (a) 

Barbados 
Bonaire 
Antigua 
Maldives 
French Polynesia (b) 

Cook Islands (a) 

Bahrain (b) 

St Kitts (a) 

St Lucia 
Curacao 
Seychelles 
Martinique (a) 

Grenada 
Montserrat 
St Vincent 
Guadeloupe (a) 

Dominica 
Falklands 
Pitcairn 
Bali 

Jersey, Guernsey, Bahamas, Cayman 
Islandsb, Isle of Man, British Virgin 

Islands (b), Bermuda (b), Malta, Vanuatu, 
Greek Cyprus, Madeira, Turks & Caicos, 

FrenchPolynesiab, Bahrainb 
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