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Mottó: „A dolgokat nem akkor értem meg, ha a dolgokat elkülönítem, és 

önmagukban nézve meghatározom, hanem ha látom, hogy 

egymással összefüggnek, és olyan szakadatlan sorban állnak, 

amely az eredethez ér.” 
 (Hamvas Béla (1995), Scientia Sacra II. kötet 169.o.) 
 
Mottó: „A tudományos fejlődés jövőbeli menetét megjósolni nagyon kockázatos 

vállalkozás. Van azonban egy kézenfekvő terület, amelyben 

további kutatásra van szükség, és ez a térbeli eloszlások 

megfigyelt, de még nem magyarázott szabályosságainak figyelmes 

vizsgálata”  

 (Lackó, 1987 p. 69) 
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1. BEVEZETÉS 
 

A disszertáció a regionális fejlődés meghatározó tényezőivel foglalkozik az 

Európai Unióban (EU) és Magyarországon.  

A fejlődés Európán kívül, az EU-ban és Magyarországon is az érdeklődés 

homlokterébe került napjainkban. Az EU integráció gazdasági sikere 

megkérdőjelezhetetlen és korunk kihívásai - a gazdasági verseny, a globalizáció 

és a biztonságot oly nagymértékben fenyegető terrorizmus elleni küzdelem - 

akarva-akaratlanul is arra késztették és késztetik a tagállamokat, hogy egyre 

szorosabbá vonják együttműködésüket.  

A távolság és a tér szerepe átalakult. A globalizáció hatására formálódó 

gazdaságokban egyik legmarkánsabb folyamat, a lokalizáció erősödése 

figyelhető meg. Európa fejlődésében a térnek mindig is kitüntetett szerepe volt. 

A kontinens különböző térségeit behálózó és az azokat egybekapcsoló gazdasági 

tevékenységek telepítési feltételeitől függően a fejlődési periódusokban a 

dinamikus régiók geográfiai elhelyezkedése változott. „Az ókori dél - európai 

városállamokból, a reneszánsz közép - itáliai kis köztársaságokat érintve, az 

ipari forradalom korszakában Északnyugat - Európáig számtalan régió játszott 

centrumszerepet az európai fejlődésben. Sokuk évszázadokra elveszítette 

meghatározó pozícióját, mások viszont folyamatosan meg tudták őrizni 

erőfölényüket” (Horváth, 1998a p. 18.). A fejlődés eltérő mértéke és minősége 

miatt azonban egyenlőtlenségek alakultak ki Európában.  

Milyen tényezők határozzák meg az egyenlőtlenségek kialakulását és egy 

terület fejlettségi állapotát? Ezek között milyen ok - okozati összefüggések 

mutathatók ki? Mely eszközök segítik vagy torzítják a regionális fejlődést? És 

végezetül mely területek tekinthetők fejlettnek és fejletlennek? Ezekre a 

kérdésekre keresem a válaszokat a disszertáció megírása során.   

A dolgozat, a bevezetőt követően 7 fejezetben vizsgálja meg a regionális 

fejlődést meghatározó tényezőket. Az előszót követően a disszertáció 

célkitűzései olvashatók, melyben a kutatási téma és terület pontosan 
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meghatározásra kerül, amely nevezetesen az, hogy a regionális fejlődéshez 

kapcsolódó elméleteket, mutatókat és módszereket az EU-25, továbbá Románia 

és Bulgária régiói szempontjából áttekintsem, elemezzem és csoportosítsam az 

infrastruktúra, emberi erőforrás, innováció, külföldi tőke, és a közkiadási 

faktorok figyelembevételével. Ezek után a kapott eredmények tükrében 

javaslatot tegyek a fennálló regionális problémák megoldására. Értékelem, hogy 

a kapott regionális fejlettségi eredmények és az EU jelenleg alkalmazott 

regionális politikája harmonizál-e. Továbbá milyen  esetleges változtatásokra 

lenne szükség az eszközrendszer tekintetében és milyen új elemek bevezetése 

kell ahhoz, hogy a kevésbé fejlett területek felzárkózzanak. A következő fejezet 

a témához kapcsolódó szakirodalom kritikus feldolgozását tartalmazza, számos 

nemzetközi példát is felhasználva.  

A szakirodalmi áttekintés alfejezetekből áll. Elsőként a fejlődés és a 

versenyképesség fogalmának definiálását végzem el disszertációmban. 

Bemutatom a különböző fejlődéselméleteket és felfogásokat, majd a 

fenntartható fejlődés paradigmáját. Ezt követően a fejlődést „térbeli 

szemüvegen” keresztül vizsgálom, hiszen a „területi fejlődés tartalmilag felöleli 

egy ország egészére, különböző részeire, a településekre jellemző változásokat, 

a természeti erőforrások, a népesség, a termelés és az infrastrukturális 

hálózatok és ellátó intézmények területi elosztási és változási viszonyait, és a 

közöttük meglévő kapcsolatokat” (Lackó, 1987 pp. 67.). Ezek után a disszertáció 

a regionális versenyképesség fogalmi hátterét és speciális szempontjait tekinti 

át, majd felvázolja a versenyképesség vizsgálatához, értékeléséhez szükséges 

piramis modellt. A második alfejezet az infrastruktúra elemeivel (közlekedés, 

távközlés, energia, társadalmi) és a regionális elérhetőséggel foglalkozik. Ennek 

a résznek a fő célja, hogy bemutassa, hogy az infrastruktúrában fennálló 

különbségek, miként határozzák meg egy régió fejlettségét. A harmadik szakasz 

a humán tőke képzésére vonatkozó szakirodalmat tekinti át, hiszen a régiók 

fejlettsége nemcsak a fizikai infrastruktúra állapotától és a regionális 

elérhetőségtől függ, hanem meghatározó jelentőséggel bír abban az emberi 
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erőforrás minősége is. A szakirodalmi áttekintés negyedik része a kutatási és 

fejlesztési tevékenység (K+F), valamint az innovációs kultúra hatásait foglalja 

össze, mert egy régió regionális fejlődése szempontjából meghatározó 

jelentőségű a K+F tevékenységre fordított kiadások nagysága. Az ötödik 

alfejezet a külföldi befektetések, a hatodik pedig a közösségi és a nemzeti 

politikák jelentőségét mutatja be. Külön alfejezet foglalkozik még a környezet 

minőségével és felhívja a figyelmet arra, hogy az egészséges, biztonságos 

természeti környezet a regionális fejlődés hosszú távú sikerességének 

alapfeltétele.  

A szakirodalmi áttekintést követő negyedik fejezet az „Anyag és módszer” 

címet viseli, mely a dolgozat kutatásánál használt statisztikai módszereket, 

eljárásokat részletezi, továbbá kitér a dolgozat adatgyűjtésének módszereire, 

forrásaira. 

Az ötödik fejezet a vizsgálat eredményeit rendszerezi és összegezi, melyek 

széleskörű adatbázison nyugszanak és az adatok feldolgozásának matematikai - 

statisztikai rendszerét és vizsgálat célkitűzéséit tekintve remélhetőleg átlátható 

elemzések. A disszertáció szóban forgó fejezete hat metszetben tárgyalja a 

regionális fejlődés számszerűsíthető tényezőit. Először a tagállamok és régióik 

gazdasági helyzetét mutatja be. Ennek mérőszáma a vásárlóerő – paritáson 

számított egy főre jutó GDP, amely képet ad az egyes területek (régiók) 

fejlesztésének változásáról, gazdasági teljesítményének és pozíciójának 

alakulásáról. Mindezek részletes bemutatása után klaszter – analízist alkalmazva 

bemutatásra kerül a NUTS-2-es szintű gazdasági fejlettségi modell, melyet 

térképen is szemléltetek. Másodszor az emberi erőforrás - ellátottságot 

vizsgálom, kitérve a foglalkoztatottság és munkanélküliség problémakörére. 

Bemutatom a régiók munkaerőpiacán fellépő azon hiányosságokat, melyek 

megakadályozzák az adott terület fejlődését. Napjainkban az egyik fő célként a 

humántőkébe való beruházás növelése és az iskolai végzettségi szint javítása az 

EU-ban egyre nyilvánvalóbb tendenciává válik. Ezért a jól működő képzési és 

oktatási rendszer fontos szerepet játszik a komparatív előnyök kiaknázásában. 
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Ezeket szem előtt tartva kerül sor a humán tőke részletes bemutatására. A 

faktor- és klaszter - analízissel elkészítem az emberi – erőforrás modellt, amely 

14 tényező alapján rangsorolja a régiókat a munkaerő - piaci jellemzőik alapján. 

Ezek után az infrastruktúra területén fennálló különbségeket vizsgálom. A 

közlekedés regionális fejlődésben betöltött szerepének elemzésével kezdem, 

majd a távközlés, az energiaellátás és a társadalmi infrastruktúra kerül 

részletesen bemutatásra. A régiós (illetve a távközlés esetében országos) 

térképek itt is készülnek és jól tükrözik a 2002. évi fejlettségi szinteket. Ezen 

fejezetek után a kutatási- fejlesztési tevékenység alakulása kerül látásmódom 

középpontjába. A regionális politikának ugyan nem célja, hogy  minden régió 

számára biztosítsa azokat az eszközöket, amelyek segítségével egyformán hozzá 

tudnak járulni az új technológiák fejlesztéséhez, az viszont igen, hogy a régiók 

egyformán ki tudják aknázni e fejlesztéseket és azokat produktívan fel tudják 

használni. A hosszútávú regionális fejlődés eléréséhez az innováció 

kulcsfontosságú szerepet játszik az unióban. Az elemzések alapján kidolgozom 

a regionális szintű innovációs modellt, amit szintén térkép szemléltet. A 

közvetlen külföldi beruházások (ITC) statisztikai elemzésére is sor kerül, mert a 

regionális fejlesztési stratégiák fontos része az ITC adott helyre vonzása. A 

témakör vizsgálatát azért tartom fontosnak, mert a hazai technikai fejlesztések 

megvalósítása, nemcsak mint jövedelem- és munkahelyforrás, hanem mint 

technológia és know – how átadás eszköze is lehet egy leszakadó régióban. 

Végezetül a közkiadásokra, azon belül is a szociális juttatásokra hívom fel a 

figyelmet. Véleményem szerint a nemzeti szintű támogatások nagysága, 

közvetve ugyan, de befolyásolhatja a területi fejlődést, hatással lehet a 

népességmegtartó képességre, a foglalkoztatottsági rátára.         

A „Következtetések, javaslatok” fejezetben összefoglalom a vizsgálati 

eredmények konklúzióit, és kialakítom az unió NUTS-2-es szintű regionális 

fejlettségi modelljét. Az elemzés során 5 fejlettségi kategóriába sorolom a 

régiókat: 

 kimagaslóan fejlett régiók (51 db),  
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 fejlett régiók (42 db), 

 közepesen fejlett régiók (105 db), 

 elmaradott régiók (44 db), 

 nagyon elmaradott régiók (25 db) 

 Málta esetében nincs rendelkezésre álló adat (1 db) 

A disszertációban, ebben a fejezetben található az EU regionális fejlettségét 

bemutató összefoglaló térkép, amely alapján lehatárolhatóvá válnak a fejlett 

területek „tengelyei” és az elmaradott területek „amőbái”. Ezek után, a felmerült 

strukturális hiányosságok megszüntetésének lehetőségeit igyekszem bemutatni a 

fejezetben. 

A disszertáció utolsó fejezetében összefoglalom az új tudományos 

eredményeket, majd a magyar és az angol nyelvű összefoglalással zárom le a 

kutatási témát. Megállapítható, hogy az új évszázadra jelentős eredményeket 

sikerült elérnie az uniónak a gazdasági integráció terén, ugyanakkor az EU-n 

belül lelassult a gazdasági növekedés, tartósan magas a munkanélküliség. A 

gazdasági szerkezetváltás nehézségei, a szociális kirekesztettség fokozódása 

további problémákat vet fel. E problémákat az EU termelékenységének utóbbi 

években tapasztalható - főként az Egyesült Államokhoz képest - alacsonyabb 

növekedés mutatói is tükrözik. Ha az EU - a gazdasági talpra állás után - 

fenntartható növekedési pályára kíván állni, növelnie kell a fizikai és a 

humántőke beruházásait, gyorsítania kell az innovációt, és elterjedtebbé kell 

tennie az ICT használatát, hogy a termelékenység növekedése meggyorsuljon, és 

a foglalkoztatottság szintje bővüljön. A problémák legszembetűnőbben az unió 

fejlettebb és kevésbé kedvező helyzetben lévő régiói között jelentkeznek. Az 

EU-n belül a fejlettebb tagországokban is számos példa van a regionális 

egyenlőtlenségek fennállására, de a legszembetűnőbb különbség mégis a 

periférikus fekvésű tagországok és az unió többi tagja közötti fejlettségi szint 

eltérésében mutatkozik. 
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2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI 
 

A disszertáció megírásának célja, hogy regionális fejlődést meghatározó 

tényezőket az EU-25 254 régiójában meghatározza, azokat elemezze és 

csoportosítsa statisztikai módszerek alkalmazásával (klaszter – analízis, faktor – 

analízis). A kapott eredmények tükrében felvázolja az EU-25 2002. évi 

regionális fejlettségi állapotát, amely alapján meghatározható a fejlett, 

közepesen fejlett és az elmaradott területek elhelyezkedése. Az értekezés 

további célja, hogy - a regionális fejlettséget bemutató modell alapján - 

javaslatot tegyen a fennálló regionális problémák megoldására.  

Célom továbbá annak vizsgálata is, hogy a két leendő tagállam - Románia és 

Bulgária - csatlakozása, milyen mértékben befolyásolja majd az EU regionális 

fejlettségi szintjét, és milyen kiegészítő intézkedéseket von majd maga után az 

újabb bővülés.  

 

A célkitűzés megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat kell elvégeznem: 

 Az EU régióinak gazdasági fejlettségi szintjének elemzése, hisz a bruttó 

hazai termék (GDP) a terület gazdaságának „értékteremtő erejét” fejezi ki. 

 Az infrastrukturális ellátottság és az emberi erőforrások minőségének 

bemutatása, mivel a fizikai infrastruktúra fejlettsége és a munkaerő által 

felhalmozott tudás, és képességek meghatározó fontosságúak a regionális 

gazdasági struktúrák alkalmazkodása és versenyképessége szempontjából.  

 Az emberi tőke minősége szorosan kapcsolódik a kutatási és fejlesztési 

(K+F) tevékenység színvonalának alakulásához, ezért a K+F tevékenységre 

fordított kiadások és a régiók versenyképessége közötti összefüggések 

szemléltetése is meghatározásra kerül, mert ez segít feltárni a K+F területén 

fennálló regionális különbségeket.  

 Az egyes régiók magántőke - beruházásokat vonzó képessége a szerkezeti 

megújulás alapját képezheti. A szerkezeti átalakuláshoz és a sikeres 

felzárkózáshoz nélkülözhetetlen a külföldi beruházások vonzása, mert egy régió 
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így jut magas színvonalú technológiához, korszerű termékekhez, 

marketingismeretekhez. Rá kívánok mutatni arra, hogy a beruházók 

döntéseiknél elsősorban az infrastrukturális hátteret és az emberi tőke minőségét 

veszik figyelembe, a kedvező tényezők kombinációját, tehát nem egyetlen 

tényezőt mérlegelnek.  

 A regionális fejlettségbeli különbségek kialakulásában a periférikus földrajzi 

fekvés és a környezet minősége is döntő tényező, ezért ezen adottságoknak a 

vizsgálata is céljaim között szerepel.  

 Egyes régiók fejlődését a nemzetgazdasági környezet is jelentős mértékben 

meghatározza, mert befolyásolhatja a fejlődés irányait és lehetőségeit, ezért e 

tényező ismertetése is szerepel az értekezésben.    

A kapott eredményeket térképek, táblázatok, diagrammok és ábrák 

segítségével ábrázolom, melyek áttekinthetővé teszik az EU a kevésbé fejlett és 

a fejlettebb tagországok azon eltérő fejlődési pályáit, melyek meghatározzák az 

egyes országok, régiók versenyképességét. 
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3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

3.1. Fejlődés és versenyképesség  

3.1.1. A fejlődés értelmezése 
 
Elsőként a fejlődés fogalma kerül definiálásra, megkülönböztetve a változás, 

és a növekedés fogalmaitól. A fejlődés (ellentétben a változással) az emberek 

által szándékosan végrehajtott, nem véletlenszerű folyamat eredménye, amely 

több dimenzió mentén, többféle szereplővel és különböző területi szinteken 

történik. Úgy is megfogalmazható, ha pozitív irányba történik a változás, akkor 

fejlődésről, ha negatív irányba, akkor leromlásról beszélünk. A fejlődés és a 

növekedés sem azonos fogalom, hisz a fejlődési folyamat során nem csak 

mennyiségi, hanem minőségi változások is jelentkeznek. Pusztán valaminek a 

növekedését nem lehet feltétlenül fejlődésnek nevezni. Nemes Nagy álláspontja 

szerint fejlődésről csak akkor beszélünk, amikor a változáshoz értéktartam is 

párosul. A növekedéstől az különbözteti meg, hogy míg a növekedésben a 

mértékek, addig a fejlődében az értékek változnak (Nemes Nagy, 1998).  

Másodszor a fejlesztés és a fejlettség szavak jelentése közötti különbségeket 

vizsgálom. A fejlesztés egy tevékenység, amely fejlődést eredményez, a 

fejlettség viszont egy állapot, ami a fejlődés hatására alakul ki. A fejlettség 

mérése nem egyszerű dolog. Az egyes közelítések eltérnek egymástól abban, 

hogy mit sorolnak a jelenséghez, hogyan írják le a fejlettséget, és így különböző 

álláspontok ismertek a számszerűsítésére. Szabó szerint a probléma alapja az, 

hogy a fejlettség egy sokoldalú jelenség, és az ide sorolt tényezők különböző 

statisztikai mutatókkal számszerűsíthetők, és emellett az egyes jelenségek idővel 

értéküket veszíthetik, s így új indikátorok kellenek a jelenség méréséhez (Szabó, 

2004). 

 A fejlődésről különböző elméletek születtek. Vannak kutatók, akik 

elismerik, és akik kétségbe vonják magát a fejlődés tényét. Szakolczai úgy 

gondolja, hogy a különböző fejlődéselméletek a hatalmi mechanizmusok 

hátterei és mozgatórugói, hisz segítségükkel a hatalom gyakorlói megszabják az 
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egyes emberek cselekvési lehetőségeit, a fejlődésre való hivatkozással jogossá 

teszik és eltakarják a nevében alkalmazott hatalmat. „A korlátozott, leszűkített 

területeken való örökös előrehaladás kérdéses ígéretének felhasználásával egy 

hatalmi tevékenység kíván ugyanis a szükségből erényt kovácsolni, az embereket 

a világuk értékeinek felszámolására rávenni, saját lehetőségeik 

becsatornázására mozgósítani. Létrejön az eltolódás, melynek eredményeként az 

egyes területeken bekövetkezett fejlődés más területeken folytatott hatalmi 

tevékenység igazolására vagy eltakarására szolgál” (Szakolczai, 1990 p. 10.). 

Welch1 (1984) szkeptikus a fogalommal kapcsolatban, véleménye szerint a 

fogalom, mint információközlő használhatatlan. Szerinte a fejlődés fogalma 

„egy lusta gondolkodónak” egy mindent átfogni akaró meghatározása (Hoggart-

Buller, 1994). 

Goulet1 rendszerelméleti nézőpontból közelíti meg a fejlődést, mely szerint 

egy rendszer elemeinek olyan elmozdulását jelenti, amely a nem kielégítő 

életfeltételektől az emberileg jobbnak tartott életfeltételek megvalósulásáig tart, 

amiből következik, hogy a változások teljes skáláját lefedi (Hoggart-Buller, 

1994). 

Szakál a rendszerek sajátos helyzetére, és az egyensúlyhiányra hívja fel a 

figyelmet. A jelenségnek kétféle kimeneti pontja lehetséges, a rendszer szétesése 

vagy a rendszer sokfélesége, sokoldalúsága. Ez utóbbi biztosítja a fejlődéshez 

szükséges információt, de csak akkor születnek új információk, ha a rendszer 

megőrzi sokféleségét (Szakál, 1998). 

A közgazdaságtan gazdasági fejlődést ért a fejlődés fogalom alatt. Az elmélet 

abból indul ki, hogy korunk fő problémái gazdasági természetűek, tehát a 

társadalmi problémák (szegénység, elmaradottság) csökkentése a termelés 

növelésével érhetők el, így a GDP növelése nemzeti összcél (Krugman, 1999).

                                                 
1 In: Hoggart-Buller (1994) 
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3.1.2. A fejlődés regionális megközelítése 

 
Az „elmúlt években feltámadt az érdeklődés a fejlődés földrajzi megközelítése 

[..] iránt is” (Krugman, 1999 p. 142.). Ennek legfőbb oka, hogy a társadalmi – 

gazdasági fejlődés a térben egyenlőtlenül megy végbe. Míg a 

társadalomtudományokban az egyenlőtlenség negatív szerepet játszik, addig a 

területi tudományokban az egyenlőtlenséget természetesnek tekintjük, hisz az 

értékek hordozója és a sokszínűség forrása lehet. Az egyenlőtlenség csak rövid 

távon állandó. A fejletlen és a fejlett területek a történelem folyamán állandóan 

változtak, a fejletlen régióból fejlett lett és fordítva. A régiók egyenlőtlen fejlődése 

új területi különbségeket hoz létre, és megváltoztatja az egyes régiók relatív 

helyzetét. A régiók egyenlőtlen fejlődése tehát állandóan fenntartja a regionális 

különbségeket. A regionális fejlettségbeli különbségeket nagymértékben 

befolyásoló tényezők a következők lehetnek: az infrastruktúra, az emberi erőforrás 

- ellátottság, kutatás és fejlesztés, a működő tőke, a földrajzi elhelyezkedés, a 

nemzeti politikák, és a környezet minősége. A disszertáció ezeket a faktorokat 

kívánja feltárni, hatásukat megvizsgálni, továbbá a számszerűsíthető tényezőket 

statisztikai módszerekkel elemezni.  

Amikor a fejlődés fogalmát a térbeli vagy területi jelzővel bővítjük, akkor csak 

azt jelezzük, hogy kiemelt vizsgálati szempontként kezeljük a térbeliséget és nem 

a fejlődési folyamat mindig jelen lévő elemeként értelmezzük (Nemes Nagy, 

1998).  

A regionális fejlődés tudományos értelmezésével számos kutató foglalkozott az 

elmúlt időszakban. Lackó állásfoglalása szerint, a területi fejlődés magába foglalja 

az ország egészére, különböző részeire és az egyes településekre jellemző 

változásokat, a természeti erőforrások, a népesség, a termelés, az infrastruktúra és 

az intézmények területi eloszlási és változási viszonyait, valamint a közöttük 

meglévő kapcsolatokat. Meghatározásában az értékek változása nem jelenik meg, 

de kiemeli a fejlődés gazdasági, társadalmi és környezeti összetevőit (Lackó, 

1987). 
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Faragó szerint a területi fejlődés belső strukturális változásokat jelent, melyek 

eredményeként az egyén és a helyi társadalom számára a lehetőségek bővülnek, 

azaz több lehetőség közül lehet választani, illetve ugyanaz a lehetőség szélesebb 

rétegek számára válik elérhetővé (Faragó, 1994). 

Enyedi a regionális fejlődésen az életkörülmények és az életminőség javulását 

is érti. Véleménye szerint, a termékfogyasztás mennyiségi növekedése helyett jobb 

minőségű és változatos termékek fogyasztása történik, egy egészségesebb 

környezetben (Enyedi, 1996a). 

A regionális fejlesztés céljai összetettek, lehetnek gazdaságiak, társadalmi -

kulturálisak, ökológiaiak, politikaiak. A gazdasági célok között a legfontosabbak a 

regionális értékteremtés elősegítése, a régiók stabilizálódása, és a régión belüli 

gazdasági körfolyamatok erősítése. Társadalmi – kulturális célok közül a 

„regionális identitás” megőrzését célszerű kiemelni, míg ökológiai cél a régió 

életképességének hosszú távú biztosítása. Politikai célok is megjelennek a 

regionális fejlesztés célcsoportjai között. Ezek közül a regionális döntéshozatal 

erősítése helyezhető előtérbe. 

A fejlődés fogalmához szorosan hozzákapcsolódik a fenntartható fejlődés 

paradigmája. Általában az a fejlődés tekinthető fenntarthatónak, amelyben a jelen 

generáció szükségleteinek kielégítése nem korlátozza a jövőbeni generációk 

szükségleteinek kielégítését (Enyedi, 1996a). Más megfogalmazások szerint csak 

azt a fejlődést fogadhatjuk el fenntarthatónak, ami gazdasági, társadalmi és 

környezeti szempontból is egyaránt fenntarthatónak bizonyul (Láng,2003).  

 
3.1.3.  A területi versenyképesség 
 
A versenyképesség előtérbe kerülése a globalizáció megerősödésétől figyelhető 

meg. Általánosan elfogadott tény, hogy a globalizáció alapvetően átalakította a 

gazdaság és társadalom térbeli működését (Enyedi, 2000). A globalizáció hatására 

formálódó gazdaságokban azonban a lokalizáció szerepének előtérbe kerülése is 

tapasztalható (Bartke, 1999; Dicken, 1992; Scott, 1998; Storper, 1997; Szabó, 

1997), hisz nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági tevékenységek földrajzi 
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elhelyezkedése döntő tényező a vállalati versenyképességben, mivel a 

versenyelőnyök az országon belül csak néhány térséghez kapcsolódnak (Török, 

1999).  

Valójában mit is jelent a versenyképesség? Az USA elnökének ipari 

versenyképességgel foglalkozó bizottsága az alábbiakban definiálta a sokat vitatott 

fogalmat: „Egy nemzet versenyképessége annak fokmérője, hogy a tökéletes 

versenyfeltételek mellett mennyire képes a világpiacon (is) eladható terméket és 

szolgáltatásokat létrehozni, miközben az ország állampolgárainak reáljövedelme 

nő” (Rapkin, 1995 p. 2). 

A versenyképesség meghatározására több kísérlet is történt a 90-es években. A 

fogalommal kapcsolatos viták abból fakadtak, hogy a különböző elméletek 

képviselői nem értettek egyet abban, hogy a versenyképesség alkalmazható-e 

nemzetgazdasági szinten is.  

Bakács rendszerezte a versenyképesség elméleteit Török, Rapkin, Porter és 

Krugman koncepcióira támaszkodva (Bakács, 2004). 

Török és Lengyel megközelítésében a versenyképesség piaci pozíció 

megszerzésére, megtartására és javítására való hajlamot, üzleti sikerességet jelenti, 

és egyaránt használatos a vállalatok, régiók és országok esetében (Török, 1999; 

Lengyel, 2000a).  

Az elméleti és az alkalmazott közgazdaság tudományban is kialakult egy 

irányzat. Az elméleti irányzat képviselője Paul Krugman. Álláspontja szerint a 

legjobb módszer a nemzetközi gazdaság működésének megértéséhez, ha 

megvizsgáljuk, hogy mi történik a nemzetgazdaságokon belül. Szerinte értelmetlen 

a versenyképességet nemzetgazdasági szinten alkalmazni, az eltérések 

megértéséhez a kiindulópont, a regionális növekedésben megfigyelhető 

különbségek elemzése. „..Ha meg akarjuk érteni a nemzetközi specializációt, jó 

kiindulópont a lokális specializációk vizsgálata”(Krugman, 1991 p. 3.). Az 

alkalmazott közgazdaságtanon belül, a globális vállalatok versenyelőnyeit 

elemezve Michael Porter hívta fel a figyelmet a regionális bázis növekvő 

szerepére: „..a globális gazdaságban gyakran erősek a lokálisak a tartós vállalati 
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versenyelőnyök, amelyek a magasan specializált szakértelem és tudás, az 

intézmények, a versenytársak és az igényes vásárlók földrajzi koncentrációjából 

származnak az ország egy adott részén vagy régiójában” (Porter, 1998a p. 10.).   

A térben lezajló valós gazdasági folyamatok kihívásaira napjainkban nemcsak a 

közgazdaságtan művelői próbálnak választ adni. Az USA-ban és az OECD 

bizottságaiban lezajlott „versenyképességi vita”, tisztázta a különböző 

elképzeléseket (Krugman, 1994; Porter, 1998a) és konszenzus alakult ki a 

tekintetben, hogy a versenyképesség „nem más, mint a termékek és szolgáltatások 

értékesítési képességének javulása a nyílt versenypiacokon” (Horváth 1998a p. 

244.). 

Amíg a közgazdászok főleg a termelékenységet és a növekedés ütemét tartják a 

versenyképesség lényegének, addig a gazdaság- és társadalompolitikával 

foglalkozók, többek között az OECD és az EU különböző testületei, a magas 

szintű foglalkoztatottságot is hangsúlyozzák, amely egyrészt lehetővé teszi a 

munkaerőbázis hasznosítását, másrészt hozzájárul az életszínvonal emelkedéséhez 

(Farkas – Lengyel, 2001). 

Az OECD szerint a versenyképesség „..vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek 

és nemzetek feletti régiók képessége relatíve magas tényezőjövedelem és relatíve 

magas foglalkoztatási szint létrehozására egy fenntartható bázison, miközben a 

nemzetközi versenynek tartósan ki vannak téve” (OECD, 1997 p. 35.). Ugyanezen 

tanulmányban található másik értelmezés a regionális politika szempontjait emeli 

ki: a versenyképesség az endogén fejlődés felgyorsítását jelenti, amely főleg a 

helyi vállalkozások támogatásával és innovációs potenciáljuk megerősítésével 

érhető el (Horváth, 2001b).  

A globális versenyből indul ki és főleg a tényezőjövedelmekre koncentrál az 

EU 6. regionális jelentése, amely az OECD meghatározását veszi át kissé 

módosítva. Eszerint a versenyképesség: „képesség olyan javak és szolgáltatások 

előállítására, amelyek a nemzetközi piacokon értékesíthetők, miközben a 

jövedelmek magas és fenntartható szinten maradnak” (CEC, 1999a p. 75.). Az EU 

regionális jelentése az egységes versenyképesség részletesebb definícióját is 
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megfogalmazta, amely már figyelembe veszi a társadalompolitikai célokat is: 

„..vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek feletti régiók képessége 

relatíve magas jövedelem és relatíve magas foglalkoztatási szint létrehozására, 

miközben a nemzetközi versenynek ki vannak téve”(CEC. 1999 p. 75.). 

 

Lengyel összefoglalta az egységes versenyképesség jelentőségét (Lengyel, 2000a): 

 Komplex, azaz mindegyik gazdasági alapegységre értelmezhető fogalom. 

 Két mérhető közgazdasági kategóriát: a jövedelmet és a foglalkoztatottságot 

emeli ki. 

 Nemzetközi versenyben való részvételt veszi alapul. 

 Relatíve magas jövedelmet vár, de nem tér ki arra, hogy a jövedelem miként 

oszlik meg a tőketulajdonosok és a foglalkoztatottak között. 

 A foglalkoztatottság magas szintjét feltételezi, de nem foglalkozik a 

foglalkoztatottság összetételével, munkaerő minőségével, összetételével. 

 

A regionális versenyképesség értelmezésére és mérésére számos kutató 

kísérletet tett ezen a téren.  Az első jelentősebb lépést Marshallnak az ipari 

körzetekkel foglalkozó munkája jelentette, amely először világított rá a gazdaság 

földrajzi koncentrációja által előidézett pozitív agglomerációs hatások 

jelentőségére (Marshall, 1890). Az 90-es évek elején Porter már arra kereste a 

választ, hogy egyes országok a nemzetközi versenyben milyen okok miatt 

versenyképesek, mitől sikeresek, míg mások sikertelenek. Az egyes országok 

sikerességét visszavezeti a globális iparágakban működő, az adott országban hazai 

bázissal rendelkező vállalatok nemzetközi versenyben elért sikerességére (Porter, 

1985, 1990, 1993). Végül azt a következtetést vonta le, hogy a nemzetgazdaságok 

versenyelőnyeinek kialakulásában a globális vállalatok regionális üzleti környezete 

meghatározó szerepet tölt be. A versenyelőnyöket determináló üzleti környezet 
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elemeit négy csoportba, az ún. „rombusz - modellbe”2 rendszerezte. Az eredeti 

modellt a 90-es évek végén módosította, és a lokalitások szerepét még jobban 

előtérbe helyezte (Porter, 1998b, 1999, 2000). A rombusz – modellt a regionális 

versenyképesség alapmodelljének is nevezik. (Éltető, 2003; Grosz, 2000; Lengyel 

2000b). 

A városok, régiók, országok akkor versenyképesek, ha gazdaságuk nyitott, és az 

egy lakosra jutó jövedelmük tartósan magas és növekvő, valamint magas szintű és 

nem csökkenő a foglalkoztatottsági ráta, azaz ebből a jövedelemből a lakosság 

széles rétegei is várhatóan részesülnek (Lengyel, 2000a). Palkovits szerint 

rendkívül fontos cél a magas foglalkoztatottsági szint, de nem feltétlenül központi 

eleme, inkább eredménye a versenyképességnek (Palkovits, 2000). 

A regionális versenyképesség fogalma az egységes fogalomból indul ki: „.. a 

gazdaságban a régiók képessége relatíve magas jövedelem és relatíve magas 

foglalkoztatási szint létrehozására” (Lengyel, 2000a  p. 975.). A fogalom, mint 

elvi kategória, túl általános csak akkor használható, ha mérhető3.  

A versenyképesség nem mérhető közvetlenül, azaz nincs egyetlen pontosan 

megadható mutatója (Lengyel – Rechnitzer, 2000). A definícióban egyik központi 

kategória a jövedelem, amit általában az egy főre jutó GDP-vel mérünk. A 

regionális GDP,4 a bruttó hazai terméknek régióban keletkezett része, az egy év 

alatt előállított összes elsődleges jövedelem, amelyet a régióban székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező cégek és az ott lakó egyének realizálnak (Szabó, 1998). A 

regionális GDP a régió gazdaságának „értékteremtő erejét” fejezi ki.  

A másik kategória az általános definícióban a foglalkoztatottság, amit a 

foglalkoztatottsági ráta mutat meg. A két tényezőt külön – külön is lehet mérni, de 

közöttük közismert módon kimutatható a kapcsolat, mivel az egy lakosra jutó GDP 

felbontható 3 szorzótényezőre: 
                                                 
2 Ezek a következők: az input feltételek (természeti erőforrások, humán erőforrások, tőkeforrások, 
műszaki infrastruktúra,, informatikai infrastruktúra), az output feltételek (hazai kereslet), a vállalati 
stratégia és a kiszolgáló iparágak elérhetősége.  
3 Megjegyezzük, hogy a különböző területi szintek (országok, régiók, térségek, városok) 
versenyképességére ugyanez a fogalom érvényes, így nem tárgyaljuk külön őket. 
4 Gross Domestic Product 
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GDP                           GDP                Foglalkoztatottak           Munkaképes korúak 
--------------------  =  -------------------------  x  -----------------------  x    -------------------------- 

       Lakónépesség  Foglalkoztatottak          Munkaképes korúak           Lakónépesség 
 

A 3 komponens eltérő fontosságú a regionális versenyképesség szempontjából: 

 A régióban a GDP előállításában résztvevőkre jutó átlagos bruttó hazai termék 

(egy foglalkoztatottra jutó GDP), amely megközelítőleg a 

munkatermelékenységgel, (egy ledolgozott órára jutó kibocsátással) egyenlő, amit 

a versenyképesség empirikus vizsgálatában gyakran használnak. 

 A foglalkoztatottsági ráta azt méri, hogy kielégítő mennyiségű munka áll-e a 

régió munkaképes korú lakosságának rendelkezésére. 

 A régió munkaképes korú lakosságának aránya a lakónépességen belül 

nagyjából állandó. A GDP NUTS-25 szintű régiók közötti eltérését kevésbé 

módosítja ez a komponens, és a regionális politika által alig befolyásolható, ezért 

az elemzések során általában eltekintenek vizsgálatától (Lengyel, 2000a). 

A regionális versenyképesség mérése a fenti megfontolások alapján három 

kategóriára vezethető vissza: 

 
Fajlagos regionális jövedelem = Munkatermelékenység x Foglalkoztatási ráta 

 
 A regionális versenyképesség nem jellemezhető egyetlen tényezővel, nincs 

egyetlen kiemelt mutatója, hanem három, egymáshoz szorosan kapcsolódó 

közgazdasági kategória együttesét jelenti. Lengyel szerint a regionális 

versenyképesség nem más mint, a „régióban megtermelt egy lakosra jutó 

jövedelem nagysága és növekedési üteme, amely egyaránt adódik a 

munkatermelékenység és a foglalkoztatottság magas szintjéből” (Lengyel, 2000a 

p. 976.).  

Az előzőekben jelzett összefüggés alapján elmondható, hogy szoros kapcsolat 

van a GDP-vel mért regionális gazdasági növekedés és a munkatermelékenység és 

                                                 
5 A NUTS rendszer hierarchikus osztályozási rendszer, és tulajdonképpen a NUTS-2-es szint a 
régiók szintje. 
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a foglalkoztatottság között. Valamelyik változása legalább egy másik tényező 

változását vonja maga után. 

A termelékenység és a regionális jövedelem kapcsolatára hosszú távon 

jellemző, hogy a magasabb termelékenység magasabb jövedelmekben, 

munkabérekben, és tőkejövedelmekben realizálódik. Mindhárom kategória 

politikai és homogén régiók esetében mérhető, a statisztikai nyilvántartások, 

felmérések lehetővé teszik kiszámításukat. A versenyképesség ezen fogalma 

azonban nem ad választ arra, hogy milyen jellemzőknek, tényezőknek tudható be 

az egyes régiók versenyképessége, milyen tényezőket mint eszközöket kellene 

erősíteni a versenyképesség javítására a területfejlesztési politika során. Erre a 

problémára ad magyarázatot a versenyképesség piramismodellje, ami leírja a 

regionális versenyképesség javításának összefüggéseit (1. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.ábra: A régiók versenyképességének piramismodellje 

Forrás: Lengyel, 2000a 
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A regionális versenyképességet befolyásoló tényezők: 

 Közvetlenül ható tényezők azok, amik a gazdasági teljesítményre, a 

munkatermelékenységre és a foglalkozatási rátára közvetlenül, általában rövid 

időtávon belül hatnak (alaptényezők). 

 Közvetetten hatnak az ún. „sikeresség faktorai” (gazdasági, társadalmi, 

kulturális folyamatok paraméterei), melyek áttételeken keresztül, hosszabb 

időtávon hatnak, de szintén befolyásolják a régió tartós gazdasági teljesítményét.  

A piramis talapzatát a hosszú távú sikerességhez elengedhetetlen társadalmi és 

gazdasági faktorok alkotják. A középső szinten találhatók az alaptényezők, 

amelyekre épülnek a versenyképesség definíciójában szereplő kategóriák. A végső 

cél a piramis csúcsán látható: „..cél a növekedés révén elért életszínvonal - és 

életminőség – emelkedés” (Artner et. al., 2003 p. 5.). A régió fejlődésének, 

gazdasági növekedésének végső célja tehát az ott élők életszínvonalának javítása 

(Enyedi, 1996b). Porter szerint ez pedig a globalizációban nem a termelési 

tényezőkből adódó komparatív előnyöktől, hanem a régió versenyképességétől 

függ (Porter, 1998). A regionális versenyképesség javításának a legfőbb célja az 

életszínvonal, az életminőség javítása, csakúgy, mint a regionális fejlődésnek. Így 

a piramismodellbe felsorolt alaptényezők, és a sikeresség tényezői nem mások, 

mint a regionális fejlődést meghatározó faktorok. Ezek együttes hatásai javítják az 

adott terület versenyképességét. A regionális fejlődés és a regionális 

versenyképesség szempontjából az alaptényezők és a sikerességi faktorok lehetnek 

a kapcsolódási pontok. 

A versenyképességet a tényezők széles köre befolyásolja, melyek közül a 

legfontosabbak az EU 6. regionális jelentésében szereplő öt alaptényező. (CEC, 

1999a pp. 95-144.), melyek fejlesztése közvetlenül és rövid távon javítja a régiók 

versenyképességét. A szóban forgó alaptényezők a következők: 

 K+F tevékenység. az innováció és a K+F technológia gyors bevezetése 

versenyelőnyt jelent a régióban. A kutatás, innováció, oktatás és szakképzés 

egyidejű fejlesztése, a tudomány és a technológiai tudás elterjedése, hozzájárul a 

versenyképesség javításához.  
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 Kis és középvállalkozások. Gyorsan és rugalmasan alkalmazkodnak a piaci 

változásokhoz, főleg tőlük függ a régióban a foglalkoztatottság javítása (Kocsondi 

- Fodor, 1997; Fodor - Kocsondi - Szénay, 1995). 

 Közvetlen külföldi beruházások. Általában új ágazatokat, piacokat, új 

technológiát, új munkahelyeket hoznak a régióba, valamint a 

munkatermelékenységet is javítják. 

 Infrastruktúra és a humán tőke. Egy régió versenyképességének 

elengedhetetlen feltétele a színvonalas műszaki infrastruktúra, az oktatási és 

szakképzési intézmények működése.   

 Intézmények és a társadalmi tőke. A meglévő intézmények közötti 

hatékony együttműködés is szükséges a gazdaság hatékony működéséhez. 

Különösen fontos a társadalmi tőke, a kulturális tényezők kialakulása 

(együttműködési készség, bizalom), melyek nem mérhető attitűdök. 

Lengyel a sikeresség tényezőinek összeállítása során Enyedi szempontjait, 

Begg városi versenyképességi „labirintusát”, az EU 6. regionális jelentését és az 

EU vállalkozásainak versenyképességével foglalkozó jelentését vette alapul (Begg, 

1999 p. 802.; CEC 1999a pp. 79-93.; CEC, 1999b pp. 7 - 11.; Enyedi, 1996b pp. 

409-411.; Lengyel, 2000a). A sikeresség tényezői a következők:  

 Gazdasági szerkezet. A sikeres régiókban a foglalkoztatottak a gazdasági 

szolgáltatásokban és/vagy a feldolgozóiparban koncentrálódnak, mert itt a 

legmagasabb a hozzáadott értéktermelő képesség. A szolgáltató szektorokban 

egyaránt nő a termelékenység és a foglalkoztatottság, míg a feldolgozóiparban 

növekvő termelékenység mellett általában csökken a foglalkoztatottsági szint. 

 Innovációs kultúra. A sikeres régiókban sok szabadalom születik, kiterjedt 

innovációs tevékenységek folynak és hatékony az innovációk terjedése. Csak 

kevés régió képes csúcstechnológiai K+F - tevékenységek végzésére, a többség 

viszont sikeres lehet a feldolgozóipari ágazatokban az új technológiák 

alkalmazásával. 

 Regionális elérhetőség. A sikeres régiók megközelíthetősége, közlekedési 

kapcsolatai, földrajzi fekvése előnyösebb, mint a többieké. A földrajzi 
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elhelyezkedés leszűkíti a lehetőségeket, azonban a közlekedési és a 

kommunikációs infrastruktúra képes enyhíteni a földrajzi meghatározottságon. 

 A munkaerő felkészültsége. A sikeres régiókban relatíve magas a kvalifikált 

munkaerő aránya a munkaképes korú lakosság körében.  

 Társadalmi szerkezet. A sikeres régiókban jellemző, hogy összezsugorodik 

a szakmunkásréteg és csak kevés tevékenység elvégzéséhez alkalmazható a 

tanulatlan munkaerő. A középosztály megerősödése a terület fejlődését 

eredményezi. 

 Döntési központok. Fontos az önálló, döntési kompetenciával rendelkező 

vállalatok jelenléte, mert így a régió nem válik kiszolgáltatottá és serkenti a 

felkészült munkaerő helyben maradását.  

 A környezet minősége. A sikeres régiókban a lakosságnak megnő az igénye 

a települési környezete és az egészségesebb természeti környezete iránt. 

 A régió társadalmi kohéziója: A sikeres régiók képesek kezelni a fellépő 

konfliktusokat, melyek a gazdasági szerkezetváltás, a gyors növekedés, a területi 

egyenlőtlenségek miatt lépnek fel. 

 

A továbbiakban sorra veszem a regionális fejlettségbeli különbségeket 

meghatározó tényezőket,6. amelyek nevezetesen a következők:  

 az infrastruktúra és a regionális elérhetőség,  

 humán tőke és a munkaerő felkészültsége,  

 a kutatási fejlesztési tevékenység és az innovációs kultúra,  

 a közvetlen külföldi beruházások szerepe, 

 közösségi és a nemzeti politika, 

 a környezet minősége. 

 
 
 

                                                 
6 A regionális növekedés, a regionális fejlődés, versenyképesség, növekedés kifejezéseket a 
szakirodalmak gyakran azonos jelentéssel használják, hisz a köztük lévő különbségek az 
előbbiekben bemutattak alapján minimálisak. Ezért a disszertáció megírásakor ezeket a fogalmakat 
azonos jelentéstartalommal használom. 
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3.2. Infrastruktúra és a regionális elérhetőség 
 
Az infrastruktúra latin eredetű szó magyar jelentése „finomszerkezet” (Bakos, 

1978). Történtek ugyan kísérletek a szó magyarosítására, végül ez a törekvés nem 

járt sikerrel és maradt a magyar nyelvben is az eredeti elképzelés (Mandel et al. 

1987). 

 

Az infrastruktúra fejlesztésének eredményeként különböző hatásokat lehet 

elérni a gazdasági – társadalmi térben, amelyek meggyorsítják az új struktúrák 

kialakulását (Zoltán, 1979; Bokor P-né, 1991). 

Az infrastruktúra hatásai a gazdasági – társadalmi életre Kozma csoportosítása 

alapján a következők (Kozma, 2003): 

 Indukciós – stimulálós hatás a gazdasági fejlődés és növekedés 

beindításában mutatkozik meg. 

 Integrációs hatás eredményeként térbeli polarizálódás indulhat meg. 

 Területi hatás azáltal nyilvánul meg, hogy az infrastruktúra egyes elemei a 

térben szétszórtan helyezkednek el, és így a körükben lezajló változások kihatnak 

a területi folyamatokra.  

Napjainkra az infrastrukturális hálózatok egyre inkább nemzetközivé válnak, a 

nemzeti infrastruktúrák hálózatai pedig a nemzetközi rendszerek részeiként 

működnek (Ehrlich, 1997a). A régiók versenyképessége szempontjából az egyedi, 

magasrendű vállalati versenyelőnyöket előidéző fejlett közlekedési és 

telekommunikációs informatikai hálózatok lényegesek. Az infrastruktúra 

fejlesztése nem lehet öncélú. Az ott működő iparágak, klaszterek igényeit kell 

kielégítenie, és a régió versenyképességének javulásához kell, hogy vezessen 

(Lengyel, 2000a). A „versenyképes, hatékony hálózatok megléte csupán „egy” a 

gazdaság versenyképességét meghatározó tényezők között. Arányosan fejlesztett, 

társadalom szempontjából is hatékony közlekedési hálózatok kiépítése 

üdvözölendő, de önmagában nem cél, csupán egy állomás a versenyképes 

gazdaság felé vezető úton (Bakács, 2004 p. 14.)” 
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3.2.1. Közlekedési infrastruktúra 
 
A közlekedési infrastruktúra alapvetően fontos szerepet játszik az EU gazdasági 

fejlődésében, mert összeköti a távoli régiókat a központi fekvésű, fejlettebb 

régiókkal. „A jó közlekedési rendszer a nemzeti vagy regionális gazdasági fejlődés 

előfeltételeit jeleníti meg. A közlekedési rendszerek rendelkeznek az infrastruktúra 

összes fő jellemzőivel: kiterjedtek, oszthatatlanok, immobilak, a termelők és a 

fogyasztók széles köre veszi igénybe. […] A közlekedési rendszerek főszerepet 

játszanak az integráció és a kohézió elősegítésében abból adódóan, hogy javítják a 

periférikus helyzetű régiók elérhetőségét. A közlekedési rendszerek abban 

különböznek más infrastrukturális hálózatoktól, hogy a használatukból származó 

előnyöket a régión kívüliek élvezik, a költségek - különösen környezeti 

vonatkozásban - viszont a helyi lakosságra hárulnak” (Kengyel, 1999 p. 21.).  

Kengyel szerint a közlekedési rendszerek vizsgálatakor a regionális szükségleteket 

kell elemezni, nem pedig az ellátottságbeli egyenlőségeket, mert „a földrajzilag 

távolabbi és kevésbé sűrűn lakott régióknak valószínűleg nagyobb az ellátási 

szükségletük az egy főre jutó autóút- vagy vasútvonal-hosszúságát nézve, mint a 

kevésbé távolabbi régióknak” (Kengyel, 1999 p. 22.). Részben egyetértve az 

előbbiekben bemutatott állásfoglalással, feltehető a kérdés - melyet igazán nehéz 

megválaszolni, (s talán nem is lehet?!) – hol van az infrastrukturális ellátottság 

megfelelő szintje, és mivel mérhető? A hatékony közlekedési rendszer a regionális 

gazdasági fejlődés szükséges feltétele. Azonban a közlekedés fejlesztése 

önmagában nem elég a növekedéshez, részben azért, „mert a közlekedés 

fejlesztésével nem csak a többi piac válik jobban megközelíthetővé, de a máshol 

található termelők is könnyebben elégítik ki a helyi igényeket” (EC,7 2004 p. 37.). 

Az egyes közlekedési eszközöknek eltérő a területi fejlődést befolyásoló 

képessége, hisz a gazdasági teret strukturáló, a területeket befolyásoló és 

                                                 
7 Harmadik Kohéziós Jelentés legfőbb célja, hogy bemutassa az EU Bizottságának az 
egyenlőtlenségek csökkentésére és gazdasági, társadalmi és terület kohézió fejlesztésére vonatkozó 
jövőképet. Az első jelentést 1996-ban, a másodikat 2001-ben, a harmadikat pedig 2004-ben hozták 
nyilvánosságra. 
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differenciáló hatás elsősorban attól függ, hogy milyen az egyes közlekedési 

eszközök rangja a területek működésében.  

 
Közúti közlekedés 

 
Erdősi szavait idézve „a közúti közlekedés jellemző vonása, hogy térségalkotó 

erővé lépett elő, hisz képes ellátni a vasút által természeti-technikai okok miatt 

nem elérhető vagy gazdaságosan nem feltárható térségeket. Általa a vasúti pályák 

között fekvő területek a nagy közlekedési csomópontokhoz csatlakozhattak. A vasút 

nélküli országok pedig sok esetben igen erős impulzusokat nyertek a gépkocsi 

közlekedés fejlesztése következtében”(Erdősi, 2000a p. 105.). 

A közúti közlekedés térségalkotó hatásai a következők: 

 Az ipari parkok a település területén kívül telepednek le, tehát a 

gépkocsiktól és a közúti hálózattól egyértelmű függőségben működnek. Ez esetben 

a gépkocsiktól való függőség erős és az ebből keletkező térségalakító hatás 

egyértelmű. 

 A gépkocsi-közlekedés elősegítheti a telephelyek laza térbeli 

elhelyezkedését.8  

 Egyre inkább világjelenséggé válik, hogy a településektől távolabbi 

útkereszteződéseknél épülnek a szabadidő-eltöltést szolgáló intézményekkel is 

ellátott bevásárlóközpontok, mely az egyéni gépkocsi-közlekedéstől való 

függőségre utal. 

 „Az autópálya - csatlakozó helyeket a városi településmagokkal összekötő 

szakaszok, valamint a városból kivezető legfontosabb főutak mentén sokszor olyan 

üzemek épülnek, amelyek részben a gépkocsi-közlekedéssel, részben a lakosság 

ellátásával kapcsolatos különleges szolgáltatási feladatokat látnak el” (Erdősi, 

2000a p. 107.). 
                                                 
8 Kérdéses azonban, hogy a valóságban képes-e erre? Kétségtelen, hogy csak helyenként 
észlelhető a telephelyek területi elhelyezkedésének bizonyos fellazulása. Botham a 
következőképpen vélekedik a kérdésről: „A gépjármű-közlekedés szétszóró erejével 
szembeállhatnak bizonyos mértékig az üzemméret növekedése esetén a költségdegresszió technikai 
és gazdasági tényezői, amelyek ellenkező irányba hatnak. Ezenkívül különösen a többközpontú 
agglomerációkban sokoldalú termelési kapcsolatok alakulnak ki, amelyek meghatározó 
telephelytényezővé válnak” (Botham, 1980). 
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A közúti közlekedés szórtan, sok ponton jelentkező térségalakító erői inkább 

helyileg hatnak, és így a vasutak nagy térségekre kiterjedő, az ipar megoszlására és 

a városiasodásra gyakorolt évszázados hatóerejét nem érik el (Fischer, 1971; 

Kurth, 1979). 

 
Vasúti közlekedés 

 
„A vasút a legkifejezettebben kötöttpályás, a legrugalmatlanabb közlekedés, 

melyből saját hátránya is származik” (Erdősi, 2000a p. 44.). A vasútvonalak 

megválasztásakor legtöbbször a gazdasági - politikai - katonai motivációjú 

közlekedési szükségletek voltak a meghatározóak, és csak másodlagos szempont 

volt a megtérülés és a beruházási költségek nagysága (Hughes, 1996).  

A vasúti hálózatoknak az egész EU-27-re történő kiépítése napjainkban 

problémákba ütközik. Európa nyugati régióiban a hagyományos vasutak ma 

szerény szerepet játszanak, hisz a „gazdasági hatékonyságot kis mértékben segítik 

elő és foglakoztatási hatásaik sem a régiek”(Erdősi, 2002 p. 148.). Kelet - és 

Közép - Európában a vasút súlya jóval nagyobb, különösen a megfelelően kiépített 

utakkal alig rendelkező régiókban. További gond, hogy Európa legtöbb országában 

a normál nyomtáv (1435 mm) terjedt el, mind a fő- és a mellékvonalak építésekor. 

Azonban sokfelé épültek helyi feladatokat ellátó keskeny nyomtávú (660-1000 

mm) vonalak is, amik csak kiegészítői voltak az országos hálózatnak, azok 

nemzetközi kapcsolódását nem befolyásolták. Ezzel szemben a széles nyomtávú 

vasutak már olyan, a normál hálózatokkal nem kompatíbilis területi rendszert 

alkotnak, amely a nemzetközi kereskedelemben pótlólagos ráfordításokat idéznek 

elő (Finnország, Litvánia, Lettország, Észtország, Spanyolországban és 

Portugáliában). A probléma megoldására a nyomtávkülönbségek megszüntetése, a 

járműpark cseréje lehetne a legtökéletesebb megoldás, azonban költségei miatt 

széles körben nem alkalmazható. 

Még egy jelentős stratégiai döntést kell, hogy megemlítsek, ez pedig a 

nagysebességű vasúti rendszer (TGV) megteremtése. Ennek elsődleges célja, hogy 

lehetővé tegye a gyors távolsági közlekedést a földön is, nemcsak a levegőben, de 
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a második szempont, a környezetvédelem sem kevésbé fontos (Hansen, 1997; 

Erdősi, 1999b). Mint minden közlekedési eszköz, ez is hatással van a regionális 

fejlődésre. Két tényezőt emelnék ki, ez a foglalkoztatásra gyakorolt pozitív hatása 

és az európai szállítási rendszer megteremtésének egységessé válása.  

Mindezek után feltehető a kérdés, hogy a TGV vajon területfejlesztési eszköz-e 

vagy nem? TGV hagyományos értelemben nem területfejlesztési eszköz, hisz az a 

rendeltetése, hogy gyorsan és nagy távolságokra közlekedjen, nagy népsűrűségű 

agglomerációs térségeket szolgáljon ki, egy európaivá váló vasútvonalon. 

Azonban a TGV strukturálja a teret, mert az érintett területeken jelentős előnyöket 

biztosít, nemcsak a lakosság, de a gazdasági élet szereplői számára is. Ezért csak 

egy „belépőjegy” az érintett területnek, és rajta múlik, hogy mennyire tud élni az 

adott lehetőségekkel. Tehát az Európán belüli piacokon a jövőben egyre jobban 

kell számolni a nagysebességű vasutak versenyével. (Schnell, 1992; Ehrlich, 

2002b). 

 
Tengeri- és a belvízi utak 

 
Napjainkban a tengeri közlekedésben a hangsúly erősen eltolódott az 

áruszállítás felé, míg a személyszállítás jelentéktelenné vált. 2000-ben a 

Tizenötökön belüli kereskedelem 28%-a zajlott tengeren (Eurostat, 2003; 2004a). 

Az elmúlt évtizedben az európai kikötők teljes áruforgalma, beleértve a harmadik 

országokét, több mint 20%-kal nőtt, és a konténeres forgalom több mint duplájára 

emelkedett. Nyugat - Európában számos régió rendelkezik olyan kikötővárossal, 

ami a berakó és kirakó forgalmon kívül, kikötői feldolgozóiparral, kiegészítő 

infrastruktúrákkal is rendelkezik, ezek révén rendkívül diverzifikált, egymással 

komplexumot alkotó tevékenységek színtere alakult ki (Erdősi, 1992). A 

monostrukturális gazdasági alapú kikötővárosok ma strukturális válsággal 

küzdenek, és súlyos szociális problémák húzzák vissza. „Hatásukra általában 

régióik is reménytelen helyzetbe kerültek versenyképesség szempontjából” (Erdősi, 

2002 p. 148.). Ezzel szemben a kiváló és megbízható logisztikai szolgáltatásokat 

nyújtó, sokirányú tevékenységet folytató kikötők hihetetlen vonzerőt gyakorolnak, 
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erős koncentráló hatásuk miatt csomópontokat alkotnak, és az innováció területén 

is kimagasló eredményeket érnek el, illetve széles spektrumú foglalkoztatást 

valósítanak meg. Környezeti szempontból viszont kétarcúak, hisz hatalmas és 

látványos erőfeszítésekkel küzdenek a környezet megóvása mellett, de a rendkívüli 

forgalom lehetetlenné teszi az emisszió csökkentését (Erdősi, 1995b). 

 „A történelmileg egyik legrégebbi tömeges szállítási eszköz, a belvízi 

közlekedés természeti feltételei nem minden régióban adottak, így földrészünknek 

eleve csak a régióknak mintegy egyötödében van jelen”(Erdősi, 2002 p. 147.). 

Kutatónk hangsúlyozza azt is, hogy a régiók versenyképességében minimális a 

jelentősége, hisz a fajlagosan kis értékű tömeges anyagok szállításának eszköze, és 

ilyen anyagok iránt napjainkban kevesebb a kereslet.  

Az EU-15 belső vízi útjain zajlik az áruszállítás mintegy 4%-a, bár a teljes 

áruszállításban betöltött aránya csökkent az elmúlt években. A vízi utak 

jelentősége számottevően különbözik az unióban. Jelentős mennyiségű árút 

szállítanak így Hollandiában (összes áru 43%-át), Németországban és Belgiumban, 

viszont a belső vízi utakat egyáltalán nem használják a kohéziós országok (Erdősi, 

1995a). A csatlakozott és a csatlakozásra váró országokban ez a közlekedési mód 

jobbára a több országot átszelő Dunára koncentrálódik. A dunai hajózás bővítése 

azonban jelentős problémákba ütközik, nem utolsó sorban azért, mert sok helyen 

túl sekély a súlyos terhek szállításához. 

A magyar vízi szállítás aránya 1995-ben 6-6,5% volt, de 1998-ban már csak évi 

5%-ot, míg 2002-ben 4,3%-ot tett ki (árutonna-kilométerben). Ugyanezen 

időszakban a Dunára összpontosuló és a hazai külkereskedelmi forgalmat 

kiszolgáló vízi szállítás volumene szinte változatlanul 2,5-3 millió tonna körül 

ingadozik. Ezeknek az okai röviden a külkereskedelmi kapcsolatok 

átrendeződésében, a folyómederből történő építőanyag-kitermelés drasztikus 

visszaesésében, a jugoszláviai háborúban és Szerbiában a Duna hídjainak 

lebombázásában keresendő. Szakmai vizsgálatok az ezredfordulót követő 

évtizedre 3,5%-os igénynövekedést prognosztizálnak. „A magyar hajópark 

technikailag elavult és nagy mértékű kapacitásfeleslegekkel rendelkezik” (Ehrlich, 
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2000b p. 33.). Ehhez járul még hozzá a belvízi hajózás veszteséges volta, a dunai 

vízi út magyarországi szakaszán felmerülő hajómerülési korlátozások, az alacsony 

szolgáltatási színvonalon működő magyar kikötők alacsony telepítési sűrűsége 

(Ehrlich, 2000a; 2000b; 2002a). Ehrlich javaslata szerint: ”meg kell kockáztatni 

egy […] magyar önjáró hajóraj működtetésének és néhány dunai kikötő 

rendbetételének ösztönzését” (Ehrlich, 2000a p. 59.). Amennyiben e 

kockázatvállalás sikerre vezet, és a Duna teljes hajózhatóságának problémája 

megoldódik, növekedhetnek a vízi szállítás iránti igények is. 

 
Légi közlekedés 

 
A légi közlekedést ki kell emelni a modal splitből, mert a régiók 

versenyképességének alakulásában rangos tényezővé lépett elő napjainkban 

(Erdősi, 1999a, 2000a). A légi közlekedés és a gazdaság általában 

kölcsönhatásban van egymással, azonban akadnak kivételek, amikor ez a 

megállapítás csak bizonyos kiegészítésekkel érvényes (Erdősi, 1997).9  

A légi közlekedés azokban az országokban bizonyítja nagy szerepét, ahol igen 

alacsony a népsűrűség, nehezen leküzdhető természeti akadályok vannak (1. 

melléklet). A földi közlekedés elégtelensége miatt tulajdonképpen az egyetlen 

teljesítőképes közlekedési eszköz szerepét tölti be, majdnem monopolhelyzetben 

van (Erdősi, 1999a). A repülőterek gazdaságfejlesztő képességének és ugyanakkor 

hiányuk fejlődést visszafogó tulajdonsága felismerésének eredményeként mind 

gyakrabban szerepelnek a területfejlesztési tervekben a régi repterek 

rekonstrukciójára és az ellátatlan területeken új repülőterek építésére tett 

javaslatok. Egyértelmű, hogy a légi közlekedés képes hozzájárulni az adott régió 

versenyképességéhez (Erdősi, 1998c). 

 
                                                 

9 Például a sűrűn lakott, kis területű, igen fejlett országokban, amelyeknek alig van belföldi légi 
közlekedése, csak a külgazdaság szempontjából lehet pozitív hatása a légi közlekedésnek. Ezekben 
az országokban (Hollandia, Belgium, Luxemburg) eleve nem lehet igazi regionális 
gazdaságfejlesztő tényező a légi közlekedés a nemzetközi repülőtér térségének kivételével. Fontos 
tényező az is, hogy az adott ország rendelkezik-e saját légi vállalattal, amely képes a légi 
szolgáltatások nagy részét ellátni és ezzel az anyaország jövedelmét gyarapítani.  
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Csővezetékes szállítás 
 
Az elsődleges energia-előállítás volumene [..] a legtöbb tagállamban jóval 

elmarad a fogyasztástól. Ez főként a kohéziós országokra igaz, amelyekben a hazai 

energiaforrások csak kis részben fedezik a keresletet és a fogyasztott energia 80 

vagy még több százalékát importálják”(EC, 2004 p. 42.). Az elmúlt évtizedekben 

Nyugat - Európa a kőolaj szükségletét a tengerentúli importból szerezte (és szerzi 

még ma is) be, így a nagy finomítók a tengeri kikötőkben működtek. 

Következménye, hogy a kikötőrégiókban az üzemanyag és olaj árak 

alacsonyabbak lettek, melyek az ipari tevékenységek letelepedését ösztönözte, és 

„a kontinens belső régióiban a magasabb olajtermékek árai kedvezőtlenebbé tették 

a versenyképességet” (Erdősi, 2002 p. 149.). Így megépültek a szárazföld 

belsejébe vezető nagykapacitású kőolajvezetékek és felépültek Franciaországban, 

Németországban és Ausztriában a tengertől több száz kilométerre lévő 

kőolajfinomítók. E folyamat eredménye a kőolajtermékek árainak területi 

kiegyenlítődése lett. „A tiszta, megbízható és versenyképes áron vásárolható 

energia - források fontos tényezőjét képezik a regionális versenyképességnek”(EC, 

2004 p. 42.).  

A csővezetékes szállítás jövőbeni területi szerkezetét gazdasági - technológiai 

adottságként a finomítók térbeli elhelyezkedése alapvetően befolyásolja.  

A csővezetékek kedvező hatásai elsősorban gazdasági természetűek, melyek a 

következők (Hellin,1976): 

 Területileg egyenletesebb a foglalkoztatás, értéktermelés azzal, hogy 

szükségtelenné válik az erős területi koncentráció a termelésben. 

 A termékek piacra terítésének kisebbek a költségei a rövidebb szállítási 

útvonalak miatt. 

 Föld alatti csővezetékek alkalmazása esetén megszüntethető a természeti tájat 

virtuálisan is terhelő mesterséges létesítmények mennyisége. 

 Ott hozható létre telephely, ahol minden szempontból a legelőnyösebb. 

(Erdősi, 2000a) 



 34 
 

A csővezetékes szállítás kedvezőtlen hatásai alapvetően a környezet 

veszélyeztetésével kapcsolatosak (csővezetékek meghibásodása nagy költségekkel 

elhárítható környezeti károkhoz vezethet). Mindezek ellenére a módszer az olaj 

szállítására a legkedvezőbb megoldásnak bizonyult, hisz a csővezetékes szállítás 

hatékonyan és környezetkímélő módon képes nagy távolságra továbbítani a 

folyékony és a légnemű szénhidrogéneket, valamint a közművek számára a vizet, 

de ugyancsak csővezetéken lehet eljuttatni a kőolaj finomítókból a terméket a 

piacra. 

Ezek után feltehető a kérdés, hogy van-e szoros összefüggés a csővezeték-

hálózat fejlettsége (kapacitása, sűrűsége) és a területi fejlődés között? Az EU 

területének vizsgálatakor kijelenthető, hogy van, hisz összefüggő hálózat alakult ki 

az erősen fejlődő zónákban Délkelet - Angliától, illetve Északnyugat - Európától 

Dél - Franciaországig és Észak - Olaszországig. 

 
A transzeurópai közlekedési hálózatok 

 
A transzeurópai hálózatok (TEN) megteremtése a Maastrichti Szerződésben10 

szerepelt, a konkrét fejlesztési elképzeléseket pedig az 1993 végén fogalmazták 

meg (EC, 1993). A TEN céljaként a következőket jelölték ki: elsőként kapcsolják 

össze egymással a meglévő nemzeti, regionális hálózatokat, másodsorban építsék 

ki a hiányzó vonalakat, szakaszokat és számolják fel a periférikus régiók 

elszigeteltségét (EC, 1994b; Ehrlich, 1999; Erdősi, 2000a). Az EU fontosnak 

találta, hogy a közösségi hálózatokat kiterjesszék Közép - és Kelet - Európára 

(PEN11) is, és olyan kontinensnyi hálózatok jöjjenek létre, amelyek hozzájárulnak 

Európa integrációjához (Erdősi, 1998d; 2000a). Így 2001-ben átdolgozták a 

transzeurópai közlekedési hálózatokra vonatkozó 1996-os iránymutatásokat, és új 

prioritásokat fogalmaztak meg. Az európai érdekű projektek listáját pedig 

kiterjesztették 2003 októberében a csatlakozás előtt álló országokra is (2. 

melléklet).  
                                                 
10 Maastrichtban, az EU tagállamok által 1991 decemberében megkötött, és 1993-ban életbe lépett 
”Szerződés az Európai Unióról” c. dokumentuma. 
11 Páneurópai Közlekedési Hálózat 
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A Közösség közlekedés területén a legfontosabb feladatának a közúti szállítás 

összekapcsolását, transzeurópai méretű nagysebességű vasúthálózatok kiépítését, a 

légi szállítás és a légi irányítási rendszerek egységesítését tartotta. Az Európai 

Bizottság kidolgozta a fejlesztés elveit, mely szerint a program 2010-re valósul 

meg mintegy 400 milliárd eurós beruházás eredményeként. „A TEN-re fordított évi 

kb. 500 millió euró egyértelmű prioritást ad a vasútnak. Ettől eltekintve azonban 

az látszik, hogy a közlekedési infrastruktúrára fordított, a Strukturális Alapokból 

származó kiadások több mint fele […] a vasúttal szemben a közutat favorizálja” 

(Bonifert, 2002).  

A közlekedési és szállítási hálózatok kialakítását illetően az eredetileg javasolt 

26 projektből az Európai Tanács 14-et jelölt ki elsőrendű fontosságúnak (EC, 

1999b), azonban 2001-ben módosították a prioritásokat. A transzeurópai hálózatok 

megvalósításának feladata az egyes országok kezében maradt, az EU csak egyfajta 

katalizátor a tervek kialakításában és összehangolásában (Kengyel, 1999). Csak 

keretterveket dolgoz ki, melyek segítséget nyújtanak a kormányoknak a különböző 

projektek kialakításakor. Ezeken túl az EU magvalósíthatósági tanulmányokat is 

készít, hitel-garancia konstrukciókat dolgoz ki, kamattámogatást nyújt (EC, 

1999a).  

Erdősi szerint: „Európa egységének belső kohéziójának megteremtésében és az 

országok, régiók közötti fejlettségbeli különbségek 

felszámolásában/csökkentésében […] és […] földrészünk versenyképességének 

javításában az Európai Unió különleges szerepet szán a nemzetközi közlekedési, 

energiaszállítási és távközlési magisztrálékat magába foglaló, integrált 

kommunikációs rendszerré fejlesztendő, 1990-es évek elején kizárólag az unió 

területére kidolgozott transzeurópai hálózatoknak, valamint, az 1989/91. évi kelet -

európai politikai változások nyomán, az unión kívüli országokra is kiterjesztett 

Páneurópai Hálózatoknak”(Erdősi, 1998a p. 27.). 

Erdősi hangsúlyozza, hogy az EU dokumentumok többé-kevésbé a „kincstári 

optimizmus” szellemében és nem kevés következetlenséggel íródtak, hisz az 

utóbbi időkben egyre több oldalról fogalmazódnak meg olyan vélemények, 
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amelyek kisebb-nagyobb kételyeknek adnak hangot. Azonban, ha jól 

belegondolunk nehéz megnevezni olyan közismert innovációkat, illetve innovatív 

rendszereket, amelyekről előbb-utóbb nem derül ki, hogy nem kívánatos hatásaik 

is lehetnek. Ez alól nem kivétel a TEN sem. 

A TEN nemkívánatos területi hatásai a következők:  

 Erdmenger szerint, az elvárhatónál nagyobb mértékben szerepel a 

nagysebességű szárazföldi hálózat, különösen a környezeti szempontból legjobban 

kifogásolható közúti közlekedés. Erre bizonyos mértékig magyarázat lehet a just in 

time termelési/szállítási módszerek elterjedése (Erdmenger, 1996). Ez azonban 

nem magyarázat arra, hogy az útépítésnek biztosított erős prioritással figyelmen 

kívül hagyták a nyílt tengeri, a part menti és a rövid távú hajózásban rejlő 

lehetőségeket és a vasúti közlekedés és a belvízi hajózás sem kapott megfelelő 

szerepet. 

 A következő probléma a települések hierarchizáltságából adódik. Azzal a 

ténnyel kell szembenézni, hogy a hagyományos közlekedésnél jóval kedveltebb 

autópályák, nagysebességű vonatok és légi vonalak a hierarchia legalsó szintjén 

lényegesen ritkábbak. Ezért igénybevételük lehetősége is kevés kedvezményezett 

helyre korlátozódik. 

 További gondot okoz a megavárosok kialakulása a TEN hatásának 

következtében, ami a városhálózat szélsőségesen hierarchizált szerkezetének 

kialakulásakor fordulhat elő (Mauer, 1995). 

 TEN káros hatásai között szerepel a magisztrálék termelési tényezőkre 

gyakorolt igen erős vonzó („szivattyú és alagút”) hatása, mely által differenciálják 

a területi fejlődést. Ez a kedvezőtlen népesedési folyamatokban és a egyenlőtlen 

versenyfeltételek kialakulásában nyilvánulhat meg (Reggiani et al.,1995). 

 A következő veszélyforrás az „alagút” hatásban jut kifejezésre. Ez azt jelenti, 

hogy fővonalak menti fejlődési folyosók alakulnak ki, és ez a befektetőket 

eltántoríthatja attól, hogy a főhálózattól távolabb fekvő területekre települjenek. 

Tehát a fejlődés a korridorok közelében lokalizálódik. 
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 A kedvezőtlen hatásoknak még nincs vége! Végiggondolandó az a tény, 

miszerint az elérhetőség javítása nem biztos, hogy a megcélzott kedvezményezett 

térségben érezteti a fejlesztő hatását, hisz előfordulhat, hogy ennek más területek 

veszik hasznát. 

Feltehető a kérdés, hogy szolgálhatja-e a közlekedési hálózat a fejlődést és 

milyen feladatokkal kell számolnia az emberiségnek a megvalósításakor? Először 

az egyik legnagyobb feladatként az „alagút-effektust” és a ”szivattyú-effektust” 

kell kiküszöbölni. Másodszor pedig kijelenthető, hogy az elérhetőség javítása 

önmagában nem garantálja a települések fejlődését. A gazdasági növekedési 

folyamat csak akkor indul meg a hátrányos helyzetű területeken, ha a jobb 

összeköttetések, a fejlettebb infrastruktúra más helyi tényezőkkel kombinálva 

alakul ki.  

Többször előtérbe kerül az EU dokumentumokban a többközpontú 

területfejlesztés teóriája. Ennek megvalósítása javítaná az EU globális 

versenyképességét, hisz ha a perifériákat nem sikerül bevonni teljes értékűen az 

európai gazdasági fejlődésbe, akkor lemondhat az EU a meglévő forrásainak kb. a 

feléről. 

Magyarország esetében is számolni lehet kedvező területfejlesztési hatásokkal a 

TEN és a PEN kiépítése során. Tény, hogy az ázsiai térség súlya a 

világgazdaságban tovább növekszik, ezért hazánk keleti irányú közlekedése ismét 

felértékelődhet, jóllehet más viszonylatszerkezetben (Erdősi, 1999c; 2000b). 

Amennyiben Kelet - Európában és a Balkáni - félszigeten végbemegy a tervezett 

PEN kiépítése, akkor hazánkban egy kiegyensúlyozottabb fejlődés várható, hisz a 

keleti és déli régióikban a telephelyek tömeges kiépülésével lehetne számolni. 

Ugyan a jelenlegi közlekedési-hálózat (Erdősi, 1986) Budapest központú, mégsem 

nélkülözheti hazánk a kelet-nyugat irányú transzverzálisok építését sem. Továbbá 

a korridorok erős szívóhatását mindenképpen a folyosók elérhetőségét javító 

ráhordó hálózatok kiépítésével kell majd ellensúlyozni (Erdősi, 2000b). 
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3.2.2. Az információs technológiák, távközlési infrastruktúra 
 
„A távközlés óriási fejlődésen ment át az elmúlt évtizedben elsősorban az USA-

ban. Kevésbé gyorsak, de alapvetők a változások Európában és ezen belül 

Magyarországon is. A hálózatok digitalizálódtak,[…] viharsebességgel terjedt el a 

mobil távközlés, a forgalom zömét már versenyhelyzetbe került szolgáltatók 

bonyolítják” (Ehrlich, 2000b p. 41.).  

Kengyel szerint: „A távközlés a regionális gazdasági fejlődés meghatározó 

eleme és az infrastruktúra más területeinek fontos kiegészítője. A távközlést 

sokszor a közlekedési hálózatok modern alkotórészeként tartják számon, mivel 

nagy mennyiségű információ eljuttatását teszi lehetővé gyorsabban és olcsón. 

Ugyanakkor a távközlés a közlekedési infrastruktúra iránti igényt is növelheti, 

azáltal hogy olyan kapcsolatokat teremt, amelyek következtében megnő az 

áruszállítás és az utazás. Éppen ezért a távközlési és a közlekedési hálózatok 

fejlesztésének párhuzamosan kell folynia, nem alternatívái egymásnak” (Kengyel, 

1999 p. 29.). A távközlési rendszereknek centralizáló és decentralizáló hatása 

egyaránt van, hisz egyrészt lehetővé válik egy központból a régión kívüli 

megrendelők kiszolgálása, másrészt a periférikus régiók vállalatai is ki tudják 

használni az alacsonyabb költségekből származó előnyöket a központi régiókkal 

fenntartott jó összeköttetés során. A hatékony telefon-, fax- és adatátviteli 

rendszereket igénylő modern iparágak és szolgáltatások fejlődésének előfeltétele a 

távközlés. A távközlésre fordított beruházások és a regionális fejlődés közötti 

pontos összefüggést nem könnyű kimutatni, ugyanúgy, ahogy az infrastruktúra 

más területein sem.  

Az európai távközlési integráció eredményeképpen a nemzeti szuverenitás 

csökkent bizonyos kérdésekben, de a fejlett távközlési technológiákhoz való 

hozzáférés és a távközlési eszközök és szolgáltatások kereskedelmének 

intenzifikálása megtörtént. Heller szerint ez csak a sikeres, versenyképes 

gyártóknak az érdeke (Heller, 1997). 

Az információs és kommunikációs technológia (ICT) új lehetőségekkel és új 

kihívásokkal állította szembe a vállalatokat, és új tényezőként jelent meg a 
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regionális versenyképességben (Fodor – Kocsondi, 1998). A régiók számára az 

információs és kommunikációs technológia felgyorsította azokat a változásokat, 

amelyek potenciálisan gyökeresen megváltoztathatják az élet- és 

munkakörülményeket, valamint a gazdasági tevékenységek területi megoszlását. A 

kohézió szempontjából úgy tűnik, hogy az ICT nagy lehetőséget kínál a „távolsági 

súrlódási veszteség” és a távolság problémájának csökkentéséhez. Ugyanakkor 

egyre aggasztóbb mértéket ölt az ún. „digitális szakadék” és egyre inkább fennáll 

annak veszélye, hogy ha egyes helyeken az ICT-hoz való hozzáférés korlátozott, 

vagy a vállalatok nem tudják teljes mértékben kihasználni az új technológiát, az 

nemhogy csökkentené, hanem növeli a regionális teljesítmények különbségeit. Az 

ICT regionális különbségeinek megjelenési formái eltérőek,12 sőt az egyes 

országokon belül az egyes régiókban általában nem egyforma a fejlődés üteme 

sem (EC, 2004). 

 
3.2.3. Társadalmi infrastruktúra 

 
A társadalmi infrastruktúra az alap-, közép-, és felsőfokú oktatási 

intézményekből és a szociális intézményekből áll. Ezek jelentőségét nem szabad 

alábecsülni, hisz a regionális versenyképességet nagymértékben befolyásolhatják. 

A jó minőségű társadalmi infrastruktúra befolyásolhatja a beruházási döntéseket és 

a telephelyválasztást. Ebből kifolyólag a regionális fejlesztési politikai 

döntésekben ez a fajta infrastruktúra egyre nagyobb szerepet kap. Célja, hogy a 

nagy hozzáadott értékeket termelő tudásalapú tevékenységeket vonzza az adott 

régióba.  

A társadalmi infrastruktúra a népesség megtartásában fontos szerepet játszik. 

Az emberek, amikor döntenek lakóhelyükről, döntésüket egyre jobban 

befolyásolja az, hogy az adott területen vannak-e iskolák, s ez az ingatlanárakat is 

                                                 
12 Az EU-15-ben az új technológiák legtöbbjének fejlődésében kialakult egy észak - dél 
választóvonal, ami nagyjából megfelel a kohéziós és a nem kohéziós országok közötti 
határvonalnak. A régi és az új tagállamokat az új technológiák térhódítási ütemének tekintetében 
elválasztja egy nyugat-kelet határvonal. Láthatóak azonban a felzárkózás jelei, mert az új 
tagállamokban több kulcsfontosságú új technológia átvétele gyorsabban folyik, mint a régi 
tagállamokban. 
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befolyásolhatja (Rechnitzer, 1999). A nappali gyermek-ellátási létesítmények 

megléte is kulcsfontosságú tényező abban, hogy a kisgyermekes anyák, mennyire 

tudnak szakmai karriert építeni. Ezzel a problémakörrel a Harmadik Kohéziós 

Jelentés is foglalkozik és megállapítja: „az ilyen intézmények hiányára illetve 

meglétére vezethető vissza, legalábbis részben, hogy az EU egyes, főként 

szegényebb részein a nők foglalkoztatási rátája alacsony, illetve, hogy más 

régiókban pedig magas a részmunkaidőben dolgozók aránya. Ha vannak ilyen 

gyermek-ellátási lehetőségek az segíthet megtartani a népességet, mert felismerték 

azt, hogy épp az ilyen vidékeken az elköltözést leginkább azzal lehet 

megakadályozni, hogy a nők számára teremtenek munkalehetőséget” (EC, 2004 p. 

44.). 

A második probléma a jó egészségügyi ellátás megléte az adott területen, hisz 

egyesek esetében ez dönti el, hogy nyugdíjas éveiket ott élik-e le, ahol addig 

laktak, vagy máshol. Ugyanakkor ezek a létesítmények ugyanilyen fontosak a 

turisztikai régiókban is. 

A turizmus a világgazdaság egyik legnagyobb és legdinamikusabban növekvő 

ágazatává vált napjainkra. Az európai turizmus négyötöd része az EU-15 térségére 

összpontosul, az EU mind a turistaküldés, mind a fogadás tekintetében a 

legnagyobb piac a földön. A világ és az EU turizmusára vonatkozó előrejelzések 

további dinamikus növekedést vetítenek előre. A WTO előrejelzései szerint az 

európai idegenforgalom alakulását a Nyugat - és Észak - Európa iparosodott 

országaiban irányuló hivatásturizmus, és az új tagállamokba irányuló hivatás, és 

szabadidő turizmus fogja befolyásolni. (Lengyel, 2000). 

 
3.2.4. A regionális elérhetőség 

 
Területi kohézió 

 
A területi kohézió fogalma a gazdasági és társadalmi kohéziót egészíti ki, 

erősíti meg. A kohéziós politika célja a kiegyensúlyozottabb fejlődés elősegítése, a 

meglévő területi egyenlőtlenségek csökkentése (CEC, 1957). 

Az EU területi egyensúlyát számos tényező veszélyeztetheti (EC, 2004):  
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 A gazdasági tevékenység és népesség központi elhelyezkedése. Ez az ún. 

négyszög a következő: angliai Észak - Yorkshire, francia Franche - Comté, észak - 

németországi Hamburg és az észak - olasz Milánó közötti terület. (Ez a terület az 

EU-15 összterületének  18%-a, népességének 41%-a él itt, itt termelik a GDP 

48%-át, K+F ráfordítások 75%-a összpontosul ide.) 

 Az egyes országokban a nagyvárosi területek és az ország többi részének a 

gazdasági fejlődése nagyon egyenlőtlen és ez különösen jellemző az újonnan 

csatlakozott országokra. 

 A régiók között növekszik, de legalábbis megmarad több területi 

egyenlőtlenség. Ezek közül a legjellemzőbb, hogy a gazdasági fejlődés egyre 

nagyobb zsúfoltsággal, környezetszennyezéssel és erőteljes társadalmi 

kirekesztéssel jár a nagyobb konurbációs területeken. 

 Régiókon és városokon belül az olyan területeken, ahol csak korlátozottan 

lehet hozzájutni az elemi szolgáltatásokhoz, kialakulnak a szegénység és 

társadalmi kirekesztődés szigetei. 

 Bizonyos területeken, ahol a földrajzi adottságok jelentik az akadályokat, 

csökken és öregszik a népesség, nehéz a szolgáltatásokhoz hozzáférni. A legkülső 

területeken, ahol jelentkeznek a természeti és földrajzi hátrányok, nehéz e 

problémákat kezelni, mert a területek távol fekszenek, elszigeteltek, kedvezőtlenek 

a topológiai jellemzők és az éghajlatuk, kicsi piacuk és gazdaságuk túl kevés 

termékre alapozódik. 

Ezeket a problémákat nem lehet figyelmen kívül hagyni, hisz nemcsak ezeken a 

területeken, hanem az egész EU területén befolyásolják a versenyképességet. 

Ahhoz, hogy az EU kiküszöbölje a területi egyenlőtlenségeket, össze kell 

hangolnia a fejlesztési politikáját (ETP, 1998). A regionális fejlődés motorját a 

város - hálózatok jelentik. A központi területek és a perifériák közti egyenlőtlenség 

leginkább azzal mérhető fel, ha megvizsgálom, hogy a városok hogyan oszlanak 

meg az EU területén. A kibővített EU-ban 1595 db, 50000-nél nagyobb 

lélekszámú városi terület van, melyeket érdemes lehet népesség, üzleti vonzerő és 

gazdasági tevékenységi szektorok szerint elemezni. 
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EU városhálózatával kapcsolatosan a következő megállapítások tehetők: 

 Európa központi részein és a fővárosokban, ahol a vállalatok központjai, a 

kutatási tevékenységek és a kulturális létesítmények koncentrálódnak, még mindig 

tapasztalható növekedés. Ezeket a funkciókat több mint 70 város vagy konurbáció 

- amelyek közül 44-ben több mint egy millióan élnek - biztosítja, és ezeket lehet 

Európa szempontjából jelentős „metropoliszoknak” nevezni. 

 Az új és a 2 tagjelölt országokban a népesség-fogyatkozás ellenére 

jelentősen nő a fővárosok lakossága, elsősorban Prágáé, Ljubljanáé, és a balti 

fővárosoké. Egyetlen kivétel Lengyelország, ahol Varsó mellett még öt nagy 

metropolisz található. 

 Az EU-ban új tendenciák indultak meg, amelyek során a fejlődés kevésbé 

polarizáltan folyik. Elindult az EU perifériáin elhelyezkedő városi területek 

növekedése, például Berlin, München és Bécs növekedésével a belső EU mag 

kelet felé terjeszkedik. A skandináv fővárosok, főként Stockholm és Helsinki, 

gazdaságilag megerősödtek, elsősorban az új technológia terén. Miközben az EU 

perifériáin elhelyezkedő egyes városi területeken, mint például Dublinban, 

Athénban, és Lisszabonban jelentősen nőtt az egy főre jutó GDP az elmúlt 

évtizedben. 

 Több olyan, a központi területen kívül eső városi régió van, amelynek 

lakossága és gazdasági potenciálja elég erős ahhoz, hogy vonzó helyszín legyen a 

kutatási tevékenységek számára, és idővel kapcsolatokat alakítson ki a főbb 

európai, sőt akár nemzetközi döntéshozatali központokkal. Ezek alkalmasak arra, 

hogy a jövőben serkentsék a növekedést a perifériális területeken, és 

kiegyensúlyozottabbá tegyék az EU gazdasági fejlődését. 

A Harmadik Kohéziós Jelentés a központi négyszögön kívül 40 városi régió 

kategorizálását végezte el négy, erősségeiket és gyengeségeiket osztályozó 

kritérium alapján: lakosságuk lélekszáma és növekedése, versenyképesség, 

kommunikációs kapcsolataik, részvételük a tudás-alapú gazdaságban. „Például 

Lyon jó példa az olyan típusú városra, amely mind a négy kritérium szerint erős, 

Bilbao viszont csak egyetlen ismérv szerint kap jó osztályzatot, ez a tudás. Porto és 
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Krakkó pedig a négy kritériumot összesítve csak átlagosan erős” (EC, 2004 p. 

29.). A 40 városi régióban 1995 és 2000 között összességében a GDP éves 

növekedése 3,3%-ról 4,1%-ra emelkedett, szemben a növekvő metropoliszok 3%-

os és néhány gyorsan fejlődő, periférián elhelyezkedő városi régió 4-5%-os 

növekedésével. A városok közötti együttműködések vizsgálatánál kiderül, hogy a 

metropoliszok erős hálózata alakult ki Európa közepén, amelybe beletartozik 

London, Párizs, Frankfurt, Amszterdam, Milánó és a közeljövőben csatlakozik 

Berlin. A csoporton kívül nincs a nagyvárosok és a kisebb városok között 

stratégiai kooperáció, és az újonnan csatlakozott országokban Cseh Köztársaság és 

Szlovénia kivételével nem alakult ki a kis - és közepes városok hálózata sem. 

 
Földrajzilag hátrányos helyzetű régiók 

 
A periférikus fekvés gyakran szolgál annak magyarázatául, hogy miért 

maradnak el az egyes régiók, illetve miért nem tudnak felzárkózni a központi 

elhelyezkedésű régiókhoz. Az elérhetőség és az EU többi részével való integráció 

speciális problémát jelent az olyan régiók számára, amelyekben valamilyen 

állandó földrajzi jellegzetesség gátolja a fejlődésüket.  

1. Szigetek: Az EU hét legkülső régiójába 25 sziget és Guyane tartozik, amelyek 

együttes lakossága 4 millió körül van. A fent említett területeken kívül a EU-15-

höz 284 lakott sziget tartozik, amelyek össznépessége 9,4 millió ember. E 

szigeteken viszonylagos elszigeteltségük miatt képtelenség a gazdasági fejlődést 

beindítani, és sok esetben hegyvidéki vagy leszakadó perifériális területeken 

találhatóak. 

2. Hegyvidéki területek: Az összterület 40%-át adják, míg a népesség 18%-a él 

ezeken a területeken. Egyik-másik hegyvidék a gazdasági központok közelében 

van, de a terep miatt a költségek magasak és a mezőgazdasági művelésre is 

alkalmatlan. A perifériás hegyvidéken magasabb a munkanélküliség, úgy például 

Skóciában, Észak-Írországban, Korzikán. A központokhoz közel eső 

hegyvidékeken viszont alacsony a munkanélküliség szintje (pl. Walesben). 
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A földrajzilag hátrányos helyzetű területek közös problémája, hogy nehezen 

megközelíthetőek és távol esnek a nagyobb piacoktól, továbbá a különböző 

szolgáltatások és az infrastruktúra kiépítése költségesebb a terepviszonyok miatt. 

A problémát súlyosbítja, hogy a lakosság fogy és öregszik, mert a fiatalok 

elvándorolnak ezekről a területekről. Érdemes hangsúlyozni, hogy a földrajzi 

hátrányok nem mindig jelentenek kedvezőtlen gazdasági feltételeket, hisz a 

hátrányokat potenciálisan pozitív értékké lehet alakítani, amely új fejlődési 

pályákat nyit meg. A területek közül, számos az EU természeti örökségének részét 

képező terület, mely kulturális, szabadidős és egyéb tevékenységeknek lehet a 

színhelye. Ezért is fontos, hogy a gazdasági fejlődésük olyan irányba tartson, ami 

tiszteletben tartja a természeti örökségeket, tehát olyan megoldásokat kell találni, 

amik egyszerre javítják a környezetet és erősítik a versenyképességet.  

3. Határterületek: A határterületek esetében a perifériális helyzet az unió központi 

fekvésű régióitól való távolságból adódik, amit tovább fokoz az, hogy a 

szomszédos országoknak eltérő a gazdasági, szociális és a jogrendszerük. Ez az 

unió külső határa mentén fekvő területeknél jelentkezik erősebben. Az EU-ban az 

egy főre jutó GDP jellemzően alacsonyabb a határmenti régiókban, mint a 

tagország többi régióiban. 

4. Tengerparti régiók: A tengerparti régióknak számos előnyük is származhat 

fekvésükből, ilyen a turizmus, halászat, kikötők, melyek kiaknázása a fő feladatuk. 

Ezek az előnyök természetesen nem egyforma mértékben érvényesülnek. 

 
3.3. Humán tőke és a munkaerő felkészültsége 
 
Az EU országainak, régióinak versenyképessége nemcsak a fizikai 

infrastruktúra állapotától függ, hanem meghatározó jelentőséggel bír a humán 

erőforrás. A társadalmi kohézió fenntartása nem csak önmagáért fontos, hanem 

azért is, mert segíti a gazdasági fejlődést. Amennyiben a társadalmon belüli 

szakadékok túl szélesek, az elégedetlenség és a politikai nyugtalanság 

veszélyezteti a fejlődést. A munkához jutás kulcsfontosságú, mert többnyire ezen 

múlik, hogy az emberek tisztességes színvonalon élhessenek. A munkaképes 
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korúak számára tehát a társadalmi befogadás alapfeltétele, hogy legyen munkájuk, 

vagy elfogadható időn belül munkát tudjanak találni. 

 
3.3.1. Népesség, munkavállalási korú lakosság, és az eltartási ráta 
 
A Tizenötök lakossága már sok éve csak lassan növekszik. Az 1990-es évek 

közepe óta a növekedés éves átlaga mindössze 0,3% volt és ennek is nagy része a 

bevándorlás eredményeként jött létre. A természetes szaporulat az OECD 

előrejelzései szerint tovább fog csökkeni, és ha a bevándorlás változatlan szintű 

marad, akkor a legtöbb tagállamban a népesség fogyásnak indul az elkövetkező 20 

évben. Ez a folyamat sok régióban már az 1990-es évek második felében 

megkezdődött, az EU-15 213 régiójából 55-ben. A népesség az újonnan 

csatlakozott országok legtöbb régiójában is fogy, pontosan az 55 régióból 35-ben.  

A „Második Kohéziós Jelentés” a demográfiai folyamatok alapján négy 

csoportba sorolta az akkor még tagjelölt országokat (EC, 2001c) (1.táblázat). 
 

1. táblázat : A demográfiai folyamatok változása a tagjelölt országokban 

Csoportok megnevezése Demográfiai 
folyamatok okai Országok 

1. Csökkenő népességű országok alacsony születésszám 
„és” kivándorlás 

Bulgária, Észtország, 
Lettország 

2. Csökkenő népességű országok alacsony születésszám 
„vagy” kivándorlás Magyarország, Románia 

3. Stabil népességű országok születések száma „=” 
kivándorlás 

Szlovénia, Csehország, 
Litvánia 

4. Növekvő népességű országok születések száma „>” 
kivándorlás 

Málta, Ciprus, 
Lengyelország, Szlovákia 

Forrás: EC, 2001c alapján saját szerkesztés 
 
ENSZ kutatásai alapján a 21. század küszöbén újabb tendenciák 

körvonalazódnak, Málta, Ciprus és Szlovákia kivételével a népesség az összes 

államban csökken (ENSZ, 2002). 

A foglalkoztatás szempontjából sokkal fontosabb a munkavállalási korú (15-64 

éves) népesség aránya. Jelenleg az EU-15-ben teljes lakosság 67%-át, míg a 

10+213 új tagállamok esetében 69%-át alkotják (3. melléklet).  

                                                 
13 2004-ben csatlakozott új tagállamok és Bulgária, Románia. 
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Az ENSZ előrejelzések szerint a következőképpen alakul a munkavállalási 

korosztály száma (ENSZ, 2002) (2. táblázat). 
 

2. táblázat: A munkavállalási korosztály számának változási tendenciái 
Időintervallum Országok 

2010-re csökken Görögország, Portugália, Olaszország, Magyarország, 
Szlovénia, Lettország, Észtország, Litvánia, Csehország 

2010-2025 között megindul a fogyás Franciaország, Nagy-Britannia, Svédország, 
Finnország, Dánia, Hollandia, Belgium, Spanyolország, 

Ausztria Málta, Szlovákia, Lengyelország 
Kivételek Írország, Luxemburg, Ciprus 
Forrás: ENSZ, 2002 alapján saját szerkesztés 
 
Az előbbiekből következik, hogy (természetes szaporodás és a munkavállalási 

korúak számának csökkenése miatt) folyamatosan emelkedni fog a 65 évesek és 

ennél idősebbek száma (4. melléklet). 2002-ben az EU-15-ben az össznépesség 

16%-a, míg a 10+2 tagállam népességének 13%-a tartozott ebbe a korosztályba. 

Az EU-15-ben a 65 évesnél idősebb népesség (65+) a munkavállalási korúak 25%-

át tette ki 2000-ben (eltartási ráta). Az előrejelzések szerint 2025-re 36%-ra fog 

nőni. Az új tagállamokban 20%-ról, több mint 30%-ra fog nőni ez az arány. 

Különösen nagy növekedést jósol az EU Olaszországban, Finnországban, 

Svédországban, Németországban, Cseh köztársaságban, Máltán és Szlovéniában, 

ahol közel 40%-ra emelkedik a ráta értéke. 2025-re 42 régióban az eltartottak 

aránya meghaladja a 40%-ot. (Ebből 12 Franciaországban van!) A legalacsonyabb 

ráták az Azori-szigeteken, Madeirán, Ceuta y Melilla-ban, Ile de France-ban és 

Londonban várhatók (EC, 2004). 

 
3.3.2. Humán tőke 
 
Az iskolai végzettség az európai gazdaság teljesítményét és versenyképességét 

leginkább meghatározó tényező, de kulcsfontosságú az emberek előtt megnyíló 

munka lehetőségek szempontjából is (EC, 2002d). Azt egyértelműen kijelenthető, 

hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők nagyobb valószínűséggel találnak 

majd állást, mint az érettségivel rendelkezők, akik viszont előnyösebb helyzetben 

vannak, mint akik csak alapszíntű oktatásban részesültek. A Római Szerződés 

(CEC, 1957) 2. cikkelyében megfogalmazottak szerint, az EU egyik fő célja a 
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társadalmi és a gazdasági kohézió megerősítése. Ez azt jelenti, hogy az embereket 

nem érheti hátrány amiatt, hogy az unión belül egy bizonyos helyen élnek és 

dolgoznak. Továbbá a regionális versenyképesség egyik kulcstényezője még az ún. 

„élethosszig tartó tanulás” vagyis a szakmai át - és továbbképzés (Eurostat, 2002). 

 
3.4.  A kutatás – fejlesztés és az innovációs kultúra 
 
Az innováció a versenyképesség fenntartásának és erősítésének a kulcsa, és 

elengedhetetlen a tartós gazdasági fejlődéshez. „A fejlett gazdaságokban, mint pl. 

az EU-ban, a tudás és a tudáshoz való hozzáférés vált a növekedés motorjává. A 

gazdaság versenyképességét elsősorban nem a természeti erőforrások vagy a 

rendelkezésre álló olcsó munkaerő kihasználása határozza meg, hanem a know-

how és a szellemi tőke megléte, mivel ezek nemcsak a gazdaság termelési 

hatékonyságát növelik, hanem az új termékek kifejlesztése is ezeken alapul” (EC, 

2004 p. 50.). A K+F, a termékek vonatkozásában megnyilvánuló innovációs 

képesség bár nem az egyetlen meghatározója, de mindenképpen lényeges eleme a 

regionális versenyképességnek. „Új vagy továbbfejlesztett termékek és gyártási 

eljárások, alacsonyabb költségek, a termelés nagyobb rugalmassága, magasabb 

minőség és gyorsabb válasz a piaci kihívásokra: ezekhez mind hozzásegít a K+F” 

(Kengyel, 1999 p. 35.). Empirikus kutatások támasztják alá azt a tényt, hogy egy 

vállalat K+F ráfordításainak 10%-os növelése a termelési értéket átlagosan 30%-

kal növeli (OECD, 2001). 

EU innovációs politikája szinte a kezdetektől létezik, hisz az EGK 

megalakulása óta működnek a Közös Kutatási Központok (JRG) és a Római 

Szerződés már megteremtette az alapjait a közös mezőgazdasági és halászati 

kutatásoknak (Balogh, 2000). A 90-es évek elején az EU elemezte a globális 

versenyképesség feltételeit, az EU ezen a téren mutatkozó gyenge és erős pontjait, 

majd lemaradásának leküzdéséhez megoldandó feladatokat. Ezek közül az 

egységes piac előnyeinek teljesebb kihasználását és a K+F tevékenység, valamint a 

technológiai fejlődés előmozdítását (EC, 1993). Ez a munka indítást adott egy 

európai innovációs politika és az ezt összefoglaló „Zöld Könyv az innovációkról” 
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kidolgozására (EC, 1995). Ez képezte az alapját a részletes Innovációs 

Akciótervek készítésének14 (Román, 2000). Az unió 2001-ben akciótervet 

dolgozott ki K+F dinamizálása érdekében (EC, 2001b). Ezek után a lisszaboni 

csúcsértekezleten célul tűzik ki, hogy 10 éven belül a világ legversenyképesebb és 

legdinamikusabb tudásra épülő gazdasága lesz az unió. Ehhez az 1999. évi 1,92%-

os GERD15/GDP értéket 2010-re 3%-ra kívánják növelni, miközben a K+F 

ráfordításokból az ipar részarányát az 56%-os szintről 66%-ra növelik (EC, 

2002a). Az Európai Kutatási Térség (ERA) célkitűzéseinek megvalósítása 

érdekében több uniós kezdeményezés látott napvilágot. Elsősorban törekedtek a 

rendelkezésre álló anyagi és szellemi erőforrások optimális kihasználására, a 

közszféra eszközeinek és forrásainak koherensebb felhasználására, a magántőke 

kutatási beruházásainak dinamizálására, a képzett emberi erőforrások 

mennyiségének és mobilitásának növelésére (Siegler, 2003).  

A Word Economic Forum Magyarországot a technológiaadaptáló országok 

élvonalába helyezi (a technológia-átvétel az innováció-alapú hazai növekedés fő 

forrása). A technológiákat megújító vezető országok közé hazánk jelenlegi K+F 

tevékenységével (kb. 1% GERD/GDP) és az abban való vállalati részvételi 

arányával (kb. 40%) nem tud bejutni, és ez már középtávon is a növekedés korlátja 

lehet (Siegler, 2002a). Kutatások rámutatnak, hogy az élethosszig tartó tanulásban 

és a szabadalmazásban mutatkozik a legtöbb kihívás hazánkban (KSH, 2002; 

Balogh, 2004), bár az új tagországok viszonyában a bejegyzett szabadalmak és a 

high-tech szektorban foglalkoztatottak aránya tekintetében kedvező a helyen áll 

(Nyitrainé, 2003).  

                                                 
14 Napjainkban a világméretű kutatási és technológiai versenyben az EU fokozatosan kezd teret 
veszíteni fő riválisaival szemben (USA, Japán). Erre hívja fel a figyelmet „Az Európai Kutatási 
Térség felé” című közlemény is. Az Európai Bizottság (EB) hangsúlyozza, hogy a nagy 
versenytársakhoz képest az EU-ban a nemzeti össztermelés szignifikánsan kisebb hányadát költik 
K+F-re. Továbbá számos innovációs vizsgálat bizonyítja, hogy Európa ipari és gazdasági 
teljesítménye nem tükrözi sem a tudományba történő intenzív befektetést, sem a magas színvonalon 
létrehozott kutatási eredményeket, és nem utolsó sorban megjegyzem az európai egyetemek, 
kutatóközpontok még mindig kevésbé vonzóak a külföldi kutatók számára, mint az USA hasonló 
intézményei (EC, 2000). 
15 GERD: K+F bruttó kiadása 
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Gál a következőket írta az innováció jelentőségéről: „[..]a hátrányos helyzetű 

régiók számára kitörési pont lehet az innovációs kapacitások növelése révén az 

információs társadalom kínálta új lehetőségek kihasználása. Ebből a szempontból 

a kutatás és a felsőoktatás létfontosságú [..]. Az alkalmazott kutatás, technológiai 

központok lehetséges megoldások e problémákra. A tudás terjesztése nem 

korlátozódhat néhány kedvező helyzetben lévő központra” (Gál, 2000 p. 23.). Az 

innováció alapú gazdaság és a régiók versenyképességének megteremtése 

érdekében szükség van az innovációs kapacitás széles körben való terjesztésére 

(Cooke, 1998), hisz a versenyképesség egyre inkább összefonódik a K+F-sel és az 

eredmények alkalmazásával (Siegler, 2002b).  

 
3.5. A külföldi befektetések 

 
Kiemelt szerepet játszik egy ország vagy egy régió versenyképességének 

alakulásában, hogy mennyire vonzza a külföldi tőkebefektetéseket. „A XX. század 

végére a transznacionális vállalatok váltak a modern gazdasági tevékenység 

szimbólumaivá” (Kengyel, 1999 p. 44.).  Ezeknek a vállalatoknak sokkal nagyobb 

befolyásuk van a gazdasági folyamatokra, mint ahogy azt méretük alapján 

gondolni lehetne, hiszen a gazdaság többi szereplőjére is hatással vannak a 

beszállító ipari és szolgáltató háttér kialakításával. Emellett a transznacionális 

szektoron kívül eső kis - és középvállalatok telephely - választási döntéseinek egy 

részénél is kimutatható a nagyvállalatok magatartásának hatása. 

 Az elmúlt évtizedekben jelentős eltolódás következett be a közvetlen külföldi 

tőkebefektetések struktúrájában (Horváth, 1991). Az exportorientált egyszerű 

fogyasztási javak termeléséről a hangsúly áttevődött a magasabb technológiai 

szintet igénylő ágazatok felé, aminek következtében a beruházási költségek 

magasabbak lettek. Jelentős változást jelentett továbbá a nemzetközi 

együttműködés ugrásszerű növekedése a szolgáltató ágazatokban (idegenforgalom, 

pénzügyi és üzleti szolgáltatások, K+F), továbbá új fejleményként kezelendő a kis 

- és középvállalkozások aktivizálódása is a külföldi közvetlen beruházások (FDI) 
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területén. Az EU-ban a regionális fejlesztési stratégiáknak tipikusan fontos részévé 

vált az FDI adott helyre vonzása.  

Telephely választási elméletekkel már az 1800-as évek eleje óta foglalkozik a 

tudomány. Elsőként Thünen mezőgazdasági telephelyelméletét, majd Weber ipari 

-, Lösch térgazdasági elmélete emelhető ki, de a II. világháború után tért hódító 

Isard optimalizáláson alapuló telephelyelmélete sem feledhető el. Az 1990-es 

években számos szakirodalom értékelte és elemezte ezeket az elméleteket (Dicken-

Lloyd, 1990; Chapman-Walker, 1991; Smith, 1971; Illés, 1975; Rechnitzer, 1999). 

A telephely - választási döntéseket meghatározó tényezőket napjainkban is 

vizsgálják. Az EU Bizottsága is elkészített egy felmérést, amely a különböző 

régiókról kialakult beruházói véleményeket értékelte a telephelyválasztás tükrében 

(Netherlands Economic Institute, 1993). A kutatásban érintett vállalatok közös 

jellemzője az volt, hogy a felmérés idején döntöttek az unión belüli telephelyük 

megválasztásáról. A felmérés több általános tanulsággal szolgált:  

 A telephely - választási döntések alapja a piaci részesedés fenntartása vagy 

növelése. Ebben a vonatkozásban az egységes belső piac kiemelkedő jelentőséggel 

bír. Az EU-n kívüli országok európai beruházásaikat piaci részesedésük 

védelmében hajtják végre, az EU-n belüli vállalatok tevékenységük földrajzi 

átszervezésével válaszoltak a belső piac programjára.  

 A vizsgált vállalatok 75%-a elsőként az országot választja ki és csak utána a 

régiót. Ez azt jelenti, hogy egy régió vonzereje szorosan kapcsolódik az adott 

tagország megítéléséhez amellett, hogy az esetek nem elhanyagolható részénél az 

adott régiót értékelték saját adottságai alapján.  

 A beruházási döntésekben nem mindig a közvetlen tényezőköltségek a 

meghatározók.  

A vizsgált vállalatokat megkérdezték arról, hogy mi alapján választották ki az 

egyes országokat a telephelyválasztásuk alkalmával (3. táblázat). 
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3. táblázat: A vállalatok telephely választási szempontjai 
Telephelyválasztás okai Ország 

Előnyök Hátrányok 

Franciaország, 
Németország 

Ny - Európa központi részén 
fekszenek, magas szintű az 

infrastrukturális ellátottság, magasan 
képzett a munkaerő 

Bérekkel kapcsolatos 
hiányosságok 

Nagy-Britannia Nyelv és a kultúra  

Olaszország  

Nyelvi nehézségek, periférikus 
fekvés, munkaerő alacsony 

képzettsége, politikai rendszer 
bizonytalansága 

Belgium EU központja  

Hollandia Kikötői adottságok és a fejlett 
úthálózat  

Spanyolország 

Alacsony termelési költségek, 
növekvő felvevő-képességű piac, 

termelőknek biztosított 
kedvezmények 

EU kulcsfontosságú piacaitól való 
távolság, nyelvi akadály 

Írország Alacsony bérek, adók, egyéb 
ösztönzők, nyelvi adottságok 

Perifériális fekvés és az 
áruszállítás problematikája 

Görögország, 
Portugália 

Alacsony termelési költségek, 
vonzó ösztönzők 

Perifériális fekvés, nem megfelelő 
infrastruktúra, alacsony képzettségű 

munkaerő 
Forrás: Netherlands Economic Institute, 1993 alapján saját szerkesztés 
 
3.6. A közösségi és a nemzeti politikák szerepe  

 
3.6.1. Az Európai Unió strukturális politikája 

 
Az integrációs folyamat elindulásánál a gazdasági prosperitás és a társadalmi 

harmónia együttes elérése lebegett célként az alapítók szeme előtt. „Abban a 

törekvésükben, hogy népeik gazdaságait egyesítik, és azok harmonikus fejlődését 

előmozdítják, amennyiben az egyes területek közötti különbségeket és a 

kedvezőtlenebb adottságú területek elmaradottságát csökkentik” - olvasható az EU 

alapító szerződésében (CEC, 1957). A regionális politika vonatkozásában az igazi 

fordulatot az Egységes Európai Okmány életbe lépése jelentette (CEC, 1986). Ez a 

közösségi politikák között már konkrétan nevesítette a regionális politikát. Az idők 

folyamán a regionális politika eszközrendszere is kialakításra került, mely 

reformja a Maastrichti Szerződéshez kapcsolódik (CEC,1991). A reformcsomag 

keretében jelentősen megemelték a strukturális kiadásokat, legelmaradottabb 

országok támogatására létrehozták a Kohéziós Alapot (Council of the EEC, 
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1993a). Újabb átfogó változásokat jelentett az AGENDA 2000 nevű dokumentum 

és a Berlini Csúcs, melyen érvénybe helyezték a dokumentum rendelkezéseit. Ez 

megfogalmazta az unió stratégiáját a gazdasági növekedés és a világgazdasági 

versenyképesség erősítésére, a foglalkoztatási helyzet javítására, és a közösségi 

politikák hatékonyságának javítására (EC, 1997a; European Council, 1999). A 90-

es években még 2 dokumentum megjelenésére érdemes figyelmet fordítani, ezek 

az Európa 2000 és Európa 2000+ című tanulmányok. A dokumentumok tárgyalják 

a Közösség földrajzi jellegzetességeit is és bemutatják azokat a régiókat, ahol a 

gazdasági tevékenységek alapvetően koncentrálódnak (Europe 2000, 1991; 

Europe 2000+, 1994; Rechnitzer, 1998).  

 
A regionális politikára fordított kiadások 

  
„Az Európai Unió regionális politikáját vám, ÁFA és egyéb bevételekből 

valamint a tagországok befizetéseiből működtetett költségvetés „Strukturális 

műveletek” fejezetéből, az Európai Fejlesztési Bank kölcsöneiből” (Sarudi, 2003) 

és az Európai Beruházási Alapból finanszírozzák.  

A Strukturális Alapok a 2000-2006 közötti költségvetési időszakban az EU 

GDP-jéhez mérten kis összeget tesznek ki (kevesebb, mint 0,5%-át), de a források 

a legszegényebb, a legalacsonyabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező régiók 

támogatására összpontosulnak. A támogatások majdnem háromnegyede tehát 

olyan régiókba kerül, amelyekben az EU népességének egynegyede él (2. ábra). 
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2. ábra: A strukturális támogatások nagysága az EU-15-ben (2000-06)  
Forrás: EC, 2004, Eurostat 2004 alapján saját ábra 
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Az újonnan csatlakozott országok számára az első programozási időszak 2004-

től 2006-ig tart. Ez számukra egyszerre lehetőség, hogy kialakítsanak egy 

koherens regionális fejlesztési stratégiát és kihívás, hogy az EU strukturális 

politikájának alapelveit saját nemzeti politikai kereteikbe integrálják és 

létrehozzák a végrehajtáshoz szükséges mechanizmusokat. A támogatás teljes 

összege, amibe beletartozik a Kohéziós Alapból származó forrás, meghaladja - 

1999-es árakon számolva - az évi 7,3 milliárd eurót (3. ábra). 
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3. ábra: Támogatások nagysága az új tagállamokban (2004-2006) 
Forrás: EC, 2004, Eurostat 2004 alapján saját ábra 
 
Magyarország összességében 2,85 milliárd eurót vehet igénybe, melyből 800 

millió eurót az 1. Célkitűzésre, közel 1 milliárd eurót a Kohéziós Alapból 

finanszírozott projektekre és további 80 millió eurót a közösségi 

kezdeményezésekre (Interrreg, Equal).  

A támogatások nagysága összefügg a tagországok méretével és népességével, 

így érdemes a fajlagos mutatókat is megvizsgálni. Az egy főre jutó támogatás a 

négy kohéziós országban a legnagyobb, míg Görögországban 2012 euró, 

Portugáliában 1928 euró, Spanyolországban 1098 euró, Írországban pedig 864 

euró jut egy főre. A kohéziós országokban közel háromszor annyi támogatás jut 1 

főre, mint a Tizenötökben átlagosan (Horváth, 2001a). A területegységre 

vonatkozó mutatószámok vizsgálatakor azonos következtetések vonhatók le. A 

négy kohéziós országból három - Írország kivételével - esetében a legnagyobb a 

területegységre jutó támogatás. A legkevésbé támogatott országok tehát az 
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egyébként fejlett, de alacsony népsűrűségű skandináv országok, Finnország és 

Svédország (Horváth, 2003).   

Közösségi céltámogatások16: A 2000-2006 közötti költségvetési időszakban 

182,45 milliárd eurót különítettek el a három célterület támogatására (5. melléklet).  

Az 1. Célkitűzés az elmaradott- és a peremterületeket, továbbá az alacsony 

népsűrűségű térségeket támogatja. Összesen 135,95 milliárd eurót tesznek ki ezek 

a transzferek. E transzferek segítségével a legszegényebb tagállamok a leszakadó 

régiókban többet tudnak beruházni a humán- és fizikai tőkébe, mint amennyit 

egyébként tudnának, s így javul hosszútávú versenyképességük.  

A támogatásoknak a megoszlását az EU-15 tagországai között a 4.ábra 

ismerteti.  
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4.ábra: A Strukturális Alapok kiadásainak bontása országonként (2000-2006) 
Forrás: EC, 2004, Eurostat 2004 alapján saját ábra 
 
A 2. Célkitűzés a hanyatló ipari és vidéki körzeteket támogatja, melyre 22,5 

milliárd eurót irányoztak elő, ami a Strukturális Alapok 11,5%-át jelenti. A 22,5 

                                                 
161988 júniusában elfogadott keretszabályozásban a Strukturális Alapok feladataként eredetileg öt 
célkitűzést határoztak meg (Council of the EEC, 1988a), melyeken 1993-ban kisebb változtatásokat 
hajtottak végre (Council of the EEC, 1993a) és az 1995-ös bővüléshez kapcsolódóan egy 
hatodikkal egészítették ki (Council of the EEC, 1995). Az AGENDA 2000 a társadalmi és 
gazdasági kohézió erősítését tűzte ki céljául, méghozzá a Strukturális Alapok hatékonyságának 
javításával. A hatékonyság növelése megjelenik a célkitűzések számának 7-ről 3-ra csökkentésében 
(EC, 1997).  
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milliárd euróból 3,2 milliárd jut a hanyatló vidéki (korábbi 5b. Célkitűzés) és 19,3 

milliárd euró a hanyatló ipari körzetekre (korábbi 2. Célkitűzés).17   

A 3. Célkitűzés az oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek 

modernizációját finanszírozza. Erre 24 milliárd eurót különítettek el. 

Közösségi kezdeményezésekre18 10,44 milliárd eurót különítettek el, ami a 

támogatások 4,9%-át teszi ki.  

„Az EK Bizottsága kezeli az ún. innovációs kezdeményezéseket is, amelyek arra 

szolgálnak, hogy részben kísérleti jelleggel új intézkedések bevezetését 

tanulmányozzák, részben pedig a Közösség jövőbeli helyzetét, annak politikáját 

megalapozó elemzések, tanulmányok készüljenek el” (Sarudi, 2003). Ezekre a 

kezdeményezésekre a költségvetésben 1,0 milliárd eurót különítettek el, ami 0,5%-

a az összes támogatásnak.  

A halászati eszközök is kis részét teszik ki a Strukturális Alapoknak, mindössze 

0,6%-át, közel 1,11 milliárd eurót. 

34%
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Infrastruktúra

Egyéb

1. Célkitűzés: belső
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Nem 1. Célkitűzés:
külső kör  

5. ábra: Az 1. Célkitűzés és a nem 1. Célkitűzés támogatásainak megoszlása kiadási 
kategóriánként (2000-2006) 
Forrás: EC, 2004, Eurostat 2004 alapján saját ábra 

 

                                                 
17 Az 1994-99 közötti időszakban futó, az 5a. Célkitűzés és az 5b. Célkitűzés keretébe tartozó 
programok által is segítették a versenyképesség növekedését. (EC, 1997b, 1997c). A következő 
programozási időszakban az 5a. Célkitűzést megszüntették és az 5b. Célkitűzést beolvasztották a 2. 
Célkitűzésbe. 
18A közösségi kezdeményezések, mint fejlesztési programok olyan problémák megoldását 
szorgalmazzák, amelyek az egész Közösség számára fontosak lehetnek.  
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Az 1. Célkitűzés keretén belül, az EU-15-ben az infrastrukturális kiadások 

teszik ki a legnagyobb hányadot, a nem az 1. Célkitűzés keretében adott 

támogatásoknál a legnagyobb részarányt pedig a humánerőforrás adja (5. ábra). 

A 6. ábra a közlekedési infrastruktúra kiadásinak megoszlását ismerteti: 
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Intelligens Közlekedési Rendszerek, viziutak

 
6. ábra: A Strukturális Alapok közlekedési ráfordításai az 1. Célkitűzés keretében, 2000-06 

Forrás: EC, 2004, Eurostat 2004 alapján saját ábra 

 
Az új tagállamok közül, Észtországban, Lettországban, Litvániában és 

Szlovákiában a támogatások legnagyobb arányát az infrastruktúra fejlesztésére 

fordítják, míg Málta és Szlovénia esetében a versenyképesség került a 

középpontba. Regionális fejlesztés a Cseh Köztársaságban és Lengyelországban, a 

vidékfejlesztés, a mezőgazdaság és a halászat fejlesztése pedig Ciprus esetében 

dominál nagyobb százalékban (7. ábra). 
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7. ábra: A Strukturális Alapokból finanszírozott kötelezettségvállalások hozzávetőleges 
bontása az új tagállamokban, 2004-06  
Forrás: EC, 2004, Eurostat 2004 alapján saját ábra 
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Magyarország esetében a humán erőforrások fejlesztése szerepel legnagyobb 

arányban, közel 30%-a a támogatásoknak erre a területre összpontosul. További 

21,5%-ot fordítanak versenyképesség növelésére (612 millió euró), 18%-ot 

regionális fejlesztésre (512 millió euró), 16,4%-ot infrastruktúrális fejlesztésekre 

(467 millió euró). A maradék 452 millió eurót mezőgazdaságra és 

vidékfejlesztésre hasznosítják hazánkban.   
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humán erőforrás
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regionális fejlesztés  

8. ábra: Strukturális Alapokból finanszírozott kötelezettségvállalások bontása Magyarországon, 
2004-06 
Forrás: EC, 2004, Eurostat 2004 alapján saját ábra 

 

Európai Beruházási Bank (EIB) fejlesztési kölcsönei: Az EIB által 

finanszírozott projekteknek egy régió fejlődésének előrehaladását kell 

támogatniuk, továbbá a projekteknek közvetlenül meg kell térülniük, tehát nem 

lehetett externális hatásokat figyelembe venni a megtérüléskor. Az EIB által 

kihelyezett kedvezményes kamatozású hitelek nagysága évről évre nő, ez a 

felhasználási körének bővülését mutatja (4. táblázat). 

Az 1990-es évek után a Bank kiterjesztette tevékenységét a közép - európai 

országokra is. 1995 végéig 11 országban (köztük Magyarországon is) - 26 nagy 

közlekedési projektet támogatott, összesen 1,112 milliárd ECU-val. A 

kedvezményezett országok közül Magyarország a hitelek 15%-át kapta, melyből 

elkészült a Győr - Hegyeshalom közötti M1-es autópálya, és a magyar 

légiforgalomi irányítás megújítása. 2000 és 2002 között az EIB regionális 
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fejlesztésre adott hitelei19 évente átlagosan 20 milliárd euró körül mozogtak és a 

csatlakozás előtt álló országokban évente 3 milliárd euró körül alakultak. E 

kétfajta hitel a bank teljes hitelezésének mintegy kétharmadát tette ki. Az egyedi 

kölcsönök mintegy 35%-a a közlekedési beruházásokra jutott, 16%-át ipari, 

szolgáltatási és mezőgazdasági magánvállalkozások kapták. A maradék pedig 

megoszlott az energia, telekommunikáció, környezetvédelem az egészségügy és az 

oktatás között. Az új tagországokban a legtámogatottabb területek a közlekedés, 

környezetvédelem és az energia. 
 

4.táblázat: EIB hitelek (milliárd euró) 
 1989-93 1994-99 2000-02 

Az összes hitel az EU-15-ben 70,9 128,9 95,3 
Regionális fejlesztés, ebből: 47,2 86,7 59,3 
egyéni hitelek 37,8 66,6 40,7 
globális hitelek 9,4 20,1 18,6 
Éves átlag, amiből 9,4 14,4 19,8 
1. Célkitűzés 5,0 6,8 10,5 
2. Célkitűzés 3,4 5,5 6,6 
Vegyes és egyéb 1,0 2,1 2,7 
Az összes hitel a csatlakozás előtt álló országokban, 
amelyből: 

1,7 9,3 9,2 

Egyéni hitelek 1,3 8,4 7,8 
Globális hitelek 0,4 0,9 1,4 
Éves átlag 0,3 1,6 3,1 
Forrás: EC, 2004 (eredeti forrás EIB és az Európai Bizottság) 

 
Európai Beruházási Alap (EIF)20: „Az alap célja a magántőke áramlásának 

elősegítése, az infrastrukturális fejlesztésekbe történő bekapcsolásának 

finanszírozása, a kis- és középvállalatok fejlesztése” (Sarudi, 2003). Kétféle 

támogatási formát alkalmaz, garanciát vállal a felvett hitelekre és a vállalkozások 

frissen kibocsátott részvényeinek vásárlásával járul hozzá azok finanszírozásához. 

                                                 
19 Az EIB legfontosabb eszköze a regionális fejlődés támogatására a nagy projekteknek nyújtott 
egyéni kölcsönök, valamint a pénzügyi közvetítőkön keresztül a kisebb tervekhez adott globális 
kölcsönök. 
20 Az EIF a kis és közepes vállalkozások fejlesztését szolgálja azáltal, hogy kockázati tőkealapokba 
fektet be és portfólió garanciákat nyújt hitelképesség növeléssel, hitelbiztosítással vagy strukturált 
tranzakciókkal. 
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Támogatásainak két fontos területe van: a TEN-hez tartozó projektek és a 

kisvállalkozások finanszírozása. 

Horváth szerint egy fontos dolog elengedhetetlen a Közösség finanszírozási 

rendszeréből: ez a decentralizált partneri kapcsolatok. „A gazdasági és a szociális 

különbségek mérséklésében a támogatási források és a megalapozott regionális 

fejlesztési programok mellett az unió a jövőben nagy jelentőséget tulajdonít a 

decentralizált partneri kapcsolatok fejlesztésének. A tovább egyszerűsítendő 

döntési mechanizmusban a fejlesztés szereplői között egyértelmű munkamegosztást 

kell kialakítani, a döntéseket erőteljesen decentralizálni kell”(Horváth, 1997 p. 

24.). Illés is foglalkozik a decentralizáció és a regionalizmus kérdéskörrel (Illés, 

1997, 2001). Elemezte az EU és Magyarország strukturális helyzetét, majd 

megállapította, hogy a strukturális politika valójában egy olyan eszköz, amelyen 

keresztül a decentralizációt, mint kívánatos politikai célt kívánják elérni (Illés, 

1997). 

A levonható konklúziók a következők: 

 A strukturális és kohéziós politika a kilencvenes évekre már vitathatatlanul 

az unió egyik legnagyobb vívmányának számított, hisz a regionális különbségek 

növekedését, a gazdagabb országok szegényebb régióinak leszakadását sikerült 

megakadályoznia. „Az unió elmaradottabb országaiban pedig jelentős fejlődés 

ment végbe. A három legszegényebb tagállam (Görögország, Portugália és 

Spanyolország) egy főre jutó GDP-je az 1988-as 68%-os szintről 1999-re az EU 

átlag 79%-ra emelkedett. A negyedik ún. kohéziós ország, Írország pedig az 1988-

as 66%-ról tíz év alatt az EU-átlag 108%-ra növelte egy főre jutó GDP-jét” 

(Horváth Z., 2002).  

 A regionális politika klasszikus közösségi politikának tekinthető, ami a 

tagállamok regionális támogatásait kiegészíti, de mégis a közösségi 

költségvetésben elfoglalt súlya alapján kiemelkedik a többi közösségi politika 

közül, hisz jelentős befolyással bír a tagállamok fejlődésére. Kijelenthető, hogy a 

„regionális politika egyrészt a gazdasági folyamatok által kiváltott negatív 

jelenségek (munkanélküliség, jövedelmi különbségek fokozódása, 
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életkörülményekben mutatkozó különbségek) mérséklését, másrészt pedig az 

innovatív gazdasági tevékenységek (szolgáltatóipar, technológiai megújulás) 

elterjedése előtti akadályok felszámolását tekintheti céljának” (Horváth, 1998a p. 

17.). 

Farkas szavait idézve: „Az európai integráció mélyülése és bővülése egyaránt 

jár olyan hatásokkal, amelyek kiélezik a régiók eltérő fejlettségi szintjéből adódó 

feszültségeket. A bővülésekkel az EU egyre heterogénebb gazdasági térséggé 

válik”(Farkas, 1997 p. 55.).  

 
3.6.2. A nemzeti politikák szerepe 
 
Ebben a fejezetben a nemzeti politikák szerepére térek ki, mert az előző 

részekben tárgyalt versenyképességet befolyásoló tényezők, olyanok, amelyek jól 

kifejezik egy terület fejlettségi szintjét és kilátásait, azonban nem szabad 

megfeledkezni a nemzeti gazdasági és gazdaságpolitikai környezetről. A 

közkiadások szerepét kell megvizsgálni a nemzeti politikákban, hisz a kormány 

minden olyan funkciójának gyakorlása, amely közkiadásokkal jár, kihat a 

regionális egyensúlyra abban az értelemben, hogy az adott kiadás mindig 

valamelyik régióban jelentkezik. Az elkövetkező évek költségvetési kiadásai közül 

egy tényező fog automatikusan reagálni a gazdaság ciklikus fluktuációira, ez pedig 

a munkanélküliséggel kapcsolatos kiadás, hisz a népesség gyorsuló öregedése 

jelentős nyomást fog gyakorolni a közkiadásokra. Ezt mutatja, hogy az EU-15 

2001-ben a teljes kormányzati ráfordításainak a GDP 18,8%-át költötte a szociális 

védelemre és további 11,3%-át oktatásra és egészségügyre. E ráfordítások minden 

eleme kihat a társadalmi kohézióra és a versenyképességre.  

 
3.7. A környezet minősége 
 
U Than, az ENSZ akkori főtitkára, 1969-ben már felhívta a világ 

közvéleményének figyelmét arra, hogy ha a fennálló irányzatok továbbra is 

érvényesülnek, biztosra vehető, hogy veszélybe kerül az élet a földgolyónkon 

(Láng, 2003). A gazdasági fejlődés fenntartása és tartós, stabil munkahelyek 
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teremtése azon múlik, megvédjük-e a környezetet a növekedés potenciális 

károkozásától, és megelőzzük-e a véges erőforrások túlzott kimerítését. A Mi 

jövőnk a mi választásunk elnevezésű 6. Környezetvédelmi Akcióprogram 

megfogalmazta, milyen környezetvédelmi lépésekre van szükség az EU gazdasági 

és társadalmi célkitűzéseinek eléréséhez. Ilyen az éghajlatváltozás korlátozása, a 

természeti környezet és a biodiverzitás megóvása, az egészségre ártalmas anyagok 

kibocsátásának és a természetes erőforrások felhasználásának csökkentése a 

hulladéktermelés visszafogásával (EC, 2001d). 

A környezetvédelmi előírások betartásával a régiók nemcsak vonzóbbá 

válhatnak a befektetők számára, hanem javulhat az ott élők életminősége is, így az 

elkövetkező években ez kiemelt figyelmet érdemel. Ezért a földrajzilag hátrányos 

helyzetű területeken is biztosítani kell a megfelelő vízgazdálkodást és 

szennyvízkezelést, a természeti erőforrások védelmét. 

Fontos, hogy az újonnan csatlakozott tagállamok teljes mértékben betartsák az 

irányelveket hulladékkezelésre, a vízkészletekre, a szennyvízkezelésre és a levegő 

minőségére vonatkozóan. Ösztönözni és segíteni kell a biodiverzitást és a 

természetvédelmet elősegítő beruházásokat. További célok az ökológiai iparágak 

fejlesztése, a tisztább technológiák, közlekedési eszközök és járművek valamint a 

megújuló energiák használatának elterjesztése. 

Az elkövetkező években a légszennyezés kerül a fókuszban, és ebből a 

szempontból a legfőbb gond a közlekedés bővülése, mely a szennyezőanyag 

kibocsátás növekedését vonhatja maga után. Ez kiváltképpen vonatkozik az új 

tagállamokra, ahol az autó - vásárlási roham és a vasutak rossz állapota miatt 

fennáll a közút – használat növekedésének veszélye és így a légszennyezés.  

„Jóllehet a környezetvédelem pénzbe kerül […], mégis jelentős hasznokat 

várhatunk az egészségi állapotok javulásától, a munkahelyteremtéstől az öko -

iparágakban, valamint a fenntartható fejlődéstől” (EC, 2004 p. xvi).  
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
A dolgozat felépítése a Ph.D. Doktori Szabályzat utasításait követi. A 

vizsgálatok az EU-15-re és 213 régiójára, az új 10 tagállamra és 41 régiójára 

továbbá a két tagjelöltre, Romániára és Bulgáriára és 14 régiójára vonatkoznak. 

Összességében 268 régió kerül bevonásra a regionális fejlődést meghatározó 

tényezők vizsgálatába. 

Vizsgálataimat szekunder adatokra alapozom, melyeket több forrásból 

merítetek. A statisztikai elemzések kiinduló pontjait képező alapadatok az EU 

Statisztikai Hivatala (Eurostat) és a magyar KSH kiadványai, továbbá az Internet 

adatgyűjteményeiből származnak. Az Eurostat nyomtatott kiadványok, CD-ROM-

ok formájában és az interneten is közzéteszi az adatokat a Közösségről és 

tagállamairól. Maguk az adatok a tagállamok statisztikai hivatalaiból származnak, 

az Eurostat ezeket harmonizálja, rendezi összehasonlítható táblázatokba.  

Az alapadatok feldolgozásának, elemzésének célja, hogy a ténylegesen 

megfigyelt egységek összességét, az ún. megfigyelt sokaságot tömören jellemzem 

különféle mutatószámok segítségével. Az adatok hasznosítása feltáró jellegű 

(exploratív), melynek célja az alapadatokban rejlő szabályszerűségek, s különösen 

a „furcsaságok” feltárása - többnyire igen szellemes grafikus ábrázolás útján 

(Hunyadi et al., 1996). Az elemzések egy részénél megoszlási viszonyszámok 

kialakítására kerül sor. A megoszlási viszonyszámok valamely sokaság részének 

az egész sokaság nagyságához viszonyított nagyságát mutatják (Hunyadi, et al. 

1996, Molnár, 2003, 2004). A viszonyítási alap legtöbbször az EU-27, vagy az 

EU-25 és ritkább esetekben az EU-15.  

A disszertáció célja, hogy egy helyzetértékelést ismertessen meg az olvasóval a 

sokaság egy ismérv szerinti osztályozási módszereit követve, amely ismeretében 

már sor kerülhet új regionális uniós modellek felvázolására faktor- és klaszter-

analízis segítségével. Sokváltozós elemzésnek nevezhető, ha az adott statisztikai 

mintát egyidejűleg több megfigyelési változó szerint elemzem. E módszerek 

többváltozós matematikai - statisztikai eljárások, melyek mérhetővé teszik az 

összetett fogalmakat. A disszertáció megírásakor arra a megállapításra jutottam, 
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hogy a leíró statisztikai rész még nem meríti ki a sokaság bonyolult 

szövevényeinek vizsgálatát, hisz fontos, hogy a változók között egy sokrétűbb 

kapcsolatrendszert definiáljak. Erre alkalmas a faktor - analízis. A faktor - analízis 

célja, hogy a vizsgálatban figyelembe vett összes megfigyelt változót 

mesterségesen előállított, ún. főkomponens-változók egy csoportjával 

helyettesítse. Azért volt szükségem a faktor - analízisre (pl. az emberi erőforrás 

vizsgálatát bemutató fejezeteknél), mert e módszer eredményeként olyan új, 

komplex változók számíthatóak, amelyek kapcsolatban vannak a kiinduló 

adatokkal, azokkal mérhető a korrelációjuk, és így azonosítható a tartalmuk is. A 

másik igénybe vett statisztikai módszer a klaszter - analízis. E módszer 

segítségével megoldható a megfigyelési egységek csoportba sorolása. A 

csoportokat úgy alakítja ki az SPSS, hogy az egymástól legkisebb távolságra lévő 

elemeket egy klaszterbe sorolja, így homogén csoportosulások nyerhetők, viszont 

a klaszterek közötti különbség nagy lesz.  Ezt a módszert alkalmazom a 

közlekedési és távközlési infrastruktúra, a humán erőforrás, a GDP és az innováció 

vizsgálatakor. Minden klaszter - elemzés alkalmával az adatok standardizálására 

kerül sor (kivonom az átlagot és elosztom a szórásával).  

A dolgozat megírásakor a Statistical Package for Social Sciences (SPSS 9.0) 

programcsomagot használom. Ez a statisztikai, főleg társadalomtudományi tárgyú 

elemzések számítógéppel történő igen rugalmas és hatékony kivitelezésének 

eszköze. Az SPSS-ben a datareduction módban végezhető el a faktor-analízis és 

clussify módban a klaszter - elemzés, a leíró statisztikai elemzéseket pedig az 

SPSS descriptives funkcióban. Minden esetben rengeteg opció kérhető le.  

A faktoranalízis során a „Descriptive Statistics” című táblázat megmutatja a 

268 régióban a változók átlagát és szórását a vizsgált tényezők tekintetében, 

továbbá az analizált minták számát, amiből kiderül, hogy minden régió szerepelt-e 

a vizsgálatban. A következő táblázat a „Korrelációs mátrix”, ami számos 

információt tartalmaz a változók közötti kapcsolat természetére vonatkozóan. A  

„Communalities” tábla megmutatja, hogy a faktoranalízisben létrehozott faktorok 

az adott megfigyelési változók szórásának hány %-át magyarázzák. Minél 
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magasabb a kommunalitás értéke, annál inkább önálló faktorokról beszélhetek. A 

„Total-variance explained”-tábla több információt is tartalmaz. Egyrészt 

kumulálva mutatja, hogy a faktorok bevonásával az információk mekkora hányada 

adható vissza. Másrészt elárulja, hogy melyik változó mondható jelentős 

magyarázó erejűnek a sajátérték vizsgálata alapján. (Az utolsó 3 oszlopban a rotált 

faktorokra vonatkozó értékek láthatók, ahol a bevont faktorok együttes magyarázó 

ereje nem változott). A „Scree-plot” abban segít, hogy lássam a sajátértékek 

fokozatos csökkenését, hol alakul át lassú, eső görbévé. Ebből is megítélhető a 

kívánatos faktorszám. A „Rotated component matrix” elárulja, hogy az egyes 

változók melyik faktorhoz tartoznak leginkább. Megadja az egyes változók 

főkomponens-súlyát, ezáltal a faktorok értelmezésére is lehetőség nyílik. Végül a 

„Component transformation matrix” azt a célt szolgálja, hogy a főkomponensek 

között megvalósuljon a páronkénti függetlenség. A rotáció során ezzel a mátrixszal 

szorzom be az eredeti komponens mátrixot, így megvalósul a faktorok egymástól 

való függetlensége. Ez a művelet kis mértékben módosítja a faktorokban szereplő 

változók súlyát, amit az eredeti „Component matrix” és a Rotated Component 

Matrix” összevetésével ellenőrizhető. A modell magyarázó ereje nem változik, 

mert a rotációt csak a vizsgálatba bevont négy változóra végzem el. Ez látható a 

„Total Variance Explained” tábla utolsó három oszlopában. A faktoranalízis 

eredménye alapján a régiók csoportokba sorolhatók az SPSS K-Means Cluster 

funkciójával. Ez a módszer iterációs elven működik, ami azt jelenti, hogy az 

elemeket egy véletlenszerű kezdeti csoportosítással az általam megadott számú 

csoportba sorolja, majd ezt a besorolást javítja, hogy a csoporton belüli szórás 

csökkenjen, miközben a klaszterek egyre jobban elkülönülnek egymástól, vagyis a 

csoportok közötti szórás nő (K-közepű módszer). A „Final Cluster Centers” 

táblázatban láthatóak a végleges csoportok középpontjai, vagyis a csoport 

elemeinek átlagai a csoportosító változók, vagy a faktorok tekintetében.  

 

Az „Eredmények” fejezetben a következő regionális fejlődést meghatározó 

tényezőket vizsgálom: 
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 Az Eurostat adatbázisára támaszkodva regionális szinten vizsgálható tényezők: 

 GDP 

 Emberi erőforrás és a humán tőke 

 Infrastruktúra 

 Közlekedési infrastruktúra 

 Társadalmi infrastruktúra és a turizmus 

 Kutatási és fejlesztési tevékenység és az innováció 

 Az Eurostat adatbázisára támaszkodva országos szinten vizsgálható tényezők: 

 Infrastruktúra 

 Energia 

 Távközlési infrastruktúra 

 Külföldi tőke 

 Nemzeti juttatások szerepe 

 Eurostat adatbázisára támaszkodva nem vizsgálható tényező: 

 Környezet minősége 

 

Mindezekből következik, hogy a regionális fejlettségi modell főtényezői a 

GDP, az emberi erőforrás, a közlekedési infrastruktúra, a társadalmi infrastruktúra 

és a turizmus, a kutatási és fejlesztési tevékenység, melléktényezői a légi és a 

tengeri közlekedés. E két utóbbi tényezőt azért tartom fontosnak, mert 

véleményem szerint a regionális fejlődést meghatározza a terület földrajzi 

elhelyezkedése és az ebből származó versenyelőnyök és hátrányok. 

A regionális fejlettség meghatározásához pontozásos módszert alkalmazok. A 

főtényezőknél a legjobban fejlett klaszterbe sorolt régió 3 pontot kap (közepes 2, 

fejletlen 1 pont), míg a melléktényezők esetében 1 pontot adok (fejletlen 0 pont). 

A kétféle változócsoportot azért különböztetem meg, mert a főtényezők esetében a 

csoportokba történő besorolás több változó eredményeként jön létre, tehát nagyobb 

az információtartama, míg a melléktényezők esetében a változó önmagában a 

csoportosító tényező is. A szárazföldi közlekedés és a turizmus esetében a régiók 0 
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pontot is kaphatnak, mivel a legrosszabb kategóriát további két alcsoportra osztom 

(a és b). Így a fejletlen 1 pontot, a nagyon fejletlen 0 pontot kap.  

Összesítés után felállítom a regionális fejlettségi sorrendet, ábrázolom és 

következtetéseket vonok le térképek segítségével. Az új tudományos eredmények 

ábrázolásához térképész segítségét kérem. Fonyódi Valéria térképész, a 

kidolgozott eredményeket az olvasó számára is jól értékelhető és könnyen 

áttekinthető térképek formájában jeleníti meg. 

 A dolgozat megírása a Microsoft Word szövegszerkesztő programcsomag 

változataival, az adatok rögzítése, táblázatok, diagrammok készítése a Microsoft 

Excel és a Power Point programcsomagokkal történik. A grafikus ábrázolások 

legfőbb célja, hogy az adatok szemléltetésre kerüljenek, így leggyakrabban pont - 

vonal vagy oszlopdiagramokat használok disszertációmban. 
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5. EREDMÉNYEK 
 
A regionális fejlettségbeli különbségeket nagymértékben befolyásoló tényezők 

bemutatása előtt érdemes figyelmet fordítani az EU-27 tagállamainak gazdasági 

fejlődésére, hisz a bruttó hazai termék (GDP) a terület gazdaságának „értékteremtő 

erejét” fejezi ki. A versenyképesség fogalmában is a jövedelem az egyik fő 

alapkategória, hisz a versenyképesség nem más, mint „az adott területen 

megtermelt egy lakosra jutó jövedelem nagysága és növekedési üteme, amely 

egyaránt adódik a munkatermelékenység és a foglalkoztatás magas szintjéből” 

(Lengyel, 2000 p. 976.). Ezért elsőként a GDP-t, majd az emberi erőforrás 

ellátottságot mutatom be, külön kitérve a munkatermelékenységre és a 

foglalkoztatottságra.  

Az országok, régiók versenyképességét meghatározó alapkategóriák részletes 

vizsgálata során helyzetkép kapható az egyes területek között fennálló gazdasági 

fejlettségi különbségek és a kezelendő problémák nagyságáról. Ezt követően az 

említett regionális fejlődést befolyásoló tényezők vizsgálata következik, melyek 

már részletesen feltárják a területi különbségeket.  

 
5.1. A tagállamok és régióik gazdasági helyzete 
 

5.1.1. Az Európai Unió tagállamainak gazdasági teljesítménye 
 
Elsőként a GDP növekedési ütemének változását vizsgálom meg az EU-15-ben 

(9. ábra). 
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9. ábra: Az EU-15 GDP növekedési ütemének változása 
Forrás: Eurostat, 2004 alapján saját szerkesztés 
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Az EU-15-ben a gazdasági növekedési ütem átlag évi 2-2,5% volt 

megalakulásától napjainkig. Az átlagértékhez képest bizonyos időszakokban 

eltérés figyelhető meg, ilyennek tekinthető az 1950-es és 60-as évtized, amikor is a 

gazdasági növekedés üteme elérte az évi 5%-ot, ami a nemzetközi kereskedelem 

fellendülésével, a beruházások növekedésével, az intézményi keretek és a 

gazdaságpolitika stabilitásával magyarázható. A növekedésnek az 1970-es 

olajválság vetett véget, majd ezt követően a gazdasági növekedés üteme évi 2-

2,5% körülire csökkent. Kiemelendő az 1986-1991 közötti évi növekedési ütem, 

ami meghaladta a 3%-ot. Ez valószínűleg világgazdaság fellendülésének 

köszönhető. 1992-1996 között azonban 1,5%-ra esett vissza a gazdasági növekedés 

éves üteme. Szembetűnő a GDP növekedési rátájának vizsgálatakor az 1993-as év, 

amikor a közösségi GDP nemhogy növekedett volna, hanem 0,4%-kal esett vissza 

az előző évihez képest. Az 1994. évi újabb növekedést a következő években 

bizonytalanság követte, amely az instabil árfolyamok és a reálkamatlábak 

növekedésének tekinthető (10. ábra). 
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10. ábra: AZ EU-15 GDP növekedési üteme a 90-es években 
Forrás: Eurostat, 2004 alapján saját szerkesztés 
 
1997-2001 között átlagosan évi 2,6% volt a közösségi GDP növekedés. 

Azonban ezekben az években is találkozom szélsőséges értékekkel, mégpedig 

2000. évben, mikor is a gazdasági növekedés üteme az EU-15-ben meghaladta 

3%-ot, majd a következő évben lassul ez a növekedés 1,5%-ra.   

Másodszor az új tagországok GDP változásának ütemét vizsgálom meg. 

Ezeknél az átlagos évi növekedés meghaladta a 4%-ot 1995-2001 között, míg a 12 

tagállam esetében 4,2% az éves GDP növekedés, így ebben az időszakban ez a 
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mutató az új tagállamokban évi mintegy 1,5%-kal haladta meg a 15 EU tagállam 

átlagát (2,5%).  

Egy ország versenyképességének vizsgálatakor meg kell határozni az ott 

keletkezett fajlagos jövedelmeket, így a tagországok 1 főre jutó GDP-nek éves 

átlagos növekedési ütemét, majd a vásárlőerő-paritáson (PPS) számított 1 főre eső 

GDP-t vizsgálom.   

A 90-es évek végén az EU-25-ben 1999-2002 között végbement évi 5,3%-os 1 

főre jutó GDP növekedés nem tekinthető egyenletesnek. 16 tagország átlag feletti, 

5 átlaghoz közeli növekedési ütemet prognosztizált, míg 6 tagállam átlag alattit (5. 

táblázat). A 10 új tagállam növekedési üteme 6,8% volt az említett időszakban. 9 

tagállam ennél is magasabb növekedést produkált, köztük az EU-15-ből Írország, 

az új tagokból Szlovákia, Magyarország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Észtország, 

továbbá a két tagjelölt. Kiemelkedő gazdasági teljesítménynövekedést ért el 

Lettország és Észtország, ahol meghaladta a mutató értéke a 10%-ot.   

Az 1 főre eső GDP vizsgálata (11. ábra) magyarázatot ad a tagországok 

gazdasági fejlettségéről, hisz fontos tényező, hogy milyen fejlettségi szintről 

következett be az előzőekben bemutatott növekedés (5. táblázat). 
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11. ábra: Az 1 főre jutó GDP változása (PPS) 
Forrás: EC,2004, Eurostat 2004a, 2004b, www. europa.eu.int/comm/eurostat (2003-2006 Eurostat 
által becsült adat) 

 

Az 1 főre jutó GDP értéke (PPS) átlagosan 1999-2002 között az EU-25-ben 

19600, míg az új tagállamokban ennek pontosan a fele volt. Az EU-25 átlagát 12 



 

 70

tagállam mutatója haladta meg, ide tarozik a 3 kohéziós országot kivéve 

(Spanyolország, Portugália és Görögország) az EU-15 egész területe. Az új 

tagállamok átlagos értékét 8 ország, köztük a 3 kohéziós ország, Ciprus, Málta, 

Szlovénia, Csehország és Magyarország lépte túl. Az átlag alatti értékkel 5 

tagállam (Szlovákia, Lengyelország, Észtország. Lettország, Litvánia) és a két 

csatlakozni kívánó ország rendelkezett a vizsgált időszakban.  
 

5. táblázat: A tagországok versenyképesség szintje a jövedelem alapján (1999-2002) 

1 főre jutó GDP  1 főre jutó GDP évi 
növekedési üteme  Országok Versenyképesség szintje 

Átlag felettiek 
(5,4%<) 

Finnország, Írország, 
Luxemburg, Hollandia, 

Belgium, Egyesült 
Királyság 

Gyors 
ütemben 
növekvő 

Átlagosak 
(5,0 - 5,4%) Franciaország 

Átlagos 
ütemben 
növekvő 

EU-25 átlag feletti 

Átlag alattiak 
5,0 % >) 

Dánia, Svédország, 
Ausztria, Németország, 

Olaszország 

Magas 
 

Lassúbb 
ütemben 
növekvő 

Átlag felettiek 
(5,4%<) 

Görögország, Ciprus, 
Szlovénia 

Magyarország 

Gyors 
ütemben 
növekvő 

Átlagosak 
(5,0 – 5,4%) 

Portugália, 
Spanyolország 

Átlagos 
ütemben 
növekvő 

NMS10 átlag feletti, 
de EU-25 átlag alatti

Átlag alattiak 
(5 % >) Málta 

Közepes 

Lassúbb 
ütemben 
növekvő 

Átlag felettiek 
5,4%<) 

Szlovákia, Lettország, 
Litvánia, Észtország, 
Bulgária, Románia 

Gyors 
ütemben 
növekvő 

Átlagosak 
(5,0 – 5,4%) 

Lengyelország, Cseh 
Köztársaság 

Átlagos 
ütemben 
növekvő 

NMS10  átlag alatti 

Átlag alattiak 
(5,0% >) 

 

Alacsony 

Lassúbb 
ütemben 
növekvő 

Forrás: Eurostat, 2004a, 2004b alapján saját szerkesztés (NMS10 (New Member States) 10 új 
tagállam) 

 
Ahogyan ez az előbbiekből - a fajlagos mutatók vizsgálata során - kiderült, szó 

sincs azonos fejlettségi szintről olyan országok esetében, amelyek az egy főre jutó 

GDP növekedési ütemét tekintve egy csoportba kerültek (5. táblázat).  
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Az 5. táblázat szemléletesen bemutatja, hogy a gazdasági potenciál 

szempontjából a legkedvezőbb helyzetben Finnország, Írország, Luxemburg, 

Hollandia, Belgium és az Egyesült Királyság van, hisz az 1 főre jutó GDP fajlagos 

értéke és a fajlagos GDP évi növekedési rátája egyaránt magas. Ezekben a fejlett 

tagállamokban a fejlődési folyamat dinamikusan folytatódik, így ezek tekinthetők 

az EU-25 legversenyképesebb tagállamainak. Magas gazdasági fejlettségi szinten 

van Franciaország, de az éves növekedési üteme lassúbb, azonban 

versenyképesség szempontjából még kedvező helyzetben van. Az 1999-2002 

közötti időszakban még versenyképes államnak tekinthető Olaszország, 

Németország, Ausztria, azonban a növekedési ütemük átlag alatti, így ezekben 

dinamikus gazdasági fejlettségbeli előrelépésre – legalábbis rövid távon - nem 

számíthatunk. 

A legkritikusabb helyzetben Lengyelország és Csehország van, ahol az 

alacsony fajlagos GDP érték átlagos növekedési ütemmel párosult. Itt a strukturális 

politika legfontosabb beavatkozási területe az alacsony gazdasági 

versenyképességi szint megszüntetése kell legyen. Ugyanez a feladat Lettország, 

Litvánia és Észtország esetében is, de itt elmondható, hogy a problémát már 

felismerték és a bevezetésre kerületek a növekedést ösztönző eszközök (K+F 

támogatása, munkanélküliség visszaszorítása, beruházás ösztönző eszközök 

alkalmazása), melyek segítségével a GDP magas éves növekedési ütemét érték el. 

Ezek után feltehető a kérdés, hogy a munkatermelékenység vagy a 

foglalkozatási ráta szintje befolyásolja a GDP-t? Elsőként a 

munkatermelékenységet vizsgálom, vagyis azt, hogy a tagországokban 1 

foglalkoztatottra mekkora GDP jut (12. ábra).  

A munkatermelékenység alakulása és a tagországok besorolása, szinte teljesen 

megegyezik az 1 főre jutó GDP csoportosításával. Ebből az a következtetés 

vonható le, hogy azokban a tagországokban, ahol magas az 1 főre jutó jövedelem, 

ott magas szintű a munka termelékenysége is és valószínű, hogy a foglalkoztatási 

ráta aránya is magas. Egyetlen kivétellel találkoztam, a Cseh Köztársaság 

esetében. A 10 új tagállam átlaga alatti az 1 főre jutó GDP értéke, viszont a 
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termelékenységi mutatója átlag feletti. Az alacsony fajlagos GDP és a magas 

munkatermelékenység rendkívül magas foglalkoztatási rátát feltételez. 
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12. ábra: A munkatermelékenység és az 1 főre jutó GDP kapcsolatának bemutatása (1999-2002) 
Forrás: www. europa.eu.int/comm/eurostat alapján saját számítás  

 
5.1.2. Az EU-27 regionális GDP-nek elemzése 
 
NUTS-2 szinten is elvégzem az elemzést az EU-25 254 régiójában, mert a 

gazdasági növekedés országos átlaga mögött nagy belső differenciák alakulnak ki 

(6. táblázat). Látható, hogy a régiók 50%-a átlag alatti fejlődési ütemet ért el, ami 

felveti a kérdést, hogy ez a lassú fejlődés, milyen fejlettségi szintről következett 

be. Amennyiben magas fajlagos GDP szintről, akkor aggodalomra semmi ok, hisz 

versenyképes területről beszélhetünk. Ellenkező esetben fel kell tárni a 

jövedelemkülönbséget okozó tényezőket (pl. infrastruktúra, K+F tevékenységek 

hiánya, humán tőke, munkanélküliség stb.) és a hiányosságokat kezelni szükséges 

(6. melléklet,.25. melléklet). 

 
6. táblázat: A régiók 1 főre jutó GDP évi növekedési üteme 

(1999-2002 évek átlagában) 
Megnevezés Régiók száma (db)

Átlag alattiak (5 % >) 128 
Átlag feletti (5,4 % <) 116 
Átlagos (5,0 - 5,4%)  24 

Összesen 268 
Forrás: Eurostat, 2003, 2004c alapján saját összeállítás 
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A 7. táblázat 16 db régiójára hívnám fel a figyelmet, melyek 8%-nál nagyobb 

növekedési tendenciát mutattak 1999-2002 között.  
7. táblázat: A legmagasabb 1 főre jutó évi GDP növekedési ütemet elért régiók 

(1999-2002 évek átlagában) 
Belgiumban (1) Brabant Wallon 

Cseh Köztársaságban (1) Praha 
Portugáliában (1) Madeira 
Szlovákiában (1) Bratislavsky 

Lettország (1) Lettország 
Észtország (1) Észtország 

Magyarországon (3) Észak-Alföld ,Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország 
Írországban (1) Border, Midland, and Western, 

Görögországban (1) Voreio Aigaio 
Hollandiában (2) Zeeland, Gronongen, 

Egyesült Királyságban (2) Surrey, East and West Sussex, Inner London 
Litvánia (1) Litvánia 

Forrás: Eurostat, 2003, 2004c alapján saját összeállítás 
 
A tíz új tagállamok esetében a fővárost körülölelő régiókról (Prága, 

Bratislavsky, Közép – Magyarország), valamint Lettországról, Litvániáról és 

Észtországról van szó, ahol az ország egész területe a NUTS-2-es szinten szerepel. 

A EU-15 esetében kiemelkedik Görögország és Portugália két kedvelt 

üdülőterülete (Madeira, Voreio Aigaio), valamint Hollandia, Egyesült Királyság 

ipari és külkereskedelemi tevékenységet folytató tengerparti régiói. Belgiumban a 

fővárosát körülölelő peremterület ért el magas fajlagos GDP növekedési ütemet, 

mely a főváros dinamikus fejlődésével (EU központja!) együtt növekedett, továbbá 

kohéziós országok közül Írország növekedett dinamikusan, melyet az uniós 

struktúrapolitikának köszönhet. 

A NUTS-2 szintű régiók gazdasági teljesítményének vizsgálata is szükséges a 

versenyképességük megállapítása érdekében (8. táblázat, 25. melléklet).  

Legmagasabb fajlagos értékkel az angol Belső-London régió, a belga Brüsszel 

régió, Luxemburg, a német Hamburg, a francia Ile de France és az osztrák Bécs 

régiója rendelkezik, ahol az egy főre eső GDP az EU-25 átlagának a 180-300% 

közötti értéke között mozog (7. melléklet).  
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8. táblázat: A régiók megoszlása az 1 főre jutó GDP alapján 
(1999-2002 átlaga alapján) 

1 főre jutó GDP Régiók száma (db) Elhelyezkedése 
új tagállam 2 

(Prága,Bratislavsky) EU-25 átlag (19600 PPS) feletti 115 
EU-15 113 

új tagállam 14 

EU-15 101 EU-25 átlag alatti, de NMS10 átlag feletti 116 

tagjelölt 1 

új tagállam 24 NMS10 átlag (9900 PPS) alatti 37 
tagjelölt 13 

Forrás: www.europa.eu.int/comm/eurostat  alapján saját összeállítás 
 
A legkritikusabb 1 főre jutó GDP-vel rendelkező régiókból 6 Romániában 

(kivétel Bukarest), 5 Bulgáriában (kivétel Yugozapaden),  5 Lengyelországban 

(Swietokrzyskie, Warminsko-Mazurskie, Podlaskie, Podkarpackie, Lubelskie) és 2 

Magyarországon (Észak - Alföld, Észak - Magyarország) van, ahol az EU-25 

átlagának 35%-a alatti a mutató értéke. Az új tagállamokban a lakosság mintegy 

92%-a olyan régiókban él, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el a 25 tagállamból 

álló EU átlagának 75%-át és több, mint kétharmaduk olyan régiókban, ahol az 

átlag felét sem.  

A bővítés után az EU GDP-je nem egészen 5%-kal nőtt, viszont a népessége 

majdnem 20%-kal. Ennek eredményeképpen az EU-25-ben az egy főre jutó GDP 

átlagosan mintegy 12,5%-kal lett alacsonyabb, mint az EU-15-ben. Ez azt 

jelentette, hogy 18 régióban, ahol az 1 főre jutó GDP átlaga az EU-15 átlagának 

75%-a alatt volt, a csatlakozás után már nem lesz a küszöb alatt. Mivel ezekben a 

régiókban pontosan ugyanazok a strukturális gyengeségek továbbra is fennállnak, 

vitathatatlan érv szól a támogatásuk folytatása mellett.  

A munkatermelékenység vizsgálata régiós szinten is elvégezhető (9. táblázat). 

A magas 1 főre jutó GDP-vel rendelkező régiók 73%-a magas 

munkatermelékenységgel rendelkezik. Ezek tekinthetők az EU-25 „gazdasági 

motorjainak”. 31 régió esetében azonban magas fajlagos GDP és közepes 

mértékű, EU-25 átlag alatti munkatermelékenység tapasztalható. Mivel a 

jövedelmet a munkatermelékenységen kívül foglalkoztatottsági szint is 
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meghatározza, így valószínűsíthető, hogy az rendkívül magas. („Sokan dolgoznak, 

közepes hatékonysággal”) E régiók egyik fejlesztési lehetősége a 

munkatermelékenységből adódó hiányosságok kiküszöbölése, amely hatására 

magasabb gazdasági teljesítményt érhetnének el (25. melléket) 

 
9. táblázat: Az 1 főre jutó GDP és a munkatermelékenység összefüggései 

(1999-2002 évek átlagában) 
Régiók száma 

1 főre jutó GDP Régiók 
száma Munkatermelékenység  db Csoport %-

ban 
1.a.  EU-25 átlag feletti 84 73 

1. EU-25 átlag feletti 115 1.b.  átlag alatti és a NMS10 átlag 
feletti 31 27 

2.a. EU-25 átlag alatti és a NMS10 
átlag feletti 107 92 2. EU-25 átlag alatti és a 

NMS10 átlag feletti 116 
2.b. NMS10 átlag alatti 9 8 
3.a. EU-25 átlag alatti és a NMS10 
átlag feletti 5 14 3. NMS10 átlag alatti 37 
3.b. NMS10 átlag alatti 32 86 

Forrás: www.europa.eu.int/comm/eurostat  alapján saját összeállítás 
 

A 2. csoportba a közepes fajlagos GDP-vel rendelkezők kerülnek, melyhez az 

esetek 92%-ban közepes termelékenység is párosul (valószínűsíthető a közepes 

foglalkoztatási ráta is!). A foglalkoztatottsági szint és a munkatermelékenység 

növelésével magasabb jövedelmeket realizálhatnának ezek a területek. Az esetek 

8%-ban azonban a munkatermelékenység nagyon alacsony szintje tapasztalható. 

Ebből két konklúzió vonható le. Először is a foglalkoztatottság rendkívül magas 

szintje biztosíthatja a közepes fajlagos GDP értéket, másodsorban pedig a 

termelékenység alacsony szintje akadályozhatja és akadályozza is a gazdasági 

potenciál növekedését ezeken a területeken. „Sokan dolgoznak, de alacsony 

hatékonysággal”(8. melléklet).  

A 3. csoportba az alacsony fajlagos GDP-vel és alacsony termelékenységgel 

rendelkező régiók kerülnek. 5 területi egység (Lengyelországban) itt is kivétel, 

hisz közepes mértékű a munkatermelékenységgel rendelkeznek. Ezek azok a 

területek, ahol rendkívül alacsony a foglalkoztatási és magas a munkanélküliségi 

ráta értéke. Itt a strukturális gyengeségek kiküszöbölése a fő feladat.  



 

 76

Mindezek után az EU-27 régióit a fenti két mutatószám alapján 

csoportopsítottam (10. táblázat, 1. térkép). 

 
10. táblázat: A GDP klaszter – analízisének eredményközlő táblázata (1999-2002) 

Megnevezés 1. csoport 2. csoport 3. csoport 
1 főre jutó GDP 

( PPS) (1999-2002) közepes magas közepes 

1 főre jutó GDP évi 
átlagos változása  

(PPS) (1999-2002) 
magas alacsony alacsony 

Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 
 

1. csoportba azok a régiók tartoznak, ahol 1 főre jutó GDP évi növekedési 

üteme az EU-25 átlagát meghaladó mértékű, és közepes értékű az 1 főre jutó GDP. 

Ezeket a régiókat nevezhetjük pillanatnyilag a gazdaságilag előretörő, fejlődő 

régióknak, hisz közepes szintről magas növekedést progrosztizáltak. Ide 13 db 

régió sorolható be, zömmel fővárosok és környékeik. Ezek: belgiumi Brabant 

Wallon, a cseh Prága, a görög Ipeiros, Sterea Ellada, Pelopponisos, a magyar 

Budapest, Írország mindkét régiója, a holland Gronningen, a portugál Madeira, a 

román Bukarest, a szlovák Bratislavsky és az angol Belső-London.  

2. csoportba azok a régiók tartoznak, amelyeknél rendkívül kis mértékű a GDP 

növekedés üteme, viszont magas fajlagos GDP értékkel találkozom. Egyszóval 

magas szinten stagnálnak, vagyis ezekről a régiókról kijelenthető, hogy 

gazdaságilag magas fejlettségi szinten vannak, és ahogy mondani szokták, a 

„kiválón már nehéz javítani”. Ide a 268 régióból 137 db tartozik.  
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1. térkép: Az EU-27 regionális GDP-modellje (1999-2002) 
 

 
Jelmagyarázat: 1. gazdaságilag előretörő régiók, 2. magas fejlettségi szinten lévő régiók, 3.  

alacsony fejlettségi szinten lévő régiók 

Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 
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3. csoportba pedig azok a régiók kerülnek, ahol átlagos mértékű a GDP 

változása, miközben alacsony az 1 főre jutó GDP szintje. Ezek azok a régiók 

alacsony szintről átlagos növekedést értek el. Itt alacsony szintű a gazdasági 

fejlettség színvonala, a regionális politika szempontjából nagyobb figyelmet 

érdemlő területek. Összesen 118 régió tartozik ebbe a besorolásba. Az újonnan 

csatlakozott és a két tagjelölt ország teljes területükkel ide tartoznak (kivételek az 

1. csoportnál felsorolt régiók), sőt ide tartoznak a kelet-németországi régiók 

(kivétel Berlin), Spanyolország és Portugália szinte teljes területével, Finnország 

északi régiói, az angol peremterületek, továbbá Hollandia és Belgium bizonyos 

régiói és Franciaország 3 kevésbé fejlett régiója.  

 
5.1.3. Magyarország gazdasági helyzete 

 
 Hazánk gazdasági fejlettségének vizsgálata során a következő megállapítások 

tehetők:  

 A GDP növekedési üteme az 1998-2001 évek átlagában évi 7,66% körül 

alakult, átlagosan 104 milliárd értékű GDP-t (PPS) állítottak elő, ami az EU-25 

8640 milliárdos termelésének mindössze 1,2%-át teszi ki.  

 Az 1 főre jutó GDP is a folyamatosan növekedett, 2004-ben elérte a 13800 

PPS/főt. Ez az érték az EU-25 átlagának csak 60%-ának felel meg. 

 Az 1 főre jutó GDP növekedési üteme nem egyenletesen alakult. 2000-ben 

megközelítette az évi 10%-os növekedést, majd folyamatosan csökkent és 2003-

ban már csak évi 4%-kal emelkedett a fajlagos mutató értéke (13. ábra). Az 

Eurostat előrejelzései szerint 2005-ben és 2006-ban közel 6% körüli értéken 

stagnál majd az évi növekedési rátája (www. europa.eu.int/comm/eurostat).  
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13. ábra: Magyarország 1 főre jutó GDP-nek éves növekedési üteme 
Forrás: Eurostat 2004a, 2004b alapján saját szerkesztés 

 
Az előbbi megállapítások konklúziója, hogy Magyarországon nőtt a nemzeti 

jövedelem és ennek következményeként nőtt az életszínvonal és az életminőség is. 

További vizsgálatok szükségesek azonban ahhoz, hogy megállapítsam, hogy a 

jövedelemnövekedést az alapkategóriák (munkatermelékenység, foglalkoztatás) 

milyen aránya idézte elő, majd pedig ezeket milyen alaptényezők váltották ki 

(piramismodell).  

Az előbbiekben tárgyalt mutatók az országos átlagban igazak, azonban – az 

unióhoz hasonlóan - hazánkban is egyenlőtlenségeket tapasztalhatunk a régiók 

vizsgálata során (11. táblázat).  
 

11. táblázat: A magyar régiók jövedelem alakulása 
(1999-2002 évek átlagában) 

Régiók 1 főre jutó GDP 1 főre jutó GDP éves átlagos változása 

Észak – Alföld 6874 10,7 

Észak – Magyarország 6934 7,8 

Dél – Alföld 7677 6,1 

Dél – Dunántúl 7991 6,0 

Közép – Dunántúl 10065 9,2 

Nyugat – Dunántúl 11811 4,5 

Közép - Magyarország 16399 11,6 

Magyarország 10600 8,9 
 Forrás: www. europa.eu.int/comm/eurostat alapján saját szerkesztés 
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A régiók gazdasági teljesítményének vizsgálata után két dologra hívom fel a 

figyelmet:  

 A Közép - Magyarország sajátos helyzetére, hisz hazánkban itt a legmagasabb 

az 1 főre jutó jövedelem, ami meghaladja az újonnan csatlakozott országok átlagát 

(9900 PPS), de növekedési rátája is a legmagasabb a magyar régiók közül. Ebből 

következik, hogy gazdasági szempontból Magyarország legdinamikusabban 

fejlődő régiója, az 1. térképen is a gazdaságilag előretörő kategóriába soroltuk. 

 Versenyképesség szempontjából a legalacsonyabb szinten az Észak – Alföld 

van, azonban kedvező előjelnek tekinthető, hogy a fajlagos GDP évente közel 

11%-kal növekszik, ami több mint a duplája az EU-25 átlagos növekedési 

ütemének. A gyors gazdasági fejlődés okainak feltárására a későbbi fejezetekben 

kerül sor. 

A regionális GDP vizsgálata alapján megállapítható, hogy hazánkban 

legmagasabb a versenyképessége Közép – Magyarország és Közép – Dunántúl 

régiójának, és megközelíti ezeket a Nyugat – Dunántúli régió. Így 

Magyarországon húzható egy tengely, ami Budapesttől az ország északi felén tart 

nyugati irányba, és meghatározza a gazdasági teljesítmény alapján a versenyképes 

területeket.  

 
5.2.  Emberi erőforrás - ellátottság 
 
A regionális jövedelem vizsgálata után kerül sor a 2. alapkategória, a 

foglalkoztatottság részletes elemzésére. Ezek után a humán tőke, a munkaerő 

felkészültségének vizsgálata következik, ami rövid távon, nagymértékben 

befolyásolja a foglalkoztatottságot és ezen keresztül a regionális 

versenyképességet. 

 
5.2.1. Foglalkoztatási konvergencia 
 
Az 1990-es évek közepe óta a 15-64 éves népességen belüli gazdasági aktivitás 

szintje emelkedett az EU-15-ben, 1995 és 2001 között átlagosan évi 1,2%-kal, ami 

együtt járt a munkanélküliségi ráta csökkenésével. A 2002. évi adatok tükrében az 
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EU-15 munkaképes korú lakosságának 64,2%-a dolgozott, 7,8%-a munkanélküli, 

és nevezetesen 28%-a gazdaságilag inaktív volt. Amennyiben a 10 új és a 2 leendő 

tagország adatait vizsgálom 2002-ben a munkaképes lakosság 55,9%-a dolgozik és 

13,7%-a munkanélküli. Az EU-27-ben pedig a munkaképes korú lakosság 71,5% 

gazdaságilag aktív, melyből 62,4%-a dolgozik és 9,1%-a munkanélküli, melynek 

45,4%-a tartósan  több mint egy éve állástalan (9. melléklet). 

A tagállamok között jelentős különbségek állnak fenn a népességben való 

foglalkoztatottak számát vizsgálva (12. ábra). Az újonnan csatlakozott 

országokban a „munkavállalási korú népességen belül a foglalkoztatottak aránya 

folyamatosan csökken az átmenet kezdete óta, a 15 EU országban viszont nő. 

Ciprus kivételével mindegyik csatlakozás előtt álló országban a foglalkoztatási 

ráta elmaradt a Lisszaboni csúcsértekezleten az EU számára 2005-re előírt 67%-

tól és a 2010-re megállapított 70%-tól”(EC, 2004 p. 16.).  

Magyarországon és Szlovákiában a foglalkoztatottság 56% körül volt 2002-ben, 

hasonlóan Görögországéhoz és kicsit magasabb volt, mint Olaszországé. 

Lengyelországban pedig 52% alatt maradt, ami alacsonyabb, mint bármelyik 

jelenlegi tagországban (14. ábra).  
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14. ábra: Foglalkoztatási ráta, 2002 
Forrás: EC, 2004. Eredeti forrás Eurostat, MEF (MT: nincs adat) 

 
Amennyiben megvizsgálom az alacsony foglalkoztatási rátával rendelkező 

tagállamok 1 főre jutó GDP-jét a következők tapasztalhatók: 

Alacsony az 1 főre jutó GDP értéke Lengyelországban, Csehországban, 

Bulgáriában, Romániában, Szlovákiában, Észtországban, Lettországban és 
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Litvániában. Ezek közül – Csehország kivételével – minden állam alacsony 

foglalkozatási szinttel rendelkezik (5. táblázat). Az alacsony jövedelem oka lehet 

az alacsony foglalkoztatottság, és valószínűsíthető az alacsony 

munkatermelékenység is.  

Görögországban, Spanyolországban és Magyarországon közepes szintű az 1 

főre jutó jövedelem, de a foglalkoztatottság alacsony színvonalú. A közepes szintű 

jövedelem alakulását a foglalkozatás mellett a munkatermelékenységben is keresni 

kell. 

Olaszország és Belgium esetében magas a fajlagos GDP, alacsony a 

foglalkoztatási ráta, ami azt feltételezi, hogy a munka termelékenysége magas. 

Másik véglet Csehország, ahol a foglalkozatási szint magas, mégis alacsony az 

1 főre jutó GDP, melyek szintén a munkatermelékenységi problémákban 

keresendők (10.-11.  mellékletek) 

 
5.2.2. A munkanélküliség alakulása 
 
A regionális egyenlőtlenségek egyik megnyilvánulási formájában, a 

munkanélküliségi rátában is markáns különbségek mutathatók ki mind a 

tagállamok, mind pedig a régiók között (Horváth, 2001a). Mint korábban szó volt 

róla, az elmúlt években az EU legtöbb részén emelkedett a munkavállalási korúak 

közül a munkával rendelkezők aránya, ami hozzájárult mind a gazdasági 

növekedéshez, mind a társadalmi kohézió erősödéséhez. Mint azt a korábbiakban 

megállapítottam az EU-15 átlagában 1994-től kezdődően csökkent a 

munkanélküliség, és ezt a munkahelyek számának növekedése kísérte. Az EU-15-

ben 1994-ben még 10% feletti munkanélküliségi rátát jegyeztek, azonban 2002-

ben ez az arány 7,8%-ra mérséklődött. Az EU tagállamaiban azonban különbségek 

tapasztalhatók a munkanélküliség szintjében is. 2001-ben 9 tagállam az EU átlag 

alatti szintet ért el a munkanélküliséget tekintve. Ezek közül is kiemelkedik 

Luxemburg, Hollandia, és Írország, míg legmagasabb munkanélküliséggel 

Spanyolországban, Görögországban találkoztam. Az új német tartományok 

többségében 2002-ben a munkanélküliségi ráta 20% feletti volt, ami azt mutatja, 
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hogy 1990-es évek óta a foglalkoztatás csökkent. Olaszországban alig emelkedett a 

munkahelyek száma: Mezzogiornóban a munkanélküliség majdnem 20%-os volt 

és Calabriában majdnem 25%.21 A statisztikai adatokból az is kitűnik, hogy 

azokban a régiókban, ahol magas a munkanélküliség, ott a nők és a fiatalok 

hátrányosabb helyzetben vannak, továbbá jelentős a tartós munkanélküliek aránya. 

Az új tagállamokra az alacsony foglalkoztatottsági szint, és magas 

munkanélküliségi ráta a jellemző. A legutóbbi adatok szerint 2003 szeptemberében 

Lengyelországban a munkanélküliség 20%-os volt, Szlovákiában 16%-os és 

Bulgáriában 14%-os, Lettországban és Litvániában pedig szintén meghaladta a 

10%-ot. Ezzel szemben Cipruson és Romániában alig volt több, mint 4% (12.-13. 

mellékletek)  

 
5.2.3. Humán-erőforrás 

 
A tudásbázis gyakran alkalmazott mutatója a középfokú és felsőfokú oktatásban 

részesülők aránya.  

Az alapképzés meghatározó szerepet játszik a munkaerő minőségének 

alakulásában, hisz ez jelent alapot a továbbtanuláshoz. Az EU minden 

tagállamában 15 éves korig kötelező az oktatásban való részvétel. Az utóbbi évek 

folyamán a kötelező oktatás után továbbtanulók száma jelentősen növekedett 

mindegyik tagországban, ennek ellenére a 15 és 19 év közötti korosztályból a 

továbbtanulók arányában még mindig nagyok a különbségek a fejlettebb és a 

kevésbé fejlett országok között. A közép vagy felsőfokú képzésben részt vevők 

aránya a legfejlettebb tagországok esetében meghaladja a 75%-ot.  

Az EU-25 országokban a 25-64 éves lakosság mintegy 68%-ának van legalább 

középfokú végzettsége (12. táblázat). Ez az arány változó, Bulgáriában és 

Romániában 70% felett van, a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában pedig jóval 

meghaladja az EU-25 68%-os átlagát. Kérdés azonban, hogy a csatlakozás előtt 

álló országokban illetve az újonnan csatlakozott tagországokban az érettségit adó 

                                                 
21Olaszországban a munkalehetőségek hiányának problémáját csak részben tárják fel a 
munkanélküliségi adatok, mert a munkavállalási korúak jelentős része, főként a nők, soha be sem 
lépnek a munkaerő-piacra. 
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és az alsóbb szintű szakképzés mennyire nyújt a munkaerő-piaci igényeknek 

megfelelő képzettséget, illetve a tanulók mennyire lesznek képesek alkalmazkodni 

a változó igényekhez (13. mellklet).  

 
12. táblázat: Az iskolai végzettséggel rendelkező lakosság megoszlása %-ban (2002) 

Országok Alapfokú Középfokú Felsőfokú
EU-15 35 43 22 
NMS-10 19 66 15 
NMS-12 22 64 14 
EU-27 32 48 20 

Forrás: Eurostat 2004a, 2004b alapján saját szerkesztés (NMS-12: Új tagállamok + Bulgária, 
Románia) 

 
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya csak Észtországban és 

Lettországban haladta meg az EU átlagát 2002-ben, Cseh Köztársaságban, 

Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában ez az arány 10-12% körüli volt, de 

ez még így is magasabb, mint Portugáliában. 

Az emberi tőke minőségéről érdekes adalékul szolgálhat, ha megvizsgálom a 

csúcstechnológiai ágazatokban foglalkoztatottak arányát. Ez a mutató rávilágít egy 

ország, illetve egy régió versenyképességére is, hiszen ezek az ágazatok jelentik a 

fejlődés fő hajtóerőit. Az EU-15 esetében a foglalkoztatottak 10%-a dolgozik 

ebben az iparágban. Kiemelkedő a Németországban, Nagy-Britanniában, 

Franciaországban és Olaszországban foglalkoztatottak száma.22 Az EU 

Bizottságának 2002. évi közleménye alapján kijelenthető, hogy 1996 és 2000 

között az EU-ban a nettó munkahelyteremtés a high-tech és a magasan fejlett 

oktatási szektorokban koncentrálódott (EC, 2002b) (14. melléklet).  

A regionális versenyképesség kulcstényezőjeként emelhető ki még a szakmai 

továbbképzés is. A legfrissebb adatok alapján, Írország kivételével a kohéziós 

országokban sokkal alacsonyabb azoknak a relatív száma, akik dolgoznak, és 

továbbképzésben vesznek részt, mint az EU többi részén. Az újonnan csatlakozott 

                                                 
22EU-ban 1997-ben indított Európai Foglalkoztatási Stratégia segítségével ugyan rugalmasabbá 
vált a foglalkoztatás a gazdasági növekedés lassulásának időszakában is, de jelentős strukturális 
gyengeségek maradtak, mind a Tizenötökben, mind pedig az új tagállamokban. 
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tagországokban kiváltképpen fontos a továbbképzés szerepe a gazdasági 

szerkezetváltás miatt (Eurostat, 2002). 

Mindezek után megállapítható, hogy egyfelől figyelemreméltóan javult az EU 

munkaerőpiacának működése, másfelől továbbra is fennállnak súlyos strukturális 

gyengeségek (magas munkanélküliségi szint, alacsony képzettségi szint, alacsony 

foglalkoztatási szint a szolgáltató szektorban, a K+F tevékenységek területén stb.) 

mind a régi, mind az új tagállamokban és a tagjelölt országokban is. Így az EU 

politikájának egyik fő célkitűzése továbbra is a foglalkoztatás növelése marad az 

unió azon részein, ahol az jóval az átlag alatti. 

 
5.2.4. Emberi erőforrás ellátottság regionális modellje 
 
A foglalkoztatási ráta az új tagállamok legtöbb régiójában 2002. évben a 

Tizenötök átlaga (64,2%) alatt volt, bár egyikben sem olyan alacsony, mint Dél-

Olaszországban. Csak négy régióban- Cipruson és a cseh Střední Čechy-ben, 

Jihozápad-ban és Prágában- haladta meg a foglalkoztatási ráta a Lisszabonban az 

EU számára 2005-re előírt 67%-ot, és csak Prágában volt magasabb a 2010-re 

kitűzött 70%-nál. Ezzel szemben a jelenlegi tagállamok 53 régiójában – főként az 

északi országokban, az Egyesült Királyságban és Hollandiában - volt ennél 

magasabb.  

Az EU-25 24 régiójában azonban a foglalkoztatási ráta 50% alatti (25. 

melléklet).  
 

13. táblázat: A legalacsonyabb foglalkoztatási rátával rendelkező régiók (2002) 
Országok Régiók 

Spanyolország (2) Andalucia, Ciudad Autonómia de Ceuta 
Franciaország (5) Corse, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion 
Olaszország (6) Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicília, Sardegna 

Bulgária (5) Severozapadjen, Severen Tsentralen, Severoiztochen, Yuzhen Tsentralen, 
Yogoiztochen 

Magyarország (1) Észak-Alföld 
Lengyelország (5) Dolnoslaskie, Lubuskie, Šlaskie, Warmiňsko-Mazurskie, 

Zachodniopomorskie 
Forrás: Eurostat 2003, 2004c alapján saját szerkesztés 
 
A 13. táblázatból kiderül, hogy Olaszország, Spanyolország esetében a régiók 

vagy szigetek, vagy déli peremterületeken helyezkednek el, míg Franciaország 
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esetében is szigeteken találhatók a táblázatban kiemelt területek. Ezek a területek 

EU-25 átlag alatti, de az összes régiót tekintve közepes fajlagos GDP-vel 

rendelkeznek (EU-15 régiói tekintetében alacsony a fajlagos GDP). Az alacsony 

foglalkoztatottsági szint következhet a földrajzi elhelyezkedésükből, amely 

nehezíti a megfelelő számú munkahely kialakítását. Az 1 főre jutó GDP közepes 

értékét idegenforgalmának köszönheti, hisz közkedvelt üdülőterületekről van szó. 

Lengyelországot körülölelő peremterületeken alacsony még a foglalkoztatás, 

továbbá Bulgária esetében a fővárost kivéve minden területen és a magyar Észak –

Alföld esetében. Megállapítható, hogy az alacsony foglalkoztatási szinttel 

rendelkező régiók zömében az 1 főre jutó GDP is alacsony, jobbára azért, mert 

nem foglalkoztatnak nagy számban munkaerőt a termelő tevékenységben. A 

foglalkoztatási szint és az egy főre jutó GDP relatív szintje közti összefüggés 

azonban távolról sem egyforma az egyes régiókban. Lengyelországban és 

Romániában a foglalkoztatási szint nem annyira az egy főre jutó GDP-vel függ 

össze, hanem a mezőgazdasági szektor nagyságával, mivel a mezőgazdaság 

mindig kínál valamilyen munkalehetőséget. Ezekben a régiókban a gazdasági 

fejlődés valószínűleg jelentős szerkezetváltással, és a foglalkoztatási szektorok 

átcsoportosításával jár majd.   

Az előbbiek alapján kísérletet tettem egy uniós regionális munkaerő - piaci 

modell felállítására. Kérdés, hogy van-e összefüggés a változóként kezelt 

információk között, és ha igen, ezek mivel magyarázhatók.23  

Elsőként a következő korrelációs kapcsolatokat emelem ki:  

1. Magas pozitív korreláció van a teljes munkanélküliségi ráta és a nők, a 

fiatalok és a tartósan munkanélküliek munkanélküliségi rátája között. Továbbá 

magas negatív korreláció áll fenn a teljes munkanélküliségi és a teljes, a férfiak és 

a nők foglalkozatási rátája között. Ez nem kíván további magyarázatot. 

                                                 
23 A vizsgálatba bevont változók a következők voltak: a teljes foglalkoztatási ráta, a nők és a 
férfiak foglalkoztatási rátája (15-64 évesek a 15-64 éves teljes népesség %-ban); az 
agrárszektorban, a szolgáltató szektorban és az iparban foglalkoztatottak aránya (teljes 
foglalkoztatottak %-ban); teljes munkanélküliségi ráta; a nők, a fiatalok és a tartós munkanélküliek 
rátája; az alacsony és a magas iskolai végzettségű népesség aránya (25-64 évesek a teljes népesség 
%-ban), 15-64 évesek aránya a teljes lakosság %-ban; eltartottsági ráta.  
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2. Magas negatív korreláció mutatkozik az agrárszektorban és a szolgáltatási 

szektorban foglalkoztatottak aránya között, ami azt jelenti, hogy amennyiben a 

régió mezőgazdaságra specializálódott, akkor a szolgáltatási szektor szerepe 

jelentéktelenebb. Az ipari szektor a szolgáltatási szektorral közepes mértékben, 

míg a mezőgazdasági szektorral gyengén, de mindkét esetben negatívan korrelál. 

Összességében az iparban foglalkoztatottak mutatójának relatív szórása a 

legalacsonyabb, vagyis e tekintetben kevésbé különböznek egymástól a régiók. 

3. A magas iskolai végzettség esetén is találtam közepes erősségű, de már 

pozitív korrelációt, mégpedig a szolgáltatási szektorban foglalkoztatottak 

arányával. Ez a kapcsolat magyarázható azzal, hogy a magas iskolai végzettséget, 

a tudást a szolgáltató szektorban a high-tech iparágakban, a K+F 

tevékenységekben lehet kamatoztatni. 

Az SPSS program a 14 változóból 4 faktort24 alakított ki (14. táblázat). 

 
14. táblázat: Emberi erőforrás mutató klaszter-analízisének eredményközlő táblája 

Faktorok 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 

Összevont munkanélküliségi mutató alacsony 
(átlag alatti) 

magas 
(átlag feletti) 

közepes 
(átlag feletti) 

Képzettség szerepe a foglalkoztatottságban magas átlagos alacsony 

Ipari foglalkoztatás alacsony 
(átlag alatti) magas közepes 

(átlag alatti) 

Munkaerő potenciál közepes 
(átlag feletti) magas alacsony 

(átlag alatti) 
Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 

 
1. faktor összetevői: munkanélküliségi ráta, foglalkoztatási ráta, nők foglalkozatási 

rátája, tartósan munkanélküliek, fiatalok munkanélkülisége, nők 

munkanélkülisége, férfiak foglalkoztatási rátája. Ennek a faktornak a neve 

„Összevont munkanélküliségi mutató”. Mivel a faktor a munkanélküliségi rátákkal 

pozitív, a foglalkoztatási rátákkal negatív kapcsolatban van, ezért amennyiben a 

                                                 
24 A legkisebb kommunalítási érték a 15-64 éves lakosság, továbbá az alacsony és a magas iskolai 
végzettséggel rendelkező lakosság arányánál figyelhető meg. Az analízis során 4 változó 
sajátértéke nagyobb 1-nél, ezeket választottam be a modellbe. Az első faktor önmagában a teljes 
szórást 45%-ban magyarázza, a négy modellbe bevont faktor együttesen 81%-ot ad vissza az 
eredeti információmennyiségből. 
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faktorérték magas, úgy a munkanélküliségi szint is magas, és alacsony 

foglalkozatási szintet von maga után. 

2. faktorral negatív kapcsolatban van az alacsony iskolai végzettség és az agár 

szektorban foglalkoztatottak aránya, míg pozitív a kapcsolat a magas végzettséggel 

és a szolgáltató szektorban dolgozók arányával. A faktor neve: „A képzettség 

szerepe a foglalkoztatásban.” Ha a faktor értéke magas, akkor a szolgáltató szektor 

domináns, mely magasabb képzettséget igényel. A faktor alacsony éréke az agrár 

szektor dominanciáját mutatja, ahol nincs szükség magas iskolai végzettségre. 

3. faktor összetevői: negatív korrelációval a szolgáltatási, pozitív korrelációval az 

ipari szektorban foglalkoztatottak aránya. A faktor neve: „Ipari foglalkoztatás” 

4. faktor összetevői: 15-64 éves korosztály aránya, eltartottsági ráta. E mutató 

neve: „Munkaerő pontenciál”. A nagy faktorérték magas arányú aktív népességet 

és alacsony eltartottságot mutat, míg a kisebb faktorérték azt jelzi, hogy kisebb 

aktív népességnek kell eltartani az idős korosztályt (elöregedő társadalom)25.   

A megállapított faktorok alapján kialakított csoportok a következők: 

1. csoport: Anglia, Írország, Luxemburg, Hollandia, Dánia és Észak - Európa 

régiói, valamint a fővárosokat tartalmazó régiók. A csoport jellemzője az alacsony 

munkanélküliséggel párosuló magas foglalkoztatottság, a magas képzettséget 

igénylő szolgáltatási szektor dominanciája, az agrár szektor rovására – ez utóbbi 

része a csoportban különösen alacsony. Az aktív népesség az európai átlagnak 

megfelelő, de az eltartott idősek aránya alacsonyabb az átlagosnál. 

2. csoport: Közép- és Kelet Európa régióit tartalmazza, ide került a vizsgálatba 

bevont két tagjelölt ország, Románia és Bulgária is. E csoportban a legnagyobb a 

munkanélküliség, kiemelkedő a tartósan munkanélküliek aránya és a 

legalacsonyabb a foglalkoztatás. A képzettség átlaghoz közeli, de figyelemre 

méltó, hogy az alacsony iskolai végzettségűek aránya ebben a csoportban a 

legkisebb, miközben a magas végzettségűek aránya megfelel az európai átlagnak. 
                                                 

25 Ezek után elvégeztem a klaszter-analízist, és 3 csoportot alakítottam ki. Érdemes figyelni 
arra, hogy a csoportosítást faktorértékek alapján végeztem, amit az elemzési módszerből kifolyólag 
sztenderdizált értékek, vagyis átlaguk 0, szórásuk 1.  Tehát a klaszterek átlagainál levonható az a 
következtetés, hogy az adott csoport a teljes sokaságot tekintve az átlagostól negatív vagy pozitív 
irányba tér el, aszerint, hogy a csoport átlaga nullánál kisebb vagy nagyobb. 
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A szektorális foglalkoztatottság tekintetében az ipar és a mezőgazdaság dominál, 

itt a legalacsonyabb a szolgáltató szektor aránya az európai átlaghoz képest. Az 

eltartott idősek az átlagnál alacsonyabb, az aktív népesség aránya itt a 

legmagasabb. 

3. csoport: Dél- és Nyugat - Európa régiói. Miközben a „hagyományos” 

munkanélküliségi ráta az európai átlagnak megfelel a csoportban, a nők 

foglalkoztatottsága itt a legalacsonyabb. Az alacsony képzettségűek aránya 

kiemelkedően magas, és a magas képzettségűek is elmaradnak az átlagtól. A 

szolgáltató szektorban foglalkoztatottak aránya átlagos, az agrár szektor súlya 

magasabb az átlagnál, közel áll a 2. csoport átlagához, miközben az ipar 

részesedése is az európai átlaghoz közeli. Magas az idős korosztály aránya, 

miközben az aktív népesség súlya is itt a legalacsonyabb. 
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2. térkép: Emberi erőforrás alapján az EU-27 regionális modellje 

(2002) 

 

 
Jelmagyarázat: 1.fejlett régiók, 2. fejletlen régiók 3. közepesen fejlett régiók  

Forrás: www. europa.eu.int/comm/eurostat alapján saját számítás  

 
 

 



 

 91

5.2.5. Magyarország munkaerő – piaci helyzete 

 
Hazánk munkaerő - piacának elemzése során a következő fő megállapítások 

tehetők: 

Foglalkoztatás. A teljes foglalkoztatási ráta 56,6% volt 2002-ben, ami 6%-kal 

maradt el az EU-25 átlagától. Magyarországon a gazdaságilag aktív férfiak 63%-a, 

míg a nők fele rendelkezett munkahellyel ebben az évben, ami szintén elmarad az 

uniós átlagtól. Amennyiben a foglalkozatási szerkezetet is megvizsgálom (azaz a 

munkavállalási korú népesség mekkora része dolgozik az egyes szektorokban), 

megállapítható, hogy hazánkban az EU-25 átlagánál többen dolgoznak a 

mezőgazdaságban és a feldolgozóiparban, amit viszont ellensúlyoz a 

szolgáltatásban és az építőiparban tapasztalható alacsonyabb foglalkozatás. Az 

utóbbi években már tapasztalható az EU-ra jellemző struktúra felé való 

elmozdulás, de a változás ütemem lassú. Probléma azonban, hogy a 

mezőgazdaságban és a feldolgozóiparban bekövetkezett munkahely csökkenést 

még nem ellensúlyozta az elegendő mennyiségű új munkahely a szolgáltatási 

szektorokban. Az elkövetkező években pedig további jelentős munkahely - 

vesztésre számíthatunk az agrárszektorban.  
15. táblázat: Magyarország munkaerő – piaci helyzete (2002) 

Foglalkozta
tási ráta 

Nők 
foglalkoz 

tatási rátája 

Férfiak 
foglalkozta
tási rátája 

Mezőgazda
ságban 

foglalkozta
tottak 
aránya 

Szolgáltatá
sokban 

foglalkozta
tottak 
aránya 

Iparban 
foglalkozta 

tottak 
aránya Régiók 

a 15-64 évesek a 15-64 éves teljes 
népesség %-ában a teljes foglalkoztatottság %-ában 

1 főre jutó 
GDP (PPS) 

Észak – Alföld 49,50 42,80 56,20 7,44 58,76 33,79 7978 
Észak – 
Magyarország 50,14 44,30 56,10 4,30 55,82 39,87 7875 

Dél – Dunántúl 51,93 46,10 58,00 9,85 56,33 33,82 9038 
Dél – Alföld 54,68 47,50 62,10 14,20 52,82 32,98 8612 
Közép – 
Dunántúl 60,58 54,00 67,30 5,73 49,65 44,62 11207 

Közép – 
Magyarország 61,33 54,60 68,80 1,82 71,89 26,29 18993 

Nyugat – 
Dunántúl 64,06 56,50 71,50 5,52 52,47 42,01 12522 

Magyarország 56,60 50,0 63,50 6,0 34,2 59,8 11500 
Forrás: Eurostat 2003, 2004c alapján saját szerkesztés 
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A régiók tekintetében is különbségek vannak a foglalkoztatottsági szintet 

tekintve. A főváros környéke az Észak - és a Nyugat - Dunántúl területén a 

legmagasabb a foglalkoztatási szint, mind a teljes, a nők és a férfiak rátáját 

elemezve. A 15. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy azokon a területeken, 

ahol magas fajlagos GDP értéke, ott a foglalkoztatási szint is magas, hisz a 

régióban megtermelt jövedelem nagysága adódik a foglalkoztatás szintjéből 

(piramismodell). Ezek a területek tekinthetők Magyarországon a 

legversenyképesebb régióknak, mert a versenyképesség egy olyan fenntartható 

gazdasági növekedést jelent, amely a magas foglalkoztatási ráta mellett valósul 

meg. 

Munkanélküliség. Hazánkban a munkanélküliségi ráta 2002-ben kedvezőnek 

tekinthető, hisz közel 3%-kal az EU-25 9%-os átlaga alatt van. Gondot okoz 

azonban a tartós munkanélküliek aránya, amelyek az összes munkanélküliek 44%-

át teszik ki. Regionális egyenlőtlenségek a munkanélküliségi mutatók elemzésekor 

is megfigyelhetőek (16. táblázat). Magas foglalkoztatottság alacsony 

munkanélküliségre következtet, így a legkisebb értékkel Budapest és környékén, 

Nyugat - és Közép - Dunántúlon találkozom. 
 

16. táblázat: A munkanélküliség megoszlása Magyarország régióiban (2002) 

Régiók 
Munkanélküliségi 

ráta (%) 
Nők 

munkanélküliségi 
rátája (%) 

Fiatalok 
munkanélküliségi 

rátája (%) 

Tartósan 
munkanélküliek 

(az összes 
munkanélküli %-

ban ) 

1 főre jutó 
GDP 
(PPS) 

Közép - Magyarország 4,00 3,87 8,76 51,13 18993 
Nyugat – Dunántúl 4,12 4,19 8,77 38,60 12522 
Közép – Dunántúl 5,05 4,70 10,32 39,57 11207 
Dél – Alföld 6,28 6,46 13,85 35,53 8612 
Észak – Alföld 7,85 7,03 14,85 42,21 7978 
Dél – Dunántúl 7,92 7,09 15,91 44,92 9038 
Észak – Magyarország 8,92 7,64 19,41 45,93 7875 
Összesen 5,9 5,4 12,4 43,6 11500 
Forrás: Eurostat 2003, 2004c saját szerkesztés 
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Humán tőke: Az OECD - elemzés során 30 ország közül a középfokú oktatásban 

részesülők aránya alapján a 15. helyet, a felsőfokú oktatásban részesülők arányát 

tekintve pedig a 25. helyet foglaltuk el (OECD, 2003 p. 149.). Országos szinten 

magas iskolai végzettséggel a 25-64 éves lakosság 14%-a, közepessel 57%-a, 

alacsonnyal pedig a 29%-a rendelkezik. Az utóbbi években a felsőfokú oktatásban 

részesülők aránya erősen növekszik, de az oktatás irányultsága és minősége 

tekintetében gondok jelentkeznek.  

A humán tőke regionális szintű vizsgálatánál is hasonló eredményeket kaptam. 

A három, előzőekben is kimagasló teljesítményű régió esetében (Közép - 

Magyarország, Nyugat - Dunántúl, Észak - Dunántúl) a legmagasabb a képzettség 

szintje. A sikeres régiókban tehát magas a kvalifikált munkaerő aránya, mely 

alapvető ahhoz, hogy a régió versenyképes legyen (17. táblázat).       
 

17. táblázat: Az iskolai végzettség alakulása a magyar régiókban 

Alapfokú iskolai 
végzettség  

Középfokú iskolai 
végzettség 

Felsőfokú iskolai 
végzettség 

Régiók 25-64 évesek iskolai végzettsége a teljes népesség %-ban 
(2002) 

Dél – Alföld 32,40 57,1 10,50 
Dél –Dunántúl 32,70 56,5 10,80 
Észak –Magyarország 32,40 56,3 11,30 
Észak – Alföld 34,30 54,2 11,50 
Közép – Dunántúl 28,90 59,1 12,00 
Nyugat – Dunántúl 26,90 60,9 12,20 
Közép – Magyarország 20,70 57,8 21,50 
Magyarország 28,40 57,30 14,30 

Forrás: Eurostat 2003, 2004c saját szerkesztés 
 
5.3. Közlekedési infrastruktúra 
 
5.3.1.Közlekedési infrastruktúra vizsgálata az EU tagországaiban 
 

Közúti infrastruktúra elemzése 
 
A közúti közlekedés két alapeleme az út/pálya, és a gépkocsipark. A közlekedés 

akkor megfelelő, „ha a két elem képes kielégíteni a társadalom igényeit, ami azt is 

feltételezi, hogy a gépkocsiállomány mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt 
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harmonizál az emberek helyváltoztatását, a vele végzett személy- és áruszállítást 

lehetővé tevő, területekre feltáró úthálózattal”(Erdősi, 2000a p. 108.). 

Elsőként megvizsgálom 2002-ben a területi egységre vetített közutak és az 

autópálya-hálózat hosszát, majd elemezem a gépkocsi-ellátottságot26 (15.-16.-17. 

mellékletek) A területegységre vetített közút – hálózat alapján 3 csoportot, az 

autópálya – hálózat alapján 2 csoportot alakítok ki (18. táblázat). 
 

18. táblázat: A közút és az autópálya ellátottsága az EU-25-ben (2002)  
Fajlagos közút 

hosszúság 
Fajlagos 

autópálya 
hosszúság 

Országok 

Fejlett Belgium, Hollandia Fejlett 
Fejletlen  
Fejlett Luxemburg Közepesen fejlett 

Fejletlen Ausztria, Dánia, Észtország, Írország, Olaszország, 
Litvánia, Lettország Lengyelország, Szlovénia, 

Egyesült Királyság, Franciaország 
Fejlett Németország Fejletlen 

Fejletlen Svédország, Bulgária, Cseh Köztársaság, 
Görögország, Magyarország, Románia Szlovákia, 

Portugália, Spanyolország, Finnország 
Forrás: www. europa.eu.int/comm/eurostat alapján saját számítás 

 
A nagysebességű közlekedés infrastruktúráját a közúti szektorban az 

autópályák képviselik. Az országok területét figyelembe vevő fajlagos mutató 

2002-ben igen nagy szóródást mutat (15. ábra). A legelmaradottabb és a 

legfejlettebb ország közötti különbség 38-szoros. A legfejlettebb Belgium az EU-

25 átlag 353%-át, míg Írország 9%-át érte el az autópályák hosszúságát tekintve. 

Az új tíz tagországban sem kedvezőbb a helyzet, Szlovénia (EU-25 átlag 124%-a) 

kivételével, mindenhol az EU-25 átlag alatti adatokkal találkozom. Kritikusan 

alacsony a területegységre vetített autópálya hossza Románia, Lettország, 

                                                 
26Könnyen belátható tény, hogy az olyan országokban, ahol a városok melletti nagy falvakban él a 
vidéki népesség (mint Közép - Európa nagy részén), ott jóval kevesebb úttal lehet kialakítani az 
úthálózatot, mint ahol rengeteg szórványtelepülésből áll a vidéki településállomány (Skandinávia). 
Ezekből következik, hogy a teljes helyközi útállományra vonatkozó mutató (1000 km2-re jutó 
útkm) mindenekelőtt a népsűrűség és a településsűrűség függvénye, viszont a térség gazdasági 
fejlettségének hatása ebben nem jut igazán kifejezésre. Azért nem, mert még a fejletlenebb 
országokban is valamilyen minőségű közút el kell, hogy érje, be kell, hogy kapcsolja az országos 
hálózatba a települést, még ha csupán földút is. A vidéki településhálózat szerkezete főként a 
regionális és a helyi utak hosszát befolyásolja, nincs hatással a nemzeti főutakra. 
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Lengyelország, és Észtország esetében, ahol a fajlagos mutatók nem érik el az 

országok az EU-25 átlagának 10%-át sem.  
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15. ábra: Autópálya-hosszúság (km/ezer km2, 2002) (EU-25 = 100,0%) 
Forrás: KSH, 2001, Eurostat 2004a, 2004b alapján saját szerkesztés 

 

Az autópálya-hálózat sűrűsége mintegy hatszor magasabb a Tizenötökben, 

mint az újonnan csatlakozott és a csatlakozásra váró országokban. Ez arra a tényre 

utal, hogy ilyen kevés autópálya van a nagyobb területű országokban. 

Lengyelországban pl. 2001-ben még csak mintegy 400 kilométernyi autópálya 

volt, ami kevesebb, mint Litvániában és Szlovéniában. Romániában pedig ugyanaz 

az adat alapján 113 km. Észtországban 100 km-nél is kevesebb autópálya található, 

Lettországban pedig egyáltalán nincs. Még a Cseh Köztársaságban is alig több 

mint 500 km-nyi autópálya épült. Magyarországon pedig körülbelül 450 km. 

Jóllehet egyes országokban viszonylag gyorsan ütemben építenek új utakat -

Lengyelországban az autópályák hossza az 1998 és 2001 közötti három évben több 

mint 50%-kal nőtt – ezek néhány területre koncentrálódnak: vagy a fővárosok 

környékén vagy a nyugat felé vezető tranzit útvonalakon. Ugyanakkor a nem -

autópálya típusú közutak általában rossz állapotban vannak. Szinte mindegyik út 

még jó állapotban is csak kétsávos, és karbantartásuk elmaradt az átmenet előtti és 

utáni időszakban is.  
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Az utazás domináns eszköze az autó, ezért gépkocsi ellátottság alakulását is 

vizsgálom az EU tagországaiban (16. ábra), hisz a 2000-ben az összes megtett 

utazás (az összes utas kilométerben mérve) 78%-a személygépkocsival történt.  
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16. ábra: Személygépkocsi - állomány, 2001 (1999. évi adat: GR, IT, RO; 2000. évi adat: DK, PT, LT) 
Forrás: KSH, 2001, Eurostat 2004a, 2004b alapján saját szerkesztés 

 
Jól ellátott országok közé tartoznak azok a tagállamok, ahol az 1000 főre jutó 

gépkocsik száma meghaladja a 500 darabot, ilyen Luxemburg, Olaszország, 

Németország, Ausztria és Portugália. A második kategóriába a közepesen ellátott 

országok tartoznak, ahol az 1000 főre jutó gépkocsik száma 400 - 500 közötti, 

majd a gyengén ellátott országok következnek a 300 - 400 db/1000 fő 

állománnyal. Kialakítottam egy negyedik osztály is, mely a kritikus helyzetben 

lévő országokat mutatja, ahol a gépkocsi-állomány 1000 lakosra vetítve nem éri el 

a 300 db-ot. Ide főleg az újonnan csatlakozott tagállamok tartoznak (Észtország, 

Lengyelország, Lettország, Szlovákia) - köztük Magyarország is 243 db/1000 fő 

gépkocsiparkjával - továbbá a tagjelölt országok Bulgária és Románia (132 

db/1000fő) és az EU-15-ből egyedül Görögország.  A fajlagos gépkocsi-ellátottság 

legszorosabban az egy főre jutó nemzeti jövedelemmel és az iparosodottsággal 

függ össze, azonban az országok területi kiterjedésével és a népességszámával 

kevésbé szoros a kapcsolat.  

A területek versenyképességét meghatározó piramis - modell alapján 

kijelenthető, hogy a gépkocsi-ellátottság mértéke az útellátottsággal együtt 

meglehetősen szoros kapcsolatban van a GDP-vel, és végső soron a területi 

fejlődéssel, mégpedig a nagyfokú mobilitás lehetővé tételével, a kisvállalkozások 

térbeli gazdasági hálózatokba szerveződésének előmozdításával.  
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Vasúti közlekedés elemzése 
 
Jelenleg az EU-15 tagállamainak területén a vasútvonalak teljes hossza a vonal-

megszűntetések miatt körülbelül 3%-kal rövidebb, mint 1991-ben volt (EC, 2004). 

1970-1996 között az EU összes vasútvonalainak hossza 14000 km-rel, azaz 8%-

kal csökkent (Ehrlich, 1999), míg 1985-1994 között 6200 km-rel vált kisebbé 

(Ehrlich, 1997b).  

A vasúthálózat minőségéről a villamosított vonalak aránya ad képet. Azonban a 

villamosítás mértéke a versenyképes áron beszerezhető elektromos áramtól is 

függ, nemcsak a modernizációra fordítható pénz mennyiségétől. Az EU-15-ben a 

villamosított vasútvonalak aránya kb. 50% körül mozog (Eurostat 2004a, 2004b, 

2004c). A tagországok között azonban jelentős szórás mutatkozik, hisz 

Görögországban 0%, Írországban 2% körüli a villamosított vasútvonal aránya, 

addig Luxemburgban 95%, Belgiumban és Hollandiában 73% körüli az arány. A 

villamosítottság-mutató alapján állítható, hogy Spanyolország kivételével a 

kevésbé fejlett tagországokban nem egyszerűen csak a vasúthálózat kiterjedtsége, 

de minősége is az EU fejlettebb országainak szintje alatt van, ugyanakkor a 

forgalom is jóval kisebb. A vasúthálózat általános minősége is a csatlakozás előtt 

álló és az újonnan csatlakozott országokban rossz, annak köszönhetően, hogy a 

beruházások több évtizeden át igen szórványosak voltak. A villamosított és a 

kétvágányú vonalak aránya alacsonyabb, mint az EU átlag, de megközelíti a 

kohéziós országokét. A vasúthálózat műszakilag elavult, a vasúti terhelési 

kapacitás elégtelen, a sínek nagy része régi és megrongálódott, a nyomtávok és az 

áramellátási rendszerek nem azonosak a különböző helyeken, ami megnehezíti a 

régiók közötti átjárhatóságot. 

Az 1 km2-re jutó vasútvonalak és a villamosított vasútvonalak hosszát mutatja 

az EU-27-ben  a 17. ábra (18. melléklet).   
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17. ábra : A vasút és az elektromos vasút hossza (km/km2) 2002 
(vasút: 1997. GR; 1998. IT; 1999. RO, BE; elektromos vasút: 1996. NL; 1997. IT; 1999. BE, HU, RO) 
Forrás: KSH, 2001, Eurostat 2004a, 2004b alapján saját szerkesztés 

 
A vasúthálózatot tekintve a gyengén ellátott országok közé tartozik a négy 

kohéziós ország, a két alacsony népsűrűségű skandináv ország, továbbá Litvánia, 

Lettország, Észtország, és Bulgária, melyek esetében az alacsony ellátottság 

mellett a villamosított vonalak száma is alacsony. Közepes fajlagos vonal-

hosszúsággal és gyenge villamosítottsági aránnyal rendelkező tagállamok közé 

sorolható Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia, Lengyelország, 

Egyesült Királyság, Hollandia, Ausztria, Olaszország, Dánia, Franciaország, míg a 

fajlagos vasútvonalakat figyelembe véve jól ellátott országok Luxemburg, 

Belgium és Németország, melyeknél a villamosított vonalak aránya magas, míg 

Csehország esetében alacsony területegységre vetítve. 

  
5.3.2. A közlekedési infrastruktúra regionális modellje 

 
Az előbbi mutatók értékelése után kísérletet teszek arra, hogy az EU-27 

tagállam 268 régióját csoportosítsam a közlekedési infrastruktúra tekintetében27.  

Az analízis során három csoportot alakítok ki (19. táblázat). 

 

 

                                                 
27 Négy mutatót – a területegységre vetített közúthálózatot, az autópálya és, vasúthálózatot és a 
fajlagos népességre vetítet autószámot - vettem alapul és az SPSS program segítségével klaszter-
analízist végeztem a rendelkezésre álló adatok ismeretében.  
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19. táblázat: Az összetett közlekedési mutató eredményközlő táblázata (2002) 

Csoportok 

Autópálya 

hálózat 

ellátottság 

(km/km2) 

Közúthálózat 

ellátottság 

(km/km2)  

Vasúthálózat 

ellátottság  

(km/km2) 

Gépkocsiállomány 

(db) 

(2001) 

Régiók 

száma 

1a. csoport alacsony alacsony alacsony EU-27 átlaga körüli 93 

1b. csoport 
kritikusan 

alacsony 

kritikusan 

alacsony 

kritikusan 

alacsony 
EU-27 átlaga körüli 113 

2. csoport magas magas közepes EU-27 átlaga alatti 25 

3. csoport közepes közepes magas EU-27 átlaga feletti 36 

Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 

 
1. csoportba tartozó régiókat további két klaszterba érdemes besorolni, hisz a 

206 régió között fejlettségi különbségeket észleltem. Ezek után újabb klaszter-

analízist alkalmaztam, és a 206 régiót tovább csoportosítottam egy újabb 

analízissel (3. térkép). Az 1b. csoportba az EU-t körülölelő peremterületek 

tartoznak (Spanyolország, Portugália Görögország, Írország, Svédország, 

Finnország továbbá az újonnan csatlakozott országok szélső területei). Kívülről 

befelé haladva a következő 1a. csoportba a kevésbé fejlett területek kerültek, 

például Franciaország nagy része, Olaszország központi területei, Egyesült 

Királyság központi területei, Németország peremvidékei, Dánia és az új 

tagállamok egyes, általában fővárost magába foglaló régiói.  

A 2. csoportba a következő régiók sorolhatók (20. táblázat): 
 

20. táblázat: Az összetett közlekedési mutató alapján a jól ellátott régiók 
Ország Régió 

Egyesült Királyság (7) Greater Manchester, Merseyside, South and West Yorkshire, West 
Midlands, Inner London, Outer London 

Németország (1) Koblenz 
Belgium (9) Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant, West-

Vlaanderen, Brabant Wallon, Hainaut, Liege, Namur, Brüsszel 
Hollandia (6) Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, 

Limburg 
Ausztria (1) Bécs 

Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 
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Az ausztriai bécsi és a belga brüsszeli régiót azért érdemes kiemelni és külön 

kezelni, mert az EU 268 régióját tekintve e két területi egységen a legmagasabb 

fajlagos mutatókkal találkoztam az elemzés során. Összességében ebbe a 

csoportba tartozó régiók nevezhetők az összetett közlekedési infrastruktúra - 

mutató alapján jól ellátott országoknak, ezek alkotják az unió magját a 3. térképen. 

A 3. csoportba tartozik a további 36 régió, ezekből a területekből 24 

Németországban, 3 az Egyesült Királyságban, 2 Hollandiában, 2 

Franciaországban, és 1-1 Olaszországban, Szlovákiában és Csehországban, 2 

Spanyolországban található. A közlekedési infrastruktúra tekintetében közepesen 

fejlett régiók. Ezek ölelik körbe a központi magban fekvő régiókat. 

Néhány leíró statisztikai adat a közlekedést tekintve: 1 km2–re jutó autópálya 

Bremenben (Németország) a leghosszabb 0,15 km, a közút esetében a 

legmagasabb értékkel Belső-Londonnál (11,26 km), míg a vasúthálózat esetében a 

Brüsszeli régióban találkozunk (0,86km). Az EU-27 területén átlagosan 1 km2-re 

0,024 km autópálya, 1,37 km közút és 0,076 km vasút jut. A gépkocsik esetében a 

lengyel Lubuskie régióban jut a legtöbb autó 1 főre 1,31 db, míg az EU-27 

területén átlagosan 1 főre 0,41 db gépkocsi jutott 2000-ben.  
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3. térkép : Szárazföldi közlekedési infrastruktúra alapján az EU-27 

regionális modellje (2002) 
 

 
Jelmagyarázat: 1a. fejletlen régiók, 1b. nagyon fejletlen régiók, 2. fejlett régiók, 3. közepesen fejlett 

régiók 

Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 
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5.3.5. Magyarország közlekedési infrastruktúrája 
 
Magyarország az összetett közlekedési mutató alapján az 1. csoportba tartozik, 

a közép - magyarországi és az észak - dunántúli régiók kivételével a 

legelmaradottabb (1b) területek közé sorolható (21. táblázat).  

  
21. táblázat: Magyarország közlekedési infrastrukturális mutatói (2002) 

Közút 
hossza  

Autópálya 
hossza 

Vasútvonal 
hossza  

Elektromos 
vasutak hossza 

Autók 
száma Régiók 

km Km/
km2 km Km/km2 km Km/km2 km % 1000 

db 
db/ 

1000fő
Közép – 
Magyarország 2 480 0,35 123 0,010 786 0,11 579 73 828 290

Közép – Dunántúl 3 833 0,34 135 0,010 1151 0,10 411 35 257 220

Dél – Dunántúl 4 332 0,3 0 0,000 1132 0,07 345 30 223 220
Észak – 
Magyarország 4 591 0,34 64 0,004 926 0,06 350 37 232 170

Nyugat – Dunántúl 4 762 0,42 72 0,006 942 0,08 249 26 246 240

Észak - Alföld 4 906 0,27 0 0,000 1564 0,08 453 28 277 170

Dél – Alföld 4 955 0,27 56 0,003 1396 0,07 331 23 302 210
Forrás: KSH, 2001, Eurostat 2004a, 2004b alapján saját számítás 

 
Az ország 29859 km közúttal rendelkezett 2002-ben, ami azonosan oszlott meg 

a régiók között, hisz a km2-re jutó közúthálózat - hosszúság nem mutat nagy 

szóródást. Legtöbb közút Nyugat - és Közép - Dunántúlon, Közép - és Észak - 

Magyarországon jut egységnyi területre. Autópálya - hálózat szempontjából már 

nem ennyire kedvező a helyzet, hisz a mindössze 450 km-nyi gyorsforgalmi utunk 

5 régióban oszlik el. Közismert, hogy 1997-ben  Magyarországon az autópálya 

építési programot felgyorsították és az eltervezett évi 60 km út helyett 120 km-t 

irányoztak elő, azonban „a különböző objektív és szubjektív okok miatt az ebből az 

elmúlt két évre tervezett mintegy 120 km hosszú autópálya megépítése elmaradt és 

az időben lerövidített program egésze realizálásának pénzügyi feltételei sem 

látszanak teljesen tisztázottnak” (Ehrlich, 2000b p. 28). 1997 és 1998 között évi 

67 km autópályát építettek hazánkban, azonban 1998 és 2001 között nem készült 

el újabb szakasz, majd 2002-re 85 km-nyi utat adtak át (KSH, 2003). 
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A vasút - hálózat tekintetében sincs nagy eltérés a régiók 1 km2-rére jutó 

pályahosszúságot tekintve, viszont a villamosítottság arányában már különbségek 

mutatkoznak, hisz a hálózat 73%-a villamosítva van a közép - magyarországi 

régióban, azonban a többi régióban nagyon alacsony ez a mutató értéke. A legtöbb 

gépkocsival is a közép - magyarországi régió rendelkezik, de összességében 

hazánkban alacsony az ellátottság. 

Az elkövetkező években több kihívás vár hazánkra. Elsősorban integrálnia és 

korszerűsítenie kell a közúti és a vasúti hálózatokat, hogy a tagországokkal 

hatékonyabb összeköttetés épüljön ki. Továbbá javítania kell a TEN-nel való 

kapcsolatokat, hogy minden régió maximálisan profitálni tudjon belőlük. 

Magyarországon fejleszteni kell a határon átlépő és a tranzit utakat a 

kereskedelem ösztönzése céljából. A következő években a beruházásokat a 

közutakról a vasutakra kell átcsoportosítania a költségvetésnek, a közutak 

tehermentesítése céljából. 

 
5.4. A távközlési és az információs infrastruktúra vizsgálata az EU-25 

tagállamaiban  
 
A távközlési rendszerek minősége magától a hálózattól és a nyújtott 

szolgáltatásoktól függ. A statisztikai adatok ismeretében megállapítható, hogy 

1995. évhez képest 2000-re 12%-kal nőtt a telefonvonalak száma az Európai 

Unióban. Ezen adatok önmagukban nem sokat jelentenek, így érdemes 

megvizsgálni az 100 lakosra jutó vonalak számát, ami az alapszintű 

telefonszolgáltatásról ad információt. Az EU-15-ben átlagosan 55 telefonvonal jut 

100 lakosra, ami 55%-os lefedettséget jelent. Azonban változatos kép, ha 

megvizsgálom a tagállamok ellátottságát a következő diagramok segítségével (18. 

ábra). 

Az adatok 2001/2002. év átlagában az EU telefonvonalainak számát mutatják. 

A 1990-es években a kevésbé fejlett tagországokban rendkívül gyorsan nőtt a 

telefonvonalak száma, de 2002-re még mindig nem érték el az EU-15 átlagot (55) 

a következő országok: Spanyolország (45), Portugália (45), Írország (49), 
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Olaszország (48), Belgium (50), Ausztria (48), Görögország (52). Legtöbb 

vonallal Svédország (63), Luxemburg (78), Dánia (74) rendelkezik. 
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18. ábra: A telefon fővonalak száma 100 lakosra és a mobiltelefonok elterjedtségi rátája 
(2001/2002) 
Forrás: Eurostat 2004a, EC, 2002c; www.ine.es/, www.stat.ee/, www.statics.gr/ OECD, 1999 
 

Az újonnan csatlakozott országokban még ennél is kevesebb vezetékes telefon 

van. Ciprus és Málta kivételével, ahol a vezetékes telefonok és a népesség aránya 

az EU átlag körül van, csatlakozott és a csatlakozásra váró országokban  2001-ben 

átlagban 100 főre 40 telefon jutott. Szlovéniában 40, Cseh Köztársaságban 38, 

Lengyelországban, 30, Szlovákiában 29 és Romániában mindössze 19.   

Fontos megemlíteni azt a tendenciát is, hogy a telefon fővonalak számának 

emelkedése az ISDN és a mobil telefonok elterjedésével egyes országokban 

megállt.  

A déli országokban a népességhez viszonyított vezetékes telefonok viszonylag 

alacsony számát bizonyos mértékig ellensúlyozza a mobil telefonok elterjedtsége. 

2001-ben Olaszországban és Portugáliában a mobiltelefonos előfizetők száma 

meghaladta az EU átlagát (84 és 78/100 fő szemben az átlagos 74-el) A 

diagramból kiolvasható, hogy Magyarország is az átlag alatti, hisz 49 db/100 fő a 

mobiltelefonok száma, de elmondható, hogy mindegyik országban folyamatosan 

emelkedik az előfizetők aránya. 2001/2002 év átlagában a 10+2 új és leendő állam 

esetén 100 főre 54db mobil jut. 

Az egyes országok fejlettségi szintjét jellemzi az internethez csatlakozók 

számának alakulása. Az információáramlás, az információkhoz való gyors 
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hozzáférés lehetősége mindenképpen hozzájárul az adott gazdaság 

versenyképességének fokozódásához.  

Elsőként azonban a számítógépek számának alakulására fordítottam a 

figyelmem, mivel ez az Internet létének elengedhetetlen feltétele. A statisztikai 

adatok tükrében megállapítható, hogy a kilencvenes években rendkívüli gyors 

növekedés ment végbe az EU-ban, míg 1991-ben 29,4 millió darab számítógép 

működött, addig 2001-re 116,6 millió darabra emelkedett a számuk, ami 

négyszeres növekedési tendenciát jelent. Az elemzéshez azonban elengedhetetlen, 

hogy megvizsgáljam, hogy 100 lakosra hány darab számítógép jut. A statisztika 

szerint ez 1991-ben 8,1 darab volt az EU-15-ben, addig ez 2001-re 31 darabra 

emelkedett. Az újonnan csatlakozott országok esetén nem ilyen jó a helyzet, hisz a 

kilencvenes évek végén 100 lakosra jutó számítógépek száma megegyezik az EU-

ban regisztráltakkal. Csehországban 9,7 db, Lengyelországban 4,4 db, Romániában 

1 db, Szlovákiában 6,5 db, Magyarországon 5,9 db gép jutott 100 főre. Jó a 

helyzete Szlovéniának, ahol 25,1 db/100 fő gépet tartottak nyilván 2001-ben.   

A mobil telefonok és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások fontosak az üzleti 

hatékonyság szempontjából, és magától érthetődő, hogy az EU legkevésbé fejlett 

részein is hozzá lehet jutni, mert ki van építve a hálózat. Nem ez a helyzet a 

szélessávú vonallal - a gyors internet hozzáférés lehetővé teszi nagy mennyiségű 

adat továbbítását, és lehetőséget nyújt az új on-line alkalmazások fejlesztésére – 

azonban ezeknek a lehetőségeknek a technikai feltételei még nem mindenhol 

adottak. A legfrissebb 2002. évi adatok szerint a népességhez viszonyítva a 

legtöbb szélessávú vonal Dániában és Belgiumban volt, ahol 7-8 jutott 100 főre, a 

legkevesebb pedig Görögországban és Írországban, ahol 1-nél is kevesebb. A 

2001-ben még csatlakozásra váró országokban a szélessávú vonalakhoz való 

hozzáférés többnyire még korlátozottabb. A szélessávú technológia terjedése az 

internet - használattal függ össze, ami szintén különböző szintű az EU-ban.  
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19. ábra: A háztartások internet hozzáférési szintje, 2002  
Forrás: Eurostat 2004a, 2004b 
 
Másodszor áttekintem az internet csatlakozásokat Európa szerte (19. ábra). Az 

EU-15-ben 2002-ben a háztartások 40%-ának volt internet hozzáférése. A 2002-

ben még csatlakozás előtt álló országokban általában kevesebb háztartásnak van 

internet-hozzáférése, mint a 15 tagállamban, átlagosan 19%-ának. 

Magyarországon a népesség 4,96%-a használta az internetet 1999-ben, ami 

lényegesen elmarad a fejlett európai országok hasonló adataitól. Kanalas kiemeli 

az alacsony magyar számadatok legfőbb okait, mint például az alacsonyabb 

életszínvonalat, a számítástechnikai berendezések átlagfizetéshez mérten magas 

árát, számítástechnikai kultúra alacsony szintjét, számítástechnikai ismeretek 

hiányát (Kanalas, 2000). Megjegyzem, hogy az alacsony arányok azt tükrözik, 

hogy ezekben az országokban technikai nehézségekbe ütközik az internet - 

hozzáférés, és mihelyst sikerül-e nehézségeket leküzdeni, az adatok javulni 

fognak. 

A fentieket figyelembe véve megkísérlem, hogy az EU-27 információs és 

távközlési infrastruktúrája alapján csoportosítani a tagországokat. Az elemzés 

során 3 csoport különíthető el28 (4. térkép).  

Az 1. csoportba az a 9 tagállam tarozik, ahol magas az internet elérhetőség, a 

mobilok és a telefon fővonalak terjedtségi rátája. Ide tartozik Egyesült Királyság, 

                                                 
28 Klaszter-analízist végeztem három mutató alapján (háztatások internet hozzáférési szintje az 
összes háztartás %-ban (2002), telefon fővonalak száma és a mobilok terjedtségi rátája 
(2001/2002)). 
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Írország, Svédország, Finnország, Dánia, Luxemburg, Hollandia, Németország és 

Ausztria. 
 

22. táblázat: A távközlési infrastruktúra klaszter – analízisének eredményközlő táblázata, 

2002 

Megnevezés 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 
Háztartások internet 
hozzáférési szintje 

(összes háztartás %-ban ) 
magas közepes alacsony 

Telefon fővonalak száma 
(100 lakosra) (2001/2002) magas közepes alacsony 

Mobilok terjedtségi rátája  
(100lakosra)(2001/2002) magas közepes alacsony 

Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 
 
A 2. csoportba 12 tagállam szerepel, a Észtország, Cseh Köztársaság, 

Szlovénia, Ciprus, Málta, Magyarország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, 

Franciaország, Belgium, és Görögország. A háztartások internet elérhetősége, 

mobilok és a telefon fővonalak terjedtségi rátája is közepes szintű.  

A 3. csoportba 6 tagállam tartozik, melyekről kijelenthető, hogy rendkívül 

alacsony távközlési és információs infrastrukturális ellátási szinten vannak. Ilyen a 

két tagjelölt ország, Románia és Bulgária továbbá a 4 új tagállam (Lengyelország, 

Litvánia, Lettország, Szlovákia).  

Néhány figyelemfelhívó adatot emelnék ki 2002-ben: Bulgáriában a háztartások 

2%-a használta az internetet, míg Hollandiában a háztartások 66%-a. A mobil 

telefonok terjedtségi rátája Románia esetében a legalacsonyabb, ahol 22 db/100fő 

rendelkezik mobiltelefonnal. Luxemburgban viszont a lakosság majdnem egésze 

birtokolja mobilt (98 db). A telefon fővonalak esetében is azonos a helyzet, mint a 

mobilok elterjedtségével, hisz Romániában csak 19 db/100fő, míg a 

Luxemburgban 78 db/100fő rendelkezik fővonallal.  
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4. térkép : Távközlési, kommunikációs és információs infrastruktúra 

országos modellje (2002) 
 

 
Jelmagyarázat: 1. fejlett tagállamok, 2. közepesen fejlett tagállamok, 3. fejletlen tagállamok 

Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 

 
 
 
 



 

 109

5.5. Energia-ellátás vizsgálata az EU-25 tagállamaiban 
 
Az EU-ban csak az Egyesült Királyság és Dánia nettó energia exportőr. Az 

újonnan és a következő körben csatlakozó országok többé - kevésbé önellátóak 

energiából, de azért mindegyikük kis mértékben nettó importőr. Fontos kiemelni 

azonban azt a tényt, hogy ezekben az országokban az elsődleges energia 60%-át a 

környezetileg legkárosabb szilárd tüzelőanyagokból nyerik, szemben a EU-15 

tagállamaira jellemző 13%-kal.  Az EU-15-ben az elsődleges energia 30%-át az 

atomenergia teszi ki, persze itt is akadnak szélsőségek, ilyen Belgium és 

Franciaország, ahol az energia több mint 80%-át atomenergiából nyerik.  A 2004-

ben csatlakozott és még tagjelölt országok esetében ez atomenergia aránya 16%-os 

értéket mutat (kivétel Litvánia és Szlovákia, ahol több mint 70%). 

0
2
4
6
8

10

L FI S B N
L F D C
Z

U
K A

IR
L

D
K

E
E

S
K

C
Y S
I E I

G
R

H
U

B
G P LT P
L

M
T LV R
O

Országok

1 
fő

re
 ju

tó
 o

la
jto

nn
a 

eg
ye

né
rt

ék

 
20. ábra: Bruttó belföldi energiafogyasztás (2001) 
Forrás: EC, 2004 alapján saját szerkesztés 

 
Az egyes országok között legalább akkora a különbség az 

energiafogyasztásban, mint a termelésben (20. ábra). 1995 és 2001 között az 1 

főre jutó energiafogyasztás növekedett az EU-15-ben és a tagjelölt országokban is, 

négy kivétellel, ez Lengyelország, Málta, Bulgária és Románia. Az EU-15-ben a 

tüzelőanyagból nyert energia fogyasztás összetételének alakulását 2001-ben a 21. 

ábra mutratja.  
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21. ábra: Az EU-15 energia fogyasztásának összetétele, 2001 
Forrás: EC, 2004, Eurostat, 2004 alapján saját szerkesztés 
 

Az EU-ban a fogyasztott energia elsődleges forrásainak megoszlása más, mint a 

termelés forrásainak. Az olaj – amit zömmel importálnak - a fogyasztott 

energiának sokkal nagyobb hányadát teszi ki, mint az előállított energiáét. A 

megújuló energiaforrások felhasználásának bővülése várható az EU-ban, hisz 

közös célkitűzés, hogy 2010-re a teljes energiafogyasztás 12%-ára emeljék. 

Ezeknek az energiaforrásoknak a jelentősége 2001-ben a csatlakozás előtt álló 

országokban a teljes fogyasztás 5%-a körül mozgott, ami alig alacsonyabb az 

uniós átlagnál. Természetesen itt is eltérések mutatkoztak a tagországok és a 

tagjelöltek között. Lettországban és Svédországban 30%, Ausztriában és 

Finnországban meghaladta a 20%-ot, Észtországban, Romániában és Szlovéniában 

11% körül volt, Portugáliában pedig 14%. 

Az EU tagországaiban az olajvezetékek hossza a kőolaj - feldolgozó ipar területi 

elhelyezkedésétől, az ország földrajzi adottságaitól, fekvésétől és az 

energiafelhasználás szerkezetétől függ (22. ábra). A tengerparttal rendelkező 

olyan országokban, ahol a kikötők közelébe települtek a feldolgozók, csak rövid 

csővezetékre van szükség, ilyenek Svédország, Finnország, Dánia, Portugália, 

Írország, Belgium, Görögország, Nagy-Britannia. A közepes, valamint a nagy 

területű és magas népességszámú országokban a nagy belső fogyasztás okán, 

egymástól távolabbi régiókban működő finomítók miatt jóval hosszabbak a 

vezetékek (Lengyelország, Magyarország, Németország, Franciaország, Észak-

Olaszország). 
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22. ábra: A kőolajvezetékek hossza, 2000 
Forrás: www.ksh.hu/pls/ksh/docs, //europa.eu.int/ alapján saját szerkesztés 

 
Az alfejezetben fontos, hogy megemlítsem az EU energiapolitikájának 

célkitűzéseit, amik előreláthatólag pozitívan hatnak a kohézióra. Elsőként az 

utánpótlás biztonságát emelik ki, majd az egységes belső piac kialakításának 

befejezését, a környezeti megfontolások integrációját és a megújuló 

energiaforrások előtérbe helyezését. 

 
5.6. Társadalmi infrastruktúra és a turizmus  

 
5.6.1. Társadalmi infrastruktúra és a turizmus vizsgálata az EU-25 

tagállamaiban és régióiban 
 
A társadalmi infrastruktúra esetében elsőként megvizsgálom, hogy 1000 

lakosra, hány kórházi ágy jut (19. melléklet). Az adatok jelentős eltéréseket 

mutattak 2002-ben az EU-15 területén. Németországban és Franciaországban ez a 

mutatószám 8-9 közötti volt, Görögországban - a turista övezetekben - már csak 5 

vagy kevesebb jutott, Portugáliában pedig 4. Az ujonnan csatlakozott országokban 

az orvosok, ápolónők és egyéb egészségügyi dolgozók népességhez viszonyított 

száma, nem csak, hogy megegyezik a Tizenötökével, de esetenként meg is haladja 

az Uniós átlagot és a kórházi ágyak száma is magas. 2002-ben a Cseh 

Köztársaságban 1000 főre mintegy 11 ágy jutott, Litvániában és Lettországban 9, 

Lengyelországban és Észtországban 7.  

Regionális szinten a következők emelhetők ki (23. táblázat): 
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23. táblázat: A legtöbb és a legkevesebb kórházi ággyal rendelkező régiók (2002) 
Kórházi ágyak 

száma Ország Régió 

Svédország (5) Stockholm, Östra Mellansverige, Smálánd med Öama, 
Västsverige, Sydsverige 

Spanyolország (7) 
Castilla y Leon, Castilla-la Mancha, Extremadura, 

Andalucia, Region de Murcia, Ceuta y Melilla mindkét 
régiójában 

Egyesült 
Királyság (11) 

West Midlands 3, South East 4, South West 4 NUTS-2-
es régiójában 

4 > 

Portugália (5) Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve 
Németország (3) Mecklenburg, Schleswig Saarlan 

10 < 
Csehország (8) 

Praha, Stfedni Cechy, Jihozápes, Severozáped, 
Severovychod, Jihovychod Stredni Morava, 

Moravskoslezsko 
Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját szerkesztés 

 
A következő lépésben a turizmus néhány jellemző változóját elemzem a régiók 

szintjén. 1000 lakosra az EU 268 régiójának átlagában 68 db vendégágy jutott 

2002-ben. Ennek területi eloszlása változatos. A szigeteken és a tengerparti 

területeken, továbbá Svédországban és Finnországban kiemelkedően magas a 

számuk, míg a peremterületeken, kedvezőtlen földrajzi adottságú területeken 

alacsonyabb (újonnan csatlakozott területeken) (24. táblázat,  20. melléklet).  
 

24. táblázat: A legtöbb és a legkevesebb vendégággyal rendelkező régiók (2002) 
Legkevesebb 

(8 ágy / 1000 lakos) 
Legtöbb 

 (400 ágy / 1000 lakos feletti értékek) 
bulgár Severozapadjen régióban Spanyolország Illes Balears szigetén 

Románia észak-keleti, déli, dél-nyugati, és 
Bucuresti régiójában 

Görögország Notio Aigaio szigetén 

lengyel Mazowieckie, Opolskie, Lodzkie, 
Slaskie, Swietokrzyskie 

Franciaország Corse szigeten 

Lettországban és Litvániában Olaszország Bozen és Valle d’ Aosta régiójában 
Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját szerkesztés 

 

Mindezek után érdemes megvizsgálni, hogy a vendégágyak hány %-a van a 

hotelekben, ami a vendéglátás színvonalára enged következtetni 2002-ben. Az EU-

27-ben 52%-a van a vendégágyaknak szállodában. Alacsony az arány Hollandia 

összes régiójában (10%), Belgium (kivétel Brüsszel) és Dánia (15%), sőt a francia 

szárazföldi régiók (20-25%) esetében is. Az újonnan csatlakozott tagállamok közül 

a lengyel régiók vannak az utolsó helyen 15-20% körüli aránnyal. Legmagasabb 
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értékkel a francia Guyane szigeten (100%), Guadeloupe régióban (99%), Máltán 

(99,35%), Cipruson (96%), és a görög régiókban (99%) találkoztam. Kedvező a 

helyzet a közép német tartományokban, Ausztriában, és a dél spanyol régiókban is 

(21. melléklet).  

A kihasználtsági fokot is érdemes elemezni a szállodákban és campingekben 

(nem belföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma/összes vendégéjszaka), hisz 

elképzelhető, hogy azért nincs a régióban elegendő mennyiségi szállodai ágy, mert 

nincs is igény rá. 10% alatti ez az arány az Egyesült Királyság szinte minden 

régiójában, továbbá Németország legnagyobb területén. 95% körüli értékeket 

tapasztaltam Cipruson, Luxemburgban, a görög szigetvilágban, Ausztria nagy 

részén, Prágában, Brüsszelben, sőt Közép - Magyarország esetében is (85%) (I.22. 

melléklet).  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a turizmusra berendezkedett tengerparti 

vagy szigeti régiókban magas a vendégágyak száma és ezen belül a szállodákban 

lévők aránya. Mindez abból következik, hogy itt az egyik legfőbb jövedelemforrás 

az idegenforgalom, ezért igyekeznek a minőségi szolgáltatás biztosítani. 

Amennyiben megvizsgálom a kihasználtsági fokot – látható - hogy azok is 

megfelelő arányúak (80-90%). Ez nem azt jelenti, hogy a központi és északi 

régiókban nem játszhat fontos szerepet a turizmus (és játszik is, például 

Hollandiában, Belgium, Finnország, Ausztria, Egyesült Királyság bizonyos 

régióiban, ahol magas az 1000 lakosra jutó vendégágy), azonban ezeken a 

területeken más szálláslehetőségek (motel, családi panzió, camping) közül 

válogathat a turista. Nincs domináns szerepe a hoteleknek, amit a 

kihasználtságának alacsony mértéke is mutat.  

Mindezek utám a figyelmem középpontjában a szállodákban eltöltött 

vendégéjszakák számának változását is (2000-2002). Az EU-27-ben átlagosan 

3,7%-kal növekedett a vendégéjszakák száma a hotelekben az évek átlagában. A 

mutató alapján 2 csoportba sorolhatók a régiók. Az elsőbe azok kerülnek, ahol 

csökkent az eltöltött vendégéjszakák száma (115), ezekben valószínűsíthető az 

idegenforgalom visszaesése. Legsúlyosabb a helyzet az észak - keleti és a dél - 



 

 114

nyugati skót, az angol Dorset & Somerset és a lengyel Slaskie területeken. 

Kedvezőbb a helyzet a maradék esetében 153 régió esetében. A legmagasabb 

értékekkel Eastern Scotlandon és a 3 északi holland régióban találkoztam. Magas a 

szállodákban eltöltött éjszakák számának változása egész Hollandia területén, az 

angol Merseyside, Leicestershire, Shropshire & Staffordshire területén. Az 

újonnan csatlakozott országok közül Szlovákiát emelem ki, ahol átlagosan 25%-

kal növekedett a mutató értéke (23. melléklet).  

 
5.6.2. Az EU idegenforgalmi és társadalmi infrastrukturális modellje 
 
Az előbbiekben bemutatott mutatók ismeretében felállítottam az EU 

idegenforgalmi és társadalmi infrastrukturális modelljét. Klaszter - analízis 

segítségével 3 csoportot alakítottam ki, melyek jellemzőit a 25. táblázat ismerteti. 
 

25. táblázat: A turizmus és a társadalmi infrastruktúra eredményközlő táblázata (2002) 
 

Változók megnevezése 1. 
csoport 

2. 
csoport 

3. 
csoport 

A hotelekben eltöltött vendégéjszakák számának változása 2000-
2002 évek átlagában. közepes magas alacsony 

Ezer lakosra jutó vendégágyak száma magas közepes alacsony 
Hotelekben nem belföldiek által eltöltött vendégéjszakák aránya 
az összes vendégéjszaka arányában magas közepes alacsony 

A hotelekben az ágyak száma az összes vendégágy számához 
viszonyítva magas alacsony közepes 

1000 lakosra jutó kórházi ágyak száma közepes alacsony magas 
Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 

 
1. csoportba tartozik az a 29 db régió, ahol a legkedvezőbbek az idegenforgalmi 

mutatók értékei. Jellemzően magas a vendégágyak száma, és ebből legtöbb a 

szállodákban található, továbbá jelentős a nem belföldiek által eltöltött 

vendégéjszakák száma ezekben a létesítményekben. A hotelekben eltöltött 

vendégéjszakák számának változása összességében közepes mértékű, ami azt 

jelenti, hogy 20 régióban nőtt a mutató értéke, míg a maradék 9 esetében szerény 

mértékű visszaesés tapasztalható. A kórházi ágyak száma ezeken a területeken 

közepes mértékű. Látható, hogy ezek a területek a tengerpartokon helyezkednek el, 

közkedvelt üdülőterületek. Azonban fejlettnek minősülnek a fővárosok és 
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környékeik is, melyek a konferenciaturizmus szempontjából kiemelkedő 

jelentőségűek. 

2. csoportba azok a területek tartoznak, ahol a vendégéjszakák száma jelentős 

mértékben növekedett a csoportátlagot tekintve az elmúlt időszakban, valószínűleg 

a turizmus fellendülése következtében. 13 régió esetében tapasztalható kitörés, 

melyből 11 Hollandiában van (kivétel az Észak - Holland), továbbá 2 Angliában 

(Merseyside, Eastern Scotland) található. A vendégágyak és a hotelekben eltöltött 

vendégéjszakák száma ebben a kategóriában közepes mértékű, viszont a 

hotelekben lévő vendégágyak aránya itt a legalacsonyabb. Alacsony továbbá az 

1000 lakosra jutó kórházi ágyak száma is ezeken a területeken (5. térkép). 

3. csoportba 226 db régió tartozik, amit további két alcsoportba soroltam be. 

Ezekben alacsony a vendégágyak száma, ebből közepes arányú a hotelekben lévő 

szálláshelyek aránya, alacsony a szállodákban töltött vendégéjszakák száma az 

összeshez viszonyítva és csökkenés következett be a vendégéjszakákat tekintve. A 

3a. csoportba került 113 db régió, melyek a legrosszabb helyzetben vannak. Itt a 

legalacsonyabb a vendégéjszakák száma a lakosságra vetítve és a hotelekben 

eltöltött vendégéjszakák aránya. Rendkívül kevés kórházi ágy jut fajlagosan a 

lakosságra ezeken a területeken. Míg a 3b. csoport picit jobb helyzetben van-e 

mutatók tekintetében, de itt esett vissza legjobban a vendégéjszakák száma az évek 

átlagában, viszont magasabb a csoport átlaga a kórházi ágyak számát tekintve. Ide 

is 113 db régió tartozik. 
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5. térkép: A turizmus és a társadalmi infrastruktúra alapján az EU-27 

regionális modellje (2002) 
 

 
Jelmagyarázat: 1. fejlett régiók, 2. közepesen fejlett, 3a. nagyon fejletlen régiók, 3b. fejletlen régiók 

Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 
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5.6.3.  Magyarország társadalmi infrastruktúrája és turizmusa 
 

Magyarország regionális szintű társadalmi infrastruktúrája az alábbi állításokkal 

jellemezhető (26. táblázat). 
26. táblázat: Hazánk idegenforgalmi mutatói (2002) 

Régiók 

Ezer 
lakosra jutó

kórházi 
ágyak 
száma 

Ezer lakosra 
jutó 

vendégágyak 
száma  

A hotelekben és 
hasonló 

létesítményekben 
lévő ágyak száma 

az összes 
vendégágy 
számához 

viszonyítva 

A hotelekben és a 
campingokban nem 

belföldi vendégek által 
eltöltött 

vendégéjszakák aránya 
az összes éjszaka 

arányában  

Közép – Magyarország 9,44 18,30 74,77 82,15 
Közép – Dunántúl 7,01 50,73 29,73 66,31 
Nyugat – Dunántúl 7,94 50,11 51,53 61,33 
Dél –Dunántúl 7,48 63,41 41,72 60,37 
Észak –Magyarország 7,27 26,95 43,42 24,33 
Észak – Alföld 7,41 23,03 40,11 47,35 
Dél – Alföld 7,15 17,87 43,61 32,32 

Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 
 

Hazánkban az 1000 lakosra jutó kórházi ágyak száma 7, kivétel a közép - 

magyarországi régiót, ahol megközelíti a 10-et. Ez uniós viszonylatban jónak 

tekinthető, nagymértékű elmaradást nem a mennyiségi mutatókban, inkább a 

minőségi ellátásban tapasztalható. 

A turizmust regionális szinten vizsgálva kijelenthető, hogy a nyugat -

magyarországi régiókban az 1000 lakosra jutó ágyak száma megközelíti az EU- 

átlagát (68db), de a többi régióban rendkívül kevés a vendégágyak száma. 

Kritikusan alacsony Közép - Magyarországon és Dél - Alföldön. Ezeknek a 

szálláslehetőségeknek kevesebb, mint 50%-a van hotelbe, így megállapítható, 

hogy hazánkban nincs domináns szerepe a szállodáknak, mellette egyéb 

szálláshelyek állnak rendelkezésre (falusi turizmus, camping, ifjúsági szállók). 

Megint csak kivétel ez alól Budapest és környéke, hisz igaz kevés a vendégágyak 

száma, de ezek legnagyobb része hotelekben helyezkedik el, ami evidens egy 

fővárost tekintve. Kérdéses azonban a kihasználtságuk. Budapesten magas a 

kihasználtsági arány, elfogadható még a dunántúli régiók esetében is, azonban a 
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keleti országrészben még az alacsony számú vendégágy sincs hasznosítva. 

Magyarországon jelenleg 2,2%-kal növekszik évente a hotelekben eltöltött 

vendégéjszakák száma. 

Fontos lenne hazánk idegenforgalmát fellendíteni, a szálláslehetőségek körét, 

számát és színvonalát növelni, főleg a keleti országrészben. A turizmus - az 

elemzések alapján – a Dél - Dunántúl kitörési pontja lehetne. Ezen a területen 

alacsony az 1 főre jutó GDP, de a turisztikai mutatók kiemelkednek hazai 

viszonylatban. Kedvező még a két dunántúli régió turisztikai helyzete, de ezek 

GDP tekintetében is jobban állnak, ami azt jelenti, hogy már felismerték az 

idegenforgalomban rejlő lehetőségeket. 

 
5.7. Az innováció 
 
5.7.1. Az innováció vizsgálata az EU-25 tagállamaiban 
 
Az innovációs kapacitásbeli szakadék megszüntetésében a legfőbb nehézség az, 

hogy hogyan lehetne mérni az innovációs különbségeket okozó tényezőket, és 

ezek hatását a regionális növekedésre. A rendelkezésre álló mutatók csak 

részlegesek és kvalitatívabb információkkal kell őket kiegészíteni a regionális 

körülményekről, az innovációs tevékenység szereplőiről és a köztük lévő 

kapcsolatokról. A tagországok közötti „technológiai szakadék” mérésére alkalmas 

mutató a K+F-re fordított bruttó kiadások (Gross Expenditure on R+D, GERD) 

GDP-hez viszonyított arányának számszerűsítése. 
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23. ábra: GERD a GDP %-ban (2002) 
Forrás: Eurostat 2004 alapján saját számítás 
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Az EU-15 átlagában a GDP 1,92%-át költik a K+F-i tevékenységre (23. ábra). 

Azonban a tagállamokban ez nagyon változatos képet mutat, hisz a négy 

legkevésbé fejlett ország közül Görögországban, Portugáliában és 

Spanyolországban a GDP 1%-alatti mutatóval találkoztam. Írországban ez kicsit 

magasabb (1,2%), de még mindig jóval az átlag alatti a mutató értéke. Annak 

ellenére, hogy a 90-es évek során a kiadásaikat megduplázták. Kiemelkedő 

jelentőségű ez a tevékenység Németországban (2,5%), Franciaországban, 

Belgiumban, Finnországban (3,4%!), Svédországban (4,3) és Dániában (2,4%).  

Az új 10 és a 2 leendő tagállamban a GDP-hez viszonyítottan sokkal 

kevesebbet költenek K+F-re, mint a legtöbb EU tagállamban, hisz 2001-ben a 

ráfordítások átlaga nem érte el a GDP 1%-át (0,8%), ami kevesebb, mint az EU-15 

átlag fele. A vállalatok részesedése a K+F ráfordításokból alig több, mint 45%, 

ami sokkal kevesebb, mint az EU-ban (65%). A maradék pedig egyenlő arányban 

oszlott meg a kormányzat és a felsőoktatás között. A kiadások tekintetében az új 

10 és a 2 tagjelölt között kisebb volt az eltérés, mint az akkori EU-n belül. A Cseh 

Köztársaság és Szlovénia viszonylagos prosperitását tükrözi, hogy itt volt a 

legnagyobb a ráfordítás, de nagysága a GDP-nek csak 1,5%-át tette ki, ami 

kevesebb, mint a Tizenötök átlaga, viszont több, mint a négy kohéziós országban 

és Olaszországban. A ráfordítások Bulgáriában, Romániában, Litvániában, 

Cipruson és Lettországban voltak a GDP 0,5%-a körüli nagyságrendben, ez 

megegyezik a portug szinttel.  

Arra is fontos rávilágítani, hogy a tagállamok különböző szinten támogatják a 

vállalkozásokat K+F tevékenységükhöz adott segítség formájában.29 A gazdagabb 

országok kormányai, néhány kirívó kivételtől eltekintve, jelentősen több 

támogatást nyújtanak a vállalatok ilyen típusú ráfordításaihoz, mint a szegényebb 

országokéban. A 2001. évi statisztikai adatok szerint a támogatás nagyságrendje 

eltérő: Finnországban és Ausztriában a feldolgozóiparban foglalkoztatott 1 főre 

                                                 
29 Állami támogatásnak tekintjük a vállalatoknak adott közvetlen transzfereket - ami lehet 
közvetlen támogatás, adómentesség, törzstőkében részvétel, kölcsön, adófizetési halasztás és 
garanciák - amit úgy számolunk, hogy állami segítség komponenst beépítjük az országok 
összehasonlítását lehetővé tevő közös összehasonlító indikátorba. 



 

 120

jóval több, mint 300 euró jut. Portugáliában csak 28 euró és Görögországban 

mindössze 12 euró. Azonban a tagországokban a K+F kiadások szektorális 

megoszlása különbözőségeket mutat, amit a diagram is ábrázol (www. 

europa.eu.int/comm/eurostat).  

A 21. ábra mutatja, hogy Portugália és Görögország esetében a GERD 

legnagyobb része az iskolai szektor által támogatott. Míg a többi EU-15 tagállam 

esetében a magánszektor részesedése a GERD-en belül jelentős. A regionális 

fejlődés szempontjából nézve a magánvállalatok fokozódó szerepvállalása a K+F 

területén ígéretes jele a gazdasági modernizációnak. Az új tagállamok közül 

Észtországban és Lettországban a felsőoktatási szektor dominál, Bulgária, Litvánia 

és Ciprus esetében az állami szektor a mérvadó. A többi államban az üzleti 

szektorból származik a GERD legnagyobb része. 

A K+F-ben foglalkoztatott munkaerő tekintetében is jelentős különbségeket 

fedeztem fel a tagországok között, az EU-15-ben a teljes foglalkoztatottak 1,5%-a 

dolgozik ebben a szektorban. Portugáliában, Írországban és Olaszországban a 

teljes foglalkoztatott 1%-nál is kevesebben dolgoznak e területen. Legmagasabb ez 

az adat Svédországban és Finnországban, ahol a foglalkoztatottak 2,9 és 2,56%-a 

dolgozik a K+F szektorban. Amennyiben megvizsgálom a K+F-ben 

foglalkoztatottak szektorális megoszlását is, látható, hogy legtöbben a vállalkozási 

szektorban dolgoznak ilyen területen - mely alól Görögország, Spanyolország, 

Olaszország és Portugália a kivétel, ahol a felsőoktatási szektor a mérvadó. Az új 

tagállamoknál megegyezik K+F-ben foglalkoztatottak megoszlása a ráfordítások 

szektorális megoszlásánál ismertetett csoportosítással. 

Összegzésképpen megállapítható, hogy az EU-25-ben az 1990-es évek második 

felében keveset változott K+F kiadások GDP-hez viszonyított szintje. Mindent 

összevetve, az EU-15-ben és az új tagok esetében is enyhe csökkenés volt 

tapasztalható, annak köszönhetően, hogy a vállalati kiadások inkább csökkentek, 

mintsem nőttek volna (OECD, 2002). 1995 és 2001 között csak a Cseh 

Köztársaságban, Magyarországon és Litvániában nőtt a teljes K+F ráfordítás a 

GDP-hez mérten, Romániában és Szlovákiában markánsan csökkent. 
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Megállapítható az is, hogy az egyre inkább tudatosan alakuló gazdaságban az 

innováció a regionális versenyképesség kulcsa. Az innovációs kapacitás, a 

tudáshoz való hozzájutás és annak kiaknázása régiónként más és más az EU 

tagállamiban. Ezzel a problémával foglalkozik az Európai Bizottság által kiadott 

„Az Európai Kutatási Térség regionális dimenziója” című dokumentum, melyben 

hangsúlyozzák, hogy a hátrányosabb helyzetű régiókban a vállalkozások el vannak 

zárva az élenjáró nemzetközi K+F hálózatoktól és az új technológiákat kifejlesztő 

kutatási központoktól (EC, 2001a). 

 
5.7.2. Az innováció regionális modellje 

 
Elsőként megvizsgálom a régiók innovációs fejlettségét és a K+F 

ráfordításainak szektorális megoszlását az EU 268 régiójában. A fejlettséget az EU 

Szabadalmi Irodájához (EPO) benyújtott szabadalmi kérelmek eloszlása alapján 

értékelem. A mutató a kérvények számát mutatja régiónként egymillió lakosra 

vonatkoztatva 2000 és 2001 évek átlagában. Három csoport alakítható ki. Az 1. 

csoportba 187 db régió kerül, ahol a legalacsonyabb a beadott kérvények száma, 

melyből feltételezhető a K+F tevékenység alacsony színvonala. A 2. csoportba 15 

db régiót soroltam be, melyeknél kiemelkedően magas innovációs tevékenység 

tapasztalható, ezekben a régiókban 502 db kérvény jut egymillió lakosra átlagosan 

évente. Ide tartozik a belga Brabant Wallon régió, 10 db német régió (Stuttgart, 

Karlsruhe, Freiburg, Tübingen, Oberbayern, Oberpfalz, Mittelfranken, Damstadt, 

Köln, Rheinhessen-Pfalz) holland Noord-Brabant, osztrák Vorartberg, és 2 svég 

régió (Stocholm, Sydsverige)  A 3. csoport tekinthető a középkategóriának. Ide 66 

db régió tartozik.  

A levonható konklúzió az, hogy a K+F és a high-tech tevékenységek erőteljesen 

az EU központi régióiba koncentrálódnak. Az 1999. évben az EU teljes kutatási és 

fejlesztési kiadásainak több, mint egynegyede a EU-15 8 régiójában történt, fele 

pedig a 30 régióba koncentrálódott. Az előzőekből következik, hogy a 

szabadalmak is hasonlóképpen koncentrálódtak. Az EU Szabadalmi Irodájához 
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benyújtott high-tech szabadalmi kérelmek fele a 13 központi régióból 

érkezik.(www.cordis.lu) 

Másodszor megvizsgálom, hogy a régiókban az összes K+F ráfordításoknak 

legnagyobb részét, melyik szféra biztosítja. Ez alapján 3 csoportot alakítok ki (27. 

táblázat, 6. térkép). 
27. táblázat: Innovációs ráfordítások szektorális megoszlása (2002) 

Csoportok 
Iskolai szektor 
ráfordításainak 

aránya 

Állami szektor 
ráfordításainak 

aránya 

Üzleti szektor 
ráfordításainak 

aránya 

Régiók 
száma 

1. csoport magas közepes közepes 57 
2. csoport alacsony magas alacsony 27 
3.  csoport közepes alacsony magas 181 
Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 

 

Az üzleti szektor K+F ráfordításainak részesedése a görög Ionia Nisia régióban 

a legnagyobb, közel 93%. Az állami szektor 87%-kal a portugál Lisboa régió 

estében, míg az üzleti szektor a svéd Smáland med Öama 99%-kal az első. 

Amennyiben az EU-25 egész területét figyelembe veszem, elmondható, hogy a 

K+F ráfordításainak 21%-át az oktatási szektor, 13,5%-át az állami szektor, 65%-

át az üzleti szektor adja. A maradék 0,5%-ot a non-profit szektor ráfordításai adják 

(24. melléklet).  

Ezek után megvizsgálom, hogy a K+F tevékenységben élenjáró régiók esetében 

a ráfordítások legnagyobb részét mely szektor képviseli. A 15 legfejlettebb régiót 

elemezve tapasztalható, hogy ebből 14 esetében az üzleti szektor adja a K+F 

ráfordításainak legnagyobb részét, továbbá az állami ráfordítások alacsonyak, az 

oktatási szektor aránya közepes. Egyetlen kivétel Köln, ahol a K+F ráfordításainak 

legnagyobb részét az iskolai szektor adja, míg a másik két szektor ráfordításai 

uniós viszonylatban közepes mértékűek. Ezek után beigazolódni látszik, az az 

előbb tett kijelentésem, mely szerint „A regionális fejlődés szempontjából nézve a 

magánvállalatok fokozódó szerepvállalása a K+F területén ígéretes jele a 

gazdasági modernizációnak”. 
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6. térkép: Az K+F ráfordítások szektorális megoszlása (2002) 

 

 
Jelmagyarázat: 1. iskolai szektor magas részesedése, 2. állami szektor magas részesedése, 3. üzleti 

szektor magas részesedése 

Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 
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Mindezek után kísérletet teszek egy regionális innovációs modell ismertetésére 

az EU 268 db régiója esetén. Az elemzés során 3 csoportot alakítok ki30 (28. 

táblázat) 
28. táblázat: Az innovációs modell eredményközlő táblázata (2002) 

 Változók 1. csoport 2. csoport 3. csoport 
Üzleti szektor aránya alacsony magas közepes 
Állami szektor aránya magas alacsony közepes 
Iskolai szektor aránya közepes alacsony magas 
K+F kiadások nagysága alacsony magas közepes 
EPO-hoz benyújtott szabadalmi kérelmek alacsony magas közepes 
K+F-ben foglalkoztatottak aránya közepes magas alacsony 
Régiók száma 29 159 79 

Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 
 

Az 1. csoportra a K+F szektorális megoszlása alapján a magas állami szektor 

részesdése jellemző. Alacsonyak a K+F tevékenységre fordított kiadások, kevés az 

EPO-hoz benyújtott kérelmek száma, és közepes mértékű a foglalkoztatottak 

aránya ebben a tevékenységben. Az innováció alapján a legelmaradottabb régiók 

közé tartoznak ezek a területek (7. térkép). Ide sorolhatók az új tagállamok közül 

Litvánia és Ciprus teljes területével, 3 lengyel régió, Prága, Pozsony, Közép - 

Magyarország,, Dél - Alföld, továbbá a két tagjelölt régiói közül Bukarest és 5 

bulgár régió. Az EU-15 területéről 3 kelet - német régió, 2 görög, 1 olasz, 1 

francia, 1 portugál és 1 finn régió.  

A 2. csoportba az üzleti szektor dominál a másik két szektor alacsony 

részesedése mellett. Továbbá magas a K+F szektor kiadásainak részaránya, a 

foglalkoztatottak száma és az EPO-hoz benyújtott kérelmek száma is. A változók 

alapján ezek a régiók jelentős innovációs tevékenységet folytatnak a térségben, így 

kiemelkedő a K+F-ben betöltött szerepük. Nagy általánosságban elmondható, 

hogy a volt EU-15 régió tartoznak e csoportba. 

A 3. csoportba az iskolai szektor részesedése a domináns. Ezeken a területeken 

közepes jelentőséget tulajdonítanak az innovációnak, amit a kiadások és a 

                                                 
30 Hat mutató alapján végeztem klaszter-analízist, amelyek az üzleti, állami, iskolai szektor %-os 
aránya a teljes K+F tevékenységen belül, a K+F kiadásai a GDP %-ban, az EPO-hoz benyújtott 
szabadalmi kérelmek száma egymillió lakosra vetítve, és a K+F szektorban foglalkoztatottak 
aránya a teljes munkavállalók %-ban.   
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szabadalmi kérelmek közepes mennyisége is mutat. Itt a legalacsonyabb viszont az 

ilyen területen foglalkoztatottak aránya. Főleg az újonnan csatlakozott és a 

tagjelölt államok régió kerültek besorolásra e kategóriába.  

A technológiai fejlődésnek a regionális növekedés fenntartásában meghatározó 

szerepe van, hisz „az innováció mindenütt jelenlévő jelenség. A gazdaság minden 

szegmensében jelenlévő tanulás, keresés és kutatás folyamatai új termékeket, új 

technikákat, új szervezeti formákat és új piacokat eredményeznek. [..] .az 

innováció úgy is tekinthető, mint már létező elemek újszerű felhasználása, hisz 

szinte minden innováció meglévő tudást kombinál újfajta módon” (Ács-Varga, 

2000 p. 33.) A politikának ugyan nem célja, hogy minden régió számára biztosítsa 

azokat az eszközöket, amelyek segítségével egyformán hozzá tudnak járulni az új 

technológiák fejlesztéséhez, az viszont igen, hogy a régiók egyformán ki tudják 

aknázni a „mindenütt jelenlévő” fejlesztéseket és azokat produktívan fel tudják 

használni. 
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7. térkép: Az K+F tevékenység alapján az EU-27 tagállamának regionális 

modellje (2002) 
 

 
Jelmagyarázat: 1. fejletlen régiók, 2. fejlett régiók, 3. közepesen fejlett régiók 

Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 
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5.7.3. Magyarország innovációs jellemzői 

 
A statisztikai adatok mind a K+F, mind az innováció területén a magyar 

gazdaság erős elmaradását jelzik. A K+F ráfordítások a GDP %-ban, 1998-ban 2% 

felett voltak, mélypont 1996-ban 0,67% volt, ez 2002-re 1,25%-ra emelkedett. 

Különösen alacsony a vállalatok által finanszírozott K+F aránya (0,36%). Az 

unióban az összes ráfordítás 65%-át, Magyarországon pedig közel 30%-át adja az 

üzleti szektor a ráfordításoknak. Ez azonban 2004-től a kötelező hozzájárulás 

törvényi előírása miatt emelkedni fog.  

A rendelkezésre álló statisztikák lemaradást jeleznek hazánkban mind a kutatók 

és a szabadalmak számát nézve. A foglalkoztatottak alig 1,18%-a dolgozik e 

területen, legtöbben az iskolai szektorban végzett kutatásokban (0,71%), számuk 

2000-ben meghaladta a 27000-et. Az EPO-hoz benyújtott kérvények száma 1999-

2000-2001 átlagában 17 db/egymillió lakos. Az EU-25-ben 129db, míg az EU -15-

ben 153 db. Érzékelhető az óriási elmaradás e területen, azonban a 10 új tagállam 

átlagához képest (7 db) kedvezőbb a helyzet hazánkban.  

Egyenlőtelenségek tapasztalhatók regionális szinten is. A K+F területén a közép 

- magyarországi régióban dolgoznak a legnagyobb arányban, az iskolai szektorban 

és itt költik a GDP legnagyobb hányadát az innovációra, 1,46%-át. Érdekes Dél -

Alföld esete, ahol az állami szféra adja a legtöbb támogatást a tevékenységhez, 

mégis a felsőoktatási szektorban dolgoznak a munkavállalók a legmagasabb 

arányban. A GDP 0,77%-át fordítják kutatásra, amivel a 2. helyen állnak.   

 
5.8. A közvetlen külföldi beruházások leíró statisztikai értékelése 
 
Fontosnak találom, hogy számokban is látható legyen a közvetlen külföldi 

beruházások (FDI) terén kialakult tendencia. 1999-2001 közötti három év 

átlagában az EU-15 tagországaiban a külföldi közvetlen beruházások a GDP 

mintegy 7%-át tették ki, ha az Unió más részeiről beáramló beruházásokat is 

ideszámítjuk (ha nem akkor kevesebb, mint a GDP 2%-a). Különös eset Írország, 

ahol ezekben időkben a külföldi beruházások meghaladták a GDP 20%-át, majd 
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Dánia, Hollandia és Svédország következett a sorban. A maradék három kohéziós 

ország esetében az FDI alacsonyabb volt: Portugáliában a GDP 4%-a, 

Spanyolországban 1,5%-a Görögországban  1%-a. 

A statisztikai adatok elemzése során arra a következtetésre jutottam, hogy az 

EU-15 területén az FDI eloszlása erősen követi az egy főre jutó GDP megoszlását 

(24. ábra). Az újonnan csatlakozott országoknál illetve a tagjelölt államok 

esetében az FDI körülbelül 70%-a három országra koncentrálódik, 

Lengyelországra, amely egyedül a teljes külföldi közvetlen beruházás 35%-ban 

részesül, továbbá Cseh Köztársaságra (23%) és Magyarországra (12%). Azonban a 

GDP-hez viszonyítva a koncentráció már nem ilyen erős. 1999-2001 között 

Lengyelországban a GDP 4,4%-át, Magyarországon 4,2%-át, Cseh 

Köztársaságban 9,2%-át tette ki. 

0

5

10

15

20

25

A
T

B
E

B
G C
Y

C
Z

D
E

D
K

E
E

E
S FI FR G H
U IR IT LT LV M
T N
L

P
L

P
T R S
E S
I

S
K

U
K

Országok

%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

PP
S

GDP %-a (1999-2001) 1 főre jutó GDP (PPS, 1999-2001)
 

24. ábra: Az FDI a GDP %-ban és az 1 főre jutó GDP az EU-27-ben  
FDI adatok: BE/LU: az adatok 1998-ra vonatkoznak; DK: adatok 1999-2000-re vonatkoznak; ES: az adatok 
1998-1999-re vonatkoznak; RO: az adatok 1997-1999-re vonatkoznak; HU, SK: az adatok 2000-2001-re 
vonatkoznak 
Forrás: EC, 2004 eredeti: Eurostat, fizetési mérleg statisztikák, Görögország esetében UNCTAD 
alapján saját szerkesztés  

 
Az EU-ba irányuló beruházások regionális megoszlásairól nincsenek teljeskörű 

adatok, de a meglévők arra utalnak, hogy az FDI aránytalanul nagy része a 

gazdaságilag erősebb régiókba áramlik, úgy az egyes országokon belül, mint az 
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EU egészét tekintve. Írország egyfajta kivételt képez ez alól, hisz kezdetben 

alacsony volt az egy főre jutó GDP-je, mégis nagymértékű beruházást sikerült a 

területre vonzania, igaz aránytalanul nagy része Dublinban és környékén valósult 

meg. A regionális adatok megbízhatósága abból a szempontból nem a legjobb, 

hogy a beruházást gyakran ahhoz a régióhoz sorolják, ahol a vállalat központja 

van, és nem oda, ahol a beruházás ténylegesen megvalósult, de az adatok így is 

egyértelműek (EC, 2004). Németországban a beruházások csak néhány 

tartományba koncentrálódtak: 1998-2000 között a teljes beruházás 71%-a Észak - 

Rajna, Észak - Vesztfália, Hessen és Baden-Württenberg régiókba áramlott, 17%-a 

Bajorországba és Hamburgba. Ezzel szemben az 1. Célkitűzés alá tartozó 5 

régiónak az ország keleti részében együttesen is csak az FDI 2%-a jutott. 

Spanyolországban 1999 és 2001 között az FDI 70%-a Madridba áramlott, további 

14% Katalóniába, és az 1. Célkitűzés keretébe tartozó régiókba összesen jóval 

kevesebb, mint 10%-a és ebből is alig jut valami Valencián és a Kanári - 

szigeteken kívülre. Olaszországban a multinacionális cégek északon 

koncentrálódnak, 2000-ben a külföldi tulajdonú vállalatoknál foglalkoztatottak, 

kevesebb, mint 4%-a dolgozott az 1. Célkitűzés alá tartozó régióban. 

Az új tagállamok esetében az adatok azt mutatják, hogy az FDI erőteljesen a 

fővárosokba és környékükön koncentrálódott. Magyarországon a közvetlen 

külföldi beruházások több, mint kétharmada a központi régióba áramlott, 

ugyanebben az évben a Cseh Köztársaságban 60%-a Prágába és a környező 

régióba (Stŕední Čechy), Szlovákiában mintegy 63%-a Pozsonyba (Bratislava) 

került. Másfelől Lengyelországban, ahol nem Varsó az egyetlen nagyváros, az FDI 

kevésbé koncentrált. 2001-ben a teljes külföldi közvetlen beruházás mintegy 

negyede a fővárosi régióba áramlott (Mazowieckie), másik negyede pedig két 

másik, nagyvárosokkal is rendelkező régióba (Lodzkie és Wielkopolskie) (25.-28. 

ábra). 
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8,2%

6,6%

8,4%
5,2% 4,0%

49,3%

Praha CZ01 Stŕedni Čechy CZ02
Jihozápad CZ03 Severozápad CZ04
Severovýchod CZ05 Jihovýchod CZ06
Stŕedni Morava CZ07 Moravskoslezko CZ08

 
25. ábra : Az FDI megoszlása a Cseh Köztársaság NUTS-2-es régióiban (2001) 
Forrás: EC,2004 és a nemzeti statisztikák alapján saját ábra 

67,6%
9,4%

7,5%
6,2% 4,0% 3,5% 1,8%

Közép-Magyarország HU01 Közép-Dunántúl HU02
Nyugat-Dunántúl HU03 Észak-Magyarország HU05
Dél-Alföld HU07 Észak-Alföld HU06
Dél-Dunántúl HU04

 
26. ábra : Az FDI megoszlása Magyarország NUTS-2-es régióiban (2001) 
Forrás: EC,2004 és a nemzeti statisztikák alapján saját ábra 

63%
19%

10%
8%

Bratislavský CZ01 Východné Slovensko SK04
Zápedné Slovensko SK02 Stredné Slovensko SK03

 
27. ábra : Az FDI megoszlása Szlovákia NUTS-2-es régióiban (2001) 
Forrás: EC,2004 és a nemzeti statisztikák alapján saját ábra 
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Mazowieckie PL07 ŠlaskiePL0C
Wielkopolskie PL0F Dolnošlaskie PL01
Pormorskie PL0B ŁodzkiePL05
Malopolskie PL06 Kujawsko-Pomorskie PL02
Zachodniopomorskie PL0G Lubelskie PL03
Podkarpackie PL09 Šwietokrzyskie PL0D
Warmińsko-Mazurskie PL0E Lubuskie PL04
Opolskie PL08 Podlaskie PL0A

 
28. ábra : Az FDI megoszlása Lengyelország NUTS-2-es régióiban (2001) 
Forrás: EC,2004 és a nemzeti statisztikák alapján saját ábra 
 
5.9. A közkiadások uniós modellje  
 
Véleményem szerint a nemzeti politikák közvetve ugyan, de befolyásolják a 

regionális fejlődést. Ezt a hatásukat azokkal a közkiadásokkal érik el, amik az 

infrastruktúrát, a foglalkoztatottságot és a szociális kohéziót támogatják (pl. a 

munkanélküli segély, az öregségi nyugdíj).  

1995 és 2002 között a kiadások GDP-hez viszonyított szintje kisebb lett, 51%-

ról alig 47%-os szintre esett vissza. A kormányzati adóbevételek és egyéb források 

a GDP-hez mért aránya csak enyhén mérséklődött (46,1%-ról 45,5%-ra), így a 

költségvetési deficit az egész unióban csökkent 2002-ben.  

Amennyiben megvizsgálom a GDP %-ban az állami kiadásokat gazdasági 

kategóriánként, és megállapítható, hogy 1995 és 2002 között jelentős változások 

következtek be. Első a hitelek utáni kamattörlesztés csökkenésén kívül (2%-kal) 

az, hogy a kormányzat egyéneknek, vállalatoknak nyújtott támogatásai is 

csökkentek. A szociális juttatásokra fordított összeg is csaknem 1%-kal esett 

vissza a GDP-hez mérten, és így az EU-15 egészét nézve a GDP 16%-át tette ki 

2002-ben. Ez kritizálható, hisz az EU-ban a népesség öregedésének és nyugdíjasok 

számának emelkedése kezdődött meg az utóbbi időszakban. A csökkenést a 



 

 132

munkanélküliség csökkenésével magyarázták, de tükrözte azt a tendenciát is, hogy 

a szociális juttatások növekedését vissza akarják fogni az EU-ban. E szociális 

juttatások csökkenése azonban távolról sem volt általános az EU területén, hisz 

Németországban, Portugáliában jelentős, míg Olaszországban, kisebb mértékű 

növekedés volt tapasztalható. Továbbá 2000-re az EU-15 átlagában nőtt a 

nyugdíjasok száma, míg így az öregségi nyugdíjnak a szociális juttatásokon belüli 

aránya. Azonban a munkanélküliek számának csökkenésével csökkent a 

munkanélküliségi ellátások aránya. Az öregségi nyugdíj a szociális ellátások kicsit 

több, mint 46%-át teszik ki a Tizenötökben és csak az északi országokban volt - 

ahol a szociális védelem kiterjedtebb, mint máshol - jóval 40% alatt, valamint 

Írországban, ahol kevesen lépték át nyugdíjkorhatárt. Az ellenkezőjére is lehet 

példát találni a tagországok között, hisz Olaszországban (63%) a szociális 

juttatások felét is meghaladja az öregségi nyugdíj aránya. A munkanélküliségi 

segélyek a szociális juttatások alig több, mint 6%-át teszik ki az EU-15 esetében, 

és kevesebb ez az érték 10%-nál a tagállamokban, kivéve Belgiumot, 

Spanyolországot és Finnországot, ahol magas a munkanélküliségi ráta és 

Dániában, ahol viszont magas az egy főre jutó ráfordítás.  

A szociális juttatásokon kívüli transzferek, beleértve a szubvenciókat és a 

vállalkozásoknak nyújtott támogatásokat, a GDP több mint 2,5%-val csökkentek 

átlagosan és kiváltképpen nagy volt a csökkenés Németországban és Hollandiában. 

Az országok többségében csak szerényebb mértékben csökkentek vagy alig 

változtak, Ausztriában és Portugáliában még nőttek is. Ezzel szemben a 

fogyasztási cikkekre és szolgáltatásokra fordított folyó kiadások GDP-hez 

viszonyított aránya azonos szinten maradt (GDP alig kevesebb, mint 21%-a). Ezen 

belül a közszféra béreire és kereseteire történő ráfordítások aránya csökkent, 

melyet a kohéziós jelentés az egyes szolgáltatások szerződéses formában történő 

működtetésével indokol. Azonban itt is különbségek tapasztalhatók a tagállamok 

tendenciái között, míg jelentősen csökkent Németországban, Írországban, 

Ausztriában és Finnországban, addig Portugáliában majdnem a GDP 2%-val 

emelkedett. A beruházásokra fordított kiadások nagyságrendje, amik jelentős 
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mértékben nem változtak 1995 és 2002 között, hisz a GDP 2%-a körüli értéken 

állandósulnak és csak Írországban és Luxemburgban emelkedtek a GDP 4%-a fölé. 

Ebben az időszakban az állóeszköz - felhalmozásra fordított összeg gyakorlatilag 

változatlan maradt. Mi lehet ennek az oka? A tagállamokban nem igen bővült az 

állami szféra infrastruktúrája, és hogy az állami tőke állománya nem a szükséges 

mértékben növekedett. Továbbá az is igaz, hogy több tagállamban a közszféra 

beruházásait állami - magán vegyes tulajdonú vállalatok végezték, és az állami 

beruházások magán beruházásokkal ilyen formában történő kiváltása nem 

feltétlenül tükröződik az állami szektor adataiban. 

A fentiek ismeretében a regionális fejlődést – véleményem szerint – 3 tényező 

befolyásolhatja közvetlenül. Ezek a következők: a szociális juttatások, a bruttó 

hazai állóeszköz felhalmozás, és az egyéb transzferek (vállalkozásoknak nyújtott 

támogatások, szubvenciók) A 3 tényező alapján klaszter - analízist alkalmazva 

csoportosítom az EU-15 tagországait. 

 
29. táblázat: A tagországok közkiadásainak osztályozása (GDP %-ban) 

Megnevezés 1. csoport 2. csoport 3. csoport 
Szociális juttatások közepes magas alacsony 
Egyéb transzferek közepes Alacsony magas 
Éllóeszköz felhalmozás magas Közepes alacsony 

Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 
 
A 29. táblázat mutatja, hogy az 1. csoportba azok a tagállamok kerültek, ahol 

magas szintű az állami beruházások aránya a költségvetésben. Regionális fejlődés 

szempontjából kedvező lehet abban az esetben, ha a beruházásokat pl. az 

infrastruktúra fejlesztésére, a környezet minőségének a védelmére irányítják. 

Ezekben a tagállamokban a szociális juttatások és az egyéb transzferek mértéke 

közepes szintű. Ide sorolható: Görögország, Spanyolország, Írország, Luxemburg, 

Hollandia, Portugália. 

A 2. csoportba azok a tagországok tartoznak, ahol magas a szociális juttatás, 

közepes az állami beruházások aránya, viszont az egyéb kifizetésekre kevesebb 

pénzeszköz jut. Ide tartozik: Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, 

Olaszország, Finnország, Svédország, Egyesült Királyság. Valószínűsíthető, hogy 
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ezekben a tagországokban az emberi erőforrás tekintetében problémák vannak, 

hisz a szociális juttatások legnagyobb részét a munkanélküliségi segély és az 

öregségi nyugdíj adja. 

A 3. csoportba csak Ausztria tartozik, ahol alacsony a szociális juttatások és az 

állóeszköz felhalmozás nagysága, viszont az egyéb eszközök alkalmazása 

dominál. 
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8. térkép: Az EU-15 közkiadásainak modellje (2002) 

 

 
Jelmagyarázat: 1.magas bruttó állóeszköz felhalmozású országok, 2 magas szociális juttatásokat 

adó országok, 3.egyéb transzfereket adó országok 

Forrás: www. europa.eu.int.comm/eurostat alapján saját számítás 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 

A regionális fejlődést meghatározó tényezők részletes vizsgálata után 

felállítható egy modell, amely a 21. század küszöbén az EU-25-ben és a két 

tagjelölt országban érvényesülő fejlettségi állapotot tükrözi. Pontozásos módszert 

alkalmazva, kialakítható a végső fejlettségi sorrend a területi egységek között (26. 

melléklet). A maximálisan elérhető pontszám 17, a minimális pedig 3 pont volt. A 

pontozás módszertanát az Anyag és módszer fejezetben részletesen bemutatom, 

így ebben a fejezetben nem térek ki rá. A levonható következtetéseket a 30. 

táblázat ismerteti (26. melléklet). 
 

30. táblázat: Az EU-27 regionális fejlettségi modelljének eredményközlő táblázata (2002) 
Elért pontszám Régiók 

száma 
Fejlettségi szint Térkép 

jelölés 
Megoszlás 

(%) 
17 pont 0 db --- --- --- 
16 pont 0 db --- --- --- 
15 pont 4 db Nagyon fejlett 1. 1,50 
14 pont 6 db Nagyon fejlett 1. 2,23 
13 pont 19 db Nagyon fejlett 1. 7,08 
12 pont 22 db Nagyon fejlett 1. 8,20 
11 pont 42 db Fejlett 2. 15,67 
10 pont 44 db Közepesen fejlett 3. 16,41 
9 pont 31 db Közepesen fejlett 3. 11,56 
8 pont 30 db Közepesen fejlett 3. 11,19 
7 pont 27 db Elmaradott 4. 10,07 
6 pont 17 db Elmaradott 4. 6,34 
5 pont 15 db Nagyon elmaradott 5. 5,59 
4 pont 10 db Nagyon elmaradott 5. 3,73 
3 pont 0 db --- --- --- 
Málta: 1 db Nincs adat  0,37 

Összesen: 268 db   99,94 
Forrás: saját számítások (az eredeti adatok forrása: www. europa.eu.int/comm/eurostat) 

 
Négy régió esetében tapasztalhatók kimagasló értékek, azonban látható, hogy 

ezek sem érték el a maximális pontszámokat. Elsőként az osztrák Bécs régiójára 

hívom fel a figyelmet, ami egy kis területű (414 km2), nagy népsűrűségű (3827,5 

fő/km2) terület. Minden fő tényező alapján maximálisan fejlett, csupán a tengeri és 

a légi közlekedés területén vannak hátrányai. A tengeri közlekedés tekintetében a 

földrajzi adottságából származik versenyhátránya, míg a légi közlekedésben az a 
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probléma, hogy repülőtere az osztrák Niederösterreich régióba húzódik át és nem a 

forgalmas fővárosban található. A másik főváros Brüsszel, ami szintén hasonló 

adottságokkal (161 km2 területű, 6015,5fő/km2 népsűrűségű) rendelkezik, mint 

Bécs. Légi és tengeri közlekedésének hiánya is az osztrák fővárosnál tárgyalt 

okokra vezethető vissza. Minden más tényező tekintetében maximálisan fejlett 

területnek tekinthető. A másik két kimagaslóan fejlett régió Dél - Hollandiában 

található. Ez Noord - Brabant és Limburg, azonban a fejlettséget mutató tényezők 

tekintetében a kettő között különbséget fedezhetünk fel. Noord - Brabantban a 

turizmus és társadalmi infrastruktúra tekintetében észlelendő lemaradás, hisz e 

tényező szempontjából csak közepesen fejlett a régió, míg Limburg ebben a 

tekintetben is fejlett. Limburg esetében hiányzik a tengeri közlekedés, ami szintén 

a területi adottságából adódik. Egyik régióban sincs légi közlekedés (9. térkép). 

Ezeket a „csúcsfejlett régiókat” követi 6 igen fejlett régió, amelyek kevésbé 

vannak elmaradva előző társaiktól. Ebből 2 szintén Hollandiában található, 2 az 

Egyesült Királyságban, 1 Belgiumban és ide tartozik Luxemburg egész területe. A 

belga Vlaams-Brabant régió a fővárost körbeölelő terület, amely az 

idegenforgalom és társadalmi infrastruktúra szempontjából tekinthető kevésbé 

fejlett területnek. Luxemburg esetében a gyenge szárazföldi közlekedési mutató 

jelent versenyhátrányt, és így a regionális fejlődés szempontjából a figyelmet a 

régióban erre kell összpontosítani. Egyik esetben sem megoldott a tengeri 

közlekedés. A holland Friesland esetében a szárazföldi közlekedés, míg a Zuid-

Holland régiónál az innovációs tevékenységben mutatkozik lemaradás. 

Repülőtérrel egyik terület sem rendelkezik. Manchester és Merseyside a magas 

népsűrűségű régiók közé tartoznak. Az előbbi a turizmus alapján elmaradott, az 

utóbbinál a GDP tekintetében és szintén az idegenforgalmi mutató alapján 

észleltem elmaradást.  

A legfejlettebb 51 db régióból 4 Ausztriában, 6 Belgiumban, 4 

Németországban, 3 Spanyolországban, 1 Finnországban, 4 Franciaországban, 3 

Olaszországban, 10 Hollandiában, 1 Svédországban, 1 Csehországban, 12 

Egyesült Királyságban található, továbbá ide sorolható Dánia és Luxemburg.          



 

 138 
 

9. térkép: Az EU 27 regionális fejlettségi állapotát bemutató modell (2002) 
 

 
 

Jelmagyarázat: 1. nagyon fejlett régiók, 2. fejlett régiók, 3. közepesen fejlett régiók, 4. elmaradott 
régiók, 5. nagyon elmaradott régiók 
Forrás: saját számítások alapján saját szerkesztés (az eredeti adatok forrás: www. 
europa.eu.int/comm/eurostat) 
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A kimagaslóan fejlett régiók áttekintése után megvizsgálhatók a 

legelmaradottabb régiók is az EU területén. Ezek közül 3 Bulgáriában, 2 

Romániában, és 1 van Magyarországon, Szlovákiában, Lengyelországban, 

Németországban és Görögországban. A minimális értéket a bulgár Severozapadjen 

1 ponttal haladta túl, amit az emberi erőforrás mutató közepes értékének 

köszönhet. A másik két terület a légi közlekedés adta versenyelőny következtében 

kerülte el a minimumot. A magyar dél - alföldi régió is szinte minden mutató 

tekintetében a legrosszabb kategóriába tartozik. Egyedül a turizmus alapján látható 

némi eredmény. Minden mutató megegyezik a magyar régió fejlettségével a 

lengyel Swietokrzyskie régióban. Románia észak - keleti, és dél - nyugati 

régiójáról, valamint a szlovák Vychodné területről is kijelenthető, hogy a 

legfejletlenebbek közé taroznak. A minimális szinttől történő eltérésüket az 

innovációs tevékenység közepes fejlettsége jelenti. A görög terület esetén az 

emberi erőforrás, míg a német tartománynál a turizmus jelent egy árnyalati 

versenyelőnyt. Felhívom a figyelmet, hogy az elmaradott régiók közül 5 

Bulgáriában, 6 - 6 Németországban és Magyarországon, 15 Lengyelországban, 8 

Romániában, 3 Szlovákiában, 5 Görögországban, 4 van Spanyolországban, 

Portugáliában, Olaszországban, és Csehországban, 1 Ausztriában és 2 az Egyesült 

Királyságban van, és ide tartozik még Lettország és Litvánia. A 69 régióból 26 

található a volt EU-15 és 43 az új tagállamok területén. 

A 30. táblázat mutatja, hogy a régiók közel 9%-a tekinthető nagyon 

fejletlennek, további 17%-a fejletlennek. Ez azt jelenti, hogy regionális fejlettség 

szempontjából a régiók 26%-a  kritikus szint alatti. Nagyon fejlett területek a 

statisztikai egységek 19%-át, míg a fejlettek 15%-át adják.  

Ezek után megvizsgáltam, hogy az egyes kategóriákba tartozó régiók az EU-27 

összes területének és lakosságának mekkora hányadát képviselik (31. táblázat). A 

táblázat adataiból könnyen kiolvasható, hogy 26% a fejlett, 40% a közepesen 

fejlett, és 34% a fejletlen területek aránya. 

A népesség megoszlásának vizsgálata során megállapítottam, hogy a fejlett 

területeken lakik a lakosság 38%-a, közepesen fejletten 30%-a, míg a fejletlenen 
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közel 32%-a él. A fejlett területek adják az összterület legkisebb hányadát, viszont 

a lakosság legnagyobb része lakik ezeken a területeken. Ezért a népsűrűség itt 

tekinthető legmagasabbnak, 107,16 fő/km2, a közepes kategóriában 56,24 fő/km2, 

a legrosszabb szinteken 66,92 fő/km2 a mutató értéke. 
 

31. táblázat: A fejlettségi szintek megoszlása terület és népesség alapján (2002) 

Csoportok Terület 
(ezer km2) 

Megoszlás 
(%) 

Népesség 
(millió fő) 

Megoszlás 
(%) 

1. Nagyon fejlett régiók 405,16 9,30 72,19 22,77 
2. Fejlett régiók 720,69 16,65 48,46 15,25 
3. Közepesen fejlett régiók 1719,18 39,71 96,69 30,49 
4. Elmaradott régiók 1009,44 23,36 67,70 21,38 
5. Nagyon elmaradott régiók 474,95 10,97 31,65 9,99 
Málta 0,33 0,01 0,39 0,12 
Összesen: 4329,75 100,00 317,08 100,00 

Forrás: saját számítások (az eredeti adatok forrás: www. europa.eu.int/comm/eurostat) 
 
Mindezek után felvázoltam a kategóriák alapján az EU-27 regionális térképén a 

jelenlegi fejlettségi állapotot, melyből a következő eredmények rajzolódtak ki (10. 

térkép): 

 A nagyon fejlett (1) és fejlett (2) régiók az általam vizsgált 5 főtényező és 2 

melléktényező alapján jól elkülönülő tengelyek mellett alakultak ki. A 2 fő 

fejlődési vonalakat a térkép is ábrázolja.  

 Az első Finnország déli részétől indul, átszeli Svédország déli régióit, 

Dániát, Németország északi, tengerparti területeit, Hollandiát, Belgiumot, 

Franciaország északi és nyugati egységeit és végül betör a spanyol Pais Vasco 

régióba. Két leágazását figyeltem meg Finnországból Svédország Övre Norrland 

területe felé, a másik pedig leágazik az Egyesült Királyságba. 

 A másik tengely a kontinens déli részén húzódik keresztül. Ez elindul a 

spanyol Cataluńa régióból kelet felé a tengerparton, végigvonul az észak-olasz, 

tengerparti területeken, egészen a szlovén határig. Ennek is 2 mellékágát 

tapasztaltam. A dél francia Provence – Alpes - Côte d’Azur régióból északi 

irányba tartó egyenes a francia keleti területeken vág keresztül, majd átszeli 

Luxemburgot és behatol a nyugat-német térségbe. A másik vonala a tengely 
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végétől indul - szintén északi irányba - Ausztria nyugati területein keresztül 

egészen a német Damstadt régióig.  

 A fő tengelyektől 8 távolabb fekvő fejlett területet is lokalizáltam. Ezek 

általában fővárosok és régiójuk, melyek a következők: Madrid, Bécs, Prága, 

Berlin, Budapest, a portugál Algarve régió és a görög Ionia Nisia és a Voreio 

Aigaio. 

 A elmaradott (4.) és a nagyon elmaradott (5.) területi egységek is jól 

körülírhatók a vizsgált mutatók tükrében. A 10. térkép ábrázolja a kelet - európai 

„amőbát”. Ez magába foglalja az újonnan csatlakozott tagállamok (kivétel 

Észtország, Szlovénia, Ciprus) és a 2 tagjelölt teljes területét, továbbá kiterjed 

Görögország nagy részére (kivételek a szigetek és a nyugati parton fekvő 

szárazföldi területek). 

 Még 3 kisebb „amőbát” sikerült körülhatárolnom, az egyiket a dél - olasz 

régióknál, majd a középső spanyol területek és Portugália egész területe alapján, és 

egyet az angol nyugati partmenti peremterületeknél. 

Észtország közepesen fejlett szintjére hívnám fel a figyelmet, amit a 

turizmusának és a társadalmi infrastruktúrájának köszönhet. Ez az a tényező, 

amely fejlettségi állapota tekintetében megkülönbözteti az újonnan csatlakozott 

tagországok közül. Szlovénia esetében az innovációs mutató közepes fejlettsége, 

míg Ciprus esetén az emberi erőforrás és a turizmus fejlett szintjének köszönhető a 

közepes fejlettségi színvonal. 

Görögországot tekintve más a helyzet. A déli területen lévő szigetek esetében a 

turizmus fejlettségén kívül, az emberi erőforrás közepes szintje és Voreio Aigaio 

fejlett, és Notio Aigaio közepesen fejlett innovációs mutatója is okai annak, hogy a 

kelet - európai „amőba” nem foglalja magába a területeket. A nyugati partmenti 

régiók eltérő fejlettségét a turizmus, emberi erőforrás magas fejlettsége, továbbá 

Ipeiros és Peloponnisos közepes gazdasági fejlettségi szintje adja. A többi vizsgált 

mutató tekintetében alacsony fejlettséget könyvelhetnek el.  
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10. térkép: Az EU fejlett régióinak elhelyezkedésének „tengelye” és a 
fejletlen régiók „amőbája” 

2002 
 

 
 

Jelmagyarázat: 1. fejlett régiók elhelyezkedésének tengelye 2. a fejletlen régiók „amőbája” 
Forrás: saját számítások alapján saját szerkesztés (az eredeti adatok forrás: www. 
europa.eu.int/comm/eurostat) 
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Amennyiben megvizsgálom a 9. térképen Magyarország besorolását, a 

következő konklúziók vonhatók le:  

 Közép - Magyarország régiója hazai tekintetben a legfejlettebb, összesen 11 

pontot kapott az osztályozásnál, ami a következőből állt össze: emberi erőforrás, 

turizmus és társadalmi infrastruktúra összetett mutató alapján fejlett (3-3 pont), 

gazdasági teljesítménye alapján közepesen fejlett (2 pont). A szárazföldi 

közlekedés és az innováció alapján fejletlen (1-1 pont), repülőtérrel rendelkezik (1 

pont), míg tengeri közlekedése földrajzi adottsága miatt hiányzik. 

 A következő fejlettségi szinten a Közép - Dunántúl van, 6 pontot ért el a 

skálán, amivel a fejletlen kategóriába tartozik. GDP, az emberi erőforrás, 

innováció, turizmus és társadalom összetett mutatók alapján fejletlen (4 pont), míg 

az innovációt tekintve közepesen fejlett. Az utolsó öt régiótól a közlekedési 

infrastruktúrája különbözteti meg, mivel az a közép - magyarországi szinttel 

megegyezően fejletlen, de nem a nagyon fejletlen.  

 Nyugat - Dunántúl, Dél - Dunántúl, Észak - Magyarország, Észak - Alföld a 

nagyon fejletlen csoportba tartozik (5 pont). A GDP, az emberi erőforrás, és a 

turizmus és társadalom összetett mutatók alapján megegyeznek és a fejletlen 

kategóriába (3 pont), míg az innováció tekintetében a közepesen fejlettek (2 pont) 

közé tartozik. Az közlekedési infrastruktúra területén nagyon fejletlen (0 pont). 

 Dél - Alföld a legkevesebb 4 pontot kapta, hisz minden tényező alapján a 

fejletlen kategóriába tartozik (turizmus tekintetében nem a nagyon elmaradott 

kategória).       

A 2002. évi fejlettségi tendenciák bemutatása után, megfogalmazhatók azok a 

„kihívások”, amelyek az EU-ra és Magyarországra az elkövetkező években várni 

fognak. Ezek az előbbiekben elemzett regionális fejlődést meghatározó tényezők 

régiónkénti eltérő fejlettségi szintjéből adódnak.    

 
1.Infrastruktúra 

 A csatlakozott és a csatlakozásra váró országokban integrálni és korszerűsíteni 

kell a közúti és vasúti hálózatokat, hogy a jelenlegi tagországok hálózataival 

hatékony összeköttetés épüljön ki. 
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 Javítani kell ezekben a tagországokban a kapcsolatokat a transz-európai 

hálózatokkal, hogy azokból minden régió maximálisan profitálni tudjon. 

 Fejleszteni kell a határon átlépő és a tranzit utakat, elsősorban az új tagállamok 

között a kereskedelmi forgalom ösztönzése és elősegítése érdekében, mert hosszú 

távú gazdasági fejlődésük csak így biztosítható. 

 Fejleszteni kell a rövid utakra való tengeri hajózást, amely kiváltképp fontos a 

perifériális régiók és a szigetek esetében, ugyanakkor javítani kell a különböző 

közlekedési ágazatok közötti összeköttetést. 

 Az EU közúti beruházásainak egy részét át kell csoportosítani a vasútra és a 

hajózásra. 

 Stratégiát kell kidolgozni a külső régiók megközelíthetőségének és az európai 

kontinenssel való összeköttetések javítására, mert ez nem szerepel a transz-európai 

hálózatok prioritásai között. 

 Ki kell alakítani az európai kapcsolati hálót, főként a telekommunikációs és 

energia - szolgáltatási kapcsolatok javításával. 

 Erdősi szavaival egyetértve, aki szerint a területfejlesztők, főleg Kelet - 

Európában hajlamosak túlértékelni az infrastruktúra és különösen a közlekedés 

szerepét a régiók gazdasági fejlődésében. A közlekedési infrastruktúra véleménye 

szerint önmagában nem csodaszer a gazdaság fellendítéséhez. Szerinte a 

közlekedés akkor lehet fejlesztő erő, ha van mit dinamizálni, ha más tényezőkkel 

kedvező konstellációban van. 

 
2. Emberi erőforrás 

 Növelni kell foglalkoztatottságot az EU egész területén, amelynek során nagy 

hangsúlyt kell fektetni új munkalehetőségek megteremtésére, emelni kell a munka 

termelékenységét és minőségét. 

 Meg kell teremteni a befogadó munkaerőpiacot, amelyben alacsony a 

munkanélküliség és a foglalkoztatáshoz jutásban jelentkező társadalmi és 

regionális különbség.  

 Humántőkébe való beruházás növelése, az iskolai végzettségi szint javítása is 

fontos szerepet kell, hogy kapjon az EU politikájában. 
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 Főként az újonnan csatlakozott országokban bővíteni kell a szakmai 

továbbképzést és sokkal szélesebb körben hozzáférhetővé kell tenni az élethosszig 

tartó tanulás lehetőségét. 

 Ki kell használni a nők potenciális gazdasági aktivitását, főleg az EU-15 

területén. Ennek érdekében a megfelelő társadalmi infrastrukturális 

létesítményeket célszerű megteremteni. 

 Több ember számára kell vonzóvá tenni a munkavállalást, s megelőzni a 

munkaerő piacról való korai kilépést, melyet a kifizetődő munkavállalással, 

megfelelő munkarenddel érhetnénk el. 

 Meg kell oldani azon emberek foglalkoztatási potenciáljának a növelését, akik 

számára nehéz a munkaerő piacra bekerülni, és munkahelyüket megtartani, mint 

pl. fogyatékosok, etnikai kisebbség, migránsok.  

 
3. Innováció 

 Szorosabb kapcsolatokat kell kialakítani a kutatási intézmények és az ipari 

vállalatok között. Javítani kell a finanszírozáshoz és a know-how-hoz való 

hozzáférés lehetőségét. 

 Többet kell áldozni a K+F tevékenység működtetésére, hisz az innováció a 

kulcsa a tudáson alapuló gazdaságnak. 

 Meg kell szüntetni a nagy regionális különbségeket a vállalati K+F-i kiadások 

terén. Főleg az újonnan csatlakozott tagállamokban lenne szükség az innovációs 

potenciál növelésére. 

 

Az általam elkészített térképek a jövőben segítséget nyújthatnak abban, hogy 

meghatározzák, mely területen, milyen beavatkozásokra lenne szükség a regionális 

fejlődés növelése érdekében. A megvizsgált mutatók alapján kiemelem azokat a 

régiókat, ahol elmaradottságot és ebből adódó versenyhátrányt fedeztem fel az 

adott tényezők tekintetében. Véleményem és a statisztikák alapján, ezeknek a 

kiküszöbölése lesz a fő feladata az EU-nak a jövőben, hisz a regionális 

egyenlőtlenségek további problémák kialakulását idézhetik elő, ha sokáig 

fennmaradnak.  
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 
1. A disszertáció a kiválasztott mutatók alapján meghatározta, értékelte és külön 

modellezte a regionális fejlődést meghatározó fő tényezőket az EU jelenlegi és 

várható tagállamaiban és régióiban. A modellek kialakítása során faktor - és 

klaszter-analízist alkalmaztam, és saját eredményeimet térképeken ábrázoltam. 

 

Modelljeim: 

• Bruttó hazai termék regionális modell (1. térkép) 

• Emberi erőforrás regionális modell (2 térkép) 

• Szárazföldi infrastruktúra regionális modell (3. térkép) 

• Távközlési-infrastruktúra országos modell (4. térkép) 

• Idegenforgalom és a társadalmi infrastruktúra regionális modell (5. térkép) 

• Innovációs regionális modell (6.-7. térkép) 

• EU-15 nemzeti közkiadás modell (8. térkép) 

 

A statisztikai adatbázisra támaszkodva elsőként elemeztem és hasonlítottam össze 

az EU-25 254 db régióját és vontam be az elemzésbe a két leendő tagállam – 

Bulgária és Románia – 14 db régióját a regionális fejlettsége alapján.  

 

2. A mutatók eredményeinek összesítése után felállítottam az EU-27 regionális 

fejlettségét bemutató modelljét (9. térkép). A vizsgálataim eredményei 

megmutatták, hogy az általam vizsgált mutatók alapján az EU fejlett régiói két fő 

tengely mellett helyezkednek el, míg a fejletlen területek „amőbaszerű” 

alakzatokat vesznek fel (10. térkép).  

 

Megállapítottam, hogy a megvizsgált mutatók alapján fejletlen területek az 

újonnan csatlakozott tagállamok, továbbá a 3 déli volt kohéziós ország bizonyos 

régiói, és az angliai nyugati peremvidék területei. 
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3. Kitértem a regionális fejlődést meghatározó tényezők vizsgálata során 

Magyarország régióira. Azokat elemeztem az általam kialakított összetett mutatók 

alapján. Az elemezés eredményeként lehetőségem adódott, hogy rangsoroljam a 

területi egységeinket fejlettségi állapotuk szerint, majd összehasonlítsam az EU-26 

261 régiójával és felhívjam a figyelmet régióink súlyos, strukturális 

hiányosságaira. Az eredményeket a 9.-10. térképen szemléltettem.   
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
8.1. Magyar nyelvű összefoglalás 
 

A disszertációban a regionális fejlődést meghatározó tényezők bemutatását 

tűztem ki célul az EU-ban és Magyarországon. A kutatás előzményeinek feltárása 

során 211 db szakirodalmi forrás, törvény, rendelet került feldolgozásra. Az adatok 

elemzésére statisztikai módszereket alkalmaztam.  

Szakirodalmi áttekintés során megállapítottam, hogy az EU-25 tagállamra 

történő kibővítése eddig példanélküli feladatott rótt az unió versenyképességére és 

belső kohéziójára. A bővítéssel szélesedett az egyes régiók gazdasági fejlődése 

közötti szakadék, az egyenlőtlenségek problémája földrajzilag kelet felé tolódott, 

és súlyosbodott a foglalkoztatási helyzet. Az egész uniónak szembe kellett néznie 

azokkal a kihívásokkal, amelyeket a globalizációnak, a kereskedelem 

felszabadulásának, a technológiai forradalomnak, a tudás-alapú gazdaság és 

társadalom fejlődésének, a népesség öregedésének és a bevándorlás erősödésének 

köszönhető gazdasági szerkezetváltás gyorsulása okozott. 

Elsőként az egyes országok és régiók GDP-vel kapcsolatos mutatóinak 

alakulását vizsgáltam, amely meghatározta a területek gazdasági fejlettségi 

szintjét. Ezek után részletesen bemutattam a regionális fejlődést befolyásoló, 

statisztikai adatokkal meghatározható tényezőket. Véleményem szerint a 

következők: az emberi erőforrás, az infrastruktúra (közlekedési, távközlési és a 

társadalmi infrastruktúra) az innováció, a külföldi közvetlen beruházások (FDI) és 

a szociális ellátások.     

Az regionális fejlődést meghatározó tényezők elemzése után, a kapott 

részeredményeket figyelembe véve, megrajzoltam az unió régióinak fejlettségi 

állapotát tükröző modelljét. A modell bemutatta az EU magasan fejlett területeinek 

fő tengelyeit, és körülhatárolta az elmaradott, fejletlen területeket, ahol strukturális 

beavatkozásokra van szükség.  

Az első tengely Finnország déli részétől indul, átszeli Svédország déli régióit, 

Dániát, Németország északi, tengerparti területeit, Hollandiát, Belgiumot, 
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Franciaország északi és nyugati egységeit és végül betör a spanyol Pais Vasco 

régióba. Két leágazását figyeltem meg Finnországból Svédország Övre Norrland 

területe felé, a másik pedig leágazott az Egyesült Királyságba.  

A másik tengely a kontinens déli részén húzódik keresztül. Ez elindul a spanyol 

Cataluńa régióból kelet felé a tengerparton, végigvonul az észak-olasz, tengerparti 

területeken, egészen a szlovén határig. Ennek is két mellékágát tapasztaltam. A dél 

francia Provence – Alpes - Côte d’Azur régióból északi irányba tartó egyenes a 

francia keleti területeken hatol keresztül, majd átszeli Luxemburgot és behatol a 

nyugat - német térségbe. A másik vonala tengely végétől indul - szintén északi 

irányba - Ausztria nyugati területein keresztül egészen a német Damstadt régióig. 

A fő tengelyektől 8 távolabb fekvő fejlett terület is kirajzolódott (Madrid, Bécs, 

Prága, Berlin, Budapest és a portugál Algarve régió és 2 görög sziget).  

A fejletlen és a nagyon fejletlen területi egységek is jól körülírhatók. 

Ábrázoltam a kelet - európai „amőbát”. Ez magába foglalta az újonnan 

csatlakozott tagállamok (kivétel Észtország, Ciprus, Szlovénia) és a 2 tagjelölt 

teljes területét, továbbá kiterjedt Görögország nagy részére (kivételek a szigetek és 

a nyugati parton fekvő szárazföldi területek). Még 3 kisebb „amőbát” sikerült 

körülhatárolni, az egyiket a dél-olasz régiók esetében, majd a középső spanyol 

területek és Portugália egész területe alapján, és egy kisebbet az angol nyugati 

partmenti peremterületeknél.  

A modell segítségével véleményem szerint sikerült bemutatni az EU-27 

jelenlegi regionális fejlettségi állapotát, és meghatározni a beavatkozás tárgyát 

képező területi egységeket az általam vizsgált mutatók tekintetében. Végezetül 

javaslataim kerültek megfogalmazásra. Ezek a 21. század elején az EU-27-re a 

regionális versenyképesség szempontjából infrastruktúra, emberi erőforrás és az 

innováció területén váró kihívások.  
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SUMMARY 
 
8.2. Angol nyelvű összefoglalás 
 

 The dissertation was aimed to reveal and show the factors influencing the 

regional development in Hungary and in the EU. The preliminaries of the research 

elaborated 126 articles, regulations and acts. Data were analysed with 

mathematical-statistical tools. 

After the review of the literature it was found that the enlargement of the EU 

with 10 new states has entailed a never seen challenge on the competitiveness and 

internal cohesion of the European Union. Due to the enlargement, the gap between 

the developments of the regions has widened, the question of inequality 

geographically has shifted to east, and the employment situation has worsened. All 

the member states have to face the challenges of the globalisation, the trade 

liberalisation, the technological revolution, the development of the knowledge-

based economy and society, and the structural change of the economy caused by 

an aging society and strengthening immigration. 

Primarily, the tendency of the GDP related indicators of the individual states 

and regions was analysed, which determines the development of the territories. 

Next, those factors influencing the regional development were presented that are 

definable with statistics. It was found that these factors are the following: human 

resource, infrastructure (transport, telecommunication and social infrastructure), 

innovation, foreign direct investments and social supply. 

After analysing the factors determining the regional development and 

considering the results obtained, a model reflecting the development stage of the 

EU could be drawn up. The model shows the main axles of the highly developed 

parts of the EU and circumscribes the underdeveloped territories, where structural 

intervention is needed.  

The first axis starts from South Finland, goes through the southern parts of 

Sweden, Denmark and North-Germany, the Netherlands, Belgium, the western and 

the northern parts of France and ends in the region Pais Vasco in Spain. Two 
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offsets of the axis can be seen from Finland, one lays towards Norrland on the 

Sweden Belt, another to the United Kingdom. 

Another axis crosses the southern part of the continent. It starts from the region 

of Cataluńa (Spain) to the east along the coast, lays across the North-Italian coast 

down to the Slovenian border. The axis starting in the region Provence-Alpes-Côte 

d’Azur of South France goes through East-French and Luxemburg and ends in the 

West-German territories. The other line starts at the beginning of the axis also to 

the North, through the western parts of Austria up to the region Damstadt in 

Germany. Also another 8 well-developed areas can be seen far off the axles: 

Madrid, Wien, Prague, Berlin and the region Algarve in Portugal).  

Also the underdeveloped and less developed territories of the EU are shown by 

the model. An “amoeba” of the CEE countries can be seen. It covers the new 

member countries excepting Estonia and the whole of the two candidate countries, 

also a large part of Greece with the exception of the islands and the western parts. 

Another three smaller “amoeba” can be circumscribed:  one of them is situated in 

South-Italy, another in the middle Spanish territories and the whole of Portugal, 

and the third one can be seen in case of the marginal areas of the English western 

coast.   

The model, in our opinion, is suitable to show the current development of the 

EU-27 at regional level; and to define the territories or regions to intervene, based 

on the indicators analysed in the research.  

In the end, the recommendations were given. These are the challenges waiting 

for the EU-27 in human resource and innovation, in the beginning of the 21st 

century from the aspect of the regional competitiveness.  
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az EU csatlakozás után. V. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia. 

Szeged, 2002. 10. 25. 44.p. (CD) 

• Nyáriné Budvig A. - Sarudi Cs. - Marton I. - Molnár T. - Barna K. - Tütő 

E.: Hazánk vidékfejlesztésének a támogatása az EU integráció tükrében. 

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 

nemzetközi konferencia. Debrecen, 2003.04.01-02. 340.p. (CD)  

• Nyáriné Budvig A. - Sarudi Cs.-Marton I.-Molnár T.-Barna K.-Tütő E.: 

Hazánk vidékfejlesztésének lehetőségei a csatlakozás előtti és utáni időszakban. 

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 

nemzetközi konferencia. Debrecen, 2003.04.01-02. 163.p. (CD)  

• Nyáriné Budvig A. - Bokorné Kitanics T.: A vidék jelentősége 

Magyarországon és az Európai Unióban-avagy mit tekintünk vidéknek 
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Magyarországon és az EU-ban? VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi 

Konferencia, Szeged, 2004. 05. 20-21. 222.o.(CD) 

• Nyáriné Budvig A. - Bokorné Kitanics T.: A vidék jelentősége 

Magyarországon és az Európai Unióban. Within the European Union. NYME-

Mosonmagyaróvár, 2004. 05. 05-06. 109.o. (CD) 

 
C. PROCEEDINGEK  

• Budvig A. - Marton I.: A regionális fejlődés meghatározó tényezői az EU-

ban és Magyarországon. Wellman Oszkár Tudományos Találkozás. 

Hódmezővásárhely, 2002. aug. 26. 87.p. (CD) 

 
2. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT EGYÉB PUBLIKÁCIÓK 
 

A. IDEGEN NYELVEN TElJES TERJEDELEMBEN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK  

•  Szakály, Z. – Sarudi, Cs.- Máthé, A. - Szente, V. - Budvig A.: Interaction 

of organic agriculture, rural development and environment protection. In: Acta 

Agraria Kaposváriensis. 2002. 6. 2. 43-50. p. 

• Tütő, E – Sarudi, Cs. - Nyáriné A. B. – Kertész, P.: Der Nationale 

Entwicklungsplan und die Operativprogramme. In. Acta Scientiarium Socialium. 

2003. 14. 107-114.p. 

• Sarudi, Cs. – Nyáriné, A. B.: Neue Aufgaben und Möglichkeiten in der 

Landentwicklung. In. Acta Agraria Kaposváriensis.2004.XVII. pp.79-94. 
 

B. MAGYAR NYELVŰ TELJES TERJEDELEMBEN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK  

• Marton I.- Sarudi Cs. - Nyáriné Budvig A.: A termálturizmus a 

szezonhosszabítás szolgálatában. XLIV. Georgikon Napok. Stabilitás és 

Intézményrendszer az agrárgazdaságban. Tudományos konferencia. Keszthely, 

2002. 09. 26-27. 108. p. (CD)  

• Molnár T. - Barna K. - Nyáriné B. A. - Marton I. - Tütö E.: A települések 

fejlettségének vizsgálata. In. Acta Scientiarium Socialium. 2003. 14. 53-61.p. 

(CD) 
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• Marton I. - Nyáriné Budvig. A. - Sarudi Cs.: Fejlettségbeli különbségek a 

Balaton Régió part menti és határtelepülései között. Georgikon Napok. Új 

stratégiák az agrárgazdaságban. EU csatlakozás 2004. Keszthely, 2003.09.25-26. 

175.p. (CD) 

• Marton I. - Nyáriné Budvig A. - Sarudi Cs. - Tosetto A.: „Part-politika” a 

partmenti települések helyzeti előnyei a háttértelepülésekkel szemben. II. Erdei 

Ferenc Tudományos Konferencia. Kecskemét, 2003. augusztus 28-29. 321-325. o. 

(CD) 

• Molnár T. - Barna K. - Nyáriné Budvig A.: A gazdasági-társadalomi 

fejlettség településszintű vizsgálata. Georgikon Napok. Új stratégiák az 

agrárgazdaságban. EU csatlakozás 2004. Keszthely, 2003.09.25-26. 176.p. (CD) 

• Tütő E. - Sarudi Cs. - Nyáriné Budvig A. - Marton I. - Molnár T.- Barna 

K.: Regionális szintek, valamint érdekérvényesítésük az EU-ban. Agrárgazdaság, 

vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) nemzetközi 

konferencia. Debrecen, 2003.04.01-02. 346.p. (CD) 
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16. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉN KÍVÜLI 

PUBLIKÁCIÓK 
 

EGYETEMI, FŐISKOLAI JEGYZETEK  

• Bokorné Dr. Kitanics T. - Nyáriné Budvig A.: Fogalomgyűjtemény 

számvitelből. Kaposvár, 2002 

• Nyáriné Budvig A.: Vezetői számvitel és speciális céghelyzetek 

könyvelése. In.:Bokorné Dr. Kitanics T. (szerk.) Számvitel (oktatási 

segédanyag) GTK. Kaposvár, 2004. (megjelenés alatt) 
 

MAGYAR NYELVŰ TELJES TERJEDELEMBEN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK  

• Keszi - A. Csorbai - P. Jankovics - S. Kalmár - Sz. Geszti - A. B. Nyáriné: 

Financial problems int he Broiler Sector of Central European Countries. In. 

Managment and technology applications to empower agriculture and agro-

food systems. 2003. 09. 22-24. Torino, 1364-1370 

• Bokorné Kitanics T. - Nyáriné Budvig A. - Szabó I.: Környezetbarát 

vágóállat-termelés számítógépes adaptációja a Dél Dunántúli régióra. 

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén 

(AVA) nemzetközi konferencia. Debrecen, 2003.04.01-02. 307.p.  

• Bokorné Kitanics Tünde - Nyáriné Budvig A.: A húsló, húsjuh, húsmarha 

és a szarvas jövedelemtermelő képességének vizsgálata a pointer-

programmal. IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok. 

Gyöngyös, 2004.03.25-26. 275. o. 
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17. SZAKMAI ÉLETRAJZ 
 

Nyáriné Budvig Anita 1977. december 15-én született Szigetváron. Általános 

iskola elvégzése után jó minősítéssel érettségizett a kaposvári Táncsics Mihály 

Gimnáziumban. 1996-ban felvételt nyert a Kaposvári Egyetem jogelőd 

intézményébe Gazdasági agrármérnök szakra. 2000-ben Köztársasági ösztöndíjjal 

jutalmazták. 2001 év őszén fél évet töltött gyakornokként az FVM Somogy 

Megyei Kirendeltségén, majd egyetemi tanulmányai mellett demonstrátorként 

dolgozott a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán. 2001 év tavaszán országos 

1. helyezést ért el „Az új évezred esélye – Magyarország és az Európai Unió” 

című a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Elnöke által kiírt pályázaton és 

csapattársaival 3. helyezést szerzett a „Hazám hazája” című országos vetélkedőn. 

Ez év júniusában kiváló minősítéssel, Élelmiszer szakirányú gazdasági 

agrármérnöki diplomát szerzett, és felvételt nyert a Kaposvári Egyetem 

Állattudományi Kar Doktori Iskolájába “Az állati eredetű termékelőállítás, -

fejlesztés és –fogyasztás ökonómiája” c. programra. 

2002-ben Adótanácsadó és Mérlegképes könyvelői oklevelet szerzett. Angol 

nyelvből középfokú „C” típusú, valamint német nyelvből középfok “A’ típusú 

nyelvvizsgákkal rendelkezik.  

Doktori tanulmányai alatt a Regionális Gazdaságtan Tanszéken és a 

Vállalatgazdasági Tanszéken szemináriumokat tartott. Jelenleg tanszéki 

mérnökként oktat, oktatott tárgyai a regionális politika, agrárgazdaságtan, 

értékelemzés és a controlling. Doktori szigorlatát 2005. januárjában summa cum 

laude eredménnyel abszolválta.  
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18. MELLÉKLETEK 

1. melléklet: Légi potenciális megközelíthetőség, 2001 
 

 
 

Forrás: EC, 2004 
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2. melléklet: Európai érdekű Transzeurópai Közlekedési Hálózat projektek 
 

 
 
 Forrás: EC, 2004 
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3. melléklet: A munkavállalási korú népesség (15-64 éves) alakulása,  
2000-2025 

 

 
 

Forrás: EC, 2004 
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4. melléklet: Az eltartási ráta, 2002 
 

 
 
Forrás: Eurostat, 2004 
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5. melléklet: A Strukturális Alapok 2004-2006 között,  
Az 1. és a 2. Célkitűzés támogatására jogosult területek 

 

 
 

Forrás: EC, 2004 
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6. melléklet: Az 1 főre jutó GDP változása (PPS) 
(1999-2001 évek átlagában) 

 

 
 
Forrás: Eurostat, 2004 
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7. melléklet: Az 1 főre jutó GDP (PPS), 2001 
 

 
 
Forrás: Eurostat, 2004 
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8. melléklet: Az egy foglalkoztatottra (15-64 éves) jutó GDP, 2001 
 

 

 
 
 
Forrás: EC, 2004 
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9. melléklet: Foglalkoztatási ráta, 2002 
(15-64 évesek %-ban) 

 

 
Forrás: Eurostat, 2004 
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10. melléklet: Foglalkoztatási ráta változása (%) 
(2001-2002 évek) 

 

 
 
Forrás: Eurostat, 2004 
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11. melléklet: Munkanélküliségi ráta, 2002 (%) 
 

 
 

Forrás: Eurostat, 2004 
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12. melléklet: A munkanélküliségi ráta változása (%) 
(2001-2002 évek) 

 

 
 

Forrás: Eurostst, 2004 
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13. melléklet: Az iskolai végzettség aránya a 25-65 éves lakosság arányában 
(%) 
 

 

 
 
  Forrás: EC, 2004 
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14. melléklet: Foglalkoztatás a high-tech szektorokban, 2002 
 
 

 
 

Forrás: EC, 2004 
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15. melléklet: A közúti potenciális megközelíthetőség, 2001 
 
 

 
 
Forrás: EC, 2004 
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16. melléklet: Autópályák sűrűsége, 2001 
 
 

 
 
Forrás: EC, 2004 
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17. melléklet: A személygépkocsik száma (10 lakosra), 1999 
 

 
 

Forrás: Eurostat, 2004 
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18. melléklet: Vasúti potenciális megközelíthetőség, 2001 
 
 

 
 
Forrás: EC, 2004 
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19. melléklet: Kórházi ágyak száma, 2000 
 
 

 
 
Forrás: Eurostat, 2004 
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20. melléklet: A vendégágyak száma, 2002 
(1000 lakosra) 

 

 
 

Forrás: Eurostat, 2004 
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21. melléklet: A hotelekben lévő vendégágyak száma, 2002 
 

 
 
Forrás: Eurostat, 2004 
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22. melléklet: A hotelekben eltöltött vendégéjszakák aránya (%), 2002 
 
 

 
 
Forrás: EC, 2004 
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23. Hotelekben eltöltött vendégéjszakák számának változása 
(2000-2002 évek átlagában) 

 

 
 
Forrás: EC, 2004 
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24. melléklet: A K+F tevékenység ráfordításainak szektorális megoszlása 
 
 

 
 

Forrás: EC, 2004 
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25. melléklet: A régiók versenyképességét meghatározó tényezők 
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EU-25 19575 62,8 31170 5,10
NMS10 9869 55,9 17655 6,40
at11 Burgenland 16125 67,9 23760 6,16
at12 Niederösterreich 20106 70,0 28736 3,28
at13 Wien 35222 67,0 52603 3,85
at21 Kärnten 20629 66,9 30845 2,93
at22 Steiermark 21131 67,8 31156 4,82
at31 Oberösterreich 23178 70,9 32705 5,19
at32 Salzburg 27666 71,8 38511 2,83
at33 Tirol 16125 69,5 23211 4,63
at34 Vorarlberg 20106 69,6 28892 4,30
be10 Région de Bruxelles-
Capitale/Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 35222 54,5 64574 4,81
be21 Prov. Antwerpen 20629 61,6 33512 5,77
be22 Prov. Limburg (B) 21131 61,1 34580 6,14
be23 Prov. Oost-
Vlaanderen 23178 64,3 36048 6,30
be24 Prov. Vlaams Brabant 27666 66,5 41624 6,56
be25 Prov. West-
Vlaanderen 24920 64,4 38671 6,03
be31 Prov. Brabant Wallon 25557 59,5 42966 8,06
be32 Prov. Hainaut 46821 52,1 89946 5,40
be33 Prov. Liège 26563 54,7 48572 4,95
be34 Prov. Luxembourg (B) 19173 60,4 31735 4,14
be35 Prov. Namur 19696 56,4 34916 5,87
bg01 Severozapadjen 4771 43,7 10921 1,06
bg02 Seversn Tsentralen 4620 49,3 9373 1,06
bg03 Severoiztochen 4685 47,7 9814 1,06
bg04 Yugozapaden 7285 56,4 12928 1,06
bg05 YuzhenTsentralen 4448 49,9 8917 1,06
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bg06 Yugoiztochen 5136 47,4 10835 1,06
cy00 Cyprus 16056 68,5 23431 7,71
cz01 Praha 27938 72,0 38810 9,27
cz02 Strední Cechy 10581 68,6 15433 4,54
cz03 Jihozápad 11806 68,0 17361 4,37
cz04 Severozápad 10521 62,4 16865 2,45
cz05 Severovýchod 10814 67,0 16149 4,46
cz06 Jihovýchod 11225 64,7 17355 5,81
cz07 Strední Morava 10224 63,2 16172 4,13
cz08 Moravskoslezko 10818 59,2 18286 4,01
de11 Stuttgart 10581 70,7 14962 4,67
de12 Karlsruhe 11806 68,1 17345 4,13
de13 Freiburg 10521 69,6 15126 4,24
de14 Tübingen 10814 71,2 15192 3,79
de21 Oberbayern 11225 72,3 15533 4,54
de22 Niederbayern 10224 71,2 14364 5,94
de23 Oberpfalz 10818 69,2 15640 2,33
de24 Oberfranken 27403 69,2 39597 3,80
de25 Mittelfranken 25404 68,6 37037 2,25
de26 Unterfranken 21686 69,4 31269 4,18
de27 Schwaben 22657 71,5 31695 2,58
de30 Berlin 31725 60,1 52761 1,93
de41 Brandenburg - 
Nordost 20509 61,1 33554 4,60
de42 Brandenburg - 
Südwest 21987 62,6 35132 2,46
de50 Bremen 21281 60,7 35048 5,09
de60 Hamburg 25393 64,9 39121 4,50
de71 Darmstadt 21311 68,5 31119 3,92
de72 Gießen 22292 66,4 33565 4,18
de73 Kassel 19943 65,4 30518 3,96
de80 Mecklenburg-
Vorpommern 13870 58,9 23538 3,01
de91 Braunschweig 15534 63,1 24614 2,46
de92 Hannover 29439 64,9 45345 0,46
de93 Lüneburg 37243 66,4 56120 2,54
de94 Weser-Ems 30787 64,0 48089 5,32
dea1 Düsseldorf 19549 63,4 30818 3,88
dea2 Köln 21215 63,4 33446 2,32
dea3 Münster 14437 62,9 22956 3,59
dea4 Detmold 21342 65,5 32572 2,86
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dea5 Arnsberg 21496 61,7 34815 3,25
deb1 Koblenz 16363 67,2 24365 2,51
deb2 Trier 19304 66,4 29050 2,15
deb3 Rheinhessen-Pfalz 24539 67,0 36636 2,07
dec0 Saarland 23578 61,9 38102 5,09
ded1 Chemnitz 18166 61,1 29718 2,91
ded2 Dresden 21586 61,3 35206 3,48
ded3 Leipzig 20165 60,1 33528 1,94
dee1 Dessau 18366 57,6 31868 3,63
dee2 Halle 17455 56,9 30673 3,89
dee3 Magdeburg 21011 62,3 33751 3,99
def0 Schleswig-Holstein 20244 65,8 30770 3,21
deg0 Thüringen 13809 62,5 22091 3,64
dk00 Denmark 14812 75,9 19521 4,68
ee00 Estonia 15470 62,0 24957 9,69
es11 Galicia 12985 57,1 22754 4,85
es12 Principado de Asturias 14766 51,5 28665 6,09
es13 Cantabria 14299 56,7 25221 6,91
es21 Pais Vasco 20134 61,1 32955 5,63
es22 Comunidad Foral de 
Navarra 14469 64,4 22464 5,55
es23 La Rioja 24823 61,3 40499 4,98
es24 Aragón 8450 62,0 13622 5,35
es30 Comunidad de Madrid 14508 62,8 23115 5,81
es41 Castilla y León 15276 57,4 26600 5,56
es42 Castilla-la Mancha 17198 57,6 29873 5,05
es43 Extremadura 22328 50,7 43999 5,17
es51 Cataluña 22288 64,7 34472 4,78
es52 Comunidad 
Valenciana 20309 60,8 33386 5,25
es53 Illes Balears 18721 65,8 28462 3,88
es61 Andalucia 24299 49,6 48942 6,26
es62 Región de Murcia 16741 57,8 28952 6,02
es63 Ciudad Autónoma de 
Ceuta (ES) 14412 48,5 29744 -2,47
es64 Ciudad Autónoma de 
Melilla (ES) 11593 51,0 22752 -2,77
es70 Canarias (ES) 21741 57,6 37747 3,63
fi13 Itä-Suomi 21542 59,9 35948 5,79
fi18 Etelä-Suomi 13305 76,1 17490 6,25
fi19 Länsi-Suomi 14863 67,9 21894 5,59
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fi1a Pohjois-Suomi 16689 64,0 26060 7,67
fi20 Åland 16585 77,6 21362 6,91
fr10 Île de France 17133 66,4 25809 5,80
fr21 Champagne-Ardenne 19575 62,6 31255 3,50
fr22 Picardie 16214 62,3 26028 3,80
fr23 Haute-Normandie 25947 61,1 42498 6,48
fr24 Centre 19526 63,8 30614 4,47
fr25 Basse-Normandie 18872 65,0 29023 4,75
fr26 Bourgogne 30613 65,0 47104 4,21
fr30 Nord - Pas-de-Calais 35109 54,1 64889 5,40
fr41 Lorraine 20831 63,2 32969 4,85
fr42 Alsace 18133 67,1 27039 4,56
fr43 Franche-Comté 20927 65,0 32179 6,18
fr51 Pays de la Loire 20028 65,9 30395 5,95
fr52 Bretagne 18695 63,9 29260 5,95
fr53 Poitou-Charentes 20556 64,8 31727 5,18
fr61 Aquitaine 17678 61,4 28795 5,52
fr62 Midi-Pyrénées 18356 64,5 28458 4,98
fr63 Limousin 22733 64,1 35457 6,03
fr71 Rhône-Alpes 19782 64,8 30528 4,97
fr72 Auvergne 19876 64,6 30777 4,25
fr81 Languedoc-Roussillon 19141 54,8 34932 4,56
fr82 Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 18290 57,9 31585 6,18
fr83 Corse 20132 44,9 44871 5,28
fr91Guadeloupe 19477 45,9 42394 4,31
fr92 Martinique 20111 48,2 41737 4,21
fr93 Guyane 21589 44,0 49073 4,01
fr94 Réunion 19987 41,3 48379 4,40
gr11 Anatoliki Makedonia, 
Thraki 18274 58,6 31204 5,03
gr12 Kentriki Makedonia 22859 54,2 42207 6,28
gr13 Dytiki Makedonia 18931 53,6 35290 5,43
gr14 Thessalia 17255 55,9 30847 2,88
gr21 Ipeiros 20309 56,1 36207 5,81
gr22 Ionia Nisia 17050 57,8 29514 4,89
gr23 Dytiki Ellada 12475 54,9 22703 5,09
gr24 Sterea Ellada 11086 55,7 19904 7,68
gr25 Peloponnisos 14494 63,5 22812 7,98
gr30 Attiki 14658 57,0 25717 7,47
gr41 Voreio Aigaio 12310 52,0 23684 10,84
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gr42 Notio Aigaio 11333 55,5 20424 6,16
gr43 Kriti 12664 61,6 20570 4,90
hu10 Közép-Magyarország 10853 61,3 17696 11,60
hu21 Közép-Dunántúl 20036 60,6 33074 9,17
hu22 Nyugat-Dunántúl 13898 64,1 21694 4,46
hu23 Dél-Dunántúl 14989 51,9 28864 6,06
hu31 Észak-Magyarország 13719 50,1 27362 7,82
hu32 Észak-Alföld 16804 49,5 33949 10,69
hu33 Dél-Alföld 13906 54,7 25434 6,12
ie01 Border, Midlands and 
Western 16399 62,2 26369 9,69
ie02 Southern and Eastern 10066 65,9 15269 7,89
itc1 Piemonte 11812 61,9 19066 3,24
itc2 Valle d'Aosta/Vallée 
d'Aoste 7992 66,3 12056 3,93
itc3 Liguria 6934 58,2 11916 5,28
itc4 Lombardia 6875 63,2 10871 3,68
itd1 Provincia Autonoma 
Bolzano-Bozen 7677 71,0 10807 4,74
itd2 Provincia Autonoma 
Trento 18197 61,9 29400 3,11
itd3 Veneto 27032 63,2 42793 3,38
itd4 Friuli-Venezia Giulia 25223 62,0 40685 4,12
itd5 Emilia-Romagna 26778 67,5 39686 3,66
ite1 Toscana 23225 61,5 37743 3,95
ite2 Umbria 28529 59,0 48344 3,42
ite3 Marche 30995 62,7 49451 3,88
ite4 Lazio 26739 55,0 48642 3,69
itf1 Abruzzo 25260 55,6 45442 5,50
itf2 Molise 24577 51,8 47435 4,16
itf3 Campania 27481 41,9 65514 4,42
itf4 Puglia 23995 45,3 52922 3,70
itf5 Basilicata 21310 46,1 46266 1,73
itf6 Calabria 21812 41,9 52033 4,52
itg1 Sicilia 24212 41,9 57774 4,94
itg2 Sardegna 18125 46,7 38824 4,29
lt 16669 59,9 27843 8,89
lu00 Luxembourg (Grand-
Duché) 14032 63,6 22053 6,54
lv00 Latvia 14199 60,4 23506 9,90
mt00 Malta 15529 55,0 28251 3,44
nl11 Groningen 13324 70,8 18809 12,88
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nl12 Friesland 14020 72,7 19289 7,71
nl13 Drenthe 16314 72,8 22422 6,53
nl21 Overijssel 7633 73,4 10395 6,50
nl22 Gelderland 7633 74,9 10190 6,11
nl23 Flevoland 41778 75,1 55598 6,56
nl31 Utrecht 7000 76,3 9180 6,49
nl32 Noord-Holland 15077 76,1 19810 6,10
nl33 Zuid-Holland 26953 73,8 36542 6,74
nl34 Zeeland 19755 73,1 27035 8,27
nl41 Noord-Brabant 18802 75,9 24777 6,20
nl42 Limburg (NL) 20202 71,3 28341 5,38
pl11 Lódzkie 20589 47,6 43218 4,98
pl12 Mazowieckie 30281 50,6 59786 7,08
pl21 Malopolskie 28179 56,1 50225 3,79
pl22 Slaskie 24817 45,9 54043 5,05
pl31 Lubelskie 20853 52,8 39469 5,68
pl32 Podkarpackie 23693 54,6 43357 4,65
pl33 Swietokrzyskie 20958 57,1 36706 5,03
pl34 Podlaskie 9870 50,3 19619 7,85
pl41 Wielkopolskie 8141 53,2 15310 6,24
pl42 Zachodniopomorskie 13522 54,8 24678 4,58
pl43 Lubuskie 7871 50,2 15678 4,39
pl51 Dolnoslaskie 9798 46,9 20878 5,14
pl52 Opolskie 6297 50,3 12515 4,39
pl61 Kujawsko-Pomorskie 6431 46,0 13978 6,55
pl62 Warminsko-Mazurskie 6950 52,9 13132 2,23
pl63 Pomorskie 6751 45,8 14737 3,41
pt11 Norte 9492 67,8 14001 3,79
pt15 Algarve 9048 68,6 13183 7,99
pt16 Centro (PT) 8110 73,6 11019 5,55
pt17 Lisboa 9162 67,1 13654 4,90
pt18 Alentejo 7531 65,2 11551 6,54
pt20 Região Autónoma dos 
Açores (PT) 8069 61,5 13124 7,12
pt30 Região Autónoma da 
Madeira (PT) 6792 65,1 10425 8,67
ro01 Nord – Est 4040 59,1 6835 1,07
ro02 Sud – Est 4470 54,7 8166 1,07
ro03 Sud 4190 57,9 7230 1,07
ro04 Sud - Vest 4405 61,3 7187 1,07
ro05 Vest 5480 57,5 9533 1,07
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ro06 Nord – Vest 4577 57,8 7925 1,07
ro07 Centru 5158 55,8 9243 1,07
ro08 Bucuresti 9993 56,9 17569 1,07
se01 Stockholm 31782 78,4 40518 3,94
se02 Östra Mellansverige 19872 72,2 27532 4,26
se04 Sydsverige 21392 70,7 30268 4,45
se06 Norra Mellansverige 19711 69,7 28285 2,90
se07 Mellersta Norrland 21189 68,9 30762 5,42
se08 Övre Norrland 20099 68,6 29320 4,08
se09 Småland med öarna 20888 75,2 27771 4,82
se0a Västsverige 22208 75,5 29418 4,41
si00 Slovenia 31782 63,4 50102 5,67
sk01 Bratislavský 19872 67,2 29572 9,44
sk02 Západné Slovensko 21392 57,2 37393 5,36
sk03 Stredné Slovensko 19711 55,4 35603 7,42
sk04 Východné Slovensko 21189 53,2 39828 7,51
ukc1 Tees Valley and 
Durham 20099 64,0 31385 4,11
ukc2 Northumberland, Tyne 
and Wear 20888 66,9 31237 6,59
ukd1 Cumbria 22208 69,4 32021 0,52
ukd2 Cheshire 14483 72,9 19859 6,50
ukd3 Greater Manchester 20887 69,4 30095 7,00
ukd4 Lancashire 8794 72,1 12195 5,63
ukd5 Merseyside 7726 64,2 12041 5,74
uke1 East Riding and North 
Lincolnshire 7081 68,6 10315 4,88
uke2 North Yorkshire 16495 75,6 21808 6,48
uke3 South Yorkshire 18081 67,9 26610 7,31
uke4 West Yorkshire 16837 71,1 23690 5,84
ukf1 Derbyshire and 
Nottinghamshire 24440 71,3 34258 5,25
ukf2 Leicestershire, Rutland 
and Northants 21046 76,6 27469 5,43
ukf3 Lincolnshire 18372 73,0 25170 5,12
ukg1 Herefordshire, 
Worcestershire and Warks 15879 76,3 20809 4,86
ukg2 Shropshire and 
Staffordshire 18238 74,2 24587 3,02
ukg3 West Midlands 20072 67,1 29915 6,84
ukh1 East Anglia 16515 75,5 21875 5,75
ukh2 Bedfordshire, 
Hertfordshire 21478 78,3 27447 5,81
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ukh3 Essex 19443 74,9 25975 5,25
uki1 Inner London 22137 63,4 34907 8,73
uki2 Outer London 16158 72,3 22355 4,07
ukj1 Berkshire, Bucks and 
Oxfordshire 20296 79,4 25572 6,10
ukj2 Surrey, East and West 
Sussex 17310 76,4 22669 8,63
ukj3 Hampshire and Isle of 
Wight 21731 78,1 27813 6,38
ukj4 Kent 19929 73,4 27146 4,62
ukk1 Gloucestershire, 
Wiltshire and North 
Somerset 25317 78,3 32331 6,14
ukk2 Dorset and Somerset 18287 76,6 23866 4,99
ukk3 Cornwall and Isles of 
Scilly 58733 71,3 82358 7,07
ukk4 Devon 21425 73,6 29124 5,87
ukl1 West Wales and The 
Valleys 30863 64,0 48246 3,90
ukl2 East Wales 24025 70,2 34202 7,46
ukm1 North Eastern 
Scotland 21574 76,1 28364 6,57
ukm2 Eastern Scotland 18046 72,2 24993 4,13
ukm3 South Western 
Scotland 24911 66,5 37439 6,18
ukm4 Highlands and 
Islands 18892 73,5 25707 0,51
ukn0 Northern Ireland 13341 64,8 20585 5,40
Forrás: www.europa.eu.int/comm/eurostat alapján saját szerkesztés 
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26. melléklet: A régiók rangsorolása az összetett mutatók alapján 
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G
D

P 

Sz
ár

az
fö

ld
i 

kö
zl

ek
ed

és
 

Em
be

ri 
er
őf

or
rá

s 

In
no

vá
ci

ó 

Te
ng

er
i 

kö
zl

ek
ed

és
 

Lé
gi

 
kö

zl
ek

ed
és

 
Tu

riz
m

us
 é

s 
a 

tá
rs

ad
al

m
i 

in
fr

as
tr

uk
tú

ra
 

Ö
ss

ze
s 

po
nt

  

bg01 
Severozapadjen 

1 0 2 1 0 0 0 4 

bg02 Seversn 
Tsentralen 

1 0 1 1 0 1 0 4 

bg04 Yugozapaden
1 0 1 1 0 1 0 4 

dee3 Magdeburg 1 0 1 1 0 0 1 4 

gr13 Dytiki 
Makedonia 

1 0 2 1 0 0 0 4 

hu33 Dél-Alföld 1 0 1 1 0 0 1 4 
pl0d Swetokrzyskie 1 0 1 1 0 0 1 4 
ro01 Nord – Est 1 0 1 2 0 0 0 4 
ro04 Sud – Vest 1 0 1 2 0 0 0 4 

sk04 Východné 
Slovensko 

1 0 1 2 0 0 0 4 

at11 Burgenland 1 0 2 2 0 0 0 5 

bg05 
YuzhenTsentralen 

1 0 1 1 1 1 0 5 

cz03 Jihozápad 1 0 1 2 0 0 1 5 

de42 Brandenburg 
– Südwest 

1 1 1 1 0 0 1 5 

hu22 Nyugat-
Dunántúl 

1 0 1 2 0 0 1 5 

hu23 Dél-Dunántúl 
1 0 1 2 0 0 1 5 

hu31 Észak-
Magyarország 

1 0 1 2 0 0 1 5 

hu32 Észak-Alföld 
1 0 1 2 0 0 1 5 

itf5 Basilicata 1 0 2 2 0 0 0 5 

pl02 Kujawsko-
Pomorskie 

1 1 1 1 0 0 1 5 

pl03 Lubelskie  1 0 1 2 0 0 1 5 
pl05 Lodzkie 1 0 1 2 0 0 1 5 
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ro02 Sud – Est 1 0 1 2 1 0 0 5 
ro03 Sud 1 0 1 3 0 0 0 5 
ro05 Vest 1 0 1 2 0 0 1 5 

bg03 
Severoiztochen 

1 0 1 1 0 0 3 6 

de80 Mecklenburg-
Vorpommern 

1 1 1 1 1 0 1 6 

es42 Castilla-la 
Mancha 

1 0 2 3 0 0 0 6 

gr11 Anatoliki 
Makedonia, Thraki 

1 0 2 2 1 0 0 6 

hu21 Közép-
Dunántúl 

1 1 1 2 0 0 1 6 

Lt 1 0 1 1 1 1 1 6 
pl01 Dolnoslaskie 1 0 1 2 0 1 1 6 
pl04 Lubuskie 1 1 1 2 0 0 1 6 

pl07 Mazowieckie 1 0 1 3 0 1 0 6 

pl08 Opolskie  1 1 1 2 0 0 1 6 

pl09 Podkarpackie 
1 1 1 1 0 1 1 6 

pl0A Podlaskie  
1 0 1 3 0 0 1 6 

pl0E Warminsko-
Mazurskie  

1 0 1 3 0 0 1 6 

pl0F Wielkopolskie 
1 0 1 2 0 1 1 6 

ro06 Nord – Vest 1 0 1 3 0 0 1 6 

sk03 Stredné 
Slovensko 

1 0 1 3 0 0 1 6 

ukk3 Cornwall and 
Isles of Scilly 

1 0 2 2 1 0 0 6 

cz04 Severozápad 
1 1 1 3 0 0 1 7 

cz05 Severovýcho
d 

1 1 1 3 0 0 1 7 

cz06 Jihovýchod 1 1 1 2 0 1 1 7 

de41 Brandenburg 
- Nordost 

1 1 1 2 0 1 1 7 

dee2 Halle 1 2 1 2 0 0 1 7 
deg0 Thüringen 1 1 1 2 0 1 1 7 
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es13 Cantabria 1 0 2 2 1 1 0 7 

es41 Castilla y 
León 

1 0 2 3 0 1 0 7 

es43 Extremadura 
1 0 2 2 0 1 1 7 

gr12 Kentriki 
Makedonia 

1 0 2 2 1 1 0 7 

gr14 Thessalia 1 0 2 2 1 1 0 7 

gr24 Sterea Ellada 
2 0 2 2 1 0 0 7 

itf2 Molise 1 0 2 3 1 0 0 7 
itf4 Puglia 1 0 2 2 1 1 0 7 
itg2 Sardegna 1 0 2 2 1 1 0 7 
lv00 Latvia 1 0 1 2 1 1 1 7 

pl06 Malopolskie  
1 0 1 3 0 1 1 7 

pl0C Slaskie 
1 1 1 2 0 1 1 7 

pl0G Zachodniopo
morskie  1 0 1 2 1 1 1 7 

pt11 Norte 1 0 1 3 1 1 0 7 
pt16 Centro (PT) 1 0 2 3 1 0 0 7 
pt17 Lisboa 3 0 2 1 1 0 0 7 
pt18 Alentejo 1 0 2 3 1 0 0 7 
ro07 Centru 1 0 1 3 0 1 1 7 
ro08 Bucuresti 2 1 1 1 0 1 1 7 

sk02 Západné 
Slovensko 

1 1 1 3 0 0 1 7 

ukl1 West Wales 
and The Valleys 

1 0 2 2 1 1 0 7 

cz02 Strední 
Cechy 

1 1 1 3 0 1 1 8 

cz07 Strední 
Morava 

1 1 1 3 0 1 1 8 

cz08 Moravskoslez
ko 

1 1 1 3 0 1 1 8 

de93 Lüneburg 1 1 1 3 1 0 1 8 
ded1 Chemnitz 1 2 1 3 0 0 1 8 
ded2 Dresden 1 2 1 2 0 1 1 8 
ded3 Leipzig 1 2 1 2 0 1 1 8 
dee1 Dessau 1 2 1 3 0 0 1 8 
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es11 Galicia 1 0 2 3 1 1 0 8 

es12 Principado de 
Asturias 

1 0 2 3 1 1 0 8 

es22 Comunidad 
Foral de Navarra 

3 0 1 3 0 1 0 8 

es23 La Rioja 3 0 2 3 0 0 0 8 
es24 Aragón 3 0 2 2 0 1 0 8 
es61 Andalucia 1 0 2 3 1 1 0 8 

es62 Región de 
Murcia 

1 0 2 3 1 1 0 8 

fr63 Limousin 1 1 2 3 0 0 1 8 

fr81 Languedoc-
Roussillon 

1 1 2 1 1 1 1 8 

fr93 Guyane 3 0 3 1 0 1 0 8 

gr23 Dytiki Ellada 
1 0 2 3 1 1 0 8 

gr30 Attiki 1 0 3 2 1 1 0 8 

ie01 Border, 
Midlands and 
Western 

2 0 2 3 1 0 0 8 

ite2 Umbria 3 0 2 2 0 1 0 8 
itf3 Campania 1 1 2 2 1 1 0 8 
itf6 Calabria 1 1 2 2 1 1 0 8 
itg1 Sicilia 1 1 2 2 1 1 0 8 
pl0B Pomorskie 1 0 1 3 1 1 1 8 

pt20 Região 
Autónoma dos 
Açores (PT) 

1 0 2 2 1 1 1 8 

si00 Slovenia 1 1 1 2 1 1 1 8 
ukf3 Lincolnshire 1 0 2 3 1 1 0 8 
ukk4 Devon 1 1 2 2 1 1 0 8 

at12 Niederösterrei
ch 

3 1 1 3 0 1 0 9 

at31 Oberösterreic
h 

3 1 1 3 0 1 0 9 

bg06 Yugoiztochen
1 0 1 2 1 1 3 9 

de12 Karlsruhe 3 2 1 2 0 0 1 9 
de13 Freiburg 3 1 1 3 0 0 1 9 
de14 Tübingen 3 1 1 3 0 0 1 9 

de22 Niederbayern
3 1 1 3 0 0 1 9 
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de23 Oberpfalz 3 1 1 3 0 0 1 9 

de26 Unterfranken 
3 1 1 3 0 0 1 9 

de91 Braunschwei
g 

3 1 1 3 0 0 1 9 

ee00 Estonia 1 0 1 2 1 1 3 9 

es52 Comunidad 
Valenciana 

1 1 2 3 1 1 0 9 

es63 Ciudad 
Autónoma de 
Ceuta (ES) 

3 0 3 3 0 0 0 9 

es64 Ciudad 
Autónoma de 
Melilla (ES) 

3 0 3 3 0 0 0 9 

fi13 Itä-Suomi 1 0 2 3 1 1 1 9 

fi1a Pohjois-Suomi 
1 0 3 3 1 0 1 9 

fr83 Corse 1 0 2 2 0 1 3 9 
fr91Guadeloupe 3 0 3 1 1 1 0 9 
fr92 Martinique 3 0 3 1 1 1 0 9 
fr94 Réunion 3 0 3 1 1 1 0 9 
gr21 Ipeiros 2 0 2 3 1 1 0 9 

gr25 Peloponnisos 
2 0 2 3 1 1 0 9 

gr43 Kriti 1 0 2 1 1 1 3 9 
itc4 Lombardia 3 1 1 3 0 1 0 9 
ite4 Lazio 3 1 2 1 1 1 0 9 
itf1 Abruzzo 3 1 2 2 1 0 0 9 

se07 Mellersta 
Norrland 

3 0 2 3 0 1 0 9 

ukc2 Northumberla
nd, Tyne and Wear

1 0 3 3 1 1 0 9 

uke2 North 
Yorkshire 

3 0 3 3 0 0 0 9 

ukm4 Highlands 
and Islands 

1 1 3 2 1 1 0 9 

ukn0 Northern 
Ireland 

1 0 3 3 1 1 0 9 

at22 Steiermark 3 1 1 3 0 1 1 10 

be32 Prov. Hainaut
1 3 2 3 0 0 1 10 

be33 Prov. Liège 1 3 2 3 0 0 1 10 
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be34 Prov. 
Luxembourg (B) 

1 1 2 3 0 0 3 10 

be35 Prov. Namur 
1 3 2 3 0 0 1 10 

cy00 Cyprus 1 0 3 1 1 1 3 10 

de24 Oberfranken 
3 2 1 3 0 0 1 10 

de27 Schwaben 3 2 1 3 0 0 1 10 
de72 Gießen 3 2 1 3 0 0 1 10 
de73 Kassel 3 2 1 3 0 0 1 10 
de92 Hannover 3 1 1 3 0 1 1 10 

de94 Weser-Ems 
3 1 1 3 1 0 1 10 

dea2 Köln 3 2 1 2 0 1 1 10 
dea4 Detmold 3 2 1 3 0 0 1 10 
dea5 Arnsberg 3 2 1 3 0 0 1 10 
deb1 Koblenz 3 3 1 2 0 0 1 10 

deb3 Rheinhessen-
Pfalz 

3 2 1 3 0 0 1 10 

dec0 Saarland 3 2 1 2 0 1 1 10 

fr21 Champagne-
Ardenne 

3 1 2 3 0 0 1 10 

fr26 Bourgogne 3 1 2 3 0 0 1 10 
fr42 Alsace 3 1 1 3 0 1 1 10 
fr52 Bretagne 3 0 2 2 1 1 1 10 

fr62 Midi-Pyrénées 
3 1 2 2 0 1 1 10 

fr72 Auvergne 3 1 2 3 0 0 1 10 

gr42 Notio Aigaio 
1 0 2 2 1 1 3 10 

ie02 Southern and 
Eastern 

2 0 3 3 1 1 0 10 

itc1 Piemonte 3 1 2 3 0 1 0 10 
ite1 Toscana 3 1 2 2 1 1 0 10 
ite3 Marche 3 0 2 3 1 1 0 10 
nl13 Drenthe 1 1 3 3 0 0 2 10 
nl23 Flevoland 1 2 3 2 0 0 2 10 

pt30 Região 
Autónoma da 
Madeira (PT) 

2 0 2 1 1 1 3 10 

se06 Norra 
Mellansverige 

3 0 2 3 1 1 0 10 
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se09 Småland med 
öarna 

3 0 2 3 1 1 0 10 

sk01 Bratislavský 
2 2 3 1 0 1 1 10 

ukc1 Tees Valley 
and Durham 

1 1 3 3 1 1 0 10 

uke3 South 
Yorkshire 

1 3 3 3 0 0 0 10 

ukf1 Derbyshire 
and 
Nottinghamshire 

3 1 3 3 0 0 0 10 

ukg2 Shropshire 
and Staffordshire 

3 1 3 3 0 0 0 10 

ukh3 Essex 1 1 3 3 1 1 0 10 

ukj1 Berkshire, 
Bucks and 
Oxfordshire 

3 1 3 3 0 0 0 10 

ukj4 Kent 1 1 3 3 1 1 0 10 

ukk2 Dorset and 
Somerset 

3 1 2 2 1 1 0 10 

ukm1 North 
Eastern Scotland 

3 0 3 2 1 1 0 10 

at34 Vorarlberg 3 1 1 3 0 0 3 11 

be22 Prov. 
Limburg (B) 

3 3 1 3 0 0 1 11 

de11 Stuttgart 3 2 1 3 0 1 1 11 

de25 Mittelfranken 
3 2 1 3 0 1 1 11 

de30 Berlin 3 2 3 2 0 1 0 11 
de50 Bremen 3 2 1 2 1 1 1 11 
dea3 Münster 3 2 1 3 0 1 1 11 
deb2 Trier 3 2 2 3 0 0 1 11 

def0 Schleswig-
Holstein 

3 1 3 2 1 0 1 11 

es21 Pais Vasco 
3 2 1 3 1 1 0 11 

es30 Comunidad 
de Madrid 

3 2 3 2 0 1 0 11 

fi18 Etelä-Suomi 3 0 3 3 1 0 1 11 
fi19 Länsi-Suomi 3 0 3 3 1 0 1 11 
fr22 Picardie 3 1 2 3 0 1 1 11 
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fr23 Haute-
Normandie 

3 1 2 3 1 0 1 11 

fr24 Centre 3 1 2 3 1 0 1 11 

fr25 Basse-
Normandie 

3 1 2 3 1 0 1 11 

fr30 Nord - Pas-de-
Calais 

1 2 2 3 1 1 1 11 

fr41 Lorraine 3 1 2 3 0 1 1 11 

fr43 Franche-
Comté 

3 1 2 3 0 1 1 11 

fr53 Poitou-
Charentes 

3 1 2 3 1 0 1 11 

fr82 Provence-
Alpes-Côte d'Azur 

3 1 2 2 1 1 1 11 

gr22 Ionia Nisia 1 0 2 3 1 1 3 11 

gr41 Voreio Aigaio 
1 0 2 3 1 1 3 11 

hu10 Közép-
Magyarország 

2 1 3 1 0 1 3 11 

itc3 Liguria 3 2 2 2 1 1 0 11 

itd1 Provincia 
Autonoma 
Bolzano-Bozen 

3 0 2 3 0 0 3 11 

itd2 Provincia 
Autonoma Trento 

3 0 2 3 0 0 3 11 

itd5 Emilia-
Romagna 

3 1 2 3 1 1 0 11 

pt15 Algarve 1 0 2 3 1 1 3 11 

se02 Östra 
Mellansverige 

3 0 3 3 1 1 0 11 

se04 Sydsverige 3 0 3 3 1 1 0 11 

se08 Övre 
Norrland 

3 0 3 3 1 1 0 11 

se0a Västsverige 
3 0 3 3 1 1 0 11 

ukd1 Cumbria 3 1 2 3 1 1 0 11 
ukd2 Cheshire 3 2 3 3 0 0 0 11 

ukf2 Leicestershire, 
Rutland and 
Northants 

3 1 3 3 0 1 0 11 



 

 219 
 

ukg1 Herefordshire
, Worcestershire 
and Warks 

3 1 3 3 0 1 0 11 

ukh1 East Anglia 
3 0 3 3 1 1 0 11 

ukk1 Gloucestershi
re, Wiltshire and 
North Somerset 

3 1 3 2 1 1 0 11 

ukl2 East Wales 3 1 3 2 1 1 0 11 

ukm3 South 
Western Scotland 

3 1 3 2 1 1 0 11 

at21 Kärnten 3 1 1 3 0 1 3 12 

be31 Prov. Brabant 
Wallon 

2 3 3 3 0 0 1 12 

cz01 Praha 2 2 3 1 0 1 3 12 

de21 Oberbayern 
3 1 3 3 0 1 1 12 

de60 Hamburg 3 2 3 2 1 1 0 12 
dea1 Düsseldorf 3 2 1 3 1 1 1 12 
dk00 Denmark 3 1 3 3 1 1 0 12 
fi20 Åland 3 0 3 1 1 1 3 12 

fr10 Île de France 
3 2 3 3 0 1 0 12 

fr51 Pays de la 
Loire 

3 1 2 3 1 1 1 12 

fr61 Aquitaine 3 1 2 3 1 1 1 12 

fr71 Rhône-Alpes 
3 1 3 3 0 1 1 12 

itc2 Valle 
d'Aosta/Vallée 
d'Aoste 

3 0 2 3 0 1 3 12 

itd4 Friuli-Venezia 
Giulia 

3 1 2 3 1 1 1 12 

nl11 Groningen 2 1 3 3 1 0 2 12 
nl21 Overijssel 3 1 3 3 0 0 2 12 
se01 Stockholm 3 1 3 3 1 1 0 12 

uke1 East Riding 
and North 
Lincolnshire 

3 1 3 3 1 1 0 12 
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ukh2 Bedfordshire, 
Hertfordshire 

3 2 3 3 0 1 0 12 

ukj2 Surrey, East 
and West Sussex 

3 1 3 3 1 1 0 12 

ukj3 Hampshire 
and Isle of Wight 

3 1 3 3 1 1 0 12 

ukm2 Eastern 
Scotland 

3 0 3 2 1 1 2 12 

at32 Salzburg 3 0 3 3 0 1 3 13 
at33 Tirol 3 0 3 3 0 1 3 13 

be21 Prov. 
Antwerpen 

3 3 2 3 1 0 1 13 

be23 Prov. Oost-
Vlaanderen 

3 3 2 3 1 0 1 13 

be25 Prov. West-
Vlaanderen 

3 3 2 3 1 0 1 13 

de71 Darmstadt 3 2 3 3 0 1 1 13 
es51 Cataluña 3 1 1 3 1 1 3 13 

es53 Illes Balears 
3 0 3 2 1 1 3 13 

es70 Canarias 
(ES) 

3 0 3 2 1 1 3 13 

itd3 Veneto 3 1 1 3 1 1 3 13 
nl22 Gelderland 3 3 3 2 0 0 2 13 
nl31 Utrecht 3 3 3 2 0 0 2 13 

nl32 Noord-Holland
3 3 3 2 1 1 0 13 

nl34 Zeeland 3 1 3 3 1 0 2 13 
ukd4 Lancashire 3 2 3 3 1 1 0 13 

uke4 West 
Yorkshire 

3 3 3 3 0 1 0 13 

ukg3 West 
Midlands 

3 3 3 3 0 1 0 13 

uki1 Inner London 
2 3 3 3 1 1 0 13 

uki2 Outer London 
3 3 3 3 0 1 0 13 

be24 Prov. Vlaams 
Brabant 

3 3 3 3 0 1 1 14 

lu00 Luxembourg 
(Grand-Duché) 

3 1 3 3 0 1 3 14 

nl12 Friesland 3 2 3 3 1 0 2 14 
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nl33 Zuid-Holland 
3 3 3 2 1 0 2 14 

ukd3 Greater 
Manchester 

3 3 3 3 1 1 0 14 

ukd5 Merseyside 
1 3 3 3 1 1 2 14 

at13 Wien 3 3 3 3 0 0 3 15 

be10 Région de 
Bruxelles-
Capitale/Brussels 
Hoofdstedelijk 
Gewest 

3 3 3 3 0 0 3 15 

nl41 Noord-
Brabant 

3 3 3 3 1 0 2 15 

nl42 Limburg (NL) 
3 3 3 3 0 1 2 15 

mt00 Malta 1 NA 1 NA 1 1 0 NA 
Forrás: www.europa.eu.int/comm/eurostat alapján saját 

 


