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ELŐSZÓ 

 

 

Az 1957-es Római Szerződés óta a Közösség egyik legfontosabb feladata a 

„gazdasági tevékenységek harmonikus fejlesztésének” elősegítése. A regionális 

problémák megoldására és a regionális egyenlőtlenségek korrigálására irányuló 

koordinált közösségi megoldások szükségességét tehát már az 50-es években 

felismerték és számos Bizottsági jelentésben megfogalmazták.  

 

Az Európai Unió kohéziós politikájában erőfeszítéseit kezdetektől fogva az 

egyenlőtlenségek orvoslására, a gyorsuló ütemű változások kezelésére és a 

népesség elöregedésének problémájára összpontosítja. Azonban a harmonikus 

fejlődés, illetve a területi egyenlőtlenségek mérséklésének megvalósítása a 

bővítéseknek köszönhetően egyre nehezebb feladat elé állítja az Unió 

tagállamait, illetve régióit. A folyamatosan változó gazdasági-társadalmi 

helyzet, a felmerülő újabb és újabb problémák mindig megújuló, az igényekhez 

és a fenntartható stratégiához leginkább illeszkedő kohéziós politikát követelnek 

az Uniótól.  

 

Az 1988-as reform óta eltelt 20 év beavatkozásai, célkitűzései, forráselosztása is 

ezt a megújulást tükrözik, hiszen az elmúlt időszak programozási időszakaiban 

tisztán fellelhetőek a korábbi időszakok tapasztalatain alapuló változások az 

intézkedések, szabályozások és a forrásallokálás területein is egyaránt. Ezen 

változások áttekintését célozta meg bemutatni a szerző ezzel a tantárgyi 

segédletként szolgáló jegyzettel. 

 

         A szerkesztő 

 

Kelt: Gödöllő, 2009. január 
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I. A REGIONÁLIS TÉRSZERKEZET VÁLTOZÁSA 

EURÓPÁBAN 

 

Az európai gazdasági és szociális tér erősen tagolt. A településhálózatokban, a 

gazdaságok szerkezetében, a népesség iskolázottságában és infrastrukturális 

ellátottságában megmutatkozó különbségek okai a kontinens több évszázados 

történelmi fejlődésében keresendők. A társadalmi alapfunkciókat (lakás, 

munkavégzés, elosztás-ellátás, képzés-kultúra, regenerálódás, kommunikáció, 

közösségi élet) hordozó térelemek és a társadalmi szükségletek összehangolása a 

történelmi fejlődés során különböző formákat öltött.  

 

A társadalom által használt térben szervezett és spontán folyamatok egyaránt 

zajlanak. A szabályozottságot - egyre táguló földrajzi környezetben - kezdetben 

a társadalom kisebb csoportjai alakították ki (például az égetéses 

vándorművelést Afrikában az egyes törzsek szabályozták, a szigorú 

térszervezésen nyugvó Nílus-völgyi öntözéses gazdálkodás már több település 

együttműködését igényelte, a Római Birodalom kontinentális úthálózatának 

kiépítése központi és regionális erőfeszítéseket követelt). Az állam szerepe a 

nemzetgazdaságok, a tőkés nemzeti piacok létrejöttének idején, a XIX. 

században erősödött meg. Az állam aktív beavatkozása a térszervezésbe a 

városépítés szabályozásával, az állam és az állampolgár viszonyát területileg is 

egységesen irányító modern közigazgatási szervezetek létrehozásával kezdődött 

(KÁPOSZTA 2002/a). 

 

A XIX. századi állam- és nemzetfejlődés európai folyamata az egyes országok 

területi szerkezetét különbözőképpen alakította. A többközpontú államokban 

(Olaszországban, Németországban, Spanyolországban) az ipari fellendülés, a 

közlekedési infrastruktúra kiépülése több városi térséget érintett.  
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Ezek közel hasonló fejlődési pályán haladtak, a gazdaság parancsnoki posztjai 

különböző helyekre települtek, a kulturális, a politikai és a közigazgatási 

intézmények is decentralizált formát öltöttek. Az egyközpontú országokban 

(Franciaországban, Ausztriában, Magyarországon, a kelet-közép-európai 

országok többségében és részben az Egyesült Királyságban) a domináns 

fővárosokon kívüli perifériák teljesítőképessége gyenge volt, a vasúthálózatot az 

állam centrumát kiszolgáló sugaras szerkezetben fejlesztették, a kulturális és 

politikai funkciók is ide összpontosultak (HORVÁTH 2004). 

 

A nyersanyagigényes ágazatok rohamos fejlődése a korábbi növekedési 

központoktól (Antwerpen, Velence, Firenze, Amszterdam, Bordeaux) távoli 

területeken indult meg, e térségek (Észak- és Kelet-Anglia, Lotharingia, Ruhr-

vidék, Észak-Olaszország) településein a népességszám megsokszorozódott. 

Más országrészek a nagy vándorlások következtében elnéptelenedtek. A XIX-

XX. század fordulóján jöttek létre a nagyvárosi ipari agglomerációk, ekkor 

alapozódott meg jó néhány ország monocentrikus térstruktúrája (HORVÁTH 

1998). Az új ipari központokban uralkodó kaotikus állapotok késztették az 

állami szerveket különböző fejlesztési rendszabályok bevezetésére. 

 

1.1 Lépések a tudatos területi politika felé a XX. század évtizedeiben 

 

A legátfogóbb törvényi szabályozásra 1909-ben Nagy-Britanniában került sor. 

A Lakás- és Várostervezési Törvény alapján a helyi önkormányzatok - 

megfelelő állami pénzügyi támogatás mellett - fejlesztési terveket készítettek és 

ezekben egységes normákat érvényesítettek. A két világháború között a térbeli 

fejlődés részleges szabályozását egyre több ország kormánya iktatta 

programjába.  
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Az I. világháború utáni új kelet-közép-európai nemzetállamok a korábban eltérő 

érdekkörökhöz tartozó területeik kohéziójának erősítésére dolgoztak ki 

koncepciókat, majd a 30-as évek elejének gazdasági depressziója váltott ki 

állami beavatkozást és fejlesztést Nyugat-Európa és az Egyesült Államok válság 

sújtotta térségeiben. Komplex regionális fejlesztésről azonban ekkor még csak 

Nagy-Britanniában beszélhettünk. Az 1928-ban megalakult az Ipari 

Áttelepítési Tanács, majd az 1934-ben elfogadott Speciális Térségek 

Törvénye négy nagy nehézipari körzet (Dél-Wales, Északkelet-, Északnyugat-

Anglia és Kelet-Skócia) fejlesztésére különleges pénzügyi alapokat és önálló 

szervezetet (a Speciális Térségek Rekonstrukciós Társaságát) hozott létre. 

Átfogó vizsgálatok indultak az ipar és a népesség területi átrendezésének 

szervezésére (HORVÁTH 1998). 

 

A II. világháború utáni újjáépítés eufóriája átmenetileg feledtette a kirívó 

regionális egyenlőtlenségeket, a 40-es évek végén azonban a piacgazdaságokban 

átfogó regionális fejlesztési programok készültek. Jelentős fáziskéséssel a kelet-

európai szocialista országok is kidolgozták területfejlesztési elképzeléseiket (a 

termelőerők területi elhelyezésének addig már sokfajta tervezetét előállító 

Szovjetunió után az első területfejlesztési dokumentum Magyarországon készült 

1959-ben „Az ipartelepítés állami feladatai” címmel). A II. világháború utáni 

rekonstrukciókat követő nagy gazdasági fellendülés Európa különböző 

fejlettségű és adottságú térségeiben eltérő típusú folyamatokat indított el, a 

hagyományos ipari központok és régióik modernizálódtak, a perifériák 

elmaradottsága tovább fokozódott, az ezekről eláramló népesség a nagyvárosi 

agglomerációkban telepedett le, tovább növelte a konurbációs gyűrűk szociális 

problémáit (HORVÁTH 1998). 
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Az 50-60-as évek töretlen gazdasági fejlődése, a korszak uralkodó politikai 

áramlata és közgazdasági gondolkodása, a jóléti állam gazdaságpolitikája a 

regionális politikában is új korszakot nyitott. Az addigi rejtett, „szunnyadó" 

területfejlesztést aktív állami intervenciós politika váltotta fel. Nyugat-Európa 

országaiban kiterjedt regionális fejlesztési programok fogalmazódtak meg. A 

központosított jövedelmek egyre növekvő hányadát fordították az országok 

térszerkezetének átalakítására, a területi egyenlőtlenségek mérséklésére. 

 

A piacgazdaságok paradigmaváltása a 70-es években felülvizsgálatra késztette a 

korábbi regionális fejlesztési filozófiákat. E fejlődési periódus elméleti és 

gyakorlati tapasztalatainak átfogó értékelése nyomán tisztázódtak az ipari és a 

posztindusztriális társadalmak területfejlesztési feladatai és céljai, a regionális 

politika a társadalom- és gazdaságpolitika szerves részévé vált (YUILL-

ALLEN-HULL 1980; VANHOVE-KLAASSEN 1979; WADLEY 1986). Az 

1970-es évek elején zajló világgazdasági korszakváltás hatással volt a 

tradicionális regionális politikára is, és egy új típusú fejlesztési irányzat vette 

kezdetét Európa piacgazdasági országaiban is. A fejlett tőkés országok az ún. 

strukturális alkalmazkodás periódusába léptek.  

 

A teljes foglalkoztatottságra való törekvés korábbi politikáját a kínálatorientált 

nemzeti verseny- és struktúrapolitika váltotta fel. Kelet-Közép-Európa 

tervgazdálkodást folytató államaiban iránymódosulás azonban nem következett 

be, hanem a hagyományos területfejlesztési felfogás volt a meghatározó. 

Mindössze a magyar és a lengyel reformok keretei között fogalmazódtak meg 

elképzelések a regionális politika modern eszköz- és intézményrendszerének a 

kialakítására.  
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Ezek a kísérletek azonban – rendszeridegen jellegük miatt – többségükben 

sikertelenek voltak. Bár a szocialista területfejlesztés a két országban céljait 

igyekezett mindig az európai normák szellemében megfogalmazni, 

megvalósításukat azonban az egyközpontú tervgazdaság politikai 

követelményeinek rendelték alá: az ágazati (elsődlegesen ipari) tervek regionális 

koordinálását központi, bürokratikus erőforrás-elosztás helyettesítette 

(HORVÁTH 1998). 

 

A kelet-közép-európai területfejlesztési politikák, a hatalmi stabilitás 

szempontjai és az infrastruktúra szerepének ideológiai lekicsinylése miatt 

egyértelműen várospártiak és faluellenesek voltak, deklarációi ellenére a 

településhálózat erőteljes koncentrációját támogatták (ENYEDI 1989). Nem 

kétséges, hogy ennek eredményeként egy formájában korszerű városhálózat 

alakult ki a korábban rurális Kelet-Közép-Európában. A klasszikus 

városfunkciók azonban rosszul működtek, a termelés infrastrukturális rendszerei 

ugyan megszerveződtek, a településközi kapcsolatok hálózatai azonban nem 

épültek ki, mint ahogy az életkörülmények kiegyenlítése helyett a települési 

díszfunkciók következtében újfajta társadalmi egyenlőtlenségek keletkeztek. 

 

Az erős regionális gazdaságok a politikai állam fejlődését és a nemzeti 

integrációt változatos módokon befolyásolták. A kiemelkedő ipari érdekkörök 

általában a termékeik kedvező elhelyezését biztosító integrált nemzeti piacok 

fejlesztésében voltak érdekeltek, a védővámok tekintetében azonban a nemzeti 

és a regionális elképzelések között éles ellentétek húzódtak meg. A gazdasági 

érdekek sokszor meghátrálásra kényszerítették a regionális eliteket, a nemzeti 

kormányok által nyújtott nemzeti piacvédelem előbbrevaló volt a területi 

önkormányzati intézmények önállóságának erősítésénél, a központi 

kormányzattal való konfrontációnál.  
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Az állam, a gazdaság és a társadalmi struktúrák kapcsolatrendszerét Nyugat-

Európában az elmúlt fél évszázadban állandó változások jellemezték, a hatalom 

decentralizációját a nemzeti határokat átlépő globális tendenciák is ösztönözték. 

Kelet-Európában viszont a merev politikai szerkezet megakadályozta a 

gazdasági reálfolyamatok tényleges kibontakozását, a központi befolyás hatására 

a gazdasági tér egységei homogenizálódtak. 

 

A posztmodern típusú térfelfogás terjedésének következménye az új 

területfejlesztési paradigma fokozatos térhódítása. A belső erőforrásokra 

támaszkodó, az önerőre is építő, a perifériákról kiinduló fejlesztési felfogás 

lassan polgárjogot nyer a fejlettebb térségek stratégiáiban, sőt, egyre több állam 

központi regionális politikája is az „alulról építkezés” elvét tekinti egyik 

kiindulópontjának (PERULLI 1998). A gazdasági fejlődés új hajtóerőkkel 

bővült a 80-as évek végére, így a kutatás-fejlesztés, a humán tőke és a 

regionális szerkezet által nyújtott mennyiségi és minőségi megújításokkal. A 

területi gazdasági szerkezetek sajátosságai, a telephelyek koncentrált 

együttműködései, a településeken belül kialakult kapcsolatok, de a 

településhálózat sajátosságai is a gazdasági mozgásteret bővítették. Mindezek új 

fejlesztési stratégiák kidolgozására ösztönözték a különféle területi – országos, 

regionális és helyi – szinteket (RECHNITZER 1998). A folyamatokat az is 

gyorsította, hogy a kelet-európai országokban megindult politikai és gazdasági 

változások a 90-es évek elején új helyzetet teremtettek az európai 

térszerkezetben. Az eddig elzárt országok, s azok térségei most hirtelen 

megnyíltak, Európa többé nem Nyugat-Európát, s magát az Európai Közösséget 

jelentette.  

 

Az új piacokat el kellett érni, a közlekedési hálózatokat össze kellett kapcsolni, a 

település hálózat elemeit egybe kellett fűzni és számtalan további, eddig nem 

ismert regionális problémával kellett szembenézni.  
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A nyugat-európai politikusok és területi tervezők tehát új kihívásokkal találták 

szembe magukat, amelyekre egyrészt országaik fejlesztési stratégiájában, 

másrészt viszont az egész közösségnek a jövőképében feleletet kellett adniuk 

(RECHNITZER 1998). 

 

Az utóbbi évek változásai azt vetítik előre, hogy a XXI. század legelején a 

regionális politika mozgásterét – a gazdaság fejlődési öntörvényein kívül – két 

markáns tényező határozza meg: az egyik az Európai Unió szervezeti, működési, 

finanszírozási reformja és keleti bővülése, a másik pedig – nem kis mértékben 

az előbbi tényező hatására – a nemzetállamokon belüli új hatalmi 

munkamegosztás kialakulása, a decentralizáció (MICHALSKI – SARACENO 

2000). Az európai gazdaság fejlődési tényezőiben bekövetkezett tartós 

átalakulási tendenciák és az európai integráció minőségi jellegű változásai, 

illetve mindezeknek a nemzeti politikai rendszerekre gyakorolt hatásai 

érezhetően befolyásolják a regionális politika cél-, eszköz- és 

intézményrendszerének jövőbeli alakulását is, azonban az alapvető cél nem 

várható, hogy jelentősen módosulna, ugyanis a területi egyenlőtlenségek a 

gazdasági fejlődés akadályát jelentik, gátolják a versenyképesség 

erősödését, szociális feszültségekhez vezetnek, korlátozzák az egységes 

Európa-koncepció megvalósítását. 

 

A regionális politika évszázados fejlődésének legfontosabb tanulsága ma már az 

európai gondolkodás szerves részévé vált. A szolidaritás eszméjét az európai 

államok többségének nemzeti és ágazati politikái, az Európai Unió kohéziós 

stratégiája a társadalmi cselekvés kiindulópontjának tekintik. Az európai 

modellt mindenekelőtt ez különbözteti meg a többi kontinens 

társadalomirányítási gyakorlatától.  
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A kohéziós modell gazdasági értelemben a régiók és a társadalmi csoportok 

közti különbségek mérséklését jelenti, azt, hogy a népesség minél szélesebb 

rétegei működhessenek közre a gazdasági növekedés feltételeinek 

megteremtésében és részesedhessenek ezek eredményeiből. A kohézió szociális 

dimenziója a foglalkoztatottság lehető legmagasabb szinten tartását, a hátrányos 

társadalmi rétegek foglalkoztatási lehetőségeinek javítását és a munkanélküliség 

mérséklését fogja át. S végül a kohézió a politikai gyakorlatban az államon és 

az Európai Közösségen belüli kölcsönös támogatás megnyilvánulása, nem 

egyszerűen csupán jövedelemtranszfer formájában, hanem a belső erőforrások 

optimális hasznosítását szolgáló eszközök és módszerek közös alkalmazásában 

(HORVÁTH 2004). A kohézió tehát az integráció előfeltétele, megkövetelve a 

nemzeti és közösségi regionális politikák nagyobb összhangját, vagyis 

ösztönözve a kölcsönös egymásra hatást. Kialakulását legfőképpen a területi 

egyenlőtlenségek, s az ezek függvényeként kialakult centrumok és perifériák 

akadályozzák, a regionális politika központi kérdése ezért a periférikus helyzet 

felszámolásával függ össze (BORZÁN 2004). 

 

Az erős regionális gazdaságok a politikai állam fejlődését és a nemzeti 

integrációt változatos módokon befolyásolták. A kiemelkedő ipari érdekkörök 

általában a termékeik kedvező elhelyezését biztosító integrált nemzeti piacok 

fejlesztésében voltak érdekeltek, a védővámok tekintetében azonban a nemzeti 

és a regionális elképzelések között éles ellentétek húzódtak meg. A gazdasági 

érdekek sokszor meghátrálásra kényszerítették a regionális eliteket, a nemzeti 

kormányok által nyújtott nemzeti piacvédelem előbbrevaló volt a területi 

önkormányzati intézmények önállóságának erősítésénél, a központi 

kormányzattal való konfrontációnál.  
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Az állam, a gazdaság és a társadalmi struktúrák kapcsolatrendszerét Nyugat-

Európában az elmúlt fél évszázadban állandó változások jellemezték, a hatalom 

decentralizációját a nemzeti határokat átlépő globális tendenciák is ösztönözték. 

Kelet-Európában viszont a merev politikai szerkezet megakadályozta a 

gazdasági reálfolyamatok tényleges kibontakozását, a központi befolyás hatására 

a gazdasági tér egységei homogenizálódtak. 

 

A XX. század utolsó harmadában az európai regionális fejlődésre a globalizáció 

nyomta rá bélyegét. A gazdaság szervezeti rendszerében a posztfordista 

struktúrák kerültek túlsúlyba, a termelési tényezők mobilitásának alakításában új 

szereplők, intézmények és finanszírozási formák jelentek meg. A globalizáció 

generálta folyamatok többsége erőteljes hatást gyakorolt a nemzetgazdasági és 

az interregionális terek átrendeződésére. A területi fejlődés jövője 

szempontjából különösképpen 7 hatótényező szerepére érdemes figyelemmel 

lenni (AMIN-THRIFT 1994, 1995). 

 

Az első globalizációs trend a pénzpiacok növekvő koncentrációja révén 

rajzolódik ki. A termelést is maga alá gyűrő pénzügyi hatalom egyre 

erőteljesebben vonja befolyási körébe a világgazdaság szabályozását, az üzleti 

döntéseket. A második világméretű változás a tudásigényes rendszerek 

térhódításában érzékelhető. A tudás termelése, elosztása és cseréje a gazdaság 

kulcselemévé válik, az e feltételek megléte alapján szelektálódnak a globális és 

transznacionális piaci szereplők. A tudásfaktorhoz is szorosan kapcsolódó 

harmadik globalizációs tényező a technológia transznacionalizálódása, a 

technológiák gyors cserélődése, az innovációs reakcióidő csökkenése. A 

telekommunikáció, az űrtechnikai és a gyógyszeripar, a pénzügyi szolgáltatások 

és a mikroelektronikai eszközök fejlődése gyorsabbá teszi a szabványok és a 

know-how-k elterjedését.  
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A negyedik globalizációs erőtényező a globális oligopóliumok terjedése, 

aminek következtében a nemzeti gazdaságok piacbefolyásoló szerepe 

mérséklődik, a gazdasági hatalom erővonalai átrendeződnek. A gazdasági és 

pénzügyi reálfolyamatokkal párhuzamosan kibontakozó ötödik elem a 

transznacionális gazdasági diplomácia megerősödése és a globalizálódó 

államhatalom intézményeinek fejlődése. A vezető világhatalmak az új 

intézményi formákat saját pozícióik erősítésére használják fel, bár a szervezetek 

működésének szabályozása ugyanakkor gátat is igyekszik szabni e 

törekvéseknek. A nemzetközi szervezetekben e két erőtér közötti küzdelem 

gyakran az instabilitás érzetét kelti. Az intenzív globális kommunikációval és 

nemzetközi migrációval hozható összefüggésbe a hatodik globális hatótényező, 

a világméretű kulturális csere, a meghatározott térhez nem köthető kulturális 

jegyek, fogalmak és identitás terjedése és általánossá válása. Az intenzív 

forgalmú idegenforgalmi helyek, a vendégmunkásokat foglalkoztató városok, a 

menekülteket befogadó térségek lassan etnikai tájjá formálódnak. Az 

elektronikus média által továbbított általános és közös emberi értékek, a 

fogyasztói kultusz, a nemzetietlenített etnikai motívumok révén kialakulóban 

vannak a médiatájak. Az állam és a helyi közösségek igényeit legitimálni 

szándékozó mozgalmak, a szabadság, a demokrácia, a szuverenitás, az emberi 

jogok és a polgárság eszméje pedig a posztmodern ideológiai táj képét vetítik 

elő (KING 1991; SMITH 1990). Mindezek a folyamatok önmagukban 

természetesen nem okoznak kulturális homogenizációt, csupán – bár ez sem 

jelentéktelen hatás – a helyi kultúrák sokszínűségét fokozzák. S végezetül, az 

előbb említett hatások, az áramlási terek adminisztratív méretei rugalmassá 

válnak, a termelési és a szolgáltatási hálózatok világméretekben szabadon 

szerveződhetnek (HORVÁTH 1998). 
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A globalizációs folyamatok hatásaira az egyes régiók és városok 

különbözőképpen reagáltak, adottságaik és az alkalmazott stratégiák 

függvényében nyertesek vagy vesztesek lettek. A negatív következményeket 

elkerülendő, a helyi és a regionális hatóságok érdekeik védelmére intézkedések 

egész sorát foganatosították. Az alkalmazkodási stratégiák ugyanakkor az 

egybeolvadás ellenében az elkülönülést erősítik. Ezt szolgálják például a 

megélénkülő regionális kulturális mozgalmak és az egyre eredményesebben 

fellépő etnikai szervezetek. Kérdés persze, hogy az identitást favorizáló 

regionális stratégia alkalmas-e a régió nemzeti vagy nemzetközi pozíciójának 

védelmére, elegendő fejlesztő erőt jelent-e a régió teljesítőképességének 

növelésében (KEATING-LOUGHLIN 1997). 

 

A válasz nyilván attól függ, hogy Európa melyik térségének milyen régiójáról 

van szó. A hagyományos iparvidékek, a vidéki regionális centrumok vagy a 

globális metropoliszok lényegesen eltérő feltételekkel rendelkeznek a 

hagyományosan értelmezett reakcióképesség szempontjából. Az 

alkalmazkodásnak a klasszikus termelési tényezők minősége azonban csak az 

egyik előfeltétele. A másik – a hálózatos gazdaság működéséből következő új – 

adaptációs kritérium a régió vagy a város szervezetei és intézményei közötti 

kapcsolatok jellege, a közös célkitűzés intézményesülésének lehetősége, a helyi 

ösztönzők, a kollektív döntések előkészítése, a társadalmi konszenzus. Ez az új 

versenyképességi tényezőcsoport tehát azt jelzi, hogy a helyi és regionális 

fejlődés sikere már nem csupán szűk gazdasági szempontokon múlik, hanem a 

területi növekedésben érdekelt szereplők szoros koalíciójától, intézményes 

együttműködéstől is függ. 

 

A posztmodern típusú térfelfogás terjedésének következménye az új 

területfejlesztési paradigma fokozatos térhódítása.  
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A belső erőforrásokra támaszkodó, az önerőre is építő, a perifériákról kiinduló 

fejlesztési felfogás lassan polgárjogot nyer a fejlettebb térségek stratégiáiban, 

sőt, egyre több állam központi regionális politikája is az „alulról építkezés” elvét 

tekinti egyik kiindulópontjának (PERULLI 1998). 

 

A globalizálódás folyamatos lendületben tartja, sőt esetenként fel is gyorsítja a 

posztmodern gazdaság szerkezeti átrendeződésének mozgástendenciáit. A 80-as 

évtizedben megalapozott gazdasági paradigma kiteljesedése Európában az új 

évezred első évtizedeiben várható, a posztfordista térformáló erők is hosszú 

ideig éreztetik még hatásukat. Az agglomerációs előnyöket érvényesítő fejlett 

szolgáltatások bővülése prognosztizálható, és országonként eltérő ütemben 

tovább folytatódik e tevékenységek koncentrált decentralizációja. A terjedés 

sebessége nem kis mértékben azon múlik, hogy a régiók fejlesztési 

stratégiájukban milyen szerepet szánnak az érett tercier és a kvaterner 

ágazatoknak, a gazdaság fejlesztésében milyen súlyt képviselnek a magas 

hozzáadott értéket termelő, klaszterekbe szerveződött ágazatok. A 

területfejlesztés új felfogása – a globalizáció hajtóerőit a helyi adottságokkal 

ötvözni képes szakmai kultúra – fontos szelekciós tényező lesz majd a területi 

egyenlőtlenségek mérséklésében és erősödésében. 

 

A globalizáció mellett az európai térségek integrációját befolyásoló második 

nagy tényezőcsoportot a gazdaság szerkezeti és szervezeti rendszerei jelentik. 

A nagy szerkezeti átrendeződések Európa legtöbb országában – Kelet-Európát 

nem számítva – már lejátszódtak. A mediterrán régiókban az agárágazat magas 

részaránya miatt a második és a harmadik szektor bővülése tovább folytatódik, 

másutt viszont az ipar belső szerkezeti átalakulása és – ezzel párhuzamosan – a 

termelő szolgáltatások fejlődése vetíthető elő.  
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Az externáliákra épülő, rugalmas termelésszervezés és a technológiai átalakulás 

a fejlett (üzleti-tanácsadási, kísérleti-fejlesztési) szolgáltatásokat a 

leggyorsabban növekvő gazdasági ágazattá emelheti. A fejlett termelő 

szolgáltatások területi eloszlása ma még nagyfokú koncentrációt mutat, azonban 

az utóbbi évtizedben – tudatos regionális politikai támogatások következtében – 

Franciaországban, Hollandiában, Ausztriában, az Egyesült Királyságban és 

Olaszországban a dekoncentráció jelei figyelhetők meg, bár az ágazatban 

elkezdődött európai specializáció azt mutatja, hogy a centrumrégiók megszerzett 

pozícióikat nehezen kívánják feladni. A decentralizáció mozgatóerői azonban 

hatásosabbnak tűnnek, lévén a terjedő regionális specializáció és térbeli 

klaszteresedés hosszú távú versenyképességének előfeltétele a megújulást 

folyamatosan biztosító fejlett szolgáltatások jelenléte. 

 

A gazdaság szervezeti rendszerét is várhatóan a jelenlegi folyamatok alakítják az 

évszázad első évtizedeiben. A kis- és középvállalkozások kétharmados súlya a 

gazdaságban várhatóan fennmarad, a multinacionális vállalatok stratégiáinak 

sikerétől függően elképzelhető arányuk lassú növekedése a feldolgozóiparban. E 

vállalatforma ugyanis fontos tényező a gazdasági és társadalmi kohézió 

erősítésében, viszonylag kis tőkeigénye miatt a fejletlenebb térségek 

foglalkoztatási gondjainak megoldásában továbbra is lényeges szereplő lehet, 

bár a gazdaság minőségi átalakulása és a regionális versenyképesség előtérbe 

kerülése miatt a közepes méretű vállalkozások fejlődése és hálózatba 

szerveződése nagyobb ütemben halad előre, sőt, felértékelődőben van a 

nagyvállalati kapcsolatok szerepe is. 

 

Az európai növekedési, versenyképességi és foglalkoztatási feltételek alakulása 

szempontjából figyelembe veendő harmadik térformáló erőnek a transzeurópai 

hálózatok fejlődése tekinthető.  
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A közlekedési, telekommunikációs és energetikai hálózatok összehangolt 

fejlesztése Nyugat-Európában érzékelhetően hozzájárult a versenyképesség 

fokozásához. Az európai perifériák – a kohéziós országok (beleértve az új 

tagállamokat is) – hálózatos infrastruktúrái azonban ma még komoly korlátot 

jelentenek az európai piacok megközelítésében, a gyors információáramlásban. 

A perifériák felzárkózásának egyik meghatározó előfeltétele a tranzakciós 

költségek mérséklése, hisz csak ezáltal aknázhatók ki az elmaradott térségek 

alacsony munkabéréből adódó előnyök. Éppen ezért Európa közlekedési 

hálózatának fejlesztésében a piacgazdaság hatékony kritériumain kívül 

regionális és szociális tényezők is érvényesülnek. Az Európai Unió 

transzeurópai hálózatfejlesztési tervei az elszigetelt régiók megközelíthetőségi 

feltételeinek javítását célozzák. 2010-ig a nagy sebességű vasútvonalak kiépítése 

6 órával csökkenti a perifériák megközelítési idejét, ami egyben azt is jelenti, 

hogy e térségek potenciális piaci kapcsolatai a mai 10-15 milliós népességű 

hatókör helyett 20-40 milliós térségre terjedhetnek ki. 

 

A területi fejlődést hosszú távon alakító folyamatok hatásai különbözőek 

lehetnek az egyes régiókban és településtípusokon. Az európai városoknak is 

újfajta kihívásokkal kell majd szembesülniük, a városhierarchia egyes szintjei 

között funkcionális átrendeződés játszódhat le. Az alábbiakban kerültek 

összefoglalásra az európai városrendszerek várható fejlődésének legfontosabb 

összetevői: 

 

 A globális városok dominanciája. Európa két, transzkontinentális 

funkciókkal rendelkező metropolisza, London és Párizs tovább erősíti 

globális piacszervező pozícióit. Berlin jövőbeli szerepe még viszonylag 

bizonytalan: a város a 2. világháború előtti fontosságát csak a kelet-

európai térség gazdasági fellendülése révén nyerheti vissza, ami viszont 

csak a távolabbi jövőben várható. 
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 A városrendszerek polarizálódása a nagy sebességű közlekedési 

infrastruktúra mentén. A transzeurópai közlekedési folyosók közelében 

elhelyezkedő városok növelhetik versenyképességüket. Megnő a 

nemzetközi repülőterek megközelíthetőségének jelentősége: a 

repülőterektől távoli városok lemaradnak a technológiai átalakulásban, 

tőkevonzó képességük gyenge marad. 

 Az államhatárok szerepének csökkenése átalakítja a 

városhierarchiát. Az Unió magtérségeinek határmenti városai az 

egységes európai piac kifejezett kedvezményezettjei lettek, a német 

egység megteremtésével több német nagyváros új funkcióhoz jutott, 

fokozni tudta teljesítőképességét. A kelet-európai átalakulás egyrészt az 

EU-tagállamok határokhoz közeli nagyvárosait hozta előnyösebb 

helyzetbe, másrészt Budapest, Prága és Varsó szerezheti vissza a 2. 

világháború előtti pozícióit. 

 Az ipari nagyvárosok hanyatlása. Az atlanti növekedési erőtérben és 

Európa más tradicionális iparvidékein a hagyományos feldolgozóipari 

központok visszaesése tovább folytatódik: azok a városok, amelyek 

valamilyen ok miatt távolmaradtak a szerkezetátalakítás fő áramától, 

egyre nehezebben képesek adaptálódni a posztfordista gazdaságszervezés 

követelményeihez, teljesítőképességük hanyatlik, fizikai környezetük 

degradálódik. 

 A nagyvárosokat körülölelő rurális övezetek felértékelődése a 

közlekedési folyosók környékén. Az „urbánus” térségek jelentős 

expanzió előtt állnak. Ezek lehetnek a korábbi városi ipari tevékenységek 

új telephelyei, alacsonyabb telekáraik és vonzó természeti környezetük 

miatt lakóhelyi funkcióik bővülhetnek, a kedvező megközelítési 

lehetőségek révén kereskedelmi és elosztó központok telephelyeivé 

válhatnak. 
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1.2 Az Európai Unió keleti bővítésének gazdasági hatásai 

 

A viszonylag alacsony jövedelemszinttel rendelkező országok 2004. május 

elsejei, illetve 2007. január elsejei EU csatlakozása tovább fokozta az Unión 

belüli fejlettségbeli és életszínvonalbeli különbségeket. Míg az EU népessége a 

bővítésnek köszönhetően több mint 20%-kal, addig gazdasági teljesítménye 

(GDP-ben) csupán kb. 5%-kal nőtt. A kibővült Unióban az 1 főre jutó jövedelem 

így több mint 20%-kal alacsonyabb lett, mint az korábban az EU15-öknél volt. 

 

Közvetlenül az 1989/99-es politikai váltás után a kontinens keleti részén 

megkezdődött egy felzárkózási folyamat, amely az újabb EU tagok felvételével 

várhatóan tovább folytatódik, bár nem fog észrevehetően felgyorsulni. A 

kiindulási állapottól és a növekedés mértékétől függően, a felzárkózás még 

évtizedekig eltarthat. 

 

A Nyugat-és Kelet-Európa közti jelentős gazdasági különbségek egyúttal – ha a 

piaci erőviszonyok kibontakoznak – magukban rejtik a jövedelemszintek sikeres 

közelítésének lehetőségét is. Mivel a tőke szabad áramlása előtt megszűntek az 

akadályok, Európa tőkeerős nyugati részéből a tőkeszegény kelet- és közép-

európai tagországokba áramlanak a beruházások, melyek ezekben az 

országokban elősegítik az 1 dolgozóra jutó tőkeállomány emelkedését, és ezáltal 

a termelés növekedését. A folyamat következménye pedig az, hogy a tényező- 

és termékárak – ideértve a béreket is – nyugat-keleti viszonylatban folyamatosan 

kiegyenlítődnek, anélkül, hogy a munkaerő elvándorolna. 

 

Kelet-Európában a fejlődés menete a rendszerváltás óta ezt a példát igazolja. A 

növekedés fellendülése azonban nem önmagában a nyitásnak köszönhető, 

hanem annak, hogy sikerült megbirkózni a tervgazdaság korszakából 

visszamaradt strukturális problémákkal.  



 21 

Mindemellett a belső kereslet alakulása nagyobb szerepet játszott a csatlakozó 

országok növekedésében, mint a(z Unióval ill. Németországgal folytatott) 

kereskedelem, vagy a(z EU-ból, ill. Németországból beáramló) működőtőke-

befektetések. 

 

A felzárkózási folyamatot ezért nem szabadna túl agresszív (adó-)harmonizációs 

következtetésekkel lelassítani. Egy ilyen harmonizációs folyamat a 15 régi EU 

tagállamnak és azok nemzetgazdaságának átmenetileg talán előnyös lehet, de 

figyelembe véve a közép-kelet-európai országok lelassult gazdasági felzárkózási 

folyamatát, valószínűleg inkább hátrányos helyzetet teremtene. 

 

Az átalakulási folyamat általában véve, és az EU integráció, különösen szem 

előtt tartva annak a termelésre gyakorolt specializációs hatásait, a keleti 

tagországok gazdaságaiban – minden valószínűség szerint – egyelőre nem 

csökkentik, hanem tovább mélyítik a kisrégiók közti különbségeket. Mindezért a 

folytatódó ágazati szerkezetváltás a felelős, amely néhány ipari ágazatnak 

fellendülést hoz, másokat pedig tönkretesz. Ugyanezek a hatások érvényesek az 

egyes telephelyek esetében is. 

 

Az egykori kelet blokk szétesése után a kelet-közép-európai országok és az 

akkori Európai Közösség között – a transzformációs folyamatok alakulásától 

függően – felerősödtek a már egyébként is létező, jövedelmi és 

termelékenységbeli különbségek. Ahhoz, hogy ez a helyzet minél előbb 

normalizálódjon, tartósan magas növekedésre volt szükség, és úgy tűnt, hogy az 

EK tagság segítségével megteremthetők az ehhez szükséges feltételek. 

Közgazdászok és gazdaságpolitikusok azt hangsúlyozták, hogy egy nagyobb és 

integráltabb piac egyrészről segíthet fellendíteni a fiatal gazdaságok termelését 

és termelékenységét, másrészről jövedelemnövekedést generálhat.  
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Úgy vélték, hogy az egyetlen járható út a csatlakozás, méghozzá egy olyan 

gazdasági közösséghez, amely a történelem során már bizonyította 

rátermettségét.  

 

A regionális integráció résztvevőjeként várhatóan könnyebb megbirkózni a 

külső nehézségekkel. A felzárkózni kívánó országok előnyösnek tartják, ha saját 

nemzeti politikáikat a partnerországok közös szabályozási rendszerébe 

illeszthetik. A kis országok szívesebben csatlakoznak gazdasági blokkokhoz, 

hogy a nagyok diszkriminatív intézkedései mellett, vagy harmadik országok 

nyomása alatt is biztonságban érezhessék magukat. Igaz, hogy a szóban forgó 

blokkok szerveződési formájukat tekintve általában szabadkereskedelmi 

övezetek vagy vámuniók, mégis számukra a közös piachoz való hozzáférés 

csupán a második legfontosabb ösztönző erő, hiszen a GATT, ill. a WTO 

keretein belül lezajlott általános kereskedelmi liberalizáció során, a piacokhoz 

való hozzájutás egyébként is, részben vagy egészben, már megvalósult. Az új 

tagok számára a vámok megszűnéséből származó előnyöknek szintén kisebb a 

jelentősége, mert a közösséggel való kereskedelmük során, már a csatlakozás 

előtt, számos esetben érvényesítették a legnagyobb kedvezmény elve szerinti 

vámeljárást. A WTO szabályai tiltják az olyan kereskedelmi szövetségeket, 

amelyek az addigi partnerek kárára változtatják meg a kereskedelem irányát. Új 

kereskedelmi kapcsolatok létrehozása ezzel szemben szívesen látott. 

 

Fontosabb volt tehát, hogy a társult országok bíztak benne, hogy a világ 

legnagyobb gazdasági közösségéhez való tartozás, a politikai életre és a 

gazdasági teljesítményre egyaránt élénkítőleg hat. Ahhoz, hogy a jelöltek a 

tagság előnyeit élvezni tudják, gazdasági nyitásra volt szükség, mivel ezek a 

nemzetgazdaságok általában véve kevésbé voltak liberalizáltak, mint a korábbi 

tagországok gazdaságai.  
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A nyugat-európai gazdaságok is, melyek növekedése az utóbbi években tartósan 

lelassult, a bővítéstől közép- és hosszú távon növekedést stimuláló hatást 

remélnek. 

 

A kelet-közép-európai országok nyitásának egyik legfontosabb következménye 

az is volt, hogy a „nyugati” területekről jelentős tőke áramlott az új 

piacgazdaságokba. A jelenség oka az volt, hogy a külföldi tőkeberuházások 

hozama a kelet-közép-európai országok több szektorában és iparában magasabb 

volt, mint az EU15-öknél. A nyugati befektetők azért jöttek nagy számban, mert 

tudták, hogy ez a kedvező állapot nem tart sokáig, azaz a kezdetben magas 

haszonkulcsok idővel csökkenni fognak. A tőke szabad áramlását biztosító piac 

pedig addig tereli a befektetéseket a tőkeszegény keleti területekre, amíg azok 

jövedelmezősége el nem éri a nyugati szintet. A tőke keletre áramlása nyugaton 

lankasztja a befektetési kedvet, tehát sor kerülhet a munkahelyexportra. Minél 

lassabban csökkennek a bérek közötti különbségek, annál hosszabb ideig 

élhetnek bizonyos országok a munkahely-kihelyezések lehetőségével. Példának 

említhető, hogy az egykori EU15-ök kelet-közép-európai csatlakozó országokba 

irányuló tőkebefektetései 2001 és 2003 között kb. 40 milliárd euróra rúgtak. 

Ennek nagyjából az 1/5-e az autóiparba áramlott, ahol a beruházások 

önmagukban 8-10.000 új munkahelyet teremtettek. 

 

Az említett tőkekiáramlás persze nem bizonyulhat tartósnak. Minél kevesebb 

akadály hárul a szabad verseny elé az Unióban, annál gyorsabban lehetünk tanúi 

az árszínvonalak kiegyenlítődésének az árupiacon. Ez egyrészről feltételezi, 

hogy mindkét régióban hasonló tőkenyereség realizálódik, melynek 

következtében a tényleges munkahely-kihelyezések csökkenni kezdenek (N. 

HISHOW 2004).  
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II. EURÓPAI SZINTŰ TERÜLETI STRATÉGIÁK 

 

Az európai szintű területfejlesztési politika elveinek kidolgozását az Európa 

Tanácshoz tartozó Területfejlesztési Miniszterek Európai Konferenciája 

(CEMAT) kezdeményezte elsőként az 1983-ban megtárgyalt Európai Területi 

Tervezési Dokumentum alapján, majd az 1988-ban elfogadott Európai Területi 

Tervezési Stratégia című összefoglalóban is sürgette – kontinens szinten – 

áttekinteni a regionális folyamatokat. Ezekben az anyagokban jelenik meg 

elsőként, a területi tervezés szükségessége, mind európai, mind nemzeti 

dimenzióban, egyben kitérnek a tervezés multi-szektorális jellegére, valamint a 

regionális politika eszköz- és intézményrendszerének összevetésére. 

 

Az uniós szerződés előkészítése kapcsán – éppen a francia elnökség alatt, nem 

véletlen, hiszen nagy hagyományokkal és tapasztalatokkal rendelkeztek a 

területi tervezésben – 1989-ben a Közösség területfejlesztéssel foglalkozó 

minisztereinek informális tanácskozását rendezték meg Nantes-ban. Az 

Informális Bizottság munkájának az eredménye az 1991-ben elfogadott 

EURÓPA 2000 (1991) tanulmány, aminek a továbbfejlesztett változata az 

EURÓPA 2000+ (1994), mely meghatározta az Európai Unió regionális 

politikáját az 1994-1999 közötti időszakban. 

 

Az Európa Tanács kezdeményezte az Európai Területfejlesztés Perspektívái 

(The European Spatial Development Perspectives, ESDP, ETP) című, az európai 

területi fejlődés következő évtizedét meghatározó irányainak kidolgozását, 

egyben az Unió új fejlesztési időszakának (2000-2006) területi politikáját 

magában foglaló fontosabb célkitűzéseinek meghatározását.  
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Az ESDP főbb irányait az Európai Területfejlesztési Politika Alapelvei 

(Principles for a European Spatial Development Policy) – ún. Lipcsei 

Dokumentum (1996) – című dokumentum tartalmazta, aminek alapján elkészült 

az ESDP első nyilvános változata (1997). Ebből a dokumentumból az új évezred 

európai területi folyamatainak tervezési alapelveit és irányait ismerhetjük meg, s 

egyben ajánlásokat fogalmaz meg az európai, a transznacionális és az országos 

dimenzióban kidolgozásra kerülő területfejlesztési stratégiákhoz is. A 

dokumentum végleges változatát, amelyet egy széleskörű szakmai és politikai 

vita előz meg, 2000-ben fogadta el az Európa Tanács területfejlesztésért felelős 

minisztereinek (CEMAT) tanácskozása. 

 

2.1 EURÓPA 2000 és EURÓPA 2000+ 

 

„EURÓPA 2000 – A területfejlesztés és –rendezés perspektívái a 

Közösségben” címet viselő tanulmány célja az volt, hogy a közösség politikai, 

társadalmi és gazdasági szereplőinek segítséget nyújtson döntéseik hosszú távú 

tervezésében, s egyben a közösség céljainak és jövőbeli fejlesztési 

irányvonalainak megfogalmazásában. 

 

A dokumentum megalapozását jelentő francia-német tanulmány (Perspektiven 

einer europäischen Raumordnung, 1992) tárgyalja a Közösség földrajzi 

jellegzetességeit is és bemutatja azokat a régiókat, ahol a gazdasági 

tevékenységek alapvetően koncentrálódnak. Egyre világosabban kirajzolódik, 

hogy Európa hagyományos központja, a Párizs-London-Amszterdam 

háromszögben található, amihez a Ruhr-vidéket is hozzá lehet számítani, ezt 

nevezzük „Kék-Banánnak”.  
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1. sz. ábra. Az európai térszerkezet az indukált fejlődési zónával 

 
Jelmagyarázat: 1 – „Kék Banán”; 2 – A „Kék Banán” kiterjedése, az indukált övezetek; 3 – 

„Dél Északja” (sunbelt övezet); 4 – High Tech körgyűrű; 5 – Fejletlen régiók körgyűrűje; 6 – 

Probléma régió 

Forrás: CSÉFALVAY 1999. 

 

Az egységesnek tekinthető kék banán fejlődési zónában természetesen vannak 

fejlődési különbségek. Hiszen az északi zónában lévő nagyvárosi gazdasági 

agglomerációk mellett a II. világháború után kialakult a München-Stuttgart-

Milánó fejlődési háromszög, amely, mint új gravitációs centrum a modern 

iparágakat, főleg az autógyártást és az elektronikai ipart foglalják magukba. 

Ehhez a zónához, s új fejlődési súlypontjához tartozik a „Dél-Északja”, vagy az 

európai sunbelt (napfény) övezet, amely éppen a korábban elmaradott dél-

európai országok Földközi-tenger melletti térségeit foglalja magába, így Észak-

Olaszország gazdagabb régióiból kiindulva nyugat felé terjeszkedik, egyre 

mélyebben hatol Franciaország déli térségeibe, eléri Barcelonát és tart Valencia 

irányába. A sunbelt övezet a szolgáltató szektorra épül, de megtalálhatók itt a 

high-tech ipari ágazatok mellett a minőségi munkára épülő kis- és 

középvállalkozások térségei is, azaz a „Harmadik Itália” fejlődő városi övezetei. 
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Az európai térszerkezetben a „Kék-Banánhoz” további centrumok és fejlődési 

övezetek kapcsolódnak. Így nyugati irányban Párizs és térsége az Ile de France, 

Lyon, míg keleti kiterjedése Hamburg, Berlin, Bécs gazdasági agglomerációja, 

egy több száz km-es holdudvart alkot, ami lényegében e fejlődési centrumok 

által indukált új növekedési zóna. 

 

A „Kék-Banán”, annak indukált fejlődési zónája, valamint az „európai sunbelt” 

egy körgyűrűben található – Velence, Marseille, Bordeaux délen, míg északon 

Koppenhága, Glasgow -, amit aztán együttesen az európai high-tech övezetnek 

tekinthetünk. Ezekben a nagyvárosi gazdasági agglomerációkban telepedtek 

meg – olcsó szakképzett munkaerő, K+F háttér, bedolgozói rendszerek – a 

japán, amerikai és a nyugat-európai nagyvállalatok zöldmezős beruházásai. 

 

Az európai gazdasági koncentrációt körbe veszi egyrészt a „fejletlen régiók” 

körgyűrűje, ami Dél-Olaszországot, Spanyolországot, Portugáliát, Írországot és 

Skóciát, sőt Skandináviát határolja be. A másik fejletlen zóna „a 

problématérségek átlója”, ami lényegében Dél-Portugáliától Spanyolországon 

át, Franciaország középső térségein keresztül egészen Berlinig húzódik, és az 

elmaradott, vagy pontosabban a vidéki térségeket fogja át, jelezve az európai 

térszerkezet sajátosságát, annak megosztottságát. 

 

Az EURÓPA 2000 dokumentum azt elemzi, hogy a területfejlesztés különféle 

tényezői, így a demográfiai és migrációs trendek, az ipar és szolgáltatások 

telepítésének új elemei, a városias és vidéki területek fejlődése, a közlekedés, az 

energiaellátás, telekommunikáció, kutatás és fejlesztés, valamint a környezet 

változásai milyen jellegzetességeket mutatnak az elkövetkezendő időszakban. 
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Az EURÓPA 2000 dokumentum kidolgozása közben is jelentős változások 

zajlottak le Európában. Hiszen 1993. szeptember 1. napjával létrejött az Európai 

Unió, Németország újraegyesítésével az új német tagállamokkal nőtt a 

szervezet, s ebben az időszakban kezdődtek meg a csatlakozási tárgyalások 

Ausztriával, Svédországgal és Finnországgal, akiknek a belépésével (1995) az 

Unió lakosságának 7%-os, illetve területének 50%-os növekedése következett 

be. Ezekről a változásokról az EURÓPA 2000 tanulmány értelemszerűen nem 

szólhatott, így annak kiegészített változatát jelentették meg 1994 végén az 

„EURÓPA 2000+ Együttműködés az európai térség fejlesztésére” címmel. 

 

Az elemzés a bevezetőben rávilágít arra, hogy az európai kontinens 

térszerkezete változáson ment keresztül és ez új szerkezeti formához vezetett, 

ami új központi tereket és közös érdekeltséget teremtett. Ennek az 

átstrukturálódásnak az eredménye egy olyan mozaikszerű térszerkezet, 

amelyben modern gazdasági szerkezettel rendelkező, egyben jól prosperáló, 

ugyanakkor válságágazatokkal terhelt, illetve tartósan elmaradott térségek élnek 

egymás mellett. 

 

Az egyre terjeszkedő, a fejlődést hordozó gócpontokkal párhuzamosan 

növekszenek a népesség koncentrációk és fokozódnak a környezeti problémák 

is, miközben a gazdasági, valamint települési terekben a folyamatos változás 

következtében újabb és újabb problémák jelentkeznek. Néhány vidéki térségben 

sikerült új jövedelemszerzési formákat találni, másutt azonban, kiváltképp a 

nehezen megközelíthető régiókban viszont nem történt elmozdulás a periférikus 

helyzet mérséklésében. A peremterületeken itt-ott kialakulóban vannak új 

fejlődési központok, de ezek gazdasági alapja gyakran ingatag és jelentőségük 

mind regionális, mind pedig európai vonatkozásában csekély.  
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Másrészt az ipari szerkezetváltás által érintett területek is súlyos integrációs 

problémákkal küszködnek, annak ellenére, hogy ezek nem ritkán az Európai 

Unió fejlődési központjainak közvetlen közelében találhatók. 

 

A német újraegyesítéssel, az EFTA többségének az Unóba történő belépésével 

és a volt szocialista államokban lezajlott politikai, gazdasági változásokkal 

párhuzamosan felértékelődött a K-NY-i összeköttetések jelentősége a 

hagyományosan erősebb É-D-i tengely rovására. Ezáltal lehetségessé vált, hogy 

a gazdasági központok és erővonalak K-NY irányba elmozduljanak. 

 

Az EURÓPA 2000+ hatására készültek elemző tanulmányok Közép- és Kelet 

Európa térszerkezete fejlődési irányainak elemzésére (GORZELAK 1995, 

NEFEDOWA 1996). Ebben a térfelosztásban a „Közép-Európai Banán” a 

Gdansk-Prága-Bécs-Budapest fejlődési zónát fogja egybe, amiben Berlin-

Poznan és Prága térsége, valamint a Bécs-Pozsony-Budapest tengely tekinthető 

az átalakulás központi régióinak. Ezekben a térségekben gyorsabb a 

modernizáció, a gazdasági szerkezet váltása dinamikusabb és lényegében 

sikeresen zajlik, s a centrumok térségi kisugárzása az országokban jól 

kimutatható. 

 

A „Közép-Európai Banán” tágulását lehet jelezni az egyre határozottabban 

formálódó Berlin-Varsó tengely mentén, ami aztán magába foglalja a lengyel és 

a német tengerparti régiókat is. Déli irányú kiterjesztés befoghatja a jövőben a 

Zágráb és Ljubljana térségét, ami lényegében az észak-olasz gazdasági 

magterületekkel formálódó kapcsolatokat vetíti elő. 
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A „Keleti Fal” Lengyelország, Szlovákia és Magyarország keleti határ menti 

térségeire vonatkozik, ahol részben a perifériák találkoznak a perifériákkal, 

illetve több hagyományos (nehézipari) ipari térségek (Kassa, Miskolc, Ózd) 

koncentrálódnak.  

2. sz. ábra. Európai térszerkezet a kék és sárga banánnal 

 
Forrás: DICKEN 1998. 

 

Az EURÓPA 2000 dokumentum aktualizálásának alapjául szolgáló 

tanulmányokban (PLATZ - SAMLAND 1993, FOUCHER 1994, 

Raumordnerische Aspekte…1991) arra is utalnak a szerzők, hogy a 

kiegyenlítetlen területi fejlődés az egyenlőtlenségek további növekedéséhez 

vezet, mind az Unión belül – tehát a versenyképes és a visszamaradott régiók 

között – mind pedig az Európai Unió és a szomszédos államok viszonylatában. 

Éppen ezért az EURÓPA 2000+ dokumentum a területfejlesztésben az 

együttműködés szükségességére helyezi a nagyobb hangsúlyt. 
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Az EURÓPA 2000+ dokumentum a területfejlesztési együttműködést általános, 

európai fejlődési vonatkozásában, transznacionális (több országot együttesen 

érintő területi folyamatok összefüggéseiben) és a szomszédos országokkal 

történő együttműködésre vonatkozóan értékeli és határozza meg a következő 3 

stratégiai célt. 

 

1. Általános, európai szintű fejlesztés céljai 

- általános gazdasági versenyképesség biztosítása 

- különböző térségek versenyképességének biztosítása 

- fenntartható fejlődés 

- környezeti szempontok előtérbe kerülése a területfejlesztésben 

- szolidaritás 

 

2. Transznacionális, országok közötti együttműködés céljai 

- határokon túlnyúló együttműködés 

- a perifériális térségek elszigeteltségének feloldása 

- a városhálózat kiegyensúlyozott fejlesztése 

- vidékfejlesztés 

 

3. A szomszédos, a nem tagországokkal történő együttműködés céljai 

- meglévő közút- és vasúthálózat további kiépítése 

 

2.2 Az Európai Területfejlesztés Perspektívái (ESDP, ETP) 

 

Az EURÓPA 2000+ nem tekinthető hivatalos Európai Unió dokumentumnak, az 

csupán összefoglaló áttekintése az európai térfolyamatoknak, illetve azon főbb 

irányok felvezetésének, amik egy egységes területfejlesztési stratégia 

kidolgozásához szükségesek.  
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Az ESDP/ETP első változata áttekinti az európai területi fejlődés azon 

sajátosságait, amik a Lipcsei Dokumentumban meghatározásra kerültek 

(városhálózat, infrastruktúrák elérhetősége, természeti környezet és kulturális 

örökség), majd felvázolja az európai területfejlesztés politikai céljait és azok 

megvalósításának lehetséges lépéseit. Módszertani érdekessége a tanulmánynak, 

hogy az igényes és összefoglaló jellegű értékeléseket SWOT-analízissel 

összegzi, egyben igazolja, hogy ennek a módszernek az alkalmazhatósága a 

nagyléptékű területi stratégiák kidolgozásában is lehetséges, sőt kimondottan 

előnyös. 

 

Az ESDP/ETP első változata az európai területfejlesztés céljait 4 főcsoportba 

rendszerezi: 

1. Kiegyensúlyozottabb és többközpontú városhálózat, új kapcsolatok a város és 

a vidék között 

2. Az infrastruktúra és az ismeretek elérhetőségének biztosítása 

3. A kulturális és természeti örökség védelme 

4. Az integrált területfejlesztés 

 

2.2.1 Az Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP, ETP) és az Unió 

regionális politikájának kapcsolata 

 

Az Európai Unió területi jellemzője az, hogy kulturális sokfélesége kis földrajzi 

területen koncentráltan jelenik meg. Ebben különbözik a világ többi nagy 

gazdasági övezetétől, úgymint az USA, Japán és a MERCOSUR (Argentína, 

Brazília, Paraguay és Uruguay társulása közös piac kialakítása céljából). Az 

európai integráció ellenére is meg kell őrizni ezt a sokféleséget, amely 

potenciálisan az EU egyik legjelentősebb fejlődési tényezője. Tehát nem szabad, 

hogy a területfejlesztési politikák uniformizálják az EU-ban meglévő helyi és 

regionális identitásokat, amelyek segítenek az állampolgárok életminőségét 

javítani. 
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Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió életbe lépése óta az európai integráció 

jelentős előrehaladást ért el. A fokozódó gazdasági és társadalmi integráció 

következtében egyre kisebb a belső határok elválasztó szerepe, és erősebb 

kölcsönös egymásrautaltság és kapcsolatok kezdenek kialakulni a tagállamok 

városai és régiói között. Ez azt jelenti, hogy az egyik országban végrehajtott 

regionális, országos vagy közösségi projektek hatásai jelentős befolyást 

gyakorolhatnak a többi tagállam térségi szerkezetére. A közösségi projektek 

megvalósítása során a jövőben már a korai szakaszban nagyobb figyelmet kell 

szentelni a területi tényezőknek, különösen azért, mert nem lesz immáron 

lehetőség a termelékenységben jelentkező regionális egyenlőtlenségeket 

következetes árfolyam-kiigazításokkal kiegyenlíteni. Ebben a tekintetben a 

területtervezés segíthet megakadályozni, hogy ezek a regionális 

egyenlőtlenségek növekedjenek. 

 

A különböző tagállamok fejlesztési projektjei akkor egészítik ki egymást a 

legjobban, ha közös területfejlesztési célokra irányulnak. Következésképpen a 

tagállamok országos területfejlesztési politikáinak és az EU ágazati politikáinak 

világos, területi szempontból mindenek fölött álló fejlesztési irányelvekre van 

szükségük. Az Európai Területfejlesztési Perspektíva (ESDP, ETP), amelyet 

az Európai Bizottság közreműködésével a tagállamok készítettek, az alábbi 

irányelveket vázolja föl. 

 

Az EU hosszútávú területfejlesztési irányait döntően három tényező 

befolyásolja: 

 a tagállamok közötti fokozatos gazdasági integráció és az ahhoz kapcsolódó 

megnövekedett együttműködés; 

 a helyi és regionális közösségek fokozódó súlya és szerepe a 

területfejlesztésben; 

 az EU várható bővítése és szorosabb kapcsolatok kiépítése szomszédaival. 
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Ezt a három fejlesztési tényezőt a globális gazdasági és technológiai fejlődés, 

továbbá az általános demográfiai, szociális és ökológiai tendenciák 

összefüggésében kell szemlélni. Megfelelő alkalmazásuk mellett keretet adnak 

az európai terület nagyobb kohéziójához. 

 

2.2.2 Az ESDP/ETP alapvető célkitűzései 

 

Ha figyelembe vesszük a meglévő regionális fejlődési egyenlőtlenségeket és a 

közösségi politika néhány esetben még ma is ellentétes hatásait, minden 

területfejlesztésért felelő szervnek és egyénnek örömmel kell fogadnia a 

területfejlesztési politikára vonatkozó irányelveket. Az Európai 

Területfejlesztési Perspektíva arra az uniós célkitűzésre alapul, amely 

kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődést kíván elérni, különösen a gazdasági és 

szociális kohézió erősítése révén. Az Egyesült Nemzetek Brundtland-

jelentésében rögzített definíció értelmében a fenntartható fejlesztés nem csupán 

a környezeti szempontból stabil gazdasági fejlődésre terjed ki, amely a jelenlegi 

erőforrásokat megőrzi a jövő generációk számára, hanem a kiegyensúlyozott 

területfejlesztést is magában foglalja. Ez főleg azt jelenti, hogy a területfejlesztés 

társadalmi és gazdasági igényeit össze kell hangolni a terület ökológiai és 

kulturális funkcióival, amely ezáltal hozzájárul a fenntartható és - nagyobb 

mértékben - kiegyensúlyozott területi fejlődéshez. Az EU tehát Gazdasági 

Unióból - a regionális sokféleség megőrzése mellett - fokozatosan Környezeti 

Unióvá és Szociális Unióvá alakul át. 
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Ez tükröződik a célkitűzések háromszögében, amely az alábbi három alapvető 

célt kapcsolja össze: 

 gazdasági és szociális kohézió; 

 a természeti erőforrások és a kulturális örökség megőrzése; 

 az európai terület kiegyensúlyozottabb versenyképessége. 

 

Ahhoz, hogy területileg kiegyensúlyozottabb fejlődést lehessen elérni, ezeket a 

célokat az EU minden régiójában egymással egyidejűleg kell megvalósítani, és 

figyelembe kell venni kölcsönhatásaikat is. A területfejlesztési politikák 

kiegyensúlyozott térszerkezettel segítik elő az EU fenntartható fejlődését. A 

Területtervezésért Felelős Miniszterek még 1994-ben megállapodtak az EU 

területfejlesztésére vonatkozó három politikai irányvonalban:  

 kiegyensúlyozott és policentrikus városhálózat és új város-vidék kapcsolat 

kialakítása; 

 az infrastruktúrához és tudáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása; és 

 a természet és a kulturális örökség fenntartható fejlesztése, körültekintő 

kezelése és védelme. 

 

Az ETP-ben foglalt célkitűzéseket országos, regionális és helyi szinten kell 

végrehajtaniuk az európai intézményeknek, kormányzati és közigazgatási 

hatóságoknak. Óriási kihívást jelent az EU szerkezetileg gyengébb területeinek 

erősítése és a különböző fejlődési szintű területek élet- és munkafeltételeinek az 

országhatárokon átnyúló javítása. A fejlesztés, egyensúly és védelem céljait 

össze kell hangolni. Az olyan politika, amely kizárólag az egyensúly 

megteremtésére irányul, a gazdaságilag erősebb régiók gyengítéséhez vezetne, s 

ezzel egyidejűleg növelné a kedvezőtlenebb adottságú régiók függőségét. A 

fejlesztés önmagában a regionális egyenlőtlenségek fokozódásának kedvezne. 
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Ugyanakkor a térszerkezetek védelmének és megőrzésének túlhangsúlyozása a 

stagnálás veszélyével jár, mivel lassíthatja a modernizációs tendenciákat. Az EU 

kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődése csak oly módon érhető el, ha a helyi 

viszonyoknak megfelelően határozzuk meg a célok súlyát és egymáshoz fűződő 

kapcsolatát. 

 

2.2.3 Az ETP jogérvénye 

 

Az ETP a tagállamok és az Európai Bizottság azon elképzelését tükrözik, hogy 

az európai integráció után is fenn kívánják tartani a sokféleséget, és regionálisan 

kiegyensúlyozottabb és fenntarthatóbb fejlődést akarnak elérni az EU-ban. Ezt 

az álláspontot támogatja az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága, valamint a 

Gazdasági és Szociális Bizottság is.  

 

Az ETP mint jogilag nem kötelező érvényű dokumentum politikai keretet nyújt 

ahhoz, hogy jobb együttműködés alakuljon ki a jelentős területi hatású 

közösségi ágazati politikák, valamint a tagállamok, régóik és városaik között. 

Ezért tehát összhangban van azokkal a politikai alapelvekkel, amelyeket 1994-

ben fogadtak el. Ezek a következők: 

 

 a területfejlesztés döntően hozzájárulhat a gazdasági és szociális kohézió 

célkitűzésének eléréséhez; 

 a közösségi politikákért felelős intézmények meglévő hatáskörei 

változatlanok maradnak. Az ETP hozzájárulhat a területi hatású közösségi 

politikák végrehajtásához, anélkül azonban, hogy korlátozná a felelős 

intézményeket hatáskörük gyakorlásában; 

 a fő cél a fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődés elérése lesz; 
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 az ETP a meglévő intézmények figyelembe vételével kerül kidolgozásra és 

nem lesz kötelező érvényű a tagállamokra; 

 az ETP tiszteletben fogja tartani a szubszidiaritás elvét; 

 mindegyik ország annyira fejleszti tovább, amennyire a nemzeti politikáiban 

figyelembe kívánja venni az európai területfejlesztési szempontokat. 

 

2.2.4 Az ETP, mint folyamat 

 

Az ETP intenzív tárgyalások eredménye, amely tárgyalások az EU 

területfejlesztéséről folytak egyrészt maguk a tagállamok között, másrészt a 

tagállamok és az Európai Bizottság között. Az ETP kidolgozására a Belga 

Elnökség tett javaslatot. A Területfejlesztésért Felelős Miniszterek Korfuban 

megállapodtak az EU területfejlesztésének keretéről és kezdeti politikai 

választási lehetőségeiről. A lipcsei Miniszteri találkozón meghatározták a 

településfejlesztés fő területfejlesztési alapelveit (koncepcióit). A soros Francia, 

Spanyol és Olasz Elnökségek fontos szcenáriókat és elemzéseket készítettek a 

területfejlesztés megfelelő felméréséhez. Azóta a munka folyamatossága 

érdekében megerősítették az Ír Elnökséget, amely a Trojka következő 

potenciális tagja, amely a Területfejlesztési Bizottságon belül a koordinálási 

feladatokat ellátja. A Holland Elnökség benyújtotta az ETP első tervezetét, 

amelyet egész Európában széleskörű viták követtek. Luxemburg és az Egyesült 

Királyság Elnöksége az ETP végrehajtására és alkalmazására helyezte a 

hangsúlyt. Továbbá az Osztrák Elnökség alatt felerősödött a csatlakozó 

országokkal folytatott párbeszéd. 
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Az országos és európai szinten is zajló konzultációk segítségével a 

területfejlesztésért felelős intézmények és csoportok széles körét sikerült 

bevonni a munkába. Az “ETP első hivatalos tervezete” (Noordwijki 

Dokumentum, 1997. június) alapján a tartományi kormányok, régiók és 

társadalmi csoportok bevonásával átfogó konzultációkra került sor a 15 

tagállamban. Ezenkívül az Európai Bizottság a tagállamokkal közösen nyilvános 

szeminárium-sorozatot rendezett az ETP kulcsfontosságú kérdéséiről. Az 

európai intézmények (Európai Parlament, a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és 

Szociális Bizottság) véleményei és az Európai Bizottság szolgálat-közi 

konzultációi is jelentősen hozzájárultak az ETP-hez. Következésképpen az ETP 

egy egész Európára kiterjedő nyilvános vita eredménye. 

 

2.3 Területi szemléletet figyelembe vevő politikák  

 

A területi egyenlőtlenségek, valamint annak következtében, hogy hogyan hatnak 

a közösségi politikák az egyes régiókra, az EU helyi közösségei és régiói nem 

válnak automatikusan regionálisan kiegyensúlyozott területté a Gazdasági és 

Monetáris Unió létrejöttével. Ezért ahhoz, hogy az EU fenntartható és ezáltal 

területileg kiegyensúlyozott fejlődése megvalósuljon, elengedhetetlen, hogy 

területileg differenciált intézkedések szülessenek, és hogy az európai integráció 

által kínált lehetőségeket kihasználják.  

 

Ezek a területfejlesztési irányvonalak a következők: 

 

 Policentrikus és kiegyensúlyozott városhálózat kialakítása és a városi és 

vidéki területek közötti partnerség erősítése. Ez a város és vidék közötti 

idejétmúlt kettősség megszüntetésével is együtt jár. 
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 Integrált közlekedési és távközlési koncepciók elősegítése, amelyek 

elősegítik az EU területének policentrikus fejlődését és fontos előfeltételei 

annak, hogy az európai városok és régiók képesek legyenek integrálódni a 

Gazdasági és Monetáris Unióba. Az információhoz és tudáshoz való egyenlő 

hozzáférést fokozatosan kell biztosítani. Ehhez olyan megoldásokat kell 

találni, amelyek a regionális különbségekhez alkalmazkodnak.  

 A természeti és kulturális örökség fejlesztése és megőrzése ésszerű 

gazdálkodás segítségével. Ez hozzájárul a regionális identitások 

megőrzéséhez és erősítéséhez, valamint az EU régiói és városai természeti és 

kulturális sokféleségének megtartásához a globalizáció korában. 

 

Konkrét politikai célok és választási lehetőségek kerültek kidolgozásra a fenti 

három területfejlesztési politikai irányvonalhoz. Ezek nem egyformán 

vonatkoznak az EU egész területére. A kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés 

megteremtése érdekében a fenti célokat és választási lehetőségeket a terület 

gazdasági, társadalmi és környezeti helyzetének megfelelően kell értelmezni 

(ESDP 1999).  

 

2.4 Multiregionális együttműködések és fejlesztési stratégiák 

 

Európa területfejlesztési stratégiái szükségessé teszik, hogy multiregionális, 

vagy nagytérségi fejlesztési elképzelések is kidolgozásra kerüljenek. A 

multiregionális, vagy nagytérségi együttműködés érvényesülése három kritérium 

alapján jellemezhető. Az első, hogy 2-nél több ország együttműködését jelenti, a 

másik, hogy nem az ország, vagy országok teljes területére terjed ki, hanem 

azok meghatározott részeire, elhatárolható területi egységeire, s végül 

harmadikként az ottani területi közigazgatási egységeknek, mint az 

együttműködés meghatározó szereplőinek a közreműködése szükséges (ILLÉS 

1997).  
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A szerveződéseknek több mozgatórugója lehet: 

 

 a földrajzi és a történelmi helyzetből következő adottságok közös 

hasznosítása (Balti-tengeri Együttműködés) 

 a közös problémák – elzártság, elmaradottság, közel azonos ágazati 

szerkezet, s annak válsága – együttes megoldásának igénye (Kárpátok 

Régió Együttműködés) 

 a figyelem felkeltése, vagy éppen az erőforrások kölcsönös 

hasznosításából eredő előnyök érvényesítése (Fekete-tengeri 

Együttműködés) 

 bizonyos térségek bevonása a korábban sikeresen működött 

együttműködésekbe, hogy ez által a gazdasági kapcsolatoknak újabb 

lehetőségeket kínáljanak, vagy egyáltalán egy másik rendszer működését 

megismertessék (Alpok-Adria Munkaközösség) 

 egy közös természeti forrás hasznosításából következő együttes gondok 

megoldása, vagy éppen a lehetőségek élénkítése (Duna-menti Régiók 

Munkaközössége). 

 

A multiregionális együttműködések közül nem mindegyik rendelkezik 

fejlesztési stratégiával, sőt mondhatni még nem jutottak el a kapcsolatnak abba a 

fázisába, hogy kiérlelt stratégiát dolgozzanak ki. 

 

Kidolgozott stratégiával a Balti-tengeri Együttműködés rendelkezik, amelyben 

lényegében teljes területtel 9 ország (Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország, 

Észtország, Lettország, Litvánia, Belorusszia, Lengyelország) vesz részt és csak 

néhány közigazgatási területtel 2 ország (Oroszország 7 és Németország 5 

közigazgatási egységgel). Az együttműködés kezdeményezője Svédország volt 

1992-ben és akkor történt elhatározás arra, hogy a térség fejlesztési stratégiája 

kidolgozásra kerüljön. 
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Az 1994-ben elkészült dokumentum (Vision and Strategies…1994) azóta is az 

egyik leggyakrabban bemutatott és egyben hivatkozott multiregionális 

fejlesztési stratégia. Itt kellett elsőként szembenézni azzal a kérdéssel, hogy 

miként lehet egyrészt a különféle fejlettségű országokat, azok területi egységeit 

összehasonlítani, egységes elvek és mérőszámok alapján értékelni, másrészt 

olyan közös fejlesztési irányokat meghatározni, amik egyben a multiregionális 

kapcsolatokat erősítik, miközben a térségnek az európai kapcsolati rendszereit is 

szélesítik. S végül olyan stratégiát felépíteni, ami éppen a különböző fejlettségi 

szintek, intézményi bázisok és persze kommunikációs aktorok következtében, 

működőképes lehet, eredményeket is felmutathat.  

 

A Balti-tengeri Együttműködés fejlesztési stratégia főbb céljai: 

- A városhálózat nemzetközi jelentőségének erősítése 

- A városok közötti kapcsolatok fejlesztése 

- A területi fejlődés támogatása és az életminőség javítása 

- A területfejlesztés összehangolása 

 

Hazánkat is érinti az Alpok-Adria Munkaközösség, ami szintén multiregionális 

szervezetnek tekinthető. A 70-es évek végén olasz, osztrák tartományok és 

Bajorország által alkotott Keleti-Alpok Közössége a 80-as évek végén fordult a 

közép-európai országok felé együttműködési szándékkal. Ekkor bővült ki a 

közösség Szlovéniával, Horvátországgal és az 5 magyarországi megyével, 

illetve Ticino svájci kantonnal. Hasznos fóruma volt ez az együttműködés az EU 

területi szintű működése megismerésének, illetve kimondottan a gazdasági 

kapcsolatok, valamint a nyugat-európai közigazgatási rendszer 

tanulmányozásának.  
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A közösség nem volt képes arra, hogy szilárd szervezeti és működési rendszert 

alakítson ki, ugyan számtalan bizottságában élénk munka folyt, de azok éppen a 

közös források hiánya miatt, illetve tagok között kialakult ellentétek (Jugoszláv 

háború) következtében nem voltak képesek összeadódni és egy eredményeket 

felmutató, multiregionális együttműködéssé szerveződni. Az általuk 

megfogalmazott területfejlesztési és –rendezési közös alapelveket jelentős 

munka eredményének lehet mondani, hiszen a 18 tagrégió, s egyben 7 ország 

területi tervezési rendszerét tekintették át (A területi tervezés rendszere és 

fogalomtára, 1993) és mindezek sajátosságai alapján közös elveket fogalmaztak 

meg a területi tervezés, illetve elsődlegesen a területrendezés számára (Közös 

orientációk a területfejlesztésben, 1997). Az Alpok-Adria Munkaközösség 

vonatkozásában tehát nem beszélhetünk a multirégiót lefedő fejlesztési 

stratégiáról, csupán annak alapelveiről, ami viszont jelentős lépés lehet a 

jövőben a nagytérségi, összehangolt fejlesztési rendszerek kidolgozására. 

 

A Duna-menti Tartományok Munkaközössége 1990-ben alakult, azóta 9 

ország 28 régiója tagja a közösségnek, egyben 4 ország (Horvátország, 

Szlovákia, Szerbia, Moldávia) teljes területtel szerepel. A területfejlesztéssel 

foglalkozó bizottság 1992-ben alakult. Céljai között szerepelt a területfejlesztés 

szervezeti és módszertani elveinek egyeztetése a tagországok között, egy közös 

ajánlás és tervezési útmutató kidolgozása és a tagrégiók, azok városai és kikötői 

közötti együttműködési program összeállítása (DUNA-HANSA), illetve a 

területi információs rendszer egységesítése. A tervezett koncepció kidolgozása 

csak az elképzelés szintjén maradt, hiszen a tagrégiók különböző 

felkészültséggel rendelkeztek, azokban a területi tervezés szintje, a 

területfejlesztés intézményrendszere jelentősen eltért egymástól. 
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Említést érdemel az 1993-ban alakult 4 országgal (Magyarország, 

Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna) érintkező határ menti térségeinek szervezett 

együttműködése a Kárpátok Eurorégió. Egy volt történelmi régió szerveződött 

ismét együvé, valamint az érintkező térségek országaik perifériáinak 

tekinthetők, így az együttes fellépéstől is várják, hogy fejlődésük meginduljon. 

Eddigi eredmények között nem találtunk a közös fejlesztési stratégia 

kidolgozására, vagy éppen annak megkezdésére utaló információkat, de már 

rendelkeznek egy szervezettel, aminek célja különböző, az együttműködést 

segítő fejlesztési programok támogatása. A jövőben nagy lehetőséget kínálhat ez 

a térség, így szükséges minél hamarabb, még a számottevő intézményi és 

területi információs különbségek ellenére is az együttes fejlesztési stratégiát 

kidolgozni. 

 

Tervezett, kidolgozás alatt lévő multiregionális fejlesztési stratégiának kell 

tekinteni a CADSES-programot (Central-European, Adriatic, Danubian and 

Southeast European Space), amelyet 4 EU-s tagország – Ausztria, Németország, 

Olaszország, Görögország – kezdeményezett. A területi lehatárolást 

meghatározta, hogy a Közép-és Kelet-Európával érintkező Európai Uniós 

térségek együttes fejlesztési stratégiája kerüljön kidolgozásra, s ezzel 

lényegében a kapcsolódó, vagy érintkező térségek együttes gondjait és 

adottságait, de egyben fejlődési irányait is össze lehessen vetni, illetve 

valamilyen formában a későbbiekben, éppen az Európai Unió részéről 

ösztönözni. A másik szempontot vezérelte az összetett területi meghatározáshoz, 

hogy a 2000-2006-ig tartó időszakban az EU támogatást kíván nyújtani az első 

csatlakozási körbe be nem került országok számára, így azok kapcsolatainak 

területi formálását az Unióval ösztönzi, egyben figyelemmel kíséri a 

fejlődésüket, bizonyos további multi- és interregionális együttműködések 

erősítésével, támogatásával. 
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A tervezett stratégia célja a CADSES régióban: 

 

- a térséget átfogó fejlesztési és rendezési elképzelések kidolgozása, s ebben 

valamennyi ország együttműködésének biztosítása 

- a városok és települések hálózatának kialakítása 

- a transz-európai közlekedési, hírközlési és energetikai hálózatok 

megvalósítását szolgáló kutatási és tervezési háttér megteremtése 

- a kulturális és természeti értékek felmérése a térségben, s azok rendszerezése, 

egyben a területfejlesztésben történő hasznosításuk kidolgozása, természetesen a 

védelem és az érték megóvás szempontjainak messzemenő érvényesítése mellett 

(ILLÉS 1997). 

 

A CADSES térség fejlesztési stratégiáját az előzetes tervek szerint 1999. év 

közepére kívánták összeállítani. Az eddigi egyedüli, merész, de egyben 

kimondottan szükséges vállalkozás kidolgozását nagyban akadályozza, hogy a 

programban résztvevő országok területfejlesztési rendszere egymástól jelentősen 

eltér. Mindenesetre e fejlesztési stratégia új megvilágításba helyezheti a közép-

és kelet-európai térséget, s annak együttes jövőjének alakításához jelentős 

segítséget nyújthat.  

 

Az Európai Unió országaiban a területi politika céljai és annak eszköz- és 

intézményrendszere alapvetően eltér egymástól. Ennek következtében a 

területfejlesztési stratégiák kidolgozása és azok tartalma terén is különbségeket 

tapasztalunk. Nem tudunk egységes tervezési rendszerről beszélni, hiszen 

magában az állam-és közigazgatási rendszerben más-más megoldások 

mutatkoznak, aminek következtében a központi és a regionális, illetve helyi 

tervezési és fejlesztési feladatok, valamint hatáskörök más és mások. Nem lehet 

egységes összefoglalást adni a különböző országok területfejlesztési 

stratégiáiról, azok összehasonlító értékelése sem lehetséges.  
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Ennek oka, hogy más és más célokat jelenítenek meg az egyes szinteken, 

határozottan érvényesítve a sajátosságokat, amik egyrészt következnek az adott 

nemzet küldetéséből, másrészt pedig a regionális szerkezetben meglévő 

sajátosságokból, azok megoldásának módjaiból. 
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III. A VERSENYKÉPESSÉG ÉRTELMEZÉSE A REGIONÁLIS 

POLITIKÁBAN 

 

A rendelkezésre álló erőforrások, adottságok felhasználása, összekapcsolása 

révén a területek (és a területek szereplői, aktorai) kínálatot nyújtanak: 

lakóhelyet, befektetési környezetet, termékeket, szolgáltatásokat. E kínálat a 

piacon megmérettetik (a területtel és elemivel szembeni kereslet tekintetében), 

a piaci verseny szelektál, s e szelekció eredménye döntően meghatározza az 

adott közösség céljainak megvalósulását, legkézenfekvőbb módon a képződő 

jövedelmet és létrejövő életszínvonalat. 

 

3.1 A területi verseny jellemzői 

 

A keresleti és kínálati oldali versenypozíció egymással szorosan összefügg, a 

kettő együtt határozza meg a területek és a területek funkciói, szolgáltatásai, 

szereplői, aktorai általános versenypozícióját, versenyben való eredményességét. 

(A dolgot bonyolítja, hogy a gazdasági szereplők egyfelől a területen belül 

egymással is versenyben állhatnak, s nemcsak azonos iparágakban, hanem 

egymástól teljesen eltérő tevékenységűek is, pl. telephelyért, munkaerőért, 

másfelől az adott területen belüli szereplők piaci pozíciói nem függetlenek 

egymástól, dacára az elkülönült „versenypályáknak”) (PALKOVITS 2000). 

 

A verseny klasszikus fogalmával szemben az endogén fejlesztés koncepciója 

éppen azt fogalmazza meg, hogy nem egymás rovására történik az 

előnyszerzés, hanem önmagával, önmaga lehetőségeivel folytatja azt minden 

terület. Ehhez eszközöket kínál a decentralizáció a helyi közösségeknek: 

lehetőségeket a fejlesztésre, aktivitásra, a helyiek (cégek, lakosok) életéhez való 

pozitív hozzájárulásra, azok körülményeinek versenyképes alakulására.  
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A régió nem közvetlenül versenyez, nem közvetlenül mérettetik meg, hanem 

gazdasági szereplőinek versenyképességén és (ez nem automatikus) lakosainak 

„versenyképes” életszínvonalán, elégedettségén keresztül (PALKOVITS 2000). 

 

A területi verseny eltér a vállalati versenytől mind szemléletében, mind 

eszközeiben és következményeiben, szereplőiben és koordinációs 

mechanizmusaiban. Az is fontos, hogy a területi versenyben mindegyik térség 

részt vesz, ha akar, ha nem. Csak abban lehet eltérés, hogy a széles körben 

elfogadott közös cél megvalósítását tudatos stratégiával, aktív helyi 

gazdaságfejlesztési politikával, regionális hálózatok kialakításával és 

működtetésével próbálják elérni, avagy „sodródnak” a spontán folyamatokkal és 

egyedi „látszatreakciókkal” szeretnének valamit felmutatni. A területi verseny 

„nyílt” abban az értelemben, hogy olyan helyi sajátosságokra lehet fejlesztési 

programokat készíteni, amelyek nincsenek más térségekben. Azaz 

versenyelőnyöket az egyediségből lehet nyerni. A területi verseny egyik 

lényeges vonása, hogy állandóan megújulva, folyamatosan zajlik a területi 

egységek között a szűkösnek tekinthető tényezőkért. A területi verseny mindig 

horizontális szerveződésű (LENGYEL 2003). 

 

„A siker fenntartásáért nap mint nap meg kell küzdeni – csak a hanyatlás 

megy magától” (ENYEDI 1998). A területi verseny speciális abban az 

értelemben is, hogy elméletileg a települések, régiók mindegyike együttesen 

elérheti a helyi lakosság életminőségének javulását. Az egyik területi egység 

fejlődése nem hozza automatikusan a többi régió helyzetének rosszabbra 

fordulását.  
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Napjainkra széles körben vált elfogadottá a területi verseny fogalma 

(LENGYEL – RECHNITZER 2000): egy olyan folyamat, amely a területi 

egységek között zajlik és célja a régióban, városban élők jólétének növelése 

a regionális, helyi gazdaság fejlődésének elősegítésével, amely fejlődést 

bizonyos csoportok a helyi politikákon keresztül más térségekkel versengve, 

rivalizálva próbálnak befolyásolni explicit vagy gyakran implicit módon. 

 

Alapvető, hogy a területi verseny döntően gazdasági szempontok alapján 

zajlik, a versenyben részt vevők fő célja a régióban, a városban a hosszú távú és 

stabil jövedelemnövelés, azaz lényegében a sikeres gazdasági fejlődés. A 

területfejlesztés 3 hagyományos célját (hatékonyság, méltányosság és 

fenntartható környezeti fejlődés) tekintve a területi verseny főleg a 

hatékonysághoz kapcsolódik. Emiatt nem a széles értelemben vett 

területfejlesztéshez, hanem annak egy részéhez, a regionális 

gazdaságfejlesztéshez sorolható a területi verseny élénkítése és a regionális 

versenyképesség javítása. A területi verseny fogalma első olvasására 

elnagyoltnak és túl általánosnak tűnik, főleg a formalizáltabb 

megfogalmazásokhoz szokott közgazdászok számára. A fogalmat kibontva 

viszont már a gyakorlatban is alkalmazható megállapításokat kaphatunk, 

ugyanis megadható a cél, az eszköz, a szereplők köre stb. Az is látható, hogy a 

területi verseny is ADAM SMITH gondolataira vezethető vissza, a régiókban 

élők jólétének javítása szerepel fő célként, míg alapvető eszközként az üzleti 

környezet igényeknek megfelelő fejlesztése (LENGYEL 2003). 
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3.2 A versenyképesség fogalmának regionális aspektusai 

 

A versenyképesség egységes fogalma: a vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek 

és nemzetek feletti régiók képessége relatíve magas jövedelem és relatíve magas 

foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, miközben a nemzetközi (globális) 

versenynek ki vannak téve (LENGYEL 2000). 

 

„Versenyképes egy régió, ha stratégiailag beágyazott gazdasági bázisa piaci 

értékén megvásárolva optimálisan felhasználja és generálja (bővített 

újratermelésre ösztönzi) a régió magasrendű erőforrásait, miközben tartós 

versenyképességet ér el a releváns nemzetközi piacokon” (PALKOVITS 

2000). 

 

A regionális versenyképesség vizsgálata a globalizációs folyamatok 

felerősödésével különösen fontossá vált. Ellentmondásosnak tűnhet ugyan, de a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a globalizálódó világban egyre nagyobb szerep 

jut a helyi tényezőknek a versenyképesség kialakításában. Az új 

gazdaságföldrajz egyik legfontosabb kutatási területét a gazdasági 

tevékenységek földrajzi koncentrációjának jellegzetességei képezik. Az új 

irányzat képviselőinek megállapítása szerint az egyes országok gazdasági 

fejlődését legnagyobb mértékben a helyi sajátosságok határozzák meg. A 

regionális versenyképesség a szakirodalomban viszonylag rövid ideje kutatott 

téma. A fogalom kialakulására két, egymással ellentétes irányzat hatott: az egyik 

szerint az országok, régiók között nincs verseny, hiszen egész mások a 

feltételek, mint a vállalkozások esetében (pl. esetleges csőd esetén nem lehet 

elbocsátani a lakosság egészét, és bezárni egy régiót), a másik irányzat szerint 

létezik regionális versenyképesség, bár ez csak a legutóbbi években jelent meg, 

a globalizáció új feltételeinek kialakulását követően. A globális gazdaságban a 

lokalitás felértékelődésének lehetünk tanúi.  
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A vállalatok sikerét, versenyképességét alapvetően befolyásolja az a közeg, 

amelyben működnek (klaszterek, hálózatok, agglomerációs előnyök). Az egyes 

országok között új típusú vetélkedés alakult ki a vállalatokért, a tőkéért és 

esetenként a szakképzett munkaerőért is. Azonban a társadalmi 

egyenlőtlenségek gerjesztette gazdasági és szociális feszültségek hosszú távon 

veszélyeztetik a régiók versenyképességének fennmaradását (TERÜLETI 

STATISZTIKA 2004). 

 

A versenyképességgel kapcsolatban több probléma is felvetődik. Elsősorban 

az, hogy ez egy mikroökonómiai fogalom és a gazdaság mezo szintjén igen 

nehezen értelmezhető (PORTER 1990). Az alapjaiban ugyan nem különböző, de 

azért érezhetően eltérő versenyképesség értelmezések ugyanis más-más 

gazdaságfejlesztési, és így más-más infrastruktúrafejlesztési opciókat vázolnak 

fel (RÉTHELYI-TÚRY 2003).  

 

Mindezen megfontolások – mint a verseny jellege, a „versenyképesség” 

tartalma, a mikroszféra központi szerepe – alapján komoly dilemmákat ébreszt 

magának a „versenyképesség” fogalomnak a régiók esetében történő 

használatának kérdése is. Habár a régiók versenyképessége mint fogalom 

elterjedt és számos fontos elvet visszatükröz, a kifejtett szempontok pontosabb 

megragadása érdekében alternatívák keresése indokolatlannak – ha gyakorlatilag 

reálisnak nem is – tűnik. Ilyen lehet például a produktivitási potenciál 

(tartalmilag pontosabban, de körülményesebb megfogalmazásban 

„versenyképesség-forrás készlet”), ami egyfelől a nem statikus jellegre, 

másfelől a vállalati produktivitással való összefüggésre is utal (PALKOVITS 

2000). 
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A versenyképességet meghatározó jellemzőket a logikai szerkezet szerint egy 

ábrában megjelenítve felépíthető tehát a regionális versenyképesség „piramis-

modellje” (lsd. 3. sz. ábra). A modell talapzatát a hosszú távú fejlődéshez 

elengedhetetlen társadalmi, gazdasági, környezeti és településszerkezeti 

sikerességi faktorok alkotják. A piramis középső részén a gazdaságfejlesztéshez 

alkalmazható alaptényezők találhatók, amelyekre épülnek az egységes 

versenyképesség definíciójában szereplő alapkategóriák (versenyképességi 

mutatók). Míg a piramis csúcsán a végső cél, a régió lakosságának 

életszínvonala, életminősége található.  

 

3. sz. ábra. A területi egységek versenyképességének piramis-modellje 

 

Forrás: LENGYEL 2003. 

 

Egy régió versenyképessége mérésének, és versenyképességére ható 

tényezőknek tehát a három egymásra épülő szintje (LENGYEL 2003): 

 alapkategóriák: a versenyképesség mérését lehetővé tevő (jövedelem, 

munkatermelékenység és foglalkoztatottság) mutatók 
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 alaptényezők: a versenyképesség alapkategóriáit közvetlenül 

meghatározó gazdasági tényezők, amelyek tudatos fejlesztésével javulhat 

a régió versenyképessége és felgyorsítható a gazdasági fejlődés 

 sikerességi faktorok: az alapkategóriákat és alaptényezőket közvetve, 

áttételesen befolyásoló tényezők, amelyek hosszabb időszakon keresztül 

módosulnak. 

 

A modell a versenyképesség egységes felfogásából kiindulva megpróbálja mind 

az ex post, mind az ex ante tényezők összhangját megteremteni. Az ex post 

tényezők az alapkategóriák, az ex ante tényezők pedig az alaptényezők, valamint 

a sikeresség faktorai. Az ex post tényezők, mint közgazdaságtani kategóriák a 

versenyképesség méréséhez, megítéléséhez nyújtanak támpontokat, míg az ex 

ante tényezők, amelyek között több is gazdaságon kívüli szempontokat 

fogalmaz meg, inkább a regionális politika és a regionális gazdaságfejlesztési 

stratégiák kidolgozásakor vehetők figyelembe (LENGYEL 2003). 

 

A legutóbbi európai uniós kohéziós és versenyképességi jelentésekben 

egyértelműen a versenyképesség standard definíciója mellett tették le a voksukat 

a dokumentumok készítői. Így egyértelművé vált, hogy a versenyképesség 

fokozására irányuló uniós és nemzetállami beavatkozások végső célja az 

életminőség javítása, a növekvő életszínvonal biztosítása. A versenyképességi 

kutatások során általánosan használt piramis-modell csúcsára ezért került fel ez 

a kategória (ILLÉS – MEZEI – ZUBÁN 2004). A regionális jövedelem hat a 

legközvetlenebbül az életminőség alakulására és ez az a mutató, amit 

általánosan fel is használnak a területi versenyképesség mérésére, ezért került a 

modell középső szintjére, miközben el kell fogadnunk, hogy számos tényező 

(lsd. a piramis talapzata) befolyásolja e mutató értékének alakulását. 
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3.3 A versenyképesség szerepe az EU támogatási politikájában 

 

A versenyképesség javítása jelenleg az EU regionális politikájának egyik 

alapcélja, pl. a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap 2000-2006 közötti 

felhasználására vonatkozó irányelvekben leírt három stratégiai prioritás egyike 

is a regionális versenyképesség (EC 1999/a). A területi versenyképesség 

fejlesztési politikát meghatározó szerepe a regionális versenyképességgel 

foglalkozó uniós dokumentumok növekvő számán, a periodikus 

versenyképességi jelentések megjelenésén és az egyéb periodikus jelentésekben 

mind inkább központi kérdésként megjelenő regionális versenyképességgel 

foglalkozó részeken érhető tetten. Másrészről viszont a programozási időszakok 

konkrét támogatási politikáját és programozási gyakorlatát vizsgálva is 

egyértelművé válik a versenyképesség biztosításának fejlesztési prioritásként 

való megjelenése (ILLÉS – MEZEI – ZUBÁN 2004). 

 

A jelenlegi és a most formálódó támogatási politika alapvetően épít a 

versenyképességi kutatások eredményeire. Az új szemlélet lényege, hogy mind a 

fejlett mind az elmaradott területeken olyan támogatásokat kell alkalmazni, 

amelyek a terület versenyképességének fokozódását segítik elő. Ez leginkább az 

elmaradott területek támogatásában jelent új szemléletet, hiszen ezeken a 

területeken a korábbi programozási időszakokban nem a hatékonyságra 

helyezték a hangsúlyt, hanem a méltányosságra. 

 

A 2007-től kezdődő programozási időszak támogatáspolitikájában gyökeres 

változások tapasztalhatók. A korábban már elinduló decentralizációs és 

koncentrációs folyamat mostantól teljesedhet ki. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap 

a versenyképesség fokozása, szigorúbb követelményként jelenik meg a 

fenntarthatóság biztosítása is.  
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A változások iránya jelzi annak felismerését, hogy bizony az Európai Unió 

világpiaci szereplése nagymértékben függ a belső kohézió alakulásától, és az 

egyes régiók versenyképességi mutatóinak alakulásától. Ezért időszerű az uniós 

versenyképességi követelmények változásának nyomon követése és hatásának 

vizsgálata a regionális programozásra.  

 

Az EU számára hosszú idő óta központi kérdés a régiók közötti különbségek 

mérséklése. E célkitűzés definiálására és az alkalmazott kohéziós eszközök 

hatékonyságának mérésére a versenyképességi kutatások aktuális eredményeit 

használják fel az uniós dokumentumokban (ILLÉS – MEZEI – ZUBÁN 2004). 

 

Az EU-nak fel kellett ismernie, hogy a globalizáció egyre inkább megfosztja a 

nemzeti kormányokat a globális verseny hagyományos eszközökkel való 

befolyásolási képességétől. Ennek legfőbb indoka, hogy a globalizáció legfőbb 

velejárója a lokalitások felértékelődése. A befektetésekért, az erőforrásokért 

folyó verseny globális méreteket ölt; és a helyi, regionális gazdaság fejlődése az 

innováció-terjedés folyamatától, a multinacionális tőke letelepedési ütemétől 

függ. A következmény tehát a nemzetállamok szerepének visszaszorulása és a 

verseny színterének regionális szintre helyeződése, ami a regionális politika 

újragondolását eredményezte világszerte, így az Európai Unión belül is. 

 

Az EU hosszú távon szeretné biztosítani a régiók versenyképességét, mégpedig 

a versenyképességet növelő beavatkozások segítségével, amelyeket az új 

felfogás szerint mind a prosperáló, mind pedig az elmaradott régiók esetében 

alkalmazni kell. Az elmaradott régiók támogatásánál az Európai Unión belül ma 

már a gazdasági növekedés ösztönzése és a foglalkoztatottsági helyzet javítása 

révén próbálják a versenyképességet fokozni. Így a regionális versenyképesség 

olyan komplex alapelvként jelenik meg, ahol a hatékonyság, és a méltányosság 

közti középút keresése a lényeg.  
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A jövőben a fejlesztési politikákat összehangoltan kell kialakítani. Először is 

nemzeti szinten kell megteremteni azokat a kedvező feltételeket, azt a 

makrogazdasági környezetet, amely elősegíti a növekedést, a teljes 

foglalkoztatottságot (makrogazdasági értelemben) és a stabilitást, és egy olyan 

adózási és szabályozási rendszert kell kialakítani, amely ösztönzi a 

vállalkozások és munkahelyek teremtését.  

 

3.4 A lisszaboni folyamatról 

 

Az Európai Tanács 2000. március 23-24-én Lisszabonban összehívott rendkívüli 

csúcstalálkozóján megfogalmazott stratégiai célkitűzések értelmében az Európai 

Uniónak 2010-re a növekvő foglalkoztatás mellett a világ legversenyképesebb 

tudásalapú, dinamikusan fejlődő gazdaságává kell válnia. A magas szintű 

foglalkoztatáson és termelékenységen alapuló erőteljes növekedésnek egyúttal a 

fenntartható fejlődést, a társadalmi kohéziót és a környezetvédelem magas 

szintjét is kell biztosítania; egyúttal pedig emelnie az európai polgárok 

életminőségét és életszínvonalát. 

  

A három pillérre - gazdaság, szociális ügyek és környezetvédelem - épülő 

komplex reformfolyamat keretében a tagállamok többek között a gazdasági 

reformokra, foglalkoztatásra, az információs társadalom megteremtésére és 

bővítésére, a kutatás-fejlesztésre, a tudományra és a humán erőforrásra fordított 

befektetések növelésére, a szorosabb gazdaságpolitikai koordináció 

megvalósítására, a belső piac működését javító intézkedésekre, a 

vállalkozásbarát üzleti környezet megteremtésére, a versenyképesség 

fokozására, az oktatás, a szociális védelem kérdéseire, a környezetvédelem 

szintjének emelésére fordítanak kiemelt figyelmet.  
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A folyamat előrehaladását a tavaszi tanácsülések alkalmával értékelik a 

tagállamok állam- és kormányfői. A tavaszi ülések alkalmával egyúttal rövid 

távú prioritásokat jelölnek ki, amelyek célja, hogy a megváltozott 

körülményekhez igazítsák a lisszaboni folyamat elemeit, valamint, hogy a 

stratégiai célkitűzések mellé konkrét intézkedéseket rendeljenek. A lisszaboni 

kezdeményezés egyik legfőbb sajátossága, hogy kiemelten hangsúlyozza a 

politikák egymástól való függését és egymást kiegészítő jellegét, hiszen az 

eredmények optimalizálása csak a reformok integrált, koordinált és összehangolt 

megközelítésével lehetséges.  

  

Kiemelt hangsúlyt kapnak továbbá az olyan új módszertani elemek, mint a 

nyitott koordináció módszere, amely révén a tagállamok a kitűzött célok elérése 

érdekében közösen keresik a legjobb - minden tagállam számára alkalmazható - 

megoldásokat. A tagállamok megkülönböztetett figyelmet fordítanak továbbá a 

végrehajtás-ellenőrzésre, és ennek érdekében viszonylag egyszerűen mérhető, de 

a változásokat hamarabb tükröző strukturális mutatókat dolgoztak ki, amelyeket 

a Bizottság a minden tavasszal elkészített jelentésében értékel. 

 

3.4.1 A lisszaboni folyamat új lendülete 

  

A reformfolyamat félidős felülvizsgálatára a 2005. március 22-i Európai 

Tanács ülésén került sor. A felülvizsgálatot európai és nemzeti szinten is igen 

élénk vita övezte; az érintettek azonban egyetértenek abban, hogy Európa 

messze elmarad az elérhető változások megvalósításától. A Bizottság 

"Munkálkodjunk együtt a növekedés és a munkahelyek érdekében - új 

lendület a lisszaboni stratégiához" címmel elkészítette összegző jelentését, 

amely a gazdasági növekedést és a munkahelyteremést állítja a 

középpontba.  
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Az Európai Tanács - a bizottsági jelentést figyelembe véve - konklúziókat 

dolgozott ki, amelyek keretében megfogalmazták, hogy új lendületet adnak a 

folyamatnak, s ennek érdekében az erőfeszítéseket elsősorban a 

versenyképesség növelésére és a foglalkoztatásra összpontosítják, ugyanakkor 

nem maradnak ki az olyan területek sem, amelyek ezen célok elérését 

valamilyen módon szolgálják - mint például a társadalmi kohézió és a 

környezeti fenntarthatóság. 

  

A célkitűzések elérése érdekében a tagállamoknak 2005 őszére, széles körű 

egyeztetési folyamatot követően, három évre szóló Nemzeti Akciótervet kellett 

készíteniük. A Nemzeti Akciótervek végrehajtásáról pedig évente - vagyis 2006 

és 2007 őszén - jelentések készültek.  

  

Mindezek alapját pedig az Integrált Iránymutatások (Integrated Guidelines) 

című dokumentum képzi, amely lényegében a középtávon elérendő célokat 

tartalmazza, amelyeket a tagországoknak is figyelembe kell venniük.  

  

3.4.2 Integrált iránymutatások a növekedésért és a foglalkoztatásért (2005-

2008) 

  

Az Integrált Iránymutatások két dokumentumot, az Átfogó Gazdaságpolitikai 

Iránymutatások c. bizottsági ajánlást, és a Foglalkoztatáspolitikai 

Iránymutatások c. tanácsi határozatot foglalja magába. Célja, hogy világos 

stratégiai irányt jelöljön ki a makro- és mikrogazdaság, illetve a foglalkoztatás 

területén az Unió és a tagállamok számára. Az Integrált Iránymutatások jelentik 

az Európai Tanács által elhatározott prioritások nemzeti szintű végrehajtásának 

szilárd és koherens keretét, a lisszaboni stratégia konkrét lépésekre való 

leképeződését.  
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Az Iránymutatásokhoz a Bizottság Magyarázó Jegyzetet csatolt, amelyben az 

Unió gyenge gazdasági teljesítményének fő okaként a munkanélküliséget 

(elsősorban a fiatalok és az idősek körében), és - a képzetlen munkaerőnek, az 

üzleti beruházások alacsony szintjének, a technológiai és innovációs folyamatok 

lelassulásának, illetve a relatív lassú információs és kommunikációs 

technológiának köszönhető - alacsony termelékenységi szintet jelölte meg.  

  

A Bizottság leszögezte továbbá, hogy a magasabb növekedési potenciál és 

foglalkoztatás lényegesen elősegíti az Unió fenntartható fejlődését és a 

társadalmi kohéziót. A humán tőkére, oktatásra, kutatásra és innovációra alapuló 

tudás alapú társadalom létrehozása a növekedés kulcsa. A fenntartható 

növekedéshez pedig dinamikus demográfiai változásokra, társadalmi 

integrációra, illetve a fiatalok által megtestesített potenciál kihasználására van 

szükség. 
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IV. MÓDSZEREK A RÉGIÓK FEJLETTSÉGÉNEK, 

VERSENYKÉPESSÉGÉNEK MÉRÉSÉRE 

 

Az egyes régiók közötti fejlettségi különbségek, mint közgazdasági kategória, és 

annak statisztikai adatokkal való mérhetősége a szó szoros értelmében fontos 

„anyagi erővé” vált az EU területfejlesztési politikája következtében. 

 

A regionális egyenlőtlenségek hosszú távú alakulásának és fejlettségfüggésének 

elemzését nagy empirikus területi gazdaságstatisztikai bázison elvégző 

klasszikus munka (WILLIAMSON 1965) immár közel négy évtizede explicit 

módon foglalkozott a területi fejlettség különböző szerkezeti tényezőinek 

vizsgálatával is. 

 

4.1 A gazdasági fejlettség, illetve versenyképesség regionális 

számbavételének nehézségei, GDP pro és contra 

 

WILLIAMSON közelítésében elsődleges szerkezeti szempontként az ágazati 

karakter és összetétel szerepelt (az agrárjelleg és az alacsony iparosodottság és 

mindenek előtt tercierizáltság és a magas térségi gazdasági fejlettség szoros 

sztochasztikus összekapcsoltsága). Már e munka is vizsgálja – különböző 

parciális mutatók területi szóródásának összehasonlításával – a regionális 

egyenlőtlenségeket oly módon, hogy a regionális fejlettséget (ennek karakteres 

mérőszáma az egy lakosra jutó GDP, jövedelem) felbontja a termelékenység 

(általában ennek szűkebb komponense az egy foglalkoztatottra jutó 

jövedelemmel mért élőmunka-termelékenység) és a foglalkoztatottság 

komponensére. (E felbontás, az egyes tényezők súlyának tesztelése a legújabb 

szakirodalomban is visszatérően jelen van a legkülönbözőbb országok regionális 

egyenlőtlenségeinek elemzése kapcsán éppúgy, mint a területi versenyképesség 

vizsgálatakor, legújabban lásd pl. GARDINER et al 2004). 
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WILLIAMSON felvetése nyomán már egy negyedszázada itthon is önálló 

elemzés és értelmezés kapcsolódott e témakörhöz, a regionális gazdasági 

fejlődés nemzetközi összehasonlító vizsgálatakor (NEMES NAGY 1987). 

Ebben újdonság volt az, hogy – felhasználva ÉLTETŐ Ö. és FRIGYES E. 

1968-ban – nem területi elemzési céllal – publikált duálmutatóját, több 

országra vonatkozóan számítások is készültek az említett szerkezeti tényezőknek 

a területi fejlettségi különbségek kialakulásában és mértékében betöltött 

súlyáról. 

 

A területi különbségek mérésének fő célja az, hogy megtudjuk milyen tényezők 

befolyásolják, okozzák az egyes régiók közötti jövedelemkülönbségeket, és ezek 

alapján feltérképezzük az ezek kiegyenlítéséhez szükséges beavatkozásokat. A 

méréshez kiválasztandó statisztikai eljárásokat meghatározza, hogy az 

elmaradott régiók kijelölésénél, a régiók jelenlegi állapotának leírásánál, 

továbbá a célok meghatározásánál az 1 főre jutó jövedelem, GDP nagysága a 

legfontosabb mutatószám. A vizsgált régiók, települések – kategóriánként – 

sokaságot képeznek és emiatt olyan mutatókat kell alkalmazni, amelyek a 

sokaság összes elemének információtartalmát képesek egy-egy jól 

meghatározott mutatószámba sűríteni (KÁPOSZTA 2002/b). 

 

A regionális különbségeket meghatározó tényezők statisztikai mérhetősége 

meglehetősen eltérő. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a területi 

összehasonlításokhoz az elemzők olyan mutatószámokat igényelnek, 

amelyekben több tényező együttes hatása jut kifejezésre.  

 

Azonban a nemzetközi összehasonlításokban is az 1 főre jutó GDP a 

leggyakrabban használt mutatószám a regionális különbségek mérésére 

(KOVÁCS 1999).  
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A regionális különbségeket meghatározó tényezők egyes csoportjai közül a 

természeti tényezők elsősorban különböző szakmai (nem statisztikai) 

mutatókkal jellemezhetők. Az általában természetes mértékegységben 

kifejezett mutatók együttes hatásának megítélésére alig van lehetőség. Hasonló a 

helyzet a társadalmi tényezők és a népesség minőségi jellemzői tekintetében, 

annak ellenére, hogy e területeken jó minőségű és részletes területi statisztikai 

mutatókkal rendelkezünk. A gazdasági tényezők esetében kedvezőbb a kép, 

elsősorban annak köszönhetően, hogy a gazdaságstatisztika integrációja 

jelentősen fejlődött az elmúlt évtizedben, lehetővé téve a különböző gazdasági 

mutatók rendszerszerű prezentációját, átfogó mutatószámok kiszámítását. A 

nehézségeket itt a régiókra vonatkozó alapadatok biztosítása okozza (PUKLI 

2000).  

 

Az Európai Unió Bizottságának a régiókkal foglalkozó 5. és 6. periodikus 

jelentéseiben a régiók versenyképességét meghatározó alaptényezők között 

olyanokat találunk, mint a K+F, KKV-k, közvetlen külföldi befektetések, 

infrastruktúra és humán tőke, intézmények és társadalmi tőke. A felsoroltak 

mind olyan tényezők, melyek viszonylag jól jellemezhetők különböző 

statisztikai mutatókkal, melyek parciális jellegükből adódóan általában 

mentesek a területi GDP adatokat befolyásoló torzító tényezőktől. 

 

A fejlettség – így egy térség, régió fejlettsége – egyetlen jelzőszámmal nem 

leírható, többdimenziós és többmutatós fogalom. A többdimenziós jelleg azt 

jelenti, hogy a fejlettségnek számos oldala, tényezője, egymásba át nem vihető 

eleme van, mégha ezek között mérhetők tendenciaszerű együttmozgások is. 

Fejlettségi dimenzió egy ország vagy egy térség esetében például a humán tőke 

nagysága, a gazdaság teljesítménye, a településszerkezet vagy a műszaki 

ellátóhálózatok sűrűsége éppúgy, mint bizonyos intézmények, társadalmi 

viselkedésminták megléte vagy hiánya, de a természeti környezet állapota is. 
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Ráadásul a különböző dimenziók fontosságának, szerepének megítéléséhez 

térben és időben is változó társadalmi értéktartalmak kapcsolódnak, ami csak 

fokozza a közmegegyezés nehézségét a fejlettség értelmezésében. 

 

Az összetett fogalmak többmutatós jellege abban jelentkezik, hogy az egyes 

dimenziók általában nem írhatók le egyetlen mutatószámmal, hanem állapotuk, 

helyzetük többféle módon is mérhető, ami mérési, statisztikai nehézséget jelent 

(NEMES NAGY 1995).  

 

A legismertebb átfogó, több tényező együttes hatását tükröző 

gazdaságstatisztikai mutatószám a bruttó hazai termék (GDP) kitüntetett 

helyet foglal el a területi mutatók között. Az egyes országok fejlettségének 

összehasonlítására már régen használják a GDP-t, de a régiók fejlettségének 

összehasonlítására csak az utóbbi években terjedt el. A gazdasági fejlettség 

mérése illetve összehasonlítása szempontjából azonban hangsúlyozandó, hogy a 

GDP nem kizárólagos mutatója a gazdasági fejlettségnek. Mindebből az 

következik, hogy nem szabad egyetlen üdvözítő mutatónak deklarálni a GDP 

megyei, illetve régióra vonatkozó értékét, hanem célszerű a területi 

elemzésekhez más statisztikai mutatószámokat is felhasználni (PUKLI 2000).  

 

A GDP – bár korántsem egyedüli, de alapvető – indikátora a regionális 

fejlettségnek és fejlődésnek, a regionális fejlesztési akciók hatásai 

kontrolljának. A regionális elemzésben és a regionális politikában 

kulcsfontosságú szerepre azáltal tett szert, hogy az EU szintjén a regionális 

támogatási rendszerben, a közösségi regionális fejlesztési alapok allokálásában 

kitüntetett értékmutatóként használják (NEMES NAGY 1995).  
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A GDP regionális (területi) nagyságának meghatározása elméleti, információs és 

intézményi oldalról is számos megválaszolandó kérdést hoz felszínre (FISCHER 

1994). Egyértelműen kijelenthető nemzetközi tapasztalat az, hogy viszonylag 

megbízható regionális GDP csak becslési eljárások közbeiktatásával és 

viszonylag nagy területegységekre határozható meg (BAIGGORI 1994). 

Mindebből az is következik, hogy még ha meghatározásra is kerül a lehető 

legnagyobb pontossággal ez a mutató, önmagában nem elégséges a 

területfejlesztési politika információs orientálására, nem alkalmas ugyanis a 

területi fejlettség (válság) sokrétű jelenségkörének leírására s különösen nagyon 

bizonytalan kistérségi szinten való meghatározása és használata. 

 

4.1.1 A GDP tartalma 

 

A Gross Domestic Product (GDP), amelynek a szószerinti fordítástól – bruttó 

hazai termék – eltérő, a mutató világos tartalma, értelme szerinti magyar 

megfelelője a belföldi hozzáadott érték, a nemzetgazdasági mérlegrendszerek 

egyik központi fogalma. Az egy adott időintervallumon (általában 1 éven) belül, 

egy adott megfigyelési egységben (leggyakrabban egy országban) a teljes 

gazdasági tevékenységben előállított, pénzértékben (jellemzően a nemzeti 

valutában) mért új értéket jelenti. 

 

A gazdasági szereplők által létrehozott hozzáadott érték – megfelelő 

gazdaságstatisztikai (mérleg) információk birtokában – két módon számítható. 

A GDP egyrészt a bruttó termelési érték és a folyó termelőfelhasználás 

különbözeteként, másrészt a bruttó munkajövedelmek, az adózatlan 

eredmény és az amortizáció összegeként adódik. A GDP a korábban 

leggyakrabban használt értékmutatótól a nemzeti jövedelemtől alapvetően a 

számbavétel során figyelembe vett ágazati tevékenységi kör tekintetében 

különbözik.  
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Míg a nemzeti jövedelem csak az ún. anyagi ágakban (ipar, mezőgazdaság, 

termelő szolgáltatások) létrehozott új értéket tartalmazza, addig a GDP kiterjed a 

nem anyagi szolgáltató (tercier és kvaterner) tevékenységekre is.  

 

A folyó áron, nemzeti valutában mért GDP csak az adott időpont (év), s az adott 

megfigyelési egység (ország) aktuális gazdasági folyamatait jellemzi. Időbeli, 

történeti összehasonlítás esetében szükség van a változatlan, összehasonlító áras, 

nemzetközi összehasonlítás esetében az azonos pénznemben kifejezett érték 

kiszámítására is. A nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő egységesítés két 

jellemző útja az érvényes devizakurzusok szerinti illetve az ún. 

vásárlóerőparitásos egységesítés, ami általában eltérő eredményre, arányokra 

vezet. A kelet-közép-európai országok például az alacsonyabb árszínvonal miatt 

a vásárlóerőparitásos összevetésben jóval közelebb vannak a legfejlettebb 

országok GDP-szintjéhez, mint a nyers valutakurzusok szerinti átárazáskor 

(NEMES NAGY 1995). (A vásárlóerőparitásos módszert használja a világ 

országaira éves rendszerességgel kiadott adatsoraiban a Világbank, az 

EUROSTAT az EU-régiók gazdasági pozícióinak jellemzésére mindkét közelítést 

közreadja). 

 

A nemzeti számláknak a GDP csak az egyik mutatója. A számlarendszer első 

számlájának, a termelési számlának az egyenlege, a termékek és szolgáltatások 

termelési értékének és a termelésükhöz felhasznált anyagok és szolgáltatások 

értékének a különbsége. Tehát a GDP ugyan átfogó, több tényező hatását 

tükröző mutató, de nem kizárólagos mutatója a gazdasági fejlettségnek. 

 

A regionális számlák elméletileg a nemzetgazdaság egészére vonatkozó 

elszámolások regionális megfelelői. A gyakorlatban azonban – több-régiós 

gazdasági egységek miatt – teljes részletességben nem állíthatók össze.  
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A többrégiós egységek pénzügyi és jövedelemelosztási tranzakcióinak többsége 

(adók, tulajdonosi jövedelmek, kölcsönök) ugyanis nem osztható szét régiókra. 

 

Az Európai Unióban a fenti korlátok miatt regionális szinten csak a termelési 

számlának, valamint a háztartási szektor jövedelem számlájának összeállítására 

van kötelező előírás (ESA 1995). Az utóbbi számlának azért van különös 

jelentősége, mert segítségével a régiók közötti különbségeket nemcsak termelési 

oldalról, hanem a GDP felhasználásában meghatározó szerepet játszó lakossági 

fogyasztás alapján is mérni tudjuk. A GDP és a jövedelmek regionális eltérései 

megerősítik azt a megállapítást, hogy a GDP átfogó mutatónak tekinthető 

ugyan, de nem képes a gazdasági fejlettség valamennyi fontos tényezőjét 

visszatükrözni (PUKLI 2000). 

 

A regionális GDP adatok minősége alapvetően 2 tényezőtől függ: 

 az alkalmazott számítási módszertől 

 a felhasznált adatok minőségétől 

 

A regionális GDP számítására többféle módszert alkalmaznak. Az alulról felfelé 

történő számítás módszere azon a feltételezésen alapszik, hogy a régióban 

valamennyi termelési egységről rendelkezünk a GDP kiszámításához szükséges 

információkkal. Az adatokat összegezve megkapjuk a régióra vonatkozó GDP 

értékeket, majd ezek összegeként az országos adatot. 

 

A felülről lefelé történő bontás módszerével az országos GDP értéket osztjuk 

szét régiókra olyan megoszlási viszonyszámok segítségével, melyeket a GDP 

területi megoszlását legjobban megközelítő mutató területi adataiból 

számítottunk. Ez a segédmutató lehet az aktív korú népesség, a 

foglalkoztatottak száma, a keresetek összege stb. 
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A vegyes módszer az előző két számítási mód ötvözete, tükrözve azt a 

felismerést, hogy nincs olyan ország, ahol az alulról felfelé történő összegzés 

módszerét a gazdaság valamennyi területén alkalmazni lehetne. Területi 

homogenitásuk szempontjából ugyanis a gazdasági szervezeteknek 3 típusát 

különböztetjük meg. Egy-egy régiós egységek, melyek tevékenysége döntően 

egy régióra terjed ki. Vállalkozások, melyeknek telepei több régióban 

találhatók. Olyan intézményi egységek, melyek tevékenysége több régióra, 

vagy az egész országra kiterjed (PUKLI 2000).  

 

Általános alapelv, hogy a GDP-t arra a régióra kell számolni, amelyben a 

termelő egység rezidens. A több-telepes vállalkozások esetében a telepek külön-

külön termelő egységeknek tekintendők. 

 

A fenti értelmezési és számbavételi problémák mindegyike jelentkezik akkor is, 

ha a GDP-t nem országos szinten, hanem területileg dezaggregáltan kívánjuk 

meghatározni, s újabb speciális nehézségek, elméleti és gyakorlati problémák is 

megjelennek. A területi számbavételkor a „belföldnek” egy-egy térség, régió 

területe felel meg. A területi GDP-re esetenként külön fogalmat is használnak, 

megjelölve a sajátos számbavételi szempontot. Ez a megnevezés a Gross 

Regional Product (GRP), a regionális hozzáadott érték. 

 

Ma abszolút többségben vannak azok az országok, ahol nincs területi GDP 

számbavétel illetve nincsenek ilyen tartalmú hivatalos publikációk. Sok 

országban egyáltalán nincsenek használható területi gazdasági jelzőszámok, 

másutt nem ez a kiemelt mutatószám. Az okok és a mögöttes tényezők 

részletezése nélkül, csak emlékeztetőül utalok arra, hogy a volt szocialista 

országokban az ipari bruttó termelés növekedési indexe volt a legszélesebb 

körben elterjedt, regionálisan is számított gazdasági jelzőszám.  
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Az Amerikai Egyesült Államokban a személyi jövedelem az, amelyről a 

tagállamok szintjén ma már több mint egy évszázados idősor áll rendelkezésre. 

 

Elméleti gondot jelent az, hogy nem minden gazdasági tevékenység 

lokalizálható egyértelműen. Így például elméletileg is nehezen lokalizálható a 

pénzintézeti tevékenység jövedelemhozadéka. Statisztikailag, számvitelileg 

lényegében megoldatlan a többtelephelyes cégek hozzáadott értékének 

lokalizálása, s a kifejezett a „térhez” kötötten folyó olyan tevékenységek, mint a 

hírközlés vagy a szállítás értéktermelésének „terítése” is csak becsléssel 

lehetséges. 

 

A regionális szintű versenyképesség mérésével további problémák is adódnak, 

mert nehezen mérhető például egy régió külkereskedelme a GDP alapon 

történő számolással. A probléma az, hogy az össztermékbe a külföldi tőke 

bevételeit és profitját is bele számítjuk, ami nem minden esetben az adott 

régióban kerül felhasználásra. Az átlagbéreken alapuló összehasonlítás 

helyesebb képet ad, hiszen a régió attraktivitását mi reprezentálhatná jobban, 

mint az ott élők piacon elkölthető jövedelme (RÉTHELYI – TÚRY 2003). 

Mindezen problémák miatt – miközben törekedni kell a tényadatokon nyugvó 

GDP számbavétel intézményes feltételeinek fejlesztésére – nem küszöbölhető ki 

a mutatószám részben becsült jellege, s így kisebb-nagyobb mértékű statisztikai 

bizonytalansága (NEMES NAGY 1995). 

 

A regionális GDP számításához felhasznált alapadatok minőségét illetően 

elmondható, hogy gazdaságban és a társadalomban bekövetkezett változások 

komoly kihívást jelentenek a gazdaságstatisztika számára.  
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Arra a kérdésre, hogy „mennyire megbízhatók a regionális GDP adatok”, a 

fentiek alapján összefoglalóan azt a választ adhatjuk, hogy az országos 

hatókörű és a több-régiós gazdasági szervezeteknél alkalmazott becslések, 

valamint az adatgyűjtések területi korlátai miatt az adatok minősége rosszabb, 

mint az országos mutatóé. A torzítás mértéke annál nagyobb, minél kevésbé 

sikerült érvényesíteni az adatgyűjtésekben a telepi szintű megfigyelés elvét. 

 

Töredékeiben ma is rendelkezésre állnak olyan információbázisok, amelyek a 

területi GDP meghatározásában konkrét adatforrásként, vagy becslési 

támpontként – a gazdasági és személyi információvédelem teljes biztonsága 

mellett, települési, térségi szinten aggregálva – figyelembe vehetők. Ezekhez 

tartoznak mindenekelőtt a cégek, egyéni vállalkozások adóbevallásainak 

bizonyos adatai, a költségvetési, önkormányzati gazdálkodási beszámolók. Ezen 

adatbázisok közös jellemzője, hogy a vizsgált gazdálkodó szervezet székhelye 

szerint, település szintig lemenően lehetőség van a keletkezett jövedelmek 

számbavételére illetve becslésére, csak el kell valakinek végezni ezt a települési 

azonosító munkát. Ezekhez az adatbázisokhoz kapcsolódhatnak kisegítő, 

korrigáló becslésre alkalmas információbázisként a személyi jövedelemadózás 

alá tartozó jövedelmek területi adatai, az általános mezőgazdasági összeírások 

adatai, más, egyedi, célzott (területileg reprezentatív) adatfelvételek. 

 

4.1.2 A GDP tényezőkre bontásakor alkalmazott módszerek 

 

A) Az Unió 2003-as versenyképességi jelentésében (EUROPEAN 

COMPETITIVENESS REPORT 2003) a következő szorzótényezőket 

használták: 
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 munkatermelékenység: az 1 munkaórára jutó GDP 

 munka/pihenés-választás: az 1 foglalkoztatottra jutó ledolgozott 

munkaidő 

 foglalkoztatottsági ráta: a foglalkoztatottak aránya a munkaképes korú 

népességen belül 

 demográfiai faktor: a munkaképes korúak aránya a teljes népességen 

belül 

 

Az 1 főre jutó GDP szorzótényezőkre bontásával a képlet tehát a 

következőképpen alakul (ILLÉS – MEZEI – ZUBÁN 2004): 

 

GDP/Népesség= 

(GDP/M.idő)x(M.idő/Foglalk.)x(Foglalk./M.képes korúak)x(M.képes korúak/Népess.) 

 

B) A gazdasági fejlettség jól ismert – egymutatós – mérőszámát az egy lakosra 

jutó jövedelmet (GDP-t) többféleképpen felbonthatjuk jól értelmezhető, világos 

komponensekre. Így pl. egy háromtényezős (triadikus) felbontás az alábbi: 

 

GDP/népesség= 

(GDP/Foglalkoztatottak)x(Foglalkoztatottak/Aktív korúak) x(Aktív korúak/Népesség) 

 

Azaz a fejlettség az élőmunka-termelékenység a foglalkoztatottság és egy 

korszerkezeti arányszám szorzatára bontható. Az egységes versenyképesség 

fogalmából adódó képlet alapján tehát az 1 lakosra jutó GDP felbontható a 

munkatermelékenység, a foglalkoztatottsági ráta és a munkaképes korú népesség 

arányának szorzatára.  
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A munkaképes korúak arányában viszonylag kicsik a régiók közötti eltérések, 

ezért a másik két mutató segítségével kimutathatjuk a régiók, országok 

egymáshoz viszonyított versenyképességét (LENGYEL 2003). A 

munkatermelékenység alatt a ledolgozott órára jutó kibocsátást értjük és a 

statisztikai gyakorlatban általában az 1 foglalkoztatottra jutó GDP-vel 

becsüljük (LENGYEL 2000). 

 

C) A versenyképesség – már idézett – „hagyományos” közelítése nem ezt, 

hanem az alábbi duális felbontást alkalmazza: 

 

GDP/népesség = GDP/Foglalkoztatottak x Foglalkoztatottak/Népesség 

 

Itt a fejlettség az élőmunka-termelékenység és a foglalkoztatottság szorzatára 

bomlik. 

 

A továbbiakban a következő jelöléseket használom: 

J = Jövedelem 

P = Népesség 

F = Foglalkoztatottak 

K = Aktív korúak 

 

Az összefüggések matematikai szépséghibája az, hogy bennük a komponensek 

szorzata szerepel, ami megnehezíti azok egymáshoz viszonyított súlyának 

mérését. Ezt a gondot orvosolja az, hogy az egyenlet mindkét oldalának 

logaritmusát vesszük. A logaritmusfüggvény monotonitása következtében ezt 

megtehetjük, mert a tényezők nagyság szerint sorrendje így is fennmarad (a 

függvény értelmezési tartományán belül nagyobb szám logaritmusa is nagyobb). 

Így aztán a fejlettség (logaritmusa) az egyes tényezők összegére bomlik, így 

akár az egyes tényezők százalékos súlya is kiszámítható: 
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log(J/P) = log (J/F) + log (F/K) + log (K/P) 

 

Ezzel analóg módon logaritmizálható a duális felbontás is. A fenti változók 

természetesen bármilyen területi megfigyelési egységekre vonatkozhatnak 

(országok, régiók, települések) (NEMES NAGY 2004). 

 

4.1.3 Az 1 főre jutó GDP alakulása az Európai Unióban 1999-2005 között 

 

1999-ben az 1 főre jutó GDP legmagasabb értéke 266,4% volt az Inner-

London brit régióban, míg a legszegényebb régió a lengyel Lubelskie volt az 

EU25 1 főre jutó GDP átlagának 31,9%-ával. Ehhez képest 2005-ben a 

legmagasabb jövedelem az átlag 302,7%-a volt az EU27-ek átlagához képest 

továbbra is az Inner-London régióban, míg a legalacsonyabb a Nord-Est 

román régióban volt 24,2%-kal.  

 

Inner-London évtizedek óta messze a legtehetősebb régiója az Uniónak. 

Rendszerint a magterületek régiói követik a sorban, metropoliszok, fővárosok, 

de a köztük lévő jövedelemkülönbség azonban jelentős. Például 1999-ben 

Brüsszel régiója volt a második helyen 240,3%-kal, Luxemburg pedig a 

harmadikon 207,8%-kal. Őt Hamburg követte a sorban 192,1%-kal, illetve Ile 

de France (Párizs) 178%-kal.  

 

2005-ben a leggazdagabb 5 európai régió sorrendje némileg megváltozott az 

1999-es helyzethez képest: Luxemburg lett a második leggazdagabb 264,3%-

kal az EU27 átlagához viszonyítva, őt Brüsszel követte 240,5%-os, Hamburg 

202,1%-os, illetve Bécs 177,6%-os értékkel.  
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1. sz. táblázat. Az EU-s átlag feletti, illetve a 75%-os küszöbérték alatti 1 főre 

jutó GDP-jű régiók aránya 

Év 

Az összes 

NUTS 2 

régiók 

száma 

Az 1 főre jutó 

átlag GDP-t 

meghaladó régiók 

száma 

Az 1 főre jutó átlag GDP 

75%-a alatt lévő régiók 

száma 

1999 

(EU25) 254 

114 (az összes 

régió 44%-a) 67 (az összes régió 26%-a) 

2005 

(EU27) 271 

129 (az összes 

régió 47%-a) 69 (az összes régió 25%-a) 

Forrás: saját szerkesztés az EUROSTAT adatai alapján 

 

Mivel elsősorban azok a régiók jogosultak a Strukturális Alapok forrásaira, 

melyek 1 főre jutó GDP-je az uniós átlag 75%-a alatt van, ezért nagyon fontos 

látni, hogy a régiók hány százaléka tartozik ehhez a csoporthoz, illetve hogy a 

számuk nőtt vagy csökkent az elmúlt időszakban. Sajnos a régiók közül még 

mindig minden negyedik ehhez a csoporthoz tartozik. 

 

A GDP növekedése is változatos képet mutat az 1999-2005 közötti időszakban. 

Attiki görög régió meglepően nagy növekedést produkált az 1 főre jutó GDP 

tekintetében, nevezetesen 61,25%-ot. Míg 1999-ben a régió az EU25 

átlagának csupán 81,3%-át érte el, 2005-ben ez az adat 131,1% volt az EU27 

átlagához mérve.  

 

A 10 leginkább fejlődő régió között elsősorban az újonnan csatlakozott 

államok régiói voltak, pl. Lettország 45,91%-kal, Pozsony 43,87%-kal, 

Litvánia 41,11%-kal, Közép-Magyarország 32,12%-kal, illetve Stredny Cechy 

cseh régió 29,36%-kal.  
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A legnagyobb mértékű visszaesést az 1 főre jutó GDP-ben Guyane francia 

régióban lehetett tapasztalni 1999-2005 között, ahol az említett adat 20,47%-kal 

csökkent, még úgy is, hogy Bulgária és Románia csatlakozásának köszönhetően 

az EU-s átlag automatikusan csökkent. A 10 legnagyobb mértékű csökkenést 

produkáló régió között elsősorban portugál régiók voltak átlagosan 10%-os 

visszaeséssel. 

 

4.1.4 Versenyképességi rangsorok 

 

Az Európai Unióban az egyes tervezési periódusok előtt, a regionális politika 

előkészítésének időszakában elemzik a régiók versenyképességét. Először 1998-

ban állították össze az európai regionális versenyképességi mutatókat a 

NUTS II szintű régiókra (PINELLI et al 1998). Az országok 

versenyképességével többféle megközelítésből foglalkozhatunk. Két eltérő 

alapfelfogást különíthetünk el, az egyik az összehasonlító vizsgálatok alapján 

komplex rangsorokat ad meg, míg a másik csak az egyes országok önmagukhoz 

mért fejlődését elemzi. Az országok komplex versenyképességi rangsorait 

megadó irányzatok közül kettőt ismertetek az alábbiakban: az IMD és a WEF 

eredményeit.  

 

Az IMD (International Institute for Management Development) statisztikai 

(kemény) és kérdőíves felmérésből származó (puha) adatokat egyaránt 

figyelembe vesz, összesen 243 mutató felhasználásával értékel 4 

tényezőcsoportot: a gazdasági teljesítményt, a kormányzat hatékonyságát, az 

üzleti szféra hatékonyságát és az infrastrukturális ellátottságot. 
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A WEF (World Economic Forum) két rangsort készít a vizsgálatba bevont 80 

országra: a GCI-index (Gazdasági Növekedési Index) a gazdasági növekedés 

alapvető tényezőit méri fel, míg a MICI-index (Mikrogazdasági 

Versenyképességi Index) az üzleti környezet jellemzőit értékeli. 

 

4.2 Az ENSZ által alkalmazott mutatók 

 

1. Human Development Index (HDI) 

A mutatót egy pakisztáni közgazdász (Mahbub Ul Haq) fejlesztette ki 1990-ben, 

és az ENSZ 1993. óta alkalmazza éves jelentéseiben.  

Összetevői:  

- a születéskor várható élettartam,  

- az oktatásban megszerzett tudás (2/3 súllyal szerepel benne az írástudó 

felnőttek aránya, 1/3 súllyal pedig az alap-, közép- és felsőoktatásban 

résztvevők aránya) 

- vásárlóerőparitáson, dollárban mért 1 főre jutó GDP. 

 

2. Human Poverty Index (HPI) (a fejlődő országokra) 

Összetevői: 

- alapvető létszükségletek elérése, alultápláltság (két mutató súlyozatlan 

átlaga: egyrészt a lakosság azon aránya, mely nem rendelkezik elérhető 

vízforrással, másrészt pedig azon gyermekek arány, akik nem érik el a 

koruknak megfelelő súlyt) 

-  korai halálozás (születéskori valószínűsége annak, hogy az illető nem éri 

el a 40 éves kort) 

-  az olvasás és kommunikáció világából való kirekesztettség (írástudatlan 

felnőttek aránya) (HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2004) 
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A fenntartható fejlődésre való törekvések elterjedésével egy újabb mutató látott 

napvilágot, amely - a GDP által figyelmen kívül hagyott – elemeket, tényezőket 

is számba veszi. Ez a mutató a GPI (Genuine Progress Indicator). A mutató – 

az országok fejlettségének meghatározásakor - figyelembe veszi az önkéntes 

munka értékét, a magas szennyezés okozta jóléti veszteségeket, a magas 

bűnözési arányt, az egyenlőtlen jövedelemelosztást. A mutató tehát pontosabb 

információt képes adni egy ország jólétéről és annak a fenntartható fejlődéssel 

való kapcsolatáról, mint a GDP. A GPI olyan - több mint 20 - gazdasági 

tényezőt vesz számításba, amit a GDP figyelmen hívül hagy. Különbséget tesz 

azok között a gazdasági tranzakciók között, melyek hozzájárulnak a jóléthez, és 

azok között, melyek csorbítják azt. Aztán a GPI ezeket a tényezőket egy 

összetett mutatóba integrálja, azért hogy a gazdasági tevékenység hasznát a 

költségekkel szemben mérni lehessen.  

 

Miközben a GDP több mint megduplázódott 1950-től napjainkig, aközben a GPI 

ettől nagyon eltérő képet mutatott. Az 50-es és 60-as években nőtt, de 1970 óta 

nagyjából 47%-kal esett vissza. Az 1 főre jutó GPI csökkenési aránya az átlagos 

1%-ról 2%-ra nőtt a 80-as évek során, és tovább fokozódott a csökkenés (6%-ra) 

a 90-es években.  

 

A GPI rávilágít arra, hogy amit a közgazdászok ma gazdasági növekedésnek 

tekintenek (és amit a GDP-vel mérnek) az igazából az alábbi három dolog 

egyike: 1) a múlt társadalmi hiányosságainak és hibáinak megtartása, 2) 

erőforrások kölcsönzése a jövő generációjától, 3) a funkciók áthelyezése a 

közösségből és háztartási környezetből az anyagias gazdaságba. 

 

Ha azonban egyfajta változó – az 1 főre jutó jövedelem – alapján akarjuk 

elemezni a régiók sokaságát, akkor 3 alapvető mutatószámot (duálmutató, 

súlyozott relatív szórás, Hoover-index) lehet használni. 
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4.3 A duálmutató 

 

A fentiekben már említett ÉLTETŐ – FRIGYES - féle duálmutató e 

felbontásokat építi be a jövedelemegyenlőtlenségek vizsgálatába oly módon, 

hogy a megfigyelési egységeket két csoportba sorolja: az átlagnál magasabb 

illetve alacsonyabb fejlettségű (az átlagnál magasabb illetve alacsonyabb egy 

lakosra jutó jövedelmű, GDP-jű) csoportba. 

 

Jelölések: 

Az egyes tényezők az átlagnál magasabb fejlettségű csoportban: 

(J/P)m  fejlettség (j) 

(J/F)m  termelékenység (t) 

(F/K)m foglalkoztatottság (f) 

(K/P)m korszerkezet (k) 

Ezzel analóg módon az egyes tényezők az átlagnál alacsonyabb fejlettségű 

csoportban: 

(J/P)a  fejlettség (j) 

(J/F)a  termelékenység (t) 

(F/K)a  foglalkoztatottság (f) 

(K/P)a  korszerkezet (k) 

 

A duálmutató e két csoport értékeinek hányadosával méri a területi 

egyenlőtlenségek nagyságát: 

 

d = (J/P)m / (J/P)a = [(J/F)m / (J/F)a] x [(F/K)m / (F/K)a] x [(K/P)m / (K/P)a] 

rövidítve: dj = dt x df x dk 
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A felbontott (fejlettségi) faktor differenciáltságát mérő egyenlőtlenségi mérték a 

duálmutatóban, épp a használt csoportosítás következtében 1-nél nagyobb 

értéket vesz fel (csak a gyakorlatban nem előforduló, a vizsgálatok 

szempontjából egyébként is értelmetlen elméleti esetben lehet értéke egyenlő 1-

gyel, amikor nincsenek területi különbségek a fejlettségben).  

 

A felbontásban szereplő termelékenységi, foglalkoztatottsági és demográfiai 

tényezők azonban – bár ezek is jellemzően 1 körüli értékűek – lényegében 

bármilyen pozitív értéket kiadhatnak. Ha valamely faktor értéke 1-nél kisebb 

duálértékű, akkor ennek a jellemzőnek a fejlettséggel ellentétes irányú a térbeli 

alapszerkezete: pl. az átlagnál fejlettebb térségekben alacsonyabb lehet az átlag 

alatti fejlettségű csoporthoz viszonyított foglalkoztatottsági mutató vagy kisebb 

az aktív korú csoportok aránya. 

 

Nemcsak az alaphányadosokra, hanem a duálmutatóra is alkalmazható a 

logaritmizálás, s így kiszámítható az egyes tényezők súlya is (log(dj-t) 100-nak 

véve): 

log(dj) = log(dt) + log(df) + log(dk) 

 

E felbontás esetében az 1-nél kisebb alapértékű tényezők logaritmusa negatív 

szám. E dimenzió térszerkezete csökkenti a másik két faktor alapján létrejövő 

regionális tagoltságát a fejlettségnek. Ha a regionális fejlettség 

egyenlőtlenségeire fókuszálva használjuk a közelítést, akkor elsődlegesen az 

egyes tényezők egymáshoz viszonyított súlya és hatásiránya kerül az érdeklődés 

középpontjába.  
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Dinamikus elemzés (pl. két időpont közötti összehasonlítás) esetében ezek a 

szempontok oly módon értelmeződnek, hogy feltárul az, miként változnak a 

különböző komponensekben a (területi) egyenlőtlenségek. Nem triviális például 

az, hogy miközben növekednek a jövedelemszinttel mért fejlettség regionális 

különbségei, ugyanez igaz a termelékenység, a foglalkoztatottság vagy a 

demográfia struktúra vizsgált jellemzőire, könnyen előfordulhat ugyanis, hogy 

ezek egyike-másika épp ellentétesen mozog, csökken a területi differenciáltsága 

(NEMES NAGY 2004). 

 

4.3.1 A duálmutatók alakulása az EU-ban 1999-től napjainkig 

 

Ha megvizsgáljuk, hogy mekkora volt a különbség az Unió leggazdagabb és 

legszegényebb régiói között az elmúlt időszakban, akkor láthatjuk, hogy 1999-

ben a duálmutató több mint 8-as értéket vett fel, azaz az 1 főre jutó GDP-ben a 

régiók között nyolcszoros volt a különbség, míg ez a helyzet 2005-re tovább 

romlott, hiszen a különbségek több mint 12-szeresre nőttek.  

 

2. sz. táblázat. Az EU25 és EU27 duálmutatói 1999-2005 között 

  1999 

(EU25) 

2000 

(EU25) 

2001 

(EU25) 

2002 

(EU25) 

2003 

(EU25) 

2004 

(EU27) 

2005 

(EU27) 

Duálmutató (1) 8,31 8,75 9,32 9,84 8,36 12,83 12,5 

Duálmutató (10) 5,5 5,61 5,52 5,38 5,19 7,17 6,96 

Duálmutató (25) 4,08 4,09 4,14 4,02 3,89 4,75 4,74 

Forrás: saját szerkesztés az EUROSTAT adatai alapján 
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Mivel az Európai Unió 1999-ben 254, 2005-ben 271 régióból állt, ezért azon 

kívül, hogy a leggazdagabb és a legszegényebb régió különbségét megnézzük, 

érdekes megnézni azt is, hogy a leggazdagabb 10, illetve 25, és a legszegényebb 

10, illetve 25 régió hányadosa hogyan alakult.  

 

A 2. sz. táblázat azt tükrözi, hogy 2004 előtt is jelentős volt a régiók közötti 

különbség az Unión belül, de azt tovább fokozta a 2004-es bővítés, illetve 

Románia és Bulgária bekerülése a statisztikai elemzésekbe. 

 

4.3.2 Tagállamokon belüli duálmutatók alakulása 1999-2005 között 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az Európai Unió régiói között 

fokozódtak a jövedelmi különbségek. Ez részben annak volt köszönhető, hogy a 

fejlett régiók még tovább tudtak fejlődni, miközben volt és van számos olyan 

szegényebb régió, melyek a különböző strukturális problémák miatt továbbra is 

alulteljesítettek, ezáltal jelentősen nőtt a szakadék a két csoport között. A 

kohéziós politikával foglalkozó döntéshozóknak sürgetően megoldásokat kell 

találniuk ezekre a strukturális nehézségekre, ha el akarjuk kerülni ezen régiók 

végleges leszakadását.  

 

Ezek mellett fontos azt is vizsgálni, hogy közeledtek-e vagy távolodtak 

egymáshoz képest egy-egy tagállamon belül a régiók. Az az előbbiekből jól 

látható, hogy a „régi” és „új” tagállamok között jelentős fejlettségbeli különbség 

van, de mi a helyzet országokon belül? Az országokon belül nőttek vagy 

csökkentek a területi különbségek? 
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4. sz. ábra. A tagállamokon belüli duálmutatók alakulása 1999-2005 
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Forrás: saját szerkesztés az EUROSTAT adatai alapján 

 

Mivel több olyan tagállam is van, amely 1 db NUTS 2-es szintű régióból áll 

(Lettország, Litvánia, Luxemburg, Ciprus stb.), ezért ezeket nem tartalmazza az 

ábra, hiszen ezekben az országokban nem tudjuk értelmezni a leggazdagabb és 

legszegényebb régió fogalmát. Mivel a két új tagállamra vonatkozóan pedig nem 

állnak rendelkezésre régiós adatok 1999-re, ezért ezeknél is csak a 2005-ös érték 

van feltüntetve. 
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3. sz. táblázat. A tagállamokon belüli duálmutatók változása 1999-2005 között 

 

ORSZÁGOK 1999 2005 

EU25 és EU27 6,07 7,48 

Belgium 3,19 2,9 

Bulgária n.a. 1,94 

Csehország 2,61 2,68 

Dánia - 1,69 

Németország 2,85 2,72 

Írország 1,5 1,51 

Görögország 1,78 2,21 

Spanyolország 2,09 1,92 

Franciaország 2,98 3,41 

Olaszország 2,29 2,04 

Magyarország 2,35 2,56 

Hollandia 1,72 1,7 

Ausztria 2,1 2 

Lengyelország 2,13 2,32 

Portugália 1,98 1,77 

Románia n.a. 3,09 

Szlovénia - 1,46 

Szlovákia 2,88 3,43 

Finnország 1,89 1,63 

Svédország 1,59 1,63 

Egyesült Királyság 4,11 3,91 

 

Forrás: EUROSTAT adatai alapján saját szerkesztés 
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A táblázat alapján megállapítható, hogy a területi különbségeket tekintve a 

kép meglehetősen változatos. Van azonban néhány olyan tagállam, ahol a belső 

területi különbségek csökkentek 2005-re (színessel jelölve a táblázatban), pl. 

Belgium, Németország, Spanyolország, Olaszország, Hollandia, Ausztria, 

Portugália, Finnország és az Egyesült Királyság (ahol a legnagyobb volt a 

régiók közötti különbség). Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy ezek között 

az országok között nem csak a hagyományos értelemben vett „gazdag” nyugat-

európai tagállamok szerepelnek, hanem például két kohéziós ország 

(Spanyolország és Portugália) is. 

 

Ezzel párhuzamosan pedig 12 tagállamban, pl. meglepően Svédországban, 

illetve sajnos szinte nyilvánvalóan a keleti tagállamokban nőttek a 

különbségek 2005-ig az 1 főre jutó GDP-t tekintve.  

 

4.4 A súlyozott relatív szórás 

 

A súlyozott relatív szórás valamennyi régió adatait figyelembe veszi, 

függetlenül azok jövedelmi pozíciójától. Az 1 főre jutó jövedelmek súlyozott 

relatív szórása nem más, mint az egyes régiók adatainak (yi ) az átlagtól (y) való 

eltérése négyzeteinek a népesség számával (fi) való súlyozás utáni összege 

osztva a népesség számával, és az 1 főre jutó jövedelmek átlagával (y). Röviden 

tehát azt mutatja meg, hogy az egyes régiók adatai az átlaghoz képest milyen 

relatív különbségen (yi – y) belül helyezkednek el. Minél nagyobb az egyes 

országok régiói adatainak relatív szórása, annál nagyobbak az átlagtól való 

eltérések vagyis a regionális különbségek. 
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4.5 Hoover-mutató 

 

H = ½ ∑ lyi – fil 

 

Azt mutatja meg, hogy mekkora az eltérés két változó térbeli eloszlása között. 

Más szóval azt mérhetjük vele, hogy az egyik változó – pl. az y jövedelem – 

mekkora hányadát kell átcsoportosítani ahhoz az egyik régióból a másikba, hogy 

eloszlása megegyezzen a másik változóéval (jelen esetben az f népességével). 

Azaz a GDP mekkora hányadát kell a régiók között újra elosztani ahhoz, hogy 

minden régióban ugyanakkora legyen a rendelkezésre álló jövedelem? Ez a 

McDougall-jelentés híres kérdése 1977-ből, amikor a közösségi regionális 

politika a teljes területi kiegyenlítéshez szükséges nagyságrendre keresett 

választ. 

 

Az előbb említett egydimenziós területi egyenlőtlenségi mutatók alkalmazása 

önmagukban nem tekinthetők elegendő módszernek egy-egy régió 

elmaradottságának, válságának méréséhez, okainak megállapításaihoz. A területi 

elemzéseknek itt már alkalmazniuk kell az egy- és többváltozós regressziós 

egyenleteket, trendfelület-elemzéseket, faktoranalízist. A bemutatott módszerek 

sajátossága, hogy csak egy időpontbeli területi különbségek mibenlétéről adnak 

információt. Nem tudjuk a segítségükkel azonban elemezni a regionális fejlődési 

folyamatok időbeli alakulását.  

 

A legegyszerűbb módszer, ha a duálmutató adatainak idősorát készítjük el. Ha a 

kapott hányados csökken az idő előrehaladtával, akkor az előzőekben említett 

korlátok mellett elmondhatjuk, hogy a regionális különbségek csökkennek. 

Amennyiben a második súlyozott mutatószámot – a súlyozott relatívszórást – 

vesszük figyelembe, akkor a cél az, hogy a szórás értéke csökkenjen 

(KÁPOSZTA 2002).  
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A regionális elemzésben gyakorta adódnak olyan jellegű feladatok, amelyek 

valamilyen szempontból behatárolt területi egységek (NUTS) összetett 

társadalmi-gazdasági értékelését célozzák. Ilyenek többek között a különböző 

adottságok, a gazdasági fejlettség/elmaradottság, az életszínvonal, az 

életkörülmények, a különböző ellátottsági színvonal összehasonlító területi 

elemzésére irányuló vizsgálatok, amelyek szerves részét alkotják a 

területfejlesztési döntéseket megelőző és megalapozó helyzetelemzéseknek. E 

feladatok fő jellemzője, hogy összetett jellegükből adódóan csak több, 

egymással összefüggő mutatón keresztül vizsgálhatók, mivel többdimenziós 

fogalmakról van szó.  

 

Ugyanakkor a lényeges összefüggések meghatározását a mutatók közötti 

hatások, amelyeket manapság az elemzésekben nemigen vesznek számba, 

erősen befolyásolják, mivel ezek kölcsönösek, rejtettek, és közvetetten 

jelentkeznek. Az 1950-es évektől kezdve a hagyományos statisztikai módszerek 

(csoportosítások, átlag- és szórásszámítás, szóráselemzés stb.) alkalmazása 

mellett megkezdődött az egyszerűbb matematikai-statisztikai módszerek 

behatolása a területi elemzésbe. Manapság azonban úgy látszik ismét 

visszatértek a régi, hagyományos módszerek alkalmazásához (lsd. pontozásos 

módszerek és ezek más egyszerű módszerekkel együtt való alkalmazása).  

 

4.6 Pontozásos módszerek 

 

A Bennett-eljárás egy olyan pontozásos módszer, melyet 1951 óta használnak. 

Lényege az, hogy több jellemző tényező kiválasztásával, ezeknek a megadott 

módszer szerinti pontozásával és annak összegzésével országok, régiók, 

megyék, kistérségek és települések közötti rangsor alakítható ki. 4 változatban 

használható a módszer.  
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Ez a négy változat a minimumhoz, a maximumhoz, a számtani átlaghoz és a 

súlyozott átlaghoz való viszonyításon alapul (DOBOSI 1985). 

 

Az első változatban a következőképpen járhatunk el. Legyen adva m változó és 

n megfigyelés, azaz j = 1,……, m;, i = 1,…….n. Az első változó elemei közül 

kikeressük a minimumot, és ezzel elosztjuk ezen változó minden elemét (n 

osztás), az így kapott viszonyszámokat, hogy %-os értéket kapjunk, 

megszorozzuk 100-zal. A fenti műveletet elvégezzük minden egyes változóra 

(tehát m-szer). Ezután minden egyes megfigyelés esetében összeadjuk ezeket a 

%-os értékeket. 

 

Képletben összefoglalva: 

 

ahol c jelöli a minimum, vagy maximum, vagy átlag, vagy súlyozott átlag 

elemeit. Pl. ejmin jelenti a j-edik változó elemeinek minimumát. A pi értékek (i = 

1,…….n) jellemzik pl. az egyes megfigyelési egységek fejlettségi szintjét. E 

módszer lényegében az adatok arányaival dolgozik. 

 

A Bennett-módszert megjelenése óta igen sok bírálat érte. Ezek elsősorban a 

következő problémák körül csoportosulnak: 

 

 a tényezők kiválasztása szubjektív elemeket tartalmaz 

 az egyes mutatók eltérő jelentőségűek, így felvetődik a súlyozás 

problémája 

 a kiválasztott tényezők közötti korrelációt, annak mértékét nem veszi 

figyelembe 
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Azonban kijelenthető, hogy a módszer – hiányosságainak mérséklésére tett 

beavatkozásokat alkalmazva – a területi egységek rangsorolására alkalmas, és 

hiányosságai ellenére mostanában ismét visszatértek alkalmazásához. 

 

4.7 Főkomponens-elemzés 

 

A faktoranalízis alkalmazási feltételeinek nem teljesülése miatt sokszor e 

módszer helyett a főkomponens elemzést alkalmazzuk. Ez a módszer a 

faktoranalízishez képest bizonyos szempontból speciálisabb, bizonyos 

szempontból viszont általánosabb. A főkomponens-elemzés általánosabb abban 

az értelemben, hogy itt a megfigyelési egységek száma lehet kisebb, mint a 

változók száma, azaz az eredeti standardizált változók korrelációs mátrixa lehet 

szinguláris, azaz nem teljes rangú mátrix is (MORRISON 1967). 

 

Speciálisabb abban az értelemben, hogy itt nem feltételezünk specifikus 

főkomponenseket, tehát az alapmodellben a standardizált eredeti változók 

mátrixa a főkomponensek mátrixának és a főkomponens súlyok mátrixa 

transzponáltjának szorzatával egyenlő. 

 

A számítások során a korrelációs mátrix főátlójában egyesek állnak, tehát itt a 

kommunalitások értéke 1, mivel nem feltételezünk specifikus főkomponenseket, 

feltettük, hogy a változóknak nincs egyediségük. A számítások végén a 

főkomponensek száma megegyezik a változók számával, tehát nem annyira 

információsűrítésre, mint inkább a változók csoportosulásainak vizsgálatára 

használható. A feladatok megoldása alatt nem kell feltételezni az eredeti 

változók normális eloszlását, ezért szabadabban használható, mint a 

faktoranalízis, ugyanis bármilyen eloszlású adathalmaz vizsgálatára alkalmas. 
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V. AZ EURÓPAI KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE 

 

Az európai országok egy részének gazdaságpolitikája már több évtizede 

igyekszik a területi különbségek mérséklését különböző eszközökkel elősegíteni. 

Az európai kohézió erősítéséhez a nemzeti regionális politikai intézkedések 

azonban csak csekély mértékben járultak hozzá, ezért vált a területi különbségek 

mérséklése az Európai Unió markáns stratégiai irányzatává. 

 

A területi egyenlőtlenségek a gazdasági fejlődés akadályát jelentik, gátolják a 

versenyképesség erősödését, szociális feszültségekhez vezetnek, korlátozzák az 

egységes Európa-koncepció megvalósítását. A 15-ök Európájában a gazdasági 

kapacitások a Leeds-Lyon-Hamburg-Milánó négyszögbe koncentrálódtak: az 

Unió területének 18%-át felölelő területen a népesség 41%-a élt. Itt termelték 

meg a GDP 48%-át, és ide összpontosult a kutatás-fejlesztési ráfordítások 75%-

a. 

 

5.1 A kohéziós politika és a többi közösségi politika viszonya 

 

Az ezredforduló óta az EU politikái 3 fontos célkitűzés köré fonódnak: a 

gazdasági versenyképesség, melyet a Lisszaboni stratégia tűzött ki célul; a 

fenntartható fejlődés, melyet a Göteborgi stratégia segít elő; illetve a területi 

kohézió. 

 

Azonban a 3 célkitűzés között létezik azért némi hierarchikus sorrend. A 

Lisszaboni és a Göteborgi stratégia széles körben jóváhagyott politikai 

célkitűzéseket tartalmaz a gazdasági növekedésre, versenyképességre és 

fenntarthatóságra helyezve a hangsúlyt.  
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Ezen kívül az említett két stratégia elsősorban a jövő-orientált, kitűzve célul 

Európa megsegítését a XXI. század globális kihívásaival szemben. 

Összehasonlításképpen a területi kohézió kevésbé tűnhet „divatos” politikának.  

 

A területi kohézió általános célja az Európai Bizottság 3. Kohéziós 

Jelentésében megfogalmazottak szerint: egyenlő esélyek biztosítása minden 

európai számára, bárhol is éljenek vagy dolgozzanak az Unión belül, illetve 

hogy „senkit sem érhet hátrány amiatt ahol él vagy dolgozik az Unióban” (3. 

KOHÉZIÓS JELENTÉS 2004). 

 

A területi kohézió fő eszköze nem csupán a regionális politika, mint olyan, 

hanem számos ágazati politikának és kezdeményezésnek a koordinációja, 

koherensebbé téve ezzel mind a regionális politikát, mind pedig az olyan ágazati 

politikákat, melyek területi hatással bírnak. A területi kohézió sikerét nem csak 

abban mérhetjük, hogy az európai térséget mennyire képes 

kiegyensúlyozottabbá tenni, hanem hogy mennyire képes hatékonyan 

koordinálni a területi politikákat az európai régiókban. 

 

Még akkor is, ha a kohéziós politika az EU második legnagyobb politikája a 

költségvetési allokációt tekintve a 2007-2013-as programozási időszakban (347 

milliárd euróval, ami a költségvetés 35,7%-a), az előző időszakhoz képest az 

összes – erre a célra szánt – költségvetés csak kis mértékben növekedett, 

miközben a megoldandó kihívások egyre jelentősebbek. Ebbel következik, hogy 

az európai döntéshozók legnagyobb feladata, hogy hogyan tegyék sorrendbe a 

célkitűzéseket fontosságuk alapján annak érdekében, hogy a korlátozott 

pénzügyi lehetőségeket a legoptimálisabban tudják felhasználni. 
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5.2 Az európai regionális politika cél- és eszközrendszere, működése 

 

A regionális fejlesztés feladata a területi adottságok, lehetőségek és a térelemek 

közti kölcsönkapcsolatok törvényszerűségeinek feltárása és hasznosítása révén a 

társadalmi alapfunkciók gyakorlásához szükséges kedvező feltételek 

megteremtése (más szóval a lakossági életkörülmények javítása) a társadalmi 

méltányosság és igazságosság elve (vagyis az életkörülményekben 

megmutatkozó objektív különbségek mérséklési szándéka) érvényesítésével. Az 

európai integráció fejlődése, az integráció mélyülése egyre inkább szükségessé 

tette olyan területi kiegyenlítő politika és eszközök létrehozását, amely a 

közösségen belüli területi különbségek mérséklését hivatott szolgálni 

(HORVÁTH-ILLÉS 1997).  

 

Modern piaci viszonyok között a regionális fejlesztés hosszú távú céljai 

(FARAGÓ 1987): 

1) Munkaalkalmak teremtése, a munkanélküliségi ráták mérséklése 

2) A túlnépesedett városközpontokra nehezedő demográfiai nyomás 

csökkentése 

3) A nemzeti erőforrások hatékony hasznosítása 

4) A régiók közti indokolatlan fejlettségi különbségek mérséklése 

5) A regionális kultúrák és identitás megőrzése, különös tekintettel a nemzeti 

 kisebbségek lakta területekre 

6) A népesség és a környezet egyensúlyának a megőrzése, illetve 

helyreállítása. 

 

E célrendszer természetesen térben és időben eltérően érvényesül, a különböző 

tértípusok fejlesztésében az egyes elemek más-más kombinációja képzelhető el. 

A fentiekben részletezett fejlesztési célok megvalósításához eszközökre is 

szükség van.  
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A területfejlesztés eszköztára sokfajta elemet tartalmaz, alkalmazásuk a 

gazdaságpolitikai irányzatoknak megfelelően országonként és a területi fejlődési 

problémák milyensége szerint régiónként változatos lehet. 

 

A regionális fejlesztési célok megvalósítása általában az alábbi eszközökkel 

történhet: 

1) Pénzügyi ösztönzők (tőkejuttatások, költségvetési támogatás, 

kedvezményes hitelkonstrukciók, kamatkedvezmények, adókedvezmények, 

gyorsított értékcsökkenési leírás, munkaerő-mobilitási és -átképzési 

támogatások) 

2) Központi szabályozás (területileg körülhatárolt fejlesztési korlátozás, 

tevékenységek visszafejlesztése, áttelepítése, területi tervezés és programozás, 

állami tulajdonú vállalatok alapítása, állami megrendelések preferálása, az 

állami intézményrendszer decentralizálása, növekedési pólusok, fejlesztési 

területek kijelölése) 

3) Infrastrukturális beruházások (a gazdaságfejlesztés kedvező 

környezetének komplex alakítása: energetikai rendszer, vízellátás, közlekedési 

hálózat, ipari parkok, kutatási-fejlesztési kapacitás, szakemberképzés, pénzügyi-

gazdasági-piaci szolgáltatások fejlesztése) (HORVÁTH 1998). 

 

5.3 A strukturális források elosztásánál alkalmazott besorolási módszer a 

támogatási térségek lehatárolására (NUTS-rendszer) 

 

A Maastrichti Szerződés hatására a regionális politika működtetésének 

intézményi eszközrendszerében újítások következtek be. Létrehozták az ún. 

NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Staistique, Nomenclature of 

Territorial Units of Statistics) osztályozást az Európai Unió tagállamaiban a 

közösségi regionális politika célterületeinek átlátható kijelölésére, ami alapját 

képezi az általános európai statisztikai-tervezési régiók rendszerének.  
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Az Európai Unió szabad kezet ad abban a tekintetben, hogy egy ország milyen 

módon sorolja be a saját közigazgatási egységeit a területi statisztikai egységek 

rendszerébe, azonban a tagállamoknak azt szem előtt kell tartani, hogy 

területüket e területi szintekbe hézagmenetesen lefedett módon kell besorolniuk.  

 

A NUTS-rendszer megalkotásának célja az volt, hogy az azonos szintre 

besorolt közigazgatási szintek méretét közelítse, illetve, hogy minden 

tagállamban az egyes NUTS-szintek hasonló területi folyamatoknak legyenek 

színterei. A NUTS-rendszer alapján megkülönböztetett regionális és lokális 

szinteket a 4 sz. táblázat mutatja be (bár az egyes tagállamok erősen eltérő 

népsűrűsége miatt a rendszer egyáltalán nem mondható egységesnek): 

 

Bár a rendszer – 30 éves fennállása óta – számos változáson ment keresztül, a 

legutóbbi 3 éves felülvizsgálata 2006-ban készült el, ami alapján további 

módosulások következtek be a NUTS besorolást tekintve, és melyek 2008. 

január 1-től vannak érvényben. Például Szlovéniát két NUTS 2-es szintű 

régióra osztották; 3 német régiót egyesítettek, és Dániában pedig a korábbi 

1 régióból 5 NUTS 2-es régiót alakítottak ki (EC, Ramon, 2008).  

4. sz. táblázat. A NUTS-rendszer területi szintjei 

 

 Tipológia 

NUTS 0 Ország 

NUTS I. Makrorégió 

NUTS II. Mezorégió 

NUTS III. Megye 

NUTS IV. Kistérség 

NUTS V. Település 

Forrás: EUROSTAT alapján saját szerkesztés 2005. 
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1999-ben 213 NUTS 2-es régióból állt az EU15. A következő változás 2004-

ben következett be, amikor 10 új tagállammal bővült az Unió, így a régiók 

száma 254-re nőtt. A 2007-es bővítésnek köszönhetően a tagállamok száma 27-

re, a régióké 268-ra változott. Ezt követően pedig a fent említett legújabb 

reformnak köszönhetően a 268 régióból  271 db lett. 

 

Az EU támogatási politikája földrajzi egységekhez kötődik. Az ún. NUTS 2 – a 

régiók szintje – a közösségi regionális politika érvényesülésének színtere. 

Valamennyi területi folyamatot és változót legalább ezen a szinten kell mérni, és 

összehasonlíthatóvá tenni (KÁPOSZTA 2002/b). Az EU területfejlesztési 

jellegű támogatásainak nagy részét azon NUTS 2 régiók kapják, amelyek nem 

érik el az EU átlagos GDP-jének 75 %-át.  

 

A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a különböző célterületek szerint 

elkészített stratégiájukat és programjaikat egyetlen Egységes Programozási 

Dokumentumban (Single Programming Document) terjesszék elő. A tagállam 

ilyenkor gondoskodik arról, hogy azok a tervek, amelyek egy államban azonos 

célterület alá esnek, vagy amelyek különböző célterületek szerint ugyanarra a 

földrajzi egységre vonatkoznak, koherensek legyenek (TÓTH 2005).  

 

A NUTS 2 régiók területi lehatárolását a tagállamok javaslatára azonban az EU 

hagyja jóvá. A NUTS 2 olyan eszmei objektum, amely tulajdonságai 

tekintetében oszthatatlan egységet alkot, mert az EU támogatások megítélése 

tekintetében ezen határok megváltoztatása (legalábbis rövid távon) nem 

lehetséges. (Mint ahogy a rendszerelmélet rámutat arra, hogy az elem 

oszthatatlansága természetesen viszonylagos, mert más feladatok szempontjából 

ezek tovább oszthatók lehetnek. A NUTS 2 régiók is tovább oszthatók NUTS 3 

(megyék), NUTS 4 (kistérségek) és NUTS 5 (települések) szintjére.) 
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A NUTS 2 régiót (mint rendszert) meghatározó elemek közötti összefüggések és 

viszonyok tulajdonképpen a gazdaság, a társadalom és környezet közötti 

hatások és kölcsönhatások összessége. A rendszer elemeihez tartozó indikátorok 

ismerete önmagában még nem mutatja meg a rendszer viselkedését, ugyanis 

ezen hatások és kölcsönhatások bonyolult szinergikus hatások eredőjeként 

jelennek meg a rendszer egészében. A régió viselkedését tehát csak mint önálló 

egész (entitás) figyelhetjük meg (FÜRSTAND 2004). Az 5. sz. ábrán a NUTS 2 

szintű régiót alkotó elemeket láthatjuk. 
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5. sz. ábra. A NUTS 2 régió elemei 

Forrás: KÁPOSZTA 2005 alapján saját szerkesztés 
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5.4 A célkitűzések változása az Európai Unió regionális politikájában 

 

5.4.1 Célkitűzések 1994-1999 között 

 

Az 1988. évi reform után - az 1994-1999 közötti időszakra – a fejlesztési 

prioritások figyelembe vételével a Strukturális Alapokból támogatható 

célcsoportba tartozó régiók kedvezményezettségét sajátos kritériumok 

segítségével állapították meg. Ezek a kritériumok az alábbiak voltak: 

 

1. Célkitűzés: Elmaradott régiók fejlődésének és szerkezeti alkalmazkodásának 

elősegítése. A regionális szinten (NUTS 2) értelmezendő Célkitűzés azokat a 

térségeket érintette, ahol az egy főre jutó GDP - három év adatai alapján – nem 

érte el a közösségi átlag 75%-át.  

 

2. Célkitűzés: Az ipari hanyatlás által súlyosan érintett régiók helyzetének 

javítása. A Célkitűzés azokra a hanyatló ipari területekre, régiókra, 

határvidékekre vagy kistérségekre vonatkozott (NUTS 3), ahol a 

munkanélküliség és az ipari foglalkoztatottság aránya magasabb volt a 

közösségi átlagnál, az ipari munkahelyek strukturális leépülése volt 

tapasztalható, s ezzel párhuzamosan jelentősen csökkent az iparban 

foglalkoztatottak száma. 

 

3. Célkitűzés: Küzdelem a tartós munkanélküliség ellen, a fiatalok és a 

munkaerőpiacról kiszoruló személyek társadalmi beilleszkedése. A közösség 

egészére vonatkozó (döntően NUTS 3, de igényelhető volt NUTS 2 szintre is) 

Célkitűzés azon régiókra vonatkozott, ahol a 25 évesnél idősebb aktív 

népességen belül a 12 hónapon túli munkanélküliek aránya az Európai Unió 

átlaga felett volt (RECHNITZER 1998). 
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4. Célkitűzés: a munkavállalók alkalmazkodása az iparban és a termelési 

rendszerekben végbemenő változásokhoz a munkanélküliség megelőzését célzó 

intézkedések segítségével. A Közösség egészére vonatkozó Célkitűzésnek az 

volt a feltétele, hogy a tartós munkanélküliek között az EU átlagnál magasabb 

legyen a 25 évesnél fiatalabbak aránya. 

 

5a) Célkitűzés: a mezőgazdasági területek fejlődésének segítése a 

mezőgazdasági szerkezet átalakításának felgyorsításával. A Közösség egészére 

vonatkozó célcsoportok (NUTS 2, NUTS 3) a tagországok részletes tervei 

alapján használták fel az alábbi támogatásokra: 

 a mezőgazdaságból származó jövedelmek támogatása, a fiatal 

gazdálkodók tevékenysége beindításának segítése, gazdakörök létrehozása 

 a termelési költségek csökkentését célzó beruházások, az életkörülmények 

és a munkafeltételek javítása, a gazdasági diverzifikáció, a termék 

feldolgozás és értékesítés ösztönzése. 

 

5b) Célkitűzés: a mezőgazdasági területek fejlődésének és szerkezeti 

átalakulásának elősegítése a kedvezőtlen adottságú vidéki térségben. A 

regionális Célkitűzés azokra a NUTS 3 régiókra irányult, ahol  

 magas a mezőgazdasági foglalkoztatottság aránya az összes 

foglalkoztatotton belül, 

 alacsony szintű a mezőgazdaság jövedelmezősége, különösen a 

mezőgazdasági munkaegységre érvényes hozzáadott értékben kifejezve, 

 alacsony a népsűrűség, vagy erőteljes a népesség csökkenésének 

tendenciája. 

 

Az 1. célcsoport hatásán kívül eső vidéki térségek támogatása tartozott tehát 

ebbe a célterületbe (RECHNITZER 1998). 
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6. Célkitűzés: az északi országok rendkívül alacsony népsűrűségű területeinek 

támogatása. A regionális léptékű célcsoport (NUTS 2) a 8 fő/km
2
-nél 

alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező területekre vonatkozott elsősorban az 

Unió északi országaiban (Finnország, Svédország) (RECHNITZER 1998). A 

fentiekben részletezett célcsoportok szerinti kedvezményezett térségek területi 

elhelyezkedését mutatja be a 6. sz. ábra. A térképen jól kivehető, hogy 

elsősorban azon területek maradtak fehéren, azaz nem részesülnek a célkitűzés 

szerinti támogatásokból, ahol – Svédország bizonyos területeit kivéve – több 

évtizedes hagyományokra alapozva mára már óriási ipari-, illetve 

szolgáltatóközpontok alakultak ki, ahol a kutatás-fejlesztés koncentrálódik. 

 

6. sz. ábra. Kedvezményezett térségek az Európai Unió 15 tagállamában 

 

Jelmagyarázat: 1 – 1. célcsoport; 2 – 2. célcsoport; 3 – 2. célcsoport (részleges); 

4 – 5a. célcsoport; 5 – 5b. célcsoport; 6 – 6. célcsoport 

Forrás: HORVÁTH – ILLÉS 1997. 
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5.4.2 Célkitűzések 2000-2006 között 

 

Az Agenda 2000 programban az Unió Bizottsága olyan javaslatot tett, ami az 

akkori tagországok számára is elfogadható volt, de nem okozott finanszírozási 

problémákat. A Bizottság javaslata alapján a korábbi Célkitűzéseket összevonva 

3 Célkitűzést határoztak meg a 2000-2006-os programozási időszakra. Ezek 

voltak: 

 

1. Célkitűzés: az elmaradott régiók strukturális átalakítása: Ez megfelelt a 

korábbi 1., 6. és részben az 5. Célkitűzéseknek. Erre fordították a források kb. 

70%-át. Azon a régiók folyamodhattak ehhez a forráshoz, ahol az egy főre eső 

GDP kisebb volt, mint a Közösség átlag 75%-a.  

 

Az e Célkitűzés alá tartozó régiók a korábbi 15-ök Európai Uniójában – a 

bővítés statisztikai hatása miatt – később meghaladták a 25-ök átlagos GDP-

jének 75%-át (FORMAN 2001). Ennek ellenére a kedvezményezettjei maradtak 

a 2000-2006 közötti tervezési időszakban előirányzott támogatásnak. E régiók 

mellett az 1. Célkitűzés kiterjedt az új tagállamok egész területére, Pozsony, 

Prága, Ciprus kivételével, amelyek a 2. és 3. Célkitűzés alatt kaptak támogatást. 

Ide tartoztak még a nagyon kis népsűrűségű régiók Finnországban és 

Svédországban és a legtávolabbi vidékeken (Franciaország tengerentúli 

megyéiben, a Kanári-szigeteken, az Azori-szigeteken és Madeirán). Egyes 

svédországi területek, ahol konkrét programok valósultak meg, szintén az 1. 

Célkitűzés alá tartoztak. Észak-Írország és az Ír Köztársaság határ menti megyéi 

2003-ig támogatást kaptak a békét és a kiegyezést támogató különleges program 

alapján (A RÉGIÓK SZOLGÁLATÁBAN 2004). 
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A Strukturális Alapok 1. Célkitűzése kiterjedt az új tagállamok teljes területére 

és népességük majdnem 98%-ára, amelynek 2/3-a olyan régiókban élt, ahol az 

1 főre jutó GDP kevesebb volt, mint a 25-ök GDP-jének fele. 

 

7. sz. ábra. Strukturális Alapok kedvezményezett térségei 2000-2006 között 

 

Forrás: A RÉGIÓK SZOLGÁLATÁBAN 2004 

 

2. Célkitűzés: a gazdasági és társadalmi szerkezetátalakulás alatt álló régiók. 

Ez egyesítette teljes egészében a korábbi 2. és részben az 5. Célkitűzést. A 

Közösségnek továbbra is támogatnia kellett - a Leggazdagabb Tagországokon 

belül is - a strukturális nehézségekkel szembetalálkozó területek gazdasági és 

társadalmi átalakulását. Az Unióban sokféle területen volt és van szükség 

átstrukturálódásra, mivel azok gazdasági alapja nem megfelelően diverzifikált.  
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Ez érintette az ipari, a rurális, a városi és a halászat-függő területeket, amelyek 

szocio-gazdasági átstrukturálódási problémákkal, köztük szolgáltatási 

átstrukturálódással néztek szembe, melyeknél különösen fontos volt a 

munkanélküliség kezelése (FORMAN 2001).  

 

Mindent összevetve a hátrányos helyzetű régiók (1. és 2. Célkitűzés) mintegy 

225 millió lakost érintettek, azaz az EU 25-ök népességének majdnem 50%-át. 

 

3. Célkitűzés: a munkaerőpiacon nehézséggel küzdő személyek. Célja az 

oktatás, a képzés, a szellemi tőkék gyarapításának támogatása volt, illetve a 

foglalkoztatási rendszerek és a politikák adaptálásának, modernizálásának 

finanszírozása. Ez a Célcsoport a 3. és 4. Célkitűzést egyesítette. Figyelembe 

vett minden olyan társadalmi kategóriát, amely nemi, faji vagy származási, 

vallási, fizikai vagy szellemi fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság 

miatt diszkrimináció áldozata, és emiatt hátránnyal indul a munkaerőpiacon. A 

programmal megcélzott lakosság számától függően minden tagország kapott egy 

bizonyos forrásrészt ebből a forrásból, a támogatásban részesülő személyek 

egyaránt élhettek elmaradott és virágzó régiókban (A RÉGIÓK 

SZOLGÁLATÁBAN 2004).  

5.4.3 Célkitűzések 2007-2013 között 

 

A 2007-2013 közötti tervezési időszakban a Célkitűzések száma ugyan nem 

változott, de meghatározásuk igen. A Strukturális Alapokat továbbra is 3 

Célkitűzés szerint allokálják. A célkitűzés kifejezés félreérthető lehet: habár 

általában földrajzi területre vonatkozik, emellett témára is vonatkozhat.  

 

Az alábbi táblázat segít összehasonlítani a Célkitűzéseket a 2000-2006-os és a 

2007-2013-as időszakra vonatkozóan. 
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5. sz. táblázat. A Célkitűzések módosulása az előző és a jelenlegi periódusban 

Célkitűzés 2000-2006 2007-2013 Célkitűzés 

1. Olyan területek, 

ahol a GDP kisebb 

mint az EU átlag 

75%-a 

Olyan területek, 

ahol a GDP kisebb 

mint az EU átlag 

75%-a 

Konvergencia 

2. Olyan területek, 

melyek gazdasági 

átalakuláson 

mennek keresztül 

A fennmaradó 

terület 
Versenyképesség 

3. Oktatási és képzési 

rendszerek és a 

foglalkoztatás 

modernizációja 

(téma) 

Határokon átnyúló 

együttműködés 
Együttműködés 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A pénzügyi segítségnyújtás szintje sokféle lehet: 75%-ot elérheti az 1. vagy 

„konvergencia” célkitűzésben, míg 50%-ig mehet a többiben. A Bizottság 

erőforrásait elsősorban az 1. (vagy „konvergencia”) célkitűzésre fókuszálja, 

ahogyan azt az alábbi táblázat is mutatja: 

 

6. sz. táblázat. A Célkitűzések szerinti forrásallokálás 

Célkitűzés 2000-2006 2007-2013 Célkitűzés 

1. 69,7% 78% Konvergencia 

2. 11,5% 18% Versenyképesség 

3. 12,3% 4% Együttműködés 

Tartalék 4% 3% Tartalék 

Technikai 

segítségnyújtás (EU 

szinten) 

0,25% 0,3% Technikai 

segítségnyújtás (EU 

szinten) 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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7. sz. táblázat. Az 1. Célkitűzés alá tartozó régiók elhelyezkedésében 

bekövetkezett változások 

1. célkitűzés területei (2000-2006) „Konvergencia területek” (2007-

2013) 

Görögország Görögország legnagyobb része 

Portugália, kivéve Lisszabon Portugália, kivéve Lisszabon és 

Algarve 

Border, Midland, Western Ireland Szlovénia 

Spanyolország, kivéve ÉK D-Spanyolország 

K-Németország K-Németország legnagyobb része 

D-Olaszország, kivéve Molise D-Olaszország, kivéve Molise 

Franciaország: tengerentúli területek Franciaország: tengerentúli területek 

Nagy-Britannia: D-Yorkshire, Ny-

Wales, Cornwall and Scilly, 

Merseyside 

Nagy-Britannia: Dél- és Nyugat-Wales 

Ausztria: Burgenland Szlovákia 

Svédország, Finnország: alig lakott 

területek 

Csehország, kivéve Prága 

2004. májusától új tagállamok területe Magyarország 

 Lettország 

 Litvánia 

 Észtország 

 Lengyelország 

 Málta 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az 1./„konvergencia” Célkitűzést a legegyszerűbb jellemezni. Az 1. Célkitűzés 

területei mindig is az EU legszegényebb területei vagy a lemaradó területek 

voltak. A 2000-2006-os időszak első felében ezek között a területek között volt 

Görögország, Portugália nagy része és a fejlettebb államok szegényebb területei. 

Az új „konvergencia területek” közé tartozik az új tagállamok legnagyobb 

része, illetve a régi 1. célkitűzésből néhány terület. 

 

Ahhoz, hogy a probléma tovább bonyolódjon, néhány régió az 1. célkitűzés 

„phasing out”-jába, azaz „fokozatos kivonás” kategória alá tartozik.  
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8. sz. ábra. A Strukturális Alapok támogatásaira jogosult régiók 2007-2013 

között 

 

Forrás: REGIONÁLIS POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG 

 

A 2. Célkitűzés alá tartozó területek 2000-2006 között azok voltak, melyek 

gazdasági és társadalmi átalakuláson mentek keresztül. Az EU területének kb. 

18%-a tartozott ide. A 18%-ból a legnagyobb részesedést az ipari területek 

képviselték (10%), 5% volt a hanyatló vidéki terület, 2% a nehézségekkel 

küszködő városi terület és 1% a halászattól függő elmaradott terület. 
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2007-2013 közötti időszakra a 2. Célkitűzés területeit „versenyképesség 

területei” névvel illetik. Ahelyett, hogy kijelölt területekre vonatkozna, a 

„versenyképesség területei” alatt az Unió többi – sem az 1., sem a 

„konvergencia” célkitűzés alá nem tartozó – területeket érjük. Ezek – a 

meghatározás szerint – az Unió gazdagabb, fejlettebb területei. 

 

A 3. Célkitűzés 2000-2006 között nem földrajzi kategória volt. De a téma 

szerint ide tartozó területek sem az 1., sem a 2. célkitűzés alá nem tartoztak. 

Ebben az Európai Unió az Európai Szociális Alap projektjein keresztül nyújtott 

támogatást a humán erőforrás fejlesztéséhez az oktatás, képzés és foglalkoztatás 

területén. Ez a célkitűzés ilyen formában eltűnik a 2007-2013 közötti 

időszakban. 

 

5.5 A strukturális források alakulása 

 

Az Európai Unió az első strukturális eszköz létrehozása (1960-as évek) óta 

törekszik arra, hogy bővítse a regionális fejlesztést célzó törekvések 

megvalósítására rendelkezésre álló források körét, és a támogatások mértékét.  

 

5.5.1. A strukturális források rendszere a 2000-2006 közötti időszakban 

 

Az Unió 2000-2006 között alapvetően hat pénzügyi eszközzel rendelkezett 

strukturális politikájának megvalósítására. Ezek voltak: 

 Európai Regionális Fejlesztési Alap – ERFA (European Regional 

Development Fund, ERDF): a hátrányos helyzetű régiók támogatását 

szolgálta, elsősorban termelő beruházások, az infrastruktúra és a 

kisvállalkozások fejlesztését segítette elő. 
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 Európai Szociális Alap – ESZA (European Social Fund, ESF): 

elsődlegesen a szakképzés és foglalkoztatás ösztönzését hivatott 

támogatni. 

 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap – EMOGA 

(European Agricultural Guarantee and Guidance Fund, EAGGF): a 

mezőgazdasági struktúra átalakítását és vidékfejlesztés támogatását 

szolgálta. 

 Halászati Útmutató Pénzügyi Eszközök – HOPE (Financial 

Instruments for Fisheries Guidance, FIFG): a halászati ágazat 

átalakításának segítésére jött létre. 

 

A fenti ún. Strukturális Alapokon kívül további források is létezetek a 

fejlesztések finanszírozására: 

 

 Kohéziós Alap (Cohesion Fund, CF): a Maastrichti Szerződés hozta 

létre, hogy az Unió a Strukturális Alapok mellett a környezetvédelemmel 

és a transzeurópai közlekedési hálózatokkal kapcsolatos projektek 

támogatásával segítséget nyújtson az európai gazdasági és monetáris 

unióra való felkészülésben.  

 Európai Beruházási Bank – EBB (European Investment Bank, EIB): 

szintén hozzájárul a regionális fejlődéshez. Forrásai többségét az 

infrastruktúra fejlesztésre, közlekedési- és energiahálózatok befejezésére 

és a környezeti állapot javítására fordítják. Hitelek biztosításával 

hozzájárul a gazdasági és társadalmi kohézióhoz (RECHNITZER 1998). 

 

A fentieken kívül létezik még egy alap, az Európai Unió Szolidaritási Alapja 

– EUSZA (European Union Solidarity Fund, EUSF), melyet az Európai Unió 

2002-ben hozott létre, de nem strukturális eszköz.  
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Elsősorban pénzügyi elsősegélyszerű támogatást nyújt nagyobb katasztrófa 

esetén, például ideiglenes elszállásoláskor, a nélkülözhetetlen infrastruktúra 

helyreállításakor. Az EUSZA nem finanszíroz hosszú távú fellépéseket; ezek a 

már említett Strukturális Alapokból kaphatnak támogatás. Ezen a területen a 

szolidaritás, sőt a megelőzés a legfontosabb, mert egy nagyobb katasztrófa 

semmivé teheti a fejlesztési programok eredményeit (A RÉGIÓK 

SZOLGÁLATÁBAN 2004). 

 

Ezeken kívül a fokozatos bővítések történetében először fordult elő, hogy az 

Európai Unió előcsatlakozási támogatást nyújtott a 10 kelet- és közép-európai 

ország számára, amelyek közül nyolc (Cseh Köztársaság, Észtország, 

Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovák Köztársaság és 

Szlovénia) 2004-ben tagállam lett. A támogatást később is alkalmazták Bulgária 

és Románia esetében. Az előcsatlakozási alapok mindenekelőtt a közösségi 

joganyag alkalmazását és az Unió pénzügyi mechanizmusaiba való 

beilleszkedést kívánták elősegíteni. Három volt belőlük: a PHARE, az ISPA és a 

SAPARD.  

PHARE - Poland, Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy 

A PHARE-programot még 1989-ben hozták létre a fejlett világ államai (tehát 

eredetileg nem uniós programról van szó) Lengyelország és Magyarország 

gazdasági rekonstrukciójának támogatására (innen a neve). A programot később 

kiterjesztették Közép- és Kelet-Európa valamennyi rendszerváltó országára. Az 

Agenda 2000-rel aztán a PHARE szerepe megváltozott. 2000-től kezdődően 

mint előcsatlakozási alap a közösségi joganyag átvételével összefüggő 

intézményfejlesztéseket támogatta a tagjelölt országokban. A PHARE éves 

költségvetése 1,5 milliárd euró volt. 
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ISPA - Instrument for Structural Policies for Pre-Accession 

Az ISPA a környezetvédelmi és a közlekedésfejlesztési beruházásokat 

támogatta. Célja volt az EU környezetvédelmi irányelveinek végrehajtásához 

szükséges infrastrukturális fejlesztések finanszírozása, illetve a transz-európai 

közlekedési hálózatok kiépítésének elősegítése. A nyertes projektek a tagjelölt 

ország társfinanszírozásával valósultak meg. Az ISPA-program közvetetten 

olyan pénzügyi mechanizmusok kiépülését is ösztönözte, amelyek megfeleltek a 

szigorú uniós előírásoknak, és amelyek megléte szükséges ahhoz, hogy az adott 

ország a csatlakozást követően sikeresen pályázhasson a Kohéziós Alap 

támogatásaira. Az ISPA éves költségvetése 1 milliárd euró volt. 

SAPARD - Special Accession Programme for Agriculture & Rural Development 

A SAPARD-program támogatásával mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

programok valósulhattak meg az adott tagjelölt országok társfinanszírozása 

mellett. Ez a program az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 

Orientációs Részlegébe (a Strukturális Alapok egyike) való későbbi 

betagozódást készítette elő. Az EU az alapból való részesedést az uniós 

normáknak megfelelő decentralizált végrehajtási struktúrák, ún. SAPARD-

ügynökségek létrehozásához kötötte. Az uniós források megnyílását követően 

ezek az ügynökségek felelősek az adminisztrációért és az Európai Bizottság által 

jóváhagyott és kiutalt pénzek kifizetéséért. A SAPARD éves költségvetése fél 

milliárd euró volt. 

 

Az előcsatlakozási támogatások mindig is arra törekedtek, hogy felkészítsék a 

Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap igazgatásáért felelős nemzeti 

testületeket a források fogadására. A csatlakozást követően az ERFA és az 

ESZA vette át a PHARE-beavatkozásokat, míg a Kohéziós Alap az ISPA-t és az 

EMOGA-Orientáció a SAPARD-ot (A RÉGIÓK SZOLGÁLATÁBAN 2004). 
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Egyéb fejlesztési források 

 

Közösségi Kezdeményezések (Community Initiatives – CI) 

A szabályok szerint az volt érvényben, hogy egy terület csak egy cél alapján 

részesülhetett támogatásban. A konkrét célkitűzések mellett léteztek az 

úgynevezett Közösségi Kezdeményezések, vagyis amikor az EU Bizottsága tett 

javaslatot több tagországot érintő programok megvalósítására. Ezek száma 13 

volt az 1989 és 1999 közötti időszakban. Azonban a 2000-2006 közötti 

időszakban csupán az alábbi négy Közösségi Kezdeményezés keretében 

kaphattak támogatást az arra rászoruló régiók: 

 

INTERREG III: célja a határon túli (A típusú) és a transznacionális (B típusú) 

együttműködések támogatása volt a kiegyensúlyozott regionális tervezés és 

fejlesztés elősegítése érdekében. A C típusú programok a közös határokkal nem 

rendelkező, ám hasonló társadalmi-gazdasági jellemzőkkel és tapasztalatokkal 

rendelkező régiók támogatását végezte. 

 

EQUAL: a diszkrimináció és az egyenlőtlenségek elleni nemzetközi 

erőfeszítéseket támogatta, főképpen a munkaerőpiachoz való hozzáférés 

területén nem, fogyatékosság, szexuális orientáció, vallási meggyőződés miatt. 

A Közösségi Kezdeményezés célja volt az állami és a magánszféra egyesítése a 

diszkrimináció leküzdésére. 

 

LEADER+: A rurális területek helyi aktorainak kapacitását segítette. 2,02 

milliárd euró állt rendelkezésre a tapasztalatok megosztására és az 

interregionális együttműködések fejlesztésére. A támogatások a helyi csoportok 

által kezdeményezett kísérleteket célozták. 
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URBAN II: A városi területek társadalmi-gazdasági fejlődésének innovatív 

stratégiáit, a hatékony és sikeres módszerek elterjesztését támogatta 

(KÁPOSZTA 2005). 

 

Közösségi Programok (Community Programs) 

A Közösségi Programok alatt az Európai Bizottság által elfogadott integrált 

intézkedések sorozatát értjük, melyek célja a tagállamok közötti együttműködés 

erősítése különböző, a közösségi politikákhoz kapcsolódó területeken, többéves 

időtartam alatt. A Közösségi Programok finanszírozása a Közösség általános 

költségvetéséből történik. A Közösségi Programok eredeti célja, hogy közelebb 

hozzák a tagállamok lakóihoz az Európai Uniót, megismertessék a polgárokkal a 

közösségi politikák célkitűzéseit, a támogatási-újraelosztási rendszer működését. 

Éppen ezért eredetileg a programokban csak tagállami szervezetek vehettek részt 

(KÁPOSZTA 2005). 

 

1993 óta a csatlakozásra váró országok számára is megnyílt a lehetőség a 

részvételre, egy éves tagdíj befizetése ellenében. Az uniós politikák szinte 

mindegyikéhez köthetünk Közösségi Programot. Közösségi szinten dől el, hogy 

mely területekhez kapcsolódóan, milyen programokat, mekkora költségvetéssel, 

milyen hosszú időszakra vezetnek be. Az Európai Tanács a program 

költségvetését minden esetben egy-egy ciklusra (4-5-6-7 évre) határozza meg. 

Ez a keretösszeg szabadon pályázható, nemzeti kvóták nincsenek meghatározva. 

A forrásokra bármely jogi személy (némely esetekben magánszemély is) 

beadhatja pályázatát.  
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Az Agenda 2000 többek között a társfinanszírozásról is rendelkezett. 2000-től 

a Strukturális Alapoknál a közösségi támogatás aránya egy projektnél az 1. 

Célkitűzés tartozó témák esetében az összes költség maximum 75%-a lehetett, a 

Kohéziós Alapnál 80-85%. A 2. és 3. Célcsoportnál a közösségi forrás 

plafonértéke 50% volt. Korlátozták az egy tagállamra eső támogatás mértékét is. 

Előírták, hogy a Strukturális és Kohéziós Alapokból a tagállami részesedés 

együttesen nem haladhatják meg az adott ország GDP-jének 4%-át.  

 

5.5.2 Az Európai Unió strukturális forrásainak rendszere 2007-2013 között 

 

A fentiekben részletezett rendszerhez képest jelentős változások következtek be 

a 2007-ben kezdődött új programozási időszak indulásával. A korábbi 4 

Strukturális Alaphoz képest a 2007-13-as időszakra csak 3 Strukturális Alap 

maradt:  

 az Európai Regionális Fejlesztési Alap,  

 az Európai Szociális Alap (a két legnagyobb) és  

 a Kohéziós Alap.  

 

A mezőgazdaság, vidékfejlesztés és halászat támogatása nem szűnt meg, hanem 

a Strukturális Alapoktól elkülönült rendszerben működnek.  

 

A korábbi előcsatlakozási alapok is megszűntek, és szerepüket egyetlen 

előcsatlakozási alap vette át 2007-től, az IPA (Instrument for Pre-Accession 

Assistance), melynek 5 fő támogatási területe van: 

 

 Átmenethez és intézményrendszer kiépítéséhez nyújtott támogatás 

 Határokon átnyúló együttműködés (EU tagállamokkal és más – IPA 

jogosultságú – országokkal) 
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 Regionális fejlesztés (közlekedés, környezetvédelem és 

gazdaságfejlesztés) 

 Humán erőforrás (fejlesztése és a kirekesztés megakadályozása) 

 Vidékfejlesztés 

 

Az EU tagjelölt országok (Horvátország, Törökország, Macedónia) mind az 5 

területre jogosultak, míg a potenciálisan tagjelölt országok (Albánia, Bosznia-

Hercegovina, Montenegro, Szerbia, Koszovó) csak az első két terület 

támogatásaira jogosultak (intézményrendszer, határokon átnyúló 

együttműködés). 

 

8. sz. táblázat. Tervezett előcsatlakozási támogatás allokáció országonként a 

2007-2009-es időszakra 

Országok 

tervezett 

allokáció 

(m EUR) 

Horvátország 438,5 

Macedónia, volt 

Jugoszláv Köztársaság 210,4 

Törökország 1602,3 

Albánia 212,9 

Bosznia Hercegovina 226 

Montenegro 97,3 

Szerbia 572,4 

Koszovó 199,1 

Több kedvezményezett 402,7 

Összesen 3961,6 

 

Forrás: REGIONÁLIS POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG 
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Jól látható, hogy az előcsatlakozási támogatások legnagyobb részét Törökország 

kaphatja, egyrészt azért, mert a legnagyobb népességű ország a csatlakozásra 

várók között, másrészt pedig azért, mert a tagjelölt országok között elsőként 

csatlakozhat majd valószínűleg az Európai Unióhoz. 

 

A Közösségi Kezdeményezések esetében is következtek be változások a 

korábbiakhoz képest, mert 2007-2013 között már nem az ismert 

kezdeményezések működnek, hanem azok átalakulnak, és helyettük mások 

jelentek meg: 

 

- az INTERREG az „Európai Területi Együttműködés” célkitűzésébe tartozik 

- a tagállamok modell URBAN projekteket nyújthatnak be 

- a LEADER továbbra is működik az új Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alap keretein belül 

- az EQUAL eltűnik, de az alapelvei továbbra is a fő irányok között maradnak. 

 

Az INTERREG-et lényegében teljes értékű Strukturális Alap célkitűzés szintjére 

emelik fel. A Bizottság arra tett javaslatot, hogy egy új jogi személyiséggel 

rendelkező egység, ún. Határokon Átnyúló Együttműködés Európai Csoport 

(regionális és helyi hatóságokat magába foglaló csoport) legyen a felelős a 

határokon átnyúló programok végrehajtásáért, az Alapok kezeléséért a 

határterületeken. 

 

A LEADER elsőbbséget élvező terület lesz az Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alap keretein belül. A Helyi Akciócsoportok továbbra is 

működnek, és az URBAN keretein belül új csoportokat hozhatnak létre. A 

tagállamok több mint 70 várost javasolhatnak támogatásra alkalmasnak a 

speciális beavatkozás-csomag, valószínűleg egy ún. globális támogatás keretén 

belül. 
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Sajnálatos módon semmilyen konkrét intézkedésre nem nyújtottak be javaslatot 

a 3. Kohéziós Jelentésben az EQUAL jövőjének biztosítására vonatkozóan, de 

végül is történtek lépések erre vonatkozóan a Közösségi Stratégiai 

Irányelvekben. 

 

2007-től 3 új közösségi kezdeményezés van érvényben, nevezetesen a  

 

 JESSICA (Célja: a fenntartható beruházás, növekedés és 

munkahelyteremtés a városi térségekben) 

 JEREMIE (Célja: pénzügyi alapokhoz való jobb hozzáférés a mikro-, 

kis- és középvállalkozások számára az EU-ban) és  

 JASPERS (Célja: a konvergencia célkitűzés alá tartozó régiók segítése a 

nagyobb projektek benyújtásában). 

 

A Kohéziós Alap továbbra is azon tagállamokban alkalmazható csak, melyek 

Bruttó Nemzeti Jövedelme (GNI) kevesebb, mint az EU átlag 90%-a. A 

Kohéziós Alap a többinél jóval magasabb pénzügyi segítséget nyújt: a költségek 

85%-áig terjedőt.  

 

2004. május 1-ig négy kohéziós ország volt az Unióban: Spanyolország, 

Portugália, Görögország és Írország. A 2004-es bővítést követően a 10 új 

tagállam is automatikusan jogosult lett a Kohéziós Alap támogatásaira 

elmaradottságuknak köszönhetően. 2007-ben Románia és Bulgária is 

csatlakozni kényszerült ehhez a csoporthoz. Időközben Írország pedig olyan 

gazdasági fejlődést produkált, hogy már nem tartozik a kohéziós országok közé. 
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A fejlesztési célok, prioritások, célkitűzések alapvetően mindig a Közösségi 

Stratégiai Irányelvek szerint kerülnek megfogalmazásra, és a tagállamoknak 

ezen irányelvek szerint kell kidolgozniuk nemzeti fejlesztési programjaikat. A 

2007-2013-as időszak Közösségi Stratégiai Irányelvei az alábbiak: 

 

I. A beruházás és munka szempontjából vonzóbbá tenni Európát és az európai 

régiókat 

1. A közlekedési infrastruktúra bővítése és javítása 

2. A környezetvédelem és a növekedés közötti szinergia erősítése 

3. Hagyományos energiaforrások intenzív használatának problematikájának 

megoldása Európában 

 

II. A növekedés érdekében a tudás és innováció fejlesztése 

1. Kutatási-, technológiai- és fejlesztési célú beruházás növelése 

2. Az innováció előmozdítása és a vállalkozás elősegítése 

3. Az információs társadalom népszerűsítése mindenki számára 

4. A pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés javítása 

 

III. Több és jobb munkalehetőség 

1. Egyre több ember vonzása a foglalkoztatásba és abban való tartása, szociális 

védelmi rendszerek modernizálása 

2. A munkavállalók, vállalkozások alkalmazkodóképességének, és a 

munkaerőpiac rugalmasságának javítása 

3. A humán tőkét célzó befektetések növelése jobb oktatáson és szakképzésen 

keresztül 

4. Az adminisztratív kapacitás kiépítése 

5. Hozzájárulás az egészséges munkaerő fenntartásához 
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5.6 Kohéziós jelentések, tapasztalatok 

 

Az Európai Bizottság folyamatosan ellenőrzi és vizsgálja felül a strukturális 

alapok elosztásának mechanizmusát, és a kitűzött célok megvalósítását, ezért 

rendszeresen kohéziós jelentést készít, melyben összefoglalja az előző időszak 

tapasztalatait, és javaslatokat fogalmaz meg a jövőre vonatkozóan. 

 

A Bizottság 1996-ban publikálta első kohéziós jelentését, mely 4 alapvető 

kérdéssel foglalkozott: 

 Csökkentek-e a tagállamok, a régiók és a társadalmi csoportok közötti 

gazdasági és szociális különbségek az Európai Unió harmonikus 

fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítása nyomán? 

 Milyen szerepet játszottak a tagállamok e célkitűzések megvalósításában? 

 Miként segítették elő az Unió egyéb politikái a kohéziós célok 

megvalósítását? 

 Milyen hatásuk volt a strukturális politikai intézkedéseknek? 

 

A kohéziós jelentés megállapította, hogy az 1983-1995-ös időszakban a 

tagállamok közötti jövedelmi különbségek csökkentek, mindenekelőtt amiatt, 

hogy a 4 kohéziós ország fejlődése felgyorsult. A régiók közötti különbségek 

azonban lényegében változatlanok maradtak. A legfejlettebb és legfejletlenebb 

régiók közti jövedelmi különbségek a 80-as évtizedben csak csekély mértékben 

mérséklődtek. Az Európai Unió leggazdagabb (a német Hamburg Land) és a 

legszegényebb (a portugál Azori-szigetek) régiójának 1 főre jutó GDP-je között 

1983-ban 4,7-szeres, 1993-ban 4,5-szeres volt a különbség. A legfejlettebb és 

legfejletlenebb 25-25 régió jövedelmi differenciái egy évtized alatt nem 

csökkentek, és a két csoportot alkotó régiók sem változtak. Hasonló 

következtetésre jutott az Unió 2004-ben publikált 3. kohéziós jelentése is.  
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A régiók teljesítőképességének alakulását elsősorban az ágazati szerkezet 

befolyásolja. A gazdasági tevékenység túlzott mértékben koncentrálódik a 

magasan urbanizálódott térségekbe. A területi egyenlőtlenségek alakulásában – 

a település- és gazdaságszerkezeti okokon kívül – termelékenységi és 

foglalkoztatási tényezők játszanak szerepet. Minél magasabb egy régió 

termelékenységi színvonala (1 foglalkoztatottra jutó GDP) és foglalkoztatottsági 

rátája, annál kedvezőbb az egy lakosra jutó GDP értéke. A két tényező hatása 

azonban a tagállamokban eltérő módon érvényesül. 

 

A duális regionális gazdaságú Németországban és Olaszországban a két 

komponens és azok kombinációja regionálisan nagy szélsőségeket mutat. A 

korábbi kohéziós országokat tekintve például Spanyolországban és Írországban 

a termelékenység az EU-átlaghoz közelít, a foglalkoztatotti ráta azonban 

alacsony, Görögországban és Portugáliában az alacsony munkanélküliségi 

mutatók gyenge termelékenységgel párosulnak. 

 

A termelékenységi különbségek mérséklését az Európai Unió egyes részein 

lényegesen eltérő termelési feltételek közepette kell megvalósítani. A gazdagabb 

régiókban szinte összehasonlíthatatlanul kedvezőbbek a modern távközlési 

adottságok, képzettebb és műveltebb a munkaerő, kiépült a kutatás-fejlesztési 

infrastruktúra. Érzékelhető különbségek tapasztalhatók az út- és 

vasúthálózatban, a déli perifériák autópálya-sűrűsége nem éri el az EU-átlag 

50%-át. 

 

Az Európai Bizottság 2001-ben közzétett 2. kohéziós jelentése leszögezte, hogy 

az EU kohéziós politikája az 1989-1999 közötti időszakban érzékelhető 

eredményeket ért el. Az elmaradott régiókban gazdasági és szociális 

szempontból felzárkózás volt tapasztalható. Mindezek ellenére a tagországok – 

főként a régiók – közötti jövedelembeli különbségek jelentősek maradtak.  
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Az Unió lakosságának 10%-át tömörítő legfejlettebb régiókban az 1 főre jutó 

GDP az alsó 10% 1 főre eső GDP-jének 2,6-szerese volt. A régiók közötti 

különbségek – részben a tagállamokon belüli regionális differenciák erősödése 

miatt – sokkal kisebb mértékben csökkentek. 

 

Az alacsony GDP okának gyökerei a foglalkoztatottak alacsonyabb 

teljesítményében, az oktatás és a képzés gyengébb színvonalában, a kutatás-

fejlesztés és az innovációs tevékenység elégtelenségében, az új információs és 

kommunikációs technológiák bevezetésének lassúságában keresendők. 

 

Az Unió keleti bővítése jelentős változásokat idézett elő. A 25 tagú unióban a 

régiók közötti területi különbségek megduplázódtak. A bővítés kétféle módon 

növelte az unión belüli egyenlőtlenségeket. Egyrészt megkétszerezte azoknak a 

lakosoknak az arányát, akik az uniós GDP átlag 75%-át el nem érő régiókban 

élnek, másrészt megnövelte az egyenlőtlenségek mértékét.  

 

A kohéziós politika a munkahelyteremtésben viszont ért el eredményeket. A 90-

es években a 15 tagországban 2 millió munkahely jött létre. Ám ez nem 

bizonyult elegendőnek arra, hogy megközelítse a munkaképes korú lakosság 

70%-os foglalkoztatottságát, amit a lisszaboni csúcsértekezlet 2010-re célul 

tűzött ki. Az országonkénti különbségek e területen is nagyok, ami a 

munkanélküliségi mutatókra is egyaránt igaz. 

 

A 2004. évi harmadik kohéziós jelentés az eddig elért eredmények és fennálló 

problémák ismertetése mellett különleges figyelmet szentelt az Unió 2006. utáni 

időszakra szóló kohéziós politikája előtt álló kihívások vázolásának és az ezekre 

adandó válaszok megfogalmazásának.  
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A 2006. utáni kohéziós politika tervezésében két tényezőt kellett tekintetbe 

venni: 

 Az Európai Unió bővítésének eredményeként megnövekedett gazdasági, 

szociális és területi különbségeket; 

 A globalizációból, az európai gazdaság tudáslapú gazdasággá történő 

átalakításából, a lakosság demográfiai szerkezetének átalakulásából adódó 

hosszú távú hatásokat. 

 

A 2006-ban kiadott negyedik kohéziós jelentés szerint 2004-ben a vezető 

régiókban (az EU népességének 10%-a) az 1 főre jutó GDP 5-szöröse volt a 

legszegényebb régiókénak (az népesség 10%-a), miközben 2000-ben a 

különbség 6-szoros volt.  

 

A javaslat szerint a korábbiakhoz még kb. 24 millió új munkahelyet kell 

teremteni a Lisszaboni stratégiában kitűzött foglalkoztatási cél eléréséhez, és 

ezen munkahelyek több mint 1/3-át 30 régióban kell létrehozni: 

Lengyelországban, Spanyolországban, Romániában és Dél-Olaszországban. 

 

Egyik legnagyobb kihívásnak a demográfia negatív változását tartották, hiszen 

az adatok szerint 85 régió (elsősorban az új tagállamokban) már most is abszolút 

népességcsökkenést mutat, 76 régió pedig pusztán a vándorlásnak köszönheti, 

hogy fenntartja a népesség növekedést. Ezen kívül az EU népesség 7%-a él 

olyan területeken, melyeket árvíz veszélyeztet, 45 tartományban (NUTS 3) a 

veszélyeztetett népesség aránya több mint 20%. 

 

De mindenképpen pozitív eredmény, hogy 2000 és 2005 között a négy 

kohéziós országban a közszféra beruházásai kb. 25%-kal magasabbak voltak, 

mint a kohéziós politika nélkül.  
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Ezen kívül  

 a kohéziós politika társfinanszírozta 9 millió ember képzését évente, 

akiknek több mint fele nő; 

 2000 és 2005 között több mint 450,000 munkahelyet hoztak létre 6 

országban, mely a 2. Célkitűzés finanszírozásának 2/3-át képviselte; 

 becslések szerint kb. 1.4 millió új munkahelyet fognak teremteni a 

konvergencia régiókban 2007 és 2013 között. 

 

A 2000-2013 közötti időszakra szóló előzetes becslések (2004-2013 az új 

tagállamok esetében) is GDP növekedést sejtetnek a kohéziós politika nélküli 

forgatókönyvhöz képest az alábbi mértékben: 

 kb. 9,0% Csehországban és Lettországban 

 kb. 8,5% Litvániában és Észtországban 

 kb. 7,5% Romániában 

 kb. 6,0% Bulgáriában és Szlovákiában 

 kb. 5,5% Lengyelországban 

 kb. 3,5% Görögországban és 3,1% Portugáliában. 

 

Azonban a jövő kohéziós politikájának a következő fő dilemmákra kell 

megtalálni a választ.  

 A kohézió és a versenyképesség fenntartása mennyire egyeztethető össze, 

egyáltalán összeegyeztethető-e?  

 Ha összeegyeztethető, akkor hogyan és miképpen, milyen eszközökkel?  

 A lisszaboni stratégia célja mindkét cél erősítése, de vajon hogyan?  

 Milyen arányt alakítson ki az Unió a kis-és középvállalkozások számára 

nyújtott állami támogatások és a közjavak, infrastruktúra támogatása 

között egy 25, illetve 27 tagú Unióban? 
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A kihívás nagyságrendje a kohéziós politika kidolgozásában az eddigiektől 

eltérő megközelítést igényel. Míg a 2000-2006 közötti kohéziós politika a 

rendelkezésre álló pénzügyi keretből, és nem a politika tartalmából indult ki, 

addig az új kohéziós politika esetében a tartalommal, a leendő prioritásokkal 

kellett kezdeni, s csak utána foglalkozni a pénzügyi allokációval.  

 

Azokat a tényezőket és akciókat kell támogatni, amelyek hozzájárulnak az 

Unión belüli gazdasági, szociális és területi különbségek csökkentéséhez a 

versenyképesség jelentős növelése révén. Támogatni kell tehát a fizikai és 

humán tőkebefektetéseket: 

 A termelékenységi szintet meghatározó humán erőforrások minőségét 

képzéssel, oktatással, továbbképzéssel és népesedéspolitikával (a 

rendelkezésre álló fiatal munkaerő számának növelésével) kell javítani; 

 A fizikai infrastruktúra magas színvonalának megteremtését a 

telekommunikáció, a közúti és vasúti közlekedés, a kutatási központok 

fejlesztésével kell elősegíteni; 

 Európa hosszú távú növekedésének zálogaként a tudásba, az új 

kommunikációs technológiákba történő befektetést integrált módszer 

alkalmazásával, a tudás, oktatás, képzés, kutatás és fejlesztés, innováció 

és az információs társdalom különböző dimenzióinak kombinálásával kell 

megvalósítani; 

 Az üzleti tevékenységet ösztönző környezetet a vállalatok, a 

kutatóközpontok, az egyetemek és a köztestületek közötti interaktív 

kapcsolat megteremtésével és fejlesztésével kell fejleszteni; 

 A fenntartható növekedés biztosítása érdekében a természeti erőforrások 

körültekintő felhasználását az ivóvízellátást, a szennyvízkezelést, a 

környezetszennyező kibocsátások korlátozását szolgáló beruházások, a 

háztartási és az ipari hulladék, továbbá a szennyvíz kezelésére szolgáló 

létesítmények létrehozásának támogatásával kell megszervezni. 
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A kohéziós jelentés elemzései alapján az Unió előtt álló hosszú távú problémák 

és lehetőségek ismeretében a jövőbeli kohéziós politika alábbi gazdasági, 

szociális, illetve területi prioritásai körvonalazódnak: 

 A legkevésbé fejlett régiók támogatása az EU kohéziós politikájának 

továbbra is fő prioritása marad. Míg a korábbi 15 tagállam esetében a 

támogatás inkább a gazdasági versenyképesség javítását szolgálja, addig 

az új tagállamok esetében az alapvető infrastruktúra megteremtése még 

sokáig meghatározó támogatási célterület marad; 

 Az innovatív környezet megteremtése jól kvalifikált munkaerő 

biztosításával, a kutatás-fejlesztés és az információs társadalom 

ösztönzésével; 

 Míg a 15 tagállam esetében a felnőtt munkaerő képzettségének viszonylag 

alacsony színvonala jelenti a hosszú távú kihívást, addig az új tagállamok 

esetében a rendelkezésre álló munkaerőnek a piacgazdaság 

követelményeihez történő gyors alkalmazkodását kell biztosítani; 

 A városok a kohéziós politika alkalmazásának kulcsfontosságú színhelyei, 

hiszen itt koncentrálódik számos egyenlőtlenség: szociális kirekesztettség, 

szegénység és nagyfokú prosperitás egymás mellett léteznek. A 

városokban a legnagyobb a környezeti nyomás. Ugyanakkor a városok a 

környező külvárosi és vidéki települések fejlődésének is gazdasági 

központjai. A nagyvárosokból álló hálózatok kiegyensúlyozottabb, több 

központú fejlődést tesznek lehetővé. E hálózatokban a közepes méretű 

városok kulcsszerepet játszhatnak; 

 A vidék diverzifikálódik, jelentős változások elé néz. A rurális területek 

jövője attól függ, milyen lesz a kapcsolatuk más vidékekkel és 

városokkal. A mezőgazdaság jelentősége csökken a foglalkoztatottság 

szempontjából, de megmarad a termőföld fő használójának, és szerepe 

megnő a táj és a környezet minőségének biztosításában.  
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A vidék népességmegtartó ereje attól függ, milyen új tevékenységi 

formákat sikerül teremteni a lakosságnak, elsősorban a szolgáltatások 

területén. A kohéziós politikának a vidéki gazdaság diverzifikációját kell 

szolgálnia: adaptálnia kell a mezőgazdaságot az új gazdasági 

realitásokhoz, és erősítenie kell a vidéki térségek versenyképességét; 

 A határokon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködések 

ösztönzése fontos prioritás marad. Az eddigi programok (INTERREG) 

hozzájárultak az uniós határok mentén kialakult problémák 

megoldásához. A bővítés következtében a határokon átnyúló 

együttműködés fokozott ösztönzést igényel mind az unió és az új 

tagállamok, mind pedig az új tagországok és a harmadik országok határai 

mentén; 

 Az iparszerkezet átalakításának támogatása különösen az átalakítandó 

szektor erős földrajzi koncentrációja esetében élvez előnyt a tevékenység 

unión belüli diverzifikálásának szem előtt tartásával; 

 Súlyos földrajzi és/vagy természeti hátránnyal küzdő térségek (szigetek, 

perifériák stb.) segítése továbbra is része a kohéziós politikának. 

 

Az elmaradottság felszámolása, a régiók fejlesztése a Közösség egyik 

legfontosabb stratégiai célja, hiszen költségvetésének közel 40%-át erre fordítja. 

A felzárkóztatásra a közös költségvetésből a tagállamok, illetve azok régiói – 

fejlettségük színvonalától függően – jelentős támogatást kapnak. Ugyanakkor 

azt is látnunk kell, hogy a jelentős támogatások ellenére az egyes tagállamokban 

a régióik rangsorában csak akkor következtek be változások, ha az uniós 

támogatások felhasználásában több évtizedes következetes strukturális politika 

érvényesült.  
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A régiók fejlesztési politikájukban nem a hagyományos infrastrukturális elemek 

fejlesztésére koncentráltak, hanem a modern területfejlesztési hajtóerőkre 

(innováció, üzleti szolgáltatások, modern iparszervezési megoldások, 

humánerőforrás-fejlesztés) összpontosították erőfeszítéseiket. Azok a régiók, 

melyek kizárólag az EU támogatáspolitikájától várták boldogulásukat, és az 

éppen aktuális fejlesztéspolitikai célok megvalósítására törekedtek, nem voltak 

képesek relatív pozíciójukon javítani.  

 

A strukturális politika megvalósítását szolgáló, valamennyi tagországra érvényes 

alapelvek – szubszidiaritás, decentralizáció, addicionalitás, koncentráció, 

programozás, partnerség, áttekinthetőség – a nemzeti regionális politikai 

szervezetrendszer korszerűsítését is megkövetelték. Az Unió tagállamaiban az 

alapelvek következetes alkalmazása növelte a regionális fejlesztések 

hatékonyságát, erősítette a kohéziót. Az utóbbi időben egyre határozottabban 

megfogalmazódó új támogatáspolitikai célkitűzés, a versenyképesség fejlesztése 

a régiók fenntartható fejlődését kívánja szolgálni. 

 

Európa jövőjét az Uniónak a gazdaság fejlesztésén kívül társadalompolitikai 

eszközökkel is meg kell alapoznia. A demokratikus hatalomgyakorlás a 

hatékony gazdaság- és társadalomfejlesztés alapja. A regionális és kohéziós 

politika tehát nem csupán a gazdaságfejlesztés eszköze. A növekedés 

önmagában nem jelent automatikus garanciát az európai régiók 

kiegyensúlyozott, fenntartható és sokpólusú fejlődésére (HORVÁTH 2004). 
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