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A Római Szerződés célja… 

hogy biztosítsa a nemzetgazdaságok 

harmonizált fejlődését a Közösségen 

belül azáltal, hogy  

 

- csökkenti a tagállamok között fennálló 

különbségeket és  

- megakadályozza bizonyos régiók 

leszakadását  



A regionális politika hosszú távú céljai 

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. 



 

A REGIONÁLIS POLITIKA 

ALAPELVEI 

-Szubszidiaritás és decentralizáció 

-Partnerség 

-Programozás 

-Koncentráció és addicionalitás 



A NUTS rendszer változásai 

• Több mint 30 évvel ezelőtt került kialakításra a területi 

egységek adatainak egységes kezelésére 

• 2006-ban elkészült a 25 tagállamra vonatkozó első 3-

éves jelentés, ami alapján a változások 2008. január 1-

jén léptek életbe, pl. Szlovéniát 2 db NUTS 2 régióra 

osztották, 3 német NUTS 2 régiót egyesítettek, Dániából 

5 db NUTS 2 régiót alkottak   

  1999 2004 2007 2008 2013 2014 

NUTS 0 15 25 27 27 28 28 

NUTS 2 213 254 268 271 273 272 



A regionális különbségek legfőbb okai 

• gazdasági 

• társadalmi 

• földrajzi tényezők 

DE! 

a regionális fejlesztések célja kizárólag a 

gazdasági és a szociális tényezők 

fejlesztése miközben természetesen 

figyelembe veszi a földrajzi adottságokat 



A regionális politika és más közösségi 

politikák kapcsolata 

Regionális politika 
(területi kohézió) 

Lisszaboni stratégia 
(gazdasági versenyképesség) 

Göteburg-i stratégia 
(fenntartható fejlődés) 



Az Európai Bizottság 3. kohéziós 

jelentése szerint… 

A területi kohézió általános célja az, hogy minden 

európai számára egyenlő esélyeket biztosítson. 

 

 “senkit sem érhet hátrány amiatt ahol él vagy 

dolgozik az Unión belül”  



Források, jogosultság a kohéziós 

politikán belül 

• A kohéziós politika a 2. legnagyobb politika a 

költségvetési allokáció tekintetében a 2007-2013-as 

programozási időszakban (több mint 347 milliárd 

EUR) 

 

• A strukturális és kohéziós alapok jogosultságának 

fő kritériumai az 1 főre jutó GDP, ill. GNP 



Regionális jövedelmi különbségek az 

EU-ban 1999-2010 között 

• 1999-ben az 1 főre jutó GDP az EU25-ök 

átlagához viszonyítva 266,4%-tól (Inner-London, 

UK) 31,9%-ig (Lubelskie,PL) terjedt 

• 2005-ben a legmagasabb érték az EU27-ek 

átlagához viszonyítva 302,7% volt Inner-London 

(UK) régióban, míg a legalacsonyabb 24,2% volt 

Nord-Est (RO) régióban  

• 2010-ben a legmagasabb Inner-London (UK)  

328%, míg a legalacsonyabb Northwest region 

(BG) 26% - EU 27-ek átlagában 



1 főre jutó GDP 2012 



1 főre jutó regionális GDP, 2011 

 





 



Következtetések 

• A regionális különbségek növekedése részben 
a két utolsó bővítésnek köszönhető (elmaradottabb 
régiók csatlakozása) 

• A régiók közötti egyenlőtlenségek több mint 
megduplázódtak az elmúlt néhány évben 

• A Strukturális Alapokat számos szegényebb 
régióban nem sikerült hatékonyan felhasználni 
(gazdasági növekedést generálni), mert a hiányzó 
alapinfrastruktúrát kellett először kialakítani 

• A kohézió elérésére további erőfeszítések 
szükségesek 



A kohéziós politika céljai 

• Területi koncentráció (a Strukturális Alapok fókuszálása 

azokra  régiókra, akiknek a leginkább szükségük van a 

forrásokra, miközben biztosítjuk hogy a kiválasztási folyamat nem 

a piaci erők ellen, hanem azokkal együtt valósul meg) 

• Tematikus koncentráció (minden esetben egy hatékony 

beruházási mix kerüljön kiválasztásra a meglévő infrastruktúra, a 

szükséges humán erőforrás és a termelőszektor támogatási 

korlátainak pontos elemzésein alapulva) 

• Hatékony megvalósítás (szükségessé teszi a Strukturális 

Alapok hozzáférésének, használatának egyszerűsödését, a 

szükséges intézményrendszer és infrastruktúra kiépítését) 



Köszönöm a figyelmet! 


