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BEVEZETÉS 

 

Mára már elmondható, hogy hazánk uniós csatlakozása nem csupán álom maradt. A 

csatlakozást közvetlenül megelőző tárgyalások, azok eredményei, illetve maga a belépés 

Ph.D. tanulmányaim időszakában realizálódtak, tehát Magyarország európai integrációs 

csatlakozása, annak minden vonatkozása nagyban befolyásolta kutatásom irányának 

alakulását. Eredetileg is célom volt, hogy foglalkozzam az uniós regionális normákkal, 

gazdaságfejlesztési célokkal, stratégiákkal, hiszen néhány évvel ezelőtt már világos volt 

mindenki számára, hogy az Európai Unió rendszerét, elvárásait, gyakorlatát, tapasztalatait 

kell szem előtt tartania, átültetnie mindazon országoknak, akik tagjai kívánnak válni az 

európai integrációnak.  

 

Gazdaságunk, intézmény- és jogrendszerünk EU-konformmá válásának szerves részét 

képezik a gazdaságfejlesztési stratégiák kialakulásának és fejlődésének, illetve 

alkalmazásának kérdése is. Mivel Európa egyes országaiban más-más tényezők 

befolyásolták az egyes fejlesztési övezetek kialakulását, illetve a témával foglalkozó 

szakemberek egymástól esetleg különböző módon hivatkoznak Európa kiemelt övezeteire, 

azaz ezzel kapcsolatban mai napig sincs egyetértés közöttük, ezért vállalkoztam arra a 

feladatra, hogy megpróbálom tisztázni a főbb összefüggéseket a gazdaságfejlesztési 

övezetek témakörében. Hiszen meg kell próbálnunk tisztán látni az Unióra jellemző 

tényezőket ahhoz, hogy képesek legyünk integrálni az adottságainkhoz igazodó, de már 

„bevált” uniós mintákat és az általunk szerzett tapasztalatokat Magyarország gazdaságába.  

 

Kutatásaim során különös figyelmet fordítottam – többek között – az Unióban kialakult, és 

számos szerző által oly sokszor emlegetett „kék és sárga banán”, illetve „dél északja” 

övezetek jellemzőire, illetve a regionális politika célkitűzéseit, Európa térszerkezetét 

formáló főbb dokumentumokra (EURÓPA 2000, EURÓPA 2000+, ESDP). Az Unió 

területi politikájának vizsgálata azért kiemelkedően fontos és szükséges, mert annak 

általános – minden tagállamra vonatkozó – előírásait nekünk is adaptálnunk kell, illetve – 

csatlakozásunknak köszönhetően – azoknak mi is formálói lehetünk, másrészt azonban a 

nemzeti regionális stratégiát is az uniós elvek szem előtt tartásával kell megfogalmaznunk.  

 

Nemcsak meg kell tudni felelnünk az uniós elvárásoknak, hanem értenünk is kell a hátterét 

a gazdaságok működésének egy olyan integrációban, mely Európa országainak jelentős 

hányadát tömöríti. Meg kell értenünk, hogy tagjai, részei lettünk egy olyan nagyobb európai 

egységnek, mely évtizedek óta próbálja tömöríteni az integrációra alkalmas országokat egy 

egységes – folytonos kölcsönös kapcsolatokon és egymásra utaltságon alapuló – rendszerbe, 

egyben lehetőséget biztosítva a helyi sajátosságok megőrzésére. 

 

Tanulmányoznunk kell azokat a gyakorlatokat, példákat, melyeket a korábbi tagállamok 

alkalmaztak regionális gazdaságfejlesztés területén, és ki kell tudni válogatni azokat az 

elemeket, melyeket mi is adaptálhatunk a jó gyakorlatokból hazánk sajátosságainak 

figyelembe vételével, hiszen csak ily módon élvezhetjük az integráció tényleges előnyeit, 

illetve várhatóan csak így valósíthatók meg eredményesen hazánkban is a hosszú távú 

gazdaságfejlesztési programok. Ezek eredményeként valósulhat pedig meg a kiegyenlített 

gazdasági fejlődés, ami az EU regionális politikájának is elsődleges célkitűzése. 
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Disszertációmban először egy átfogó történelmi áttekintést adok az európai térszerkezet 

változásairól, és ezzel párhuzamosan időrendi sorrendben áttekintem a térszerkezet és az 

európai integráció változásait jól tükröző törvényi-, illetve szabályozási hátteret. Különös 

figyelmet fordítok a regionális politika szabályozási hátterére, mely esetében jól nyomon 

követhetőek a korábbiakban bemutatott területi folyamatok alakulása. Részletezem a 

regionális politika hosszú távú céljait és azok megvalósítását segítő pénzügyi 

eszközöket igazolva azt, hogy a kitűzött célok realizálásához az Unió pénzügyi forrásokat is 

rendelkezésre bocsát a tagállamok számára. Áttekintem a regionális növekedési elméletek 

folyamatos formálódását, melyek képezik az egyes fejlesztési stratégiák kialakulásának 

alapját, és ezt követően bemutatom az Unió által követendőnek tekintett területi 

folyamatokat, fejlesztési irányokat tartalmazó dokumentumokat, európai szintű 

fejlesztési stratégiákat.  

 

Ahhoz, hogy az egyes területi egységekre gazdaságilag alátámasztott fejlesztési stratégiák 

készülhessenek, ahhoz különböző – a területi vizsgálatok céljainak megfelelő – 

gazdaságfejlesztési módszereket kell alkalmaznunk. Vannak olyan statisztikai-matematikai 

módszerek, melyeket jól lehet alkalmazni a regionális vizsgálatokban is, ezért dolgozatom 

módszertani fejezetében megpróbálok én is elsősorban ezekre koncentrálni. A 

módszerekhez azonban olyan input adatokra van szükség, melyekkel jól jellemezhető egy-

egy régió versenyképessége, illetve fejlettsége, ezért arra is igyekszem rávilágítani, hogy 

már a mutatók szintjén sincsen konszenzus a témával foglalkozó szakemberek körében. 

Ugyanis egy-egy régió versenyképességét nem lehet teljesen ugyanazon módszerek és 

mutatók segítségével vizsgálni, mint például az országokét, hiszen nem teljes autonómiával 

rendelkező, gazdasági tevékenységek szempontjából sokszor egymástól el nem választható 

területi egységekről van szó. 

 

A módszerek bemutatása után a saját kutatómunkám célkitűzését, sarokpontjait és 

eredményeit ismertetem. Konkrét vizsgálati célom az Európai Unióban található ún. kék-és 

sárga banán övezet regionális lehatárolásának, gazdasági megítélésének 

problematikája volt. 

 

Vizsgálataimat az alábbi célok határozták meg: 

 Kék- és sárga banán földrajzi lehatárolások változatainak áttekintése, a földrajzilag 

már lehatárolt övezetek NUTS II szintű régiókból való felépítése 

 A földrajzilag lehatárolt kék- és sárga banán övezetek gazdasági jelentőségének 

vizsgálata 

 Gazdasági szempontból kiemelkedőnek tekinthető övezetek lehatárolása különböző 

módszerek alapján 

 A földrajzi és a gazdasági mutatók alapján lehatárolt övezetek gazdasági szerepének 

összehasonlítása 

 Megfigyeléseim alapján javaslattétel a jövőbeli fejlesztési szempontok és stratégiák 

átgondolására. 
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1. AZ EURÓPAI TÉRSZERKEZET ALAKULÁSA ÉS A REGIONÁLIS POLITIKA 

KAPCSOLATA 

 

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, 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. 
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A két világháború között a térbeli fejlődés részleges szabályozását egyre több ország 

kormánya iktatta programjába. 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). 

 

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. 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.  
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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. 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 meglátásom szerint 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. 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). 

 

1.2 A regionális politika törvényi háttere, reformjai 

 

A regionális politika fontossága már az európai integráció alapokmányában is tükröződött. 

Az 1957. évi Római Szerződés preambulumában még általánosságban tesz arról említést, 

hogy a tagállamok gazdasági egységének megteremtését és a harmonikus fejlesztést az 

egyes régiók közti különbségek mérséklésével, az elmaradott területek felzárkóztatásával 

kell összekapcsolni.  
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A 70-es évekig az Európai Közösségben nem létezett összehangolt, egységes regionális 

politika. A tagországok a Római Szerződés aláírásakor, illetve azt követően a gazdasági 

növekedéstől várták a területi kiegyenlítődést, ezért a kereskedelmi akadályok lebontását és 

az egységes belső piac megteremtését tartották a legfontosabbnak. Később azonban 

nyilvánvalóvá vált, hogy az egységes belső piac kialakítása nem segíti a fejlettségbeli 

különbségek kiegyenlítődését, sőt a Közösség fejlett és kevésbé fejlett régiói közti szakadék 

még mélyebbé vált. Akkor úgy tűnt, hogy megoldásul szolgálhat, ha a tagországok önálló 

regionális politikát alakítanak ki. E gyakorlat azonban mind eszközeiben, mind 

mechanizmusában különbözött az egyes országokban, sőt sok esetben a közös 

versenypolitikát is sértette. Ezért a nemzeti politikák koordinációjára 1968-ban létrehozták 

a regionális politikáért felelős főigazgatóságot. 

 

A 70-es évek elején több okból is indokolttá vált a regionális politika közösségi szintre 

emelése. Egyrészt 1969-re létrejött a vámunió, amely fokozta a tagországok közötti 

versenyt, és ezáltal tovább mélyítette a regionális különbségeket. Az 1970-ben 

nyilvánosságra hozott Werner-terv – amely a Gazdasági és Monetáris Unió 

megvalósításáról szólt – felvetette, hogy szükséges lenne koordinálni az egyes tagállamok 

belső gazdaságpolitikáját. Ugyanis korábban Európa országai bíztak abban, hogy a fejletlen 

térségek maguktól, vagy esetleg egy általános gazdasági fellendüléstől indíttatva be tudják 

hozni lemaradásukat. Azonban az élet nem ezt igazolta. A Nyugat-Európa legfejlettebb 

államaiból alakult Európai Közösségben - a határok bővülésével, a tagországok számának 

gyarapodásával - a regionális különbségek integrációt befolyásoló szerepe fokozatosan 

erősödött. Míg korábban viszonylag homogén és földrajzilag nem túl távoli gazdasági terek 

egybeszervezése jelentette a területfejlesztési feladatot, a "Kilencek", majd a "Tizenkettek" 

a regionális különbségek olyan méreteit produkálták, hogy a 70-es évek közepétől új 

regionális politikát és intézményrendszert kellett tehát kidolgozni (HORVÁTH 1998). 

 

Több reformkísérletet követően az 1986-ban elfogadott Egységes Európai Okmány a 

legfontosabb célok közé sorolta a harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődés elősegítését. 

Számos olyan elvet rögzített, amely a regionális politikát is közösségi szintre emelte. A 

tagállamok felismerték, hogy a gazdasági integrációból származó jóléti nyereségek 

hatékony elosztását aktív eszközökkel kell segíteni. Kitűnt ugyanis, hogy az integrációból 

származó előnyök az Unió központi régióiban koncentrálódnak. Az Egységes Európai 

Okmány 130. cikkelye már részletesen kifejti a regionális politika főbb elveit és eszközeit: 

 az egyes régiók közti eltérések, a megkésett fejlődésből fakadó esélykülönbségek 

mérséklése, 

 ennek érdekében összehangolt nemzeti, közösségi gazdaságpolitika és strukturális 

eszközök kialakítása, 

 a Regionális Fejlesztési Alap (a közösség 1975-ben létrehozott területfejlesztési 

intézménye) feladata, hogy megszüntesse a kirívó regionális aránytalanságokat, s 

elősegítse a fejlődésben elmaradt régiók felzárkóztatását, valamint a depressziós ipari 

körzetek újraélesztését, 

 a Közösség különböző pénzügyi forrásainak koordinálása a hatékony regionális 

politika érdekében. 

Az Egységes Európai Okmányban foglaltak teljesítés érdekében az EU Parlamentje vagy 

Bizottsága nem készít és fogad el a tagállamok számára kötelező területfejlesztési 

dokumentumokat, illetve az egyes tagországok területi politikája és tervezése számára is 

csak ajánlásokat ad (TÓTH 2005). 
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Az 1988-ban elfogadott DELORS – I. csomag – a költségvetés mellett – a regionális 

politikát is alapvetően átalakította. A reform során összehangolták a regionális politika 

különböző alapjainak tevékenységét, egységes elveket fektettek le, és meghatározták a 

Strukturális Alapok segítségével megvalósítandó 5 (6) célt (lsd 16. oldal). A reformra azért 

volt szükség, mert Spanyolország és Portugália 1986. évi belépése az Európai Gazdasági 

Közösségbe kiélezte a közösségen belüli regionális különbségeket. 

 

Az 1988. évi reformnak három fontos célja volt: 

 a strukturális politikát tényleges gazdasági hatásokat kiváltó eszközökkel motiválják 

 a tagállamok támogatását hosszabb távú programokhoz kapcsolják 

 a strukturális politika megvalósításában részt vevő szereplők partnerkapcsolatainak 

kiépítése, különös tekintettel a regionális hatóságokra (HORVÁTH 1998). 

 

A fentiekben bemutatott – a regionális politikára vonatkozó – minden egyes reform 

megfogalmazásakor találhatunk olyan prioritásokat, melyek követését elsődlegesnek tartja 

az Európai Unió, és amely prioritásokból alakultak ki a regionális politika alapelvei. Ezen 

alapelveket foglalom össze a következőkben. 

 

1. Szubszidiaritás és decentralizáció: Az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve, 

miszerint minden döntést és végrehajtást arra a szintre kell helyezni, amely a legnagyobb 

átlátással és kompetenciával rendelkezik a feladat megvalósításához. Ennek értelmében 

törekedni kell a döntések decentralizálására, a regionális, a tagállami, a közösségi 

kompetenciák és feladatok elkülönítésére, valamint a területi döntéshozók 

eszközrendszerének megerősítésére. Azért is az elsődleges alapelve ez a regionális 

politikának, mert ezzel nemcsak az érhető el, hogy a helyi szintek felelőssége növekedjen, 

hanem hogy minél több lokális akarat és elképzelés, s egyben erőforrás jelenjen meg, 

kerüljön aktivizálásra (RECHNITZER 1998). 

 

2. Partnerség: Ez az elv a regionális programok előkészítésében, végrehajtásában és 

ellenőrzésében szereplők együttműködésére utal. Emellett jelzi, hogy a Közösség által 

nyújtott támogatások kiegészítik – és nem helyettesítik – a nemzeti támogatásokat, valamint 

azt, hogy a különböző szintek mindegyike részt vesz a programozás szakaszaiban. A 

partnerségnek egyaránt van horizontális és vertikális vetülete, hiszen a különböző 

döntéshozatali szintek együttműködését éppúgy magában foglalja, mint a helyi 

önkormányzatokét (RECHNITZER 1998). 

 

3. Programozás: Ez az alapelv az uniós finanszírozás egyik legnagyobb problémáját 

oldotta meg azáltal, hogy az egyes projektek finanszírozása helyett a hosszabb távú, 

komplex, a fejlődést jobban segítő célkitűzéseket és prioritásokat állította a 

középpontba. A DELORS-csomag óta ez annyit jelent, hogy a programkészítésnek 3 

lépcsője van: először elkészül a fejlesztési stratégiát, a célokat és a prioritásokat tartalmazó 

nemzeti, vagy regionális fejlesztési terv; ezt követően az EU által jóváhagyott 

dokumentumot, a Közösségi Támogatási Kerettervet fogadja el közösen az Unió és az adott 

tagállam; végül kidolgozzák az intézkedéseket részletesen leíró működési vagy 

megvalósítási programokat (RECHNITZER 1998). 
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4. Koncentráció és addicionalitás: A koncentráció elvén egyrészt a regionális politika 

rendelkezésére álló eszközök koncentrációját értjük, másrészt a támogatásoknak a leginkább 

rászorult régiókba történő összpontosítását. A cél az intézmények közötti partnerség, 

valamint a különféle források típus szerinti (hitel, garancia, kamattámogatás) 

koordinációjának és konzisztenciájának megteremtése. Ezzel párhuzamosan az Unió arra 

törekszik, hogy ezeket a támogatásokat minél kevesebb régióban ossza szét. Ez a kettős 

koncentráció növeli a támogatási keretek valódi gazdasági hatékonyságát. Az Európai Unió 

az általa nyújtott támogatásokkal nem felváltani, hanem kiegészíteni kívánja a tagállami 

támogatásokat. Az addicionalitás elve szerint a kiegészítő jelleg megtartása érdekében 

minden támogatott program keretében szükség van bizonyos meghatározott önrészre. Ezzel 

párhuzamosan a szabályozás azt is előírja, hogy a tagállam nem csökkentheti a támogatásra 

fordított összegek mértékét az előző költségvetési időszakhoz képest addig, amíg igényt tart 

a Közösség által nyújtott támogatásra (RECHNITZER 1998). 

 

Az Unió működését és elveit meghatározó Maastrichti Szerződés a területfejlesztés 

általános céljait (I. fejezet, B. bekezdés) a kiegyenlített és hosszú távú gazdasági és 

szociális fejlődés biztosításában, a belső határok nélküli gazdasági tér 

megteremtésében és a gazdasági, valamint a szociális összetartozás (kohézió) 

erősítésében határozta meg. Ezeket a célokat a területfejlesztés számára a következőkben 

konkretizálta: 

 a különféle régiók fejlettségi szintjei közötti különbségek csökkentése, különösen 

a kedvezményezett és vidéki térségek hátrányainak mérséklésére (130a cikkely), 

 a transz-európai hálózatok kiépítése és fejlesztése (közlekedés, energia és 

telekommunikáció) (129. cikkely 1. bekezdés), 

 a környezet minőségének megőrzése és javítása (130r cikkely, 1. bekezdés) 

 a természeti erőforrások racionális és körültekintő felhasználása (130r cikkely, 1. 

bekezdés) 

 a nemzeti és regionális sokszínűség megóvása (128. cikkely, 1. bekezdés) 

 a minőségi oktatás és képzés fejlesztése (126. cikkely, 1. bekezdés) 

 

Az 1993-ban életbe lépett Szerződés módosította az 1988-ban meghatározott 

Célkitűzéseket, és felállította a Kohéziós Alapot, amelynek feladata a legfejletlenebb 

tagállamok felzárkóztatása. A tagállamok felismerték, hogy a Közösségnek a szorosabb 

gazdasági és politikai egység irányába kell fejlődnie, illetve, hogy a gazdasági konvergencia 

veszélybe kerülhet a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése nélkül. 

 

További reformra 1999. márciusában került sor az Európai Tanács berlini ülése során. 

Előzményként az 1997-ben előterjesztett Agenda 2000 szolgált. Ez tartalmazza a 2000-2006 

közötti időszakra vonatkozóan a regionális politika célkitűzéseit és költségvetését 

(RÁNKY-JOBBÁGY 2003). Az Agenda 2000-t illetően az Európai Tanács 1999. március 

24-25-én tartott berlini ülésén döntött a 2000-től 2006-ig terjedő időszakra vonatkozó 

regionális politika működésének célkitűzéseiről és költségvetéséről, megjelentetve benne a 

leendő tagországokat is. A döntés értelmében a regionális politika csak akkor lehet sikeres, 

ha korlátozott számú, viszonylag nagy területre összpontosítja forrásait, ezért az új 

szabályozás célja, hogy megelőzze a források elaprózódását és lefektesse a kiválasztási 

kritériumokat.  
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A berlini csúcson született döntés alapján a 2000-2006 közötti időszakban 213 milliárd 

eurót fordíthatnak az EU-15-ök regionális fejlesztési célokra: ebből 195 milliárd euró a 

Strukturális Alapok és 18 milliárd a Kohéziós Alap részesedése. Az újonnan (2004) 

csatlakozott országok számára pedig elvileg 39,58 milliárd euró áll rendelkezésre. 

 

A lisszaboni Európai Tanács (2000. március) elfogadta a foglalkoztatottságra 

összpontosító és arra irányuló stratégiát, hogy az Unió „2010-re a világ legversenyképesebb 

és legdinamikusabb ismeretalapú gazdaságává váljon”. A göteborgi Tanács (2001. 

június) kiegészítette ezt a stratégiát összekapcsolva azt a fenntartható fejlődéssel. 2004. 

február 18-án az Európai Bizottság benyújtotta javaslatát a 2007-2013 közötti kohéziós 

politika reformjára vonatkozóan: „Új partnerség a kohézió: konvergencia, 

versenyképesség, együttműködés érdekében”. 2004. július 14-én elfogadásra kerültek a 

kohéziós politika 2007 utáni reformja esetében javasolt jogszabályok összesen kb. 336,1 

milliárd eurós támogatással, amelynek kb. 1/3-a a közösségi költségvetésből származik.  

 

Ezen reformok természetesen nemcsak a regionális politika törvényi hátterét, szabályozását 

érintik, hanem ezzel párhuzamosan a regionális célokra elkülönített pénzeszközök 

mértékéről, és azok felhasználásáról is rendelkeznek. Az alábbiakban mutatom be a 

regionális politika célrendszerét, és a célok megvalósítására rendelkezésre álló eszközöket 

és forrásokat. 

 

1.3 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. A területfejlesztés 

eszköztára sokfajta elemet tartalmaz, alkalmazásuk a gazdaságpolitikai irányzatoknak 

megfelelően országonként és a területi fejlődési problémák milyensége szerint régiónként 

változatos lehet. 
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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). 

 

1.3.1 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. 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 az 1. sz. táblázat mutatja be (bár az egyes tagállamok erősen eltérő 

népsűrűsége miatt a rendszer egyáltalán nem mondható egységesnek): 

 

1. 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. 

 

Az EU támogatási politikája földrajzi egységekhez kötődik. Az ún. NUTS II - 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 II régiók kapják, amelyek nem érik el az EU átlagos GDP-jének 75 %-át.  
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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 II régiók területi lehatárolását a tagállamok javaslatára azonban az EU hagyja jóvá. 

A NUTS II 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 II régiók is tovább oszthatók NUTS III (megyék) 

és NUTS IV (kistérségek) szintjére.) 

 

A NUTS II 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 1. sz. ábrán 

a NUTS II szintű régiót alkotó elemeket láthatjuk. 
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1. sz. ábra. A NUTS II régió elemei 

Forrás: KÁPOSZTA 2005 alapján saját szerkesztés 

 

 

NUTS II 

RÉGIÓ 

Oktatás, képzés, 
informatika 

Egészségügy, 

szociális ellátás 

Jövedelmi viszonyok 

Esélyegyenlőség 

Biztonság, bűnügyi 

helyzet 

Migráció 

Társ. felemelkedés, 

leszakadás 

Iskolázottság, 

képzettség 

Megbetegedések

, halálozás 

Népességszám, 

családszerkezet 

Társadalmi részvétel 

Foglalkoztatottság, 

munkanélküliség 

Természet állapota, 

biodiverzitás 

Környezeti elemek 
(föld, víz, légkör 

állapota 

Természeti erőforrás 

felhasználás intenzitása 

Területhasználat Beépítettség Kommunális 

infrastruktúra 
Hulladékgazdálkodás 

Népsűrűség 

(urbanitás, 

ruralitás) 

Művi környezet 

állapota 

Gazdasági szerv. 

aktivitása 

Regionális 

versenyképesség 

Közvetlen 

tőkebefektetés 

Beruházások 

Helyi adók, 

támogatások 

Energetika 

Mezőgazdaság 

Szolgáltatás 

Turizmus 

Közlekedés 

Ipar A környezet és a terület hasznosítás tényezői 

Környezetterhelések 

Háztartások 
fogyasztása 

G
a
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d

a
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á
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i 
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T
á

r
s
a

d
a

lm
i té

n
y

e
z
ő

k
 

Potenciális 
természeti 

erőforrások 

Táji sokszínűség, 

élőhelyek 

Helyi kulturális 
értékek és 

hagyományok 

Terhelhetőség, 
szennyezés 

érzékenység 

Földtani értékek Termelői, fogyasztási 

szokások 

Talajadottságok Ivóvizbázisok Természeti, természet-

közeli területek 

Építészeti, kulturális 

értékek 

Természeti adottságok, kulturális örökség 
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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. Az alábbiakban a jelenleg rendelkezésre álló – az 

évek alatti folyamatos bővülésnek köszönhető – pénzügyi alapokat mutatom be. 

 

1.3.2 Az Európai Unió regionális politikájának forrásai 

 

Az Unió hat pénzügyi eszközzel rendelkezik strukturális politikájának megvalósítására: 

 Európai Regionális Fejlesztési Alap – ERFA (European Regional Development 

Fund, ERDF): a hátrányos helyzetű régiók támogatását szolgálja, elsősorban 

termelő beruházások, az infrastruktúra és a kisvállalkozások fejlesztését segíti. 

 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 támogatást szolgálja. 

 Halászati Útmutató Pénzügyi Eszközök – HOPE (Financial Instruments for 

Fisheries Guidance, FIFG): a halászati ágazat átalakításának segítésére jött létre. 

 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). 

 Európai Unió Szolidaritási Alapja – EUSZA (European Union Solidarity Fund, 

EUSF): az Európai Unió 2002-ben létrehozott szolidaritási alapja nem strukturális 

eszköz, hanem 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 

továbbra is alkalmazzák Bulgária és Románia esetében. Az előcsatlakozási támogatások arra 

törekszenek, hogy felkészítsék a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap igazgatásáért 

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

ESZA veszi 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) 

Továbbra is érvényben van, hogy egy terület csak egy cél alapján részesülhet támogatásban. 

A konkrét célkitűzések mellett léteznek az úgynevezett Közösségi Kezdeményezések, 

vagyis amikor az EU Bizottsága tesz 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 

kaphatnak támogatást az arra rászoruló régiók: 

 

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

együttműködések támogatása 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 végzi. 

 

EQUAL: a diszkrimináció és az egyenlőtlenségek elleni nemzetközi erőfeszítéseket 

támogatja, főképpen a munkaerőpiachoz való hozzáférés területén nem, fogyatékosság, 

szexuális orientáció, vallási meggyőződés miatt. A Közösségi Kezdeményezés célja az 

állami és a magánszféra egyesítése a diszkrimináció leküzdésére. 

 

LEADER+: A rurális területek helyi aktorainak kapacitását segíti. 2,02 milliárd euró áll 

rendelkezésre a tapasztalatok megosztására és az interregionális együttműködések 

fejlesztésére. A támogatások a helyi csoportok által kezdeményezett kísérleteket célozzák. 

 

URBAN II: A városi területek társadalmi-gazdasági fejlődésének innovatív stratégiáit, a 

hatékony és sikeres módszerek elterjesztését támogatja (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 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: 

 

1. Célkitűzés: Elmaradott régiók fejlődésének és szerkezeti alkalmazkodásának elősegítése. 

A regionális szinten (NUTS II) értelmezendő Célkitűzés azokat a térségeket érinti, ahol az 

egy főre jutó GDP - három év adatai alapján – nem éri el a közösségi átlag 75%-át 

(RECHNITZER 1998).  

 

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

Célkitűzés azokra a hanyatló ipari területekre, régiókra, határvidékekre vagy kistérségekre 

vonatkozik (NUTS III), ahol a munkanélküliség és az ipari foglalkoztatottság aránya 

magasabb a közösségi átlagnál. Az ipari munkahelyek strukturális leépülése tapasztalható, s 

ezzel párhuzamosan jelentősen csökken az iparban foglalkoztatottak száma (RECHNITZER 

1998). 

 

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

kiszoruló személyek társadalmi beilleszkedése. A közösség egészére vonatkozó (döntően 

NUTS III, de igényelhető NUTS II szintre is) Célkitűzés azon régiókra vonatkozik, ahol a 

25 évesnél idősebb aktív népességen belül a 12 hónapon túli munkanélküliek aránya az 

Európai Unió átlaga felett van (RECHNITZER 1998). 

 

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 a feltétele, hogy a tartós munkanélküliek 

között az EU átlagnál magasabb legyen a 25 évesnél fiatalabbak aránya (RECHNITZER 

1998). 

 

5a) Célkitűzés: a mezőgazdasági területek fejlődésének segítése a mezőgazdasági szerkezet 

átalakításának felgyorsításával. A Közösség egészére vonatkozó célcsoport (NUTS II, 

NUTS III) a tagországok részletes tervei alapján használják 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 (RECHNITZER 1998). 

 

5b) Célkitűzés: a mezőgazdasági területek fejlődésének és szerkezeti átalakulásának 

elősegítése a kedvezőtlen adottságú vidéki térségben. A regionális Célkitűzés azokra a 

NUTS III régiókra irányul, 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 tartozik tehát ebbe a 

célterületbe (RECHNITZER 1998). 

 



 20 

6. Célkitűzés: az északi országok rendkívül alacsony népsűrűségű területeinek támogatása. 

A regionális léptékű célcsoport (NUTS II) a 8 fő/km
2
-nél alacsonyabb népsűrűséggel 

rendelkező területekre vonatkozik elsősorban az Unió északi országaiban (Finnország, 

Svédország) (RECHNITZER 1998). A fentiekben részletezett célcsoportok szerinti 

kedvezményezett térségek területi elhelyezkedését mutatja be a 2. 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 

alapkultak ki, ahol a kutatás-fejlesztés koncentrálódik. 

 
2. 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. 

 

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

tagországok számára is elfogadható, de nem okoz finanszírozási problémákat. A Bizottság 

javaslata alapján a korábbi Célkitűzéseket összevonva 3 Célkitűzést határoztak meg. Ezek: 

 

1. Célkitűzés: az elmaradott régiók strukturális átalakítása: Ez megfelel a korábbi 1., 6. és 

részben az 5. Célkitűzéseknek. Erre fordítják a források kb. 70%-át. Azon a régiók 

folyamodhatnak ehhez a forráshoz, ahol az egy főre eső GDP kisebb mint a Közösség 

átlagának 75%-a. Az e Célkitűzés alá tartozó régiók a korábbi 15-ök Európai Uniójában – a 

bővítés statisztikai hatása miatt – ma már meghaladják a 25-ök átlagos GDP-jének 75%-át 

(FORMAN 2001).  
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Ennek ellenére a kedvezményezettjei maradnak a 2000-2006 közötti tervezési időszakban 

előirányzott támogatásnak. E régiók mellett az 1. Célkitűzés kiterjed az új tagállamok egész 

területére, Pozsony, Prága, Ciprus kivételével, amelyek a 2. és 3. Célkitűzés alatt kapnak 

támogatást. Ide tartoznak 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 valósulnak meg, szintén az 1. Célkitűzés alá tartoznak. 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). 
 

A Strukturális Alapok 1. Célkitűzése kiterjed az új tagállamok teljes területére és 

népességük majdnem 98%-ára, amelynek 2/3-a olyan régiókban él, ahol az 1 főre jutó 

GDP kevesebb, mint a 25-ök GDP-jének fele. 
 

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

teljes egészében a korábbi 2. és részben az 5. Célkitűzést. A Közösségnek továbbra is 

támogatnia kell - a Leggazdagabb Tagországokon belül is - a strukturális nehézségekkel 

szembetalálkozó területek gazdasági és társadalmi átalakulását. Az Unióban sokféle 

területen van szükség átstrukturálódásra, mivel azok gazdasági alapja nem megfelelően 

diverzifikált. Ez érinti az ipari, a rurális, a városi és a halászat-függő területeket, amelyek 

szocio-gazdasági átstrukturálódási problémákkal, köztük szolgáltatási átstrukturálódással 

néznek szembe. Ennél különösen fontos a munkanélküliség kezelése (FORMAN 2001).  

 

Mindent összevetve a hátrányos helyzetű régiók (1. és 2. Célkitűzés) mintegy 225 millió 

lakost érintenek, 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, illetve a foglalkoztatási rendszerek és a 

politikák adaptálásának, modernizálásának finanszírozása. Ez a Célcsoport a 3. és 4. 

Célkitűzést egyesíti. Figyelembe vesz 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 kap egy bizonyos 

forrásrészt ebből a forrásból, a támogatásban részesülő személyek egyaránt élhetnek 

elmaradott és virágzó régiókban (A RÉGIÓK SZOLGÁLATÁBAN 2004).  

 

A 3. sz. ábra az EU 25-re vonatkozó és már az új célcsoportok szerinti kedvezményezett 

területeket mutatja be. A térképen látható, hogy a 2004-ben csatlakozott országok teljes 

területe a kedvezményezett térségek közé tartozik. Az Agenda 2000 többek között a 

társfinanszírozásról is rendelkezik. 2000-től a Strukturális Alapoknál a közösségi 

támogatás aránya egy projektnél az 1. Célkitűzés tartozó témák esetében az összes költség 

maximum 75%-a lehet, a Kohéziós Alapnál 80-85%. A 2. és 3. Célcsoportnál a közösségi 

forrás plafonértéke 50%. Korlátozzák az egy tagállamra eső támogatás mértékét is. Előírják, 

hogy a Strukturális és Kohéziós Alapokból a tagállami részesedés együttesen nem 

haladhatják meg az adott ország GDP-jének 4%-át. A 4. sz. ábrán látható a Strukturális 

Alapok megoszlása – már az új, 3-ra csökkentett – Célcsoportok szerint, illetve a 2000-

2006-os időszakra rendelkezésre álló egyéb – a Strukturális Alapokon kívüli – támogatások 

mértéke is. A támogatásokból a legnagyobb részt az 1. Célkitűzésre fordítják. 
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3. sz. ábra. A kibővített Európai Unió 2004 és 2006 közötti Strukturális Alapok: 1. és 2. 

célkitűzés 

Forrás: A RÉGIÓK SZOLGÁLATÁBAN 2004. 
 

 

4. sz. ábra. A strukturális alapok és eszközök megoszlása ágazati ráfordításonként, 2000-

2006 

Forrás: REGIONÁLIS POLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG 2003. 
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Az előbbiekben részletezett célok megvalósítására és a források hatékony felhasználására az 

Európai Unióban összehangolt regionális politikát célzó fejlesztési dokumentumok, tervek 

készültek. Ezek a dokumentumok tartalmazzák többek között azokat a fejlesztési övezeteket 

is, melyekre a vizsgálataim irányultak. Az alábbiakban ezen dokumentumok kerülnek 

részletes bemutatásra. 

 

1.4 Európai szintű területfejlesztési dokumentumok 

 

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 (RECHNITZER 1998). 

 

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 eredménye volt 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 Területfejlesztési Perspektíva (The 

European Spatial Development Perspective, ESDP, magyarul 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. Az ETP 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 ETP 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 előzött meg, 2000-ben fogadta el az Európa Tanács 

területfejlesztésért felelős minisztereinek (CEMAT) tanácskozása (RECHNITZER 1998). 

 

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.  
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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”. Ebben az egységesnek tekinthető 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. 

 

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 (lsd. 5. sz. ábra), 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 (RECHNITZER 1998). 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. 
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5. 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. 

 

EURÓPA 2000+ 

 

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. 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 (RECHNITZER 

1998). 
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Az EURÓPA 2000+ hatására készültek elemző tanulmányok Közép- és Kelet Európa 

térszerkezete fejlődési irányainak elemzésére (GORZELAK 1994, 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 (lsd. 6, 7. sz. ábrák). 

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. 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.  

 

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

Forrás: DICKEN 1998. 

 

Az EURÓPA 2000 dokumentum aktualizálásának alapjául szolgáló tanulmányokban 

(PLATZ - SAMLAND U 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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7. sz. ábra. Makrostruktúrák a közép- és kelet-európai térségben 

 

Jelmagyarázat: 1 – Északi ipari gyűrű; 2 – Ipari háromszög (Halle – Lodz – Budapest); 3 – Bővülés a Kárpátok 

irányába; 4 – „Közép-Európai Banán” jelenlegi és potenciális közép-európai fejlődési zóna; 5 – „Keleti Fal”, keleti 

határzóna; 6 – Átalakulás központi régiói; 7 – Észak-déli jövőbeli együttműködő térség, fejlődési lehetőséggel, 8 – 

Nyugat-kelet folyosó 

Forrás: NEFEDOWA 1996. 
 

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 
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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 

(RECHNITZER 1998).  

 

Az Európai Területfejlesztési Perspektíva – ETP (Euroepan Spatial Development 

Perspective, ESDP) 

 

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. 

 

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 területi tervezés 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 

mindenekfölöttálló 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. 

 

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. Az 

Európai Területfejlesztési Perspektíva arra az uniós célkitűzésre alapul, amely 

kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődést kíván elérni, különösen a gazdasági és 

szociális kohézió erősítése révén.  
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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. 

 

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. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  
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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. 

 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 (ETP 1997). 

 

Európa jelenlegi regionális tagozódása 

 

Európa történelmi múltjából következően sokféle ellentmondással szabdalt kontinens. A 

természeti környezet is szélsőséges eltéréseket mutat, legfőképpen azonban a társadalmi-

gazdasági vonásokban tárulnak fel roppant nagy különbségek. Bár Európa nyugati felének 

országai a világ leggazdagabbjai közé tartoznak, közöttük – főként az egyes kisebb régiók 

között – még mindig számottevő fejlettségi különbségek vannak. A társadalmi-gazdasági 

ismérvekből kirajzolódó térszerkezeti alapvonásokat az utóbbi időben többen is 

megkísérelték szemléletes modellekbe foglalni (PROBÁLD 2000).  

 

Az Európai Unió korábbi 15 tagállama 

 

Már csupán a népsűrűségi adatokat tekintve is szembeötlő, hogy kontinensünk legsűrűbben 

lakott, autópályákkal és vasutakkal átszőtt területsávja Délkelet-Angliától a Benelux-

államokon, a Rajna-vidéki urbanizációs tengelyen keresztül Észak-Olaszországig 
húzódik. Ezen a sávon belül helyezkednek el a legnagyobb iparvidékek; közülük a két 

világháború között az északiak számítottak a fejlődés motorjának, újabban viszont a 

korszerűbb ágazati szerkezetet mutató déli szárny dinamikus előretörése figyelhető meg. A 

termelés számos munkafolyamata ugyan kiszorulóban van az egész övezetből, ám továbbra 

is az itt felnövekedett városokban található a legtöbb transznacionális vállalat 

irányítóközpontja, itt tömörülnek a legtőkeerősebb bankok, a forgalmas légikikötők, itt 

vannak a nemzetközi jelentőségű politikai döntéshozó centrumok.  

 

A szellemi erőforrásaival és fogyasztói potenciáljával is kiemelkedő, enyhén ívelt formájú 

fejlődési centrumövezetet „kék banán” néven szokták emlegetni. Ehhez az újkori 

történelemben mindig is vezető szerepet játszó zónához nyugat és kelet felől több száz 

kilométer széles, a csúcstechnológia és a kutatás-fejlesztés számos központjának otthont adó 

holdudvar csatlakozik. Lendületes fejlődés megy végbe a Földközi-tenger partvidékén, a 

Barcelona – Lyon – Bologna háromszög „napfényövezetében” is; itt egyértelműen a 

szolgáltató ágazatok (pl. turizmus) és a fordista tömegtermeléssel szemben egyedi igényeket 

kiszolgáló kis- és középvállalatok a gazdasági előnyomulás zászlóvivői. A különösen 

dinamikus térségekből a fontosabb közlekedési folyosók mentén terjednek tovább a 

fejlődést gerjesztő innovációk a kontinens peremei, illetve Közép-Európa keleti része felé. 
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A K+F tevékenységet folytató high-tech cégek egyik legszembetűnőbb telephelyi 

jellemzője, hogy viszonylag kis számú „innovációs szigetre” korlátozódnak. Ezek kisebb, 

de jó összeköttetéssel rendelkező területek, amelyeken vállalkozások és kutató 

laboratóriumok sűrű hálózata található. Hangsúlyozni kell, hogy a magterületi 

elhelyezkedés nyilvánvaló. Az ilyen innovációs szigetek: Nagy-London, 

Rotterdam/Amszterdam, Ile de France, Ruhr-vidék, Frankfurt, Stuttgart, München, 

Lyon/Grenoble, Torino és Milánó térségében helyezkednek el. Az állami tudományos 

kapcsolatok – többek között az EU által finanszírozottak is – ezeken a területeken 

koncentrálódnak. Együttműködés jellemző rájuk, mert az lehetővé teszi a gyors 

tapasztalatcserét. 

 

Európában Párizst és Londont tartják igazi világvárosnak. Vannak azonban más igen 

sikeres városok is. Frankfurt fontos pénzügyi központ, ahol sok feldolgozóipari vállalat 

főhadiszállása is megtalálható. A legfontosabb politikai központ Brüsszel, Amszterdam 

pedig – Rotterdammal fennálló kapcsolatai révén is – ipari és kereskedelmi központ. 

Mindezek eredményeként Európa 500 legnagyobb vállalatából 330 központja 10 városban 

összpontosul. Az egységes piac megszüntette a gazdasági korlátokat, és újabb funkciókat 

talált a városoknak. Pl. az 1980-as évek pénzügyi fellendülésének egyik eredménye az lett, 

hogy Dél-Anglia gazdaságilag túlfűtötté vált. A londoni magas telek- és szolgáltatási árak 

haszonélvezője Manchester és Leeds lett. A Londonból elkerült szolgáltatások területi 

megosztása nyomán Manchester önellátó regionális pénzügyi fővárossá nőtt, ahol a banki, 

biztosítási, pénzügyi és üzleti szolgáltatások a 90-es évek közepén több mint 111.000 

személynek biztosítottak munkát. Londonból jogászok települtek át ide. Manchesterben a 

fizetések hasonlóak, de a megélhetési költségek alacsonyabbak.  

 

Hollandiában városgyűrű vagy peremváros néven ugyancsak emlegetett Randstad patkó 

alakú konurbáció három régiót foglal magába: Észak-Hollandot, Dél-Hollandot és 

Utrechtet. Sokcentrumú városi körzet négy nagy központtal: Amszterdam a főváros és a 

pénzügyi központ; Rotterdam a legnagyobb kikötő és az ipar központja; Hága a 

kormányhivatalok székhelye, Utrecht pedig konferencia és kereskedelmi központ. A 

Randstad közepén mezőgazdasági terület a „zöld szív” található, ami az intenzív 

zöldségtermelés, tejgazdálkodás és virágkertészet színhelye, ahonnan Hollandia 

mezőgazdasági bevételeinek közel fele származik. A Randstad gazdaságilag meglehetősen 

erős és szilárd, sok lábon álló övezet. Virágzó régió, és Európa magterületéhez tartozik, 

mégsem nélkülözi a problémákat. Ezek a rendelkezésre álló földterület szűkösségéből, 

továbbá a tehetős népesség és a folyamatosan fejlődő gazdaság igényeiből fakadnak. 

Jelentős a környezeti, demográfiai, mezőgazdasági, ipari és közlekedés-szállítási terhelés. 

 

Olaszország az EU – regionális szempontból – legmegosztottabb országa. A gazdasági 

fejlődés szempontjából három régió rajzolódik ki, amelyek közül csak az egyik tartozik a 

kék banán övezethez, az északi „ipari háromszög”: Milánó, Torinó és Genova környéke. 

A Ruhr-vidék az átalakulóban lévő hagyományos iparvidék klasszikus példája. Egykor 

Európa legnagyobb szénbányászati, vaskohászati és acélgyártó központja volt, de a 

deindusztrializáció és gazdasági szerkezetváltás hatására a vas- és acélipar hanyatlásnak 

indult. Az okok hasonlóak voltak, mint Nyugat-Európában: a külföld által támasztott 

konkurencia, a piac telítettsége és a technológiai fejlődés.  
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A következmények is ugyanazok voltak: terjedő munkanélküliség, a népesség nagyarányú 

elvándorlása, a radikális szerkezetváltás és a regionális növekedési politika előtérbe 

kerülése. Több kezdeményezés is volt a 90-es években a problémák feloldására. Pl. 

innovációk támogatása, új technológiák elterjesztése, környezetileg leginkább leromlott 

részeinek tájképi rehabilitálása, új high-tech iparágak meghonosítása. A megvalósult 

intézkedések eredményeként új gazdasági tevékenységek jelentek meg és terjedtek el, 

nevezetesen a környezetvédelmi iparágak és a technológiai transzfer központok. 

 

Franciaország szíve a fővárosi régió, Ile de France. Fejlettsége alapján az Unió egyik 

vezető régiója. A régió szívében helyezkedik el a főváros, Párizs, ami a politikai, 

tudományos és kulturális élet világviszonylatban is kiemelkedő centruma. A gazdasági élet 

szervezési központja, nemzetközi nagyvállalatok, biztosítók, bankok, kereskedelmi 

társaságok centruma, és számos nemzetközi szervezet is székhelyéül választotta. Az ipari 

tevékenység, sőt a tercier ágazatok egy része is az elővárosokba húzódott ki, s magának a 

fővárosnak a szolgáltatási jellege még inkább kidomborodott. A régió ipara sokszínű, 

kulcsiparágai az elektronika, a gépjárműgyártás, a repülőgépgyártás, valamint a fővárosba 

összpontosuló könnyűvegyészet, könyvnyomtatás, ruhaipar. A lakosság közel 80%-át 

foglalkoztató szolgáltatásban a térség sűrű tömegközlekedési hálózatát fenntartó és a 

jelentős légi forgalmat lebonyolító cégek mellett a bankok, biztosítók, kiterjedt 

üzlethálózatok és a közigazgatás játszák a fő szerepet. 

 

A 2004-ben csatlakozott kelet-közép-európai térség 

 

Sajátos helyzet alakult ki napjainkban Kelet-Közép-Európában, a különböző fejlettségi 

szintű régiók mentén az erőforrások mozgásának ellentétes irányú rendszerét 

regisztrálhatjuk: a tőke nyugatról keletre halad, míg a munkaerő keletről nyugatra. 

Koncentrálódásuk Közép-Európa nyugati régióit és nagyvárosait emeli ki, míg Közép- és 

Kelet-Európa közötti határrégiók a határok nyitottságából eddig csak a nagy 

tranzitforgalommal, az elvándorlással és közbiztonság romlásával szembesültek. Kelet-

Közép-Európa jövőképe tehát a transzformációs folyamatok intenzitásának, ill. annak térbeli 

terjedésének függvénye (CSÉFALVAY 1999).  

 

A vasfüggöny lebontása után a piacgazdasági átmenet útjára lépő volt szocialista 

országokban épp a nyugati határvidék régiói tudtak leghamarabb bekapcsolódni az új irányú 

fejlődésbe, melynek legfőbb közvetítői az innovációk befogadására legfogékonyabb, 

infrastruktúrával legjobban ellátott nagyvárosok lettek. Ezek az ún. kapuvárosok 

egymással laza kapcsolatban állnak, viszont ezernyi szállal kötődnek a „kék banán” 

övezetéhez, ahonnan az elmúlt évszázadok során is kapták – igaz több-kevesebb késéssel – 

a fejlődés impulzusait. A piacgazdasági átmenet e hídfőállásai Gdansktól Prágán és 

Pozsonyon, Győrön át Budapestig – a kék banán halvány keleti tükörképeként – 

bumeránghoz hasonló alakzatot formálnak a térképen (GORZELAK 1994). 

 

A félperiférikus helyzet és szerepkör fennmaradása esetén a nyugat-keleti fejlődési folyosók 

jelentik csupán a Nyugatra való rácsatlakozásunkat. A „közép-európai bumeráng” 

termelőzóna megerősödhet alapvetően bedolgozó jellegű iparosítással a multinacionális 

vállalatok irányítása alatt, a nagyvárosok a szolgáltató ágazatok fontos központjaivá válnak, 

a régió belső kontaktusa erősödik, mindez a félperiférikus szerepkör csökkenésével járhat.  
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Megjelenhetnek a régióban új, innovatív növekedési gócpontok tudás- és kutatásigényes 

ágazatokkal, megerősödő középvállalkozói réteggel, ebben az esetben az európai 

térszerkezetet minőségileg új jegyekkel gazdagítja a Régiót és a geo-modellekben 

gondolkodókat is rákényszerítheti hagyományos nyugat-európai szemléletük átértékelésére 

(AUBERT 2000). 

 

Földrajzilag Európa közepén terjed az a növekedési gyűrű, melynek tengelye Bécs-

Budapest felé mutat. A mediterránium felől Szlovénián keresztül a Dunántúl középső részén 

át egy összekötő folyosó nyílik, ezzel Közép-Európa mint a növekedési gyűrűk 

metszéspontja jelenik meg az új évezred új regionális térszerkezetében. A Budapest-Győr-

Bécs-Brno-Pozsony ötszög pedig további rácsatlakozást biztosíthat a Prága-Berlin 

gazdasági tengelyre. Kulcskérdés tehát, hogyan tud a "kék banán” kelet felé terjeszkedni, 

vannak-e a rendszerváltásnak nyertes régiói és nagyvárosai, amelyek összeköthetőek a 

Nyugat és egyben a saját belső terei felé. GORZELAK (1998) szerint a nyertes régiók 

Kelet-Közép-Európa nyugati felén helyezkednek el és Gdansktól kiindulva Poznan-

Wroslaw városokon át Prágáig ível nyugat felé, majd innen Brnon, Bécsen és 

Pozsonyon át Budapesten végződik.  

 

A modern gazdasági szerkezet kialakulása érzékelhető Varsó, Krakkó, Poznan, Wroclaw 

vajdaságokban Lengyelországban, a budapesti agglomerációban, a közép-dunántúli 

régióban, Prága, Karlovy Vary és Pozsony környékén. Ezekben a régiókban jelentős a 

külföldi tőke részaránya, a magánvállalkozások sűrűsége, a szolgáltató szektor.  

 

A vesztes térségek Lengyelország, Szlovákia és Magyarország keleti határvidékein egy 

összefüggő elmaradott övezetet alkotnak, gyengítve a "bumeráng" zóna 

belső/háttérkapcsolódási lehetőségeit. A regionális átrendeződések kritikus területei tehát a 

rendszerváltó országok határmenti tereinek perifériális mivolta, ahol a határ nem összekötő 

kapocs, hanem akadály, a helsinki korridorok, a multiregionális együttműködések (TÓTH 

1999) ezen a helyzeten igyekeznek segíteni és változtatni (pl. EURORÉGIÓ-modellek).  

 

A szerkezeti átalakulás egyértelmű vesztesei a kitermelő-, nehéz- és könnyűipari 

központok és agglomerációi magas munkanélküliséggel, csődbe jutott vállalatokkal, 

nehezen átképezhető szakképzett munkaerővel, erős környezeti károsodással. 

Lengyelországban Felső-Szilézia, Csehországban az északmorva és a nyugatcseh régió, 

Bulgáriában Plovdiv, Várna és Rusze térsége, Romániában Vajdahunyad és Braila körzete, 

Szlovákiában Kassa és környéke, Magyarországon a borsodi és nógrádi iparvidék jövőképe 

még nehezen prognosztizálható. Az átalakulás a korábban elmaradott térségek helyzetét 

még kilátástalanabbá tette, a rurális területek erodálása demográfiai és agrárproduktumok 

vonatkozásában tovább folytatódott. 

 

A bemutatott céloknak és irányelveknek a térszerkezet változásának megfelelő 

alkalmazásához szükségünk van arra, hogy értsük a fejlesztési célú beavatkozások 

közgazdasági hátterét képező növekedési elméleteket. Ezen elméletek a következőkben 

olvashatók. 
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1.5 Növekedési elméletek és területi stratégiák 

 

A területi stratégiák kialakításakor minden esetben az a célunk, hogy valamely növekedési 

elmélet alapelveinek és az adott terület sajátosságainak összehangolásával fogalmazzuk meg 

a hosszútávú fejlődés prioritásait. Ennek kapcsán az alábbiakban a regionális gazdaságtan 

növekedési elméleteit tekintem át. 

 

A neoklasszikus elmélet 

A neoklasszikus regionális növekedési elmélet kiinduló tétele az hogy a különféle termelési 

tényezők közötti eltérések éppen mobilitásuk révén egyenlítődnek ki, azaz a régiók közötti 

jövedelmi különbségek alapvetően a kiegyenlítődés irányába hatnak. RICHARDSON 

(1973), aki a régiók közötti tényezők mobilitásának elméleteként értelmezte ezt a 

növekedési teóriát, a következő feltételekből indul ki: teljes foglalkoztatottság, a verseny 

szabadsága, a termelési tényezők akadálytalan áramlása, a régiók közötti szállítási 

költségek elhanyagolható értéke, az összes régióban közel azonos a termelési szerkezet, 

az egyes termelési tényezőket a határtermékük szerint értékelik a piacon, a 

bérszínvonal és a tőke hozadékának nagysága a termelési tényezők felhasználásának, 

mértékétől függ. A 8. sz. ábrán látható, hogy növekvő tőkeintenzitás (K/L) mellett a tőke 

határterméke csökken ( Y/ K) és a munka határterméke ( Y/ L) növekszik. A jelzett 

feltételek mellett a termelési tényezőket értékük alapján ellentételezik, azaz a tőke 

határterméke ( Y/ K) egyenlő a tőkehozadékkal (r), a munka határterméke pedig a 

reálbérrel (w). 

       Y/ K (tőke határértéke) 

 

 

          r2 

         r1 

 

            R2      R1   K/L (tőkeintenzitás) 

 

          w2 

 

       Y/ L (munka határértéke)    w1 

8. sz. ábra. A tőke és a munka közötti kapcsolat 

Forrás: RECHNITZER 1994. 

 

Mivel a két régióban azonos termékeket állítanak elő, azonos termelési szerkezetben, a 

magasabb tőkeintenzitással rendelkező régió (R1) magasabb reálbéreket (wl), de 

alacsonyabb tőkehozadékot (r1) produkál, míg az alacsonyabb tőkeintenzitást mutató 

régióban (R2) alacsonyabb reálbérek, de magasabb hozadékszint (r2) alakul ki. Az egyensúly 

helyreáll, mivel az alacsonyabb tőkehozadékot nyújtó régióból (R1) a tőke a magasabb 

tőkehozadékot kínáló régióba (R2) áramlik miközben a munka mozgása fordított irányú, 

vagyis az alacsonyabb reálbért kínáló régióból (R1) áramlik a magasabb reálbért nyújtó 

régióba (R2). A termelési tényezők ellentétes mozgásának hatására a regionális különbségek 

mérséklődnek, így az egyes térségekben a jövedelmek folyamatosan közelítenek 

egymáshoz. A kiegyenlítődést szemlélteti a 9. sz. ábra, ahol azonos tőkeállomány mellett a 

két régióban más és más a munkaerő-ellátottság. A II. régióban a magasabb munkaerő-

kínálathoz alacsonyabb bérszint tartozik, mint az I. régióban.  
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A bérszínvonal-különbség azt eredményezi, hogy a munkaerő a II. régióból az I. régióba 

áramlik, aminek következtében csökken a munka határtermelékenysége az R1 régióban és 

emelkedik a R2 régióban. A feltételek alapján a munkaerő-vándorlás a bérek és a termelés 

regionális különbségeinek kiegyenlítéséhez vezet, így az egyensúly esetében mindkét 

régióban azonos lesz a bérszínvonal, ill. a termelés, vagyis az O1 O"1 = O2 O"2) 

(RECHNITZER 1994). 

   I. Régió     II. Régió 

         O"1           O"2 

 

 

 

   tőke           tőke 

 

          O1   munka    O2   munka 

           O"2 

            O"1 

 

   tőke           tőke 

 

 

 

          O1   munka    O2   munka 

9. sz. ábra. A termelési tényezők kapcsolata a kétrégiós modellben 

Forrás: RECHNITZER 1994. 

 

A régiók közötti tőkemozgások nagyságát a befektetések és a megtakarítások 

összehasonlításával lehet meghatározni. A regionális rendszer akkor kerül egyensúlyba, ha 

az összes befektetés ( Bi) azonos az összes megtakarítással ( Mi), ahol Bi = ki Ki és az Mi 

= mi Yi (ki = a tőke növekedési üteme az i-edik régióban, Ki = a tőke nagysága az i-edik 

régióban, mi = a megtakarítási ráta az i-edik régióban, Yi = a jövedelmek az i-edik 

régióban). Ha kiKi > miYi, akkor az i-edik régió tőkét fog importálni, ám az importra csak 

akkor kerül sor, ha a jövedelem nagysága nagyobb, mint a megtakarítás és a tőkekoefficiens 

(Vi = Ki/Yi) hányadosa az adott régióban: 

Yi > 

m

V

i

i
 

Kétrégiós modell esetében az yl > ml/vl és az y2 < m2/v2 összefüggés érvényes, így a 

regionális rendszer akkor kerül egyensúlyba, ha a II. régióból tőke áramlik az I. régióba, 

viszont ez csak akkor lehetséges, ha m2v2 > ml/vl, azaz a II. régióban magasabb a tőke-

megtakarítás aránya és/vagy alacsonyabb a tőkekoefficiens, mint az I. régióban. Mindebből 

tehát arra következtethetünk, hogy minél magasabb a jövedelmek növekedési üteme az 

egyik régióban, annál nagyobb a valószínűsége, hogy ez a régió tőkét importál. 

Továbbá a gyorsabb növekedésű régiók tőkét importálnak a mérsékeltebb növekedésű 

régiókból, persze csak akkor, ha a régiók megtakarítási tényezője és a tőke 

jövedelmezősége a régiókban azonos.  
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A vizsgálatok éppen azt bizonyították, hogy a munkaerő migrációját nem egyszerűen a 

reálbérekben meglévő különbségek motiválják, hanem olyan kiegészítő tényezőktől 

függnek, mint a munkahely kínálata, annak szerkezete, a létfenntartási költségek 

nagysága, a városiasodás foka, a lakásárak és a bérleti díjak nagysága, vagy éppen a 

szabadidő eltöltésének lehetőségei, sőt az elérhető társadalmi pozíció jellege. 
 

A neoklasszikus elmélet egyáltalán nem veszi figyelembe a fejlődéssel együtt járó 

kumulatív és szinergiai effektusokat, így a skálahozadékot, az agglomerációs hatásokat, 

vagy a technológiai fejlődés következményeit, esetleg a munkaerő át- és továbbképzéséből 

eredő fejlesztési forrásokat. Mindezek a tényezők kimondottan a gazdaságilag aktív és 

egyben prosperáló térségek irányába terelik a beruházásokat, hiszen a dinamikus 

térségekben nagyobb tőkehozadékot lehet realizálni. A periférikus térségekben az 

tapasztalható, hogy azok a vállalkozások telepednek meg, amelyeknél az előállított 

termékek az életciklus telítődési fázisaiban vannak, így a termelés sztenderdizálása 

könnyebben megoldható. Ennek következtében ezeknek a régióknak a távolsága növekszik 

a centrum térségektől és az ottani termelésnek kimondottan mennyiségi és nem minőségi 

jegyei lesznek, amihez persze a piaci kapcsolatok, a kutatás-fejlesztési bázisok is 

hiányoznak, nem beszélve a szakképzett munkaerőről. A neoklasszikus modell 

továbbfejlesztésénél a hangsúlyt már az agglomerációs hozadékra és a területi 

preferenciákra helyezték (RICHARDSON 1973). 

 

A területi agglomerációs hozadék több szempontból befolyásolja a regionális növekedést, 

hiszen elősegíti a technikai haladást és nagyobb termelékenységet biztosít, tőkét vonz 

(mivel alacsonyabb költségeket és nagyobb nyereséget jelent), befolyásolja a népesség 

vándorlási döntéseit és hat a települések belső térbeli szerkezetére. A területi 

preferenciákkal viszont meg lehet magyarázni azt, hogy miért nem ösztönözhetők a 

vállalatok a centrum településekből a kitelepülésre és miért nem áramlik a népesség a 

fellendülő térségekbe, amíg a jövedelmek ki nem egyenlítődnek. A neoklasszikus elmélet 

jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a regionális növekedés kérdése alapos átgondolásra 

kerüljön. Itt már szakítás történt a klasszikus telephelyelméletekkel. Az elmélet hatása 

egyértelműen kimutatható volt a fejlett piacgazdaságok regionális politikájában a hatvanas 

és a hetvenes években, mivel a területi fejlesztési modelleket éppen a neoklasszikus 

növekedési elmélet alapján dolgozták ki. 
 

Területi növekedési elméletek KEYNES után 

KEYNES (1936) vizsgálta a beruházások hatását a jövedelmekre, s megállapította, hogy az 

összkereslet növekedését a befektetéseknek a megtakarítási rátához való aránya határozza 

meg. Egy beruházásnak és az általa gerjesztett más beruházásoknak a következtében fellépő 

jövedelem-növekedés jelentősen meghaladhatja a beruházás összegét. DOMAR (1946) és 

HARROD (1948) összekapcsolta a jövedelmeket a kapacitásokkal, s megállapította, hogy a 

gazdaságban akkor van egyensúly, ha az összkereslet ugyanolyan mértékben növekszik, 

mint a termelési kapacitás. Mindez akkor következik be, amikor a beruházások jövedelmi és 

kapacitás hatása egymással megegyezik. A komplementer hatást HIRSCHMANN (1958, 

1972) dolgozta ki. Arra a következtetésre jutott, hogy minden beruházásnak előrecsatoló 

hatása van, amely az outputoknak a kapcsolódó ágazatokban történő további feldolgozása 

miatt következik be. Ugyanakkor vannak visszacsatoló hatásai is, amelyek a beruházáshoz 

és az általa megindított termeléshez szükséges áruk, szolgáltatások iránti keresletben 

érvényesülnek.  
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A komplementer hatás érvényesülhet a kereslet növekedésében, hiszen a beruházás 

következményeként keletkezett jövedelmek fokozzák az áruk és a szolgáltatások iránti 

keresletet, ami viszont további befektetéseket válthat ki. Beszélhetünk technológiai 

komplementer hatásról is, hiszen egy korszerű üzem telepítése hozzájárulhat a munkaerő-

állomány képzettségének növeléséhez, s ezáltal újdonságfogadási képességének 

bővítéséhez, ami például kapcsolódó kisüzemek létrehozását eredményezheti. 

 

A beruházások egy-egy térségben hatnak az infrastrukturális ellátottságra, a települések 

felszereltségére, intézményi ellátottságára, így az államtól és a helyi kormányzatoktól 

újabb befektetéseket válthatnak ki, amelyek azután ismét serkentőleg hatnak a 

kapacitásokra, a jövedelmekre, s komplementer effektusaik révén további növekedési 

folyamatokat indíthatnak meg. A telephelyelmélet és a gazdasági növekedés fenti 

értelmezésének összekapcsolása lehetőséget nyújt arra, hogy a jövedelmi, kapacitás és 

komplementer hatásoknak térben érvényesülő következményeit megvizsgáljuk (SCHMIDT 

1966). Kimutatható, hogy egy beruházás gazdaság-serkentő hatása a telephelyen a 

legélénkebb, majd attól távolodva fokozatos csökkenését regisztrálhatjuk. A hatótávolság 

függ az adott centrum vonzáskörzetétől, vagyis a lakosságnak attól a késztetésétől, hogy 

túltegye magát a lakóhely és a telephely közötti távolságon, továbbá a közlekedési 

hálózattól, azok eszközeitől, minőségétől. A fenti három hatás időbeli és térbeli viszonyát 

az jellemzi, hogy a kapacitások hosszú távon vannak jelen egy térségben, de azok 

koncentráltan jelentkeznek egy településen, míg a jövedelmi hatások rövid távon 

érvényesülnek, de térben már jobban szétterülnek. Végül a komplementer hatások mind 

időben, mind térben erőteljesebben terjednek, következményeik komplexen érvényesülnek a 

regionális gazdaságban. 

 

A beruházások területi eloszlása, valamint az ezek által kiváltott jövedelmi és komplementer 

hatások jelentős területi különbségeket eredményezhetnek, így létrejöhetnek növekedési, 

erőforrásvesztő és stagnáló térségek. A növekedési régióra az a jellemző, hogy a lakosság 

jövedelmi szintje meghaladja az országos átlagot, a fejlődés dinamikus, a befektetések 

volumene folyamatosan emelkedik, a lokális iparban számottevő az exporttöbblet, a régió 

gazdasági potenciálja a termelési tényezők folyamatos beáramlását eredményezi. Az 

erőforrásvesztő régiókban viszont a gazdasági potenciál fokozatosan zsugorodik, a 

termelés volumene csökken, az ipari beruházások visszaesnek, valamint a mobil termelési 

tényezők kiáramlanak a térségből. A munkaerő elvándorlása szelektíven megy végbe, 

elsőként a fiatal, innovatív és aktív népesség vándorol el. A stagnáló régiók megrekedtek a 

már elért fejlődési állapotban. Ebben az esetben beszélhetünk stacioner és közömbös 

térségekről. Az előbbiek olyan ipari területek, ahol a pozitív és a negatív hatások egyaránt 

jelen vannak, míg az utóbbiak nem érintettek az ipar átalakító hatásaitól. A regionális 

különbségek a nemzetgazdaság fejlettségétől függnek.  

 

Az iparosítás kezdeti szakaszában az egyes beruházások jövedelmi, kapacitás és 

komplementer hatásai egy-egy térségben koncentrálódnak. Az eszközök és a hatások 

kölcsönös rendszere – pl. az agglomerációs előnyök megjelenése tovább erősítik a 

tömörülési folyamatokat. Hosszú távon azonban a különféle politikai meggondolások (pl. 

területi különbségek artikulációja), a gazdasági következmények (pl. újabb kapacitások 

kiépítése, piaci helyzet változása), de a társadalmi effektusok (pl. környezetvédelem) miatt 

is regionális politikai intézkedések születnek az erőforrásvesztő és stacioner térségek 

fejlesztésére.  
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A hosszú távú fejlődés során tehát megkezdődik a kiegyenlítés a térségek között, megindul 

a különféle, de döntően állami eszközökkel az erőforrások átterelése a fejletlen és stagnáló 

térségekbe, s ezzel a jövedelmezőségi és a komplementer hatások gerjesztése. 

 

Exportbázis-elmélet 

Az exportbázis-elmélet abból indul ki, hogy egy régió gazdasági növekedése döntően az 

exportra termelő ágazatok fejlődésétől függ, vagyis a fejlesztés meghatározó forrása a 

régió gazdasága iránt jelentkező interregionális kereslet. NORTH (1955) modelljét úgy írta 

le, hogy egy régióban a korlátozottan rendelkezésre álló nyersanyagok exportja a magasabb 

fejlettségű térségekben megteremtheti a gazdaság fejlődési alapját. Hiszen az exportból 

keletkezett bevételek részben az infrastruktúra fejlesztésére, részben pedig az exportbázis 

kiszélesítésére, termelési feltételeinek javítására szolgálnak. Mindezekhez a régión kívüli 

piacról szereznek be beruházási eszközöket és különféle szolgáltatásokat, de az export 

fokozása (pl. helyi beszállítók, szolgáltatások, fogyasztás stb.) a regionális piacon is 

keresletet indukál. Az exportra termelő ágazatokban külső és belső megtakarítások jönnek 

létre, amelyek aztán gyorsítják a növekedési folyamatokat. A keletkező jövedelmek 

növekedése ennek következtében meghaladhatja az export gazdaságfelszívó hatását, s olyan 

ágazatok letelepedését eredményezheti, amelyek a regionális piacok ellátását szélesítik. A 

térségi keresletre épülő üzemek növelik a belső megtakarításokat, ami – döntően a régión 

kívüli piacokon – fokozza a regionális gazdaság versenyképességét, s egyben lehetővé teszi 

az exportstruktúra tágítását. Az exportbázis diverzifikációs folyamatainak következtében a 

régió jövedelme erőteljesen emelkedik, ezek a növekedési mechanizmusok – éppen a 

térségek eltérő gazdasági adottságai miatt – hosszú távon területi kiegyenlítődéshez 

vezetnek. Az exportbázis kiszélesítésével megindul a jövedelmek körforgása a régión belül, 

melynek útját szemlélteti a 10. sz. ábra. 

 

      RÉGIÓ 

 

 export bevételek   export tevékenységek 

 

 

 

      kiadások a helyi árukért 

nyereség transzfer   és szolgáltatásokért 
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      helyi tevékenységek 

 

 

 

 import kiadások   intraregionális multiplikátor 

 

 

 

10. sz.ábra. Jövedelmek áramlása az exportbázis-modellben 

Forrás: RECHNITZER 1994. 
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A jövedelmek egy része a térségen kívül realizálódik, illetve az exportágazatokban 

jelentkező áruk és szolgáltatások importjának fedezetét biztosítja, másik része viszont a 

régióban marad és térségintern (belső) áruk és szolgáltatások beszerzésére fordítják, emelve 

ezzel a regionális gazdaság termelését és annak jövedelmezőségét. A regionális ellátást 

szolgáló ágazatok jövedelmének egy része az importjavak és szolgáltatások beszerzését, 

valamint a regionális áruk és szolgáltatások felhasználását szolgálja. Ennek következtében a 

regionális gazdaság ágazatainak termelése és jövedelme növekszik, s a régión belül olyan 

multiplikátor hatások indulnak meg, amelyek újabb és újabb pótlólagos jövedelmeket 

eredményeznek. A multiplikátor számszerűsíthető, hiszen a régióban keletkezett összes 

jövedelem (Yr) egyrészt az exportágazatok által termelt jövedelemből (Ye), másrészt a 

regionális piacra termelő ágazatok jövedelméből tevődik össze (Yl): 

Yr = Ye + Yl 

A regionális jövedelem Yl az exportjövedelmekkel áll kapcsolatban, annak értéke a 

marginális fogyasztás mértékétől (c) és a marginális import nagyságától (m) függ: 

Yl = Yr [1/(1 – c + m – 1)] 

Ezt a második egyenletet behelyettesítjük az elsőbe, és átrendezés után megkapjuk a 

regionális jövedelmet: 

Yr = Ye [1/(1 – c + m)] 

amiben az 1/1 – c + m kifejezés a regionális multiplikátort jelöli. Ennek nagysága a 

regionális fogyasztás és az import nagyságától függ, azaz minél nagyobb a regionális 

fogyasztás mértéke és minél kisebb az import, annál nagyobb lesz az exporttevékenységek 

multiplikátor hatása.  

 

Az exportbázis-elmélet a regionális piacok vizsgálatának, s egyben a régiókutatásnak is 

fontos eszköze, hiszen a regionális gazdaságban különbséget kell tenni exportra termelő, s 

ezáltal exporttevékenységekből jövedelmet élvező ágazatok (bázis szektor), és a regionális 

piacot ellátó ágazatok (nem bázis szektor) között. A bázis szektor ágazatai a régión kívüli 

gazdaság számára termelnek, de a beáramló jövedelemmel a régió gazdasági fejlődésének, s 

egyben a regionális kereslet kiszélesedésének alapját is megtermelik. A nem bázis szektor 

ágazatai viszont éppen a regionális piac számára állítanak elő javakat és szolgáltatásokat, 

gazdasági helyzetük a bázis szektor ágazataitól függ, de – éppen a multiplikátor hatás 

alapján – visszahatnak a bázis szektor ágazatira. Az exportbázis-elméletnél alapvető kérdés, 

hogy egy-egy térségben miként határoljuk el az ágazatokat bázis- és nem bázis 

tevékenységek szerint. A területi jövedelmi adatok hiányában a foglalkoztatottak száma 

alapján tesznek kísérletet az egyes ágazatok jellegének meghatározására. RICHARDSON 

(1980) négy alapvető eljárást ismertet: 

 

- az „ad hoc” felosztás feltételezi, hogy egy regionális gazdaságban bizonyos 

tevékenységek alapvetőek, így pl. a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a kormányzati 

tevékenység, vagy éppen az idegenforgalom, s ennek megfelelően osztja szét az ágazatokat 

a két jövedelemtermelő csoportra. Ez a közelítési mód naiv, hiszen számos ágazat 

tartalmazhat endogén és exogén részeket, gondoljunk csak a feldolgozóiparra vagy éppen az 

idegenforgalomra, mégis gyakran alkalmazzák ezt a felosztást az idősorok elemzésénél. 

 

- a legelterjedtebb az ún. „lokációs hányados” módszer, ebben feltételezik, hogy egy 

ágazat helyi hányada 

(Fi
r
/Fr)/(Fi

n
/Fn) 
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ahol az F a foglalkoztatottak száma, r a régió, n az ország, i pedig az ágazat. Ha a hányados 

értéke 1-nél nagyobb, akkor az adott ágazat exportál. Az exporthoz tartozó foglalkoztatás 

(Xi
r
) az alábbi képlettel állapítható meg: 

Xi
r
 = [Fi

r
/Fr – Fi

n
/Fn] x Fr 

Az exporthoz tartozó teljes foglalkoztatás az (Xi
r
) ágazatok szerinti összegzésével állítható 

elő. A lokációs hányad módszere számos feltételt foglal magában, így országosan és 

regionálisan azonos termelékenységet és egy főre jutó fogyasztást feltételez az i-edik áru 

esetében, valamint kizárja a keresztbeszállítások és a nemzeti szintű nettó export 

számbavételének lehetőségét. A korlátok hatásait mérsékelhetjük az ágazati felbontás 

kiszélesítésével, azaz minél nagyobb a dezaggregáció, annál kisebb a multiplikátor. 

 

- a „minimális küszöb” módszere feltételezi, hogy a régió saját igényeinek kielégítéséhez 

szükséges, százalékosan megadott foglalkoztatási küszöb feletti összes foglalkoztatás 

bázistevékenység. 

- a „lineáris regresszió” módszerével is becsülhetők a gazdasági multiplikátorok, hiszen 

egy régió valamely ágazata és ugyanezen ágazat nemzeti szintű foglalkoztatási adatainak 

idősorai között összefüggést találunk. A regressziós egyenlet első tagja a foglalkoztatás 

azon részét adja meg, amely „érzékeny a külső foglalkoztatás változásaira”, második tagja 

pedig azt, amely „érzékeny az ország többi részében történő teljes foglalkoztatásra”, így 

kiszámítható a bázis szektorban foglalkoztatottak száma. Ez a közelítési mód fölébecsüli az 

exportot és alábecsüli az exportbázis multiplikátort, ugyanakkor számol a bázis és nem 

bázis szektorok közötti összefüggésekkel, amelyeket az előző három eljárás csak 

közvetetten tudott figyelembe venni. 

 

Az elmélet a gazdasági növekedés forrását – klasszikus értelmezés szerint – a 

külkereskedelemben határozza meg, azaz a régiók közötti munkamegosztás révén a 

kiszállítások fokozásával realizálódnak a jövedelmek, s ezek visszaáramlásával emelkedik a 

regionális jólét. A súlypont a regionális gazdaság termékei iránt fellépő keresleten van, 

ám az elmélet azt csak globálisan, s kimondottan a kiszállítások szempontjából tárgyalja. 

Nem számol a helyi befektetésekkel, a fogyasztási szerkezettel, az állami kiadások 

regionális gazdasági szerepével vagy éppen a műszaki fejlesztés gazdaságserkentő 

hatásaival. Egyetértek RECHNITZERREL, aki szerint az elmélet csak azokra a régiókra 

alkalmazható, ahol a termelési kapcsolatok nincsenek kihasználva, illetve gyorsan 

mozgósítható termelési tartalékok állnak rendelkezésre, s ahol még mérsékelt a regionális 

piacok hatása a termelésre. 
 

A modellben kidolgozott jövedelmi körforgás-elmélet is számos problémát vet fel. Hiszen 

nem lehet a gazdaságban az egyoldalú függésből kiindulni, az ágazatoknak kölcsönös, s 

egyben funkcionális kapcsolati rendszerei alakulnak ki, amelyek nemcsak a lokális és 

regionális piacoktól függnek, hanem az áttételeken keresztül más régiók piacaitól is. 

Meglátásom szerint az elmélet egy régió esetében magyarázó erejű lehet a multiregionális 

rendszerek vizsgálatára, az azokban zajló gazdasági kapcsolatok és növekedési tényezők 

felvázolására azonban már kevésbé alkalmas. 
 

Továbbá szerintem az exportbázis-modellek gyakorlati alkalmazása is számtalan 

akadályba ütközik. Regionális jövedelmi adatok hiányában éppen a foglalkoztatottak 

számának figyelembevételével nem lehet szétválasztani a bázis és nem bázis 

szektorokat.  
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A gazdasági prognózisokban való felhasználást is gátolja, hogy ezen szektorok arányára 

lényegében a foglalkoztatottak és a népesség összevetéséből következtetnek, a keletkezett 

értékek egyáltalán nem állandóak, sőt a népesség a gazdasági szerkezettel együtt igenis 

változik. 

 

Az exportbázis-elmélet térhódítása idején (60-as évek) Európában a gazdaságfejlesztés 

alapkérdése az volt, hogy hogyan épüljenek ki azok a húzóágazatok, amelyek nagy 

volumenű exporttal serkenthetik a gazdaság növekedését. Az államnak jelentős szerepet 

szántak ebben a gazdaságpolitikában, hiszen központi kormányzati támogatás nélkül nem 

jöhettek volna létre ezek a bázis szektorok. A 70-es években aztán – a növekedési pólus 

elmélet térhódításával – ismét a bázisteóriák gondolatrendszere éledt újjá, de az állami 

beavatkozást szorgalmazó fejlesztéspolitikában már a korábbi kínálatorientált szemléletről 

eltolódott a hangsúly a keresletorientált közelítés felé. Ennek az új struktúrapolitikának 

viszont az infrastrukturális rendszerek kiépítése és működtetése állt a középpontjában, mivel 

ezen szektorok könnyebben tervezhetők voltak, ugyanakkor a közületi fogyasztások 

előtérbe állításával biztos piacot jelentettek a vállalatok számára. Az infrastrukturális 

szektor fejlesztésével és működtetésével az állam a gazdasági folyamatok közvetlen 

résztvevője lett, hiszen jelentős keresletet támasztott a termelő szektor irányába, miközben 

befolyásolta annak hatékonyságát. Az infrastruktúrapolitika nemcsak a termelő szférára volt 

hatással, hanem a háztartásokra is. Egyrészt felszívta az ipar és a mezőgazdaság 

termelékenységnövekedése miatt felszabaduló munkaerőt, másrészt fontos szerepet vállalt a 

fogyasztási szükségletek kielégítésében, a lakosság életkörülményeinek javításában 

(NIKODÉMUS – RUTTKAY 1994). Az exportbázis-elmélet ebben az összefüggésben az 

állami regionális politika egyik jól használható döntési segédeszköze volt.  

 

Az endogén fejlődés elmélete 

A hetvenes évek elején megváltoztak a világgazdaság körülményei, hiszen kimerültek a 

korábbi növekedési források, a termelőtőke hozamai visszaestek, ennek megfelelően 

mérséklődött a beruházási kedv, mindezt tetézte az olajválság sokkoló hatása. A jelentős 

ipari államok gazdasági magterületein egyre súlyosabb feszültségek halmozódtak fel, 

részben a környezeti problémák előtérbe kerülése miatt, részben pedig a tradicionális 

termelési bázisok válsága következtében. Ugyanakkor a növekedési periódus hatására 

átalakul a szükségleti skála, megváltoznak az igények, számos új fogyasztási elem bukkan 

fel, amely a jóléti állam eszméjének és intézményeinek terjedésével természetes igényként 

jelentkezik. Mindezek kifejezésre jutnak a társadalmi, szociális akciókban (pl. 

környezetvédelmi mozgalmak), új életmód kezdeményezésekben (pl. new age), közösségek 

önmagukra találásában, az önállóság, az autonómia igények felerősödésében, ami együtt jár 

a regionalizmus feltámadásával. Ebben a sokváltozós viszonyrendszerben az új regionális 

fejlesztési stratégiát számos ipari államban a régiókon belüli lehetőségekben, a potenciálok 

kiaknázásában, a saját erők megújításában és fejlesztésében látták. 

 

Az alulról induló, a regionális potenciálokra, mint endogén forrásokra épülő 

fejlesztésektől az várható, hogy 

 a megújítások új impulzusait teremtik meg 

 a természeti, a környezeti, de a térségi gazdasági adottságok és feltételek alapján, 

azoknak az át- és újraértékelésével a korábbiaktól eltérő programok alakuljanak ki 
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 integrálódnak az adott térségek szocio-kulturális hagyományai, és a lakosság 

részvételével a társadalmi döntésekben, cselekvésekben eddig fel nem használt, ki 

nem merített források jelennek meg. 

 

Az új területi politikák homlokterébe a térségek, a régiók adottságai, potenciáljai kerültek, 

amelyek azután a fejlesztésekhez mint belső, endogén erőforrások állnak rendelkezésre és 

megfelelő körülmények között aktivizálhatók. A regionális potenciál értelmezése, 

levezetése körül a szakmai vélemények eltérőek, másként és másként nevezik meg a téma 

szakértői az ehhez kapcsolódó fejlesztési akciókat: „fejlesztések alulról” (BRUGGES 

1981), „szelektív önállóság” (STÖHR 1987), „autonóm régiófejlesztés” (LUKESCH 

1981). Mindegyik közelítés egységes viszont abban, hogy az adott lokális és regionális 

közösségek újra tudatára ébrednek specifikus, „természetes” települési-térségi 

adottságaiknak, termelési hagyományaiknak, a rendelkezésre álló munkaerő sajátos 

képzettségének, valamint a régió politikai céljait és kulturális adottságait is aktivizálva 

komparatív előnyökhöz juthatnak más régiókkal szemben. 

 

Az erőforrások megváltozása, átértékelése és a szocio-ökonómiai feltételek miatt, ezen 

adottságok lehetnek a hordozói, a megjelenítői régiók megújításának, revitalizálásának. A 

korábbi regionális növekedési elméletek elhanyagolták az endogén forrásokat, hiszen a 

munkamegosztás jellege miatt az erőforrások (tőke, hatalom, információ) a centrumokban, a 

településhierarchia csúcsain koncentrálódtak, amelyek együtt jártak a térségek erős 

specializációjával. A perifériák iránt a kereslet csak a favorizált erőforrások miatt 

jelentkezett, így ezek a hagyományos exportágazatokhoz kötődtek, holott azokat másként 

hasznosítva innovatívabban, hatékonyabban járulhattak volna hozzá az adott régió 

fejlődéséhez. Az innovációs ötletek a kommunikációs korlátok, a piaci ismeretek hiánya és 

az elmaradott technológia adottságai következtében is megrekedtek, nem kerültek 

kidolgozásra, inkább egy passzív vállalkozói magatartás kialakulását eredményezték. Végül 

a térségi erőforrások és képességek a régión kívüli keresleti tényezők számára „parlagon 

hevertek” (STÖHR 1987), közben számos funkció elcsökevényesedett, vagy éppen leépült, 

jobb esetben csupán konzerválódott. 

 

Az új regionális fejlesztés célja tehát elsősorban nem a magasan fejlett térségek 

adottságainak újramozgósítása, hanem a további – endogén – forrásoknak, a régión belüli 

potenciáloknak a hasznosítása, aktivizálása. Hiszen a fejlesztés alapproblémája, hogy 

miként lehet a területi faktorokat hatékony allokációval beilleszteni az adott társadalmi 

termelés és tevékenységek rendszerébe úgy, hogy azok működése optimális legyen az adott 

gazdasági, társadalmi viszonyok és feltételek között. Az irányzat elméleti gyökerei a 

generatív növekedési koncepcióban rejlenek (RICHARDSON 1973), amiben az 

fogalmazódik meg, hogy a régiók autonóm fejlődési teljesítményéből kapacitásából 

levezethető, sőt generálható a nagyobb területi egység növekedése, míg a komparatív 

előnyökre épülő regionális gazdaságfejlődés az aggregált növekedés térségekre bontott 

elosztásaként értelmezhető (NIKODÉMUS – RUTTKAY 1994). A regionális potenciálok, 

mint endogén erőforrások roppant széles skálán mozognak. Kiinduló feltételezés lehet az 

„egyes településekben, térségekben található földrajzi, környezeti, történelmi, kulturális, 

társadalmi, gazdasági tényezők együttes rendszerének értelmezése és az ezen 

értéktartományok aktivizációját befolyásoló tényezők” (RECHNITZER 1990) meghatározó 

szerepet jelenthetnek az adott területi egység modernizációs pályára állításában. 
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Az alábbi tényezőcsoportokhoz (THOSS 1983) köthetők az endogén források, mint a 

regionális potenciál meghatározói: 

 tőkepotenciál (rendelkezésre álló termelőbázisok és vagyon), 

 munkaerő adottsága, iskolázottsága, képzettsége, 

 infrastruktúra felszereltsége, 

 földrajzi helyzet, 

 környezeti állapot és minőség, 

 piaci kapcsolatok (keresleti tényezők), 

 szocio-kulturális adottságok, 

 döntési-intézményi és hatalmi rendszer 

 

Látható, hogy ezen endogén tényezők önmagukban is értelmezhetők, de kölcsönös 

meghatározottságaik révén összefüggnek egymással, sőt bizonyos társadalmi, gazdasági 

körülmények között megindíthatnak aktivizációs folyamatokat, kiválthatják vagy magukban 

hordozhatják az adott régió megújításának lehetőségét. A regionális potenciálok 

összekapcsolódhatnak. Közöttük kialakulhatnak egymásra épülések, olyan szövevények, 

amelyek újabb aktivizációs tereket nyithatnak meg és más, további endogén forrásokat 

alakíthatnak ki. A szinergia fogalmát STHÖR (1986) vezeti be. Azt írja, hogy „nemcsak a 

speciális képviselőknek és intézményeknek egy régión belüli jelenléte, hanem azok 

dinamikus kölcsönhatása is előfeltétele lehet a regionális kreativitás és innovációk 

optimálissá tételére az adott szerkezeti instabilitás feltételei között”. 

 

Több példán keresztül bizonyítja tanulmányában (szövetkezeti modell, Mondragon 

Szövetkezet – Spanyolország, magánszektor, Harmadik Itália városai – Olaszország, 

Harmadik Szektor modell, sziget – Japán), hogy egyrészt az endogén források megfelelő 

viszonylatban történő egymásra találása, másrészt pedig az exogén technikai és 

szervezeti innovációk dinamikus kölcsönhatása a korábbitól már lényegesen eltérő 

regionális viszonyokat teremthet, sőt megindíthatja a további innovációk alakulását, 

megtelepedését, s ezzel az adott régiók gazdasági növekedését. Az én véleményem is az, 

hogy az endogén források egymás közötti kapcsolatai, átfedései és hálózatai új 

dimenziókat kínálhatnak a regionális fejlesztésben, ha a dinamikus kölcsönhatások 

exogén tényezőkkel erősödnek meg, azaz a szinergiák révén a térségi megújítás új 

fejlődési pályát alakíthat ki. 

 

Az endogén fejlődésben ma már nem csak az alulról jövő, hanem a felülről vezérelt 

megközelítések is helyt kapnak, amennyiben az állami funkciók és jogok kisebb területi 

egységekre történő átruházása megtörténik (RAY 1999). A felülről és alulról vezérelt 

fejlesztések főbb elemeit szemlélteti a 2. sz. táblázat. Mindkét megközelítés elfogadja, hogy 

sikeresebb a fejlesztő tevékenység, ha a helyi erőforrásokból indul ki, és a helyi közösség 

részt vesz benne. Az endogén fejlődésen alapuló fejlesztéseknél azonban nem lehet mellőzni 

a külső adottságokat sem. A helyi adottságokba történő bezárkózás azt is meggátolhatja, 

hogy a külső adottságokat befolyásolni tudjuk. Ugyanakkor a csak a kívülállók akaratán 

múló (exogén) fejlődés/fejlesztés-függést hozhat létre (HOGGART-BULLER 1994). A 

külső segítség előmozdíthatja a fejlesztést, de a segítség elmaradásakor a közösségek 

képtelenekké válhatnak a fejlődés fenntartására, s ebben az esetben csak a létfeltételek rövid 

távú javulásáról beszélhetünk. 
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2. sz. táblázat. A felülről és alulról vezérelt fejlesztés főbb elemeinek összehasonlítása 
 Felülről vezérelt (top down) 

fejlesztés 

Alulról vezérelt (bottom up) 

fejlesztés 

Fejlődésfogalom Monolitikus fejlődésfelfogás, mely 

mögött egységes értékrendszer és 

emberi boldogság-fogalom áll 

Közösségenként különböző és 

változatos értékrendszerek 

Uralkodó elmélet Neoklasszikus fejlődéselméletek, 

növekedési pólus elmélet 

Alternatív fejlődéselméletek 

Fejlesztési cél Gazdasági növekedés Alapszükséglet kielégítése, 

életminőség javítása 

Fejlesztési célcsoport, 

kedvezményezettek 

Nagyvállalatok Kis- és középvállalkozások, 

valamint helyi közösségek 

Fejlesztés alanyai A központi akaratot megvalósító 

hivatalok 

A helyi emberek bevonásával 

működő közösségek 

A fejlesztés erőforrásainak 

ellenőrzése 

Helyi erőforrások ellenőrzése 

kívülről 

Helyi erőforrások ellenőrzése 

helyben 

Térbeni hálózatok Vertikális, hierarchikus 

térszerveződés 

Horizontális térszerveződés 

Forrás: G. FEKETE 1998. 
 

A polarizációs elméletek 

A neoklasszikus növekedési elméletek – de lényegében az exportbázis-elmélet is – hosszú 

távon a regionális gazdaság egyensúlyi állapotát tűzik ki célul, amelyben a régiók fejlődését 

a konvergencia jellemzi. A polarizációs teóriák éppen fordítva, nem a kiegyenlítődésben, 

hanem a fejlődési különbségek kiszélesítésében, a divergenciák előtérbe kerülésében 

látják a regionális fejlődés természetét. A kiinduló feltételeik között szerepel, hogy  

- a belső növekedési tényezők a régiók között eltérnek (pl. a termelési tényezők 

mennyisége és minősége különböző, más-más az ágazati szerkezet, de hasonlókat 

mondhatunk a fogyasztási és megtakarítási szokásokról is) 

- a régiók között erős függőség alakult ki a növekedési tényezőkben (pl. a perifériának a 

centrumtól való függősége, de gondolhatunk az áruk és szolgáltatások áramlására és 

cseréjére is) 

- a regionális piacokon számos oligopólium és monopólium található, amelyek 

meghatározzák a termelés szerkezetét, az árakat, de a gazdasági kapcsolatokat is. 

Gondoljunk például a közszolgáltatásokra (gáz, víz, áram, távközlés, kommunikáció), vagy 

a kereskedelmi láncokra. 

 

Az egyensúlyi elmélet hívei azt állítják, hogy az egyensúlyi állapotot megzavaró előbbi 

hatások és jelenségek olyan reakciókat eredményeznek, s azok hatására olyan ellenerőket 

mozgatnak, amelyek a regionális gazdasági rendszert újabb egyensúlyi állapotba terelhetik. 

A polarizációs elmélet követői viszont éppen a fellépő egyensúlytalanságok által indukált 

körforgásokban, az ezek során létrejött halmozott, áttételes fejlődési hatásokban, mint az 

ágazati és regionális polarizációban látják a fejlődés hordozóit, ami aztán 

egyensúlytalanságok sorozatán keresztül jelentkezik. 

 

Az ágazati vagy szektorális polarizáció eredetét SCHUMPETER (1912, 1980) elméletében 

kell keresnünk, aki éppen az innovációk értelmezésével, s azok gazdaság megújító 

hatásaival magyarázza a növekedést. Ebből indul ki PERROUX (1964, 1972), hiszen azt 

mondja, hogy a gazdaságban éppen az újdonságokat megjelenítő ágazatok azok a 

motorikus egységek, amelyek az egész gazdaság számára növekedési pólusként 

funkcionálnak.  
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A motorikus egység – ez lehet egy vállalat, vállalatcsoport vagy éppen ágazat – lényegében 

a gazdaság új erőforráscentruma, amelynek az a jellemzője, hogy termelése vagy piaci 

részesedése, s annak növekedési üteme jelentősen meghaladja az országos, regionális 

átlagot. A motorikus egységeknek számottevő gazdasági kapcsolatai vannak más 

ágazatokkal, egységekkel, s ezek az ágazatok a kooperációs viszonylatok nagyságrendje 

alapján irányítási pozícióba kerülnek. Azokban a szektorokban, ahol ezek a jelenségek 

megfigyelhetők, a termelési volumen növekedése miatt már várható a külső és belső 

megtakarítások fokozódása, s ezzel együtt a polarizációs folyamatok kiszélesedése. A 

motorikus egységek kapcsolataik és gazdasági hatásaik következtében, valamint az elért 

tulajdonosi és hatalmi helyzetük alapján lökésszerű és fékező hatásokat indíthatnak meg a 

tőlük függő gazdasági szektorokban, így azok gazdasági növekedését vagy éppen 

stagnálását, esetleg válságát befolyásolhatják.  

 

Nos, a regionális gazdaságtan PERROUX elméletének éppen ezen utolsó pontját ragadta 

meg. Hiszen fejtegetéseiben egyáltalán nem utal a szerző a telephelyre, nem érinti a 

növekedési pólusok regionális elrendeződését, sőt említést sem tesz a lökésszerű és fékező 

hatások területi összefüggéseiről, ám a növekedési pólus-elmélet szinte kikényszerítette a 

térségi dimenzió megjelenítését, az összefüggések abban való értelmezését. MYRDAL 

(1957) határozott bírálója a deduktív módon levezetett egyensúlyi elméleteknek, s azt 

mondja, hogy a gazdaságban, mint rendszerben okozati láncok működnek, s az egyes 

tényezők hatásai nem egyirányúak, hanem kumulatív folyamatokat eredményeznek. 

 

A gazdaság különféle faktorainak – mint a kereslet, a jövedelmek, a beruházások, a termelés 

– minden egyes változása más-más hatást válthat ki a másik tényezőben, ami aztán további 

folyamatokat indít be egy újabb, s egyben n-edik faktorban is. Mindezek eredőjeként pozitív 

– növekedési – vagy éppen negatív – zsugorodási – válságfolyamatok következhetnek be. 

Ennek az elméletnek már egyértelmű regionális összefüggése van, mivel ezek a körben 

mozgó, oksági, kumulatív folyamatok mindig valamilyen növekedési pólusban játszódnak 

le, így annak gazdasági fejlődését, de az azzal kapcsolatban álló más térségek és régiók 

gazdasági helyzetének alakulását is erősen befolyásolják.  

 

MYRDAL (1957) szerint a régiók közötti egyensúlytalanság – ami az egy főre jutó 

jövedelemkülönbségekben jelenik meg – a központokban kétféle hatást válthat ki. Az egyik 

a „spread-hatás”, ami centrifugális terjedési folyamatokat indít meg, a másik a „backwash-

hatás”, ami centripetális, elszívó, koncentráló gazdasági erőket léptet életbe. A backwash 

vagy elszívó hatás mindazokat a negatív gazdasági változásokat jelenti, amelyeket egy 

növekedési központ elő tud idézni a környezetében, a régiójában. A centrum elszívja, szinte 

kiszivattyúzza a mobil termelési tényezőket a periférikus térségekből, mivel előnyösebb 

munka- és létfeltétel kínálatával, jobb tőkebefektetési lehetőségeivel koncentrálja az 

erőforrások egyre szélesebb skáláját. Mindezek eredménye, hogy a központban növekszik 

a termelési potenciál, ugyanakkor az elmaradott régiókban megindul a gazdaság 

leépülése. A régiók közötti kereskedelem révén a központ üzemei egyre nagyobb piachoz 

jutnak, elárasztják a perifériákat termékeikkel, s az ottani termelő bázisokat még a lokális 

piacokról is kiszorítják, ami azután megnehezíti az ipari üzemek telepítését.  
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A spread vagy terjedési hatás az előzőekkel ellentétes, hiszen éppen a központ 

expanziója révén indul meg a régiókban a fejlődés. A műszaki ismeretek terjedésével, a 

termeléshez szükséges anyagok felhasználásának növekedésével, a vezérágazatokhoz 

kapcsolódó kis- és középvállalkozások letelepedésével, új fogyasztási (pl. idegenforgalom, 

rekreáció) igények megjelenésével, vagy szolgáltatások felbukkanásával a kapcsolódó régió 

gazdasági potenciálja bővülhet, azok kényszerű hátrányaikat leküzdhetik. A két ellentétes 

tendenciában rendszerint az elszívó hatások felülmúlják a terjedési effektusokat, 

ugyanakkor a fejlődés egyre magasabb szintjén - éppen a kommunikáció szélesedésével és a 

szakképzettség bővülésével - a gazdaságban a centrifugális erők már erősödnek, illetve 

csökkenni fognak a velük szemben megnyilvánuló ellenállások (pl. elzárkózás az újtól, az 

ismeretlentől, a vállalkozási formák terjedése, intézményi rendszerek elérhetősége, stb.). 

Ugyanakkor az elmélet egyértelműen leszögezi, hogy a gazdasági erők szabad játéka a 

tartós regionális egyenlőtlenségeket teremti meg, s ez a tendencia annál erősebb, minél 

szerényebb a nemzetgazdaság. Egyértelmű, hiszen a fejlődés egy vagy néhány centrumba 

koncentrálódik, amelyek kisugárzása gyengébb, hiszen például hiányoznak a közvetítő 

rendszerek, fejletlen a közlekedési infrastruktúra vagy azon szervezetek hálózata, amelyek 

az új ismeretek átadását segítik. Ezek viszont az állam szerepvállalását erősítik a regionális 

politikában, azt, hogy a regionális különbségek mérséklését csak a központi 

beavatkozással lehet mérsékelni. 

 

A szektorális és a regionális polarizáció elméletéhez kapcsolódik HIRSCHMANN (1958) 

elmélete is, aki a gazdasági növekedést szektorális egyensúlytanságok láncolataként 

határozza meg, amelynek során a vezető ágazatok növekedési hatásokat serkentenek a 

többi gazdasági ágazatban. Kétrégiós modelljében egy növekedésre orientált északi 

régióból, elmaradott déli térségbe szivárgási hatások és negatív polarizációs effektusok 

áramlanak. Ez a fogalompár lényegében azonos MYRDAL elszívó és terjedési hatásaival, 

hiszen a fejlődés kezdeti szakaszában a polarizációs hatások erősebbek a szivárgási 

hatásoknál, azaz a növekedésre orientált északi régió vállalkozói jelentős külső és belső 

megtakarításokat realizálnak, s mindezek következményeit a döntéshozók túlértékelik, 

ennek megfelelően beruházásaikat az északi régióba koncentrálják. Területi 

egyensúlytalanság alakul ki, ami a gazdasági környezetben egyrészt agglomerációs 

hátrányokat eredményez (pl. környezetterhelés, területhiány, növekvő bérköltségek stb.), 

másrészt pedig politikai hatásokat vált ki, amelyek összességében segíthetik a regionális 

különbségek mérséklését. A hosszú távú fejlődés során erősödnek a pozitív szivárgási 

hatások, azaz felülmúlják a polarizációs effektusokat, és új területi egyensúly kialakítását 

érhetik el. 

 

MYRDAL és HIRSCHMANN gondolják végig elsőként a növekedési elméletekben a 

területi egyensúlytalanság kérdését, s azokra éppen a polarizációs elméletekkel keresnek 

választ. Modelljeik gyengesége, hogy a kumulatív folyamatokat nem a rendszeren belüli 

tényezőkkel, hanem a külső faktorokkal magyarázzák, másrészt a történelmi 

véletlenszerűségekkel indokolják a dinamikus és az elmaradott régiókat. Végül nem tekintik 

át a centrifugális és a centripetális erők hatásait a regionális differenciálódási 

folyamatokban. A megoldásokat is másként látják, hiszen MYRDAL a regionális 

jövedelmek tartós divergenciájára számít és pesszimista az állami beavatkozások 

vonatkozásában. HIRSCHMANN viszont arra a következtetésre jut, hogy egyensúly 

hiányában olyan ellenerők alakulnak ki, amelyek hozzájárulhatnak a régiók közötti 

különbségek mérsékléséhez.  
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Sajnos meg kell állapítanom, hogy mindkét elméletnél hiányzik a gazdaság-matematikai 

megközelítés, így empirikus vizsgálatokkal nehéz érvényességüket bizonyítani vagy 

elvetni. 

 

A gazdasági növekedés szakaszai a területi dimenzióban 

A területi gazdaságok fejlődésének tanulmányozásánál nemcsak a közgazdasági 

megközelítések érvényesültek, hanem – éppen a fejlődés jellegéből következően – a 

történelmi, a demográfiai, a társadalmi a politikai, de a környezeti faktorok is, s 

mindezek együttes hatása a különféle elméletekben szerepet nyert. A fejlődés 

értelmezésének bővülése magával hozta azt, hogy annak egyes szakaszai, stádiumai már 

leírhatók, értelmezhetők legyenek mind az időben, mind a területi vetületben. A fejlődési 

szakaszok elméleteiben két fontos megállapítást érdemes kiemelni. Az első, hogy az egyik 

fejlődési szakaszból a másikba történő átlépés nem valamiféle előre meghatározott 

törvényszerűségek alapján történik, hanem azt mindig az emberek cselekedetei és 

magatartása befolyásolja. A másik, hogy nem kell minden régiónak ugyanazt a fejlődési 

pályát bejárnia. Egyértelműen kimutatható, hogy egyedi, sajátos fejlődési lépcsők, 

szakaszok is vannak, azaz időben és térben az egyes régiók fejlődése nagyon differenciált 

lehet. A gazdasági fejlődés szakaszos jellege számos közgazdászt, történészt és 

társadalomtudóst is foglalkoztatott.  

 

Megítélésem szerint ROSTOW (1960) alábbi ötlépcsős növekedési elmélete az, amely 

erőteljes hatást gyakorolt a regionális szintű teóriák kidolgozására: 
 

(1.) A hagyományos társadalmakban a gazdasági növekedés csak nagyon korlátozott 

keretek között érvényesül. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma a meghatározó 

a gazdaságban, így a társadalom, de a gazdaság vertikális mobilitása is gyenge. A 

rendelkezésre nem álló, vagy nem hasznosított tudományos és technológiai ismeretek nem 

teszik lehetővé a termelés növekedését. A politikai hatalom a földbirtokosok kezében van. 

Történelmileg vizsgálva ez a társadalmi és egyben fejlődési állapot NEWTON koráig 

terjedt. 

(2.) Az átmeneti társadalomban létrejönnek a gazdasági fellendülés előfeltételei. A 

gazdasági, a technikai, a szociális, a társadalmi és a politikai viszonyokban lassú elmozdulás 

figyelhető meg, amelyeket részben az endogén, részben pedig az exogén tényezők 

motiválnak. A gazdasági növekedés hordozói ebben a fejlődési stádiumban a 

mezőgazdaság és a bányászat, illetve az infrastruktúrában végrehajtott beruházások. 

(3.) A gazdasági fellendülés stádiumával kezdődik a modern társadalmak korszaka. A 

nemzetgazdaságot sajátos dinamikus fejlődés jellemzi, ahol a beruházási hányadnak el kell 

érnie a nemzeti jövedelem 10%-át, amit vagy tőkeimporttal vagy a jövedelmek 

átcsoportosításával lehet elérni. Ennek következtében kialakul egy vagy több vezető 

ágazat, magas növekedési ütemmel. A dinamikus ágazatokból azután növekedési 

impulzusok áradnak ki a többi gazdasági szféra felé. Mindezek azonban csak akkor 

működhetnek, ha a társadalomban megvannak, esetleg éppen kialakításra kerülnek a modern 

politikai, szociális és gazdasági-piaci intézmények. A gazdasági fellendülést ROSTOW az 

áttörés szakaszának tekinti, s annak időigényét két, három évszázadra becsüli. Ez a fejlődési 

szakasz jellemezte Angliát a XVIII. században, Franciaországot, Belgiumot és az Egyesült 

Államokat a XIX. század derekán, Japánban, Oroszországban, Kanadában a XX. század 

elején volt megfigyelhető. 
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(4.) A fejlődés érett szakaszában a modern tudomány és technológia segítségével az 

erőforrások egyre nagyobb hányadát hasznosítják emelkedő hatékonysággal. A nemzeti 

jövedelem jelentősebb részét (10-20%-a között) fordítják már beruházásokra, így 

egyenletesen növekszik az egy főre jutó jövedelem. A növekedés hajtóerői is 

átrendeződnek, hiszen a vezető ágazatok (szénbányászat, vas- és acélgyártás) mellett a 

dinamika hordozói az új ipari szektorok (gép- és vegyipar). A foglalkoztatási 

szerkezetben már megfigyelhető az átrendeződés (a munkaerő képzettsége és a bérek közötti 

kapcsolat), de a vállalatok irányításában is új tendenciák jelennek meg (a tulajdonos-

vállalkozó mellett jelentős szerepet kap a menedzsment). Ez a gazdasági fejlődési időszak 

az 1960-as évekig tartott. 

(5.) A tömeges fogyasztás korszakában a növekedés hordozói már a modern 

technológiák, amelyek a jövedelmek szakadatlan emelkedését biztosítják. Ebben a fejlődési 

stádiumban a modern társadalmak választhatnak, vagy külső hatalmukat, befolyásukat 

érvényesítik, vagy jóléti állammá alakulnak át, vagy, rendelkezésre álló erőforrásaikat a 

létfenntartási cikkek és a fogyasztási javak tömeges biztosítására terjesztik ki. Ez a fejlődési 

stádium jellemzi napjainkban az Egyesült Államokat és a nyugat-európai országokat. 

FRIEDMANN (1973) gondolja végig ROSTOW növekedési modelljének területi 

összefüggéseit. Abból indul ki, hogy a nemzetgazdaság fejlődése során a területi 

szerkezetben változások indulnak meg, amelyek az erőforrások átrendeződésével, egyben a 

térszerkezet fokozatos átalakulásával írhatóak le.  

 

A négy fejlődési stádiumhoz – amelyet az iparosodás fokával mér és szemléltet a 

preindusztriális (ROSTOW 1. és 2. szakasz), az átmeneti (ROSTOW 3. szakasza), az ipari 

társadalom (ROSTOW 4. szakasza), a posztindusztriális (ROSTOW 5. szakasza) – 

hozzárendelhető a sajátos területi szerkezet, ami a telephelyek elrendeződését, térbeli 

megjelenését is jellemzi. 

 

I. A preindusztriális korszakban a térszerkezetet az országban szétszórt és korlátozott 

gazdasági bázissal rendelkező független települések jellemzik. A gazdasági kapcsolatok 

rendkívül mérsékeltek, a gazdaság stagnál, a térségek rendje stabil. Ebben a fejlődési 

szakaszban a települések funkciói is megegyeznek egymással, közöttük nincs, vagy nagyon 

kezdetleges a hierarchikus viszony. 

II. Az átmeneti fejlődési szakaszban már megkezdődik a településhálózat 

differenciálódása, amelyben vezető szerepet játszanak a városok. Kezdetben a gazdaság 

növekedését hordozó ágazatok, tevékenységek egyetlen központban koncentrálódnak. A 

centrum az ország többi térségéből felszívja a mobil termelési tényezőket, így ezekben a 

régiókban beszűkülnek a növekedés feltételei, ami a gazdaság stagnálását, vagy az 

erőforrások kiürülését eredményezi. A perifériákon tehát egyre mérsékeltebb a gazdasági 

potenciál, annak tényezői megfogyatkoznak. A térszerkezet állapota instabil. 

III. Az iparosodás előrehaladásával - döntően a politikai tényezők hatására megkezdődik az 

alközpontok szerveződése. Az egyszerű centrum-periféria viszonyt felváltja a 

többcentrummal rendelkező térszerkezet. Hiszen a gazdaság fokozatosan integrálja a 

periféria egyre nagyobb hányadát. A mobil termelési tényezők már nemcsak az egyetlen 

centrumba, hanem az újonnan létrejött alközpontokba is áramlanak. Megkezdődik – éppen a 

munkamegosztás következtében – a centrumok közötti kapcsolatok szerveződése, a 

nemzetgazdaság növekedése egyre dinamikusabb, ám a perifériák teljesen nem tudnak még 

feloldódni a gazdaságba, így a térszerkezet változatlanul instabil. 
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IV. A posztindusztriális fejlődési stádiumban tartós a gazdasági növekedés, kialakul a 

hierarchikus rendszerben működő településszerkezet, amelyben a funkciók és a gazdasági 

szereplők interdependenciája érvényesül. A térgazdaság teljes integrációjával együtt a 

növekedési potenciálok kimerülnek, a regionális különbségek minimumra csökkennek, a 

területi szerkezet egyensúlyba kerül. 

 

RICHARDSON (1980) gondolja tovább a fenti rendszert, felállítva egyben a térszerkezet 

decentralizációs polarizáció elméletét. Ebben modellezi – a fejlődő országok példáján 

keresztül – a gazdasági növekedés egyes szakaszainak hatását a térszerkezetre. Kiindulása 

az, hogy a fejlődés kezdeti állapotában a számottevő telephelyi előnyökkel rendelkező 

egyetlen régió koncentrálja a beruházási eszközöket. Megindul a kumulatív fejlődés, amit a 

belső és a külső megtakarítások, a mobil termelési tényezők, valamint a közvetlen külföldi 

befektetések serkentenek. A centrumban agglomerációs előnyök jelennek meg, ennek 

hatására újabb erőforrás koncentrációk indulnak be. Eközben kiéleződik a centrum-periféria 

viszony, a területi különbségek nőnek. A következő fejlődési szakaszban viszont a centrum 

régióban figyelhető meg egy átrendeződési folyamat. A jelentős növekedési potenciál miatt 

megnő a munkaerő beáramlása a központi régióba, felbukkannak az agglomerációs 

hátrányok, így például az infrastrukturális rendszerek telítődése, az emelkedő telekárak, 

amelyek negatív irányba terelik a termelési költségeket. Az újabb üzemek már nem a 

centrumba, hanem annak vonzáskörzetébe, hatásterületére települnek, miközben 

megkezdődik az egyes termelési potenciálok kihelyezése ezekbe az aktiválódó térségekbe, 

azaz felismerhető a tevékenységek látványos decentralizációja. 

 

A fejlődés következő fázisában a magrégión belüli decentralizációval egyetemben 

felismerhető a régiók közötti decentralizáció is. A korábbi perifériák egyes alközpontjaiba 

– többnyire a nagyobb városokban – a fejlődés új dinamikája figyelhető meg. Ezekben az 

alközpontokban a termelési feltételek bővítésével nőnek az infrastrukturális beruházások, 

amelyek párosulnak az alacsonyabb bérekkel és egyéb mérsékeltebb input költségekkel. 

Mindezek növelik a jövedelmeket, ami a lokális és a regionális piac szélesítését 

eredményezi. Az alközpontok tehát új, más agglomerációs előnyöket kínálnak, ami a bel- és 

a külföldi tőkét arra serkenti, hogy nagyobb mértékben települjön meg a fejlődő régióban, 

annak központjaiban. Ezzel a folyamattal egy időben a munkaerő áramlása is kimutatható a 

centrum régiókból, a megmaradt perifériákból az új növekedési alcentrumokba, régiókba. A 

gazdaságnak ez a szétterülése a RICHARDSON-i decentralizációs polarizáció-elmélet 

lényege. A fejlődés következő fázisában már megismétlődnek a centrumok körül 

lezajlott folyamatok. Hiszen a decentralizáció itt is megkezdődik, azaz az új gazdasági 

szervezetek az alközpontok köré települnek. A fejlődési modell eredménye, hogy intra- és 

interregionális szinten végbemegy a decentralizáció, az egész gazdaságban egy stabil, a 

településhierarchia elvei alapján működő rendszer alakul ki, aminek következtében a területi 

különbségek mérséklődnek, az egy főre jutó jövedelmek a térszerkezet egyes pontjain 

jelentősen nem térnek el egymástól. 

 

RICHARDSON decentralizációs polarizációra épülő növekedési elmélete több szempontból 

előremutató. Egyrészt a fejlődési szakaszok elméletét bővítette, azt részben a 

neoklasszikus kiegyenlítés elméletéhez kapcsolta. A másik pozitívuma, hogy bizonyította a 

piaci mechanizmusok területi kiegyenlítő szerepét a fejlődő országokban.  
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Persze hiányossága is ebben rejlik, hiszen a néhány piacgazdaságot folytató ipari ország 

gyakorlatát ültette át a fejlődő országokra, így kénytelen szembenézni a belső növekedési 

determinánsok (pl. a lakosságszám növekedése, a társadalmi és a gazdasági szerkezet 

eltérése, a műszaki ismeretek hiánya, stb.) között lévő különbségekkel.  

 

A gazdasági fejlődés szakaszaira épülő elméletek hozzájárultak a gazdasági növekedés 

összefüggéseinek jobb, árnyaltabb megértéséhez, ám ezek a történelmi-leíró jellegű 

elméletek mégsem adnak kimerítő magyarázatot a növekedés területi tényezőihez, illetve 

azok különféle hatásaihoz. Az elméletek nem adnak egyértelmű magyarázatot az egyes 

fejlődési korszakok meghatározására, a fejlődési pálya lefutásának menetére, vagy az 

egyik fejlődési szakaszból a másikba való átmenet kritériumaira. A modellek alapját a 

fejlett ipari országok – azok regionális folyamatai – jelentették, így véleményem szerint a 

fejlődő országokra való alkalmazásuk erősen vitatható. Ugyanakkor a gazdasági fejlődés 

és a térszerkezet összefüggéseinek vizsgálatához jó eszközként szolgálhatnak, hiszen 

segítségükkel a térszerkezet változásait, annak átalakulását jobban megérthetjük. 

 

A növekedési pólusok 

PAELINCK (1965) elmélete szerint az ágazati növekedési pólusokból – éppen az együttes 

és az egymást erősítő hatások következtében – technikai, jövedelmi, pszichológiai és 

földrajzi polarizációs effektusok indulnak ki. A növekedési centrumban a vezérágazatok 

fejlettségük miatt kikényszerítenek egy sajátos technológiai kapcsolati rendszert, ami azután 

serkentőleg hat más ágazatok tevékenységére is. Jövedelmi polarizáció alatt a regionális 

multiplikátor hatást kell érteni, azt, hogy a dinamikus ágazatok jelentősen befolyásolják, 

gerjesztik a fogyasztásra orientált ágazatokat, azok fejlődését. A pszichológiai (magatartási) 

hatások a vállalkozói magatartásban mérhetők le. Abban, hogy egy dinamikus ágazatba 

történt beruházás fokozza a kis- és középvállalkozások aktivitását, azok gazdasági 

tevékenységének kiterjesztését. Ezeket a hatásokat együttesen a földrajzi polarizációban 

lehet összefoglalni, hiszen ezek mindig egy adott centrumban, vagy annak régiójában 

jelennek meg, így az ottani gazdaság fejlődését serkentik.  

 

A növekedési pólusok elméletének továbbfejlesztése BOUDVILLE (1966) nevéhez 

fűződik. BOUDVILLE abból indult ki, hogy az ágazati polarizáció a gazdaságban egyúttal 

regionális polarizációhoz is vezet, azaz a dinamikus ágazatokat tömörítő központok 

lényegében területi növekedési csomópontként funkcionálnak. Értelmezése szerint a 

fejlesztési pólus olyan centrum település, ahol a dinamikus ágazatok egész komplexuma 

megtalálható, amelyek a magas iparosodottsági fok következtében jelentős gazdasági 

potenciállal rendelkező régió központjában helyezkednek el. Ezek, onnan az agglomerációs 

hatások révén növekedési hatásokat bocsátanak ki a hierarchia alacsonyabb szintjén lévő 

településekre. A növekedési régiót a központi helyekre vonatkozó elvek alapján határozta 

meg, míg a centrum gazdasági hatótávolságát a gravitációs és a potencia modellek 

segítségével jelölte ki, ahol az egyes települések tömegét az áru és a kommunikációs 

áramlások mennyiségével ragadta meg.  

 

A növekedési pólus koncepciónak növekedési régió elméletté történő kibővítése a 

jelenségek komplexebb megragadását jelenti, azonban nem számol azzal, hogy a dinamikus 

ágazatok hatása nemcsak a magterülettel érintkező településekben, hanem az azoktól 

távolabbi centrumokban, vagy régiókban is érvényesülhet.  
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Ezt ismerte fel POTTIER (1963), aki a nyugat-európai ipari fejlődés elemzése alapján arra a 

következtetésre jutott, hogy a gazdasági fejlődés gyújtópontjai a közlekedési 

hálózatokkal vannak összekötve, s ezek a kapcsolatok erősen befolyásolják a centrumok 

növekedését. A gazdasági fejlődés a szállítási szektorban az innovációk gyors terjedését 

eredményezte, ami a közlekedési infrastruktúra szalagszerű rendszereinek kialakításával járt 

együtt (pl. autópályák, víziutak, vasutak, villamos-, földgáz-, olajvezetékek, stb.). Ezek 

mentén fejlesztési tengelyek, zónák alakultak ki, ahonnan mint gyújtópontokból azután 

növekedési hatások terjedtek át más, kapcsolódó térségekbe. A fejlesztési tengely koncepció 

részben látványos volt, részben pedig jó magyarázatot adott a területi különbségek 

lehetséges, hosszú távú mérséklésére, így a regionális tervezésben is mély nyomokat 

hagyott. A növekedési pólus elmélet eddigi legátfogóbb kiterjesztésével LASUÉN (1969) 

munkásságában találkozunk. Kutatásaiban a gazdasági növekedést és az urbanizáció 

kérdéskörét egy dinamikus területi rendszerben kísérelte meg összekapcsolni. Ehhez a 

növekedési pólus elméletbe integrálta nemcsak a telephelyelméleteket – ezek közül is 

hangsúlyozottan a központi helyek kérdéskörét –, hanem a regionális növekedés többi 

magyarázatát is, így az exportbázis- és a centrum-periféria modelleket. 

 

Kiinduló tézisei a következők: 

1. A növekedési pólusban a gazdasági egységeknek egy ágazati és egyben regionális 

klasztere található, amelyet éppen a regionális exporttevékenységek kapcsolnak össze. 

2. A növekedési pólus fejlődése azoktól az impulzusoktól függ, amelyeket a 

nemzetgazdaságban jelentkező kereslet vált ki. Ezek a hatások végigvonulnak egyrészt a 

gazdasági klasztereken, azokban újabb effektusokat gerjesztenek, másrészt pedig eloszlanak 

a pólusok között is azok versenyképességének megfelelően. 

3. A növekedés a pólusok felől indul ki, részben az ágazati, részben a földrajzi perifériák 

irányába, amiket a piaci kapcsolatok rendszere közvetít a telephelyek hálózatán keresztül. 

 

SCHUMPETER gondolatai alapján LASUÉN az innovációkban jelöli meg az ágazati és a 

regionális klaszterek kialakulásának, továbbá az egymás közötti kapcsolatainak az okát. 

Azt feltételezi, hogy egy országban a városhálózat szerkezete lényegében az innovációk 

adaptálásának időbeli és térbeli lenyomata, s ezek szakaszosan jelennek meg, azaz 

ágazati és földrajzi klaszterekben érvényesülnek. A gazdasági növekedést elméletében a 

technológiai változások sorozataként értékeli. Így az invenció, a diffúzió és az adaptálás 

szakaszai időben és térben egyrészt elkülönülnek, másrészt ezen fázisok között egyre 

rövidebb időközök figyelhetők meg, aminek eredményeképpen az ágazati növekedési 

pólusok száma egyre több lesz, s azok között is megindulnak a kumulatív folyamatok. Az 

ágazati klaszterek térben is koncentrálódnak, hiszen nőnek a külső és a belső 

megtakarítások, a kapcsolatok és az egymásra épülések révén bővülnek a piaci és a 

termelési komplementer hatások. A dinamika a regionális pólusokban éppen ebben a 

komplementer hatásban keresendő, hiszen ennek hatására új piaci hálózatok alakulnak ki, 

újabb és újabb tevékenységek jelennek meg, amelyek azután meggyorsíthatják ennek az 

egyre sokoldalúbb ágazati, s egyben területi koncentrációnak a fejlődését.  

 

A fejlődési folyamatban – amely alatt lényegében az innovációs folyamatot kell érteni – 

tehát az ágazati klaszterek szoros egymásra utaltsága együtt jár az urbanizációs 

folyamat által gerjesztett regionális klaszterek kialakulásával. Ezen két rendszer 

együttes hatásmechanizmusai azután befolyásolják az innovációk terjedését, s ezzel 

meghatározzák a regionális növekedés feltételeit is.  
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Az innovációs folyamatot három szakaszra bonthatjuk fel, így beszélhetünk a 

találmányról (invenció), annak elterjedéséről (diffúzió) és az alkalmazásba vételről 

(adaptáció), de különbséget kell tenni fogyasztói és vállalkozói innovációk között. A 

találmányok olyan felfedezések, amelyek a vizsgált térség egyetlen helyén sem voltak 

ismertek. Ezek elterjedése LASUÉN véleménye szerint a magasabb fejlettségű országok 

nagyobb, jól felszerelt városaiban kezdődik meg. A többi országban és centrumokban ezek 

az újdonságok mint külső növekedési determinánsok jelennek meg. 

 

A fogyasztói innovációk a kommunikációs rendszereken keresztül terjednek, az innovációs 

központból kiindulva koncentrikusan a periférikus térségek felé. A diffúzió hatótávolsága és 

sebessége a lakosság felvevőképességén és szintén a meglévő kommunikációs rendszerek 

hatékonyságán múlik. A vállalkozói innovációk speciális kommunikációs rendszereken 

keresztül terjednek, irányai a kerekek küllőihez hasonlítanak. Az innovációs centrumból 

kiinduló kommunikációs tengelyek hossza egyenlőtlen, hiszen azokat a fogadó térségek 

telephelyi eloszlása határozza meg, az alkalmazásba vétel viszont hasonlít a fogyasztói 

innovációk terjedéséhez.  

 

Az innovációk regionális terjedése és adaptációja szoros kapcsolatban van az egyes 

nemzetgazdaságok fejlettségével. Az egymást követő innovációk terjedési modelljei 

hasonlítanak egymásra, s ezeket a regionális klaszterek területi szerkezete határozza meg. 

Vagyis az ország városhálózata, annak struktúrája és kapcsolati rendszerei döntően 

befolyásolják a fejlődést hordozó innovációk terjedését. Az innovációk terjedésében 

tehát a városhálózatnak, az annak felszereltségében rejlő tényezőknek meghatározó 

szerepe van. Ha abból indulunk ki, hogy az újdonságok a magasan fejlett országok kis 

számú centrumából indulnak ki, akkor az innovációk nemzetközi terjedésére, illetve 

azoknak a fejlődő országokban való megtelepedésére is az a jellemző, hogy elsőként a 

fejlett centrumok veszik át a fejlődést hordozó elemeket. 

 

A perifériák irányába történő terjedés időtartama nagyobb, mint két nemzetközi 

innovációs fázis között eltelt időszak, így a fejlődő országok előtt két lehetőség áll: 

 Centrumaik felvehetnek egy-egy új innovációt, még mielőtt az egész országban 

elterjedne. Ennek következtében kettős gazdaság alakul ki, ahol a területi polarizáció 

egyre nagyobb a centrum és a perifériák között. 

 A centrumok mindaddig halogatják az innovációk felvételét, míg az összes 

országrész megbirkózik az előző innováció befogadásával. Ebben a modellben a 

fejlett és a fejlődő országok között a polarizáció még nagyobb lesz, így azután 

kénytelenek a korszerűtlen technológiával folytatni termelésüket. 

 

LASUÉN (1973) vizsgálatai megállapítják, hogy a fejlődő országok regionális rendszerei az 

elsőként ismertetett megoldás alapján működnek, azaz kis számú centrumban 

koncentrálódnak az újdonságok. A gazdasági növekedés hatására a területi különbségek 

nem csökkennek, hanem nőnek, miközben a városhálózat hierarchikus jellege tovább 

erősödik. A újdonságok viszont a meglévő regionális szerkezetben futnak végig, így a 

kialakult térszerkezet hosszú távon rögződik, ami a regionális egyenlőtlenségek tartós 

fennmaradását eredményezi. A növekedési pólus elmélet továbbfejlesztése lehetőséget nyújt 

arra, hogy a gazdasági növekedés és az urbanizáció között egyértelmű kapcsolatokat 

állítsunk fel, s ezzel a fejlődés regionális összetevőiről még árnyaltabb képet kapjunk.  
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Megítélésem szerint segítséget jelenthet a fejlődő országok regionális politikájának 

kidolgozásához, azonban a leegyszerűsítések (pl. egyetlen aktív centrum feltételezése, az 

innovációk fogadásának feltételei, vagy a fejlődési determinizmusok) nem ösztönzik az 

elmélet gyakorlati elterjedését. 

 

Centrum- és perifériamodellek 

Míg a növekedési pólusok kimondottan az ipari országok térszerkezetének fejlődésére 

vonatkoznak, addig a centrum- és perifériamodellek főként a fejlődő országok problémái 

felé fordulnak. FRIEDMANN (1973) centrum-periféria modelljében a közgazdasági 

szemlélet mellett a társadalmi, a magatartásbeli és a politikai összefüggéseket is 

figyelembe veszi, így integrálja a korábbi növekedési modellek felismeréseit. A fejlődés 

elméletét a területi összefüggésekben dolgozta ki, hiszen kiinduló tézise az volt, hogy az 

emberi tevékenységek és azok társadalmi interakciói térségformálóak, ugyanakkor a 

térségek jellemzői is meghatározzák ezeket a cselekvéseket, kapcsolatokat. A fejlődés 

egyrészt alakítja a térszerkezetet, másrészt a területi kapcsolatok rendszere 

befolyásolja a fejlődési folyamatot. A fejlődést diszkontinuitív (hézagos, szakaszos), 

kumulatív folyamatként határozza meg, amely lényegében az innovációk sorozataként, majd 

azok klasztereiként, az innovációk átfogó rendszereként értelmezhető. Ennek alapján a 

fejlődés megkülönböztethető a növekedéstől, amit egy adott rendszer – értelmezve ezt a 

gazdasági és a politikai rendszerekre egyaránt – szerkezeti változások nélküli 

expanziójaként határoz meg. Az innovációk FRIEDMANN szerint az új ötleteknek vagy 

eddig nem ismert javaknak és eljárásoknak egy adott társadalmi rendszerbe történő 

eredményes bevezetése. Ezek az új ideák, javak, eljárások keletkezhetnek egy adott 

rendszeren belül vagy átvehetők más rendszerekből.  

 

A történelmi tapasztalatok alapján az innovációk keletkezésének különösen kedveznek a 

nagy és dinamikus városi rendszerek. Kimutatható, hogy erős pozitív kapcsolat van egyrészt 

a városnagyság és a városodottság foka, másrészt az innovációk elterjedése között. Az 

innovációkat koncentráló régiókat (magrégiók) centrumnak, míg az összes többi 

területet perifériának tekinthetjük. A centrumok a perifériákkal autoritási (függőségi) 

kapcsolatban állnak, és zárt területi rendszert alkotnak. Az autoritást társadalmilag 

legitimizált hatalomként határozza meg, ez nyújtja a centrum részére azt a lehetőséget, hogy 

autonóm döntésekkel befolyásolja a periféria fejlődését. A perifériát a centrumtól való 

függés jellemzi, s a polarizációs fejlődés már a különböző hierarchikus szinteken megy 

végbe. FRIEDMANN lehetséges területi rendszerei ennek megfelelően a világ, a 

multinacionális rendszerek, a nemzet és a nemzeten belüli régiók. 

 

A centrum és a periféria között fennálló kapcsolatokat az alábbi összefüggések jellemzik: 

1. A centrum kikényszeríti a periféria szervezeti függőségét, amelyet a centrum 

intézményeinek a perifériákon való megjelenése testesít meg. Ezek az intézmények 

azután a döntéshozói a periféria lakosságát érintő létfontosságú döntéseknek 

(gondoljunk a telephelyi függésre, az azok felszámolásából keletkező megélhetési 

feszültségekre). 

2. A centrum – periféria feletti – uralmát önerősítő polarizációs mechanizmusok 

serkentik, ezek a „feedback” (visszacsatolási) hatások a következők: 

 a hatalmi effektusok, a periféria gazdasági gyengítése, a növekedési 

potenciálok átszivárogtatása a centrumba 
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 az információs hatások, a centrum interakciós képességének erősítése, a 

lakossági, a jövedelmi, a termelési tényezők dinamikus növekedése révén 

 pszichológiai hatások, a tartós innovációs folyamatot segítő körülmények 

koncentrálása a centrumban 

 modernizációs hatások, a centrum fennálló társadalmi rendszerének 

átformálása, az innovációk által gerjesztett kumulatív változások még 

fokozottabb érvényesítése miatt 

 szinergia hatások, az innovációk által gerjesztett újabb innovációk 

megjelenése a gazdaság egyre szélesebb szférában 

 termelési hatások, az innovációk költségeinek csökkentése a belső és a 

külső megtakarítások segítségével. 

3. A hatalmi viszonyok előre nem látható következményei miatt a centrum innovációi 

előbb-utóbb a perifériákon is bevezetésre kerülnek és információk áramlanak egyre 

erőteljesebb ütemben a függő területekre. A periféria lakossága tudatára ébred 

függőségének, s az erőszakos konfliktusok helyett a centrum hatalmi elitje egy 

korlátozott decentralizációs politikába kezd, amelynek következtében a periférián 

új mellékközpontok alakulnak ki. 

4. Ha a konfliktusok levezetése a centrum hatalmi elitjének érdekében áll, akkor 

meggyorsítja az innovációk terjedését, az azokat kísérő hatásokat a periférikus 

régiókban. Ezzel párhuzamosan a döntési hatalom valós decentralizációja is 

megkezdődik a régi és az új centrumok között. Az autoritás (függőség) jellegű 

kapcsolatok fokozatosan eltűnnek a centrumok és a perifériák között, a területi 

fejlődés egyre kiegyenlítettebb lesz.  

 

Ennek a modellnek az alkalmazására FRIEDMANN a lehetőséget csak a magasan fejlett 

és az integratív regionális struktúrákkal rendelkező országokban látja, így az Egyesült 

Államokban, Németországban és Svédországban. A FRIEDMANN által kidolgozott 

centrum-periféria modell új dimenziókat nyújt a regionális gazdasági növekedés 

értelmezéséhez, hiszen nemcsak az innováció fogalmát dinamizálja, hanem 

interdiszciplináris összefüggésekbe helyezi a területi folyamatokat, azok együttes 

hatásrendszereit. Kimutatja, hogy a területi különbségek centrumok és perifériák 

kialakulásához vezethetnek, ezek zárt területi rendszert alkotnak, a centrumok a 

perifériákkal autoritáson alapuló függőségi kapcsolatban állnak, s leküzdésükre a 

perifériáknak is központosítani kell az erőforrásaikat. A centrum-periféria elmélet az 

egyik megalapozója, s egyben kiváltója volt a posztmodem regionális politikáknak. 

 

Kompetitív fejlődéselmélet 

Napjainkban előtérbe kerültek a kompetitív fejlődési szakaszokat leíró irányzatok, 

amelyek a vállalatok stratégiáit és az üzleti környezetből adódó versenyelőnyök forrásait 

tekintik meghatározónak. Ezen új irányzatok közül kiemelkedik MICHAEL PORTER 

felfogása, aki nemcsak a technológiát és méretgazdaságosságot, hanem a tartós regionális 

jellemzőket – a rombuszmodellel (lsd. 53. oldal) leírható dinamikus agglomerációs 

előnyöket – is fontosnak tarja. Ez egy komplex megközelítés, többféle irányzatot próbál 

ötvözni, időnként vitatható megállapításokat téve, ennek ellenére egyre inkább elfogadott, 

főleg azért, mert empirikus vizsgálatok sokasága támasztja alá. A kompetitív fejlődés egyes 

szakaszaihoz tartozó országok, régiók a munkamegosztásban is jól meghatározható helyet 

foglalnak el. 
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Napjainkban a nemzetközi munkamegosztásra PORTER szerint a komparatív előnyök 

elmélete nem ad elfogadható magyarázatot (PORTER 1990, 1998). A komparatív előnyök 

elmélete nincs tekintettel a méretgazdaságosságra, a technológia és a kapcsolódó know-how 

jelentőségére, a termékdifferenciálásra és a monopolisztikus piacokra, a vállalati hálózatok 

és transznacionális telephelyrendszerek kiépülésére, valamint a stratégiai szövetségek 

megerősödésére sem. Továbbá egy-egy országon, régión belül állandónak (immobilnak, 

röghöz kötöttnek) tekinti a termelési tényezőket, nem foglalkozik a tőke, munkaerő 

országok közötti, valamint országon belüli áramlásával sem. A fentiek miatt PORTER 

szerint a komparatív előnyök elméletét tovább kell fejleszteni, döntően azon globális 

vállalatok versenystratégiájából kiindulva, amelyek egy-egy iparágat jelenítenek meg a 

nemzetközi versenyben. Ezek a vállalatok végzik a nemzetközi kereskedelem jelentős 

részét, valamint élen járnak az innovációk kidolgozásában és alkalmazásában, a 

technológiák fejlesztésében, a termékdifferenciálásban, a kormányzati politikák 

befolyásolásában stb. 

 

PORTER javaslata a továbbfejlesztésre a kompetitív előnyök elmélete, amely az országok 

fejlődésének szakaszait és a nemzetközi (és regionális) munkamegosztás új tényezőit 

rendszerezi. A komparatív előnyök elméletének érvényessége továbbra is fennáll bizonyos 

szempontból (PORTER 1998), viszont tovább kell fejleszteni úgy, hogy a globális 

gazdasági jelenségekre, törvényszerűségekre is tekintettel vagyunk. A kérdéskör elméleti 

hátterével foglalkozók egy része a kompetitív előnyöket az abszolút előnyök 

szinonímájának tartja (LENGYEL 2003). Érvelésük szerint a transznacionális cégek 

bonyolítják le a nemzetközi kereskedelem jelentős részét, miközben értékláncrendszerük 

standardizálható (és kihelyezhető) tevékenységeit minél kisebb átlagköltségű országokba 

telepítik (és rögtön áthelyezik, ha megnőnek a költségek). A globális vállalatok nem egy-

egy ország komparatív előnyeit mérlegelik, hanem a felmerülő vállalati költségeket (és 

kockázatokat) vetik össze. Azaz napjainkban egy-egy ország szakosodását nemcsak 

komparatív előnyei, hanem egyre inkább a globális cégek stratégiái és költségelvárásai 

(mint abszolút előnyök) befolyásolják (SZENTES 1999). 

 

Miután nem vitás, hogy mindenfajta megújulás és versenyképesség hátterében egy döntő 

láncszem az innováció, a regionális gazdaság e rendszere nevezhető innovatív miliőnek is, 

melynek koncepciójában maga a terület, a régió „úgy tűnik nem más, mint specifikus 

erőforrások felépítési folyamatának eredménye, mely a szereplők magatartásán és 

stratégiáján múlik, s nem csupán az eredendően rendelkezésre álló erőforrások tárháza” 

(MAILLAT 1995). A régióban rendelkezésre álló készségek és képességek azonban nem 

statikus erőforrások, „vonzerők”, vagy komparatív előnyök halmazai, sokkal inkább 

tekinthetők egy dinamikus jelenségnek, egy folyamat pillanatnyi állásának. Még tovább 

menve: a hosszú távú kompetitív előny kialakításához és fenntartásához újra és újra túl kell 

lépni a meglévő képességeken, és folyamatosan – e készségekre, képességekre alapozva – a 

versenyzés új módjait kell elsajátítani (PALKOVITS 2002). 

 

A PORTER-féle kompetitív fejlődésnek 3 szakaszát különböztethetjük meg, az egyes 

szakaszokban az iparágak/vállalatok versenyelőnyeinek forrásai a rombuszmodellben 

rendszerezhetők. (A PORTER-féle rombusz-modell 4 determinánsa: tényező/input feltételek, 

keresleti feltételek, a vállalati versengés és stratégia összefüggései, valamint a támogató és 

kapcsolódó iparágak. A rombusz egy adott iparág versenyelőnyeire ható lokális környezet 

elemeit rendszerezi. lsd. 11. sz. ábra)  
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Ha nincs kiaknázatlan általános tényező (szakképzett munkaerő, olcsó természeti erőforrás 

stb.), akkor a rombuszon belül kell önerősítő (öngerjesztő) folyamatokat elindítani. A 

gazdaságfejlesztés során tudatosan megerősíteni azokat a determinánsokat, amelyek a régió, 

a térség perspektivikus húzóágazatainak üzleti sikerességéhez szükségesek. 

 
11. sz. ábra. Az iparági versenyelőnyök lokális forrásai 

Forrás: LENGYEL 2000/a 

Az önerősítő folyamatok általános szempontjai (PORTER 1990): 

 a nemzetközi versenyelőnyök kezdetben általában valamilyen örökölt termelési 

tényezőn alapulnak 

 a fejlett gazdaságokban előtérben állnak a specializált termelési tényezőket előállító 

mechanizmusok (szakképzés, kutatás stb.) 

 a hazai keresleti feltételek élénkülése is ösztönözheti versenyző cégek alapítását 

 a fejlődő országokban vagy az alapvető termelési tényezők (természeti erőforrások, 

tömeges munkaerőforrás stb.), vagy a növekvő helyi kereslet miatt alakulhatnak ki 

versenyágazatok 

 egyes versenypozíciók elvesztése gyakran a gazdaság egészségének jele, ugyanis a 

vállalatok a standardizált, alacsony technológiai igényű, árérzékeny 

(költségelőnyökön alapuló) szegmensből átmehetnek az előnyösebb iparágakba, 

amelyek innovációigényes és differenciált termékeket állítanak elő. 

A vállalati stratégia és 

versengés összefüggései 

A vállalati befektetések formái, 

az alkalmazható stratégiák 

típusai és a helyi versengés 

intenzitása 

- Helyi környezet, amely 

ösztönzi a megfelelő 

befektetéseket és a folyamatos 

megújulást 

- Erőteljes verseny a helyi 

riválisok között 

Tényező (input) feltételek Keresleti feltételek 

Az alapvető vállalati inputok 

minősége és specializáltsága, 

amire a vállalat a piaci 

versenyben támaszkodik:  

Erőforrások (természeti, humán, 

tőke) 

Infrastruktúra (műszaki, 

közigazgatási, informatikai, 

tudományos és technológiai) 

A hazai kereslet kifinomultsága 

és a helyi vásárlók 

(felhasználók, fogyasztók) 

nyomása 

- A tényezők (input) mennyisége 

és költsége 

- A tényezők minősége 

- A tényezők specializáltsága 

- Kifinomult és igényes helyi 

vásárlók 

- Helyi vásárlói igények, 

amelyek előrejelzik a kereslet 

változását 

- Speciális szegmensekben 

szokatlan helyi igények, 

amelyeket globálisan elégítenek 

ki 

 

Támogató (kiszolgáló) és 

kapcsolódó iparágak 

A helyi támogató (kiszolgáló) és 

kapcsolódó iparágak 

elérhetősége, minősége 

- Helyi bázisú megfelelő 

támogatók jelenléte 

- Versenyképes kapcsolódó 

iparágak jelenléte 
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Az országok (és régiók) fejlődésének magyarázatakor a kompetitív fejlődés elmélete a 

vállalati és iparági versenyelőnyök alapján 3 egymásra épülő szakaszt különböztet meg 

(LENGYEL 2000/a, PORTER 1990, TÖRÖK 2001). PORTER újabb vizsgálatokra 

támaszkodva a fajlagos GDP és a kompetitív fejlődés szakaszai közötti, a globalizációs 

folyamatok miatt egyre szorosabbá váló kapcsolatokat emeli ki (PORTER 2003). Az 

országokra levezetett gondolatok régiókra is érvényesek. 

A kompetitív fejlődés három egymást követő szakasza, melyek a 12. sz. ábrán is láthatók: 

 tényezővezérelt 

 beruházásvezérelt és 

 innovációvezérelt. 

 
12. sz. ábra. A kompetitív fejlődés szakaszai 

Forrás: LENGYEL 2003. 

 

a) Tényezővezérelt gazdaságban az általános termelési tényezőkből származnak a vállalati 

versenyelőnyök és az export is: természeti erőforrások, alacsony képzettségű és alacsony 

bérű munkaerő stb., azaz a rombusznak csak egy (általában az input) determinánsa jelent 

versenyelőnyöket. Az alacsony jövedelmű országok/régiók a tényezővezérelt szakaszban 

találhatók. A vállalatok az árversenyt, a költségelőnyt helyezik előtérbe, azaz olcsó 

inputokon alapuló költségelőnyökkel versenyeznek. A technológia alacsony szintű és más 

országokból vásárolják, nem saját fejlesztésű. A termékek tervezése is gyakran a fejlett 

országokban történik. A helyi nagyvállalati stratégiák próbálnak vevőorientált 

marketinggyakorlatot megvalósítani, de még nem foglalkoznak sem technológiai 

fejlesztésekkel, sem stratégiai szövetségekkel, mivel ezeket korainak tartják. 

 

b) Beruházásvezérelt gazdaságban az általános termelési tényezők mellett a fejlett 

tényezőkbe történnek erőteljes és agresszív beruházások. A belföldi verseny egyre 

intenzívebb, mind az egyének, mind a vállalatok motiváltsága erősödik, a belföldi kereslet 

mérete és növekedése versenyelőnyöket generál, azaz a rombusznak 2-3 determinánsán 

alapulnak az iparági versenyelőnyök. A közepes jövedelmű országokra, közepesen fejlett 

régiókra a beruházásvezérelt-szakasz jellemző, meghatározó vállalataik törekszenek 

kiépíteni teljes értékláncukat. Saját arculattal és önállóan próbálnak kilépni a globális 

versenybe. Fő céljuk olyan minőségű termékek előállítása, amelyek megfelelnek a 

nemzetközi standardoknak, emiatt külföldről vásárolt legjobb technológiákat alkalmazzák. 

A méretgazdaságosságból eredő előnyök megerősödnek és a termelékenység ugrásszerűen 

javul, de a versenyelőnyök főleg a tömegtermékek előállítása hatékonyságának 

javulásából adódnak. A központi és helyi kormányok a modern műszaki infrastruktúra 

(autópályák, repülőterek, kommunikációs hálózatok) és a vállalkozásbarát adminisztráció 

létrehozása mellett a humán erőforrások felkészítésére, a szakképzésre, a műszaki és üzleti 

ismeretek elterjesztésére is törekszenek. A képzettebb munkaerő és a növekvő technikai 

ismeretek alacsony bérekkel társulnak, ami a további beruházások forrását jelenti.  
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c) Innovációvezérelt gazdaságban a rombusz mindegyik determinánsa és a közöttük lévő 

kapcsolatok egyaránt versenyelőnyöket jelentenek, a magas jövedelmű országok ebben a 

szakaszban találhatók. A kapcsolódó és támogató iparágak megerősödnek, a fejlett és 

specializált termelési tényezők létrehozásán van a hangsúly. A vállalatok nemcsak 

vásárolnak technológiákat, hanem fejlesztenek is újakat, amelyek főleg az új fogyasztói 

igények kielégítésére képes innovatív termékek és szolgáltatások előállításához kötődnek. 

Jellemző, hogy megjelennek az igényes szolgáltatásokra épülő olyan iparágak, amelyek 

nemzetközi versenyelőnyökkel bírnak. A kormányzati politika elveszti korábbi 

kiemelkedő szerepét, a magánszektor válik a regionális, iparági fejlesztési stratégiák 

főszereplőjévé. A kormányzat indirekt módon ösztönzi a fejlett tényezők létesítését, a 

belföldi versengés erősödését, új üzleti vállalkozások létrejöttét, klaszterek formálódását 

stb., azaz bármelyik iparág versenyelőnyeihez szükséges modern üzleti környezet 

kialakulását és rugalmas alkalmazkodását a globális verseny új jelenségeihez. 

 

A fenti kompetitív fejlődési modell alapvetően a globális vállalati versenyelőnyök forrásait 

általánosítva von le következtetéseket az országok, régiók fejlődésére. Több példa említhető 

az országokra, pl. Szingapúr, Tajvan és Korea a tényezővezérelt szakaszból átkerült 1990-

ig a beruházásvezérelt szakaszba (PORTER 1990). Olaszország és Japán mintegy 3 

évtized alatt jutott el az olcsó és gyenge minőségű tömegtermékek gyártásától, azaz a 

tényezővezérelt szakaszból az innovációvezéreltbe. Szingapúr és Tajvan erőfeszítéseket tesz 

arra, hogy bekerüljön az innovációvezérelt szakaszba, de ez lassú folyamatnak tűnik, mivel 

nemcsak a vállalatoknak kell új típusú stratégiákat kidolgozniuk, de a kormányzatnak is új 

intézményeket és intézményi működési formákat kell kialakítania, együttműködve a 

magánszektorral (PORTER 2003).  

 

A kompetitív fejlődési szakaszok csak elméleti kategóriák, egy-egy ország, régió 

besorolása sem mindig egyértelmű, mivel eltérő szakaszba tartozó iparágakkal is 

rendelkezhetnek. Főleg a fejlődő országokban, avagy heterogén fejlettségű régiókban 

alakulhat ki duális gazdaság, a beruházásvezérelt exportágazatok mellett tényezővezérelt 

iparágak is működnek (mezőgazdaság, bányászat, textilipar stb.) (LENGYEL – 

RECHNITZER 2004).  

 

1.5.1 A növekedési elméletekre alapozott fejlesztési stratégiák az Európai Unióban 

 

A „stratégia” terminus a görög katonai szóhasználatból eredő hadászati jellegű kifejezés. 

Alkalmazása a hadsereg vezetésével összefüggő tevékenységek jelentőségének 

növekedéséhez kapcsolódik. Lényegét nem az ellenség minden eszközzel történő 

megsemmisítésére törekvés, hanem a győzelem elérése képezte már 2500 évvel ezelőtt is. 

 

SZUN CU a legkorábbról ismert stratégiai jellegű munka szerzője ugyanis már ekkor úgy 

fogalmazza meg a stratégia célját, mint ami „az ellenség legyőzésére irányul annak 

megtámadása nélkül, és megszerezni azt épségben vagy annyira épségben, amennyire 

csak lehet”. A katonai stratégia igazi célja tehát nem feltétlenül az ütközet, a csata, hanem 

„…olyan előnyös helyzet elérése, amely – ha önmagában nem is eredményezi azt, hogy az 

ellenfél megadja magát – a biztos győzelemhez vezet a csatamezőn”. A célok 

megvalósítása nem csupán a kívánt eredmény elérését jelenti. Olyan következményekkel is 

járhat, amelyek nem feltétlenül kívánatosak az eredeti cél szempontjából sem.  
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A sikeres stratégiák – mind a katonai, mind az üzleti életben – nem kis mértékben annak 

köszönhetik eredményeiket, hogy a jó helyzetfelismerés keretében észrevesznek mások által 

nem várt következményeket. Ezeket aztán fel tudják használni saját versenyelőnyük 

gyarapítására, az ellenfél, a versenytárs előnyeinek megszüntetésére. Egy kidolgozott és az 

adott körülmények között helyesnek bizonyult stratégia követése tehát önmagában nem 

vezet eredményre. A külső és belső változásoknak olyan széles skálája lehetséges a 

meghatározottság és a megismerhetőség különböző formáinak egyidejű jelenléte és 

érvényesülése miatt a komplexitás talaján, hogy egy adott stratégia hatékony megvalósítása 

egyfelől a megtett lépésekről történő folyamatos visszacsatolást (feed-back), másfelől az 

újonnan kibontakozó lehetőségek és veszélyek mellett a lehetséges következmények 

folyamatos feltárására épülő előrecsatolást (feed-forward) követeli meg.  

 

A stratégiák elemeit mutatja a 13. sz. ábra, miszerint a stratégiák kialakításának 

kiindulópontját a „miért?” kérdésre adandó válasz képezi. Vagyis: miért, kinek, minek az 

érdekében van szükség a stratégiára? Milyen szükséglet kielégítését szolgálja a 

kidolgozandó stratégia? A stratégia bizonyos érdekek adott környezetben történő 

érvényesítésének módja. 

 
13. sz. ábra. A stratégia elemei 

Forrás: KOROMPAI 1995. 

 

Hosszú távon mind az érdekek, mind a környezeti feltételek nagy valószínűséggel 

megváltoznak és különbségeik az ezekre épülő stratégiák tekintetében is eltéréseket 

eredményeznek. Mint az a korábbiakból is következik, az érdekek adják a választ arra a 

kérdésre, hogy miért van szükség a stratégiára; a környezet adja meg, hogy hol kell 

érvényesíteni, megvalósítani a stratégiát és maga a stratégia nem más, mint ami 

megmondja, mit és hogyan kell tenni. Mindegyik kérdésre a válaszok az időpont (mikor?) 

függvényében lényeges eltéréseket mutathatnak az egyes komponensek belső és egymáshoz 

viszonyított változásaitól, a változások ütemétől, dinamikájától függően (KOROMPAI 

1995). Az alapján, hogy milyen adottságokra alapozva hogyan képzeljük el egy terület 

fejlesztését, két alapvető fejlesztési stratégiai irányt tudunk elkülöníteni a regionális 

gazdaságtanon belül: a kereslet- és kínálatorientált fejlesztési irányokat. 

 

A kínálatorientált regionális stratégia 

A kínálatorientált regionális stratégia központjában az áll, hogy a „térséget kívülről, a 

külső hatótényezők felől érkező impulzusok, külső feltételek, lehetőségek és korlátok 

felől közelítve egyre több belső folyamatra, összefüggésre rávilágítva, kívülről befelé 

közelítve fejlesztjük” (KOROMPAI 1995). 

 

A területi egység komparatív előnyeit kísérli meg a fejlesztési stratégia bővíteni, amely a 

kedvező gazdasági környezet alakításával érhető el. Ebben domináns szerepe van: 

 a termelői és fogyasztói infrastrukturális fejlesztéseknek 

 az elérhetőség biztosításának (közlekedési és kommunikációs kapcsolatok 

fejlesztésének) 
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 a termelést kiszolgáló létesítmények telepítésének, azok piaci ár alatt történő 

értékesítésének 

 a gazdasági egységek letelepedését ösztönző különféle kedvezményeknek 

(adókedvezmények, támogatások, kedvezményes hitelek, állami és regionális 

vásárlások stb.) 

 

A kínálatorientált fejlesztési stratégia arra épít, hogy a területi egységet vonzóvá tegye, 

részben a külső (exogén) – a központi támogatások mellett és hatására – tényezők 

mozgósításával, s mindezt döntően a külső befektetők, fejlesztők gazdasági működésének 

segítésével, azok letelepedési és termelési feltételeinek élénkítésével. Olyan intézmények és 

szervezetek megtelepítésével, amelyek korábban a területi egységben nem működtek, 

azoknak egyáltalán nincsenek hagyományai, a szereplők ezekkel kapcsolatos 

tapasztalatokkal nem rendelkeznek (RECHNITZER 1998). 

 

A külső környezetből induló mai településfejlesztési stratégiák a települések gazdasági 

fejlesztésének céljait abban látják, hogy a közösséget az 1990-es évek és az ezredforduló 

utáni időszak munkahelyeinek a befogadására készítsék fel. E tekintetben a különböző 

feldolgozóiparok és a magas színvonalú, igényes szolgáltatások által kínált foglalkoztatási 

lehetőségek a legjellemzőbbek. Az alkalmazott eszközök a településben már működő, a 

világpiaci versenyre felkészült, versenyképes működési költségekkel rendelkező 

vállalkozások támogatásától a helyi vállalkozások és befektetések ösztönzésén, valamint a 

magán és közösségi szféra közötti igen intenzív partneri kapcsolatok kialakításán át az 

általános és a műszaki-gazdasági képzés színvonalának emeléséig igen széles skálán 

mozognak (KOROMPAI 1995). 

 

Azonban számos veszélyt hordoz a kínálatorientált regionális politika, annak egyoldalú 

alkalmazása. Az egyik veszély, hogy az erőltetett infrastruktúrafejlesztés kihasználatlan 

kapacitásokat teremt, aminek a fogyasztói működtetése éppen a gyenge jövedelmi 

potenciál miatt tartósan nem lehetséges. Másik veszély, hogy területidegen gazdasági 

egységek jelennek meg, amelyek a rövidtávú komparatív előnyöket kívánják lefölözni, 

aztán továbbállnak egy következő területi egységbe, ahol ismételten költség-takarékosság a 

legfontosabb telepítési céljuk. A kínálatorientált fejlesztési stratégia nem tűzi ki célul, hogy 

a letelepedő egységek integrálása a területi gazdaságba minél előbb bekövetkezzen. 

 

Elvetendő-e a kínálatorientált regionális stratégia, mint a posztmodern területi politika egyik 

alkalmazási módja? Egyértelmű válasz hogy nem! Nem tudok egyetérteni FARAGÓ 

Lászlóval (1994) abban, hogy ezen stratégia kizárólagos alkalmazása nem járhat sikerrel. 
Megítélésem szerint ezt a fejlesztési szemléletmódot kimondottan a korábban – pl. a high-

tech kultúrához közel álló, abban ismeretekkel rendelkező, de hirtelen piacot vesztett ipari 

térségek – kedvező adottságokkal rendelkező, nem egyértelműen monocentrikus ágazati 

szerkezettel rendelkező térségekben lehet sikeresen alkalmazni. Hiszen ezekben a 

térségekben részben az ipari infrastruktúra, részben pedig a munkaerő szakirányú 

képzettsége jelentős telepítési tényezőnek tekinthető. Kimondottan a kínálati elemeket kell 

érvényesíteni a stratégiában, azaz megteremteni a telephelyi feltételeket, kedvezményeket 

adni a letelepedéshez, az érdeklődő profilokhoz kapcsolódó oktatási programokat szervezni, 

s mindezen rendszereket segítő, szolgáltató ágazatok megteremtését célirányosan 

ösztönözni. 
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A keresletorientált regionális stratégia 

A keresletorientált regionális fejlesztési stratégia „a térséget egységes egészként kezelve, 

annak belső sajátosságaiból, a térségen belülről kiindulva, egyre jobban kifelé haladva, 

mind több külső tényezőt figyelembe véve” (KOROMPAI 1995) kerül meghatározásra és 

egyben működtetésre.  

 

A helyi-területi gazdaság megújításánál nem csupán a külső (exogén) forrásokra 

támaszkodik, hanem felméri és számba veszi a belső adottságokat, azokat újraértékeli éppen 

a külső piaci rendszerek által, s így keresi versenyképességük fokozásának lehetőségeit. A 

belülről kifelé haladás elvében, mint fejlesztési szemléletben és gondolkodásmódban döntő 

szerepet játszik a helyi-területi vagy regionális együttműködés forrásainak felderítése, annak 

meglévő és új akciótereinek kialakítása. Az együttműködés azt jelenti, hogy miként lehet a 

helyi-területi adottságokat a nagyobb rendszerekre rákapcsolni, mind a helyi-területi, mind a 

nemzetközi hálózatok révén. 

 

A bentről kifelé haladó felfogások a helyi közösségek vagy a helyi épített környezet 

fejlesztését hangsúlyozzák abból az alapállásból kiindulva, hogy elsősorban a 

településekben élő emberek számára minél kellemesebb, minőségileg jobb környezetet kell 

biztosítani. A bentről kifelé haladó fejlesztéspolitika alkalmazói feltételezik, ha a település 

„jó termék”, akkor azt „venni” fogják. A problémák megoldását a jó minőségű települési 

környezet kialakítása érdekében tartják szükségesnek. Tipikus példaként hozható fel az 

eddig készült különböző hazai rendezési tervek nagy része. Kudarcaikhoz sok esetben az is 

hozzájárult, hogy az eltervezett „gyönyörű környezet” részben az erőforrások hiánya miatt 

nem volt megvalósítható, részben (még ha meg is valósult) nem volt képes a település 

életképességét meghatározó folyamatokkal olyan kölcsönhatásba lépni, hogy annak tartós, 

hosszú távú prosperitását biztosítsa. Tekintettel arra, hogy az elszigetelt, önálló, autarch 

települések kora lejárt (hiszen még országos szinten sem tartható hosszú távon fenn az 

autarchia), egy település életképességét annak külső kapcsolatrendszerében való 

helytállás képessége, a más településekhez való viszonya legalább olyan súllyal határozza 

meg, mint a településen belüli környezet (KOROMPAI 1995). 

 

Mivel a regionális stratégiák nem lehetnek tartósan egyirányúak, azokban folyamatos 

váltásra, megújításra, a technikák és az irányok ötvözésére van szükség 

(RECHNITZER 1998), ezért a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés megteremtése 

érdekében a fenti célokat és választási lehetőségeket a terület gazdasági, társadalmi és 

környezeti helyzetének megfelelően kell értelmezni, mely tényezők együttesen járulnak 

hozzá, illetve alakítják egy-egy terület versenyképességét. A következőkben a 

versenyképesség regionális megközelítésére térek ki. 

 

1.6 Verseny és versenyképesség a regionális politika értelmezésében 

 

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. 
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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. 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. 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.  
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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). 

 

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/b). 

 

„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. 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).  
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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). 

 

A versenyképességet meghatározó jellemzőket a logikai szerkezet szerint egy ábrában 

megjelenítve felépíthető tehát a regionális versenyképesség „piramis-modellje” (lsd. 14. 

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. 

 
14. 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 

 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. 
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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. 

 

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 jelenleg is zajló tervezési szakasza alapján 

megállapítható, hogy a támogatáspolitikában gyökeres változások várhatók. A korábban 

már elinduló decentralizációs és koncentrációs folyamat valószínűleg ekkor teljesedik majd 

ki. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap a versenyképesség fokozása, várhatóan szigorúbb 

követelményként jelenik meg a fenntarthatóság biztosítása is. 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.  
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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. 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.  

 

A gazdasági fejlettség és versenyképesség mérésére alkalmazott főbb mutatókat, illetve 

módszereket részletezem a következő fejezetben. 
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2. STATISZTIKAI MÓDSZEREK ÉS MUTATÓK A RÉGIÓK GAZDASÁGI 

FEJLETTSÉGÉNEK, ILLETVE 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. 

 

A makrojövedelem számbavétele a közgazdaságtan szerint 

 

Egy-egy makrogazdaság éves eredményeit átfogóan az SNA-alapmutatói tükrözik, 

amelyek megmondják: 

 

 mennyi jövedelmet termelnek meg a gazdaságban 

 mennyi jövedelemhez jutottak az elsődleges elosztás során az adott 

makrogazdasághoz tartozó gazdaság szereplői 

 mennyi jövedelem állt rendelkezésre összesen végső felhasználásra az újraelosztás 

után, az adott makrogazdasághoz tartozó gazdasági szereplőknél. 

 

Az SNA számláin szereplő adatok kiindulópontja a megtermelt javak összegzése. Az SNA 

törekvése, hogy a javak összegében minden létrehozott terméket és szolgáltatást számításba 

vegyen. Az összesítés során heterogén javak halmazait kell összegezni. Egyetlen módszert 

lehet erre találni: a piac által elfogadott árak segítségével összegezni a különböző termékek 

mennyiségeit. 

 

1. GDP (Gross Domestic Product): bruttó hazai termék 

Egy nemzetgazdaságban 1 év alatt létrehozott bruttó jövedelem (1 naptári évben 

megtermelt, illetve létrehozott termékek és szolgáltatások piaci áron számolt összértéke).  

 

A megtermelt javakat a nemzeti számlarendszerben kibocsátásuk idején érvényes piaci 

árukon összesítik. Az összesítés eredményét a termelés folyó áron számított nagyságának, a 

termelés nominális mutatójának nevezzük. 

 

Ha össze akarjuk hasonlítani egymással az egymást követő években a jövedelem nagyságát, 

akkor a nominális mutatók gyakran félrevezető képet adnak. Ugyanis nemcsak a termelés 

fokozódása idézheti elő növekedésüket, hanem az árszínvonal emelkedése is. Ezért az 

időbeli összehasonlítás esetén kiszámítjuk azt is, hogy mekkora lenne az összesítés 

eredménye évenként akkor, ha az árszínvonal nem változott volna a kiinduló év óta. Ezt a 

mutatószámot a termelés reálmutatójának nevezzük. 

 

2. NDP (Net Domestic Product): nettó hazai termék 

Egy nemzetgazdaságban egy év alatt megtermelt nettó jövedelem (1 év alatt megtermelt új 

jövedelem). 
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3. GNI (Gross National Income): bruttó nemzeti jövedelem 

Egy nemzetgazdaság gazdasági szereplőinek 1 év alatt az elsődleges elosztás során akár 

belföldről, akár külföldről megszerzett összes bruttó jövedelme. 

 

4. NNI (Net National Income): nettó nemzeti jövedelem 

Egy nemzetgazdaság gazdasági szereplőinek 1 év alatt az elsődleges elosztás során akár 

belföldről, akár külföldről megszerzett összes nettó jövedelme. 

 

GDP 

+ hazai gazdasági szereplők külföldi munka- és tőkejövedelme 

- külföldi gazdasági szereplők hazai munka- és tőkejövedelme 

= GNI 

 

és 

 

NDP 

+ hazai gazdasági szereplők külföldi munka- és tőkejövedelme 

- külföldi gazdasági szereplők hazai munka- és tőkejövedelme 

= NNI 

 

illetve NNI + amortizáció = GNI 

 

5. GNDI (Gross National Disposable Income): rendelkezésre álló bruttó nemzeti 

jövedelem 

Egy nemzetgazdaság szereplőinek egy adott évben végső felhasználásra fordítható összes 

bruttó jövedelme. 

 

6. NNDI (Net National Disposable Income): rendelkezésre álló bruttó nemzeti 

jövedelem 

Egy nemzetgazdaság szereplőinek egy adott évben végső felhasználásra fordítható összes 

nettó jövedelme. 

 

GNI 

+ az országba külföldről beáramló transzferek 

- az országból külföldre áramló transzferek 

= GNDI 

 

és 

 

NNI 

+ az országba külföldről beáramló transzferek 

- az országból külföldre áramló transzferek 

= NNDI 

 

illetve NNDI + amortizáció = GNDI 

 

A fenti mutatóknak a halmozottság mértéke, illetve a jövedelem típusa szerinti 

csoportosítását a 3. sz. táblázatban foglaltam össze. 
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3. sz. táblázat. Az SNA alapmutatók rendszere 

Jövedelmek Bruttó jellegű mutatók Nettó jellegű mutatók 

Megtermelt jövedelem GDP NDP 

Elsődleges elosztás során 

megszerzett jövedelem 

GNI NDI 

Végső felhasználásra 

rendelkezésre álló 

jövedelem 

GNDI NNDI 

Forrás: GACSÁLYI – MEYER – MISZ – SIMONITS 1999 

 

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). 

 

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.  
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Azonban a nemzetközi összehasonlításokban is az 1 főre jutó GDP a leggyakrabban 

használt mutatószám a regionális különbségek mérésére (KOVÁCS 1999). 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. 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).  
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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).  

 

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 mégha 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. 

 

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. 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). 
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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. 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. 

 

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. 
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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. 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. 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. 
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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. 

 

A GDP tényezőkre bontásakor alkalmazott módszerek 

 

A) Az Unió 2003-as versenyképességi jelentésében (EUROPEAN COMPETITIVENESS 

REPORT 2003) a következő szorzótényezőket használták: 

 

 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/Munkaidő) x (Munkaidő/Foglalkoztatottak) x (Foglalkoztatottak/Munkaképes 

korúak) x (Munkaképes korúak/Népesség) 

 

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. 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/b). 

 

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

duális felbontást alkalmazza: 

 

GDP/népesség = GDP/Foglalkoztatottak x Foglalkoztatottak/Népesség 
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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: 

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). 

 

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. 

 

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. 

 

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, melyek közül én kizárólag a duálmutatóra térek ki 

részletesen. 

 

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: 
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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 

 

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.  

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). 
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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).  

 

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. 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. 
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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 

 

Azonban kijelenthető, hogy a módszer – hiányosságainak mérséklésére tett beavatkozásokat 

alkalmazva – a területi egységek rangsorolására alkalmas, és hiányosságai ellenére 

mostanában ismét visszatértek alkalmazásához. 

 

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 teljesrangú 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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3. A FÖLDRAJZI ÉS GAZDASÁGI JELLEGŰ KÉK ÉS SÁRGA BANÁN 

ÖVEZETEKEN VÉGZETT VIZSGÁLATAIM 

 

Regionális-, illetve gazdaságfejlesztési témájú olvasmányaimban számtalan esetben 

találkoztam olyan kiemelt fontosságú európai övezetekkel, melyeket különböző speciális 

nevekkel látnak el, és amelyek minden esetben arra utalnak, hogy Európa gazdasági 

motorjairól van szó. Több esetben találtam említést városokra, régiókra, illetve komplett – 

több régióból álló – övezetekre. Számos esetben térképen is szemléltetésre kerültek ezek a 

fejlesztési övezetek. De egyetlenegy esetben sem találtam arra irányuló kutatást, hogy – az 

európai regionális politika alapegységének tekinthető – NUTS II régiókból pontosan 

meghatározott övezetek lehatárolására tegyen bárki is kísérletet.  

 

3.1 Célkitűzéseim a vizsgálatok során 

 

Éppen az előzőek miatt tűztem ki célul azt, hogy elsősorban a gazdasági fejlettség egyik 

leggyakrabban használt (mivel még nincs egyértelmű állásfoglalás egy újabb, akár a 

gazdasági fejlettséget, versenyképességet jobban tükröző mutatóra vonatkozóan) mutatója – 

az 1 főre jutó GDP – alapján, de egyéb tényezőket is figyelembe véve kísérletet tegyek az 

Európai Unió magterületének tekintett – több különböző néven is emlegetett – kék banán 

fejlesztési övezet regionális lehatárolására, és az övezet gazdasági jelentőségének 

vizsgálatára. Az általam vizsgált terület tehát az Európai Unió 15 tagállamának, illetve a 

2004-ben csatlakozott 10 új tagállamnak a régiói. 

 

Úgy teszem ezt, hogy az általam áttanulmányozott szakirodalmakban található 

hivatkozások, térképek alapján felvázolom a földrajzilag összefüggő területet alkotó kék 

banán feltehető elhelyezkedési övezetét (bár meg kell jegyeznem, a különböző 

szakirodalmak alapvetően azonos városok köré csoportosítják az övezetet, de mégis apróbb 

kiterjedési különbségek azért találhatók köztük. Tehát a földrajzi lehatárolása sem egységes 

a mai napig sem.) Az én célom azonban az, hogy gazdasági-társadalmi mutatókra 

alapozva próbáljam meg lehatárolni a fejlett régiók csoportját, szembeállítva a 

gazdasági-társadalmi vonatkozásokat a csupán földrajzi jellegű lehatárolással.  

 

Az Unióban több magterületnek tekintett övezet is található, de kiterjedés szempontjából a 

kék banán a legnagyobb, észak-dél irányban szinte az egész Uniót átfogja, és ezért 

választottam ezt vizsgálataim egyik célpontjának.  

 

Másrészt nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy a kék banán mintájára a kutatók azt 

vallják, hogy Kelet-Közép-Európában is húzódik a kék banán mintájára egy hasonló 

fejlesztési övezet, amely az előbbivel hasonló szerepet tölthet be az újonnan csatlakozott 

országokban. Ezzel az ún. sárga banánnal (más helyeken sárga bumeráng, illetve kelet-

közép-európai banán névvel illetik) ugyanaz a helyzet, mint a kék változatával. Csupán 

körülbelüli földrajzi lehatárolással találkozhatunk, illetve az övezet kulcsvárosait alkotó 

városok elnevezésével, de gazdasági-társadalmi jellegű regionális lehatárolásával nem.  

 

Célom az is, hogy elemzéseket végezzek a kelet-közép-európai térség régióra is, továbbá 

vizsgáljam azt, hogy ténylegesen van-e fejlődést indukáló hatása a nyugat-európai 

fejlesztési övezetnek a 2004-ben csatlakozott közép-európai országok régióira.  
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Azonban kijelenthető, hogy az egyes országok gazdasági szerkezetének folyamatos 

átalakulása következtében az általam – a jelenleg rendelkezésre álló gazdasági mutatók 

alapján – lehatárolt övezeteket is újra – és – újra kell majd gondolni az évek múlásával. 

 

3.2 A vizsgálatok részletezése, a felhasznált adatok forrása és az alkalmazott módszerek 

 

Az adatokat az Európai Unió hivatalos – az EUROSTAT által biztosított – statisztikáiból, 

illetve a Központi Statisztikai Hivatal adataiból gyűjtöttem. Disszertációmban vizsgáltam az 

EU 15-ök 213 NUTS II régiójának, illetve a 2004-ben csatlakozott országok 41 NUTS II 

szintű régiójának gazdasági és társadalmi jellegű mutatószámait azzal a céllal, hogy a kék, 

illetve a sárga banán regionális lehatárolására tegyek kísérletet a rendelkezésre álló adatok 

alapján. A mutatók kiválasztásánál nehézséget jelentett, hogy alig van olyan adat, amely 

kivétel nélkül minden régióra rendelkezésre áll, továbbá hogy a legfrissebb adatok is csupán 

2002-re vonatkoznak.  

 

Az Unió tagállamainak adatait – amennyiben a számítások során szükség volt 

összehasonlításra – az EU 15-ök átlagához hasonlítottam, míg az újonnan csatlakozott 

tagállamok adatait ezen utóbbi tagállamok átlagához. Ahhoz, hogy tendenciát tudjak 

figyelni a régiók esetében, minden esetben megpróbáltam adatokat gyűjteni 1999-re, 2000-

re, 2001-re és 2002-re egyaránt. A bruttó hazai termék adatai vásárlóerőparitáson (PPS) 

szerepelnek, ami lehetővé teszi a régiók adatainak összehasonlítását. 

 

A 15 uniós tagállam 213 régiójának gazdasági-társadalmi jellemzésére az alábbi főbb 

mutatókat gyűjtöttem össze, illetve számoltam és vizsgáltam: 

 a régiók területe (km
2
) 2001 

 a régiók területe az EU összterületéből (%) 2001 

 a régiók népessége (1000 fő) 2000-2001 

 a régiók részesedése az EU15-ök össznépességből (%) 2000-2001 

 a régiók népsűrűsége (fő/km
2
) 2000-2001 

 a régiók GDP-je (PPS) 1999-2002 

 a régiók részesedése az EU összes GDP-jéből (%) 1999-2002 

 1 főre jutó GDP az egyes régiókban (PPS) 1999-2002 

 a régiók 1 főre jutó GDP-je az EU15 átlagának %-ában (%) 1999-2002 

 foglalkoztatottak aránya az aktív lakosság körében az egyes régiókban (%) 1999-

2002 

 munkanélküliségi ráta (%) 2002 

 a 12 hónapnál régebben munkanélküliek aránya a teljes munkanélküliek %-ban 

(2002) 

 a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a régióban 1000 fő (2002) 

 

Az adatok összegyűjtése után sorrendeket állítottam fel a 213 régióra (lsd. 3, 4. sz. 

mellékletek), ahol fény derült arra mely régiók azok, amelyek a legfejlettebbnek számítanak 

a kiválasztott területi egységben. Természetesen az egyes adatok alapján – külön-külön – 

felállított sorrendekben más-más módon alakult a legfejlettebb régiókból álló csoport 

összetétele. Előfordult az is, hogy egy-egy mutató esetében újabb és újabb régiók kerültek 

be a legkiemeltebb régiók sorába.  

 



 81 

3.2.1 A földrajzi és gazdasági jellegű kék banán övezetekre végzett elemzéseim 

 

Az 5. sz. mellékletben egy 25 EU-s tagból álló regionális sorrendet mutatok be amiből az 

látható, hogy vannak régiók, melyek minden mutató tekintetében a legfejlettebbek között 

helyezkednek el az EU 15-ök régiói között, de látható az, hogy csupán egyszerű sorrendek 

felállítása nem tükrözi igazán a régiók tényleges fejlettségi szintjét. Ezért volt szükség 

további módszerek alkalmazására. Érdekességképpen megvizsgáltam a 2002-es 1 főre jutó 

GDP alapján az első 25 régió szerepét visszamenőleg az elmúlt 50 évre, illetve 

áttekintettem azt, hogy hogyan változott az elmúlt fél évszázadban a vezető 25 régió 

összetétele és területi elhelyezkedése. Léteznek-e olyan régiók, melyek az általam vizsgált 5 

évtizedben végig vezető szerepet töltöttek be Nyugat-Európában. 

 

A 6. sz. melléklet táblázatával az volt a célom, hogy Nyugat-Európa 25 legfejlettebb 

régióiból álló csoportok összetételét vizsgáljam az elmúlt fél évszázad különböző 

időpontjaiban. Látható, hogy az igazán kiemelkedő fejlettséggel bíró régiók az elmúlt 50 év 

során megtartották helyüket az első 25-ben. Azt azonban nem szabad figyelmen kívül 

hagyni, hogy némileg módosítja a vizsgálat eredményét, hogy az 1950-re vonatkozó adatok 

folyó áron mért 1 főre jutó GDP-k ECU-ben, a többi adat pedig vásárlóerőparitáson 

euróban mért, másrészt pedig fontos azt megjegyezni, hogy a NUTS II régiók lehatárolása 

jelentősen megváltozott az elmúlt 50 évben, úgyhogy az egyes régiók nemcsak 

elnevezésben, de területben is eltérhetnek az évtizedekkel ezelőttiektől. Ezért lehetséges az, 

hogy az 1950-re vonatkozó területi elnevezések alapján nehézkes még akár a pontos 

országbehatárolás is. A 15., 16. és 17. ábrák térképein jól látható a nyugat-európai – 1 főre 

jutó GDP alapján – legfejlettebb régiók területi elhelyezkedése 1950-től 2002-ig. 

 
15. sz. ábra. Nyugat-Európa legfejlettebb régiói 1950-ben 

 

Forrás: HORVÁTH 1998. 
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16. sz. ábra. Nyugat-Európa legfejlettebb régiói 1990-ben 

Forrás: HORVÁTH 1998. 

 
17. sz. ábra. Az EU 15 legfejlettebb régiói 2002-ben 

 

Forrás: EUROSTAT alapján saját szerkesztés 2005. 
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A kiválasztott gazdasági- és társadalmi mutatók alapján az EU 15-ök összes régiójára 

vonatkozóan komplex táblákat állítottam össze, ahol – súlyozást követően – pontoztam a 

régiókat. A módszer alkalmazása során a Bennett-eljárás kritériumait tartottam szem előtt 

(a módszer részletes leírását az előző fejezet tartalmazza). Az adatokat minden mutató 

esetében az aktuális csoport legkedvezőbb értékéhez viszonyítottam. Egyes mutatók 

esetében a legmagasabb, mások esetében a legalacsonyabb érték jelentette a 

legkedvezőbbet.  

 

A táblázatba a mutatókat szubjektív módon választottam ugyan ki, de olvasmányaim, 

kutatásaim során azt figyeltem meg, hogy a gazdasági elemzésekben többnyire az általam is 

kiválasztott jövedelmi, demográfiai, illetve foglalkoztatási mutatókat alkalmazzák a területi 

egységek (országok, régiók stb.) jellemzésére.  

 

Törekedtem arra, hogy a szakemberek többsége által jelenleg leginkább elfogadott 1 főre 

jutó GDP-t (PPS) mindenképp vizsgáljam. Mivel az 1 főre jutó GDP nagysága 

természetesen szorosan összefügg a régió népességének számával (hiszen minél magasabb a 

népesség, annál alacsonyabb az adott GDP 1 főre vetített aránya), ezért gondoltam, hogy 

vizsgálom a régiók szerepét az össz GDP előállításában is. Azon régiókba melyek 

fejlettek, így „magas életszínvonal” elérésére adnak lehetőséget és viszonylag magas a 

felkínált munkalehetőségek száma, egyre több ember költözik a jobb megélhetés céljából. 

Ebből következően az igazán fejlett régiókra a magas népsűrűség is jellemző lehet. A 

foglalkoztatási szerkezet jellemzésére vontam be a vizsgálatba az aktív lakosság 

foglalkoztatási arányát, illetve ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi rátát, pontosabban 

a munkanélküliek közül a 12 hónapnál régebben munkanélküli státuszban lévők 

arányát. Egy-egy régióban rejlő innovációs, illetve kutatás-fejlesztési potenciál bázisát 

képezheti a felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosság, ezért is vontam be 

vizsgálataimba én is ezt az adatot. 

 

Az EU 15-ök 213 NUTS II régiójának pontozásos vizsgálatába bevont mutatók:  

 a régió részesedése az EU 15 összes GDP-jéből (%), 2002 

 1 főre jutó GDP (PPS) EU 15 átlagában (%), 2002 

 népsűrűség (fő/km
2
), 2001 

 a foglalkoztatottak aránya az aktív lakosság körében (%), 2002 

 12 hónapnál régebb óta munkanélküliek aránya az összes munkanélküli %-ában, 

2002 

 felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma (1000 fő), 2002 

 2002-es és az 1999-es 1 főre jutó GDP (PPS) közötti eltérés vizsgálata az egyes 

régiók esetében 

 

Mivel a vizsgált mutatók nem egyforma jelentőséggel bírnak egy-egy régió gazdasági 

fejlettségének meghatározásában, ezért a mutatókat súlyoztam. A bruttó hazai termékre 

vonatkozó adatokat 1-es súllyal vettem figyelembe, a foglalkoztatottságra, 

munkanélküliségre és a képzettségre vonatkozó adatokat 0,75-0,75-ös súllyal, a 

népsűrűséget pedig 0,5-ös súllyal. Azokat a régiókat, melyeknek az átlaghoz hasonlított 

százalékos GDP értéke 2002-ben meghaladta az 1999-es 1 főre jutó GDP-t, külön nem 

pontoztam, de „x”-el jelöltem. Ezekben a régiókban az 1 főre jutó GDP növekedése 

meghaladta az átlag növekedésének mértékét 1999 és 2002 között.  
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A súlyozott pontozás során kialakult egy – az előzőekben említett abszolút sorrendektől 

eltérő – komplex jellegű sorrend, amely több mutatót egyszerre vizsgálva mutatja a régiók 

egymáshoz képest elfoglalt helyét. 

 

A 213 régió adataiból készítettem egy összesítést, és ebből első szűrőként azokat a régiókat 

emeltem ki, melyek az EU 15 GDP-jéből legalább 1%-kal részesednek, vagy az 1 főre jutó 

GDP-jük az EU 15 átlaga felett van, vagy a népsűrűség 500 fő/km
2
 feletti, vagy a 

foglalkoztatottak aránya az aktív lakosság körében legalább 60%-os. Ez alapján az EU15 

213 régiójából 84 régió bizonyult – valamelyik mutató tekintetében – a legfejlettebbnek.  

 

Természetesen vannak régiók, amelyek a fentiekben felsorolt adatok közül több esetében is 

az általam felállított küszöb felett vannak, azaz több szempontból is megerősítik a fejlett 

régiók sorában betöltött helyüket. Az előbb említett mutatókon kívül vizsgáltam még a 12 

hónapon túli munkanélküliek arányát és a felsőfokú végzettségűek számát is erre a 84 

régióra. Ezekből az adatokból készítettem egy összesítő táblázatot, hogy segítségemre 

legyen az Európai Unió kiemelt gazdasági jelentőségű régióinak meghatározásában, és hogy 

a kapott eredményt össze tudjam hasonlítani a földrajzilag összefüggő övezetet alkotó – 

több szakirodalomban térképi ábrázolás formájában megtalálható – kék banán területéhez 

tartozó régiókkal. A 7. sz. melléklet táblázatában jól kivehető, hogy a pontozás és súlyozás 

során kapható maximális pontszám 30,75 pont volt, ami az alábbiak alapján jött össze: 

 

A régió az EU 15-ök összes GDP-jéből való részesedése alapján az alábbi pontokat 

kaphatta: 

 

2,00 % és a felett 6 pont 

1,51 – 1,99  5 pont 

1,31 – 1,50  4 pont 

1,00 – 1,30  3 pont 

0,60 – 0,99  2 pont 

0,30 – 0,59  1 pont 

 

A régió 1 főre jutó GDP-je alapján az alábbi pontokat adtam: 

 

200% felett  9 pont 

150 – 199,99  8 pont 

135 – 149,99  7 pont 

125 – 134,99  6 pont  (az igazán fejlett régióknak a szakirodalmak azokat tarják, 

 amelyeknek 1 főre jutó GDP-je (PPS) az átlag 125%-a felett van) 

115 – 124,99  5 pont 

107 – 114,99  4 pont 

100 – 106,99  3 pont 

85 – 99,99  2 pont 

84,99 alatt  1 pont  (az EU szabályozása szerint azon régiók részesülhetnek a 

Strukturális Alapok támogatásaiban, melyek 1 főre jutó GDP-je 3 éven keresztül az EU 

átlag 75%-a alatt van) 

 

 

 



 85 

Népsűrűségük alapján a következő pontokkal láttam el a régiókat: 

 

3500 felett  6 pont 

1500 – 3499  5 pont 

800 – 1499  4 pont 

500 – 799  3 pont 

300 – 499  2 pont 

120 – 299  1 pont  (azok a régiók nem kaptak pontot, melyek népsűrűsége 

120 fő/km
2
 alatt van, hiszen azokat az Unió vidéki térségnek minősíti) 

 

A foglalkoztatottak aránya szerint az aktív népességen belül a következők voltak a 

pontok: 

 

65% felett  6 pont 

62,5 – 64,99  5 pont 

60 – 62,49  4 pont 

55 – 59,99  3 pont 

50 – 54,99  2 pont 

49,99 alatt  1 pont 

 

Hosszú távú munkanélküliségi ráta alapján: 

 

 9,9 alatt  6 pont 

10 – 19,99  5 pont 

20 – 29,99  4 pont 

30 – 39,99  3 pont 

40 – 49,99  2 pont 

50 felett  1 pont (a Strukturális Alapok eredeti 6 Célkitűzéséből a harmadik 

azokra a régiókra vonatkozik elsősorban, melyekben a 12 hónapon túli munkanélküliek 

aránya az EU átlag feletti, lsd. 17. oldal) 

 

Felsőfokú végzettségűek száma szerint: 

 

1000 felett  5 pont 

600 – 999  4 pont 

250 – 599  3 pont 

100 – 249  2 pont 

99 alatt  1 pont 

 

A kapható maximális pont 50%-a (15,375 pont) feletti pontszámmal rendelkező régiókat 

választottam ki, mint lehetséges tagjai a gazdasági szempontból kiemelt övezetnek. Ez 25 

régiót jelent. (A 84 régióra vonatkozó összesítő táblázat, illetve a 25 régiós változat régiói 

adataikkal együtt megtalálhatók a 7. és a 8. sz. mellékletben). A 18. és 19. sz. ábrák 

mutatják be a különböző – a témával foglalkozó – szakértők által hivatkozott kék-banán 

övezetek elhelyezkedését az Európai Unión belül, mely övezetek regionális lehatárolására 

tettem kísérletet, majd vizsgáltam, hogy ezek a lehatárolások ténylegesen fedik-e az Európai 

Unió kiemelt fejlettségűnek tekinthető térségét. 
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18. sz. ábra. DICKEN-féle 47 régiós földrajzi kék banán 

Forrás: saját szerkesztés 2005. (lsd. 23. oldal) 

 
19. sz. ábra. DICKEN-féle 47 régiós kék banán kiegészítve  

a CSÉFALVAY-féle 54 régióssal 

Forrás: saját szerkesztés 2005. (lsd. 23. oldal) 
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Mint ahogyan az a 20. sz ábrán is jól kivehető – az általam valamely mutató alapján 

legfejlettebbnek tekintett – 84 régió összetételének köszönhetően az Európai Unió mind a 

15 tagállama képviselteti magát. Azonban ezzel kapcsolatban elmondható az, hogy nem 

azonos arányban. Számításaim alapján a legtöbb fejlett régió az Egyesült Királyságban 

található, mintegy 27%-a a csoport taglétszámának. Második helyen áll 10-10 régióval 

Olaszország és Hollandia, majd őket követi Spanyolország és Németország 9 és 8 

régióval. A legkevesebb régióval hozzájárulók között vannak természetesen az egy NUTS II 

szintű régióból álló országok, mint Dánia és Luxemburg, de ehhez a csoporthoz tartozik 1-1 

régióval Görögország és Írország is. 

2 6

8 1

1

9

2
4

1
101

10

2
4

23

AT BE DE DK EL ES FIN FR IR IT LX NL PT SE UK

 
20. sz. ábra. A 84 legfejlettebb uniós régió országonkénti megoszlása (2002) 

Forrás: EUROSTAT alapján saját számítás és szerkesztés 2005. 

 

A 84 régiót úgy válogattam ki, hogy egy-egy mutató esetében kiemelkedőnek tekintett 

régiót emeltem be a csoportba, a mutatókat külön-külön vettem figyelembe, nem komplex 

fejlettséget néztem. Ebből következett az, ami a 21. és a 22. sz ábrákon is látható, hogy 

kerültek a csoportba olyan régiók melyek lehet, hogy a magas foglalkoztatottság, az 

alacsony munkanélküliség, vagy esetleg a felsőfokú végzettségűek magas aránya alapján jó 

helyezést értek el a 213 régió közül, de a legfontosabbnak tekintett jövedelmi mutató – az 1 

főre jutó GDP, illetve a GDP részesedés – alapján egyáltalán nem nevezhetők fejlettnek. Sőt 

vannak köztük olyanok, melyek a Strukturális Alapok támogatásainak odaítélésénél 

alkalmazott 75%-os kritikus szintet sem érik el.  

 

A 21. és 22. sz ábrákon kívánom szemléltetni annak a 84 régiónak a fejlettségi szintjét, 

amiket – egy-egy szempontot figyelembe véve – emeltem ki az Unió összes régiója közül. 

A 21. sz. ábrán az Unió összes GDP-jéhez való hozzájárulásuk látható, mely mutatja, 

hogy a 84 régióból 22 régió járul hozzá az EU GDP-jéhez 1%-nál nagyobb mértékkel. 

Ezek közül is az első helyen – magasan a többi régió felett (4,70%-kal) – az Ile de France 

régió áll, őt követi a Lombardia régió, és a harmadik a sorban Inner London. 

Figyelemreméltó az a tény, hogy ez a három régió állítja elő az EU 15-ök GDP-jének közel 

10%-át. Utolsó helyen a finn ALAND régió áll, amely rendkívül kis méretéből adódóan 

(1527 km
2
) mindössze 0,01%-át állítja elő az EU 15-ök összes GDP-jének. 
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Az EU 15 átlagában mért 1 főre jutó GDP alapján készített ábrámon (22. sz. ábra) látható, 

hogy az igazán fejlettnek tekintett régiókból (melyek 1 főre jutó GDP-je az EU átlag 125%-

a felett van) 30 van a 84 tagból álló csoportban. Ezek közül is első helyen áll Inner London 

(305, 79%-kal, vagyis 1 főre jutó GDP-je kb. háromszorosa az EU 15 átlagának), őt követi 

Brüsszel, majd harmadikként Luxemburg látható, melyek 1 főre jutó GDP-je is legalább az 

EU átlag 200%-a. Legutolsó helyen a portugál Centro régió áll, amely 1 főre jutó GDP-je 

alig haladja meg az EU 15-ök átlagának 61%-át, és ezzel tartozik természetesen abba a 15 

tagú csoportba, mely régiók nem érik el az EU 15-ök átlag 1 főre jutó GDP-jét sem. 

 

Mindezeket figyelembe véve volt szükség a komplex fejlettség meghatározására, és a 

komplex tekintetben vett fejlett régiók csoportjának kijelölésére, aminek eredményeként 

kaptam egy 25 régióból álló változatot. 
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21. sz. ábra. A 84 legfejlettebb régió részesedése az EU 15 összes GDP-jéből, % (2002) 

 

Forrás: EUROSTAT alapján saját számítás és szerkesztés 2005. 
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22. sz. ábra. A 84 legfejlettebb régió 1 főre jutó GDP-je az EU 15 átlagának %-ában (2002) 

 

Forrás: EUROSTAT alapján saját számítás és szerkesztés 2005. 
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23. sz. ábra. A mutatók alapján körvonalazódott 25-régiós kék-banán-változat 

 

Forrás: saját szerkesztés 2005. 

 

A régiók földrajzi elhelyezkedését bemutató térképek alapján megfogalmaztam, hogy a 

gazdasági mutatók alapján meghatározott régiókból álló övezet nem alkot összefüggő 

földrajzi területet, azaz gazdaságilag viszonylag homogén, de területileg nem egybefüggő. 

Az azonban mégis megfogalmazható, hogy a gazdaságilag fejlett területek minden esetben 

valamely fővároshoz, világvároshoz, korábbi ipari központhoz, vagy tengeri kikötőhöz 

köthetők. Ilyen városok pl. Párizs, London, Amszterdam, Stockholm, Milánó, 

Frankfurt, Stuttgart stb. (A 25 régiós övezet összefoglaló táblázatában a 8. sz. 

mellékletben található meg a városok teljes listája.) 
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A 4. sz. táblázatban foglaltam össze a szakirodalmakban található földrajzi jellegű kék 

banán kétféle lehatárolásának, illetve a gazdasági mutatókra alapozva – számításaim alapján 

lehatárolható – változatnak a legfontosabb jellemzőit. 

 

4. sz. táblázat. Kék banán 

 Kék banán változatok 

 Földrajzi Gazdasági 

 Dicken Cséfalvay 25 régiós 

Régiók száma 47 54 25 

Össz GDP-ből való részesedés 2002 (%) 30,89% 33,98% 29,08% 

1 főre jutó GDP csoportátlaga 2002 (%) 119,32% 117,16% 151,08% 

Duálmutató (2002) 4,2 4,2 2,92 

Régiók száma, ahol az 1 főre jutó GDP jobban 

nőtt,  

mint a vizsgált összes régió átlagának 

növekedése  

(1999-2002) 

28 29 11 

Hány országot érint 7 7 11 

Vizsgált terület EU15 EU15 EU15 

Forrás: EUROSTAT alapján saját számítás és szerkesztés 2005. 

 

Ha összehasonlítjuk a változatokat, akkor látható az, hogy a gazdasági mutatók alapján 

lehatárolt övezet a földrajzinál jóval kevesebb régióból áll, a régiók száma szinte fele a 

földrajzi övezetbe soroltaknak, mégis az EU össz GDP-jéből arányosan nagyobb 

részesedéssel rendelkezik, azaz a bruttó hazai termék előállításából arányosan nagyobb 

részt képvisel.  

 

Ha a három csoportban külön-külön átlagot számolunk az 1 főre jutó GDP-re, akkor 

láthatjuk, hogy a csoportátlag a gazdasági övezetben jóval meghaladja a földrajzi 

övezetek értékét. Ez azt jelenti, hogy a földrajzi övezetek meghatározó régiói mellett 

számos elmaradottabb régió rontja a csoportátlagot, amelyek kizárólag a földrajzi 

egységesség miatt részesei az övezetnek, és nem mutatnak kiemelkedő fejlettséget a vizsgált 

4 évben, még az igazán fejlett régiók közelségének köszönhetően sem. 

 

Duál-mutatót is számoltam az egyes változatok legmagasabb és legalacsonyabb 1 főre jutó 

GDP-jére. Látható, hogy a földrajzi változatok esetében a legmagasabb és a legalacsonyabb 

1 főre jutó GDP értékek hányadosa jóval magasabb, mint a gazdasági változatnál. Ez is 

az előző gondolatot támasztja alá, miszerint a földrajzi változat gazdaságilag kevésbé 

homogén régiókat foglal magába. Nagyobb területi különbségek rajzolódnak tehát ki a 

földrajzi változatok esetében (itt kell azonban megjegyezni, hogy a regionális politika célja 

az indokolatlan területi különbségek mérséklése, és viszonylag homogénnek nevezhető 

területi egységek komplex fejlesztése). 
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Az, hogy az övezetek hány régiójának 1 főre jutó GDP-je nőtt 1999-2002 között nagyobb 

mértékben, mint az EU15 átlagának növekedési üteme arra utal, hogy hány régiónak volt 

dinamikusabb a növekedése az átlag 1 főre jutó GDP növekedésénél. A számok azt 

mutatják, hogy a földrajzi övezetek hátrányos helyzetű régiói több éven keresztül sem 

voltak képesek meghaladni az EU 15-ök átlag 1 főre jutó GDP-jének növekedési 

intenzitását.  

 

A fentiek alapján a gazdasági kék-banán adataiból kiderül, hogy a földrajzi változatoknál 

magasabb számú országot érintő, régiószámot tekintve kevesebb régióból álló, de ami a 

legfontosabb, hogy gazdaságilag nagyobb szerepet betöltő övezetet sikerült felvázolnom. 

Azt meg kell azonban jegyezni, hogy a gazdasági jellegű övezet nem alkot összefüggő 

területi egységet az Európai Unión belül, de hosszabb távú tendenciákat vizsgálva – 

reményeink szerint – talán kitűnik a szomszédos – most még kevésbé fejlett – régiók 

felzárkózásának folyamata. Azaz az a jelenség, miszerint a fejlettebb régiók gyarapodása, 

az innováció megjelenése, a technológiai haladás, a szolgáltatások megtelepedése stb. 

dinamikus fejlődést indukál a közelükben elhelyezkedő régiók gazdaságában is.  

 

A pontozásos módszer eredményeinek igazolására ugyanazon mutatókra alapozva a 

régiókra főkomponens-analízist is elvégeztem a MINITAB-programcsomag (HARNOS 

1993) segítségével. Alá szerettem volna támasztani a főkomponens-analízissel, hogy a 

pontozásos módszerbe a mutatókat szubjektív módon bár, de helyesen választottam ki, a 

súlyokat és a pontokat szintén szubjektív módon adtam, de szintén helyesen, hiszen az 

eredmény a legfejlettebb régiók kijelölésére nagyarányú egyezőséget mutat. 

 

Főkomponens analízis eredményei 

 

5. sz. táblázat. A 84 régió főkomponens –analízisének eredményei 

Sajátérték 2.4505 1.4529 1.2822 0.4561 0.2687 0.0896 

Megoszlás 0.408 0.242 0.214 0.076 0.045 0.015 

Kumulatív 

megmagyarázási 

arány 

0.408 0.651 0.864 0.940 0.985 1.000 

 

Változók PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 

GDPresz -0.522 -0.336 0.305 -0.089 0.006 0.717 

GDP/fo -0.287 -0.330 -0.588 -0.646 -0.090 -0.192 

Neps -0.330 -0.006 -0.636 0.679 0.116 0.111 

Fogl  0.381 -0.582 -0.044 0.244 -0.671 0.059 

Mnelk% -0.417  0.543 0.050 -0.017 -0.724 -0.066 

Ffok -0.466 -0.379 0.390 0.231 0.065 -0.655 

Forrás: MINITAB program 
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A 84 régió adataiból a főkomponens-analízis a fenti táblázat adatait hozta ki. A sajátértékek 

közül az 1-nél nagyobbakat vettem figyelembe, azaz az első kettőt. A megmagyarázási 

arányokat tekintve szintén elegendő a két első főkomponens figyelembe vétele, mert 

együttesen 65,1% a megmagyarázási arányuk. Az első „fiktív” változónkat a GDP-ből 

való részesedés, és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma befolyásolja a legnagyobb 

mértékben, mindkettő azonos irányban. Azaz ez a főkomponens nevezhető a gazdasági-

képzettségi fejlettségi mutatónak. A másik „fiktív” változót a foglalkoztatottak aránya 

és a 12 hónapnál hosszabb ideje munkanélküliek aránya határozza meg leginkább, és ez 

alapján akár tekinthetjük azt egy humán erőforrás-foglalkoztatási mutatónak, amely 

mutatót a két tényező természetesen ellentétes irányba befolyásol. Hiszen ha fejlődik egy 

régió, akkor vélhetően nő a foglalkoztatottak aránya,  kivéve ha a technológiai fejlődésnek 

köszönhetően az emberi erőforrást gépi, illetve számítástechnikai alkalmazásokkal váltják 

ki. A foglalkoztatottság növekedésével párhuzamosan pedig csökkenhet a hosszú távú 

munkanélküliség. A főkomponens-analízisben tehát egy gazdasági-képzettségi potenciál és 

egy humán erőforrás-foglalkoztatási elemre bontva vizsgálhatjuk a régiók fejlettségét.  

 

A következő oldalon lévő plot (25. sz. ábra) mutatja be a két főkomponens alapján a régiók 

elhelyezkedését. Ha a tengelyek nulla értékeinél négy részre osztjuk az ábrát, és ha a 

legfejlettebb negyedben elhelyezkedő régiókat beazonosítjuk, akkor látható, hogy az általam 

– a pontozásos módszer alapján – kiválasztott 25 régió mintegy 60%-a (15 db) tartozik a 

főkomponens-analízis szerinti legfejlettebb régiók közé.  
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24. sz. ábra. A 84 régió plot-ja 

Forrás: MINITAB program 
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6. sz. táblázat. A két módszer által kijelölt – gazdaságilag legfejlettebbnek  

tekinthető – régiók 

 
Pontozásos módszer (25) Főkomponens-analízis (22) 

Ile de France (FR)  Ile de France (FR) 

Inner London (UK) Inner London (UK) 

Darmstadt (DE) Darmstadt (DE) 

Lombardia (IT) Lombardia (IT) 

Oberbayern (DE) Oberbayern (DE) 

Dánia Dánia 

Stuttgart (DE) Stuttgart (DE) 

Emilia-Romagna (IT) Emilia-Romagna (IT) 

Southern and Eastern (IR) Southern and Eastern (IR) 

Wien (AT) Wien (AT) 

Noord Holland (NL) Noord Holland (NL) 

Outer London (UK) Outer London (UK) 

Madrid (ES) Madrid (ES) 

Bruxelles (BE) Bruxelles (BE) 

Etela-Suomi (FIN) Etela-Suomi (FIN) 

Stockholm (SE) Cataluna (ES) 

ALAND (FIN) Rhone-Alpes (FR) 

Utrecht (NL) Zuid Holland (NL) 

North Eastern Scotland (UK) Luxemburg 

Gloucs., Wilts and Somerset 

(UK) 

Greater Manchester (UK) 

Surrey, East and West Sussex 

(UK) 

West-Midlands (UK) 

Bedfordshire and Hertfordshire 

(UK) 

Veneto (IT) 

Chesire (UK)  

Berks., Bucks. and Oxfordshire 

(UK) 

 

Hamburg (DE)  

Forrás: saját szerkesztés 2005. 

 

A fenti táblázatban foglaltam össze és jelöltem piros színnel azokat a régiókat, melyeket 

mindkét módszer fejlettnek jelölt. Mivel a pontozásos módszer segítségével általam 

fejlettnek ítélt régiók mintegy 60%-ban egyeztek meg a főkomponens-analízis által 

kiemelkedőnek tekintett régiókkal, ezért úgy gondolom, hogy az általam kiválasztott 

mutatók alapján lehatárolt 25 régióból álló kék banán jelentheti a komplex tekintetben 

vett fejlett övezet területét az Európai Unióban. 

 

A korábbiakban említett és részletezett vizsgálatokat követően érdekességképpen az általam 

javasolt régiókból álló kiemelt övezet NUTS II régióiban megvizsgáltam a 

foglalkoztatottsági mutatókat a tekintetben, hogy egy-egy régióban mekkora az 

egymáshoz viszonyított aránya a helyben foglalkoztatottaknak és a más régióba 

ingázóknak. Az adatok alapján megállapítható, hogy 2002-ben az övezet egyes régióiban a 

foglalkoztatottak kb. 80-90%-a dolgozott helyben, ami egyértelműen a gazdasági 

tevékenységek lokális koncentrációjára utal.  
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Ezek közül kivételt képez Outer-London régiója, ahol csupán a foglalkoztatottak 57,4%-a 

dolgozik helyben, 42,6% pedig ingázik (feltehetően Inner-Londonba). Az a régió viszont, 

ahol a helyben foglalkoztatottak aránya a legmagasabb, Southern and Eastern Ireland, 

mely régió foglalkoztatottjainak 99,8%-a dolgozik a régióban, tehát szinte elenyésző a 

régióból valamely másik régióba ingázók aránya. 

 

 

A foglalkoztatottak ágazati megoszlásának vizsgálata is érdekes képet tárhat elénk egy-

egy régió gazdasági szerkezetének jellemzésekor. A 25. sz. ábrán kívánom bemutatni a 

pontozásos módszer alapján kiválasztásra került 25 régió foglalkoztatottjainak ágazati 

megoszlását (melyhez az adatokat a 9. sz. melléklet tartalmazza). Az ábrán jól kivehető, 

hogy 2002-ben a szolgáltató szektorban foglalkoztatottak aránya minden régió esetében 

50% feletti volt, de inkább 60-80% közötti. Vannak régiók, pl. Inner London, ahol a 

harmadik szektor foglalkoztatottjainak aránya akár a 88,5%-ot is eléri. A gazdaság 

szerkezetének köszönhetően az iparban foglalkoztatottak aránya a legmagasabb 

Stuttgartban volt, ahol a foglalkoztatottak 41,7%-a dolgozott az ipari ágazatban. A 

mezőgazdaság – foglalkoztatásban betöltött – szerepét tekintve pedig elmondható, hogy a 

25 régió mezőgazdasági foglalkoztatottjainak arányában az első helyen szerepel Etela-

Suomi finn, és Sothern and Eastern ír régió 5,5-5,5%-kal. 
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25. sz. ábra. Ágazati megoszlás a kék banán régiók foglalkoztatottjai körében 

 

Forrás: EUROSTAT alapján saját szerkesztés 2005. 
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3.2.2 A földrajzi és gazdasági jellegű sárga banán övezetekre végzett elemzéseim 

 

A földrajzi sárga banán lehatárolásánál DICKEN illetve NEFEDOWA térképeit vettem 

alapul (a térképekre már a dolgozat korábbi fejezeteiben hivatkoztam, lsd. 23. és 24. oldal). 

Erre alapozva véleményem szerint a földrajzilag összefüggő kiemelt térség Kelet-Közép-

Európában 18 régióból állítható fel. Az említett szerzők térképei szerint (mely regionális 

lebontásban a 26. sz. ábrán látható) a régiók között egy német és három osztrák régió is 

szerepel. Ezeknek az adatait is a tagjelölt országok régióival (41 db) együtt számoltam. Az 

átlagszámítás alapját tehát ebben az esetben 45 régió képezte. 

 

 
26. sz. ábra. 18 régióból álló földrajzi sárga banán 

 

Forrás: saját szerkesztés 2005. 
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Az újonnan csatlakozott országok régióinak gazdasági-társadalmi jellemzésére az 

alábbi főbb mutatókat gyűjtöttem össze, illetve számoltam és vizsgáltam: 

 a régiók területe (km
2
), 2001 

 a régiók területe az új tagállamok összterületéből (%), 2001 

 a régiók népessége (1000 fő), 2000-2001 

 a régiók részesedése az új tagállamok össznépességéből (%), 2000-2001 

 a régiók népsűrűsége (fő/km
2
), 2000-2001 

 a régiók GDP-je (PPS), 1999-2002 

 a régiók részesedése az új tagállamok összes GDP-jéből (%), 1999-2002 

 1 főre jutó GDP az egyes régiókban (PPS), 1999-2002 

 1 főre jutó GDP az új tagállamok átlagának %-ában (%), 1999-2002 

 foglalkoztatottak aránya az aktív lakosság körében az egyes régiókban (%), 1999-

2002 

 munkanélküliségi ráta (%), 2002 

 a 12 hónapnál régebben munkanélküliek aránya a teljes munkanélküliek %-ban, 

(2002) 

 a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a régióban 1000 fő (2002) 

 

 

Az EU 15-ök vizsgálataihoz hasonlóan az újonnan csatlakozott országok régióira 

vonatkozóan is készítettem sorrendeket, melyek a 11. sz. mellékletben találhatók. A főbb 

mutatók szerint összeállítottam sorrendeket a vezető 10 régióra vonatkozóan, melyben jól 

látszik, hogy a régióknak a különböző sorrendeken belüli helye az egyes mutatókat tekintve 

egyáltalán nem rögzített. Más-más sorrendiség tapasztalható mind a jövedelmi, mind a 

foglalkoztatási mutatókat tekintve.  

 

Az az azonban elmondható, hogy 4 régió több esetben is az elsők között szerepel, 

természetesen más-más sorrendben követik egymást a különböző mutatók esetében. Ezen 

régiók, melyek kiemelkednek a többi közül Prága, Pozsony, Közép-Magyarország és 

Mazowieckie. E tekintetben kapcsolódik GORZELAK véleményéhez, miszerint Pozsony, 

Budapest és Prága a kiemelt magterületei a kelet-közép-európai térségnek, és amelyek 

mozgatói lehetnek a sárga banán övezet további fejlődésének. Arra viszont a magyarázat, 

hogy hogyan lehet a többi régióhoz képest oly magas az 1 főre jutó GDP mind Pozsonyban, 

mind Prágában az, hogy ebbe a két NUTS II régióba kizárólag a fővárosok tartoznak bele, 

míg pl. Közép-Magyarország esetében nemcsak Budapestből áll a régió, hanem hozzá 

tartozik a fejlettségben jelentősen elmaradó Pest megye is. 

 

A 27. sz. ábrán jól kivehető a kelet-közép-európai régiók fejlettségbeli különbsége. A 10 új 

tagállam régiói által előállított GDP-ből a legnagyobb – feltűnően kiemelkedő – résszel 

rendelkezik a Mazowieckie régió Lengyelországból 9,26%-kal. 2. helyen áll Közép-

Magyarország 7,06%-kal, 3. helyet foglalja el Slaskie lengyel régió 6,23%-kal. 4% felett 

részesedéssel (4,6%) bír még Prága is. Legalacsonyabb GDP hozzájárulása van az 1 db 

NUTS II régióból álló Máltának: 0,75%. Az első 4 régió gazdasági jelentősége a térségben 

vitathatatlan, hiszen ez a négy régió adja a 41 régió által előállított GDP 27,15%-át. 
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27. sz. ábra. A 41 régió részesedése a 10 új tagállam összes GDP-jéből 

Forrás: EUROSTAT alapján saját számítás és szerkesztés 2005. 

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

  
  P

R
A

H
A

  
  S

T
Ř

E
D

N
Í 

Č
E

C
H

Y
  

  J
IH

O
Z

Á
P

A
D

  
  S

E
V

E
R

O
Z

Á
P

A
D

  
  S

E
V

E
R

O
V

Ý
C

H
O

D
  

  J
IH

O
V

Ý
C

H
O

D
  

  S
T

Ř
E

D
N

Í 
M

O
R

A
V

A
  

  M
O

R
A

V
S

K
O

S
L

E
Z

K
O

  
E

E
S

T
I

  
K

Y
P

R
O

S
/K

IB
R

IS
  

L
A

T
V

IJ
A

  
L

IE
T

U
V

A
K

Ö
Z

É
P

-M
A

G
Y

A
R

O
R

S
Z

Á
G

  
  K

Ö
Z

É
P

-D
U

N
Á

N
T

Ú
L

  
  N

Y
U

G
A

T
-D

U
N

Á
N

T
Ú

L
  

  D
É

L
-D

U
N

Á
N

T
Ú

L
  

  É
S

Z
A

K
-M

A
G

Y
A

R
O

R
S

Z
Á

G
  

  É
S

Z
A

K
-A

L
F

Ö
L

D
  

  D
É

L
-A

L
F

Ö
L

D
  

M
A

L
T

A
  

  Ł
Ó

D
Z

K
IE

  
  M

A
Z

O
W

IE
C

K
IE

  
  M

A
Ł

O
P

O
L

S
K

IE
  

  S
L

Ą
S

K
IE

  
  L

U
B

E
L

S
K

IE
  

  P
O

D
K

A
R

P
A

C
K

IE
  

  S
W

IĘ
T

O
K

R
Z

Y
S

K
IE

  
  P

O
D

L
A

S
K

IE
  

  W
IE

L
K

O
P

O
L

S
K

IE
  

  Z
A

C
H

O
D

N
IO

P
O

M
O

R
S

K
IE

  
  L

U
B

U
S

K
IE

  
  D

O
L

N
O

Ś
L

Ą
S

K
IE

  
  O

P
O

L
S

K
IE

  
  K

U
JA

W
S

K
O

-P
O

M
O

R
S

K
IE

  
  W

A
R

M
IŃ

S
K

O
-M

A
Z

U
R

S
K

IE
  

  P
O

M
O

R
S

K
IE

  
S

L
O

V
E

N
IJ

A
  

  B
R

A
T

IS
L

A
V

S
K

Ý
 

  
  Z

Á
P

A
D

N
É

 S
L

O
V

E
N

S
K

O
  

  S
T

R
E

D
N

É
 S

L
O

V
E

N
S

K
O

  
  V

Ý
C

H
O

D
N

É
 S

L
O

V
E

N
S

K
O

 
28. sz. ábra. A 41 régió 1 főre jutó GDP-je az új tagállamok régióinak 1 főre jutó GDP 

átlagában 

Forrás: EUROSTAT alapján saját szerkesztés és számítás 2005. 
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A 10 új tagállam átlag 1 főre jutó GDP-jéhez hasonlított regionális 1 főre jutó GDP-ket 

mutatom be a 28. sz. ábrán. Első helyen – magasan a többi felett – Prága áll 289,94%-kal. 

Ezt a régiót követi Pozsony 227,16%-kal, és 3. helyen Közép-Magyarország zárja a sort 

182,16%-kal. Legalacsonyabb 1 főre jutó GDP-je Lubeskie lengyel régiónak van, ahol az 1 

főre jutó GDP 60,61%-a a 41 régió átlagának. Az is elmondható, hogy a régiók közül az 

átlag 1 főre jutó GDP felett mindössze 14 régió áll, vagyis alig 30%-a a régiók számának. 

 

Ezt követően a gazdasági jellegű sárga banán lehatárolására is a pontozásos módszert 

alkalmaztam. Ugyanazon mutatókat vizsgáltam ez esetben is, mint a kék banán lehatárolása 

esetén, csak természetesen itt nem az EU15-ök átlagához hasonlítottam az adatokat, hanem 

az újonnan csatlakozott 10 ország átlagához (illetve a földrajzi övezet esetében kiegészítve 

azt a megfelelő német és osztrák régiókkal).  

 

A 10 új tagállam 41 NUTS II régiójának pontozásos vizsgálatába bevont mutatók:  

 a régió részesedése az EU15 vagy az ACC 10 (tagjelölt/újonnan csatlakozott 

országok – Accession Countries) összes GDP-jéből (%), 2002 

 1 főre jutó GDP (PPS) EU15 (az osztrák régiók esetében)/ az ACC10 átlagában (%), 

2002 

 népsűrűség (fő/km
2
), 2001 

 a foglalkoztatottak aránya az aktív lakosság körében (%), 2002 

 12 hónapnál régebb óta munkanélküliek aránya az összes munkanélküli %-ában, 

2002 

 felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma (1000 fő), 2002 

 2002-es és az 1999-es 1 főre jutó GDP (PPS) közötti eltérés vizsgálata az egyes 

régiók esetében 

 

A 2004-ben csatlakozott 10 ország régióinak adatait pontoztam, a pontokat súlyoztam, és ez 

alapján próbáltam meghatározni a legfejlettebb régiók csoportját. A súlyozásnál ugyanúgy 

jártam el, mint a kék banán esetében. A bruttó hazai termékre vonatkozó adatokat 1-el 

súlyoztam, a népsűrűségre vonatkozót 0,5-el, a foglalkoztatási arányt, a hosszú távú 

munkanélküliségi rátát és a felsőfokú végzettségűek számát 0,75-el. (A régiók pontszámait 

tartalmazó összesítő táblázat a 12. sz. mellékletben látható.) 

 

A régió GDP-ből való részesedése esetén az alábbi pontokat használtam: 

 

4,50% felett  5 pont 

3,00 – 4,49  4 pont 

2,00 – 2,99  3 pont 

1,50 – 1,99  2 pont 

1,49 alatt  1 pont 

 

Az 1 főre jutó GDP-re vonatkozóan az alábbi pontokkal láttam el a régiókat: 

 

150% felett  4 pont 

100 – 149,99  3 pont 

75 – 99,99  2 pont 

74,99 alatt  1 pont 
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A népsűrűség vizsgálatakor az alábbiak voltak az általam alkalmazott pontok: 

 

1000 felett  5 pont 

500 – 999  4 pont 

120 – 499  3 pont  (az EU szabályozása szerint vidéki térségnek számít az a régió, 

melynek népsűrűsége kevesebb, mint 120 fő/km
2
) 

100 – 119  2 pont 

99 alatt  1 pont 

 

A foglalkoztatottak arányára vonatkozóan a következők voltak a pontok: 

 

55 felett  5 pont 

50 – 54,99  4 pont 

45 – 49,99  3 pont 

40 – 44,99  2 pont 

39,99 alatt  1 pont 

 

A hosszútávú munkanélküliségi ráta pontozása: 

 

35% alatt  5 pont 

35,1 – 45  4 pont 

45,1 – 55  3 pont 

55,1 – 65  2 pont 

65,1 felett  1 pont (a Strukturális Alapok eredeti 6 célkitűzéséből a harmadik 

azokra a régiókra vonatkozik elsősorban, melyekben a 12 hónapon túli munkanélküliek 

aránya az EU átlag feletti, lsd. 17. oldal) 

 

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők számát értékelve az alábbi pontokat adtam: 

 

300 felett  4 pont 

299,9 – 200  3 pont 

199,9 – 100  2 pont 

99,9 alatt  1 pont 

 

A maximális elérhető pontszám 22 volt. A pontok 50%-át (11 pont) elérő régiókat találtam 

arra alkalmasnak, hogy a sárga banán övezet tagjai legyenek. Azok közül is a földrajzi 

távolságok miatt kizárólag a kelet-közép-európaiakat vettem figyelembe, tehát Ciprust nem. 

Így 10 régió marad, amely esetlegesen az övezetbe sorolható, mely régiók adataikkal együtt 

megtalálhatók a 13. sz. mellékletben. A 29. sz. ábrán látható a 10 régióból álló övezet 

térképen való ábrázolása, mely jól mutatja, hogy bár ÉK-DNy irányú tengely vonalában 

húzódnak a régiók, de nem képeznek területileg összefüggő zónát. A földrajzi 

lehatárolással való összehasonlítást követően pedig elmondható, hogy a földrajzi 

szempontok alapján lehatárolt övezettől közvetlenül jobbra, keleti irányban húzódik a 

gazdasági mutatók alapján fejlettnek tekinthető régiók köre a kelet-közép-európai térségben. 
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29. sz. ábra. 10 régiós gazdasági sárga banán 

 

Forrás: saját szerkesztés 2005. 

 

A sárga banán gazdasági alapokon történő lehatárolásánál – a kék banántól eltérően – két 

változatot vizsgáltam. Egyik változat kizárólag a 2004-ben csatlakozott kelet-közép-európai 

országokra terjed ki, vagyis gazdasági tekintetben egymáshoz inkább hasonlító térségre, a 

másik viszont – igazodva a témával foglalkozó szakemberek meglátásaihoz – Ausztria 

három keleti régióját is tartalmazza (természetesen azért, mert Bécs térségét több 

alkalommal is az övezet részeként említik). 
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7. sz. táblázat. Sárga banán 

  Sárga banán változatok  

 

Földrajzi 

Gazdasági 

 Ausztria nélkül Ausztriával 

 10 régiós 13 régiós 

Régiók száma 18 10 13 

Össz GDP-ből való részesedés 2002 (%) 46,34% 44,81% 50,50% 

1főre jutó GDP csoportátlaga 2002 (%) 129,79% 144,62% 138,26% 

Duálmutató 2002 3,67 3,87 4,38 

Régiók száma, ahol az 1 főre jutó GDP jobban 

nőtt, mint a vizsgált összes régió átlagának 

növekedése (1999-2002) 

6 5 4 

Hány országot érint 6 6 7 

Vizsgált terület 
ACC10 + 3 

AT + 1 DE 
ACC10 ACC10+3AT 

Forrás: EUROSTAT és KSH alapján saját számítás és szerkesztés 2005. 

 

A 7. sz. táblázat jól ábrázolja azt, aminek az ellenkezőjét a kék banánnal kapcsolatban 

tapasztaltunk: jelen esetben azt, hogy a földrajzi tekintetben vett övezet duál-mutatója 

kisebb, mint a gazdasági tekintetben vett övezeteké, különösen, ha az osztrák régiókat 

bevesszük a vizsgálatba. Azaz a területi különbségek a földrajzi övezetben kisebbek, mint 

az általam kijelölt térségekben. A földrajzi jellegűben homogénebb régiók vannak, de az 

övezet gazdasági jelentősége – a régiószámot is figyelembe véve – összességében 

mérsékeltebb.  

 

A kétféle gazdasági jellegű lehatárolás közül a főbb sarokszámokat figyelembe véve a 10 

régióból állót javasolnám azért, mert a régiók számához viszonyítva az össz GDP-ből való 

részesedés a 13 régiós térségben arányaiban nem sokkal magasabb, mint a 10 régiósban. Az 

1 főre jutó GDP csoport átlaga viszont a 10 régiósban lényegesen több.  

 

Úgy gondolom tehát, hogy a 2002-es adatok alapján Bécset, Burgenlandot és 

Niederössterreich régiókat nem célszerű a sárga banán régiói közé sorolni, mert csak a 

térségen belüli különbségeket növelik és az 1 főre jutó GDP csoportátlagok is 

alacsonyabbak, mint az osztrák régiók nélküli változatokban. Megjegyezhető ugyan, hogy a 

különböző változatok esetében viszonylag azonos számú régió 1 főre jutó GDP-je nőtt 

jobban 1999-2002 között, mint a vizsgált térség átlaga.  

 

A földrajzi változat esetében – a mutatókat tekintve – nem igazán mutatkozik meg az, hogy 

a 3 fejlett osztrák régiót is belevettem a számításokba. Még ők sem igazán tudták jelentősen 

„feljavítani” a csoportátlagot. Azonban amikor már a 2004-ben csatlakozott országok közül 

kiválasztottam a legfejlettebb régiókat, és ezekhez tettem az osztrák régiókat, világosan 

látszott az övezet kiemelt gazdasági jelentősége az össz GDP-ből való részesedés 

tekintetében. Azonban ezzel párhuzamosan a régiók közötti különbség jelentős mértékűre 

növekedett. 
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A 30. sz. ábra térképen jelzi az általam vizsgált gazdasági jellegű sárga banánok két – 10 és 

13 régióból álló – változatát. 

 

 
30. sz. ábra. A 10 és 13 régiós sárga banán-változatok 

Forrás: saját szerkesztés 2005. 

 

A 10 kiválasztott régió ország szerinti összetételét jeleníti meg a 31. sz. ábra ahol látható, 

hogy mindössze 6 ország képviselteti magát a legfejlettebb régiók összetételében. Közülük 

Csehország és Lengyelország szerepel a legnagyobb számú (3-3) régióval. 
 

3

3

1

1

1

1 CZ

PL

HU

LV

SL

SK

 
31. sz. ábra. A mutatók alapján kiválasztott sárga banán övezet régióinak ország szerinti 

összetétele 

Forrás: saját szerkesztés 2005. 
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A vizsgálatom második témájára – a sárga banánra – is végeztem főkomponens-analízist 

abból a célból, hogy kiderüljön, jól ítéltem-e meg a fejlett régiók csoportját az újonnan 

csatlakozott országokon belül. A főkomponens-analízis által generált változókat tartalmazza 

a 8. sz. táblázat. 

 

8. sz. táblázat. A 41 régió főkomponens-analízisének eredményei 

Sajátérték 2.5950 1.7645 0.7998 0.5694 0.2009 0.0703 

Megoszlás 0.432 0.294 0.133 0.095 0.033 0.012 

Kumulatív 

megmagyarázási 

arány 

0.432 0.727 0.860 0.955 0.988 1.000 

Változók PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 

GDP resz -0.371  0.572 0.060 -0.044 -0.443 -0.578 

GDP/fo -0.574 -0.131 -0.172 0.171 -0.498 0.588 

Neps% -0.493 -0.190 0.187 0.633 0.467 -0.258 

Fogl -0.382 -0.295 -0.625 -0.494 0.250 -0.265 

Mnelk%  0.267  0.372 -0.728 0.504 0.061 0.036 

Ffok1000 -0.270  0.628 0.105 -0.263 0.521 0.426 

Forrás: MINITAB program 2005. 

 

A sajátértékek közül ebben az esetben is az 1-nél nagyobb értékeket vettem figyelembe. A 

kumulatív megmagyarázási arányokat tekintve látható, hogy a két komponens együttes 

megmagyarázási aránya 72,7%, ami igen közel van az elvárt 80%-hoz. Tehát itt is elegendő 

az első két adatot figyelembe venni. Az első főkomponenst elsősorban az 1 főre jutó GDP 

és a népsűrűség befolyásolja, ez alapján tekinthető ez egy ún. jövedelmi-fejlettségi 

mutatónak, míg a másikat a GDP-ből való részesedés és a felsőfokú végzettségűeknek a 

száma határozza meg, ez pedig lehet egy ún. gazdasági-képzettségi mutató. Mindkettőnél 

egy irányba ható tényezők befolyásolják a fiktív változók alakulását. Az elsőnél mindkettő 

negatív, a másodiknál mindkettő pozitív. Tehát a főkomponens-analízisben a régiók 

gazdasági fejlettségét az említett két tényezőre (jövedelmi-fejlettségi és gazdasági-

képzettségi) bonthatjuk. 
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Mivel a fejlettség meghatározásakor a leginkább elfogadott mutató még mindig az 1 főre jutó GDP, illetve a megmagyarázási arányokat 

figyelembe véve is az első főkomponens a hangsúlyosabb, ezért a főkomponens-analízis plotját bemutató 32. sz. ábrában azokat a régiókat 

tekintettem fejlettnek, melyek a C14 tengelyen a nulla érték alatt szerepelnek. 
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32. sz. ábra. A 41 régió plot-ja 

Forrás: MINITAB program 
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A pontozásos módszerrel kiválasztott régiók és a főkomponens-analízis eredményeként 

kijelölt régiókat a 9. sz. táblázatban foglaltam össze. 

 

9. sz. táblázat. A két módszer által kijelölt – gazdaságilag legfejlettebbnek tekinthető – 

régiók 

Pontozásos módszer (10) Főkomponens-analízis (13) 

Praha (CZ) Praha (CZ) 

Severovychod (CZ) Severovychod (CZ) 

Jihovychod (CZ) Jihovychod (CZ) 

Lietuva Lietuva 

Közép-Magyarország (HU) Közép-Magyarország (HU) 

Mazowieckie (PL) Mazowieckie (PL) 

Slaskie (PL) Slaskie (PL) 

Slovenija Slovenija 

Bratislavsky (SK)  Bratislavsky (SK)  

Malopolskie (PL) Stredni Cechy (CZ) 

 Jihozápad (CZ) 

 Nyugat-Dunántúl (HU) 

 Közép-Dunántúl (HU) 

Forrás: saját szerkesztés 2005. 

 

A két módszer alapján a fejlett régiók kiválasztásának egyezősége a 10 régiós változatra 

vonatkoztatva kifejezetten magas, 90%-os (9 régió).  

 

A pontozásos módszer által kjelölt 10 régió gazdasági jelentőségének alátámasztása céljából 

– a kék banán 25 régiójához hasonlóan – megvizsgáltam, hogy hogyan alakul a 

foglalkoztatottak körében a helyben dolgozók, illetve a más régióba ingázók aránya. 

Általában a régiókat tekintve a helyben foglalkoztatottak aránya 90% feletti. Legmagasabb 

ez az arány Közép-Magyarország régiójában, ahol a foglalkoztatottak 98,6%-a dolgozik a 

régióban, és csak 1,4% ingázik másik régióba. Őt követi alig lemaradva 98,2% és 1,8%-os 

aránnyal Pozsony, és harmadikként következik Prága 97,3% és 2,7%-os arányokkal. Ezek 

az arányok arra utalnak, hogy a fővárosokat magukba foglaló régiók ténylegesen centrális 

szerepet töltenek be régióikban. 

 

A 33. sz. ábrán mutatom be azt, hogy hogyan alakul a kiválasztott 10 régióban a 

foglalkoztatottak megoszlása a mezőgazdasági, ipari és szolgáltató szektor esetében (az 

adatok a 14. sz. mellékletben találhatók). A mezőgazdaság szerepe a foglalkoztatásban a 

legmagasabb (23,7%-os) a lengyel Malopolskie régióban, ahol ennek következtében a 

szolgáltató szektor szerepe a legalacsonyabb a vizsgált régiók körében (49,3%). Az 

iparban foglalkoztatottak aránya a legmagasabb (46,3%) a cseh Severovychod régióban, 

de szintén 40% feletti ez az arány egy másik cseh régióban (Jihovychod). A szolgáltató 

szektorban foglalkoztatottak aránya a legmagasabb Prágában (78,2%), amelytől csak alig 

marad le Közép-Magyarország régiója 71,9%-kal. Ez tényleg csak kis lemaradás ha azt 

nézzük, hogy Prága, mint főváros alkot egy régiót, míg Közép-Magyarországhoz 

Budapesten kívül Pest megye is hozzátartozik. 
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33. sz. ábra. Ágazati megoszlás a sárga banán régiók foglalkoztatottjai körében 

 

Forrás: EUROSTAT alapján saját szerkesztés 2005. 

 

 

 

Mivel mind a kék, mind a sárga banán esetében vizsgált, és – a pontozásos módszer 

segítségével általam fejlettnek ítélt – régiók nagy arányban egyeztek meg a főkomponens-

analízis által fejlettnek tartott régiókkal, ezért úgy gondolom, hogy az általam – 

gazdasági- és társadalmi mutatók alapján – lehatárolt kék és sárga banánok jelenthetik a 

komplex tekintetben vett fejlett térséget az Európai Unióban (2002), illetve a 2004-ben 

csatlakozott országok tekintetében.  

 

Disszertációmban a fejlett térségek elnevezésére – a szakirodalmi hivatkozások alapján – 

én is a banán elnevezést használtam. Azonban az általam kapott eredmények arra 

utalnak, hogy ezek a kiemelkedő fejlettségű övezetek egyáltalán nem alkotnak összefüggő 

területeket és ez alapján javasolt a térségek elnevezéseinek olyan módosítása, melyek 

sokkal inkább alkalmasak a fejlett régiók elszórt területi elhelyezkedésének vizuális 

ábrázolására. 
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

 

Kutatásom folyamán igyekeztem több olyan gazdasági mutatók és módszerek használatára, 

melyek segítségével hipotéziseim bizonyíthatók. Ezeknek megfelelően megpróbáltam a 

földrajzi egységként kezelt gazdasági övezetekben, közgazdasági mutatók segítségével 

lehatárolásokat végezni. Ennek eredményekén kutatásom alapján az alábbi új tudományos 

eredmények fogalmazhatók meg: 

 

 

1. Kutatásom eredményeként elvégeztem a szakirodalmi forrásokban megtalálható 

földrajzi egységként kezelt fejlesztési zónák NUTS II szintű lehatárolását, 

melyek alapján két egymással szorosan összefüggő fejlesztési zónát különítettem el. 

Ezen lehatárolás eredményeképpen lehetőség nyílik a szakirodalmi földrajzi 

zónák pontos közgazdasági vizsgálatára. 

 

 

2. Kutatásom eredményeképpen számos gazdasági mutató és két vizsgálati módszer 

felhasználásával új gazdaságfejlesztési zónákat határoltam le, melyek jelentős 

eltéréseket mutatnak a szakirodalom eddigi vizsgálataitól. Ennek megfelelően a 

szakirodalmi földrajzi 47, illetve 54 NUTS II régiós kék banán lehatárolás helyett 

gazdasági mutatókkal alátámasztott 25 NUTS II régiós gazdaságfejlesztési zónát 

mutattam ki, illetve a 18 régióból álló földrajzi sárga banán helyett pedig 10 

NUTS II régióból felépülő gazdasági jellegű zónát. 

 

 

3. Kutatásom eredményeképpen megállapítottam, hogy az általam kijelölt 

gazdaságfejlesztési zónák több országot érintenek mint az eddigi modellek, 

ellenben jelentősen kevesebb régióval nagyobb gazdasági erőt képviselnek a 

szakirodalmi lehatárolásokkal szemben. 

 

 

4. Vizsgálataimra alapozva megállapítottam, hogy a földrajzi lehatárolások által 

megfogalmazott gazdaságfejlesztési zónák számos olyan NUTS II régiót is 

magukban foglalnak, melyek a fejlődési zónák gravitációs hatására 

intenzívebben kellene, hogy reagáljanak. Vizsgálataimmal bizonyítottam, hogy a 

kiemelkedőn fejlett régiók esetében nem valósulnak meg a gravitációs zónák 

gazdaságélénkítési hatásai, ellenben folyamatos a duál mutatóval jól 

jellemezhető gazdasági különbség növekedése. Mindezek alapján megalapozott 

azon kutatási eredményem, hogy nem lehet gazdaságilag és földrajzilag egységes 

fejlesztési zónát lehatárolni az Európai Unióban. 
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5. Kutatásom eredményeképpen megállapítottam, hogy a NUTS II régiókon belül sem 

egységes a gazdaságfejlesztési szerkezet. Ennek megfelelően megfogalmazható, 

hogy azon NUTS II régiók tekinthetők kiemelkedően fejlettnek az EU 15-ök, illetve 

az új 10 tagállam gazdaságfejlesztési zónáiban, melyekben meghatározott irányú 

fejlődési centrum (főváros, világváros, kikötő, stb.) található. Vizsgálataimmal 

igazoltam, hogy ezen centrumok kialakulása olyan munkaerő-vándorlást generál 

az adott, illetve a szomszédos régiókban, amelyek jelentősen hatnak a szomszédos 

NUTS II régiók gazdaságfejlesztési lehetőségeire. Mindezek alapján 

megfogalmazható, hogy a centrumok vonzása okozza a régiók közötti gazdasági 

különbségek stagnálását. Ennek megfelelően ezen régiókban szükségesnek tartom 

felülvizsgálni a területfejlesztés hosszú távú prioritásait. 

 

 

6. Vizsgálataimra alapozva megfogalmaztam, hogy a gazdaságfejlesztési zónákkal 

határos NUTS II régiók fejlesztési stratégiáiban a keresletorientált (belső 

erőforrásokra, lokális sajátosságokra alapozott) stratégiáknak kell előtérbe 

kerülni, mivel a kínálatorientált stratégiák a vizsgálataimmal jól kimutathatóan nem 

teremtik meg a feltételeit a területi különbségek csökkentésének. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

 

1. Vizsgálataimban többféle módszerrel próbáltam kiemelni az Európai Unió, illetve 

Nyugat-Európa legfejlettebb régióit, és következtetésként levonható, hogy 

egyszerű sorrendek felállításával nem kaphatunk valós képet a fejlettségi 

szintekről, sorrendekről. Azért nem, hiszen a gazdasági fejlettség és 

versenyképesség már önmagukban komplex, összetett fogalmak, pontos 

meghatározásukra alkalmas módszerekről, illetve mutatókról még mindig nincs 

egyetértés a szakemberek körében. Komplex, többdimenziós vizsgálatok vihetnek 

el minket a megfelelő eredményhez.  

 

2. Az 1 főre jutó GDP alapján összeállított sorrendek és a vezető régiók földrajzi 

elhelyezkedése alapján megállapítottam, hogy az elmúlt fél évszázad alatt módosult 

ugyan, de lényegét tekintve nem változott a legfejlettebb régiók csoportja. Míg 1950-

ben az Egyesült Királyság szinte teljes területe a legfejlettebbek közé tartozott, 

addig 2002-re ez gyökeresen megváltozott, és csupán London agglomerációjára és 

Észak-Skóciára szűkült a kiemelt fejlettségű területek köre. Az észak-francia 

területek veszítettek az idő folyamán jelentőségükből, viszont vannak olyan területek, 

amik több évtizeden keresztül is megtartották előnyös pozíciójukat. Ilyen területek 

pl. az észak-olaszországi régiók, Párizs régiója, London és környéke, a Benelux-

államok bizonyos területei és Dánia is. Észrevehető „új” területek megjelenése is, 

melyek dinamikus fejlődésüknek köszönhetően sikeresen zárkóznak fel a 

legfejlettebbekhez. Ezek közé tartoznak Spanyolországban főleg Madrid és 

környéke és Írország déli területei. 

 

3. Összefüggőnek igazán az 1950-es adatok alapján kialakult nyugat-európai övezet 

tekinthető. Az 50-es évektől tartó időszakra elmondható, hogy a régiók közötti 

területi különbségek fokozatosan növekedtek, és csak azok a régiók tartották meg 

vezető pozíciójukat, ahol az ipar tartósan megtelepedett. A 2002-es térképre pillantva 

jól látható, hogy az igazán fejlett régiók meglehetősen szórva helyezkednek el az 

Európai Unión belül.  

 

4. Mivel a fejlett régiók főleg nagyvárosokhoz, fővárosokhoz, kikötőkhöz kötődnek, 

ezért a regionális politika hosszú távú céljai között szereplő cél megvalósítása (a 

túlnépesedett városközpontokra nehezedő demográfiai nyomás csökkentése) igazán 

indokolt. Javasolt folyamatosan figyelemmel kísérni a túlzott fejlődés negatív 

következményeit is, és lépéseket tenni azok enyhítésére.  

 

5. Ezzel egyidőben pedig javasolt átgondolni a vidékpolitika stratégai irányait, mivel a 

lakosság vidéken tartása és vidéken élők jövedelemszerzésének megélhetésének 

biztosítása a jövőben várhatóan egyre nehezebben lesz megvalósítható. Továbbá, 

stratégiákat javasolt készíteni az elnyelő MARKOV láncokhoz közelítő tendenciák 

kezelésére. 
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6. Pontosan megfogalmazott munkaerő-vándorlási mérlegek felállítására lenne 

szükség, hogy figyelemmel tudjuk kísérni a vándorlások irányát és intenzitását, 

melyekre alapozva kellene megfogalmazni a munkahelyteremtési, munkanélküliség-

csökkentési stratégiákat. 

 

7. Vizsgálataim alapján megfogalmazható az is, hogy a világváros-, tengeri kikötő-

központú régiók fejlődése várhatóan tovább fog fokozódni, miközben a többi régió 

ezt a fejlődési ütemet nehezen tudja követni, és ebből következően a régiók közötti 

indokolatlan fejlettségbeli különbségek csökkentésére irányuló hosszú távú 

regionális politikai célkitűzés megvalósítása különösen nehéz feladatokat ró majd a 

jövő strukturális politikájára.  

 

8. Javasolt átértékelni a gazdaságfejlesztési stratégiák irányait, prioritásait és felül kell 

vizsgálni a Strukturális Alapok támogatási politikáját.  

 

9. Elemzéseket kell végezni arra vonatkozóan, hogy nevezhetjük-e Bécset a keleti 

fejlesztési övezet koordinálójának, illetve a sárga és kék banánt összekötő hídnak. 

 

10. Gazdaságfejlesztési stratégiák kialakításakor figyelembe kell venni az Európai Unió 

infrastruktúrafejlesztési elképzeléseit, melyek a Helsinki-folyosók segítségével 

lehetőséget biztosíthatnak a 2004-ben csatlakozott – az Európai Unió korábbi 15 

tagállamához képest jóval gyengébb gazdasági potenciállal rendelkező – területeknek 

a régebbi tagállamokhoz való felzárkózásra, és a két terület közötti különbségek 

mérséklésére. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Dolgozatom témaválasztását elsősorban regionális gazdaságtani, illetve regionális politikai 

tanulmányaim befolyásolták, de természetesen mind a téma kiválasztásánál, mind pedig a 

feldolgozásánál szem előtt kellett tartanom Magyarország uniós csatlakozása érdekében tett 

előkészületeket a hazai és az uniós oldalról egyaránt. A konkrét téma meghatározására 

akkor került sor, amikor számos regionális témájú szakirodalom, publikáció 

áttanulmányozása során megtaláltam azt a területet ami számomra nagyon izgalmas volt, és 

amivel kapcsolatosan az volt a benyomásom, hogy viszonylag sokan érintették már, de 

mindig csak felületesen. Ez a témakör a gazdaságfejlesztési stratégiák kialakulása és 

alkalmazása a viszonylag homogénnek mondható fejlesztési övezetekben.  

 

Mivel a világ előrehaladottabb nagyhatalmaiban mindenütt létezik a gazdaságfejlesztés 

ilyen irányú megközelítése, ezért szükséges volt kijelölnöm egy szűkebb területet, 

integrációt, amire figyelmemet fókuszáltam a kutatás során. Mivel már a fejlesztési 

stratégiák kialakulásának nyomon követése is hatalmas, átfogó munka lett volna, ha az 

egész világra vonatkoztatom, ezért én elsősorban az Európai Uniót tekintettem kutatásom 

céljának, illetve kiterjesztettem vizsgálataimat a 2004-ben csatlakozott államokra is.  

 

Mindenki számára ismert, hogy egy-egy fejlesztési stratégia, egy-egy fejlesztési övezetnek 

tekintett terület sajátos, egyéni jellemzőkkel rendelkezik, hiszen mások az egyes területek 

földrajzi jellegzetességei, eltérnek az ökonómiai és a humán erőforrás adottságok. Ennek 

következtében kizárólag adott területre vonatkoztatva van értelme részletes stratégiai 

vizsgálatoknak. Emellett természetesen levonhatók a történelem folyamán alkalmazott 

tudatos területfejlesztési beavatkozások alapján bizonyos általános következtetések, 

melyeket más esetben is alkalmazni lehet, és ezáltal segítségére lehet a szakembereknek a 

hosszú távú stratégiák kidolgozásában. Meg kell jegyezni, hogy nemcsak a természeti és 

gazdasági környezet más, hanem a történelmi és politikai is. Egy-egy stratégiát mindig 

csak az adott történelmi és politikai háttér figyelembe vételével lehet valósághűen értékelni, 

nem szabad kiragadni bizonyos tényezőket az előbb említettek elhagyása nélkül. Ezek 

voltak azok a megfontolások, melyeket én is szem előtt tartottam a dolgozat elkészítésekor. 

 

Először történelmi áttekintést adtam arról, hogyan alakultak a területi viszonyok 

Európában, mikorra tehető a már tudatos területi politika kialakulása, milyen törekvések 

voltak a térszerkezet átalakítására, melyek voltak Európában azok a területek, melyeknek a 

fejlődése, szerepvállalása nagyban befolyásolta az európai térség jövőképét. Mivel engem 

elsősorban a regionális folyamatok érdekeltek, ezért szükségesnek tartottam bemutatni, 

hogyan alakult át, formálódott a regionális politika törvényi, jogi háttere, kitérve a 

reformok szükségességére és következményeire. Kitértem a regionális politika céljaira, 

célkitűzéseire, eszközeire, illetve mindazokra a strukturális pénzügyi lehetőségekre, melyek 

a célok megvalósításához rendelkezésre állnak. Említést tettem a regionális térfelosztás 

rendszerének, a NUTS-rendszernek a felépítéséről, alkalmazásáról is. 

 

A fejlesztési stratégiák kialakulásának megértéséhez szükségesnek tartottam az idők során 

kialakult növekedési elméletek és a hozzájuk kapcsolódó kritikák, bírálatok 

felsorakoztatását. Ezekre az elméletekre is igaz, hogy nem szabad kiragadnunk abból az 

adott korból, amikor megfogalmazásra kerültek.  
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Az elméletek igazán jól tükrözik az adott időszak gazdasági folyamatait, viszont érzékelhető 

bennük az, hogy egyre kifinomultabban, egyre több tényezőt, körülményt figyelembe véve 

fogalmazták meg őket, és ennek köszönhetően számos tekintetben segítségére lehetnek a ma 

szakembereinek. 

 

Ahhoz, hogy megértsük az Unióban hozott – regionális politikát érintő – döntéseket, 

tisztában kell lennünk azzal a fő irányzattal, amit az Unió az EURÓPA 2000 és később az 

EURÓPA 2000+ dokumentumaiban, illetve az Európai Területfejlesztési Perspektívában 

határozott meg. Előbbiek még az 1999-ig tartó időszakra, utóbbi pedig már a 2000-2006 

közötti időszakra vonatkozik. Ezekben fogalmazódtak meg azok az irányok, melyeket az 

európai integráció szem előtt tart, és amikhez – az integráció részeként – nekünk is 

illeszkednünk kell. Az EURÓPA 2000 és 2000+ foglalkozott elsősorban azokkal a 

fejlesztési övezetekkel, amiknek vizsgálatára én is hangsúlyt fektettem a dolgozat 

elkészítésénél. 

 

Ha fejlesztési stratégiát szeretnénk megfogalmazni egy-egy régióra, előtte pontos 

helyzetfeltárást kell készítenünk. Ahhoz azonban hogy tisztán lássuk a régió fejlettségi 

szintjét, versenyképességi potenciálját, tudnunk kell mérni ezeket a tényezőket. Azonban ez 

nem olyan könnyű és egyértelmű feladat, hiszen a régiók határait átszelő számos üzleti 

kapcsolat, több régióban telephellyel rendelkező vállalatok működése nehezíti a régiók 

gazdasági potenciáljának „tiszta” mérhetőségét. Mivel nagyon összetett ez a probléma, máig 

sincs egyetértés arra vonatkozóan, hogy mi legyen az az egyetlen mutató, ami hűen tükrözi 

a gazdasági fejlettséget és versenyképességet. Ezért még mindig az egy főre jutó GDP-t 

alkalmazzák a fentiek mérésére. 

 

Az egy főre jutó GDP mellett más gazdasági-társadalmi mutatókat is felsorakoztattam a 

vizsgálatomban (bár nem volt könnyű, mert nagyon kevés adat áll rendelkezésre regionális 

szintre lebontva még az Európai Unióban is). Az EU 213 régiója közül próbáltam kijelölni 

azokat a „kék banán” övezetbe tartozó régiókat, melyekre számos kutató térképekben már 

hivatkozott, de a regionális lehatárolásukat – tudomásom szerint – senki nem tette még meg. 

Ezek mellé párhuzamban felállítottam olyan övezeteket, melyek kizárólag gazdasági-

társadalmi mutatók szerinti fejlett régiókat foglalják magukba. Ugyanezen vizsgálatokat 

elvégeztem a kelet-közép-európai térségre is, és a 41 NUTS II szintű régió közül kijelöltem 

a sárga banánt alkotó régiókat. 
 

Következtetésként levonható, hogy a földrajzilag egységesnek tekintett övezetek gazdasági 

teljesítménye nem kimagaslóan magas, mert az igazán fejlett régiókkal határos – szintén az 

övezethez tartozó – régiók egyáltalán nem hordoznak magukban magas fejlődési potenciált. 

A mutatók alapján komplex fejlettséget tükröző régiók viszont nem alkotnak összefüggő 

övezetet sem az EU 15-ökön belül, sem pedig a 2004-ben csatlakozott államokon belül. A 

két módon meghatározott övezet területileg csak részben fedi egymást.  
 

Hosszú távon az a célunk, hogy célzott, terület-specifikus gazdaságfejlesztési stratégiák 

segítségével mérsékeljük a régiók közötti különbséget lehetőleg úgy, hogy a hátrányosabb 

helyzetű régiókat felzárkóztassuk a fejlett régiókhoz, hogy a most földrajzilag összefüggő 

övezetet alkotó régiók mindegyike kiemelkedő fejlesztési potenciállal rendelkező régió 

legyen az Európai Unió területén belül.  
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SUMMARY 

 

I have chosen the topic of my disseration primarily based on my studies in regional 

economics and regional policy. But as choosing the topic I must not have forgotten all the 

preparations from both sides made in order that Hungary could join the European Union. I 

managed to determine the concrete topic when having studied several regional publications 

I have found an exciting area which has been only skimmed before. This topic is the 

creation and application of economic development strategies in development zones which 

can be considered quite homogenious.  

 

Since this approach towards economic development exists in all the well-industrialized 

powers of the world, I needed to mark a smaller area, an integration to focus my attention 

on. Since the presentation of the creation of economic development strategies would have 

been an enormous work if I had done it for the whole world, so I considered the European 

Union as the primary objective of my research, but I have extended my work to the 

accession countries.  

 

It is well known that a development strategy, a development zone has its own 

characteristics. The geographical characteristics, the economic and the human qualities are 

different. Therefore, detailed strategic examinations must be carried out on specific areas. 

Beside this, certain general conclusions can also be drawn from the conscious spatial 

development actions which can be applied in other cases also, thus can be helpful for the 

experts in working out long-term strategies. We need to notice that not only the natural and 

economic environment are different in the different areas, but the historical and political 

background too. Every strategy must only be evaluated in its period of creation, with the 

historical and political background. Certain factors must not be picked out with ignoring the 

abovementioned. These considerations were the ones that I have kept in mind during the 

compilation of the dissertation. 

 

Firstly I have provided a historical review on the changes in the spatial structure of Europe, 

on the date of the appearance of a conscious spatial policy, on the actions to change the 

spatial structure, on the areas in Europe whose development has great influence on the 

European future. 

 

Since my attention primarily focused on the regional processes I considered necessary to 

present how the legal background of the regional policy has been changing, touching the 

need for reforms and conclusions. I have briefly touched the aims, objectives, instruments 

of regional policy, and all the structural funds that are available for the realization of 

objectives. I have also mentioned the structure and the areas of application of spatial 

administration system of NUTS. 

 

To be able to understand the creation of development strategies I considered necessary to 

list up the different development theories and the related critics. It is true for these theories 

that they must not be picked out from the historical time of their appearance.  

The theories reflect the economic processes of given periods well, but at the same time they 

were determined with the involvement of increasing number of factors and due to this they 

can be helpful for today’s experts. 
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To be able to understand the regional policy decisions made in the Union we need to know 

the main direction that is written down in documents like EUROPE 2000 and later in 

EUROPE 2000+ and in the European Spatial Development Prospective. The former 

ones referred to the period before 1999, the latter referred to the period 2000-2006. These 

documents include the objectives and the directions which eyes are kept on in the European 

integration, and to which we need to adapt as being the member of its. EUROPE 2000 and 

2000+ have included those development zones on which I have also focused during the 

compilation of my thesis. 

 

If we would like to develop a development strategy for a region, we need to make an 

evaluation on the situation. To be able to see clearly the level of development and 

competitiveness of a regionle to measure these factors. However, it is not an easy and clear 

task since the business relations over the regions’ borders and the companies with several 

branches in different regions make the „clear” measurability difficult. Since this problem is 

quite complicated, there is still not a consensus on one single indicator that can reflect the 

economic development and competitiveness. Thus the GDP per capita is applied for 

measuring the abovementioned factors. 

 

In my research, beside GDP per capita, I have listed up other economic-social indicators too 

(though it was not easy since there are only few data at NUTS II. regional levels even in the 

European Union), because I wanted to show the development levels of the regions from 

several points of views.  

 

In the next step out of the 213 Union regions I tried to indicate the regions that belong to the 

„blue banana” for which many researchers had quoted in their maps, but their regional 

definition has not done by anyone before. Paralelly I have presented such zones that only 

include developed regions from both economic and social aspects. I have carried out the 

same research concerning the 41 regions of the 10 new members and I have presented a 

zone in Central-Eastern-Europe called „yellow banana”. 

 

As a consequence it can be drawn that the economic performance of geographically sound 

zones are important as a whole, but if we look at the performances per region, it is not so 

high, because many regions – being also members of the zones – and neighbouring the 

developed ones do not have high development potentials. The regions showing complex 

development based on the indicators do not form one territorial zone neither in the EU 15 

nor in the 10 new members. The zones formed in two ways have only little territory in 

common.  

 

Therefore, our long-term objective is to moderate the inequalities between the regions 

with the help of aimed, specific economic development strategies in a way that the regions 

lagging behind catch up with the developed ones. And to enable that all the regions – 

currently included in the geographical zones – may dinamically develop and may be 

looked at as the driving forces and the greatly important territories of the European 

Union.  
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(2002) 

84. oldal 

21.sz. ábra A 84 legfejlettebb régió részesedése az EU 15 összes GDP-

jéből 

86. oldal 
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22.sz. ábra A 84 legfejlettebb régió 1 főre jutó GDP-je az EU 15 

átlagának %-ában 

87. oldal 

23.sz. ábra A mutatók alapján körvonalazódott 25-régiós kék banán-

változat 

88. oldal 

24.sz. ábra A 84 régió plot-ja 92. oldal 

25.sz. ábra Ágazati megoszlás a kék banán régiók foglalkoztatottjai 

körében 

94. oldal 

26.sz. ábra A 18 régióból álló földrajzi sárga banán 95. oldal 

27.sz. ábra A 41 régió részesedése a 10 új tagállam összes GDP-jéből 97. oldal 

28.sz. ábra A 41 régió 1 főre jutó GDP-je az új tagállamok régióinak 1 

főre jutó GDP átlagában 

97. oldal 

29.sz. ábra 10 régiós gazdasági sárga banán 100. oldal 

30.sz. ábra A 10 és 13 régiós sárga banán-változatok 102. oldal 

31.sz. ábra A mutatók alapján kiválasztott sárga banán övezet 

régióinak ország szerinti összetétele 

102. oldal 

32.sz. ábra A 41 régió plot-ja 104. oldal 

33.sz. ábra Ágazati megoszlás a sárga banán régiók foglalkoztatottjai 

körében 

106. oldal 
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           3. sz. melléklet 

 

Régiók sorrendje az egy főre jutó GDP alapján az Európai Unióban 

Sorsz 

  

Régió (NUTS 2003) 

1 főre 

jutó 

GDP 

2002 

PPS 

1 főre jutó 

GDP PPS 

2002 

EU15=100% 

1. UK       INNER LONDON 66 761 305,79% 

2. BE 
    REG.BRUXELLES-CAP. /  BRUSSELS 

HFDST.GEW. 49 645 227,40% 

3.     LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 45 026 206,24% 

4. DE     HAMBURG 39 766 182,15% 

5. FR     ILE DE FRANCE 37 267 170,70% 

6. AT       WIEN 36 603 167,66% 

7. UK       BERKS., BUCKS. & OXFORDSHIRE 34 251 156,88% 

8. IT       PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO* 33 783 154,74% 

9. SE     STOCKHOLM 33 488 153,39% 

10. DE       OBERBAYERN 33 454 153,23% 

11. FIN     ÅLAND 32 795 150,22% 

12. NL       UTRECHT 32 710 149,83% 

13. DE       DARMSTADT 32 474 148,74% 

14. UK       NORTH EASTERN SCOTLAND 31 823 145,76% 

15. DE     BREMEN 31 672 145,07% 

16. IR     SOUTHERN AND EASTERN 31 232 143,06% 

17. NL       NOORD-HOLLAND 30 197 138,32% 

18. NL       GRONINGEN 30 028 137,54% 

19. DE       STUTTGART 29 032 132,98% 

20. BE       ANTWERPEN 28 876 132,26% 

21. IT       LOMBARDIA 28 870 132,24% 

22. IT       EMILIA-ROMAGNA 28 870 132,24% 

23. UK       GLOUCS., WILTS. & NORTH SOMERSET 28 353 129,87% 

24. AT       SALZBURG 28 290 129,58% 

25. FIN       ETELÄ-SUOMI* 28 226 129,29% 

26. IT       VALLE D'AOSTA 28 137 128,88% 

27. UK       CHESHIRE 28 036 128,42% 

28. UK       SURREY, EAST & WEST SUSSEX 27 589 126,37% 

29. UK       BEDFORDSHIRE & HERTFORDSHIRE 27 583 126,34% 

30. IT       PROVINCIA AUTONOMA TRENTO* 27 307 125,08% 

31. DE       KARLSRUHE 27 024 123,78% 

32. NL       ZUID-HOLLAND 26 946 123,42% 

33. ES     MADRID 26 822 122,86% 

34. AT       VORARLBERG 26 591 121,80% 

35. IT       LAZIO 26 482 121,30% 

36. IT       PIEMONTE 26 473 121,26% 

37. IT       FRIULI-VENEZIA GIULIA 26 288 120,41% 

38. AT       TIROL 26 263 120,30% 

39. IT       VENETO 26 108 119,59% 

40. DE       MITTELFRANKEN 26 021 119,19% 

41.     DENMARK 25 936 118,80% 

42. DE       DÜSSELDORF 5 773 118,05% 

43. NL       NOORD-BRABANT 25 579 117,16% 

44. BE       VLAAMS BRABANT 25 415 116,41% 
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45. IT       TOSCANA 25 335 116,05% 

46. ES       COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 25 326 116,00% 

47. IT       LIGURIA 25 039 114,69% 

48. ES       PAIS VASCO 24 798 113,59% 

49. ES       ISLAS BALEARES 24 787 113,54% 

50. UK       EASTERN SCOTLAND 24 724 113,25% 

51. DE       KÖLN 24 660 112,95% 

52. UK       EAST WALES 24 549 112,45% 

53. DE       TÜBINGEN 24 184 110,77% 

54. FR        RHONE-ALPES 24 166 110,69% 

55. BE       BRABANT WALLON 24 159 110,66% 

56. UK       HAMPSHIRE & ISLE OF WIGHT 24 113 110,45% 

57. FR       ALSACE 24 045 110,14% 

58. UK       WEST MIDLANDS 24 021 110,03% 

59. UK       LEICS., RUTLAND & NORTHANTS. 23 902 109,48% 

60. AT       OBERÖSTERREICH 23 891 109,43% 

61. UK       WEST YORKSHIRE 23 819 109,10% 

62. ES       CATALUÑA 23 780 108,92% 

63. PT       LISBOA* 23 665 108,40% 

64. DE       SCHWABEN 23 344 106,93% 

65. SE     VÄSTSVERIGE 23 060 105,62% 

66. UK       GREATER MANCHESTER 23 059 105,62% 

67. EL       STEREA ELLADA 23 045 105,56% 

68. BE       WEST-VLAANDEREN 22 935 105,05% 

69. UK       OUTER LONDON 22 836 104,60% 

70. DE       FREIBURG 22 770 104,30% 

71. UK       NORTH YORKSHIRE 22 745 104,18% 

72. DE       OBERPFALZ 22 738 104,15% 

73. IT       MARCHE 22 728 104,10% 

74. NL       LIMBURG (NL) 22 605 103,54% 

75. ES       LA RIOJA 22 595 103,49% 

76. DE       KASSEL 22 509 103,10% 

77. SE     SYDSVERIGE 22 466 102,90% 

78. UK       SOUTH WESTERN SCOTLAND 22 437 102,77% 

79. NL       ZEELAND 22 389 102,55% 

80. UK       EAST ANGLIA 22 360 102,42% 

81. FR       HAUTE-NORMANDIE 22 342 102,34% 

82. IT       UMBRIA 22 280 102,05% 

83. NL       GELDERLAND 22 265 101,98% 

84. DE       UNTERFRANKEN 22 258 101,95% 

85. DE       OBERFRANKEN 22 229 101,82% 

86. DE       NIEDERBAYERN 22 215 101,75% 

87. FR       CHAMPAGNE-ARDENNE 22 188 101,63% 

88. DE       BRAUNSCHWEIG 22 098 101,22% 

89. DE       DETMOLD 22 087 101,17% 

90. SE     MELLERSTA NORRLAND 21 946 100,52% 

91. FR        PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 21 925 100,43% 

92. NL       OVERIJSSEL 21 890 100,27% 

93. DE     SAARLAND 21 874 100,19% 

94. BE       OOST-VLAANDEREN 21 857 100,11% 

95. SE     SMAALAND MED ÖARNA 21 817 99,93% 

96. DE       HANNOVER 21 771 99,72% 
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97. DE       RHEINHESSEN-PFALZ 21 759 99,67% 

98. FR       BOURGOGNE 21 742 99,59% 

99. AT       STEIERMARK 21 697 99,38% 

100. UK       HEREFORDSHIRE, WORCS. & WARKS. 21 658 99,20% 

101. FR        AQUITAINE 21 559 98,75% 

102. ES       ARAGON 21 538 98,65% 

103. UK       DERBYSHIRE & NOTTINGHAMSHIRE 21 534 98,64% 

104. FR        PAYS DE LA LOIRE 21 488 98,42% 

105. FR       CENTRE 21 475 98,36% 

106. NL       FRIESLAND 21 189 97,05% 

107. AT       KÄRNTEN 21 172 96,98% 

108. FR        MIDI-PYRENEES 21 093 96,62% 

109. FR       FRANCHE-COMTE 21 086 96,58% 

110. SE     ÖSTRA MELLANSVERIGE 21 064 96,48% 

111. DE       ARNSBERG 21 043 96,39% 

112. SE     ÖVRE NORRLAND 21 022 96,29% 

113. FIN       LÄNSI-SUOMI* 21 009 96,23% 

114. DE     SCHLESWIG-HOLSTEIN 20 949 95,96% 

115. DE       GIESSEN 20 929 95,86% 

116. UK 

      NORTHUMBERLAND & TYNE AND 

WEAR 20 912 95,79% 

117. BE       LIMBURG (B) 20 840 95,46% 

118. SE     NORRA MELLANSVERIGE 20 735 94,98% 

119. FIN       POHJOIS-SUOMI* 20 663 94,65% 

120. AT       NIEDERÖSTERREICH 20 604 94,38% 

121. FR        BRETAGNE 20 581 94,27% 

122. DE     BERLIN 20 454 93,69% 

123. UK       ESSEX 20 411 93,49% 

124. UK 

      EAST RIDING & NORTH 

LINCOLNSHIRE 20 398 93,43% 

125. DE       WESER-EMS 20 278 92,88% 

126. UK       KENT 20 233 92,68% 

127. FR        AUVERGNE 20 206 92,55% 

128. UK       DORSET & SOMERSET 20 204 92,54% 

129. UK       LANCASHIRE 20 176 92,41% 

130. FR       BASSE-NORMANDIE 19 901 91,16% 

131. FR        LIMOUSIN 19 851 90,93% 

132. NL       DRENTHE 19 823 90,80% 

133. UK     NORTHERN IRELAND 19 608 89,81% 

134. FR        POITOU-CHARENTES 19 588 89,72% 

135. FR       LORRAINE 19 542 89,51% 

136. ES       CANTABRIA 19 458 89,13% 

137. IT       ABRUZZO 19 442 89,05% 

138. IR     BORDER, MIDLAND AND WESTERN 19 374 88,74% 

139. FR       PICARDIE 19 305 88,43% 

140. UK       SHROPSHIRE & STAFFORDSHIRE 19 269 88,26% 

141. EL       NOTIO AIGAIO 19 265 88,24% 

142. DE       KOBLENZ 19 233 88,10% 

143. ES       COMUNIDAD VALENCIANA 19 196 87,93% 

144. FR     NORD-PAS-DE-CALAIS 19 158 87,75% 

145. UK       DEVON 19 146 87,70% 

146. NL       FLEVOLAND 19 133 87,64% 

147. UK       SOUTH YORKSHIRE 19 009 87,07% 
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148. DE       MÜNSTER 18 995 87,01% 

149. PT     REGIÃO AUTONOMA DE MADEIRA 18 968 86,88% 

150. ES     CANARIAS 18 847 86,33% 

151. ES       CASTILLA Y LEON 18 583 85,12% 

152. FR        LANGUEDOC-ROUSSILLON 18 578 85,10% 

153. UK       MERSEYSIDE 18 422 84,38% 

154. BE       LIEGE 18 378 84,18% 

155. FR        CORSE 18 331 83,96% 

156. DE       TRIER 18 283 83,74% 

157. UK       LINCOLNSHIRE 18 170 83,23% 

158. UK       CUMBRIA 17 967 82,30% 

159. IT       MOLISE 17 863 81,82% 

160. BE       LUXEMBOURG (B) 17 529 80,29% 

161. IT       SARDEGNA 17 429 79,83% 

162. BE       NAMUR 17 424 79,81% 

163. EL     ATTIKI 17 419 79,79% 

164. ES       CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA* 17350 79,47% 

165. FIN       ITÄ-SUOMI 17 329 79,37% 

166. ES       CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA* 17273 79,12% 

167. AT       BURGENLAND 17 244 78,98% 

168. UK       TEES VALLEY & DURHAM 17 229 78,92% 

169. ES       REGION DE MURCIA 17 172 78,66% 

170. PT       ALGARVE 17 170 78,65% 

171. ES       PRINCIPADO DE ASTURIAS 17 086 78,26% 

172. EL       DYTIKI MAKEDONIA 17 059 78,14% 

173. DE       LÜNEBURG 17 027 77,99% 

174. EL       VOREIO AIGAIO 16 795 76,93% 

175. EL       KENTRIKI MAKEDONIA 16 710 76,54% 

176. EL       PELOPONNISOS 16 371 74,99% 

177. UK       HIGHLANDS AND ISLANDS 16 226 74,32% 

178. IT       BASILICATA 16 180 74,11% 

179. DE       LEIPZIG 16 095 73,72% 

180. ES       CASTILLA-LA MANCHA 16 094 73,72% 

181. DE       BRANDENBURG-SÜDWEST* 15 994 73,26% 

182. UK       WEST WALES & THE VALLEYS 15 991 73,25% 

183. DE       HALLE 15 919 72,92% 

184. EL       KRITI 15 907 72,86% 

185. DE       DRESDEN 15 900 72,83% 

186. FR       MARTINIQUE** 15877 72,72% 

187. BE       HAINAUT 15 862 72,65% 

188. ES       GALICIA 15 811 72,42% 

189. DE     THÜRINGEN 15 394 70,51% 

190. UK       CORNWALL & ISLES OF SCILLY 15 366 70,38% 

191. IT       PUGLIA 15 341 70,27% 

192. DE     MECKLENBURG-VORPOMMERN 15 237 69,79% 

193. IT       CAMPANIA 15 226 69,74% 

194. DE       MAGDEBURG 15 219 69,71% 

195. IT       SICILIA 15 095 69,14% 

196. ES       ANDALUCIA 15 055 68,96% 

197. DE       BRANDENBURG-NORDOST* 14 987 68,65% 

198. DE       CHEMNITZ 14 713 67,39% 

199. IT       CALABRIA 14 336 65,67% 
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200. EL       IONIA NISIA 14 303 65,51% 

201. FR       GUADELOUPE** 14202 65,05% 

202. DE       DESSAU 14 085 64,52% 

203. PT       ALENTEJO* 14 083 64,51% 

204. EL       THESSALIA 13 710 62,80% 

205. PT     REGIÃO AUTONOMA DOS ACORES 13 365 61,22% 

206. PT       CENTRO (P)* 13 343 61,12% 

207. EL       IPEIROS 13 116 60,08% 

208. ES       EXTREMADURA 13 033 59,70% 

209. PT       NORTE 13 017 59,62% 

210. FR       REUNION** 12727 58,30% 

211. EL       ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI 12 522 57,36% 

212. EL       DYTIKI ELLADA 12 339 56,52% 

213. FR       GUYANE** 12136 55,59% 

          Forrás: EUROSTAT alapján saját számítás, 2005. 
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         4. sz. melléklet 

 

Régiók sorrendje a részesedésük alapján az EU15 összesített GDP-jéből 

Sorsz  

Régió (NUTS 2003) 

Régió 

részesedése 

az EU15 

összes 

GDP-jéből 

2002 (PPS) 

1. FR ILE DE FRANCE 4,70% 

2. IT LOMBARDIA 3,09% 

3. UK INNER LONDON 2,19% 

4. ES CATALUÑA 1,69% 

5. ES MADRID 1,61% 

6. FR RHONE-ALPES 1,59% 

7.  DENMARK 1,58% 

8. DE OBERBAYERN 1,58% 

9. IT LAZIO 1,54% 

10. DE DÜSSELDORF 1,54% 

11. DE DARMSTADT 1,39% 

12. IT VENETO 1,35% 

13. IT EMILIA-ROMAGNA 1,31% 

14. DE STUTTGART 1,31% 

15. IT PIEMONTE 1,27% 

16. ES ANDALUCIA 1,26% 

17. DE KÖLN 1,21% 

18. UK OUTER LONDON 1,16% 

19. FR PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,16% 

20. NL ZUID-HOLLAND 1,05% 

21. IR SOUTHERN AND EASTERN 1,02% 

22. IT TOSCANA 1,01% 

23. IT CAMPANIA 0,99% 

24. DE ARNSBERG 0,91% 

25. ES COMUNIDAD VALENCIANA 0,90% 

26. NL NOORD-HOLLAND 0,88% 

27. FR NORD-PAS-DE-CALAIS 0,87% 

28. IT SICILIA 0,85% 

29. DE KARLSRUHE 0,83% 

30. FIN ETELÄ-SUOMI* 0,82% 

31. UK BERKS., BUCKS. & OXFORDSHIRE 0,82% 

32. FR PAYS DE LA LOIRE 0,81% 

33. UK SURREY, EAST & WEST SUSSEX 0,80% 

34. DE BERLIN 0,79% 

35. DE HAMBURG 0,78% 

36. EL ATTIKI 0,77% 

37. FR AQUITAINE 0,73% 

38. PT LISBOA* 0,73% 

39. UK WEST MIDLANDS 0,70% 

40. SE STOCKHOLM 0,70% 

41. IT PUGLIA 0,70% 

42. UK 

GLOUCS., WILTS. & NORTH 

SOMERSET 0,70% 

43. NL NOORD-BRABANT 0,70% 
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44. FR BRETAGNE 0,69% 

45. DE SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,67% 

46. UK GREATER MANCHESTER 0,66% 

47. AT WIEN 0,65% 

48. FR MIDI-PYRENEES 0,63% 

49. FR CENTRE 0,60% 

50. ES PAIS VASCO 0,58% 

51. UK SOUTH WESTERN SCOTLAND 0,58% 

52. DE MÜNSTER 0,57% 

53. UK WEST YORKSHIRE 0,56% 

54. DE WESER-EMS 0,56% 

55. DE FREIBURG 0,56% 

56. UK EAST ANGLIA 0,56% 

57. BE 
REG.BRUXELLES-CAP. /  BRUSSELS 

HFDST.GEW. 0,56% 

58. PT NORTE 0,54% 

59. BE ANTWERPEN 0,54% 

60. DE HANNOVER 0,54% 

61. UK EASTERN SCOTLAND 0,53% 

62. ES CASTILLA Y LEON 0,52% 

63. DE DETMOLD 0,52% 

64. FR LORRAINE 0,51% 

65. FR LANGUEDOC-ROUSSILLON 0,50% 

66. UK BEDFORDSHIRE & HERTFORDSHIRE 0,50% 

67. DE MITTELFRANKEN 0,50% 

68. DE RHEINHESSEN-PFALZ 0,50% 

69. NL GELDERLAND 0,49% 

70. ES GALICIA 0,49% 

71. DE TÜBINGEN 0,49% 

72. UK HAMPSHIRE & ISLE OF WIGHT 0,49% 

73. UK DERBYSHIRE & NOTTINGHAMSHIRE 0,49% 

74. FR ALSACE 0,48% 

75. DE SCHWABEN 0,47% 

76. SE VÄSTSVERIGE 0,47% 

77. FR HAUTE-NORMANDIE 0,45% 

78. IT LIGURIA 0,45% 

79. UK LEICS., RUTLAND & NORTHANTS. 0,43% 

80. NL UTRECHT 0,43% 

81. DE THÜRINGEN 0,42% 

82. DE BRAUNSCHWEIG 0,42% 

83. FR PICARDIE 0,41% 

84. FR BOURGOGNE 0,40% 

85. IT MARCHE 0,38% 

86. ES CANARIAS 0,38% 

87. UK NORTHERN IRELAND 0,38% 

88. AT OBERÖSTERREICH 0,38% 

89. UK ESSEX 0,38% 

90. FR POITOU-CHARENTES 0,37% 

91. UK KENT 0,36% 

92. AT NIEDERÖSTERREICH 0,36% 

93. EL KENTRIKI MAKEDONIA 0,36% 

94. SE ÖSTRA MELLANSVERIGE 0,36% 
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95. PT CENTRO (P)* 0,36% 

96. IT FRIULI-VENEZIA GIULIA 0,35% 

97. BE OOST-VLAANDEREN 0,34% 

98. DE UNTERFRANKEN 0,34% 

99. UK WEST WALES & THE VALLEYS 0,34% 

100. FR CHAMPAGNE-ARDENNE 0,34% 

101. DE KOBLENZ 0,33% 

102. UK 

NORTHUMBERLAND & TYNE AND 

WEAR 0,33% 

103. SE SYDSVERIGE 0,33% 

104. IT CALABRIA 0,33% 

105. DE LÜNEBURG 0,33% 

106. UK SHROPSHIRE & STAFFORDSHIRE 0,33% 

107. UK LANCASHIRE 0,33% 

108. FR BASSE-NORMANDIE 0,32% 

109. IT SARDEGNA 0,32% 

110. DE KASSEL 0,32% 

111. ES CASTILLA-LA MANCHA 0,32% 

112. FIN LÄNSI-SUOMI* 0,32% 

113. UK CHESHIRE 0,31% 

114. DE DRESDEN 0,31% 

115. UK 

HEREFORDSHIRE, WORCS. & 

WARKS. 0,30% 

116. DE MECKLENBURG-VORPOMMERN 0,30% 

117. FR AUVERGNE 0,30% 

118. DE NIEDERBAYERN 0,30% 

119. UK EAST WALES 0,30% 

120. BE VLAAMS BRABANT 0,30% 

121. BE WEST-VLAANDEREN 0,30% 

122. NL LIMBURG (NL) 0,29% 

123. AT STEIERMARK 0,29% 

124. ES ARAGON 0,29% 

125. UK MERSEYSIDE 0,29% 

126. DE OBERFRANKEN 0,28% 

127. DE OBERPFALZ 0,28% 

128. IT ABRUZZO 0,28% 

129. UK DORSET & SOMERSET 0,27% 

130. UK SOUTH YORKSHIRE 0,27% 

131. NL OVERIJSSEL 0,27% 

132. FR FRANCHE-COMTE 0,27% 

133. DE CHEMNITZ 0,27% 

134. DE SAARLAND 0,26% 

135. DE BRANDENBURG-SÜDWEST* 0,26% 

136. DE GIESSEN 0,25% 

137. DE BREMEN 0,24% 

138. UK DEVON 0,24% 

139. ES ISLAS BALEARES 0,23% 

140. BE HAINAUT 0,23% 

141. IR BORDER, MIDLAND AND WESTERN 0,23% 

142.  LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 0,23% 

143. ES REGION DE MURCIA 0,23% 

144. UK TEES VALLEY & DURHAM 0,22% 

145. BE LIEGE 0,21% 
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146. IT UMBRIA 0,21% 

147. DE MAGDEBURG 0,21% 

148. ES PRINCIPADO DE ASTURIAS 0,20% 

149. AT TIROL 0,20% 

150. UK 

EAST RIDING & NORTH 

LINCOLNSHIRE 0,20% 

151. DE BRANDENBURG-NORDOST* 0,20% 

152. DE LEIPZIG 0,20% 

153. SE SMAALAND MED ÖARNA 0,20% 

154. SE NORRA MELLANSVERIGE 0,20% 

155. NL GRONINGEN 0,20% 

156. BE LIMBURG (B) 0,19% 

157. UK NORTH EASTERN SCOTLAND 0,18% 

158. IT PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO* 0,18% 

159. AT SALZBURG 0,17% 

160. FR LIMOUSIN 0,16% 

161. ES EXTREMADURA 0,16% 

162. ES COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,16% 

163. NL FRIESLAND 0,15% 

164. DE HALLE 0,15% 

165. IT PROVINCIA AUTONOMA TRENTO* 0,15% 

166. FIN POHJOIS-SUOMI* 0,15% 

167. EL STEREA ELLADA 0,15% 

168. UK LINCOLNSHIRE 0,14% 

169. AT KÄRNTEN 0,13% 

170. FIN ITÄ-SUOMI 0,13% 

171. PT ALENTEJO* 0,12% 

172. SE ÖVRE NORRLAND 0,12% 

173. ES CANTABRIA 0,12% 

174. EL THESSALIA 0,12% 

175. EL PELOPONNISOS 0,11% 

176. IT BASILICATA 0,11% 

177. NL DRENTHE 0,11% 

178. FR REUNION** 0,11% 

179. EL KRITI 0,11% 

180. AT VORARLBERG 0,11% 

181. DE TRIER 0,11% 

182. EL DYTIKI ELLADA 0,10% 

183. UK CUMBRIA 0,10% 

184. BE BRABANT WALLON 0,10% 

185. NL ZEELAND 0,10% 

186. SE MELLERSTA NORRLAND 0,09% 

187. BE NAMUR 0,09% 

188. UK CORNWALL & ISLES OF SCILLY 0,09% 

189. EL ANATOLIKI MAKEDONIA, THRAKI 0,09% 

190. DE DESSAU 0,08% 

191. UK NORTH YORKSHIRE 0,08% 

192. PT ALGARVE 0,08% 

193. NL FLEVOLAND 0,08% 

194. FR GUADELOUPE** 0,07% 

195. FR MARTINIQUE** 0,07% 

196. ES LA RIOJA 0,07% 
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197. UK HIGHLANDS AND ISLANDS 0,07% 

198. EL NOTIO AIGAIO 0,07% 

199. IT MOLISE 0,07% 

200. EL DYTIKI MAKEDONIA 0,06% 

201. FR CORSE 0,06% 

202. AT BURGENLAND 0,05% 

203. PT REGIÃO AUTONOMA DE MADEIRA 0,05% 

204. EL IPEIROS 0,05% 

205. BE LUXEMBOURG (B) 0,05% 

206. EL VOREIO AIGAIO 0,04% 

207. IT VALLE D'AOSTA 0,04% 

208. PT REGIÃO AUTONOMA DOS ACORES 0,04% 

209. EL IONIA NISIA 0,03% 

210. FR GUYANE** 0,02% 

211. ES CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA* 0,01% 

212. ES CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA* 0,01% 

213. FIN ÅLAND 0,01% 

  Forrás: EUROSTAT alapján saját számítás, 2005. 
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Forrás: EUROSTAT alapján saját szerkesztés és számítás, 2005.         5. sz. melléklet 

Az EU 15-ök első 25 régiója 
Sorsz Sorrendek 

  

EU 15 összes GDP-ből 

való részesedés (2002) 
1 főre jutó GDP (2002) 

Népsűrűség fő/km2 

(2001) 

Hosszú távú 

munkanélküliség (2002) 

Aktív foglalkoztatottak 

aránya (2002) 

Felsőfokú végzettségűek 

száma 1000 fő (2002) 

1. 

Ile de France (FR)      

4,7% 

Inner London (UK)     

305,79% 

Inner London (UK)   

8648 

ALAND (FIN)   0,0% Stockholm (SE)   72,70% Ile de France (FR)   

2562,7 

2. 

Lombardia (IT)      3,09% Reg. Bruxelles-Capital    

227,40% 

Reg. Bruxelles-Capital 

(BE)   6019 

Gloucs., Wilts and 

Somerset (UK)   9,17% 

Vastsvergie (SE)   

68,90% 

Madrid (ES)   1195,7 

3. 

Inner London (UK)     

2,19% 

Luxemburg     206,24% Ceuta y Melilla (ES)   

4753 

Hampshire and Isle of 

Wight (UK)  9,51% 

Berks., Bucks. and 

Oxfordshire (UK)    

68,70% 

Cataluna (ES)   1045,7 

4. 

Cataluna (ES)     1,69% Hamburg (DE)     182,15% Berlin (DE)    3798 Provincia Autonoma 

Trento (IT)   9,85% 

Flevoland (NL)   68,30% Dánia   987 

5. 

Madrid (ES)     1,61% Ile de France (FR)     

170,70% 

Wien (AT)   3737 North Eastern Scotland 

(UK)   9,95% 

Smaaland med Öarna 

(SE)   66,60% 

Rhone-Alpes (FR)   

958,8 

6. 

Rhone-Alpes (FR)     

1,59% 

Wien (AT)     167,66% Outer London (UK)   

3496 

Berks., Bucks. and 

Oxfordshire (UK)  11,41% 

Utrecht (NL)   66,0% Andalucia (ES)   924,4 

7. 

Oberbayern (DE)     

1,58% 

Berks., Bucks. and 

Oxfordshire (UK)  156,88% 

West Midlands (UK)   

2842 

Stockholm (SE)   12,11% North Eastern Scotland 

(UK)  65,10% 

Outer London (UK)   

822,5 

8. 

Dánia     1,58% Provincia Autonoma 

Bolzano (IT)   154,74% 

Hamburg (DE)    2278 Salzburg (AT)   12,44% Bedfordshire and 

Hertfordshire (UK)  

64,90% 

Inner London (UK)   

722,1 

9. 

Düsseldorf (DE)     1,54% Stockholm (SE)     153,39% Merseyside (UK)   2078 Herefordshire, Worcs. 

And Warks (UK)   13,11% 

Gloucs., Wilts and 

Somerset (UK)   64,40% 

Berlin (DE)   693 

10. 

Lazio (IT)     1,54% Oberbayern (DE)     

153,23% 

Greater Manchester 

(UK)  1931 

Provincia Autonoma 

Bolzano (IT)   14,86% 

Östra Mellansvergie (SE)   

64,20% 

West Midlands (UK)   

680,8 

11. 

Darmstadt (DE)     1,39% ALAND (FIN)     150,22% Bremen (DE)   1633 East Anglia (UK)    

16,48% 

Centro (PT)   64,10% Oberbayern (DE)   671,6 

12. 

Veneto (IT)     1,35% Utrecht (NL)     149,83% Zuid Holland (NL)   

1197 

Islas Baleares (ES)    

16,66% 

Hampshire and Isle of 

Wight (UK)   63,90% 

Lombardia (IT)   659,3 

13. 

Stuttgart (DE)     1,31% Darmstadt (DE)     148,74% Attiki (EL)    1025 Leis., Rutland and 

Northants. (UK)   17,49% 

Noord Holland (NL)   

63,50% 

Köln (DE)   616,9 

14. 

Emilia-Romagna (IT)     

1,31% 

North Eastern Scotland 

(UK)     145,76% 

West Yorkshire (UK)   

1023 

Bedfordshire and 

Hertfordshire (UK)   

17,61% 

Leis., Rutland and 

Northants. (UK)  63,50% 

Düsseldorf (DE)   613 

15. 

Piemonte (IT)     1,27% Bremen (DE)     145,07% Lisboa (PT)   1012 West Yorkshire (UK)   

17,86% 

Gelderland (NL)   

63,30% 

Attiki (EL)  588 

16. 
Andalucia (ES)     1,26% Southern and Eastern (IR)   Düsseldorf (DE)    993 Surrey, East and West Noord-Brabant (NL)   Darmstadt (DE)   585,6 
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143,06% Sussex (UK)   17,93% 63,20% 

17. 

Köln (DE)     1,21% Noord Holland (NL)   

138,32% 

Noord Holland (NL)    

957 

Smaaland med Öarna 

(SE)    18,14% 

Sydsvergie (SE)   62,90% Stuttgart (DE)   582,2 

18. 

Outer London (UK)     

1,16% 

Groningen (NL)    137,54% Ile de France (FR)    

920 

North Yorkshire (UK)   

18,56% 

East Wales (UK)   

62,60% 

Etela-Suomi (FIN)   

576,5 

19. 

Provence-Alpok-Cote 

d’Azur (FR)  1,16% 

Stuttgart (DE)    132,98% Utrecht (NL)   824 Dánia   19,11% Dánia   62,50% Provence-Alpok-Cote 

d’Azur (FR)   568,5 

20. 

Zuid Holland (NL)     

1,05% 

Antwerpen (BE)   132,26% South Yorkshire (UK)   

812 

Valle d’Aosta (IT)    

19,34% 

Surrey, East and West 

Sussex (UK)   62,30% 

Zuid Holland (NL)   

558,9 

21. 

Southern and Eastern 

(IR)     1,02% 

Lombardia (IT)    132,24% Madrid (ES)    653 Outer London (UK)    

19,92% 

North Yorkshire (UK)   

62,10% 

Noord Holland (NL)   

499,7 

22. 

Toscana (IT)     1,01% Emilia-Romagna (IT)   

132,24% 

Köln (DE)      583 Chesire (UK)   20,29% Shropshire and 

Staffordshire (UK)   

62,10% 

Pais Vasco (ES)   489,7 

23. 

Noord Holland (NL)     

0,88% 

Gloucs., Wilts and 

Somerset (UK)   129,87% 

Antwerpen (BE)     575 West Midlands (UK)   

20,65% 

Overijssel (NL)    61,80% Surrey, East and West 

Sussex (UK)   472,6 

24. 

Berks., Bucks. and 

Oxfordshire (UK)   0,82% 

Salzburg (AT)     129,58% Bedfordshire and 

Hertfordshire (UK)    

557 

Essex (UK)     20,79% East Anglia (UK)   

61,30% 

Southern and Eastern 

(IR)   464,8 

25. 

Etela-Suomi (FIN)     

0,82% 

Etela-Suomi (FIN)    

129,29% 

Limburg (NL)    528 Eastern Scotland (UK)    

21,35% 

Essex (UK)   61,30% Lazio (IT)    445,5 
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6. sz. melléklet 

 

Nyugat-Európa vezető régiói teljesítményének alakulása az 1 főre jutó GDP alapján 1950 és 2002 között 

 
Sorrend 

2002-ben 

25 vezető régió 2002-ben A 2002-es régiók 

helye 1990-ben 

A 2002-es régiók helye  

1950-ben 

25 vezető régió 1990-ben 25 vezető régió 1950-ben 

1. Inner London (UK) 4. 4. Hamburg (DE) Ile de France (FR) 

2. Reg. Bruxelles – Capital (BE)   Ile de France (FR) Luxemburg 

3. Luxemburg 13. 2. Darmstadt (DE) Brabant (BE) 

4. Hamburg (DE) 1. 7. Nagy-London (UK) Délkelet-Anglia (UK) 

5. Ile de France (FR) 2. 1. Bremen (DE) Sjaelland 

6. Wien (AT)   Felső-Bajorország (DE) Vallónia (BE) 

7. Berks. Bucks. and Oxfordshire (UK)   Stuttgart (DE) Hamburg (DE) 

8. Provincia Autonoma Bolzano (IT)   Groningen (NL) NY-Közép-Anglia (UK) 

9. Stockholm (SE)   Lombardia (IT) Lotharingia (FR) 

10. Oberbayern (DE)   Valle d’Aosta (IT) Yorkshire-Humbershire (UK) 

11. ALAND (FIN)   Emilia-Romagna (IT) Flandria 

12. Utrecht (NL)   Közép-Frankföld (DE) Elzász (FR) 

13. Darmstadt (DE) 3. 44. Luxemburg É-NY-Anglia (UK) 

14. North Eastern Scotland (UK)   Koppenhágai régió (DK) Nord-Pas-de-Calais (FR) 

15. Bremen (DE) 5. 18. Antwerpen (BE) Fyn 

16. Southern and Eastern (IR)   Karlsruhe (DE) Felső-Normandia (FR) 

17. Noord Holland (NL)   Düsseldorf (DE) Rhone-Alpes (FR) 

18. Groningen (NL) 8. 29. Trentino-Alto Adige (IT) Bremen (DE) 

19. Stuttgart (DE) 7. 42. Friuli-Venezia Giulia (IT) Jylland 

20. Antwerpen (BE) 15. 39. Piemont (IT) K-Közép-Anglia (UK) 

21. Lombardia (IT) 9. 36. Grampian (UK) Prov. Alpes Cote d’Azur (FR) 

22. Emilia-Romagna (IT) 11. 60. Veneto (IT) Skócia (UK) 

23. Gloucs. Wilts and Somerset (UK)   Lazio (IT) Kelet-Anglia (UK) 

24. Salzburg (AT)   Brabant (BE) Picardie (FR) 

25. Etela Suomi (FIN)   Liguria (IT) Champagne-Ardennek (FR) 

11 ország (UK UK, BE LUX, DE, FR, AT, IT, SE, 

FIN, NL, IR) 

  8 ország (DE, FR, UK, NL, 

IT, LUX, DK, BE) 

5 ország (FR, LUX, BE, UK, DE) 
*biz. régiók országos besorolása nem ismert 

Forrás: HORVÁTH 1998 alapján saját számítás, 2005. 
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                  7. sz. melléklet 

A vizsgált mutatók alapján a kék banán övezetre esélyes 84 db EU-s régió 

Sorsz Régió (NUTS 2003) 

Az EU össz 

GDP-jéből 

való 

részesedés 

2002 (%) 

  

1 főre GDP 
az EU15 

átlagában 

(2002) 

125% 

felett (%) 

  

1 főre GDP 
az EU15 

átlagában 

(2002) 
125% alatt 

(%) 

  
Népsűrűsé

g fő/km2 
(2001) 

  

Foglalkoztatott

ak aránya az 

aktív lakosság 
körében (2002) 

  
Hosszú távú 

munkanélkülis

égi ráta (2002) 

  

Felsőfokú 

végzettségű

ek száma 
(1000 fő) 

  

A 2002-es 1 főre 
jutó regionális 

GDP (EU15 

átlagában) 
magasabb a régió 

1999-es adatánál* 

Pontszám 

  

1. Ile de France (FR)  4,70 6 170,7 8   0 920 4 55,2 3 33,49 3 2562,7 5   24,25 
70% felett 

2. Inner London (UK) 2,19 6 305,79 9   0 8648 6 57,8 3 27,05 4 722,1 4 X 26,25 80% felett 

3. Madrid (ES) 1,61 5   0 122,86 5 653 3 51,9 2 39,65 3 1195,7 5 X 16,5 50% felett 

4. Düsseldorf (DE) 1,54 5   0 118,05 5 993 4 48,8 1 46,47 2 613 4   14,75 50% alatt 

5. Darmstadt (DE) 1,39 4 148,74 7   0 503 3 54,9 2 46,04 2 585,6 3   17,75 50% felett 

6. Köln (DE) 1,21 3   0 112,95 4 583 3 49,6 1 47,12 2 616,9 4   11,75 50% alatt 

7. Outer London (UK) 1,16 3   0 104,6 3 3496 5 60,6 4 19,92 4 822,5 4   16 50% felett 

8. Zuid Holland (NL) 1,05 3   0 123,42 5 1197 4 61,2 4 30,25 3 558,9 3 X 15 50% alatt 

9. Lombardia (IT) 3,09 6 132,24 6   0 383 2 43,5 1 36,47 3 659,3 4   19 60% felett 

10. Cataluna (ES) 1,69 5   0 108,92 4 195 1 53,2 2 37,08 3 1045,7 5 X 15 50% alatt 

11. Rhone-Alpes (FR) 1,59 5   0 110,69 4 131 1 52,5 2 24,92 4 958,8 4   15 50% alatt 

12. Oberbayern (DE) 1,58 5 153,23 8   0 235 1 58,2 3 30,99 3 671,6 4   21 60% felett 

13. Dánia 1,58 5   0 118,8 5 124 1 62,5 5 19,11 5 987 4   18,5 60% felett 

14. Lazio (IT) 1,54 5   0 121,3 5 309 2 45,2 1 68,74 1 445,5 3 X 12,25 50% alatt 

15. Veneto (IT) 1,35 4   0 119,59 5 248 1 51,4 2 28,63 4 258,2 3   13,75 50% alatt 

16. Stuttgart (DE) 1,31 4 132,98 6   0 374 2 57,9 3 38,33 3 582,2 3   17,75 50% felett 

17. Emilia-Romagna (IT) 1,31 4 132,24 6   0 182 1 52,4 2 25,47 4 294,4 3   17,25 50% felett 

18. Piemonte (IT) 1,27 3   0 121,26 5 169 1 49,3 1 47,52 2 262,4 3   10,5 50% alatt 

19. Provence-Alpok-Cote 1,16 3   0 100,43 3 147 1 46,1 1 39,85 3 568,5 3   10,25 50% alatt 
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d’Azur (FR) 

20. Southern and Eastern (IR) 1,02 3 143,06 7   0 76 0 58,1 3 28,69 4 464,8 3   17,5 50% felett 

21. Toscana (IT) 1,01 3   0 116,05 5 155 1 47,8 1 38,82 3 235,7 2   10,5 50% alatt 

22. 
Reg. Bruxelles-Capital 

(BE) 
0,56 1 227,4 9   0 6019 6 44,1 1 55,03 1 230 2   16 50% felett 

23. Luxemburg 0,23 0 206,24 9   0 171 1 52,8 2 27,43 4 50,3 1 X 14,75 50% alatt 

24. Hamburg (DE) 0,78 2 182,15 8   0 2278 5 53,2 2 44,43 2 248,1 2   17 50% felett 

25. Wien (AT) 0,65 2 167,66 8   0 3737 6 55 3 37,13 3 227,2 2   19 60% felett 

26. 
Berks., Bucks. and 

Oxfordshire (UK) 
0,82 2 156,88 8   0 364 2 68,7 6 11,41 5 426,3 3 X 21,5 60% felett 

27. 
Provincia Autonoma 

Bolzano (IT) 
0,18 0 154,74 8   0 63 0 58,8 3 14,86 5 22,6 1   14,75 50% alatt 

28. Stockholm (SE) 0,70 2 153,39 8   0 282 1 72,7 6 12,11 5 389,2 3   21 60% felett 

29. ALAND (FIN) 0,01 0 150,22 8   0 17 0 57 3 0,00 6 4,5 1 X 15,5 50% felett 

30. Utrecht (NL) 0,43 1 149,83 7   0 824 4 66 6 23,08 4 251,8 3 X 19,75 60% felett 

31. 
North Eastern Scotland 

(UK) 
0,18 0 145,76 7   0 69 0 65,1 6 9,95 5 88,7 1   16 50% felett 

32. Bremen (DE) 0,24 0 145,07 7   0 1633 5 47,6 1 46,59 2 71,9 1 X 12,5 50% alatt 

33. Noord Holland (NL) 0,88 2 138,32 7   0 957 4 63,5 5 25,29 4 499,7 3 X 20 60% felett 

34. Groningen (NL) 0,20 0 137,54 7   0 243 1 58,2 3 29,18 4 84,3 1 X 13,5 50% alatt 

35. Antwerpen (BE) 0,54 1 132,26 6   0 575 3 48,9 1 43,98 2 289,9 3 X 13 50% alatt 

36. 
Gloucs., Wilts and 

Somerset (UK) 
0,70 2 129,87 6   0 284 1 64,4 5 9,17 6 378 3 X 19 60% felett 

37. Salzburg (AT) 0,17 0 129,58 6   0 72 0 60,6 4 12,44 5 56,3 1   13,5 50% alatt 

38. Etela-Suomi (FIN) 0,82 2 129,29 6   0 62 0 59,4 3 25,68 4 576,5 3 X 15,5 50% felett 

39. Valle d’Aosta (IT) 0,04 0 128,88 6   0 37 0 53,2 2 19,34 5 6 1   12 50% alatt 

40. Chesire (UK) 0,31 1 128,42 6   0 422 2 60,3 4 20,29 4 153,4 2 X 15,5 50% felett 

41. 
Surrey, East and West 

Sussex (UK) 
0,80 2 126,37 6   0 468 2 62,3 4 17,93 5 472,6 3 X 18 50% felett 

42. 
Bedfordshire and 

Hertfordshire (UK) 
0,50 1 126,34 6   0 557 3 64,9 5 17,61 5 276,8 3 X 18,25 50% felett 

43. 
Provincia Autonoma 

Trento (IT) 
0,15 0 125,08 6   0 77 0 50,9 2 9,85 6 30,4 1   12,75 50% alatt 

44. Vlaams Brabant (BE) 0,30 1   0 116,41 5 485 2 53,1 2 30,96 3 225,7 2 X 9,75 50% alatt 
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45. Brabant Wallon (BE) 0,10 0   0 110,66 4 324 2 48,8 1 40,49 2 91,4 1 X 6 50% alatt 

46. Oost-Vlaanderen (BE) 0,34 1   0 110,11 4 458 2 51,1 2 31,69 3 246,8 2 X 9,25 50% alatt 

47. West-Vlaanderen (BE) 0,30 1   0 105,05 3 361 2 50,4 2 29,80 4 183,3 2 X 9,5 50% alatt 

48. 
Hampshire and Isle of 

Wight (UK) 
0,49 1   0 110,45 4 426 2 63,9 5 9,51 6 315,9 3 X 14,5 50% alatt 

49. 
Leis., Rutland and 

Northants. (UK) 
0,43 1   0 109,48 4 316 2 63,5 5 17,49 5 217,3 2 X 13 50% alatt 

50. Greater Manchester (UK) 0,66 2   0 105,62 3 1931 5 58,4 3 27,37 4 345,8 3 X 13,5 50% alatt 

51. West Midlands (UK) 0,70 2   0 110,03 4 2842 5 54,8 2 20,65 4 680,8 4 X 14 50% alatt 

52. Haute Normandie (FR) 0,45 1   0 102,34 3 145 1 51,4 2 37,55 3 218,8 2 X 8,25 50% alatt 

53. Gelderland (NL) 0,49 1   0 101,98 3 390 2 63,3 5 23,58 4 298,2 3 X 12,5 50% alatt 

54. Noord-Brabant (NL) 0,70 2   0 117,16 5 483 2 63,2 5 23,02 4 354,5 3 X 14,5 50% alatt 

55. Limburg (NL) 0,29 0   0 103,54 3 528 3 58,8 3 30,35 3 145,7 2 X 9 50% alatt 

56. Liguria (IT) 0,45 1   0 114,69 4 299 1 43,5 1 57,36 1 117,7 2 X 6,5 50% alatt 

57. La Rioja (ES) 0,07 0   0 103,49 3 53 0 49,1 1 37,38 3 46,2 1 X 5,25 50% alatt 

58. Pais Vasco (ES) 0,58 1   0 113,59 4 285 1 50,2 2 41,15 2 489,7 3 X 8,75 50% alatt 

59. 
Communidad Foral de 

Navarra (ES) 
0,16 0   0 116 5 52 0 51,9 2 25,90 4 124,1 2 X 8,5 50% alatt 

60. Islas Baleares (ES) 0,23 0   0 113,54 4 162 1 54,8 2 16,66 5 99,2 1 X 8,5 50% alatt 

61. Vastsvergie (SE) 0,47 1   0 105,62 3 60 0 68,9 6 21,71 4 270,9 3   12,25 50% alatt 

62. Flevoland (NL) 0,08 0   0 87,64 2 236 1 68,3 6 30,83 3 46,4 1   9 50% alatt 

63. 
Smaaland med Öarna 

(SE) 
0,20 0   0 99,93 2 24 0 66,6 6 18,14 5 97 1   10 50% alatt 

64. Östra Mellansvergie (SE) 0,36 1   0 96,48 2 39 0 64,2 5 23,00 4 215,3 2   10,25 50% alatt 

65. Centro (PT) 0,36 1   0 61,12 1 84 0 64,1 5 31,10 3 112,4 2   9 50% alatt 

66. Sydsvergie (SE) 0,33 1   0 102,9 3 92 0 62,9 5 25,05 4 201,3 2   10,75 50% alatt 

67. East Wales (UK) 0,30 1   0 112,45 4 137 1 62,6 5 21,88 4 167,9 2   11,75 50% alatt 

68. North Yorkshire (UK) 0,08 0   0 104,18 3 90 0 62,1 4 18,56 5 112,4 2   9,75 50% alatt 

69. 
Shropshire and 

Staffordshire (UK) 
0,33 1   0 88,26 2 240 1 62,1 4 21,77 4 197,6 2   10 50% alatt 

70. Overijssel (NL) 0,27 0   0 100,27 3 327 2 61,8 4 23,39 4 135 2   10 50% alatt 
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71. East Anglia (UK) 0,56 1   0 102,42 3 173 1 61,3 4 16,48 5 298,7 3   12 50% alatt 

72. Essex (UK) 0,38 1   0 93,49 2 440 2 61,3 4 20,79 4 197 2   10,5 50% alatt 

73. 
Herefordshire, Worcs. 

And Warks (UK) 
0,30 1   0 99,2 2 207 1 60,9 4 13,11 5 190,6 2   10,75 50% alatt 

74. Drenthe (NL) 0,11 0   0 90,8 2 180 1 60,7 4 26,04 4 56,5 1   8,25 50% alatt 

75. Lancashire (UK) 0,33 1   0 92,41 2 461 2 60,4 4 21,73 4 177,7 2   10,5 50% alatt 

76. Eastern Scotland (UK) 0,53 1   0 113,25 4 106 0 60,3 4 21,35 4 361,4 3   11,25 50% alatt 

77. Andalucia (ES) 1,26 3   0 68,96 1 83 0 42,4 1 33,07 3 924,4 4   9,5 50% alatt 

78. Ceuta y Melilla (ES) 0,03 0   0 79,29 1 4753 6 43,5 1 43,50 2 8,7 1   6,5 50% alatt 

79. Berlin (DE) 0,79 2   0 93,69 2 3798 6 48,2 1 50,82 1 693 4   10,5 50% alatt 

80. Merseyside (UK) 0,29 0   0 84,38 1 2078 5 53,9 2 31,60 3 162,5 2   8,25 50% alatt 

81. Attiki (EL) 0,77 2   0 79,79 1 1025 4 45,8 1 51,86 1 588 3   8,25 50% alatt 

82. West Yorkshire (UK) 0,56 1   0 109,1 4 1023 4 58,9 3 17,86 5 285,2 3   13,25 50% alatt 

83. Lisboa (PT) 0,73 2   0 108,4 4 1012 4 55,8 3 36,92 3 263,5 3   12,75 50% alatt 

84. South Yorkshire (UK) 0,27 0   0 87,07 2 812 4 57 3 24,59 4 149,2 2   9,75 50% alatt 

Forrás: EUROSTAT alapján saját szerkesztés és számolás, 2005. 
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8. sz. melléklet 

25 régióból álló kék banán övezet táblázata 

Sorsz Régió (NUTS 2003) 

Az EU 

össz GDP-

jéből való 

részesedés 

2002 (%) 

  

1 főre 

GDP 

az 

EU15 

átlagá

ban 

(2002) 

125% 

felett 

(%) 

  

1 főre 

GDP az 

EU15 

átlagába

n (2002) 

125% 

alatt 

(%) 

  

Népsűr

űség 

fő/km
2
 

(2001) 

  

Foglalko

ztatottak 

aránya 

az aktív 

lakosság 

körében 

(2002) 

  

Hosszú 

távú 

munka

nélkülis

égi ráta 

(2002) 

  

Felsőfok

ú 

végzetts

égűek 

száma 

(1000 

fő) 

  

A 2002-es 

1 főre jutó 

regionális 

GDP 

(EU15 

átlagában) 

magasabb a 

régió 1999-

es 

adatánál* 

Pontszám 

  

1. 
Ile de France (FR)  

(Párizs) 
4,70 6 170,7 8   0 

920 
4 55,2 3 

33,49 
3 

2562,7 
5   

24,25 

70% 

felett 

2. 
Inner London (UK) 

(London) 
2,19 6 305,79 9   0 

8648 
6 57,8 3 

27,05 
4 

722,1 
4 X 

26,25 

80% 

felett 

3. 
Madrid (ES) 

(Madrid) 
1,61 5   0 122,86 5 

653 
3 51,9 2 

39,65 
3 

1195,7 
5 X 

16,5 

50% 

felett 

4. 
Darmstadt (DE) 

(Frankfurt) 
1,39 4 148,74 7   0 

503 
3 54,9 2 

46,04 
2 

585,6 
3   

17,75 

50% 

felett 

5. 
Outer London (UK) 

(London) 
1,16 3   0 104,6 3 

3496 
5 60,6 4 

19,92 
4 

822,5 
4   

16 

50% 

felett 

6. 
Lombardia (IT) 

(Milánó) 
3,09 6 132,24 6   0 

383 
2 43,5 1 

36,47 
3 

659,3 
4   

19 

60% 

felett 

7. 
Oberbayern (DE) 

(München) 
1,58 5 153,23 8   0 

235 
1 58,2 3 

30,99 
3 

671,6 
4   

21 

60% 

felett 

8. 
Dánia 

1,58 5   0 118,8 5 
124 

1 62,5 5 
19,11 

5 
987 

4   
18,5 

60% 

felett 

9. 
Stuttgart (DE) 

(Stuttgart) 
1,31 4 132,98 6   0 

374 
2 57,9 3 

38,33 
3 

582,2 
3   

17,75 

50% 

felett 

10. 

Emilia-Romagna 

(IT) 

(Bologna, Párma) 

1,31 4 132,24 6   0 

182 

1 52,4 2 

25,47 

4 

294,4 

3   

17,25 

50% 

felett 

11. 

Southern and 

Eastern (IR) 

(Dublin) 

1,02 3 143,06 7   0 

76 

0 58,1 3 

28,69 

4 

464,8 

3   

17,5 

50% 

felett 

12. 

Reg. Bruxelles-

Capital (BE) 

(Brüsszel) 

0,56 

1 227,4 9   0 

6019 

6 44,1 1 

55,03 

1 

230 

2   

16 

50% 

felett 
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13. 
Hamburg (DE) 

(Hamburg) 

0,78 
2 182,15 8   0 

2278 
5 53,2 2 

44,43 
2 

248,1 
2   

17 

50% 

felett 

14. 
Wien (AT) 

(Bécs) 

0,65 
2 167,66 8   0 

3737 
6 55 3 

37,13 
3 

227,2 
2   

19 

60% 

felett 

15. 

Berks., Bucks. and 

Oxfordshire (UK) 

(Oxford) 

0,82 

2 156,88 8   0 

364 

2 68,7 6 

11,41 

5 

426,3 

3 X 

21,5 

60% 

felett 

16. 
Stockholm (SE) 

(Stockholm) 

0,70 
2 153,39 8   0 

282 
1 72,7 6 

12,11 
5 

389,2 
3   

21 

60% 

felett 

17. 
ALAND (FIN) 0,01 

0 150,22 8   0 
17 

0 57 3 
0,00 

6 
4,5 

1 X 
15,5 

50% 

felett 

18. 
Utrecht (NL) 

(Utrecht) 

0,43 
1 149,83 7   0 

824 
4 66 6 

23,08 
4 

251,8 
3 X 

19,75 

60% 

felett 

19. 

North Eastern 

Scotland (UK) 

(Aberdeen) 

0,18 

0 145,76 7   0 

69 

0 65,1 6 

9,95 

5 

88,7 

1   

16 

50% 

felett 

20. 
Noord Holland (NL) 

(Amszterdam) 

0,88 
2 138,32 7   0 

957 
4 63,5 5 

25,29 
4 

499,7 
3 X 

20 

60% 

felett 

21. 

Gloucs., Wilts and 

Somerset (UK) 

(Bristol) 

0,70 

2 129,87 6   0 

284 

1 64,4 5 

9,17 

6 

378 

3 X 

19 

60% 

felett 

22. 
Etela-Suomi (FIN) 0,82 

2 129,29 6   0 
62 

0 59,4 3 
25,68 

4 
576,5 

3 X 
15,5 

50% 

felett 

23. 
Chesire (UK) 

(Chesire CC) 

0,31 
1 128,42 6   0 

422 
2 60,3 4 

20,29 
4 

153,4 
2 X 

15,5 

50% 

felett 

24. 

Surrey, East and 

West Sussex (UK) 

(Brighton) 

0,80 

2 126,37 6   0 

468 

2 62,3 4 

17,93 

5 

472,6 

3 X 

18 

50% 

felett 

25. 

Bedfordshire and 

Hertfordshire (UK) 

(Luton) 

0,50 

1 126,34 6   0 

557 

3 64,9 5 

17,61 

5 

276,8 

3 X 

18,25 

50% 

felett 

Forrás: EUROSTAT alapján saját számítás és szerkesztés, 2005. 
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9. sz. melléklet 

 

 

A foglalkoztatottak ágazati megoszlása a kék banán 

régióiban (%) 2002 

Régió Szolgáltatás Ipar Mezőgazdaság 

Ile de France (FR)  82,4 17,3 0,3 

Inner London (UK) 88,5 11,4 0,1 

Darmstadt (DE) 69,7 28,9 1,4 

Lombardia (IT) 58 40,1 1,9 

Oberbayern (DE) 66,3 30,6 3,1 

Dánia 72,5 24,2 3,3 

Stuttgart (DE) 56,2 41,7 2,1 

Emilia-Romagna (IT) 59 35,6 5,4 

Southern and Eastern (IR) 67,9 26,6 5,5 

Wien (AT) 80 19,1 0,9 

Noord Holland (NL) 82,7 15,3 2 

Outer London (UK) 84,2 15,4 0,4 

Madrid (ES) 74,7 24,5 0,8 

Bruxelles (BE) 86,8 13,1 0,1 

Etela-Suomi (FIN) 62 32,5 5,5 

Stockholm (SE) 85,7 13,7 0,6 

ALAND (FIN) 77,6 17,2 5,2 

Utrecht (NL) 84,1 14,8 1,1 

North Eastern Scotland (UK) 65,9 30,9 3,2 

Gloucs., Wilts and Somerset (UK) 75,7 23 1,3 

Surrey, East and West Sussex (UK) 79,1 19,6 1,3 

Bedfordshire and Hertfordshire 

(UK) 75,6 23,8 0,6 

Chesire (UK) 71,4 27,7 0,9 

Berks., Bucks. and Oxfordshire 

(UK) 75,8 22,7 1,5 

Hamburg (DE) 78,6 20,5 0,9 

Forrás: EUROSTAT alapján saját szerkesztés 2005. 

 

           10. sz. melléklet 

 

A 84 régió kódolása a főkomponens-analízishez 

Kód Sorsz Régió (NUTS 2003) 

1(FR) 1. Ile de France (FR)  

1(UK) 2. Inner London (UK) 

1(ES) 3. Madrid (ES) 

1(DE) 4. Düsseldorf (DE) 

2(DE) 5. Darmstadt (DE) 

3(DE) 6. Köln (DE) 

2(UK) 7. Outer London (UK) 

1(NL) 8. Zuid Holland (NL) 

1(IT) 9. Lombardia (IT) 

2(ES) 10. Cataluna (ES) 

2(FR) 11. Rhone-Alpes (FR) 

4(DE) 12. Oberbayern (DE) 

DK 13. Dánia 

2(IT) 14. Lazio (IT) 
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3(IT) 15. Veneto (IT) 

5(DE) 16. Stuttgart (DE) 

4(IT) 17. Emilia-Romagna (IT) 

5(IT) 18. Piemonte (IT) 

3(FR) 19. 
Provence-Alpok-Cote d’Azur 

(FR) 

1(IR) 20. Southern and Eastern (IR) 

6(IT) 21. Toscana (IT) 

1(BE) 22. Reg. Bruxelles-Capital (BE) 

LX 23. Luxemburg 

6(DE) 24. Hamburg (DE) 

1(AT) 25. Wien (AT) 

3(UK) 26. 
Berks., Bucks. and Oxfordshire 

(UK) 

7(IT) 27. 
Provincia Autonoma Bolzano 

(IT) 

1(SE) 28. Stockholm (SE) 

1(FIN) 29. ALAND (FIN) 

2(NL) 30. Utrecht (NL) 

4(UK) 31. North Eastern Scotland (UK) 

7(DE) 32. Bremen (DE) 

3(NL) 33. Noord Holland (NL) 

4(NL) 34. Groningen (NL) 

2(BE) 35. Antwerpen (BE) 

5(UK) 36. 
Gloucs., Wilts and Somerset 

(UK) 

2(AT) 37. Salzburg (AT) 

2(FIN) 38. Etela-Suomi (FIN) 

8(IT) 39. Valle d’Aosta (IT) 

6(UK) 40. Chesire (UK) 

7(UK) 41. 
Surrey, East and West Sussex 

(UK) 

8(UK) 42. 
Bedfordshire and Hertfordshire 

(UK) 

9(IT) 43. Provincia Autonoma Trento (IT) 

3(BE) 44. Vlaams Brabant (BE) 

4(BE) 45. Brabant Wallon (BE) 

5(BE) 46. Oost-Vlaanderen (BE) 

6(BE) 47. West-Vlaanderen (BE) 

9(UK) 48. 
Hampshire and Isle of Wight 

(UK) 

10(UK) 49. 
Leis., Rutland and Northants. 

(UK) 

11(UK) 50. Greater Manchester (UK) 

12(UK) 51. West Midlands (UK) 

4(FR) 52. Haute Normandie (FR) 

5(NL) 53. Gelderland (NL) 

6(NL) 54. Noord-Brabant (NL) 

7(NL) 55. Limburg (NL) 

10(IT) 56. Liguria (IT) 

3(ES) 57. La Rioja (ES) 
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4(ES) 58. Pais Vasco (ES) 

5(ES) 59. 
Communidad Foral de Navarra 

(ES) 

6(ES) 60. Islas Baleares (ES) 

7(ES) 61. Vastsvergie (SE) 

8(NL) 62. Flevoland (NL) 

2(SE) 63. Smaaland med Öarna (SE) 

3(SE) 64. Östra Mellansvergie (SE) 

1(PT) 65. Centro (PT) 

4(SE) 66. Sydsvergie (SE) 

13(UK) 67. East Wales (UK) 

14(UK) 68. North Yorkshire (UK) 

15(UK) 69. 
Shropshire and Staffordshire 

(UK) 

9(NL) 70. Overijssel (NL) 

16(UK) 71. East Anglia (UK) 

17(UK) 72. Essex (UK) 

18(UK) 73. 
Herefordshire, Worcs. And 

Warks (UK) 

10(NL) 74. Drenthe (NL) 

19(UK) 75. Lancashire (UK) 

20(UK) 76. Eastern Scotland (UK) 

8(ES) 77. Andalucia (ES) 

9(ES) 78. Ceuta y Melilla (ES) 

8(DE) 79. Berlin (DE) 

21(UK) 80. Merseyside (UK) 

1(EL) 81. Attiki (EL) 

22(UK) 82. West Yorkshire (UK) 

2(PT) 83. Lisboa (PT) 

23(UK) 84. South Yorkshire (UK) 

          Forrás: saját szerkesztés, 2005. 
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11. sz. melléklet 

A vezető 10 régió az egyes mutatók esetében 

Sorsz GDP-ből való részesedés 1 főre jutó GDP (PPS) Népsűrűség Foglalkoztatottak 

12 hónapnál régebbi 

munkanélküliek 

Felsőfokú végzettségűek 

száma 

1. MAZOWIECKIE (PL)     PRAHA (CZ) PRAHA (CZ)   KYPROS/KIBRIS   KYPROS/KIBRIS MAZOWIECKIE (PL) 

2. KÖZÉP-MAGYARORSZÁG (HU)     BRATISLAVSKÝ (SK)   MALTA PRAHA (CZ) PRAHA (CZ)   LIETUVA 

3. SLĄSKIE (PL) KÖZÉP-MAGYARORSZÁG (HU) 

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG 

(HU) BRATISLAVSKÝ (SK)   DÉL-ALFÖLD (HU) KÖZÉP-MAGYARORSZÁG (HU) 

4. PRAHA (CZ)   KYPROS/KIBRIS  LUBUSKIE (PL) STŘEDNÍ ČECHY (CZ)   MALTA SLĄSKIE (PL) 

5.  WIELKOPOLSKIE (PL)   SLOVENIJA BRATISLAVSKÝ (SK)  JIHOZÁPAD (CZ) 

NYUGAT-DUNÁNTÚL 

(HU)   LATVIJA 

6.   SLOVENIJA   MALTA MORAVSKOSLEZKO (CZ) SEVEROVÝCHOD (CZ) KÖZÉP-DUNÁNTÚL (HU) MAŁOPOLSKIE (PL) 

7.   LIETUVA     MAZOWIECKIE (PL) MAŁOPOLSKIE (PL) JIHOVÝCHOD (CZ) POMORSKIE (PL)   EESTI 

8. DOLNOŚLĄSKIE (PL)     JIHOZÁPAD (CZ) DOLNOŚLĄSKIE (PL) SEVEROZÁPAD (CZ) ÉSZAK-ALFÖLD (HU) ŁÓDZKIE (PL) 

9. MAŁOPOLSKIE (PL)     NYUGAT-DUNÁNTÚL (HU) ŁÓDZKIE (PL) STŘEDNÍ MORAVA (CZ) SEVEROVÝCHOD (CZ)  WIELKOPOLSKIE (PL) 

10. ŁÓDZKIE (PL)     JIHOVÝCHOD (CZ) MAZOWIECKIE (PL)   EESTI JIHOZÁPAD (CZ) PRAHA (CZ) 

Forrás: EUROSTAT alapján saját szerkesztés 2005. 
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12. sz. melléklet 

A 41 régió pontozott összesítő táblázata 

Sorsz Régió (NUTS 2003) 

Az ACC 

össz 

GDP-

jéből 

való 

részesed

ése 2002 

(%) 

1x 

1 főre 

GDP az 
ACC 10 

átlagába

n 2002 

(%) 

1x 

Népsűr

űség 

2001 

(fő/km2) 

0,5x 

Foglalkozta
tottak 

aránya az 

aktív 
lakosság 

körében 

2002 (%) 

0,75x 

Hosszú 

távú 
munkanélk

üliek 

aránya az 
összes 

munkanélk

üliből % 
(2002) 

0,75x 

A 15 éven 
felüli 

felsőfokú 

végzettség
űek száma 

(1000 fő) 

2002 

0,75x 

A 2002-es 1 

főre jutó 
regionális 

GDP 

(ACC10 
átlagában) 

magasabb a 

régió 1999-
es adatánál* 

Összponts
zám (max: 

22) 
  

1. PRAHA (CZ) 
4,60 

5 
289,94 4 

2349 5 60,2 5 28 5 216,40 3 
x 17,5 

70% felett 

2. STŘEDNÍ ČECHY (CZ) 
1,62 

2 
104,96 3 

102 2 57,4 5 45,16 3 62,9 1 
  10,5 

50% alatt 

3. JIHOZÁPAD (CZ) 
1,87 

2 
115,94 3 

67 1 57,1 5 44,11 4 83,3 1 
  10 

50% alatt 

4. SEVEROZÁPAD (CZ) 
1,57 

2 
102,28 3 

130 3 53,5 4 58,31 2 55,3 1 
  10,25 

50% alatt 

5. SEVEROVÝCHOD (CZ) 
2,19 

3 
107,59 3 

120 3 56,4 5 43,3 4 92,5 1 
  12 

50% felett 

6. JIHOVÝCHOD (CZ) 
2,55 

3 
113,49 3 

118 2 54,1 4 47,07 3 141,2 2 
x 11,5 

50% felett 

7. STŘEDNÍ MORAVA (CZ) 
1,68 

2 
99,44 2 

136 3 53,0 4 51,05 3 77,8 1 
  9,25 

50% alatt 

8. MORAVSKOSLEZKO (CZ) 
1,86 

2 
107,13 3 

228 3 50,6 4 58,82 2 80,7 1 
  10,25 

50% alatt 

9.   EESTI 
1,65 

2 
88,45 2 

30 1 52,8 4 52,41 3 252,9 3 
x 9,75 

50% alatt 

10.   KYPROS/KIBRIS 
1,54 

2 
157,33 4 

119 2 60,6 5 20,08 5 120,1 2 
  12,25 

50% felett 

11.   LATVIJA 
2,37 

3 
76,08 2 

36 1 51,4 4 45,29 3 288 3 
x 10,75 

50% alatt 

12.   LIETUVA 
3,82 

4 
80,44 2 

53 1 50,9 4 53,48 3 480,9 4 
x 12,5 

50% felett 

13. 
KÖZÉP-MAGYARORSZÁG 
(HU) 

7,06 
5 

182,16 4 
409 3 50,6 4 51,05 3 386,6 4 

x 16,5 
70% felett 

14. KÖZÉP-DUNÁNTÚL (HU) 
1,51 

2 
98,27 2 

100 2 51,8 4 39,34 4 81,3 1 
x 8,75 

50% alatt 

15. NYUGAT-DUNÁNTÚL (HU) 
1,58 

2 
115,32 3 

89 1 50,9 4 38,97 4 76,8 1 
  9,25 

50% alatt 

16. DÉL-DUNÁNTÚL (HU) 
1,10 

1 
81,21 2 

70 1 43,8 2 45,05 3 66,9 1 
x 5,75 

50% alatt 

17. 
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 

(HU) 

1,25 

1 

70,81 1 

97 1 41,7 2 45,56 3 88,9 1 

x 4,75 
50% alatt 

18. ÉSZAK-ALFÖLD (HU) 
1,53 

2 
71,59 1 

88 1 42,8 2 42,21 4 108,8 2 
x 6,5 

50% alatt 

19.  DÉL-ALFÖLD (HU) 
1,44 

1 
76,60 2 

75 1 43,2 2 35,07 4 86,4 1 
x 5,75 

50% alatt 

20.   MALTA 
0,75 

1 
138,88 3 

1250 5 46,2 3 38,17 4 24 1 
  9,5 

50% alatt 

21. ŁÓDZKIE (PL) 
2,81 

3 
78,38 2 

145 3 44,3 2 62,5 2 248,6 3 
  10,25 

50% alatt 
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22. MAZOWIECKIE (PL) 
9,26 

5 
131,88 3 

143 3 47,9 3 56,01 2 515,7 4 
  14,75 

60% felett 

23. MAŁOPOLSKIE (PL) 
3,32 

4 
74,85 1 

214 3 46,4 3 58,59 2 273,6 3 
  11 

50% felett 

24. SLĄSKIE (PL) 
6,23 

5 
95,91 2 

89 1 40,3 2 62,32 2 323,6 4 
  12 

50% felett 

25.  LUBELSKIE (PL) 
1,83 

2 
60,61 1 

119 2 46,1 3 46,71 3 198,2 2 
  7,75 

50% alatt 

26. PODKARPACKIE (PL) 
1,78 

2 
61,75 1 

113 2 41,8 2 67,48 1 132 2 
  7 

50% alatt 

27.  SWIĘTOKRZYSKIE (PL) 
1,20 

1 
67,72 1 

60 1 45,7 3 53,86 3 107,7 2 
  6,25 

50% alatt 

28. PODLASKIE (PL) 
1,10 

1 
66,62 1 

113 2 47,5 3 57,98 2 94 1 
  6 

50% alatt 

29.  WIELKOPOLSKIE (PL) 
4,10 

4 
89,31 2 

76 1 39,4 1 45,32 3 219,6 3 
  9,5 

50% alatt 

30. 
ZACHODNIOPOMORSKIE 

(PL) 

1,99 

2 

85,60 2 

74 1 40,4 2 52,7 3 122,7 2 

  7,5 
50% alatt 

31.  LUBUSKIE (PL) 
1,05 

1 
75,65 2 

394 3 40,3 2 47,67 3 70,8 1 
  6,75 

50% alatt 

32. DOLNOŚLĄSKIE (PL) 
3,58 

4 
89,83 2 

149 3 39,2 1 52,73 3 213,6 3 
  10,5 

50% alatt 

33. OPOLSKIE (PL) 
1,03 

1 
70,94 1 

115 2 41,4 2 53 3 70,2 1 
  5,25 

50% alatt 

34. 
 KUJAWSKO-POMORSKIE 
(PL) 

2,24 
3 

78,98 2 
117 2 43,5 2 53,33 3 146,2 2 

x 9 
50% alatt 

35. 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

(PL) 

1,27 

1 

64,67 1 

61 1 41,0 2 59,23 2 90,3 1 

  4,75 
50% alatt 

36. POMORSKIE (PL) 
2,58 

3 
86,24 2 

120 3 42,9 2 39,54 4 169,2 2 
  9,5 

50% alatt 

37.   SLOVENIJA 
3,91 

4 
142,84 3 

98 1 52,8 4 55,58 2 188,9 2 
  12 

50% felett 

38. BRATISLAVSKÝ (SK)  
1,87 

2 
227,16 4 

292 3 59,3 5 53,29 3 98,6 1 
x 12 

50% felett 

39. ZÁPADNÉ SLOVENSKO (SK) 
2,25 

3 
87,61 2 

125 3 50,2 4 69,81 1 96,4 1 
x 10,25 

50% alatt 

40. STREDNÉ SLOVENSKO (SK) 
1,50 

2 
80,58 2 

83 1 47,7 3 61,85 2 79 1 
x 7,5 

50% alatt 

41. 
 VÝCHODNÉ SLOVENSKO 
(PL) 

1,57 
2 

73,48 1 
99 1 46,6 3 65,65 1 80,6 1 

x 6,5 
50% alatt 

 

* a régió 1 főre jutó GDP növekedésének mértéke meghaladta az 1 főre jutó GDP ACC átlagának növekedési mértékét (116,73%) a 2002-es 

és az 1999-es adatokat összehasonlítva   

Forrás: EUROSTAT alapján saját szerkesztés 2005. 
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13. sz. melléklet 

A sárga banán 10 régiójának adatai 

Sorsz Régió (NUTS 2003) 

Az ACC 
össz GDP-

jéből való 

részesedése 

2002 (%) 

1x 

1 főre 
GDP az 

ACC 10 

átlagában 

2002 (%) 

1x 

Népsűrűség 

2001 

(fő/km2) 
0,5x 

Foglalkoztatottak 

aránya az aktív 
lakosság körében 

2002 (%) 

0,75x 

Hosszú távú 
munkanélküliek 

aránya az összes 

munkanélküliből 
% (2002) 

0,75x 

A 15 éven 

felüli 

felsőfokú 
végzettségűek 

száma (1000 

fő) 2002 

0,75x 

A 2002-es 1 főre jutó 

regionális GDP (ACC10 
átlagában) magasabb a régió 

1999-es adatánál* 

Összpontszám 
(max: 22) 

1. PRAHA (CZ) 
4,60 

5 
289,94 4 

2349 5 60,2 5 28 5 216,40 3 
x 17,5 

2. SEVEROVÝCHOD (CZ) 
2,19 

3 
107,59 3 

120 3 56,4 5 43,3 4 92,5 1 
  12 

3. JIHOVÝCHOD (CZ) 
2,55 

3 
113,49 3 

118 2 54,1 4 47,07 3 141,2 2 
x 11,5 

4.   LIETUVA 
3,82 

4 
80,44 2 

53 1 50,9 4 53,48 3 480,9 4 
x 12,5 

5. 
KÖZÉP-

MAGYARORSZÁG (HU) 

7,06 

5 

182,16 4 

409 3 50,6 4 51,05 3 386,6 4 

x 16,5 

6. MAZOWIECKIE (PL) 
9,26 

5 
131,88 3 

143 3 47,9 3 56,01 2 515,7 4 
  14,75 

7. MAŁOPOLSKIE (PL) 
3,32 

4 
74,85 1 

214 3 46,4 3 58,59 2 273,6 3 
  11 

8. SLĄSKIE (PL) 
6,23 

5 
95,91 2 

89 1 40,3 2 62,32 2 323,6 4 
  12 

9.   SLOVENIJA 
3,91 

4 
142,84 3 

98 1 52,8 4 55,58 2 188,9 2 
  12 

10. BRATISLAVSKÝ (SK)  
1,87 

2 
227,16 4 

292 3 59,3 5 53,29 3 98,6 1 
x 12 

Forrás: EUROSTAT alapján saját szerkesztés 2005. 
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 A foglalkoztatottak ágazati megoszlása (%) 2002 

Régió Szolgáltatás Ipar Mezőgazdaság 

PRAHA (CZ) 78,2 21,3 0,5 

SEVEROVÝCHOD (CZ) 48,7 46,3 5 

JIHOVÝCHOD (CZ) 52,3 40,2 7,5 

LIETUVA 54,6 27,5 17,9 

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG (HU) 71,9 26,3 1,8 

MAZOWIECKIE (PL) 58 21,6 20,4 

SLĄSKIE (PL) 56,4 39,5 4,1 

SLOVENIJA 52,1 38,7 9,2 

BRATISLAVSKÝ (SK) 74,6 23,1 2,3 

MAŁOPOLSKIE (PL) 49,3 27 23,7 

Forrás: EUROSTAT alapján saját szerkesztés 2005. 
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KÖSZÖNET… 
 

…mindazoknak, akiknek a segítsége, „vigyázó szeme”, „napsugara” hiányában ez a 

számomra nagyon fontos gyümölcs nem érthetett volna be.  

 

Évek óta készülök már arra, hogy a munkám is és én is megmérettessem a TUDOMÁNY 

világában. Boldog vagyok, hogy eljött ez az alkalom, és megmutathatom, hogy ha az utóbbi 

időben lemondtam egy találkozót, elnapoltam egy látogatást, fáradtságra hivatkozva 

elhanyagoltam mindazokat akik fontosak nekem az azért volt, mert készültem arra, hogy 

lezárjam életemnek egy szakaszát, és egyben belépjek egy következő, új kihívásokkal, 

feladatokkal teli szakaszba. Hiszen ez a dolgozat egyrészt eredménye az elmúlt évek 

munkájának, másrészt azonban egyáltalán nem jogosít fel arra, hogy ezt az évek óta tartó 

kemény munkát ezen a ponton abbahagyjam. 

 

Köszönettel tartozom családomnak akik példás módon tűrték, hogy nem én látogattam meg 

őket a családi otthonban, hanem ha látni akartak, akkor bizony nekik kellett Gödöllőre 

utazniuk.  

 

Köszönöm azoknak a barátaimnak akik mint második család álltak mögöttem, és puszta 

jelenlétükkel segítették munkámat, ugyanakkor elviselték ha türelmetlen voltam velük, és 

megbocsátották ha esetleg – akaratomon kívül – bántottam őket. 

 

Köszönettel tartozom munkatársaimnak, akik tanúi voltak a dolgozat elkészülésének, akik 

tanácsokkal, javaslatokkal segítették munkámat, és olykor a felhalmozódott feladatok 

elvégzését is könnyítették. 

 

Végül, de nem utolsósorban köszönöm témavezetőmnek Dr. Káposzta Józsefnek hogy 

önállóságra tanított úgy, hogy bízott bennem és hagyta hogy személyiségem jegyei igazán 

egyedivé formálhassák a dolgozatot, miközben azért „a szeme sarkából” mindig figyelt és 

őrködött afelett, hogy a kijelölt úton haladjak, ha elakadtam, akkor pedig segítő kezet 

nyújtott. 

 

Köszönöm azoknak is, akiknek a gondolatai, segítő szándékú javaslatai a sorok között 

olvashatók. Az Ő segítségük legalább olyan fontos számomra, mint azoké, akiknek a 

kritikái, javaslatai ténylegesen is tükröződnek a dolgozatban. Köszönöm mindenkinek, aki – 

akármekkora kis darabkával is – de részese ennek a GYÜMÖLCSNEK. 
 


