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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. 

 

 

 

 

 

 



 4 

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. 

 

 



 5 

1. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

A legismertebb átfogó, több tényező együttes hatását tükröző gazdaságstatisztikai mutatószám a 

bruttó hazai termék (GDP) kitüntetett helyet foglal el a területi mutatók között. Az egyes 

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

összehasonlítására csak az utóbbi években terjedt el. A gazdasági fejlettség mérése illetve 

összehasonlítása szempontjából azonban hangsúlyozandó, hogy a GDP nem kizárólagos mutatója a 

gazdasági fejlettségnek. Mindebből az következik, hogy nem szabad egyetlen üdvözítő mutatónak 

deklarálni a GDP megyei, illetve régióra vonatkozó értékét, hanem célszerű a területi elemzésekhez 

más statisztikai mutatószámokat is felhasználni (PUKLI 2000).  

 

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

fejlődésnek, a regionális fejlesztési akciók hatásai kontrolljának. A regionális elemzésben és a 

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

támogatási rendszerben, a közösségi regionális fejlesztési alapok allokálásában kitüntetett 

értékmutatóként használják (NEMES NAGY 1995).  

 

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.  

 



 6 

A kelet-közép-európai országok például az alacsonyabb árszínvonal miatt a vásárlóerőparitásos 

összevetésben jóval közelebb vannak a legfejlettebb országok GDP-szintjéhez, mint a nyers 

valutakurzusok szerinti átárazáskor (NEMES NAGY 1995). (A vásárlóerőparitásos módszert 

használja a világ országaira éves rendszerességgel kiadott adatsoraiban a Világbank, az 

EUROSTAT az EU-régiók gazdasági pozícióinak jellemzésére mindkét közelítést közreadja). 

 

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

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

termelésükhöz felhasznált anyagok és szolgáltatások értékének a különbsége. Tehát a GDP ugyan 

átfogó, több tényező hatását tükröző mutató, de nem kizárólagos mutatója a gazdasági 

fejlettségnek. 

 

A regionális számlák elméletileg a nemzetgazdaság egészére vonatkozó elszámolások regionális 

megfelelői. A gyakorlatban azonban – több-régiós gazdasági egységek miatt – teljes részletességben 

nem állíthatók össze. 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. 

 

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.  
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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. 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. 
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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 

 

Itt a fejlettség az élőmunka-termelékenység és a foglalkoztatottság szorzatára bomlik. 

 

A továbbiakban a következő jelöléseket használom: 

J = Jövedelem P = Népesség F = Foglalkoztatottak K = Aktív korúak 

 

Az összefüggések matematikai szépséghibája az, hogy bennük a komponensek szorzata szerepel, 

ami megnehezíti azok egymáshoz viszonyított súlyának mérését. Ezt a gondot orvosolja az, hogy az 

egyenlet mindkét oldalának logaritmusát vesszük. A logaritmusfüggvény monotonitása 

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

függvény értelmezési tartományán belül nagyobb szám logaritmusa is nagyobb). Így aztán a 

fejlettség (logaritmusa) az egyes tényezők összegére bomlik, így akár az egyes tényezők 

százalékos súlya is kiszámítható: 
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log(J/P) = log (J/F) + log (F/K) + log (K/P) 

 

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

bármilyen területi megfigyelési egységekre vonatkozhatnak (országok, régiók, települések) 

(NEMES NAGY 2004). 

 

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: 

 

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) 
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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). 

 

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).  
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Pontozásos módszerek 

 

Az egyik legegyszerűbb pontozásos módszer a Bennett-eljárás, amelyet 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 4 változat a minimumhoz, a 

maximumhoz, a számtani átlaghoz és a súlyozott átlaghoz való viszonyításon alapul (DOBOSI 

1985). 

 

Az első változatban a következőképpen járhatunk el. Legyen adva m változó és n megfigyelés, azaz 

j = 1,……, m;, i = 1,…….n. Az első változó elemei közül kikeressük a minimumot, és ezzel 

elosztjuk ezen változó minden elemét (n osztás), az így kapott viszonyszámokat, hogy %-os értéket 

kapjunk, megszorozzuk 100-zal. A fenti műveletet elvégezzük minden egyes változóra (tehát m-

szer). Ezután minden egyes megfigyelés esetében összeadjuk ezeket a %-os értékeket. 

 

Képletben összefoglalva: 

 

 
ahol c jelöli a minimum, vagy maximum, vagy átlag, vagy súlyozott átlag elemeit. Pl. ejmin jelenti a 

j-edik változó elemeinek minimumát. A pi értékek (i = 1,…….n) jellemzik pl. az egyes 

megfigyelési egységek fejlettségi szintjét. E módszer lényegében az adatok arányaival dolgozik. 

 

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

körül csoportosulnak: 

 a tényezők kiválasztása szubjektív elemeket tartalmaz 

 az egyes mutatók eltérő jelentőségűek, így felvetődik a súlyozás problémája 

 a kiválasztott tényezők közötti korrelációt, annak mértékét nem veszi figyelembe 

A módszer a területi egységek rangsorolására többé-kevésbé alkalmas. A hiányosságai ellenére 

mostanában ismét visszatértek a pontozásos módszerekhez. 

 

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. 



 12 

2. 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.  

 

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.  

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. 
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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, 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.  

 

A földrajzi és gazdasági jellegű kék banán övezetekre végzett elemzéseim 

 

Készítettem egy 25 EU-s tagból álló regionális sorrendet, 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. 
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Az is célom volt, hogy Nyugat-Európa 25 legfejlettebb régióiból álló csoportok összetételét 

vizsgáljam az elmúlt fél évszázad különböző időpontjaiban. Kijelenthető, 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 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 pontozás és súlyozás során 

kapható maximális pontszám 30,75 pont volt. 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.  

 

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. 

 

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, 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.  

 

Az Unió összes GDP-jéhez való hozzájárulásuk alapján megállapítható, 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 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. 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 1. 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. 

 

1. 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.  
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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). 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. 

 

2. 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) 
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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. 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 régiót tekintve 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. 

 

A földrajzi és gazdasági jellegű sárga banán övezetekre végzett elemzéseim 

 

A földrajzi sárga banán lehatárolásánál DICKEN illetve NEFEDOWA térképeit vettem alapul. Erre 

alapozva véleményem szerint a földrajzilag összefüggő kiemelt térség Kelet-Közép-Európában 18 

régióból állítható fel. Az említett szerzők térképei szerint 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. 

 

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 
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 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. 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 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. 

A 10 új tagállam átlag 1 főre jutó GDP-jéhez hasonlított regionális 1 főre jutó GDP-k alapján 

elmondható, hogy 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 
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 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 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. A 10 régióból álló övezet 

térképen való ábrázolása 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. 

 

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). 

 

3. 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. 
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A 3. 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. 

 

A 10 kiválasztott régió ország szerinti összetétele szerint mindössze 6 ország képviselteti magát a 

legfejlettebb régiók összetételében. Közülük Csehország és Lengyelország szerepel a legnagyobb 

számú (3-3) régióval. 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. 

 

4. 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.  
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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 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. 

 

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. 
 

 



3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

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. 

 

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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4. 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. 

 

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.  
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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.  

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. 
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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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