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BEVEZETÉS

A jólét elérése különböző dimenziókban ugyan, de megjelenik az Európai Unió
számos dokumentumában. Olyan kifejezések és gondolatok, mint pl. a gazdasági,
társadalmi fejlődés előmozdítása, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése;
a jólét előmozdítása az Európai Gazdasági Közösség alapítását deklaráló Római
szerződéstől a legújabb Lisszaboni szerződésig kitüntetett helyen szerepel. A területi
szinten értelmezett fejlődés/fejlesztés kérdésköre már az 1957. évi Római Szerződésekben
megjelent, a 158. cikkelyben megfogalmazódik a különböző fejlettségű régiók közötti
egyenlőtlenségek csökkentésére való törekvés. A regionális fejlődés lehetőségének
indikátora gazdasági töltetű ma: főleg az egy főre jutó GDP és a munkanélküliségi
indikátorok alakulása határozta, határozza meg a fejlesztésre fordítható források arányát.
Ennek értelmében, a kohéziós politika ezen jellemzőkre koncentrál, főleg a gazdasági
növekedéstől és a foglalkoztatás bővülésétől várja a térbeli kiegyenlítődést és a jólét
elérését.

De valóban kifejezi a fejlettséget az egy főre jutó gazdasági teljesítmény? A fejlődés
gazdaságtanának tudományága évtizedek óta ismeri és elismeri az ezzel ellenkező
hangokat, többek között Gunnar Myrdalét, Albert Hirschmanét, Paul Streetenét és Amartya
Senét. E tudósok nem átallják feltenni a kérdést: vajon valóban a különféle árujavak és a
pénzjövedelem birtoklása, vagyis az egy főre jutó GDP-ben mért gazdasági növekedés a
fejlődés végső célja, értéke? Vagy mindezekre azért van szükségünk, mert segítenek a jó
életvezetésben, abban, hogy olyan életet éljünk, amelyet jó okkal tartunk értékesnek?
Ebben nyilvánvalóan szerepe van az általunk elérhető (megfizethető) áruknak és
szolgáltatásoknak, ám ezek csak annyiban bírnak értékkel, amennyiben használatukkal
életünk minőségét javíthatjuk. Pusztán instrumentális értékük van, azaz eszközként, nem
pedig magukban (célként) értékesek. A fejlődés értelmét tehát önmagában a bővülő áru- és
szolgáltatásválasztékban, önmagában a növekvő termelésben és fogyasztásban, önmagában
az emelkedő reáljövedelemben meghatározni és mérni nem más, mint az eszköz és a cél
összekeverése. (PATAKI 1998) Pedig az Európai Unió berkein belül is számos hang
figyelmeztet a GDP hiányosságaira, felhívva a figyelmet arra, hogy a mutató „semmit sem
árul el az emberek közérzetéről (boldogságukról) vagy arról, hogy mennyire fenntartható a
társadalmi fejlődés.” (EC 2009a: 53. oldal)

A dolgozatban nem törekszem a fejlődés/fejlettség fogalmak meghatározására,
általános értelemben NEMES NAGY (1998) fejlődés-jellemzőit tekintem irányadónak:

– A fejlődés (miként statikus párja, a fejlettség) is egyike azoknak az összetett
fogalmaknak, amelyek nagyon nehezen definiálhatók, illetve, amelyek értelmezése
körül – a fogalom értéktartalma miatt – általában nincs közmegegyezés;

– Nehezíti a fogalom meghatározását, hogy jellemzően nem egy könnyen mérhető
mennyiségi, hanem soktényezős minőségi fogalomról van szó;

– A fejlettségnek számos oldala, tényezője, egymásba át nem vihető eleme van, a
különböző dimenziók fontosságának, szerepének megítéléséhez térben és időben
változó társadalmi értéktartalmak kapcsolódnak;

– A fejlődés és a növekedés különbözőségét visszaadja az a tömör megfogalmazás,
miszerint mindkettő változást jelent, a növekedésben a mértékek, a fejlődésben az
értékek változnak. Sőt, a legújabb időkben a növekedés és a fejlődés viszonyában
azok konfliktusa került előtérbe.
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Értekezésemben vállalva az értéktartalmi, ill. -meghatározási vitákat a
fejlődés/fejlettség alatt nem kívánok csupán az értékmentesnek nevezett gazdasági
színvonalkülönbséggel, életszínvonallal operálni. Fejlődés alatt az életminőséget, azon
belül is a humán jóllétet, annak főbb jellemzőit értem, ill. vizsgálom. Dolgozatomban
számos kutatási kérdést fogalmazok meg, melyek közös nevezője a hagyományos
gazdasági és a humán fejlődés közötti kapcsolat. Ezen interakció eredményességének,
területi módszertanának és térbeli sajátosságainak ismertetésére és kimutatására törekszem.

Disszertációm első felében a kapcsolódó szakirodalom áttekintését végzem el.
Elsőként a közép-kelet- és a nyugat-európai regionális térszerkezetet mutatom be. Ezt
követően a konvencionális gazdasági fejlődés elméletének és gyakorlatának alapvető
hiányosságaira mutatok rá, majd összehasonlításként megjelenítem a humán fejlődés
tételét. Rávilágítok a két elmélet alapvető különbségeire, egymás közötti kapcsolatára és
spaciális sajátosságaikra is.

Ezt követően egy speciális közép-kelet-európai humán jelenségre hívom fel a
figyelmet. A régióra jellemző egészségparadoxon – amely abban nyilvánul meg, hogy a
társadalmi-gazdasági fejlettséghez képest jóval rosszabb a középkorú férfiak egészségi
állapota – nem új keletű jelenség, már az 1960-as évek második felétől megindult és a
társadalmi-gazdasági átmenet során tovább súlyosbodott. Ezen jelenség mögött
meghúzódó folyamatok, ill. ezek térbeli sajátosságainak elemzését végzem el. Mivel az
említett nem és korcsoport érzékenyen (és drasztikusan) reagál a térségben zajló
társadalmi-gazdasági folyamatokra, ezért a férfiak idő előtti mortalitását tekintem olyan
eredményváltozónak, amely képes a térségben meglévő társadalmi-gazdasági
egyenlőtlenségek kifejezésére.

A módszertani fejezetben nemcsak az adatbázisokat és a felhasznált módszereket
ismertettem, hanem a térségre jellemző látszólagos regionalizáció jelenségével is bővebben
foglalkozom, ennek hatásai alapvetően befolyásolják egy-egy területi elemzés értelmezési
lehetőségeit.

A szakirodalom feldolgozása után, az elemzések során öt kérdésre kerestem a választ:
1. Milyen térbeli sajátosságok figyelhetők meg az életminőség terén a regionális

európai integrációban?
2. Milyen kapcsolat van a hagyományos gazdasági fejlettség és a HDI között?

Mekkora szerepe van a gazdasági fejlődésnek a humán fejlődés alakulásában? A
regionális gazdasági fejlődés milyen hatékonysággal konvertálható át humán
fejlődéssé?

3. Mely tényezők húzódnak meg Közép-Kelet-Európában a humán fejlődés mögött?
4. A térségben meglévő egészségparadoxon milyen térbeli sajátosságokkal

jellemezhető? Milyen tényezők eredményezik a mortalitás egyenlőtlenségeit?
5. Mely régiók a nyertesei és a vesztesei az egészségparadoxonnak?

Ezen kérdések megválaszolására az alábbi hipotéziseket állítom föl:

H1: Hipotézisem szerint csakúgy, mint a gazdasági fejlettség terén, az európai
integrációban felállítható a nyugat-kelet életminőség-fejlettségi tengely, valamint a
nagyvárosok, fejlett integrációk kiemelkedő szerepe ezen jellemző mentén is meghatározó.
Ugyanakkor a HDI komplexitása miatt, a gazdasági térszerkezet fejlett gócpontjaitól eltérő
térségekben is lehatárolható magas életminőségű csoport.
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H2: A gazdasági és a humán fejlődés között alapvetően szoros kapcsolat várható el, de a
korábbi szakirodalmi tapasztalat szerint disszonáns jelenségek is várhatók. Véleményem
szerint a humán jellemzők kompenzáló szerepe jelentős. A hatékonyság kérdésköre
szorosan kapcsolódik az egyes országokra jellemző újra-elosztási, kiegyenlítő, és egyéb
közpolitikai beavatkozásaihoz. Vélhetően az elmaradottabb, alacsonyabb gazdasági
fejlettségű térségekben magasabb humán fejlődés tapasztalható a relatív fejlettségükhöz
képest.

H3: Várhatóan a gazdasági fejlettség önmagában jelentős kísérőjelenség, illetve a főbb
fejlesztési célkitűzések (Lisszaboni stratégia, Európa 2020) alakulása összhangban van a
humán progresszió mutatóival. További feladatként fogalmazódott meg a humán fejlődés
indikátorkészletének regionális szintű pontosítása, kiegészítése. Mivel kritika érte
korábban az alapdimenziók szoros kapcsolatát, ezért a kibővített humán progresszió
adatbázis esetében is fontosnak tartottam a korrelációs kapcsolatok ellenőrzését. A
hipotézis megválaszolása olyan matematikai-statisztikai módszertan alkalmazását követeli
meg, amely az alacsony elemszám mellett szignifikáns és megfelelően magyarázható
összefüggést eredményez.

H4: Az egészségi állapotban fellelhető területi egyenlőtlenségek szorosan kapcsolódnak a
társadalmi-gazdasági fejlettség mutatóihoz, ezért valószínűsítem, hogy a térségre jellemző
nyugat-keleti, hagyományos nagytérségi fejlettségi tengely mentén értelmezhető a
regionális mortalitás. Minél távolabb helyezkedik el az adott régió az európai
magterülettől, annál magasabb az idő előtti halandóság mértéke. Az utolsó kérdés
megválaszolása igen nehéz. Feltételezésem szerint az összeomló, hagyományos nehézipari
térségek esetében egyértelmű a halandósági többlet. A piacgazdasági átmenet során
győztes és vezető térségek esetében jobb mortalitási adat várható, míg a perifériák esetében
valamivel kedvezőbb mortalitási helyzet prognosztizálható.

A dolgozat eredményeképpen olyan új- és újszerű kutatási eredményeket
fogalmazok meg, amelyek kimutatják az európai és a közép-kelet-európai térség humán
fejlődés mentén meglévő térbeli differenciáltságát, ill. magyarázatot szolgáltatnak annak
értelmezéséhez. Valamint adalékul szolgálnak olyan alternatív fejlesztési stratégiák
megalkotásához, melyek középpontjában az ember áll.
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1. REGIONALITÁS, ÁTMENET, TÉRSZERKEZET

A fejezet elsősorban a dolgozat témájának térbeli kereteit kívánja lehatárolni. Ez pedig
alapjában véve az európai uniós tér; ebből is kiemelve a keleti periférián lévő
posztszocialista, új tagországokat: Észtországot, Lettországot, Litvániát, Lengyelországot,
Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot, Szlovéniát, Romániát és Bulgáriát. A dolgozat
irodalmi feldolgozásában többféle elnevezéssel találkozhatunk, amely ezeket az országokat
(is) magába foglalja (Kelet-Európa, Közép- és Kelet-Európa, Közép-Európa, „átmeneti
országok”, stb.): a szerző a fenti országokra érvényes összefüggéseket keresi, ill. ismerteti.1
Az említett országokra (általam) használt Közép-Kelet-Európa elnevezés közös
kapcsolódási pontja az EU tagság, a szocialista múlt és az ún. transzformáció, vagyis a
gazdasági átalakulás.2 Kétségtelen, hogy az elnevezés nem feltétlenül követi a földrajzi
lehatárolást (ebből a szempontból talán szerencsésebb lenne a Halecki által megalkotott
Kelet-Közép-Európa térdefiníció)3, inkább az Európai Unió által alkalmazott
megközelítéshez áll közelebb. (CEE – Central and Eastern Europe.) A térbeli keret
behatárolásán túl ismertetésre kerülnek a régi és az új tagországokat érintő főbb
térszerkezeti sajátosságok és a közép-kelet-európai országok területi differenciálódását
eredményező folyamatok.

1.1. Az átmenet Közép-Kelet-Európában
Európa nem pusztán természetföldrajzi, hanem történelmileg változó kulturális

egységként is értelmezhető. Lakóinak értékrendjében jelen van a görög-római kultúra
öröksége, a meghatározó keresztény vallás és etika, a felvilágosodás korából származó
racionalizmus, a tudományos-technikai vívmányok iránti fogékonyság, az egyén
szabadságát és boldogságát középpontjához helyező individualizmus, valamint a
nemzetállamú szerveződés ideálja. Az európai civilizáció sajátos vonása a sokszínűség;
jellegzetes térbeli törésvonalai a keleti és a nyugati kereszténység határán a XI. századtól,
majd a reformáció nyomán a protestáns észak és a katolikus dél között rajzolódtak ki. A
földrészt északi-déli irányban keresztülszelő legélesebb, hatalmi erőszakkal bevésett határ,
amely a XX. század közepén alakult ki, az egykori vasfüggöny mentén húzódik.
(PROBÁLD 2000)

Regionális egyenlőtlenségek természetesen léteztek a társadalmi egyenlőség és a
szolidaritás érájában is. Az 1990 utáni helyzet nemcsak abban, sőt nem is elsősorban
abban különbözik a korábbitól, hogy az egyenlőtlenségek, különbségek nagyobbak, hanem
főleg abban, hogy más természetűek, más dimenzióban jelentkeznek, mások a hajtóerőik
és másként lehet mérni, azonosítani őket. (2/a. melléklet)

A rendszerváltást követő új térszerveződés nem pusztán a térségi fejlettség
megváltozott képét, a növekvő területi egyenlőtlenségeket, a gazdasági ágazatoknak és
társadalmi szereplőknek a korábbi időszaktól eltérő földrajzi rendjét jelenti, hanem a
mindezekben megjelenő térdimenzió átfogó felértékelődését a társadalmi működésben.
Ennek a folyamatnak négy meghatározó tényezője van: (1) A térségi különbségek
kiéleződése, szociális feszültségek és éles esélykülönbségek generálódása. A „nyertes”

1 Még akkor is, ha az említett térfogalmak egyéb más országot is magukba foglalnak.
2 Ebből a szempontból Kelet-Németország, a volt NDK is érintett, de lehatárolásom alapján nem tartom Közép-
Kelet-Európához tartozónak.
3 Erről nyújt bővebb információt PROBÁLD-SZABÓ (2005) tanulmánya.
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vagy „vesztes” pozíció meghatározó tényezője az, hogy az ország mely térségében,
településében helyezkednek el az adott szereplők. (2) A centralizált társadalomirányítás
helyébe lépett demokratikus jogállam és a piacgazdasági modell „visszahelyezte” a
gazdaságot és társadalmat (benne a politikát) a konkrét földrajzi térbe. A sajátos helyi
feltételek, adottságok és viszonyok jóval erőteljesebben hatnak a társadalmi szereplőkre,
mint korábban. (3) A térségben végigsöprő rendszerváltozás, majd a fokozatosan megnyíló
határok megsokszorozták a „horizontális” kapcsolatok lehetőségeit, ezáltal a
külkapcsolatokban is erőteljesen megjelent a földrajzi, fekvési tényező szerepe. (4)
Mintaként hat a modern nyugat-európai társadalomszervezésben előtérbe került
regionalizmus, felértékelődőben van az Európai Unió intézményrendszerében egyre
növekvő szerepet betöltő regionális szint. (NEMES NAGY 2009)

A területi átmenet sajátosságai két görbével is leírhatók: az ún. J-görbével, ill. a Wilkinson
modellel (fordított U-modell). (2/b. melléklet) A J-görbe a posztszocialista gazdaság
átalakulását modellezi. A koncepció szerint a kezdeti visszaesés azon régi, elavult
termelési struktúra cseréjéig tart, amely már nem hatékony az új gazdasági és technológiai
feltételek mellett. Ha ez megtörténik, a gazdaság a növekedés útjára lép, az eddig elvezető
utat nevezi Schumpeter „kreatív rombolásnak”. Azon rendszerbéli szereplők (cégek,
városok, régiók, országok), amelyek elég bátrak és merészek a rombolási szakaszban, ott
sokkal kisebb lesz később az elavult struktúrák aránya és sokkal könnyebben lépnek a
modernizáció útjára. (GORZELAK 2001) A Wilkinson-modell4 segítségével NEMES
NAGY-NÉMETH (2005) a volt szocialista országok gazdasági fejlettség – területi
egyenlőtlenség kapcsolatát modellezte. A szocialista szakaszban lévő országokra erőteljes
lefelé nivelláltság jellemző, de ezen konvergencia nem tartós reálbázison nyugodott. A
regionális közeledést hordozó domináns ágazati tartalom más volt, mint a kapitalista
országokban: a túldotált termelőágazatok (nehézipar), a tömegtermelés és a nivellált bér- és
jövedelemviszonyok eredményezték elsődlegesen. A rendszerváltozás nemcsak a
jogállamhoz és a piacgazdasághoz való visszatérést jelenti, hanem ezek megkerülhetetlen
következményeként a regionális egyenlőtlenségeknek a piacgazdaságokra jellemző
trendjére való visszatérést is. Ez minden érintett országban – épp a korábbi relatív
kiegyenlítettség miatt – egyértelműen a regionális fejlettségi, jövedelmi egyenlőtlenségek
növekedésével jár.5 Ugyanakkor éppen ez a fejlődésmenet illeszthető be magától
értetődően az általános modellbe amelyen megjeleníthető a sajátos „szocialista”
trendvonal, a rendszerváltozást követő – a gazdasági visszaeséssel is súlyosbított –
differenciálódás.

A gazdaság szerkezetének radikális átalakulása az egyes közép-kelet-európai
régiókat eltérően érintette. Az átalakulás vesztesei – más európai országokhoz hasonlóan –
a nehéz- és a kitermelő ipari térségek és – kelet-európai jellegzetességként – az összefüggő

4 A Wilkinson-modell: a regionális jövedelemegyenlőtlenségek nagyságát az országos fejlettség függvényében
ábrázolva egy fordított „U” alakú görbét kapunk. A modell mögött az alábbi jelenség áll: a korai
(preindusztriális) fejlődés szakaszában a területi egyenlőtlenségek szintje alacsony, ezt gyors gazdasági
növekedés követi, amely néhány ipari körzetbe koncentrálódik, növekvő területi egyenlőtlenségeket generálva.
Később az innováció terjeszkedése és az állami beavatkozás során a területi egyenlőtlenségek mértéke
csökkenő tendenciát vesz fel.
5 És – hozzá kell tenni – még ma is tart: a volt szocialista, ma EU tag-, országok esetében NUTS2 és 3 szinten
is megfigyelhető ez a jelenség. (SZABÓ et al. 2003, NEMES NAGY 2005, SZABÓ 2008) Megjegyzendő az
is, hogy a szerzők számos mutató alkalmazásával (súlyozott relatív szórás, Hoover-index, koncentrációs
mutató, range-arány) bizonyították ezt a tényt. NÉMETH – KISS (2007) települési szinten végzett
vizsgálatában már kiegyenlítődést mutatott ki a vizsgálati évek végére. (2005)
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agrárvidékek lettek. A piacgazdaság kiépülése a regionális különbségek fokozódását idézte
elő. (HORVÁTH 2004) CSÉFALVAY (1999) szerint a térség jövőképe a transzformációs
folyamatok intenzitásának, ill. annak térbeli terjedésének függvénye.

A legfontosabb térbeli differenciálódást létrehozó gazdasági tényezők a következők: a
keleti piacok összeomlása; a szövetségi államok felbomlása; az egyes üzemek önállósága,
piaci pozíciói, a támogatáscsökkentés; a hadiipar elhelyezkedése és a politikai fordulat
utáni helyzete; a külföldi működőtőke-beruházások és a kereskedelem; pénzügyi és üzleti
szolgáltatások dinamikus bővülése. (ILLÉS 2002)

Az átalakulás regionális mintázatát GORZELAK (1997, 2001, 2006) térképezte fel, a
következőkben ezt ismertetem.

A vezetők: A szocialista éra alatt is vezető pozícióban voltak, és olyan
képességekkel bírtak, amelyekkel könnyedén alkalmazkodtak az új körülményekhez. Ezek
általában a nagy agglomerációk: Prága és Brno; Pozsony és Kassa; Budapest és a balatoni
térség; Varsó, Poznan, Wroclaw és a hármas város (Gdansk-Sopot-Gdynia) és Krakkó;
Bulgáriába Szófia és környéke, valamint Bourgas és Haskovo és a román Bukarest. Meg
kell említeni azt is, hogy nem mindegyik vezető régió környékén található innovatív és
fejlődő régió. Példaként itt van Varsó „szigete”6, amely az alulfejlett Közép-
Lengyelországban van, Krakkó a dél-keleti határon helyezkedik el, ill. az egyik
legproblematikusabb térség, Felső-Szilézia mellett. Évszázadok óta ezen régiók a fejlődés
és az innováció helyszínei. Ezen „hídfőállások” (CSÉFALVAY 1999) vagy más néven
„kapuvárosok” (PROBÁLD 2000) gazdasági súlyának növekedése mára
megkérdőjelezhetetlen, nem egy országban monocentrikus térszerkezet (főként a Balti
országok, Magyarország és Szlovénia esetében) kialakulását, ill. megerősítését
eredményezve. (NORDREGIO-ESPON 2004, EC 2007a, JENEY 2008)

A vesztesek: Közép-Kelet-Európa társadalmi-gazdasági térszerkezetében egy
jelentős „fekete lyuk” található. Felső-Szilézia7, a korábban gazdaságilag sikeres ipari
térség példája azon régióknak, amelyek az átalakulás során gyorsan leromlottak. Felső-
Sziléziát a lengyel Katowice és a cseh Ostrava-Karvina bányászati-nehézipar bázisa
alkotja, és Európa legnagyobb regionális problémáját jelenti. HORVÁTH (2006) az uniós
csatlakozást követő években a munkahelyek számának drasztikus csökkenését, valamint
kiterjedt szociális feszültségeket vetít előre. Szlovákiában a specializált nehézipar, a
katonai felszereléseket termelő régiók a felvevő orosz piac összeomlása okozott
visszaesést. Habár Magyarországon a fő nehézipari és bányászati térségekben a
szerkezetátalakítás (kísérlete) az 1980-as évek közepén elkezdődött, ez sem tudta
megakadályozni az 1990-es években kicsúcsosodó súlyos recessziót.

A visszamaradt perifériák: a vizsgált térség újabb jellegzetessége egy külső
határzóna, amely az országok keleti határára terjed ki. Ezen zóna Lengyelország É-K-i

6 Erre mutat rá az egyszerű statisztikai adatsor is, pl.: amíg a fővárosi régió NUTS2 (Mazowieckie) szinten az
EU27 gazdasági teljesítményének 84%-át adja, addig NUTS3 szinten (Miasto Warszawa) a főváros
teljesítménye közel 160%-os. Ezt megerősítik HORVÁTH (2004, 2006) és PRÓBÁLD – SZABÓ (2005)
korábbi elemzései is. Hasonló „sziget” - jelenséget tapasztalhatunk egyes régiókon és országokon belül is, pl.
Észt- és Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Bulgáriában és Szlovéniában.
7 A lengyelországi Szilézia kiemelkedik a közép-európai régiók közül: egyedi regionális problémákat vet fel,
népessége, gazdasági súlya és urbanizációs színvonala alapján a centrumtérségek körébe sorolható, miközben
gazdasági szerkezete jobban hasonlít a klasszikus iparvidékekhez. (LUX 2008) Gazdasági és népességi téren
megerősíti ezt NEMES NAGY – TAGAI (2009) is, a gazdasági erőtérben Szilézia markáns helyi centrum, ami
ellensúlyozhatná a nyugat-európai gazdasági központok nagy távolságából adódó periferialitást.
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sarkából indul, majd Szlovákia keleti részén, ill. Magyarország dél-keleti részén át
húzódik, majd folytatódik Kelet-Románián át a bolgár Montana és Lovech felé. Ezek a
legfejletlenebb régiók. Viszonylag ritkán lakott, vidéki jellegűek, gyengén fejlett
urbanizációs színvonallal és infrastruktúrával. Visszamaradt pozíciójuk a történelmi időkbe
nyúlik vissza.8 A nemzeti központtal való kapcsolat gyenge, integrációjuk szegényes. Még
fontosabb az a tény, hogy a határ túloldaláról sem várható ösztönzés és segítség, az
alulfejlett volt szovjet tagköztársaságokból: Fehéroroszországból, Ukrajnából és
Moldovából. A lengyel határon lévő Kárpátalja és Podlázia 2004-ben az átlagos uniós
gazdasági teljesítmény egyharmadát adták, 2007 utáni EU legszegényebb régiói pedig a
bolgár és román régiók lettek. Néhány országban a belső periféria is megfigyelhető. Ez
leginkább Romániában (Kárpátalja, Olténia és Bánát), Magyarországon (az Alföldön és a
Dunántúlon9) és Lengyelországban (a Varsó körüli régiók és a Lódz-i agglomeráció
esetében) jellemző.

A jövevények: Közép- és Kelet-Európa nyugati régiói az átalakulás sikertörténetei.
A nyugati határon lévő régiók sikeresen küzdötték le a korábbi izoláció okozta negatív
hatásokat, együttműködve a fejlett osztrák és német szomszédokkal. A „nyugati öv”
földrajzi elhelyezkedése nagy előny az Ausztriával és Németországgal határos öt
országnak. Ezek a régiók vannak a legközelebb a nyugat-európai gazdasági tevékenységek
központjához, és ezek egyben természetes határpiacai is ezen országoknak. Közép-Európa
legnagyobb agglomerációja (Berlin) csak 70 km-re van a lengyel határtól, melynek pozitív
gazdasági hatása a befektetések és a kereskedelem terén jelentkezett. Bécs hatása és
közelsége Pozsonyra és a magyar nyugati térségekre abszolút kedvező. Ugyanezen hatás
Bulgária és Görögország esetében sokkal kisebbnek tűnik. Ugyan kevés, de annál
ígéretesebb fejlődéssel bíró régiókat is megemlít Gorzelak, természeti, turisztikai és
rekreációs potenciállal jellemezhető térségek találhatók a lengyel-szlovák határ mentén.
Hasonló potenciállal és esélyekkel rendelkeznek a balti országok is. (GORZELAK 1997)
Az átalakuló régiók tipizálását a 2/d. melléklet közli.

ILLÉS (2002) a fenti tipizálással kapcsolatban a következőket jegyzi meg:
egyrészt ritka azon esetek száma, amikor egy régió a helyezési sorrend alsó fertályából a
felsőbe, ill. megfordítva kerül, bár ilyenek is előfordulnak. Az esetek többségében a
korábban fejletteken vagy fejletleneken belüli pozícióváltozásra kerül sor. Másrészt pedig
az átmenet évtizedében előfordult olyan is, aki az évtized első felében feltörekvő,
leggyorsabban növekvő volt, a második félben pedig strukturális válsággal bírt, mint pl.
Szlovákia az 1990-es években.

1.2. Térszerkezeti sajátosságok Európában
A fenti térség-elemzés eredményeként született meg a közép-kelet-európai fejlődés

térszerkezeti modellje, a közép-európai banán vagy bumeráng. (2/e. melléklet) Ha
képzeletben összekötjük a nyertes nagyvárosokat, úgy egy bumeráng képe rajzolódik ki,
amely Gdansk kikötőjéből indulva Poznan és Wroclaw városán át egészen Prágáig tör
nyugat felé, majd innen – követve a bumeráng íves hajlását – Brnón, Bécsen és Pozsonyon
áthaladva Budapesten végződik. (CSÉFALVAY 1999, NEFEDOWA 1996) Hasonló

8 GORZELAK (2001) kulturális sajátosságokkal is magyarázza e határmenti térség differenciálódását, a román
és gótikus stílus elterjedésének határvonalai a meghatározóak. A román stílus elterjedése a nyugati, a gótikus a
keleti hatást közvetíti, a két térség között átmeneti zóna található. (2/c. melléklet)
9 Lásd LŐCSEI – SZALKAI (2008), ill. NEMES NAGY (2006) kistérségi elemzését.
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térszerkezetet eredményez a TAGAI (2004) által szerkesztett közép-európai gazdasági
potenciáltér is. A bumeráng déli része nagyobb mértékben integrálódott (mind belsőleg,
mind pedig külsőleg) Európába, mint az északi rész. A lengyel régiókat magába foglaló
északi térség infrastrukturális hiányosságokkal küzd, és úgy tűnik, később a bumeráng
ezen része nyugatabbra tolódik Berlin megerősödésével. (GORZELAK 1997) A 2/f.
melléklet az átalakulás gazdaság-teljesítmény főbb törésvonalait és területi változásait
ismerteti a közép-kelet-európai térségben. Szófia, Prága, Budapest, Varsó, Bukarest,
Pozsony, Tallin, Riga, Vilnius és Ljubljana egyértelműen statikus és dinamikus
zászlóshajói a térségnek, de további jelentős potenciállal bírnak a lengyel nagyvárosok, ill.
Románia néhány fejlett megyéje. A fővárosok egyre jobban növekvő térbeli differenciáló
hatásait az 2/f. melléklet mutatja.

Az Európai Unió jelenleg egy centrum-periféria modellel közelíthető. (2/e.
melléklet) Európa fejlett térségei, közelítőleg térbeli folytonosságot mutatva, kirajzolják
Európa mai gazdasági centrumát, egy földrajzi szempontból is centrumhelyzetű térséget.
Ez a térség DK-Angliától a Benelux államokon, Nyugat- és Dél-Németországon át Észak-
Olaszországig húzódik. Ez az újkori történelemben mindig is vezető szerepet játszó zóna
az EU magterülete, az európai gazdasági erő súlypontja, sűrűn lakott, urbanizált térség,
nagyvárosokból álló tengellyel, számos vállalattal, cégközponttal, szellemi erőforrással,
fogyasztási potenciállal. Ennek az enyhén ívelt formájú centrumövezetnek BRUNET
(1989) nyomán a „Kék Banán” elnevezést adták, mely modell a legismertebb a különböző
lehatárolások közül. A fejlett zónához nyugat és kelet felől holdudvarként csatlakozik a
csúcstechnológiának és a K+F-nek otthont adó térség, így a fejlett magterületet egyes
szerzők (pl. KUNZMANN 1992) ki szokták egészíteni. Így jelent meg a kék banán belső
hajlatában a „francia banán” (ÉK-Franciaország) ill. külső hajlatában a „német púp”
(Hamburg és térsége), mint a fejlett magterület része. A magterület inverzeként Európa
perifériáin találhatók az elmaradott, ritkábban lakott régiók: délen, nyugaton és északon az
elmaradott görög, olasz, spanyol, portugál, brit régiók. Ez a térbeli jegy, az ún. centrum-
periféria ellentét jelenti a legfőbb problémát az Unión belül, s így az elmaradott, földrajzi
szempontból perifériális helyzetű térségek felzárkóztatására irányul számos program. A
fejlett térség központja egy városhármas és térsége: a Párizs–London–Brüsszel zóna,
melyet Hall (1992) után „Arany Háromszög”-nek hívnak. Párizst nem szokták a kék banán
térségébe sorolni, így e háromszög kilóg a centrumtérségből. E kis módosítás miatt
különböző alakokat öltött fel a centrumtérség a különböző tudományos munkákban. Az
elmúlt évtizedekben dinamikus fejlődésnek indult a Földközi-tenger partvidéke, –
szerzőnként eltérő lehatárolással, de kb. – Valenciától Rómáig. A lokális fejlődést egyrészt
a szolgáltató szektor (pl. turizmus), másrészt a posztfordista gazdaságra való átváltás
generálja, mivel egyre több, a nyersanyaghoz nem kötődő vállalat telepedik le, illetve
születik ebben a zónában. E térség elnevezése – amerikai mintára – „(Európai) Napfény-
övezet”, de szokták „mediterrán-övezetnek”, illetve a kék banán mintájára – enyhén ívelt
formája miatt – „Arany Banánnak” is hívni (ez utóbbi fogalmat egyes szerzők a kék
banánra használják), illetve az ún. „Latin-ívvel” lehatárolni a térséget. Külön kategóriát
alkot a földrajzi perifériák feldarabolása. Sajátos társadalmi-gazdasági karakterük miatt
gyakran lehatárolják az Atlanti térséget, melynek határát az ún. „Atlanti-ív” jelöli ki.
Szintén határvonalként szokták meghúzni az ún. „Északi-ívet”, mellyel Európa északi, az
előzőhöz hasonlóan szintén egyedi társadalmi-gazdasági karakterű, berendezkedésű
térségét jelölik ki a kontinensen. (SZABÓ et al. 2003)
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CSÉFALVAY (1999) megjegyzi, hogy a (közép-európai) bumeráng
megjelenésével azt is sugallja, hogy immár a térségben is kialakult egy, a „kék banánhoz”
hasonló fejlődési zóna, a két övezet mégis több vonásban is élesen különbözik egymástól.
Míg kék banán nemcsak napjainkban alkotja Európa legfejlettebb területét, hanem ez a
régió mindig is (írásbeliség, reformáció, iparosítás elterjedése) Európa innovatív központja
volt. Az innovatív folyamatok innen érkeztek jelentős késéssel a bumeráng nagyvárosaiba.
NEMES NAGY– TAGAI (2009) vizsgálatai során megerősítik ezt a ma is jellemző
trendet: a tág európai hatások szinte teljes egészében uralják a gazdasági térerősséget. A
nyugat-európai központi területekhez képest a térség csak perifériaként értelmezhető, az
itteni térségek kisebb gazdasági ereje, a kevés szinergikus hatás, az európai centrum
viszonylag nagy távolsága miatt. Másrészt a kék banán városai a gazdasági és társadalmi
kapcsolatok ezernyi szálával kötődnek egymáshoz, addig a bumerángot alkotó városok
egymás közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatai – a történelmi fejlődés hasonló vonásai
és a sokat emlegetett Közép-Európa gondolat ellenére – majdhogynem elhanyagolhatóak.
A közép-európai városok kivétel nélkül mindannyian nyugat irányába – Prága Berlin és
Nürnberg, míg Budapest Bécs és München felé – orientálódnak. Ezek a nagyvárosok a
nyugat-európai kapitalizmus előretolt helyőrségei voltak, és a piacgazdasági átalakulás
után a hagyományos nyugat-keleti fejlődési folyosók újjáélesztésével visszatértek a
hídfőállás korábbi szerepkörébe. (CSÉFALVAY 1999)

AUBERT (2000) szerint a kulcskérdés az, hogy hogyan tud a kék banán kelet felé
terjeszkedni, a nyertes régiók összeköthetőek-e a nyugat és saját belső terei felé. Erre ad
választ a BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG (2007) által
publikált területi fejlődéssel foglalkozó tanulmány. A (közép-kelet-európai) térségi
fővárosok szinte mindegyike felfűződik egy-egy globális és európai integrációs zónára: a
pentagon hatásait közvetítő Münchenre Budapest, Ljubljana, Pozsony, Bécs és Prága; a
balti fővárosok pedig a Helsinki-Stockholm- Oslo-Koppenhága övezetre. Prága szerepe
felértékelődik, mert ő a Berlin, Amszterdam és Koppenhága zónának is tagja, ennek
köszönhetően ő maga is globális integrációs „könyök-zóna”10. Lengyelország szerkezete
sajátságos; Varsó, Lódz, Katowice és Krakkó által alkotott zóna önmagában erős
potenciállal bíró integrációs zóna, erre lazán fűződik fel a „hármas város” nagy része, ill.
Poznan, Wroclaw és Szczenin; viszont ezen kapcsolódás csak az infrastruktúra
fejlesztésével erősíthető. Bukarest, Szófia esetében még mindig csak a jövőre vonatkozó
integráció lehetősége sejlik, közvetlenül Athénnal, feljavított elérhetőséggel pedig Ankara
és Nicosia felé. (2/g. melléklet) NAGY (2006) javaslatként fogalmazza meg Bécs, a kék és
sárga banán között közvetítő, koordináló szerepének további vizsgálatát. Véleményem
szerint Bécs közvetítő ugyan lehet, de egyedüli koordinátor semmiképp; hasonló szerepet
tölt be Berlin, München, ill. a Balti országok esetében a skandináv fővárosi zóna, Dél –
Keleten pedig a görög-török fővárosoknak szerepe hamarosan felértékelődik.

SZABÓ (2009) összegző tanulmányában említ még további térszerkezeti
sajátosságokat (vörös polip, kék csillag, kék orchidea), ill. ehhez kapcsolódó elméleteket,
de ezeket jelen dolgozatban nem taglalom. Ennek oka főképp az, hogy ezek már összetett
modellek, nem igazán különíthetők el egymástól a nyugati és a keleti térszerkezeti
jellegzetességek.

10 Globális integrációs könyök-zónának az a nagyváros tekinthető, amely több európai integrációs zóna tagja. A
tanulmány szerint ilyen zóna Koppenhága, München, Bern, valamint a kék banán északi és déli fele.
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Végül, de nem utolsósorban meg kell azt is jegyezni, hogy számos kritika övezi a
térszerkezeti modelleket. Erre mutat rá PROBÁLD-SZABÓ (2005), akik végső
konklúziója szerint Európa sokszínűsége minden általánosítást megnehezít. Goddard
véleményét idézve kontinensünk térképének tarkasága egy gyümölcssalátás táléhoz
hasonlatos, és ezért szimpla banán- vagy szőlőfürt-modellel közelítőleg sem írható le.
Hasonló eredményeket közöl NAGY (2006) is, a kék banánt és a közép-európai
bumerángot vizsgáló területi elemzése szerint gazdaságilag és földrajzilag egységes
fejlesztési zónát lehatárolni nem lehet.11

1.3. Policentrikus fejlődés Európában

A policentrikusság12 célkitűzése hosszú évtizedek alatt rendszeresen visszatérő
eszme az európai területi gondolkodásban. Az európai területpolitika 1999-ben erősítette
meg az Európai Unióra vonatkozóan a policentrikus, többközpontú településhálózat
megteremtésének célkitűzését, mely azóta is az európai területi prioritások egyik
legfontosabb eleme. Az Európai Unió Területi Agendája ezzel összhangban, hasonlóképp
fontosnak ítélte meg, hogy a fejlődés vázát a többközpontú településhálózat adja. A
policentrikusság európai célkitűzésének egyik fontos eleme, hogy a fejlődés ne a London,
Hamburg, München, Milánó, Párizs által meghatározott ötszög területére koncentrálódjon,
hanem ezen a területen kívül is legyenek olyan erős városias térségek, amelyek az Európai
Unió területileg kiegyensúlyozott fejlődését segíthetik elő. (NFGM-VÁTI 2010)

Látni kell, hogy a fejlődés gyújtópontjai a városok13, mivel ebben a területi
egységben koncentráltan zajlanak a térbeli folyamatok, azok jellege, funkcióik sajátosságai
részben meghatározzák térségeik fejlődését, részben pedig hordozzák és kifejezik a
versenyképességet. (RECHNITZER 2006) Az ESPON program keretében számos
tanulmány (2004, 2006, 2007) jelent meg az ESDP-ben célként megjelölt többközpontú
területi fejlődéssel kapcsolatban. A 27+2 tagú sajátos európai integráció (az EU, Norvégia
és Svájc) területén 1595 funkcionális városi területet azonosítottak be. A városi területek
tipizálása14 az európai kontextusban mért funkcionális jelentőség (népesség, közlekedés,
turizmus, ipar, tudás, döntéshozatal és adminisztráció) alapján történt meg. Három szintet
határoztak meg: európai növekedési nagyvárosi területeket (MEGA),
transznacionális/nemzeti városi területeket, regionális/helyi városi területeket. (2/h.
melléklet)

A MEGA-kat öt kategóriába sorolták a kutatók:
- Globális csomópontok: a legnagyobb, leginkább versenyképes városrendszerek

magas szintű közlekedési, kommunikációs kapcsolatokkal (London, Párizs).

11 A különböző térszerkezeti modellek ismertetése során BRUNET (1989), ill. GORZELAK (1997) elemzései
városi adatokon, míg PROBÁLD-SZABÓ (2005) és NAGY (2006) megállapításai NUTS2 szinten alapszanak.
12 Két megvilágításban is beszélhetünk policentrikusságról. Az első a morfológiához kapcsolódik, ami azt
jelenti, hogy egy adott területen hogyan oszlanak el a városi körzetek; a második a városi körzetek közötti
kapcsolatra (pl. az együttműködések hálózatára) vonatkozik. (ILLÉS 2005)
13 KUNZMANN (1992) kék szőlő térszerkezeti modellje is ezen elképzelésen alapul. A főbb európai városok,
mint szőlőszemek jelennek meg (szűkebb-tágabb vonzáskörzetükkel) és ezek együtt Európában egy fürtöt
alkotnak.
14 Alapegységnek az ún. funkcionális városi területet (Functional Urban Areas – FUA) tekinti az ESPON,
amely egy városi központ és az azzal szoros gazdasági kapcsolatban álló környezetének együttese.
(RADVÁNSZKI 2007)
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- Európa motorjai: igen versenyképes, jelentős humán erőforrással és jó közlekedési,
kommunikációs kapcsolatokkal rendelkező nagyvárosok (a „pentagon” városai:
München, Frankfurt, Milánó, Hamburg, Brüsszel, Stuttgart, Zürich, Amsterdam,
Düsseldorf, Köln, a „pentagonon” kívül: Madrid, Róma, Koppenhága, Berlin,
Barcelona, Stockholm, Bécs).

- Erős MEGA-központok: versenyképes, gyakran jelentős humán erőforrással
rendelkező nagyvárosok (Helsinki, Manchester, Athén, Dublin, Göteborg, Torino,
Genf, Oslo).

- Potenciális MEGA-központok: kisebb, kevésbé versenyképes, periferikusabb
helyzetű nagyvárosok, az előbbieknél gyakran kedvezőtlenebb humán erőforrással
rendelkező nagyvárosok (fővárosok: Varsó, Budapest, Prága, Lisszabon; valamint
Lyon, Antwerpen, Rotterdam, Malmö, Marseille, Nizza, Nápoly, Bréma,
Toulouse, Lille, Bergen, Glasgow, Edinburgh, Birmingham, Luxemburg, Palma de
Mallorca, Bologna, Valencia, Bilbao, Aarhus, Bern).

- Gyenge MEGA-központok: a potenciális MEGA-knál kisebb, kevésbé
versenyképes, periferikusabb helyzetű, gyengébb humán erőforrással rendelkező
városok (Bordeaux, Le Havre, Genova, Bukarest, Tallinn, Szófia, Sevilla, Porto,
Ljubljana, Katowice, Vilnius, Krakkó, Riga, Gdańsk-Gdynia. Wroçlaw, Pozsony,
Poznań, Lódz, Szczecin, Temesvár, Valetta, Turku, Cork, Southampton-Eastleigh).

Térbeli sűrűségük alapvetően az adott ország népsűrűségének függvénye. A
városhálózat a funkcionális városi területek vizsgálata szerint Nyugat-Európa középső
részén a legsűrűbb: az Angliától Hollandián, Belgiumon, Nyugat-Németországon és
Észak-Franciaországon áthúzódó térségben, amely folytatódik az Alpoktól nyugatra Észak-
Olaszország és keletre Csehország, Szlovákia, Magyarország és Dél- Lengyelország felé.
A városi térségek legnagyobb európai koncentrációja a London, Hamburg, Párizs,
München és Milánó által kijelölt pentagon. A pentagon-terület az összterület 14 százaléka,
a közösség 32 százaléka él benne, ill. az össz-gazdasági teljesítmény 46 (!) százalékát
termelik meg itt. Az európai integráció északi és a déli része a legkevésbé népes,
városszerkezete a legkevésbé sűrű. Ez különösen igaz Írországra, az Egyesült Királyság
északi részére, Norvégiára, Finnországra, Svédországra, Észtországra, Lettországra,
Litvániára, de Spanyolország bizonyos részeire is, Portugáliára, Görögországra, Bulgáriára
és Romániára is. A legtöbb MEGA a pentagon-területen belül helyezkedik el, amelyek
nem, azok is a közelében. Csak néhány MEGA található Európa periférikus részén. Az új
tagállamokban a MEGA-k szintén a pentagon közelében találhatók, egyedül Varsó a
kivétel. A kérdés ezért az, hogy hol tudják a megnövekedett integráció és együttműködés
által alkotott új funkcionális egységek megváltoztatni az európai városi hierarchiát. Hol
alakulhatnak ki új csomópontok, amelyek ellensúlyozhatják a pentagont? Közép-
Európában a Bécs – Prága – Pozsony – Budapest térségben jöhet létre egy integrációs
zóna, amely Zágráb felé folytatódhat. (ILLÉS 2005)

A policentrikusság előnye három fő dimenzióban kereshető: a gazdasági
hatékonyság növekedésében, a területi egyenlőség megteremtésében, illetve a
fenntarthatóbb területi fejlődésben. A kapcsolatok viszont ellentmondásosak, kevésbé
egyértelműek. (RADVÁNSZKI 2007)
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2. BRUTTÓ HAZAI TERMÉK MINT A FEJLETTSÉG MUTATÓJA

„Itt az idő, hogy túllépjünk a GDP-n.”
Jose Manuel BAROSSO (2007: 25. oldal)

„A bruttó nemzeti termék beszámítja a légszennyeződést, a cigarettareklámokat, és […] a szikvója fenyők
kiírtását, valamint a természeti kincseink elvesztését […] De nem ismeri el a gyermekeink egészségét,

oktatásuk minőségét, vagy éppen a játékuk örömét […] a költészet szépségét vagy a házasságaink erejét […]
röviden: mindent mér, kivéve azt, ami az életet érdemlegessé teszi.”

Robert KENNEDY (1968)

A fejezet a fejlődés/fejlettség kifejezések legelterjedtebb, gazdasági értéktartalmú
indikátorát15 veszi górcső alá, célja bizonyítani azt a tételt, hogy ezen mutató még
korrekciókkal sem alkalmas a fent említett fogalompáros egyedüli kifejezésére.
Ismertetésre kerülnek a főbb kritikai észrevételek, kiigazítási kísérletek és a térségi
módszertani sajátosságok. Mivel az Európai Unióban a regionális fejlődés és a fejlesztés
lehetőségének alapmutatója az egy főre jutó gazdasági teljesítmény, ezért a fejezet végén a
térségi kiegyenlítődés sajátosságait ismertetem röviden.

Az első idézet az Európai Bizottság elnökétől származik, aki egy a GDP-ről szóló
konferencián16 nyitóbeszédje lezárásaként alkalmazta ezen kifejezést. A konferenciát az
Európai Bizottság, az Európai Parlament, az OECD, a Római Klub és a WWF szervezte,
melynek meghirdetett célja a fejlődés, a nemzeti jólét és a jóllét mérésének javítása volt.
Sarkozy francia köztársasági elnök hasonló céllal kérte fel Amartya Sen és Joseph Stiglitz
Nobel díjas tudósokat17, a bruttó nemzeti terméknél jobb mérőeszközt kérve. A Regionális
Fejlesztési Bizottság (2007) és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szintén
véleményezte a GDP-t, mint a területi fejlettséget kifejező indikátort, valamint a „GDP-n
túli létet”, a fenntarthatóság jegyében. (EC 2009a) Látható, hogy az európai nagypolitika
résztvevői is felismerik – és ki is mondják – a jelenlegi helyzet tarthatatlanságát, miszerint
a gazdasági növekedés nem fejezi ki a társadalmi jól(l)étet és más mutatókra is szükség
van. Pedig a 2007-es konferencián felszólaló OECD képviselő (Pier Carlo PADOAN)
idézete („[…] a jólétet is mérnünk kell, nemcsak a termelést.”: 12. oldal), ill. ennek magva
már 73 évvel korábban, a nemzetgazdasági elszámolási rendszer egyik kiötlője – Simon
Kuznetz – által is megfogalmazódott: „Egy nemzet jólétére nemigen következtethetünk a
nemzeti jövedelem fentiekben meghatározott mércéjéből.” (idézi COBB et al. 1997: 37.
oldal)

Pedig a közgazdászok nem voltak mindig szűk látókörűek. A közgazdaságtan
kettős eredetű tudomány, az egyik meghatározó hatás a társadalom-etika felől, a másik
pedig a társadalom-mérnökség felől érkezett. Az etikai megközelítés ősmintája
Arisztotelész Nikomakhoszi etikájában található meg, míg a mérnöki megközelítés első
megjelenése az i.e. 4. században élt indiai Kautilya főműve, az Arthás-astra. Az etikai

15 A szakirodalomban a gazdasági teljesítményt a GNP (bruttó nemzeti termék) és GDP (bruttó hazai termék)
képviseli. Ugyan a két mutató nem megegyező tartalommal bír, de az elkövetkezendő két fejezetben nem is
ezen van a hangsúly, hanem az elszámolás rendszerén.
16 Beyond the GDP. Measuring Progress, True Wealth, and the Well-being of Nations. 19-20 November, 2007.
(BGMP a továbbiakban.)
17 A gazdasági teljesítmény és társadalmi fejlődés mérésének bizottsága (Commission on the Measurement of
Economic Performance and Social Progress – későbbiekben: CMEPSP) számos tanulmányt jelentetett meg a
témával kapcsolatban.
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megközelítés fő kérdése az, hogy a gazdasági tevékenységek miként szolgálják az emberek
jólétét.18 A mérnöki megközelítés viszont azzal foglalkozik, hogy adott célokat mely
eszközökkel lehet a leghatékonyabban elérni.19 Sőt, kétszáz évvel ezelőtt is a
közgazdaságtan és a pszichológia csak a filozófia ágai voltak, rámutatva az emberi
természet és viselkedés jellemzőire. A 20. században Marshall kritizálta közgazdász társait,
véleménye szerint az emberi tevékenység nemcsak azért van, hogy csupán a szükségletek
kielégítéséhez szükséges termékeket és a szolgáltatásokat előállítsák, hanem „öncélú” is.20

Pigou megerősíti, hogy a gazdasági jólét az emberi jólét csak egy részhalmaza, és csak a
pénz mérésére alkalmas. ( SEN 1988 ismerteti ZSOLNAY 2011, SCITOVSKY 1997)
ROSTOW (1960) klasszikus műve óta – amely, mellesleg szólva, jól illusztrálja a
fejlődésdiskurzus politikai beágyazottságát is, hiszen alcíme szerint egy „nem kommunista
kiáltványról” van szó – magától értetődő volt egymással azonosítani, behelyettesíteni a
fejlődést és a gazdasági növekedést. Eszerint a fejlődés, illetve a fejlesztési politikák
alapvető és kitüntetett célja a gazdasági növekedés beindítása, és ez mintegy magától
elindítja a szélesebb értelemben vett társadalmi fejlődést is.

A gazdasági növekedés környezeti és társadalmi hatásairól szóló vita a hetvenes
évek elején kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor három korszakalkotónak nevezhető mű
is megjelent rövid időn belül. „Egy tervezet a túléléshez” (A Blueprint for Survival, 1972),
Edward Goldsmith szerkesztésében, „A növekedés határai” (The Limits to Growth, 1974)
a Római Klub Meadows által vezetett kutatócsoportjától, és a „Kicsi szép”, Ernst F.
Schumachertől. A Blueprint központi állítása szerint a gazdasági növekedés a környezetre
gyakorolt hatása útján mára már aláásta az emberi élet alapjait a Földön, és ezért a
gazdasági rendszeren való változtatás szükséges és elkerülhetetlen. A növekedés határai
modelleken keresztül elemezte a globális változásokat, és a folyamatok alapján egy húsz-
harminc éven belül bekövetkező világméretű válságot jelzett előre, ha a vizsgált trendek
változatlanok maradnának. A kicsi szép a növekedést egyrészt környezeti szempontból
tartotta folytathatatlannak, másrészt az emberi fejlődés és a spirituális értékek
szempontjából károsnak és tévútnak a mindenáron való hajszolását. (HELTAI 1998a)

Amartya Sen a fejlődés hagyományos, ökonomista felfogását elsősorban azzal a
klasszikus érvvel bírálta, hogy az összekeveri a célokat és az eszközöket. A gazdasági
növekedés legfeljebb eszköze lehet a fejlődés általánosabb céljainak, maga nem tekinthető
elsődleges célnak. Nos, ezt talán a közgazdászok többsége is hajlandó elismerni, de mégis
ragaszkodnak saját vesszőparipájukhoz, két alapvetően naiv érvet hangoztatva. Az egyik
az, hogy ők, mint közgazdászok nem tehetnek mást, mint hogy arra összpontosítanak,
amihez értenek, ami a szakmájuk – ez pedig nem más, mint a gazdaság.21 Az első érv azért
(ál)naiv, mert eltekint tudás és hatalom összefonódásaitól: a közgazdaságtan és általában
az ökonomista diskurzus elképesztő befolyásra tett szert a világ dolgainak intézésében.
Michel Foucault gondolatainak szellemében azt mondhatjuk, hogy a közgazdaságtan egy
meghatározó hatalmi diskurzus, amely átalakítja – átalakította – a társadalomhoz való
viszonyunkat, azt a módot, ahogyan a társadalmi kérdésekről beszélünk. A
fejlődéselméletet pedig a közgazdaságtannak kiváltképpen sikerült saját befolyása alá
vonnia. A másik pedig az, hogy bár a (gazdasági) jólét növekedése valóban csak eszköz, de

18 Ezen irányzat képviselői Adam Smith, John Stuart Mill, Marx és Edgeworth.
19 William Petty, Quesnay, Ricardo, Cournot és Leon Walras képviseli ezen irányzatot.
20 Erre példaként az irodalmat, a tudományt és az utazást említi.
21 „Nem várhatjuk el a közgazdászoktól, hogy a filozófia királyai legyenek.” (Carlson 1996, idézi DABÓCZI
1998a: 52. oldal)
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éppen azért kell előmozdítani, hogy meglegyenek a lehetőségek egyéb, politikai, kulturális,
szociális, környezetvédelmi stb. célok megvalósítására, amelyek meghatározása már nem
(közgazdasági) szakkérdés. Ezen érv szorosabban kapcsolódik Sen munkásságához is,
amely több síkon igyekezett bizonyítani azon tétel tarthatatlanságát, hogy a GDP végső
soron jól jelzi az adott társadalom rendelkezésére álló döntési alternatívahalmazt, és bár
csak eszköze, de igen jó eszköze a fejlődés céljainak. Sen kutatások sorozatában vizsgálta,
hogy az egy főre jutó GDP nagysága és változása miként függ össze az emberi élet
minőségével, a társadalmi jóllét mutatóival. Sen többször használta a várható élettartamot
az életminőség egyszerű indikátoraként. Ez mint értékválasztás is védhető, hiszen
nyilvánvaló, hogy a hosszú élet értékelendő, de mutatónak is jó, hiszen komplex
mutatóként sűríti magába az élet külön-külön nehezen számszerűsíthető dimenzióit.
Tudjuk például, hogy bár a várható élettartam alakulásában szerepet játszik az
egészségügyi ellátás minősége, ám csak csekély (mintegy 10–12 százaléknyi) mértékben,
meghatározó (kb. 40 százalékos) jelentőségű azonban a nehezen definiálható „életmód”;
továbbá a várható élettartam mutat némi összefüggést az iskolázottság szintjével és a
társadalmi egyenlőtlenségek mértékével is. (BODA 2007) G. FEKETE (2008) a
versenyképesség középpontba állító gazdasági szemlélet követőit azért bírálta, mert ők –
leegyszerűsítve – a versenyképesség alatt a más térségeknél nagyobb gazdasági
teljesítmények elérésére való képességet értik, és kevésbé foglalkoznak a teljesítmény
árával és a valós emberi szükségletekhez való kapcsolódásával.

Mint ahogy az korábban olvasható volt a mérnöki/etikai megközelítésű
közgazdaságtannál, van választási lehetőség. De, ahogy CSABA (1999) a közgazdaságtan
és a valóság viszonyáról értekezik: „élénken vitatott az a kérdés, hogy mi a tudomány, ki
számít közgazdásznak, továbbá hogy ki és mivel járult hozzá e diszciplína fejlődéséhez”.
(3. oldal) Ezen kérdésre válaszként a közgazdasági Nobel díjjal kitüntetett közgazdászokat
sorolta fel, azok szűkebb tudományterületével kihangsúlyozva. Eszerint Hayek (Smith-hez
hasonlóan) bölcselő, Myrdal általános társadalomtudós, Scholes és Harsányi matematikus,
Sen moralista és szegénységkutató, Coase vállalatkutató, Lewis fejlődéskutató, Fogel
statisztikus, North pedig gazdaságtörténész.

2.1. A GDP alapú fejlettség kritikája
A GDP alapú „jólét – koncepció” régóta ismert. Az „Ockham borotvája elv”22

alapján ez a következőképpen működik-működött: a GDP növekedésével a gazdaság
egészsége is nő, ezzel együtt nőnek a jövedelmek is. Az emelkedő jövedelmek emelkedő
fogyasztást generálnak, ami a jólét növekedésével egyenlő. A folyamat ilyen típusú
egydimenziós magyarázatát sokan kritizálták, kritizálják napjainkban is. A
hatásmechanizmusra egyrészt jellemző az automatikus leszivárgási hatás: az előnyök
elterjednek az egész társadalomban23, másrészt, ha ez nem működik, és
jövedelemegyenlőtlenségek keletkeznek, a kormányok lépést tesznek a helyzet

22„Sokaság szükségtelenül nem tételezhető” (Pluralitas non est ponenda sine necessitate). E szerint a
magyarázatoknak nem szabad az okokat szükségtelenül gyarapítani. Ha egy jelenségre két, egyenlő
valószínűséggel bíró magyarázat lehetséges, akkor azt kell elfogadni, amelyik kevesebb létező feltételezésével
ad magyarázatot az explanandumra. Például ha egy hasadt fatörzs fekszik a földön, akkor ez lehet egy
villámcsapás miatt, vagy mert egy titkos kormányzati fegyverprogramot teszteltek. A legegyszerűbb kielégítő
magyarázat Ockham borotvája alapján a logikus is egyben: az ok a villámcsapás.
(http://hu.wikipedia.org/wiki/William_Ockham)
23 Robert U. AYRES (1998) kritikus megfogalmazásával élve: „a dagály minden csónakot felemel”. (46. oldal)



16

orvoslására. HICKS és STREETEN (1979) kimutatta, hogy egyik mechanizmus sem
működik: „Hosszabb ideig erősen koncentrált és egyenlőtlen növekedés volt megfigyelhető
néhány országban, úgy hogy nem volt megfigyelhető a leszivárgási hatás egyetemes
tendenciája. A kormányok sem mutatták jelét annak, hogy beavatkoznának a hatalmas
egyenlőtlenségek kiegyenlítése érdekében.” (567. oldal)

DABÓCZI (1998a) a következőkben foglalja össze a GDP és a jólét összekapcsolása
mögötti hallgatólagos előfeltevéseket:

- A társadalomban végbemenő összes esemény gazdasági ügyletként is leírható;
- A piac a gazdaságban végbemenő események teljes halmazát lefedi;
- A piaci árrendszer mindent be tud árazni, így minden mindennel

összemérhető;
- A piaci árrendszer egyben erkölcsi rendszer is. Ha valami megfordul a piacon,

akkor az erkölcsi értelemben is jó, különben nem lehetne értékesíteni;
- A piaci árak helyesek, hiszen az eladó semmit sem ad olcsóbban, a vevő

semmit sem vásárol drágábban, mint amit a portéka ér. Eszerint nincs
externália és piaci erőfölény, s az ár egyben értéket is megtestesít;

- Minél nagyobb a személyes anyagi fogyasztás, annál nagyobb a jólét. Eszerint
a boldogság kizárólag az anyagi fogyasztás függvénye (nincsenek lelki,
szellemi, társas örömök), s a gazdasági szervezetek forgalomnövekedése a
társadalmi jólét emelkedésével egyenértékű.

A GDP-vel kapcsolatban a hátrányok és az előnyök egyenlegére AYRES (1998) a zéró, sőt
inkább a negatív összegű játszma kifejezést alkalmazta. DALY (2001) pedig a
gazdaságtalan növekedés fogalmát alkalmazza a gazdasági teljesítmény makroökonómiai
értékeléséhez.24 (A GDP hiányosságait a 3/a. melléklet ismerteti.)

Korrekció szándéka a múltban, de napjainkban is létező probléma. Először
Nordhaus és Tobin tette fel a kérdést: elavult-e a növekedés, mint a jólét mércéje, és így
mint megfelelő irányelv a politika számára? Hogy megválaszolják a kérdést, kifejlesztettek
egy közvetlen jóléti mutatót, amelyet a gazdasági jólét mércéjének neveztek (Measured
Economic Welfare – MEW), és a GNP-vel való korrelációját vizsgálták az 1929–1965-ös
időszakban. Azt tapasztalták, hogy az időszak egészére nézve a GNP és a MEW valóban
pozitívan függött össze: a GNP minden hategységnyi növekményére átlagosan
négyegységnyi MEW-növekedés esett. A közgazdászok megkönnyebbülten felsóhajtottak,
elfelejtették a MEW-et, és újra a GNP-re koncentráltak. Noha a GNP-t nem a jólét
mérésére alakították ki, úgy gondolták és gondolják ma is, megfelelően korrelál a jóléttel,
hogy gyakorlati útmutatóként szolgáljon a politika számára. Később a MEW
fenntarthatósági kritériumokat is teljesítve, kiegészült az újratermelhető és a nem
újratermelhető erőforrások értékével, valamint az egészség- és tudástőkével is. Elnevezése
is módosult SMEW-re; S, mint sustainable. (CMEPSP 2009) Körülbelül húsz évvel később

24 Költségekkel jár az életet támogató ökológiai szolgáltatások kimerítése, szennyezése és pusztítása, a
szabadidő feláldozása, a munka bizonyos fajtáinak hasznot nem hozó mivolta, a közösség szétzilálása a tőke
mobilitása érdekében, más fajok élőhelyének megszállása és a jövő generációk örökségéből egy jelentős rész
eltékozlása. Nem csupán elmulasztjuk mérni ezeket a költségeket, hanem gyakran hallgatólagosan haszonként
is számítjuk őket, amikor a szennyezés megtisztítását a GNP részének vesszük, s elmulasztjuk levonni a
megújuló természeti erőforrások (termékenység) értékcsökkenését és a nem megújuló természeti erőforrások
(készletek) kimerítését. (DALY 2001)



17

John Cobb, Clifford Cobb és Herman E. Daly újra felvetette a kérdést, s Nordhaus és
Tobin MEW-jének felülvizsgálatával elkezdték kidolgozni a saját mutatójukat, a
fenntartható gazdasági jólét mutatóját (Index of Sustainable Economic Welfare – ISEW).
Felfedezték, hogy ha az ő idősoruknak csak a későbbi felét veszik (ez az 1947 és 1965
közötti 18 év), akkor a GNP és a MEW közötti pozitív korreláció drámaian esik. A
legutóbbi szakaszban – amely bizonyosan a leghelytállóbb a jövőbeli előrejelzések
számára – a GNP hategységnyi növekedése átlagosan csak egyegységnyi növekedést
eredményezett a MEW-ben. Ez azt sugallja, hogy a GNP növelése az Egyesült Államok
történelmének ebben a szakaszában meglehetősen hatástalan módja a jólét növelésének –
bizonyosan kevésbé hatásos, mint a múltban volt. (DALY 2001) Azonban egyik sem vált
be. Nem is válhatott, mert bármilyen ügyesen vonogatjuk is le a költségeket a GDP (GNP)
értékéből, jelenítjük meg a természeti erőforrások amortizációját, a számba vett
tevékenységek körének tágítása és ezek erkölcsi megítélése nélkül még nagyon messze
járunk mind a gazdasági növekedés, mind a társadalmi jólét megragadásától. (DABÓCZI
1998a)

2.2. Zöld GDP elszámolások
A munkát Daly és Cobb kezdte meg, mely után számos kísérlet során próbáltak

egy alternatív elszámolási rendszert előállítani, amely végre kezeli a GDP hiányosságait.
Ezen mérési rendszer eredményeit nevezzük általában „zöld GDP”-nek. A zöld GDP
elszámolási rendszer fő céljai között a jólét pontosabb mérésének biztosítása és felbecsülni
azt, hogy egy gazdaság a fenntarthatóság útján van-e vagy nem. (TALBERTH 2007)

Az ISEW-et a MEW helyettesítésére fejlesztették ki, mivel az utóbbit
elmulasztották kiigazítani néhány környezeti költséggel, nem helyesbítették a
jövedelemeloszlásban beálló változásokkal, valamint tartalmazta a szabadidőt. Az ISEW (a
MEW-hez hasonlóan, bár nem olyan mértékben) pozitív összefüggésben volt a GNP-vel
egy bizonyos pontig (körülbelül 1980-ig), utána viszont a korreláció egy kissé negatívba
fordult. Sem a MEW, sem az ISEW nem vette figyelembe egy adott ország GNP-
növekedésének a globális környezetre, következésképpen más országok állampolgárainak
jólétére gyakorolt hatását.25 (DALY 2001) Az ISEW-et megalkotása után sok kritika érte,
sok közgazdász, ökológus és más elemző írta meg véleményét erről a mutatóról. Ezek után
a „Redefining Progress” nevű kutatócsoport a kritikák alapján átdolgozta, illetve tovább
fejlesztette az indikátort. Ezt az új, átdolgozott mutatót Genuine Progress Indicator-nak (a
valódi fejlődés mutatószámának) nevezték el. A GPI az ISEW-hez képest több új tételt
tartalmaz: öt társadalmi és két környezeti kárral bővült a lista. Marc Breslow szerint
azonban a GPI sok esetben még mindig alulbecsüli a társadalmi károkat és túlbecsüli a
természeti károkat. (HELTAI 1998b) Míg az USA egy főre jutó GDP-je 11.672 dollárról
36.595 dollárra nőtt 1950 és 2004 között, addig a GPI egy főre jutó értéke 1970-es évek
vége óta stagnál 14.000-15.000 dollár tartományban.26 Ez azt jelenti, hogy az 1970-es évek
végére a gazdasági növekedés előnyei teljes mértékben eltűntek a növekvő

25 A Surrey Egyetem és a New Economics Foundation kiszámította a regionális ISEW értékeket Anglia
területére a 1994-2005 közötti évekre. A gazdagabb régiók nem minden esetben teljesítenek jól a
fenntarthatóság tekintetében. Az angliai átlagos ISEW érték a bruttó hozzáadott érték (GVA) 41-45%-a között
szóródik ezen időszak alatt. Míg a GVA a London és az azt körülvevő régiókban (Kelet-Anglia és Dél-kelet)
koncentrálódik, addig az ISEW vonatkozásában a nyugati régiók teljesítenek kiemelkedően. (NEF 2008)
26 Az USA-ból elvétve ugyan, de megtalálhatók térségi adatok is. A San Fransisco Bay Area városi régió GPI
értéke a GDP 54%-a. A legnagyobb veszteségi tételt az ingázás és a környezeti károk (a nem megújuló
energiaforrások fogyasztása) adják, míg a pozitív tételek közül a házimunka emelkedik ki. (CHASAN 2005)
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egyenlőtlenségek, a romló környezeti feltételek és az életminőség csökkenése által.
(TALBERTH 2007)

Látható, hogy ezen korrekciós megközelítések még mindig alapvetően erőforrás-
központúak, ami számos további problémát vet fel. Számos életminőségi, társadalmi
dimenzió nem árazható be, de ha mégis, akkor az árak egyénenként változhatnak és ez
összehasonlításbeli problémát okoz. (Pl. a szabadidő értékelése különböző bérszínvonalak
esetében.) Másrészt az erőforrásokat át kell alakítani jóllétté és ez is egyénenként változik,
ki hogyan, milyen hatékonysággal tudja átalakítani jövedelmét, erőforrásait, stb. (CMEPSP
2009)

2.3. Regionális sajátosságok
A számos – fentiekben közölt – elméleti hiányosság mellett ugyancsak nagyszámú

„elszámolás-technikai” elégtelenség is feljegyezhető a területiség függvényében. Ezen
hiányosságokat több kutató (DUSEK 2000, DUSEK – KISS 2008, NEMES NAGY 1995,
2005a, 2005b, PUKLI 2000, EC RFJ 2007) ismertette.

Mivel ezen problémák inkább módszertani szempontból adnak többletet, ezért itt csak
röviden foglalom össze:

– Az oszthatatlan tevékenységek: például a külügyek intézése, külföldi követségek
fenntartása, a honvédelem, de egyes megközelítések szerint további, az állam
központi irányításával, adminisztrációjával összefüggő feladatokat is ide lehet
sorolni. Jóval nagyobb gazdasági súlyt képviselnek az ún. „extra” régiók, ill. az
ezeken lévő gazdasági tevékenységek, amelyek a tengereken, a kontinentális
talapzatokon és a nemzetközi vizeken folynak. Az országos szint alatt oszthatatlan
tevékenységek harmadik típusába tartozik a termékadók és terméktámogatások
egyenlege, valamint 2005 előtt egészében ilyennek tekintették a kamatrést (FISIM)
is.

– A régióközi mozgásokkal összefüggő tevékenységekhez a térbeli pozícióváltás, a
mozgás elválaszthatatlanul kötődik az értéktermeléshez és/vagy térbeli hálózatban
működtethetők. (Szállítás és a hálózatban szerveződő szolgáltatások tartoznak ide.)

– A harmadik nehézség annak megállapítása, hogy a többtelephelyes vállalkozások
és egyéb szervezetek egyes telephelyei milyen mértékben járulnak hozzá a vállalat
teljes hozzáadott értékéhez.

– A telephelyen kívül végzett tevékenységek lokalizálásának problémája lényegében
azt jelenti, hogy a közzétett regionális GDP a gazdasági tevékenységet végző
szervezet telephelye és nem a gazdasági tevékenység tényleges helye szerinti
mutató (mivel a telephely nem mindig egyezik a tevékenység helyével). Ilyen
tevékenységek például az építőipar, javítás-karbantartás, betegszállítás,
utazóügynökösködés, filmgyártás, stb.

– A vállalkozások formális-hivatalos (nyilvántartott) és tényleges telephelyei
elkülönülhetnek egymástól. Ennek oka kereshető a szabályozási, adózási,
illetékfizetési, engedélyezési díjak különbözőségében, illetve olyan tényezőkben,
hogy egy nagyvárosban kevesebb a lehetőség a cégek különféle ellenőrzésére, mint
egy néhány vállalkozással rendelkező településen. Másrészt egyszerű
adminisztrációs tévedések, a címváltozások lassú átvezetése is okozhat eltéréseket.

A 3/b. melléklet további információkat közöl a területi GDP számításának módszertanáról
és hiányosságairól.
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2.4. A regionális fejlődés, ill. a fejlődés lehetősége az Európai Unióban

„Átfogó harmonikus fejlődésének előmozdítása érdekében a Közösség úgy alakítja és folytatja tevékenységét,
hogy az a gazdasági és társadalmi kohézió erősítését eredményezze. A Közösség különösen a különböző régiók

fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók vagy szigetek – a vidéki
térségeket is beleértve – lemaradásának csökkentésére törekszik.”

(Római szerződés, 158. cikkely)

Mint ahogyan az a bevezetésben is olvasható volt, az Európai Unió számos célkitűzéssel
rendelkezik a jólét és a fejlettség elérése érdekében. (3/c. melléklet) Ezen céloknak a
regionális fejlesztésben is szerepet kell, hogy kapjanak a beavatkozások során.
Ugyanakkor a regionális fejlesztés alapvetően a jövedelmi kiegyenlítődést27 célozza meg, a
GDP/fő indikátor alakulása határozza meg a fejlődés lehetőségét.

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) Az 1970-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. (NAGY et al. 2009)

A gazdasági teljesítmény, mint a területi különbségeket indikáló jellemző (a
munkanélküliségi rátát is fegyelembe véve) először 1975-ben jelent meg közösségi szinten.
Ekkor hozta létre az akkor kilenctagú integráció az Európai Regionális Fejlesztési Alapot,
amelynek feladata, hogy megszüntesse a kirívó regionális aránytalanságokat, s elősegítse a
fejlődésben elmaradt régiók felzárkóztatását, valamint a depressziós ipari körzetek
újraélesztését. (ILLÉS 2008)

A köztes időszakot28 nem taglalva, napjainkban, a 2007-2013 közötti tervezési ciklusban
három célkitűzés mentén „zajlik” a regionális fejlesztés.

1. cél: a Konvergenciacél, a fejlődés és a szerkezetváltás támogatása azokban a
régiókban, amelyek fejlettsége lényegesen elmarad a közösség átlagától. Ez volt és
mindmáig ez maradt a strukturális és kohéziós politika legfontosabb célja. A
strukturális és kohéziós alapok 81,5 százalékát e cél érdekében használják fel.

2. cél: a Regionális Versenyképesség és Foglalkoztatás. E címen támogatást kapó
régiók fejlettsége magasabb, mint a konvergenciarégióké. Szerkezeti feszültségek,
nagy munkanélküliség, vidéki strukturális gondok vagy más problémák miatt az
EU úgy véli, hogy indokolt e régiókat is meghatározott – a konvergenciarégióknál
kisebb – támogatásban részesíteni.

27 Ami, a GDP regionális sajátosságait ismerve, szintén egy nehezen értelmezhető helyzet.
28 Vagyis 1975-től napjainkig, erről nyújt bővebb ismeretanyagot KÁPOSZTA. (2007b)
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3. cél: az Európai Területi Együttműködés. Az INTERREG-et ezzel lényegében teljes
értékű Strukturális Alap célkitűzés szintjére emelték. A Bizottság arra tett
javaslatot, hogy egy új jogi személyiséggel rendelkező egység, ún. európai területi
együttműködési csoportosulás (regionális és helyi hatóságokat magába foglaló
csoport) legyen a felelős a határokon átnyúló programok végrehajtásáért, az
Alapok kezeléséért a határterületeken.

Ezen célok közül az első kettő kötődik a GDP/fő mutatóhoz: a konvergenciacélon belül a
konvergenciarégiók29 (amelyek nem érik el a közösségi átlag 75%-át) és az ún. Phasing-
out régiók (akik az új csatlakozók alacsony teljesítménye miatt haladták meg az előbbi
limitet), a második célkitűzésen belül pedig az ún. Phasing-in régiók (korábban
konvergenciarégiók voltak, de gazdasági növekedésük miatt kiestek ebből a keretből).

CSITE-NÉMETH (2007a) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség számára készített
tanulmányában az európai konvergencia kérdését járja körül. Számos szakirodalmi
forráson alapuló dolgozatuk konklúziójából azonban nem derül ki, „hogy mi lehet a
regionális fejlesztés királyi útja.” (1. oldal) A források ellentétes eredményeket közölnek a
regionális konvergencia mivoltáról, míg a nemzetek közötti kiegyenlítődés egyértelmű.
(Ami főleg Írország és Portugália felzárkózásának köszönhető.) A regionális érelemben
vett konvergencia jelenségét nagyban befolyásolja az adott országhoz való tartozás, a jóléti
transzferek hatása és az EU fejlesztési politikája. A kohéziós politikák esetében egyrészt a
kiegyensúlyozatlanságot (a fizikai infrastruktúra és a környezetvédelem túlzott
támogatása) említik, ill. magának a politikának a létét is megkérdőjelezik néhányan.
Számos esetben a fejletlen térségekbe befektető cégeknek juttatott állami támogatások a
fejlett térségek tőketulajdonosait gyarapítják, ami az eredeti tervekkel ellentétes hatású. A
közép-kelet-európai országokban igen szignifikáns jelentőségű a váltó-hatás, vagyis ha egy
elmaradott nemzetgazdaság elkezd konvergálódni a nemzetközi átlaghoz, akkor a
nemzetgazdaságon belül, a belföldi régiók között divergencia – de legalábbis lassuló
konvergencia – lesz megfigyelhető, azaz a fejlett régiók gyorsabban, a fejletlenek pedig
lassabban fognak növekedni. A felzárkózás azonban nagyon lassú ütemű, s nem várható,
hogy néhány évtizeden belül sikerülne felszámolni a jövedelmi különbségeket. Az
országokon belüli regionális divergenciát elsősorban a fővárosokat magukban foglaló
térségek átlagot felülmúló gazdasági növekedése okozta. Úgy tűnik, hogy Közép-Kelet-
Európában még nem indultak tehát be a regionális fejlettségi konvergenciát „termelő”
folyamatok, s kérdés, hogy ezek beindulását a fejlesztéspolitika miként tudja segíteni, s
miként lehet összhangot és egyensúlyt találni a leszakadó térségek felzárkóztatása és a
növekedési pólusok dinamikája között.

A jelenlegi kohéziós politika megújításának, reformjának céljából (Danuta Hübner
regionális biztos megbízásából) készítette el F. Barca jelentését (2009), amely kijelöli az új
európai kohéziós politika alapelveit, és ajánlásokat fogalmaz meg egy tíz pillérre épülő
átfogó reformra. A jelentés szerint a „konvergencia” mint cél kitűzése hiba volt, ugyanis
nem szolgálta egyik fő célt sem. A fejlődést és a hatékonyságot ugyanis az szolgálja, hogy
minden régió adottságait, potenciálját maximálisan használják fel: ez lehetséges akkor is,
ha a különbségek csökkennek, de akkor is, ha nőnek. A „konvergencia” a fejlett régiókban
éppen ezen adottságok kihasználását fékezheti. A „konvergencia” eddigi értelmezése a

29 A közép-kelet-európai régiók közül Prága, Pozsony és Közép-Magyarország nem tartozik ezen kitétel alá, a
népesség 95,4 százalékát (97.380.226 fő) érinti a konvergenciarégió besorolás.
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kirekesztés és a szegénység megszűnését sem biztosítja, mert minden felmérés azt mutatja,
hogy egy-egy régión belül az egyének közötti jövedelmi, életmódbeli különbségek jóval
nagyobbak, mint a régiók átlagai közötti különbségek. A régiók GDP-je közelíthet
egymáshoz, miközben az emberek helyzetében való különbségek nőnek. Ebből az is
következik, hogy a regionális GDP nem lehet a különbségek egyetlen mércéje, mint
ahogyan jelenleg az. Az EU fejlesztéspolitikájának „hely-bázisú” (place-based) politikának
kell lennie, mert a legsúlyosabb helyzetek és hibák is szűkebb térségekben fordulnak elő és
ott is háríthatók el. A „place-based” kifejezés magában foglalja a területi, térbeli és
regionális fogalmakat is, de elkerüli azok megrögződött értelmezéseit és nem korlátozódik
adminisztratív régiókra. Az EU szintű „place-based” politikája egyben egyfajta szükséges
külső beavatkozás is, mert a helyi érdekcsoportok, vagy az intézmények nem megfelelő
működése gyakran megakadályozza a problémák helyes kezelését és megoldását. Az EU
beavatkozásnak két fő célja van, amelyek látszólag hasonlítanak az eddigi két fő célhoz
(hatékonyság és kiegyenlítés), de valójában teljesen mások. E két cél: az alacsony
hatékonyság és a társadalmi kirekesztés felszámolása. Nem kiegyenlítésről szó tehát,
hanem annak megakadályozásáról, hogy bizonyos csoportok, egyének ki legyenek
rekesztve a gazdasági fejlődés eredményeiből. A két cél ugyanannak a politikának a része,
ugyanakkor nem lehet őket ugyanazokkal a beavatkozásokkal és eszközökkel kezelni,
hanem külön eszköz- és menedzsment rendszereket igényelnek. Ennek a szétválasztásnak a
hiánya volt az egyik oka az eddigi kudarcoknak. Az EU támogatások tárgya csak a
közösségi javak és szolgáltatások fejlesztése, az ilyen projektek támogatása lehet, de a
vállalkozások, különösen a magánvállalkozások támogatására nem fordítható. Barca az
eddigi GDP kiegyenlítés helyett hat prioritást javasol: az innovációk, a migráció, a
képességek, a klímaváltozás, a gyermekek és az öregedés. A támogatásokat e prioritásokra
kell korlátozni. (ILLÉS 2009)

Véleményem szerint a GDP/fő indikátor nem alkalmazható egyedüli fejlettségi
indikátorként, de még a gazdasági fejlődés mennyiségi és minőségi oldalát sem képes
megfelelően mérni. Nemcsak az elvi, erkölcsi jellegű kritikák, hiányosságok nehezítik meg
a GDP fejlődésindikátorként való használatát, hanem számos számbavételi probléma is
megakadályozza ezen kitételt. Regionális szinten még nagyobb fenntartásokkal kell a
GDP-t használni, a számos elszámolás-technikai elégtelenséget korrigálni szükséges. Ez
lehet pl. a logaritmizálás művelete. Ugyanakkor a környezetgazdaságtani és egyéb
elszámolások sem fejezik ki megfelelően a gazdasági jóllétet, hiszen a beszámítandó
tételek értékét nehezen lehet becsülni, összehasonlításuk pedig végképp problémás.
Ezért a fejlődés megértéséhez más megközelítéssel kell élnünk.
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3. JÓLLÉT MINT ELÉRENDŐ CÉL

„A pénzkereséssel töltött életet a kényszer szüli, a gazdagság nyilvánvalóan nem az a cél, amire törekszünk –
mivel az pusztán csak hasznos, és csak valami más megszerzése szempontjából az.”

(Arisztotelész i.e. 350, idézi SEN 1999: 619. oldal)

Az előző fejezet folyományaként a fejlődés/fejlettség fogalmak a gazdasági
megközelítéstől eltérő elmélete kerül bemutatásra. A hipotézisekhez kacsolódva – főbb
alternatív megközelítéseken túl – a jóllét, a humán fejlődés tételét ismertetem.
Megvilágítom a jóllét történelmi vonatkozásait, kifejlődését; ill. fontosnak tartom a humán
és a gazdasági interakciók szakirodalmi megalapozását, kiemelve a két megközelítés
esetleges ellentmodásait, viszontagságait. A jólléti fejezet ezentúl megalapozza a címben is
szereplő, a közép-kelet-európai térségre jellemző humán probléma értelmezését.

A jóllétet, annak definícióját igen nehéz meghatározni, számos megközelítéssel,
felfogással bír: általában az egyén élethelyzetének vagy „létének” értékelését értjük alatta.
A legtöbb elemzés az alábbi kifejezésekkel operál: életminőség, életszínvonal, humán
fejlődés, jólét, társadalmi jólét, fejlődés, képesség-bővítés, szegénység, emberi szegénység
és újabban a boldogság is megjelenik. Ezen kifejezések között számos esetben átfedések
vannak, EASTERLIN (2001) egyenlőségjelet tesz a boldogság, a szubjektív jóllét, az
elégedettség, a hasznosság, a jóllét és a jólét30 közé. MCGILLIVRAY (2005) a humán
jóllét, az emberi élet minősége, a humán fejlődés és az alapvető javak kielégítése
fogalmakat tartja megegyezőnek, azonos tartalmúnak.

A Sen-Stiglitz-Fitoussi jelentés (CMEPSP 2009) szerint az életminőség tágabb fogalom31,
mint a gazdasági értéktermelés vagy az életszínvonal. Tartalmazza az összes olyan
tényezőt, amelyet értékesnek tartunk az életben, az anyagi dimenzión is túlnyúlva. Míg a
gazdasági számbavétel néhány válfaja lehetővé teszi, hogy az életminőségre ható
tényezőket elszámoljuk, és így gazdasági jóllétet kapjunk eredményként, addig ezen
szemlélet is csak korlátozott értelmezésre ad lehetőséget.

A jelentés a következő három fogalmi megközelítéssel élt az életminőség bemutatására:

(1) Az első megközelítés a pszichológiai kutatásokkal áll szoros kapcsolatban és a
szubjektív jóllét elgondolásán alapul. A hosszú múltra visszatekintő filozófiai hagyomány
szerint az egyén a legjobb bírája a saját kondíciójának. A megközelítés szorosan kötődik az
utilitarista hagyományokhoz, de attól tágabb megközelítéssel él, és azon a feltételezésen
alapul, hogy a boldogság és az elégedettség az emberi lét univerzális célja.32

(2) A második megközelítés a „képesség” elgondoláshoz köthető. Azon alapul, hogy egy
személy élete a különböző tettek és „létek” (funkciók) kombinációja és az ő szabadságán
múlik, hogy melyik funkciót választja. Ezen képességek lehetnek egészen alapszintűek, pl.

30 A szakirodalomban a welfare, wealth (mindkettő jelentése jólét) és a well-being (jóllét) kifejezések jelennek
meg, amelyek alapvetően rokon értelműek. Az első két kifejezés viszont inkább gazdasági értéktartalommal
bír, ezt főleg az angol nyelvű szakirodalom jelez (pl. welfare economics – jóléti közgazdaságtan), a „humanista
forradalom” után terjedt el a jóllét kifejezés, jelezve az eltérő megközelítést, kiemelve egyéb más (humán,
szubjektív jelenségek) fontosságát a gazdasági dimenzió mellett és azon túl. Ugyanakkor „keveredések” is
találhatók a szakirodalomban, pl. human welfare, human well-being, e kettő gyakorlatilag ugyanazt jelenti – a
humán tényezők előtérbe helyezését.
31 Amelyet a szerzők a humán jólléttel azonosítnak.
32 Ennek számos gyakorlati példájával találkozhatunk, ide tartozik a Veenhoven-féle boldogság világatlasz, a
New Economics Foundation által publikált jólléti nemzeti számlák (2009), stb.
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megfelelő tápláltnak lenni, az idő előtti halált elkerülni; de lehetnek bonyolultak is, például
az önbecsülés vagy a közösség életében való részvétel. A képesség megközelítés a
társadalmi igazságosság erős filozófiai gyökerein alapul.
(3) A harmadik megközelítés a közgazdasági hagyományokkal együtt fejlődött és a
tisztességes elosztáson alapszik. Az alapvető célja, hogy az egyéni preferenciák figyelembe
lehessen venni az életminőség különböző, nem csak pénzügyi dimenzióinak súlyozásában.
Szűkebben a fogyasztói elméletre épül és tipikus példája a „willingness-to-pay” módszer.33

3.1. A jóllét kifejlődése
A társadalmi jól(l)ét, ill. fejlődés, mint elérendő eredmény igénye már az ókorban

megjelenik. Már Krisztus előtt a 800-as években egy ősi szanszkrit szöveg
(Brihadaranyaka Upanishad) a fejlődés kérdéskörét, értelmét boncolgatja.34 Több szerző
szerint (ÁGOSTON 2007, SEN 1988, STANTON 2005) a következő fontos impulzust
Arisztotelész (i.e. 4. sz.) Nikomakhoszi etikája jelenti, ami a mai napig meghatározó
vezérgondolata a jóllét eszméjének. A filozófus ebben leszögezi, hogy nem csak az
emberek, de az emberi közösségek létének is a legfontosabb célja a legfőbb jó
„gyakorlása”, a boldogság megélése kell, hogy legyen. Meglátása szerint a kormányoknak
és a vezetőknek minden eszközzel a boldog állapot elérésének lehetőségét kell
biztosítaniuk a polgárok számára. A jóllét domináns európai fogalmai Arisztotelész után
folyamatosan változtak: a földi jóllétet a remélt mennyei jutalom befolyásolta, eztán
következett a Kálvinista predesztináció35, majd pedig a reneszánszra jellemző tudományos
esztéticizmus, amely a 17. század hajnaláig tartott, egészen a haszonelvű (utilitarista)
filozófia megjelenéséig.

Jeremy Bentham szerint az emberi viselkedést az öröm és a fájdalom motiválja,
ezek egyenlege a hasznosság. E cél elérése érdekében racionálisan mérlegelik cselekvéseik
szubjektív hasznosságát. Egy társadalom jólléte ezen hasznosságok összessége, „a lehető
legnagyobb boldogság a lehető legtöbb ember számára”. (Idézi STANTON 2005: 4. oldal.)
Bentham a közösség számára nyújtott össz-hasznosság növelését tekintette a politikák
céljának, azaz nem vette figyelembe az egyéni hasznosságok elosztását a közösség tagjai
között. Az ezt követő fontos állomás a marginalista forradalom, melynek fő képviselői (N.
Senior, W. S. Jevons, C. Menger, L. Walras, A. Marshal) megőrizték az utilitarizmus fő
elveit, de új matematikai eszközöket használtak érveik alátámasztására. Gazdasági
elméletük középpontjába két alapvető gondolat (mely később „törvénnyé nemesedett” H.
Gossen tiszteletére) került: a csökkenő hasznosság elve, ill. a maximális kielégülés, mint
minden emberi cselekvés céljának elve. Az 1930-as években az utilitarista közgazdaságtant
heves támadások érték, a közgazdászok Lionel Robbins és mások érveinek hatására
elfogadták, hogy hasznosságértékek összehasonlításának nincs tudományos alapja, mivel
„minden egyes elme megfejthetetlen bármely más elme számára és az érzelmek közös
nevezője nem létezik”36. (Idézi STANTON 2005: 7. oldal.) Az „új jóléti közgazdaságtan” a

33 A három megközelítés között természetesen átfedések is tapasztalhatók, LENGYEL-HEGEDŰS (2002) a
képesség megközelítést kifejező HDI és a szubjektív jóllét között mutatott ki kisebb-nagyobb korrelációt.
34 A „Mennyiben segít a vagyonod, hogy elérd céljaidat?” kérdés körüli beszélgetés mentén körvonalazódik az
emberi természet és az anyagias világ közötti ellentmondás. A két alapeszmét, ill. ennek összefoglalóját SEN
(1999: 619. oldal) ismerteti.
35 Eleve elrendeltség elve.
36 A személyközi hasznossági összehasonlítások valamilyen szintű elvégzése megkerülhetetlen az árnyalt jóléti
közgazdasági elemzésben. Például nehezen lehetne kétségbe vonni, hogy amikor Néró császár felégette Rómát,
akkor az ő ebből származó hasznosság-érzetét túlsúlyozta annak a rengetek rómainak a szenvedése, akinek
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társadalmi döntések összehasonlítására csupán egyetlen alapvető kritériumot használt, a
„Pareto-elvet”. Ez az elv azt mondja ki, hogy egy alternatív helyzet határozattan jobb
lenne, amennyiben a változtatás mindenki hasznosságát megnövelné.37 Az elv az elosztási
kérdéseket teljesen figyelmen kívül hagyja, mivel azokat nem lehet az érdekek és
preferenciák összevetése nélkül vizsgálni. További fontos sajátosság az ún. „szabadság-
paradoxon”, amely azt fejezi ki, hogy a szabadságjogok és a Pareto-elv együttes
alkalmazása konfliktusba kerülhet egymással. Ezt az igényt próbálta Arrow kielégíteni, a
közösségi preferenciákat összefüggésbe hozva az egyéni preferenciákkal felállította
lehetetlenségi tételét. Bebizonyította, hogy demokratikus szavazással nem juthatunk olyan
társadalmi jóléti függvényhez, amely a társadalom minden tagjának egyéni preferenciáját
visszatükrözné. (STANTON 2005, SEN 1998a)

A humanista forradalmat John Rawls „Az igazságosság elmélete” c. könyvével
indította el. Az igazságosság két kritériumát a következőképpen fogalmazta meg Rawls:
minden személynek egyenlő joga van a legkiterjedtebb alapszabadsághoz, amely
összeegyeztethető mások hasonló szabadságával; másrészt pedig a társadalmi és gazdasági
egyenlőtlenségek elrendezése úgy szükséges, hogy az mindenki előnyét szolgáló, ésszerű
elvárásokat elégítsenek ki, valamint olyan helyzetekhez és hivatalokhoz kapcsolódjanak,
melyek mindenki számára nyitva állnak. Rawls már kérdőre vonta az utilitarizmust, hogy
nem törődik az elosztási kérdésekkel és csak a hasznosságérték-összegekre koncentrál. Az
ún. elsődleges társadalmi vagy alapvető javakra (jogok, szabadság, pozíció, lehetőségek,
jövedelem, gazdagság) összpontosít, ezek a javak azért elsődlegesek, mert - Rawls szerint -
minden egyéb célhoz eszközül szolgálhatnak. (TANYI 1997)

Az emberi fejlődés alapkoncepcióját a bengáliai születésű Amartya Sen
közgazdász, társadalomtudós alkotta meg, aki 1998-ban kapta „mainstream-törő” Nobel –
díját. Sen szakít a jólétnek a közgazdaságtanban hagyományosan a gazdasággal azonosított
értelmezésével, és a hangsúlyt az „anyagi jólétben élni” (gazdagnak lenni) kérdéséről a „jól
lenni” (jólléttel bírni) kérdésre helyezi át. A jóllét mérésének valamilyen mutatójának
kidolgozásakor nem a rendelkezésre, álló jövedelemre vagy vagyonra, nem is a John
Rawls átfogó igazságelméletében kifejezett ún. elsődleges javakra kell összpontosítanunk,
hanem az egyén különböző képességeire, arra, hogy értékes cselekedetet hajtson végre, ill.
értékes létállapotokat váltson valóra. Sen azzal, hogy a megvalósított értékes cselekvés- és
létmódokról az ezekre való képességekre helyezi át a hangsúlyt, a jóllét eredményéről
(well-being achievement) a jóllétre való szabadságra38 (well-being freedom), azaz a
reálisan elérhető lehetőségekre irányítja figyelmünket. (PATAKI 1998) (A képesség
megközelítés lényegét a 4/a. melléklet ismerteti.)

Először NUSSBAUM (2000) definiálta a tíz központi funkcionális emberi
képességet. Ezek: az élet (képes megélni az emberi élet normál hosszát); a testi egészség
(megfelelően táplált, jó egészség); a testi épség (mozgás, védekezés képessége); az
érzékek, a képzelet és a gondolatok (a cselekedet tájékozottan és művelt módon történjen
meg); az érzelmek; a gyakorlatiasság; a valahova tartozás; más fajok (természettel való

ártott a tűzvész. Természetesen nem minden esetben egyszerű az egyéni hasznosságok összehasonlítása.
Szerencsére azonban teljes összehasonlíthatóságra általában nincs is szükség. Sen kimutatta, hogy a legtöbb
esetben az egyéni hasznosságok részleges összehasonlítása is elegendő ahhoz, hogy megszülethessék a
társadalmi döntés. (SEN 1988, ismerteti ZSOLNAI 2011)
37 Vagy legalább egy személy hasznosságát növelné, miközben egyetlen más személy érdekeit sem sértené.
38 A szabadság értelmezése két szempontból is megtörténhet, lehet pozitív (valamire való szabadság – mi áll a
szabadságában az egyénnek) és negatív (korlátozásoktól való szabadság – mennyire hiányzik a
korlátozásoknak azon halmaza, amelyek az egyik ember a másikkal szemben alkalmazhat). (SEN 1998a)
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együttélés); a játék (az élet élvezete) és az irányítás (részvétel és irányítás a lehetőségek
alapján) képessége. Az a társadalom, amely nem tudja ezeket a jogokat legalábbis
bizonyos szinten biztosítani polgárainak, az írónő szerint kudarcot vall és nem tekinthető
teljességgel igazságos társadalomnak. (EC 2009a)

Meg kell jegyezni, hogy magának a humán fejlődési irányzatnak is számtalan
megközelítése, definíciója van. (Lásd MCGILLIVRAY-CLARK (2006), MCGILLIVRAY
(2006), GASPER (2004, 2007), RANIS et al. (2007) összegző tanulmányait.)

3.2. A humán fejlődés értelmezése, dimenziói
A fejlődés/fejlesztés elméletének és politikájának irodalmában, valamint

gyakorlatában jelentős újítást jelentett az 1990-ben megjelenő, az Egyesült Nemzetek
Szervezete Fejlesztési Programja (UNDP) gondozásában elkészülő Human Development
Report és benne a humán fejlődés indexe (HDI). Szélesebb körben, ebben a kiadványban
jelent meg a humán fejlődés elmélete először, amely alkalmazásával „az emberek
visszakerülnek a fejlesztés középpontjába”. (STREETEN 1995: 353. oldal) Az alternatív
mutatók közül az emberi fejlődés indexe kiemelkedő jelentőséggel bír. Az index politikai
deklaráción39 alapul (az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata40, 1948. 12. 10.), és
nemcsak a gazdasági versenyképességet próbálja megbecsülni, hanem az emberi jólét
minimális követelményeit is.

A humán fejlődés elméleti alapfelvetését az első Humán Fejlődés Jelentésében (Human
Development Report, továbbiakban HDR) az alábbiak szerint fektették le:

„A nemzet igaz kincse az ember. A fejlődés alapvető célja olyan hatékony környezet
létrehozása, amelyben az emberek hosszú és egészséges, valamint kreatív életet élhetnek. Ez
egyszerű igazságnak tűnhet. De gyakran feledésbe merül a javak felhalmozásával, ill. a
pénzügyi jóléttel kapcsolatos gondok közepette.” (HDR 1990: 9. oldal)

A definíció pedig a következőképpen hangzik: „Az emberi fejlődés meghatározásán az
emberek lehetőségeinek bővítésének folyamatát értjük. A legkritikusabb a hosszú és
egészséges élet, a képzettség és a tisztességes életszínvonal lehetősége. A további
lehetőségek magukba foglalják a politikai szabadságot, a garantált emberi jogokat és az
önbecsülést – amit Adam Smith úgy nevezett, hogy a képesség a tömegben való
elkeveredéshez szégyenérzet nélkül.41” (HDR 1990: 10. oldal)

Nyilvánvaló, hogy a definícióban említett dimenziók nem elégítik ki napjainkban a
jóllét komplex dimenzióit, ezek köre 1990 óta folyamatosan bővült a HDR-ekben. (Úgy,
mint társadalmi és politikai részvétel, politikai, társadalmi és gazdasági szabadság,

39 Claude GRASSLAND (2008) előadásában kifejti, hogy a mutató politikailag releváns és tudományosan
korrekt. Politikavezérelt, nem pedig adatvezérelt mutató. (Tehát nem csak a meglévő adatokból választ ki
egyet.)
40 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kimondja a fejlődéshez való jogot; bár ez további kidolgozásra
szorul egyéb jogokkal kapcsolatban, világos, hogy az emberi jogokon alapuló társadalmiváltozás-
megközelítések kiegészítik az emberi fejlődés szerkezetmintáján alapuló megközelítéseket. (PETROVA -
UNDP 2002)
41 Smith értelmezésében ahhoz, hogy egy tizennyolcadik századi angol ember elkerülje a szégyent, szüksége
volt arra, hogy bőrcipőt birtokoljon. Lehetséges, hogy ez azért volt így, mert az akkori közösség tipikus tagjait
jellemezte a bőrcipő, de a kérdéses személyeknek kevésbé volt szükségük a bőrcipőre azért, hogy kevésbé
szégyenkezzenek, mint a többiek – Adam Smith még csak fel sem tette ezt a relatív kérdést –, hanem
egyszerűen azért, hogy egyáltalán ne szégyenkezzenek, ez pedig egy abszolút kategória. (SEN 1983)



27

demokrácia, fenntarthatóság, kulturális szabadság, civil és politikai jogok,
esélyegyenlőség, stb.)42

A humán fejlődés megközelítés az évek során újabb hangsúlyos fogalmakkal
bővült, ezekkel segítve a koncepció kiteljesedését, operacionalizálását. Ilyen például a
cselekvés (agency), amely az egyéni és a közösségi tevékenységekre való képességet
jelenti az általuk kitűzött célok érdekében. A hangsúly itt is a szabadságon van, a cselekvés
szabadságán; ami szélesebb koncepció, mint a jóllétre való szabadság, hiszen ekkor arról
beszélünk, hogy az egyénnek szabadságában áll megtenni vagy elérni a jó okkal értékesnek
tartott bármilyen célját (a saját jóllétén kívülieket is). Az emberi szegénység az elfogadható
élethez szükséges alapvető emberi képességek és lehetőségek hiányát jelenti. Az emberi
biztonság az emberi élet védelmét jelenti a kritikus fenyegetésektől. A krónikus
fenyegetéseket olyan jelenségekkel azonosítják, mint a kirekesztés, a munkanélküliség
vagy környezetszennyezés, a hirtelen válságok, beleértve a gazdasági összeomlásokat,
környezeti katasztrófákat, az erőszak vagy a járványok. A fenyegetések lehetnek emberi
tevékenységek vagy természeti események következménye, vagy éppen e kettő közötti
interakció eredménye. (PATAKI 1999, AHDR 2008)

Az UNDP évente adja ki jelentéseit, minden évben egy-egy, a világot érintő
speciális problémára fókuszálva. Középpontba került már a gazdasági növekedés és az
emberi fejlődés kapcsolata, a társadalmi részvétel, a demokrácia, a Millenniumi Fejlesztési
Célok, a kultúra kérdésköre, a segélyek, a globális vízkérdés, a klímaváltozás, ill. a
migráció témái. Nemcsak globális szintű, hanem regionális és nemzeti jelentések is
napvilágot láttak az UNDP égisze alatt. A közép-kelet-európai43 témák között elsőbbséget
kapott a társadalmi-gazdasági átalakulás kérdésköre, ennek társadalmi költségei, a
szegénység, a társadalmi integráció, a kormányzás, a települések helyzete, az
életszínvonal, a kisebbségek helyzete (főleg a romákra összpontosítva), az emberi jogok, a
munkaerő-piac, az esélyegyenlőség, a területi különbségek kérdéskörei. Sőt, a szlovák-
magyar határmenti együttműködés témájában is jelent meg tanulmány. (UNDP 1990-2010)

A hagyományos fejlődési elméletektől a humán fejlődés értelmezése eltér. Az
UNDP (1996) és PURUSOTTAM (2007) a következőképpen foglalta össze a két fejlődési
elmélet különbségeit. A GNP növekedése mint jelenség szükséges, de nem kielégítő a
humán fejlődés tekintetében. Számos társadalomban hiányozhat a humán progresszió a
magas GNP növekedési ütem vagy magas egy főre jutó jövedelem ellenére, ha nem
történnek meg a megfelelő lépések. A főbb összefüggések a következőképpen hangoznak:
(1) A jövedelem eszköz, nem pedig cél. Felhasználható nélkülözhetetlen gyógyszerekre
vagy drogokra is. Egy adott társadalom jólléte a jövedelem felhasználásától függ, nem
önmagában a jövedelem nagyságától. (2) Országos tapasztalatok bizonyítják, hogy számos
esetben a humán fejlődés magas volta elérhető szerény jövedelem mellett, míg
meglehetően magas jövedelmi szint mellett is lehet alacsony humán fejlődés. (3) Egy adott
ország jelenlegi jövedelme kevés útmutatást ad a jövőbeli növekedési előrejelzéseknek. Ha

42 A dimenziók értelmezéséhez járult hozzá FINNIS (1980), amelyek a következő sajátosságokkal bírnak:
magától értetődőek (bárki felismeri azokat); összemérhetetlenek (abban az értelemben, hogy egyikük sem
fejezheti ki a másikat); nem egyszerűsíthetők (azaz nincs egy közös nevező, amelyre le lehet redukálni) és nem
hierarchikusak (tehát egyik dimenzió sem lehet fontosabb a másiknál). A többdimenziós jóllét –
megközelítések (4/b. melléklet) számos dimenziója megegyezik, átfedi egymást.
43 A vizsgált közép-kelet-európai térségben 61 ország- és 7 regionális jelentést publikált az UNDP. A legtöbb
jelentés Lengyelországban és Romániában jelent meg, ezeket a Balti országok, Szlovákia, Magyarország,
Csehország és Csehország követi.
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már befektetettek az emberekbe, a potenciális jövedelem sokkal magasabb lehet, amit a
jelenlegi szint mutat, és vica versa. (4) A számos ipari országban létező humán problémák
léte – magas jövedelmi szintek mellett – bizonyítják, hogy ez önmagában nem garancia a
humán progresszió érdekében. Egyszerű tény, hogy nincs automatikus kapcsolat a
jövedelmek növekedése és a humán fejlődés között.

A humántőke, ill. humán erőforrás-fejlesztés szemszögéből a humán lét inkább eszköz,
mint cél. Csak a kínálati oldallal foglalkozik, a humán erőforrás eszköz a további
árutermelés érdekében. Igaz, van kapcsolat, az ember aktív részese a termelésnek. De az
ember több mint tőkeeszköz az áru- és szolgáltatástermeléshez. Ők az alapvető céljai és a
haszonélvezői ennek a folyamatnak. Ezért a humán tőke elmélet a humán fejlődés egyik
oldalát méri, nem pedig az összeset. A humán jólét megközelítés az emberi létet, mint a
fejlesztési folyamat haszonélvezőit kezeli inkább, mint annak résztvevőit. Az elosztó
politikákat hangsúlyozzák inkább, mint a termelő rendszereket. Az alapvető javak
megközelítése általában azon javakra és szolgáltatásokra összpontosít, amire a hátrányos
helyzetű (deprivált) csoportoknak szüksége van: étel, menedék, ruházat, egészségügyi
ellátás és víz. Ezen javak és szolgáltatások ellátására fókuszál, inkább, mint az emberi
döntések kérdéskörére. Az emberi fejlődés – ezzel szemben – integrálja a termelést, a
különböző javak és szolgáltatások elosztását, és az emberi képességek használatát. A
döntésekre is fókuszál – mi kellene, hogy legyen az embereknek, mik legyenek és mire
képesek, hogy biztosítsák a saját megélhetésüket. A humán fejlődés nemcsak az alapvető
szükségletek kielégítésével foglalkozik, hanem fontos a részvétel és a dinamikus folyamat.
(PURUSOTTAM 2007)

A gazdasági és a humán fejlődés megkülönböztetése mindig is hangsúlyosan jelent
meg az éves jelentésekben.44 Humán többletet ér el Ausztrália, Chile, Kube, Panama,
Bosznia-Hercegovina; míg hátránnyal jellemezhető az Egyesült Államok, Luxemburg,
Szaud-Arábia és Egyenlítői Guinea. A gazdasági és a humán fejlődés cizellált kapcsolatát
BOOZER et al. (2003) és RANIS-STEWART (2005, 2006) ismerteti. A két dimenzió ok-
okozati kapcsolatban áll egymással és egy körforgást alkotnak. (4/c. melléklet) A magas
humán fejlettség elősegíti a gazdasági növekedést, a magas gazdasági növekedés pedig
magas emberi fejlődést eredményez – ezt a folyamatot hathatósnak nevezzük. A gyenge
humán fejlődés45 viszont visszafogja a gazdaság növekedését, a gazdaság alacsony
növekedése46 szintúgy gyenge humán fejlettséget idéz elő, ördögi kört generálva. Ezt hibás
kategóriának nevezték el a szerzők. Egyes országokban aszimmetrikus jelenség is
megjelenik: gyengeség az egyik oldalon, míg a másikon nem. A relatív erős gazdasági
növekedés – alacsony emberi fejlődés relációt gazdasági növekedés aszimmetriának, ennek
fordítottját pedig humán fejlődés aszimmetriának nevezik. Véleményük szerint az
aszimmetria sem megfelelő jelenség, ez is fékként hat, valamilyen politikai
beavatkozásnak kell történnie az egészséges pálya (hathatós) irányába hatva. A szerzők
szerint Kínát 1960-2001 között (egy dekád kivételével) hathatós kapcsolat jellemezte a két
dimenziót. A születéskor várható élethossz 1945 és 1970 között megduplázódott, a
csecsemőhalandóság egyharmadára esett vissza, a 80%-os írástudatlanság 47%-ra csökkent
le. Az 1978 után bekövetkező mezőgazdasági és ipari reformok sikere további humán

44 Ez a statisztikai mellékletekben jelenik meg olyan formában, hogy a HDI és a GDP/fő rangsorainak
különbségét ismerteti az UNDP.
45 Ill. itt már humán erőforrásról beszélhetünk.
46 Esetlegesen – horribile dictu – „negatív növekedés”.
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fejlődéssel együtt következett be. Törökországot ugyanakkor hibás kapcsolatok jellemzi a
vizsgált időszakban. A magas hadi kiadások magas deficittel és inflációval karöltve jártak
és pénzügyi krízis csúcsosodott ki, az 1990-es évek szociális beavatkozásai ugyan
javították valamelyest a humán pozíciót, de a gazdasági oldal továbbra is elmaradott
maradt.

Fontos adalékot ismertet Amartya SEN 1998-as tanulmányában. „A halandóság,
mint a gazdasági sikeresség vagy bukás indikátora” című dolgozatban a születéskor
várható élethossz és a gazdasági növekedés kapcsolatát vizsgálta a 20. századi Angliában.
Első figyelemreméltó jelenség az, hogy a növekedési ráták sohasem mozognak együtt, sőt
ellentétesen, a GDP növekedésével ellentétesen korrelál a születéskor várható élethossz
növekedése. Lehetséges magyarázatként megjelöli ugyan a szerző azt, hogy a gazdasági
növekedés a következő dekádra hozza meg gyümölcsét, de aztán azt elveti. A második
fontos jelenség a világháborús dekádok alatt tapasztalható várható élethossz-növekedés. A
születéskor várható élethossz majdnem 7 évvel nőtt mindkét dekádban: 1911-21 és 1940-
51 között. A javulás okát Sen a lecsökkent, egy főre jutó élelmiszermennyiség
hatékonyabb állami elosztásában jelölte meg, ami az alultápláltságot is csökkentette. A
háborús viszonyok alatt az állami élelmiszer- és egészségügyi ellátás javult47,
hatékonyabbá vált. Ugyan nem egy szokványos helyzetet ír le a szerző, de ezen a példán
keresztül jól megvilágítható a gazdasági – humán kapcsolatok közötti nagymértékű
ellentmondás. Sen ezentúl megkülönböztet növekedés-vezérelt és támogatás-vezérelt
országokat, annak függvényében, hogy miként alakul az egészségi állapothoz szükséges
társadalmi szolgáltatások és a gazdasági növekedés kapcsolata. A növekedés-vezérelt
országokat Dél-Afrikai Köztársaság, Gabon és Brazília képviseli, ahol a relatív magasabb
jövedelem alacsonyabb élethosszal jár. Az indiai Kerala állam, Kína és Sri Lanka esetében
nagyon gyorsan csökkent a halandóság mértéke, annak ellenére, hogy nem vártak az egy
főre jutó jövedelmek drámai növekedésére. Ők, a támogatás-vezérelt országok inkább a
társadalmi szolgáltatások (egészségügy és alapoktatás) biztosítására törekednek, ami
csökkenti a halandóságot és fokozza az életminőséget. (SEN 1998b)

A növekedés/fejlődés polémiához jelentősen hozzájárulva, az 1996-os HDR a
gazdasági növekedés és az emberi fejlődés relációját elemezte. Az alábbi – nemcsak
fejletlen és fejlődő országokat érintő – negatív növekedési formákat különböztette meg a
jelentés.

– Munkahelymentes növekedés az, amikor bár a gazdaság egészét tekintve
növekedés tapasztalható, mégis elmarad ettől a munkahelyek számának bővülése.
(Pakisztán, Ghána, Spanyolország, USA, Szlovákia és Lengyelország);

– Könyörtelen növekedés esetén a jövedelmi polarizáltság a gazdasági növekedéssel
tovább nő, a gazdagok még gazdagabbak, a szegények még szegényebbek lesznek.
(Brazília, Panama, Malajzia);

– Hangtalan növekedés az, amikor a gazdaság növekedését nem kíséri a demokrácia
erősödése, a társadalmi, gazdasági folyamatokban történő felelős részvétel
lehetőségének biztosítása. (Etiópia, Szudán, Costa Rica);

– Gyökértelen növekedés akkor lép fel, ha a lakosság kulturális identitása gyengül a
gazdasági növekedés előretörésével. Ennek okozója lehet a kormányzat szándékos,
diktatórikus tevékenysége. (az egykori Jugoszlávia és a volt Szovjetunió

47 Az állami egészségügyi intézményrendszer (National Health Sevice) is világháború által érintett időszakban,
az 1941-51 dekádban alakult meg.
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tagállamai esetében), vagy a terjeszkedő globális vállalatok kultúrákat nem tisztelő
gyakorlata. (Guatemala);

– Kilátástalan növekedés esetében a jelenlegi generáció feléli az utána következő
nemzedékek létalapját, lerabolva a természeti erőforrásokat, amit a jelenleg
uralkodó közgazdaságtan szűk látókörű pénzügyi számításai ráadásul haszonként
kezelnek. (Indonézia, Thaiföld);

– Céltalan növekedés és az eszement növekedés (brainless growth): ezt utólag
konklúzióként fogalmazza meg DABÓCZI, összegezve a gazdasági növekedés-
központú közgondolkodás, valamint az eszközök és a célok összekeveredésének
kritikájaként. (DABÓCZI 1998b, HDR 1996, CSABA 2006, LOSONCZ 2007)

Az intézményi közgazdaságtan képviselői, ZEGHNI-FABRY (2008) a humán
fejlődés, a gazdasági növekedés és az intézmények kapcsolatát vizsgálta az átmeneti
országokban.48 Középpontban a humán fejlődés áll (amit a csecsemőhalandósággal
azonosítanak), ill. az, hogy miféle intézmények eredményezik e fejlődési jellemző
javulását. A formális piaci intézményeket a piacteremtés, a piacszabályozás, a
piacstabilizálás, ill. a „piaclegitimizálás” intézmények képviselik. A formális intézmények
a demokráciával, az alkotmányos struktúrával és az állami kapacitással jellemezhetők; az
informális intézményeket a kisebbségek és a korrupció képviselik. Kontrolljellemzőként a
gazdasági teljesítmény jelenik meg. A jelenlegi – volt szocialista – EU tagok esetében a
piac intézményei (a teremtés és szabályozás) és a politikai intézmények (demokrácia és az
állam föderációs állapota) jelentenek, a gazdasági teljesítmény mellett jelentős és
megbízható magyarázatot. A szerzők a FÁK országokban fellelhető magyarázatokkal
szemben (ahol nem egyértelműek ezen intézmények szerepe), a humán fejlődésben
fellelhető javulást az Acquis Communautaire kritérium alkalmazásában látják.

3.3. A humán fejlődés mérése
A humán fejlődés mérése a lehetőségek feltérképezésén alapul. Az

alapdimenziókat az egy főre jutó GDP-vel, a születéskor várható élethosszal és az írni-
olvasni tudással, valamint a beiskolázási arányokkal azonosították. E három dimenziót
egyetlen kompozit-indexbe, az ún. Human Development Index-be (HDI) sűrűsítette az
UNDP. Az indexet legújabban 135 országra, minden évre, sőt visszamenőleg is számolják.
A számítási módszertan csekély mértékben, de változott 1990 óta. (4/d. melléklet, amely
ezentúl közli a közép-kelet-európai humán fejlődés állását is.) A korábbi kritikák és az
újonnan megjelenő globális problémák mérésére további mutatókat vezetettek be. A
szegénység helyzetének feltérképezésére a HPI (Human Poverty Index), az
esélyegyenlőség kifejezésére pedig a GDI (Gender-related Development Index) és a GEM
(Gender Empowerment Measure) szolgál. A szegénységi mutatót a fejlődő és az OECD
országokban ugyanazon dimenziók mentén, de eltérő mutatókkal alkották meg.

A 2010-es jubileumi jelentésben jelentős módszertani újítások is megjelentek a HD index
képzésében: a képzettségi indexet az átlagos elvégzett osztályszám és a várható iskolai
életévekkel módosította, míg az életszínvonalat ezen túl az egy főre jutó GNI fejezi ki.
Egyenlőtlenséggel korrigált HDI-t is számolnak, a GDI mutatói is bővültek. A szegénység
kifejezésére megjelent a Multidimensional Poverty Index. Ugyan a széles közvélemény

48 Megkülönböztetnek EU-hoz csatlakozott (a 2004-ben és 2007-ben belépett országok) és nem csatlakozott
(Horvátország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Szerbia, Montenegró), valamint FÁK országokat.
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előtt általában ezen kompozit-indexek jelentenek alternatív igazodási pontot a fejlődés
terén, de az UNDP minden évben számos más humán dimenzió statisztikáit (emberi
biztonság, közszolgáltatások, segélyek, környezetvédelem, emberi jogok stb.) is közli
jelentéseiben.

A hosszú távú tendenciákat megvizsgálva megállapítható, hogy nincs egyértelmű
kapcsolat a nemzeti szinten értelmezett gazdasági teljesítmény és a HDI nem-gazdasági
területei között. Az azonban kijelenthető, hogy a társadalom egészségesebb, gazdagabb és
képzettebb, mint korábban. Az elmúlt 40 évben a várható élethossz 59-ről 70 évre nőtt, az
alsó- és középfokú beiskolázottsági szintek49 55-ről 70 százalékra emelkedtek, az egy főre
jutó GDP pedig megduplázódott. A fejlődés minden régióban tapasztalható, igaz eltérő
mértékben. A születéskor várható élethossz az arab államokban 18 évvel nőtt 1970-2010
között, a szubszaharai országokban pedig csak nyolc év az emelkedés. A legnagyobb
humán fejlődés – növekedéssel Omán jellemezhető, aki energia-bevételeit évtizedeken át
az oktatási- és az egészség-szolgáltatásokra fordította. Jelentős növekedési potenciállal bírt
az elmúlt 40 évben Kína, Nepál, Indonézia, Szaúd-Arábia, Laosz, Tunézia, Dél-Korea,
Algéria és Marokkó. Ezen országok közül egyedül Kína köszönhette gazdasági
növekedésének a többi dimenzió fejlődését, a többi esetében a jövedelmi és a nem-
jövedelmi dimenziók látványos emelkedése eltér egymástól. (A képzettség és az
életesélyek irányába.) Számos ország – a szubszaharai Afrikától a korábbi Szovjetunióig –
lemaradt, köszönhetően az AIDS következményeinek, a különböző konfliktusoknak,
gazdasági problémáknak. A várható élethossz az elmúlt 40 évben csökkent
Fehéroroszországban, Ukrajnában és az Orosz Föderációban, a Kongói Demokratikus
Köztársaságban, Dél-Afrikában, Szváziföldön, Zambiában és Zimbabwében. A várható
élethossz terén domináns trend a globális konvergencia, az átlagos életkilátások a
legszegényebb országokban is közelítenek a fejlett országokhoz. A jövedelem terén maradt
a divergencia, a gazdagok gazdagabbak, míg a tartós növekedés elmaradt sok szegény
országban. (HDR 2010)

A HDI-vel kapcsolatos kritikák négy fő csoportba sorolhatók (GARAMI 2009):
egy részük a mért mutatókat, azok hiányosságait emelik ki; mások szerint az index súlyos
fogyatékossága, hogy nem veszi figyelembe az egyenlőtlenségi dimenziókat. (Ez utóbbi
tétel már nem állja meg a helyét, hisz ahogy fentebb olvasható, a 2010-es HDR közli az
egyenlőtlenséggel korrigált HDI-t.) A harmadik megközelítés az index módszertanával
kapcsolatos kritikákat hangsúlyozza, a negyedik pedig az elmélethez kapcsolódik, azt
támadják, amit az index mérni szeretne.

A hazai szakirodalomban a HDI, mint humán erőforrás-jellemző kerül általában előtérbe
(OBÁDOVICS - KULCSÁR 2003, MALATYINSZKI 2008, LAMPERTNÉ 2010), nem
pedig az eredeti fejlődés oldal. Ez természetesen elfogadható megközelítés, hiszen
láthattuk korábban, hogy a két dimenzió szorosan összefügg, egymást kiegészíti. De ez
alapján kritizálni a fejlődési oldalt úgy gondolom nem helyénvaló. Az innovációs milliő, a
tudáshálózat dimenziói50, vagy éppen az elérhetőségi mutatók alkalmazása lehet az
erőforrás-oldal jellemzője, de a fejlettség oldalé semmiképpen.

49 A HDI módszertanának megfelelően itt a beiskolázási szintek jelzik a képzettségi esélyek alakulását, nem
pedig a megszerzett képzettségi szintek.
50 LAMPERTNÉ (2010) pl. a technológia- és tudásintenzív szektorban foglalkoztatottak arányát alkalmazza az
index bővítése során. Az élethosszig tartó tanulók aránya is megjelenik, ez már valamelyest védhető
képzettségi mutató. LAMPERTNÉ (2010) és MALATYINSZKI (2008) megközelítése inkább egy komplex
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És végül, de nem utolsósorban nem felejtkezhetünk el a további, emberi fejlődés (-
jellemzőket is tartalmazó) indikátorokról. A HDI megjelenése előtt fejlesztették ki a
Physical Quality of Life Index-et (PQLI), melyben a csecsemőhalandóság, az egy éves
korban várható élethossz és a literációs készségek értékeiből kalkulált Morris. (HDR 1990)
Az emberi szenvedés indexe, a fekete Amerika egyenlőtlenségi index, a gyermek jólléti
index, mind-mind az emberi fejlődést állítja a középpontba. (AHDR 2008) Az egyik, talán
legérdekesebb és legmegalapozottabb indexet CLARKE (2005) hozta létre. A mutatót a
Maslow-i szükséglethierarchia alapján állította össze, a szintekhez (létfenntartás,
biztonsági-, szociális szükségletek, elismerés, önmegvalósítás) különböző indikátorokat
rendelve, ezeket egy indexbe gyúrva értékelte különböző országok teljesítményét. Hasonló
modellt dolgozott ki az Eurostat (2010) és az OECD (GIOVANNINI 2009) is a
többdimenzós jóllét-modelljében.

Látható, hogy a humán fejlődés tétele nem egy elvont elmélet: a gyakorlatban is
alkalmazható, a fejlesztési tevékenység középpontjába is állítható, a napjainkban fennálló
társadalmi-gazdasági rendszerrel együtt, abban koherensen értelmezhető.

fejlettségi indexként értelmezhető jelentős humán tartalommal. Ráadásul az utóbbi szerző inkább az input
oldalt hangsúlyozza, olyan indikátorok megjelenítésével, mint az orvosok száma, a könyvtárak száma, az
internettel ellátott helyek száma, stb.
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4. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT MINT A FEJLETTSÉG EREDMÉNY-INDIKÁTORA

„Az egészség a korona az ember fején, de csak a beteg láthatja meg azt.”
(Egyiptomi közmondás)

„Az egészség a legnagyobb kincs.”
(Vergilius, idézi EC2007b: 5. oldal.)

A fejezetben egyrészt a közép-kelet-európai egészségi állapotot kívánom bemutatni,
másrészt pedig a férfi halandóság mértékét51 kívánom egyfajta térségi fejlettségi
mutatóként alkalmazni; ez utóbbi tézis megfelelő szakirodalmi alátámasztására törekszem.
Feltevésem szerint ezen országok egyik legnagyobb humán jellegű problémája a férfiak
magas halandósága. Természetesen számtalan humán probléma lelhető fel még a
térségben: a szegénység, a „dolgozó szegények” problémája52, a munkanélküliség, a
jövedelemegyenlőtlenségek, a társadalmi válságjelenségek, a korrupció, a kirekesztés, és a
drogok; ezek mind-mind olyan faktorok, amelyek hatással bírnak az egészségi állapotra. A
fejezetben azonosítani kívánom a speciális, erre a térségre jellemző mortalitási krízis főbb
folyamatait, jellemzőit, valamint ismertetem a halandósággal kapcsolatos főbb elméleteket.

De lássuk, hogy mi is az egészség, egészségi állapot? A fogalom összetettségének,
komplexitásának kifejezésére legyen itt két forrás, amelyet alapfelvetésként is alkalmazok.

„Schopenhauer szerint „Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi.”
A mondás egy finom filozófiai paradoxon, hisz azzal kezdi, hogy az egészség nem minden. És
valóban nem minden, hanem a mindennél is több, maga a „lét-teljesség”, az egész-ség.
Az egészség angol neve is a teljességre utal (hale = egészséges, teljes, heal = egészségessé,
teljessé tesz, health = testi - lelki teljesség, jólét szavak mind a hal = teljes, egész óangol tőről
fakadnak). Az egészség tehát először is nem egyszerűen a betegség hiánya, hanem több és más,
a környezeti-testi-lelki harmónia és kiegyensúlyozottság dinamikus állapota. Így érthető, hogy
maga az egészségügyi rendszer csupán 10%-ban felelős egy emberi közösség komplex
egészségi állapotáért, 90% a környezeti hatások, az életmód, az embertermelés társadalmi
folyamatainak bonyolult interakciója.” (OLÁH et al. 2006: 15. oldal)

„A modern orvoslás bio-pszicho-szociális szemlélete értelmében az egészség fogalma nem
csupán a testi egészséget jelenti, hanem azt, hogy a három rendszer, a szociális, a pszichológiai
és az élettani állandó, folyamatos kölcsönhatásban van egymással. Az elmúlt évszázad
hatalmas technikai eredményein alapuló bio-medikális orvosi szemlélet hajlamos elfelejtkezni
erről az összefüggésről, annak ellenére, hogy a társadalom egészségét tudományosan csak ilyen
megközelítésben vizsgálhatjuk, és a hatékony beavatkozás alapja is ez a szemlélet.” (KOPP-
SKRABSKI 2001: 1. oldal)

A komplexitásból következik, hogy az egészség – gazdaság közötti összefüggés ok-
okozati, de kétirányú53: az egyén egészsége befolyásolhatja társadalmi-gazdasági helyzetét,
de ez utóbbi szintén befolyásoló tényezőként hathat az egészségre. Az is evidens, hogy
nem kizárólag az egészség határozza meg a gazdasági helyzetet, hiszen ebben az esetben a
rossz egészségi állapot mindenképpen maga után vonná többek között a társadalmi
hierarchiában betöltött alacsonyabb pozíciót, a szociális kirekesztettséget, a nem megfelelő

51 A mutatóról, annak módszertanáról bővebben írok az Anyag és módszer fejezetben.
52 Ez azt jelenti, hogy munka mellett is jelentős szegénység figyelhető meg. RUMINSKA-ZIMNY (1997) idéz
egy tanulmányt a World Bank-től, ebben az áll, hogy Lengyelországban és Oroszországban a szegények 60-66
százaléka dolgozott 1993-ban.
53 Csakúgy, mint a humán fejlődés – gazdaság körfolyamata (4/c. melléklet). Gyakorlatilag ugyanazt fejezi ki a
5/a. melléklet is, csak ez specifikusabb.
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munkát vagy éppen a munkanélküliséget, a deprivált lakókörnyezetet, az alacsony
társadalmi tőkét. Ugyanakkor valószínű, hogy például a munkaerőpiacon az egészséges
emberek előnyt élveznek a betegekkel szemben: a betegek kisebb eséllyel találnak
képességeiknek és elképzeléseiknek megfelelő munkát. A földrajzi szempontból eltérő
megbetegedési és halálozási adatok viszont arra engednek következtetni, hogy (hacsak
nem feltételezzük, hogy létezik egyfajta szelektív migráció, amely az egészséges
embereket mind a „jó”, míg a betegeket mind a „rossz” halálozási adatokkal jellemzett
régiókba irányítaná), a szociális-gazdasági környezet is jelentős mértékben hozzájárul az
egészségi állapot minőségéhez. (GKI 2003, MARMOT-WILKINSON 1999)

A fejezet szűkebb érdeklődési középpontjában ez utóbbi téma áll. Feltevésem
szerint a külső környezet (jelen esetben a társadalmi-gazdasági rendszer) térségi
egyenlőtlensége alapvető fontosságú napjainkban az egészségi állapot tekintetében és így,
erre hatással van/lehet a regionális politika. Az európai uniós főbb egészségi, vagy
egészséggel kapcsolatos stratégiai dokumentumokban54 is megjelenik kiemelt prioritásként
az egészség-egyenlőtlenség kezelése.

Az egészségi állapotban megjelenő egyenlőtlenség esetében „soha nem csupán
területi vagy csak társadalmi különbségekről, hanem társadalmi-területi különbségekről
van szó.” (JONES-MOON 1987) Ugyanakkor különbséget kell tennünk két fogalom
között: egészség-eltérés és egészség-egyenlőtlenség. Az egészség-eltérés esetében egyedül
a biológiai okokra visszavezethető különbségeket értjük (pl. a férfiak és a nők közötti
élethossz-különbségek), addig az egészség-egyenlőtlenségek alatt a társadalmi okok által
eredményezett többlethalandóságot azonosítjuk. Az Európai WHO régió 50 országában a
nők és férfiak várható élettartama közötti eltérés Izlandon a legkisebb, 4 év, a legnagyobb
pedig Oroszországban, 13 év. Ha feltételezzük, hogy Izlandon a nemek között
megfigyelhető eltérés kizárólag biológiai eredetű, akkor arra a következtetésre juthatunk,
hogy az orosz férfiak még további 9 évet vesztenek nem-biológiai, azaz társadalmi okokra
visszavezethetően. (VITRAI et al. 2008)

4.1. A közép – kelet – európai egészségparadoxon
A II. világháború után, az 1948-ban kialakuló – az Európa kettéosztottságának

politikai metaforájának is tartott – vasfüggöny keleti és nyugati oldalán sajátos társadalmi
– gazdasági rendszer épült ki. A két tömb közötti határvonal epidemiológiai (BONCZ-
SEBESTYÉN 2006) vagy más néven egészségügyi vasfüggönyt (EC 2008) is
eredményezett és eredményez napjainkban is. (!) (5/b. melléklet) Ma a születéskor várható
élettartam a nőknél átlagosan 9, a férfiaknál pedig 13 évvel alacsonyabb az új
tagállamokban, mint a régiekben. A csecsemőhalandóságnál hatszoros a gyakorisági
különbség.

A két eltérő fejlődési pályán 1960-as évekig hasonló volt a várható élethossz
szintje. Az 1965-1985 közötti húszéves periódus során az összes szocialista országban
stagnált vagy csökkent a születéskor várható élethossz. (CORNIA-PANICCIA 2000) Az
addig sem túl rózsás egészségügyi helyzetet tovább rontotta a transzformációs, az ún.
adaptációs krízis is.

54 Fehér könyv Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára 2008-2013, Bizottsági
közlemények, stb. (EC 2007b, 2009b)
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Csakúgy, mint a gazdasági térszerkezet terén, az egészségi állapot, a halandóság
területén is beszélhetünk közép – kelet – európai jellegről. A jelenség elnevezése: közép –
kelet – európai egészségparadoxon. A paradoxon lényege abban áll, hogy rendkívül magas
az idő előtti halálozások aránya az átalakuló országokban és ez a trend eltérően érintette a
különböző országokat. Az 1980-as évek végéig a rosszabbodás Magyarországon volt a
legkifejezettebb, Csehországban és Lengyelországban hamarabb megindult a javulás, míg
keletebben (Oroszországban, Ukrajnában, a Balti országokban) még súlyosabb egészségi
krízis alakult ki. Ezt a jelenséget nevezik közép-kelet-európai egészségparadoxonnak,
mivel az egészségi állapotunk tekintetében sokkal rosszabb a helyzet ebben a régióban,
mint az a gazdasági mutatók alapján várható volna.55 (CORNIA – PANICCIA 2000) Az
átalakuló közép- és kelet-európai országokra az utóbbi évtizedekben jellemző morbiditási
és mortalitási krízis hátterében a legelismertebb nemzetközi kutatócsoportok eredményei
szerint a lelki, magatartási tényezők szerepe alapvető. (CORNIA – PANICIA 2000;
MARMOT 1996, 2004) JÓZAN (2006) szerint az epidemiológiai paradoxonnak az a
magyarázata, hogy a kommunista hatalomátvétel idejében a csecsemőhalandósággal és a
fertőző betegségek okozta halálozásokkal kellett megküzdeni, amit kevés ráfordítással meg
lehetett valósítani. Az 1960-as években manifesztálódó kardiovaszkuláris és daganatos
betegségekre a kommunista diktatúra nem tudott hatékony választ adni. A jelen
tapasztalatai alapján nyilvánvaló, hogy az epidemiológiai válság akkor a „szocialista”
társadalom természetével inherensen összefüggő jelenség volt. A mélyebben rejlő okok
egyrészt az előző időszakhoz köthető társadalmi-politikai földcsuszamlás és erőltetett
gazdasági szerkezetváltás okozta személyes és családi megrázkódtatásokban, tragédiákban,
illetve az új helyzethez való alkalmazkodás terheiben, ezek részben késleltetett, részben
egyidejű hatásaiban keresendők. (DARÓCZI 2003)

4.2. Az epidemiológiai válság főbb jellemzői, tünetei
Az egészség-paradoxon sajátosságait a következőkben lehet összefoglalni: a szocialista
blokkon belül is eltérő trendek jellemzőek a halandóság terén; főként a munkaképes
korúakat érintette, azon belül is a férfiakat; a keleti epidemiológiai válság fő tényezője az
„elmaradt szív- és érrendszeri forradalom”, de jelentős a rákhalandóság és az
„embercsinálta” halálokok is; békeidőben történt, nem volt világszintű és regionális
fertőzés vagy éhínség, sem pedig természeti katasztrófa. (CORNIA-PANICCIA 2000,
MESLÉ 2002, DARÓCZI 2004a, MESLÉ 2004)

A XXI. század elejére a XX. század közepén tapasztalt északkelet-délnyugat törésvonal
eltűnt, és helyette két választóvonal alakult ki Európa halandósági térképén, melyek a volt
szocialista országok nyugati határánál, illetve az egykori szocialista országok és a volt
Szovjetunió között húzódnak. (VARGA 2007)

Eltérő trendek

A közép-európai régióba sorolt országok születéskor várható élettartamának
trendjei az 1980-as évek végéig, tehát nagyjából a rendszerváltás időszakáig mutatnak
feltűnően hasonló vonásokat. (MESLÉ 2001) A húsz-harminc éven át húzódó hanyatlás,

55 A viszonyítást KOPP-SKRABSKI (2001) annak függvényében teszi meg, hogy az 1930-as években volt
akkora mortalitási arány Magyarországon, mint az ezredfordulón. Akkor a szegénység jóval magasabb
mértéket öltött, nem voltak hatékony gyógyszerek, antibiotikumok, a tbc okozta halandóság pedig nagymértékű
volt.
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illetve stagnálást kisebb-nagyobb javulás követte Csehországban, Magyarországon,
Lengyelországban és Szlovákiában, ezzel szemben Bulgáriában és Romániában
felerősödött a korábbi kedvezőtlen folyamat. A közép-kelet-európai férfiak várható
élethosszai stagnáltak vagy enyhén csökkentek, míg a nők esetében e mutató enyhén
növekedett. Kelet-Németországban leginkább a transzformáció idején figyelhetünk meg
várható élethossz-csökkenést. A korábbi Szovjetunió országaiban éppen ellenkezőleg, a
férfi élethossz élesen csökkent, a nőké pedig stagnált. Az 1980-as évekig mindkét régió
haladt a saját, különböző történelmi pályáján. Közép-Európában a korábbi trendek
folytatódtak a korai 1990-es évekig. Csehország volt az első, ahol a születéskor várható
élethossz újra javulni kezdett, őt Lengyelország követte. Magyarország helyzete 1993-ban
javult, míg Románia javulása 1997-ig váratott magára. Ezzel ellentétben, a volt szovjet
tagköztársaságokban a várható élethossz terén szélsőségesen ingadozó trend jelent meg
1985-től. Először 1985-87-ben – köszönhetően Gorbacsov alkoholellenes kampányának –
a várható élethossz hirtelen elkezdett nőni, de hamarosan visszaesett a korábbi szintre. Ez a
visszafejlődés felerősödött a komoly gazdasági és társadalmi krízis következtében, a
piacgazdaságra való átállás végett. Ennek eredményeképpen a férfiak várható élethossza az
1950-es évek szintjére esett vissza. (MESLÉ 2001, CASELLI et al. 2003)

Atipikus korszerkezet

Számos szerző (MESLÉ 2001, WEIDNER-CAIN 2003, KOPP et al. 2007) felhívta
a figyelmet a halandóság visszás korszerkezetére: a várható élethossz válsága főként a
gazdaságilag aktív korcsoportot érintette (ezen belül a férfiakat), nem pedig a különösen
sérülékeny csoportokat (gyermekek, idősek). A közép-kelet-európai születéskor várható
élethossz csökkenése szorosan kötődik a korspecifikus halandóság szerkezetének ritka
torzulásához. 1965-ben sem a férfiak, sem a nők esetében nem volt eltérés a halandóság
korszerkezetében. Szignifikáns különbség van Közép-Európa és a Szovjetunió országai
között, nemcsak az intenzitás tekintetében, hanem az érintett korosztályok tekintetében: a
volt szovjet tagköztársaságokban a többlethalandóság már a 20-35 korcsoportban egész
magas, míg a közép-európai országokban láthatóan csak a 35 év után jelent meg. MESLÉ
további tanulmányaiban (2002, 2004) vizsgálja a korspecifikus halandóság alakulását 1965
és 2000 között, kétféle időszak alapján. Elsőként az 1965-ös év és a várható élethossz első
javuló évének arányát, majd pedig a javulás évének, ill. a 2000-es év arányát ábrázolta,
összevetve a javulás mértékét az egyes korosztályokban. Csehországban volt a legnagyobb
a javulás mértéke, igaz a legkedvezőbb halandósági helyzet is itt volt megfigyelhető. Az
1965 és 1988 évek közötti többlethalandóság a 35-65 korosztályban tapasztalható, a
legnagyobb mértékű 45 éves korban, ennek értéke 30%-os többletet mutat a javuló
időszakhoz képest. Magyarországon a legkedvezőtlenebb időintervallum az 1965-93
közötti időszak, a 40 éves férfiak halandósága 2,5-szer magasabb, mint a későbbi, javult
időszakban. Még Romániában sem volt ilyen kedvezőtlen helyzet. (A 40 éves férfiak
többlethalandósága 90%-kal haladta meg a kedvezőbb időszak arányát.) Lengyelországban
és Szlovákiában a legveszélyeztetettebb korosztály az 50 évesek korcsoportja, itt 60-70%-
kal volt kedvezőbb helyzet az 1991/1992 utáni időszakban. 50-70%-os többlethalandóság
jellemezte a Balti államokat, Észtországban a 45, Lettországban az 50, Litvániában pedig a
35 és a 45 éveseket sújtotta a legnagyobb mértékben.

A szív- és érrendszeri, valamint a civilizációs betegségek szerepe

Több szerző (MESLÉ 2001, 2002, 2004; BOBAK-MARMOT 1996) szerint a
legfontosabb különbséget kelet és nyugat között a halandóság terén a szív- és érrendszeri
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forradalom elmaradása okozta. CORNIA-PANICIA (2000) közli a főbb halandósági okok
tendenciáit 1970-1996-ig. Csehországban 1970-1980 között figyelhető meg jelentős
többlethalálozás szív- és érrendszeri betegségek miatt, Lengyelországban és
Magyarországon 1970 és 1991 között, Szlovákiában az átmenet alatt (1989-91),
Romániában 1970-96, Észtországban és Lettországban 1989-94, Litvániában pedig 1980-
94 között volt jellemző ez a jelenség a férfiak körében. A nők esetében Csehországban
nem volt halandósági többlet szív- és érrendszeri betegség következtében,
Lengyelországban (1970-89 között), Szlovákiában (az átmenet alatt), Magyarországon
(1970-80, valamint 89-91 között), Romániában (1970-96 között, kivétel az 1980-89
dekád), Észtországban (1991-94 között), Lettországban (1989-94 között) és Litvániában
(1980-94 között) viszont volt.56

Kelet-Európában a civilizációs betegségek57 előfordulását is számba kell venni. Az
erőszakos halálokok (mint például a közúti balesetek, az öngyilkosság és a gyilkosság)
nem a nagy gyakoriságuk miatt érdemelnek különös figyelmet, hanem azért, mivel szoros
összefüggést mutatnak a társadalmi és egyéni viselkedés módjával, amely pedig erősen
függ a társadalmi berendezkedéstől és annak változásától. A vizsgálatban bevont országok
közül az összes esetében előfordult többlethalandóság ezen ok miatt az átmenet
időszakában, mind a férfiak, mind pedig a nők esetében is. Közel azonos a férfiak és a nők
esetében tapasztalható, külső okok eredményezte többlethalandóság időszaka:
Csehországban 1989-94 között, Lengyelországban 1970-80, ill. 1989-91 között,
Szlovákiában 1989-91 között, a Balti államokban pedig 1989-94 között volt tapasztalható.
Eltérés Magyarország (férfiak: 1970-91, nők: 1970-89) és Románia (férfiak: 1970-96, nők:
1980-89, 1994-96) esetében figyelhető meg.58 (MESLÉ 2004) Ki kell hangsúlyoznom,
hogy Észtországban és Lettországban még a javuló tendenciát mutató év után is
megfigyelhető ezen ok miatti jelentősebb várható élethossz-csökkenés.

Az átmenet, a transzformáció folyamata olyan népességi krízissel társult, amely
békeidőben az ún. ipari országokban sohasem fordult elő. A többlethalandóság mértékét az
1989-1994 időszakra 2.000.000 főre becslik. A különböző becslések kb. 450.000 főre
teszik az alkohol és az öngyilkosságok okozta halálozásokat, ill. a megnövekedett szív- és
érrendszeri betegségekben elhunytak számát.59 (RUMINSKA-ZIMNY 1997, UNDP 1996)
1994-ben a világon csak tíz országban volt népességcsökkenés, kilenc ebből volt
szocialista ország – öt a volt Szovjetunió országait érintette – Fehéroroszország,
Észtország, Lettország, Oroszország és Ukrajna. Emellett megemlítendő Bulgária,
Horvátország, Magyarország, valamint Németország is, a volt NDK miatt. (RUMINSKA-
ZIMNY 1997)

56 MESLÉ (2004) számításai alapján Magyarország 1,25, Lengyelország 2,11, Románia 1,58, Észtország 1,22,
Lettország 1,68, Litvánia pedig 2,29 évet vesztett átlagosan a várható élethosszból 1965 és a várható élethossz
javulásának első éve között.
57 „Embercsinálta” (man-made) vagy civilizációs halálokok: a 20. század első felében az iparosítás és az ezzel
járó jelentős társadalmi változások sok káros tünet, pl. az alkoholizmus megjelenésével jártak városon és falun
egyaránt. A motoros járművek elterjedése közúti baleseteket, az első világháború lövészárkaiban megszokott
dohányfüst számos betegséget, különösen a tüdőrák gyakoriságának robbanásszerű megnövekedését idézte elő.
(MESLÉ 2001, DARÓCZI 2004a) Találkozhatunk még külső okok, ill. erőszakos halálokok elnevezéssel is.
58 Magyarországon 0,56, Lengyelországban 0,88, Romániában 0,26, Észtországban 0,76, Lettországban 1,01 és
Litvániában 1,87 évvel csökkent a születéskor várható élethossz 1965 és a várható élethossz javulásának első
éve között átlagosan.
59 A közép-kelet-európai és a FÁK államokban.
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4.3. Az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek felfedezése

Az egészségre való törekvés már az ókorban is fontos volt, nagy jelentőséggel bírt.
A kulturális antropológia, a néprajz és más diszciplínák eredményei azt mutatják, hogy a régi
(természetes) világkép organikus világkép volt, a holisztikus szemléletből pedig következett
az ember egészségének komplex fogalmi felfogása. Jelentős mérföldkőnek a muszlim
holisztikus medicina tekinthető. A muszlimok az embert nem önálló, elhatárolt lénynek
tekintették, hanem olyan “mikrokozmosznak” tartották, aki része Allahnak és a természetnek.
Mindennek és mindenkinek megvan a helye az Isten által teremtett világban, és gondolataik
szerint az univerzum minden alkotóelemével szakadatlanul formálja tagjait, így az embereket
is. Az egyes emberek betegségei így tehát összefüggenek a körülötte lévő világ
diszharmonikus mozzanataival. Al-Ghazzálí aforizmája szerint az egészség négy dologból áll:
a vallás, a test, a tulajdon és a család egészsége. A tulajdon egészsége esetében már
találkozhatunk az egyenlőtlenség kérdésével is (óvakodni a fösvénységtől, megosztani a
vagyont másokkal). Miszkavajh gondolatai szerint egy igazi bölcs sohasem hagyja, hogy a
külső (anyagi) világ bármely dolgai nyugtalanítsák, vagy, hogy valami miatt
reménytelenségbe vagy túlzásokba essen. (AMBRUSNÉ 2004)

JÓZAN (1997) és KLINGER (2001) véleménye szerint a modern demográfia a
halandósági különbségek feltárásával kezdődött, akkor, amikor John Graunt 1662-ben
megjelentette első művét „Natural and Political Observation Made upon the Bills of
Mortality”60 címmel. Az azóta eltelt közel 340 évben sokan és sok helyen foglalkoztak
azzal a kérdéssel, hogy milyen társadalmi – gazdasági – kulturális – területi meghatározói
vannak a halandóságnak. A műben olvasható, hogy bár a nők gyakrabban betegszenek meg
mint a férfiak, mortalitásuk mégis alacsonyabb. A nők betegségeit – vélekedik Graunt – az
orvosok sikeresebben gyógyítják, illetve a férfiakra kevésbé jellemző a mértékletesség,
mint a nőkre – ez az oka a két nem halandóságában fellelhető különbségnek. Graunt
megfigyelései a férfi-női differencia tekintetében ma is helytállóak, ehhez francia
demográfusok annyit tettek hozzá, hogy a várható élettartam vonatkozásában valószínűleg
legfeljebb két év a nők javára, ami biológiai okokkal magyarázható.

A legtöbbször emlegetett demográfus Robert Malthus, aki az 1798-ban megjelent
könyvében („Tanulmány a népesedés törvényéről”) egy leegyszerűsített modellt
fogalmazott meg. Eszerint a népesség gyorsabban képes szaporodni, mint a termelés
növekedni, ez szükségszerűen halandósági katasztrófához vezet. Ez megvalósulhat
éhínség, járvány vagy pusztító háború formájában. Ez a tétel már az ő idejében megdőlni
látszott, főleg a születések csökkenése végett, így a halandósági katasztrófa nem
következett be. (ANDORKA 2006) A 17.-18. századi halandósági különbségeket ismerteti
WHITEHEAD (1997). Bizonyítékot talált a halandóság társadalmi-gazdasági
differenciáira az európai régiókban: az uralkodó családokban született gyermekek túlélési
aránya jobb volt, mint a bécsi lakosságé. A csecsemőhalandóság mértéke az uralkodó
családok esetében 106, míg a bécsiek esetében 331 jutott 1000 csecsemőre számítva. A 19.
század a drámaian növekvő népességgel és két nagy társadalmi problémával szembesült: a
növekvő szegénységgel és az iparosítás negatív következményeivel. Angliai példákra
hivatkozva kimutatta, hogy a vidéki területen élők, ill. az alacsonyabb társadalmi státusszal
rendelkezők alacsonyabb élethosszt élnek meg.

60 Természeti és politikai megfigyelések a halálozási jegyzékek alapján.
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Louis René Villermé (1782–1863) a halandósági különbségeket elemezte a párizsi
kerületekben 1817-21 között. Kimutatta, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági szintű
körzetekben (aminek mérésére azon házak arányát alkalmazta, amelyek lakbérére nem
szabtak ki adót) rendszeresen magasabb halandósággal rendelkeznek, mint tehetős
szomszédaikban. Összegzésképpen kijelentette, hogy az élet és a halál nagyon szoros
kapcsolatban van a társadalmi körülményekkel. Rudolf Virchow (1821-1902) még ennél is
továbbment híres közleményében: „az orvostudomány társadalomtudomány, és a politika
nem más, mint az orvostudomány nagyobb méretben.” Wirchow meg volt győződve arról,
hogy a társadalmi egyenlőtlenségek okozzák a megbetegedéseket, ezért ennek gyógyszere
a társadalomtudomány. Gondolatai ma is fellelhetők a közegészségügyi programokban.
(MACKENBACH 2006) ANTAL (1990) szerint is a lakosság egészségi állapotának
romlása olyan társadalmi jelenség, amelynek okai a társadalom működési zavaraiban
keresendők, és amelyeknek csak tünete az egészségtelen életmód. Igazi változást csakis az
oki kezeléstől lehet várni. Az okok pedig társadalmi szintűek, ezek megoldását illúzió az
egyének magatartásának megváltoztatásától remélni.

A halandóság rendszerszemléletű (gazdasági, szociológiai és demográfiai
megközelítésű) leírása OMRAN (1971) tollából született meg, és az epidemiológiai
átmenet elméleteként vált ismertté. Az epidemiológiai átmenet elmélete az egészség és a
betegségek szerkezeti átalakulására, ezek demográfiai, gazdasági és szociológiai
determinánsaira, ill. a következmények kölcsönhatásaira fókuszál. (5/c. melléklet) Az
epidemiológiai átmenet párhuzamosan zajlott a demográfiai és technológiai átalakulással a
mai fejlett országokban, és még zajlik a fejletlen társadalmakban. Számos bizonyíték
támasztja alá azt az átmenetet, amely során a fertőző járványokat, mint az elsődleges
halálozási okokat kiszorítják a degeneratív és civilizációs betegségek. A szerző öt tételt
fogalmazott meg: (1) Az epidemiológiai átmenet legfontosabb előfeltétele az, hogy a
halandóság alapvető tényező a népességdinamikában. (2) Az átmenet során, hosszútávon
változás áll be a halandóság és a megbetegedések szerkezetében, ahol a járványok helyét
fokozatosan átveszik a degeneratív és civilizációs betegségek, mint a megbetegedések fő
formái és a halálozások elsődleges okai. (3) Az epidemiológiai átmenet alatt a
legfontosabb változások az egészség és a betegségek terén a gyermeke és a nők körében
tapasztalhatók. (4) Az epidemiológiai átmenetet jellemző egészségi állapotok és
betegségek szoros összefüggésben vannak a demográfiai és a társadalmi-gazdasági
átalakulással. (5) A népesség változás szerkezetének, tempójának, meghatározóinak és
következményeinek jellegzetes eltérései alapján három alapmodell különböztethető meg: a
klasszikus v. nyugati modell (Anglia), a felgyorsított modell (Japán) és a jelenlegi v.
késleltetett modell (Afrika, Latin-Amerika). OLSHANSKY-AULT (1986) kiegészítéssel
élt a modell esetében, meghatározta a negyedik szakaszt, amely alapvetően a
„kardiovaszkuláris forradalomnak” köszönhető. Ezen adalék az eredeti modell harmadik
tételét módosítja, az érintett korosztály az előrehaladt korúak csoportja.

A gazdasági jólét61 és az egészségi állapot globális kapcsolatát elsőként PRESTON
(1975) ismertette. Szerinte az egészség (a születéskor várható élethosszal mérve) és a jólét
közötti kapcsolat jelentős és szoros, 1.000 USD/fő jövedelmi szintig. Ezen szintet
meghaladva, a további jövedelemnövekmény nem eredményez szignifikáns növekedést a
várható élethosszban. Megállapítása szerint 1940 és 1970 között a várható élethossz

61 Az eredeti angol kifejezések, a „wealth” – „well-being” jobban kifejezik a gazdasági jólét és az emberi jóllét
közötti különbségeket.
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emelkedésének fele a jövedelmi szint javulásának köszönhető. A WHO (2008) és a CSDH
(2008) által szerkesztett tanulmányokban ismertetett vizsgálatok alapján az tapasztalható,
hogy a Preston-görbe még napjainkban is helytálló. (5/d. melléklet) A nemzeti jövedelmek
alacsony szintje esetében meredek a jövedelem és a várható élethossz közötti kapcsolat. Ez
összhangban áll azzal, hogy a gazdasági növekedés javítja az életesélyeket és az egészségi
állapotot. De két fontos megállapítást kell tenni. Elsőként, csakúgy, mint korábban, a
magasabb jövedelem esetében (5.000 USD) nem számottevő a kapcsolat a jövedelem és a
születéskor várható élethossz között. Másodszor, nagy eltérések figyelhetők meg a
trendvonal mentén. Számos figyelemre méltó példa található – Costa Rica, India (Kerala),
Sri Lanka62 – ezek a viszonylag szegény országok és államok kiváló egészségi állapottal
bírnak, a nagy nemzeti jólét előnyei nélkül. Ugyanakkor a magas jövedelmű, fejlett
világból kiemelendő az Egyesült Államok, Luxemburg, Írország és Dánia; ezen országok
esetében jelentős elmaradást tapasztalhatunk az életesélyek tekintetében, mint amit a
jövedelmi szint igazolna.

Az Európában lévő egészségügyi egyenlőtlenségek iránti aktív érdeklődés kezdete
az 1980-as kiadású BLACK Report-hoz köthető, amely rávilágított az egyenlőtlenségek
szélesedésére, a II. világháború utáni dekádok jóléti államainak felemelkedésével szemben.
A BLACK Jelentés felhívta a figyelmet az egész Európában lévő egészségügyi
egyenlőtlenségekre. Az 1998-as ACHESON Jelentés szintén egy új impulzust jelentett az
egyenlőtlenségek iránt, Angliában és a világ más részein is. Eredményeképp számos
európai országban nagyszámú leíró adat gyűjtése és elemzése történt meg, bizonyítva a
fontos egészségügyi egyenlőtlenségek létét. A Black Jelentéssel kapcsolatban általában a
brit társadalmi rétegződés menti halandóságot, ennek konklúzióit emelik ki. Itt a társadalmi
helyzet meghatározására a foglalkozást és a képzettségi szintet használják, az így kapott
kategóriák63 középkorú halandóságát elemezték 1980-ban. A legfelső és a legalsó
kategóriák halandósági hányadosa (mindkét nem esetében) két és félszeres! Mindemellett a
jelentésben megjelent a területi dimenzió is: a Londont is magába foglaló déli részeken a
legalacsonyabb, míg a wales-i és a skót területeken a legmagasabb a halálozás mértéke. És
végül, de nem utolsósorban a Sir Douglas Black nevével fémjelzett kutatócsoport a
halandóság társadalmi-gazdasági különbségeinek interpretálására három jelentős
magyarázattípust különbözetett meg.
(1) A szelekciós hipotézis szerint a társadalmi pozíció és a halandóság közötti kapcsolat
iránya nem a társadalmi helyzet hatása az egészségi állapotra, hanem fordítva: az egészség
hat a társadalmi pozícióra; az emberek nem azért kevésbé egészségesek, mert alacsonyabb
osztályban vannak, hanem azért vannak alacsony osztályban, mert kevésbé egészségesek.
A genetikai fogékonyság hipotézise szorosan kapcsolódik a kiválasztódás teóriához. A
genetikailag meghatározott feltételek hatással lehetnek a társadalmi-gazdasági státuszra. A
társadalmi mobilitáson keresztül, a kedvezőtlen genetikai fogékonyságú emberek az idők
során a legalacsonyabb társadalmi csoportokba koncentrálódtak. (BOSSUYT – VAN
OYEN 2003) Lehetséges, hogy a szelekció másik típusa, az indirekt szelekció járul hozzá a
halandóság különbségeihez: vannak olyan faktorok, amelyek mind a társadalmi-gazdasági
pozícióra, mind pedig az egészségre, ill. a halandóságra hatással vannak. Ilyenek például a
szülők magas társadalmi osztálya, a jó iskolai teljesítmény és a biztos pszichológiai és

62 A CSDH (2008) ugyan nem említi, de véleményem szerint megemlítendő Vietnám, Tádzsikisztán és Kuba
esete is. Mindhárom ország lakossága 10-11 évvel hosszabb életet él, mint ami a GDP alapján várható volna.
63 I. Vezető értelmiségi, menedzser; II. Köztes; III.n. Képzett, nem szakmunkás; III.m. Képzett szakmunkás;
IV. Részben képzett; V. Képzetlen.
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fizikai jellemzők, amelyek könnyebbé teszik az egyén számára, hogy magasabb
szocioökonómiai pozíciót érjenek el, de ugyanezen tényezők hatással vannak az életstílusra
(egészség-magatartás), az egészségre és a halálozás kockázatára.
(2) A materialista/strukturális magyarázat szerint az alacsony társadalmi-gazdasági
helyzetű személyek egészségkárosító (anyagi jellegű) életkörülményektől szenvednek, pl.
a szegényes lakhatási-, kedvezőtlen munkakörülmények és az elegendő élelemhez és az
egészségügyi szolgáltatáshoz elégtelen jövedelem.
(3) A kulturális/viselkedésbeli magyarázat szerint a halandóság társadalmi-gazdasági
különbségeinek oka a társadalmi osztályok közötti, a kockázati magatartás gyakoriságának
különbségei, amelyek a dohányzásban, az alkoholfogyasztásban, a testmozgás hiányában
és az egészségtelen táplálkozási szokásokban jelenik meg.
(4) A Black jelentésben első hipotézisként megjelenik az is, hogy a halandóságban
megjelenő társadalmi-gazdasági különbségek nagyrészt mérési hibák miatt léteznek, de ezt
VALKONEN et al. (2001) elvetik.

Az egészségi állapot tágabb, társadalmi-gazdasági környezetben való
értelmezéséhez járul hozzá WILKINSON-MARMOT (2003) munkája, a The Solid Facts.
Munkájukban azonosítják a fejlett országokban élők egészségének azon társadalmi
determinánsait, amelyek közpolitikák segítségével befolyásolhatók. Ezek az alábbiak: a
társadalmi gradiens, a stressz, a korai életkörülmények, a társadalmi kirekesztés, a
munkakörülmények, a munkanélküliség, a társadalmi kapcsolatok, a káros szenvedélyek,
az egészséges táplálkozás és a közlekedés.

Napjaink fő impulzusát az egészség-egyenlőtlenségek terén a WHO Egészség
Társadalmi Determinánsai Bizottsága, ill. ennek munkája jelenti. A Bizottság
alapfilozófiája a következő: „Az Egészség Társadalmi Determinánsai Bizottsága számára
az egészség-egyenlőtlenségek csökkentése erkölcsi szükségszerűség. A társadalmi
igazságtalanság nagymértékben pusztítja az embereket.” (CSDH 2008: 26. oldal) A
Bizottságnak holisztikus képe van az egészség társadalmi determinánsairól, amelyek
egyrészt a hatalom, a jövedelem, a javak és a szolgáltatások globális és nemzeti szintű
egyenlőtlen eloszlásából adódnak, másrészt pedig azon tisztességtelen körülményekből (az
egészségügyhöz, a képzettséghez való hozzáférés, a munka és a szabadidő feltételei, az
otthonok, a közösségek, stb.), amelyekben az emberek mindennapi életüket élik. Ennek
tükrében a bizottság jelentése három fő beavatkozási irányt jelöl ki. (1) A mindennapi
életkörülmények javítása: azon körülményeket, amelyekben az emberek születnek,
felnőnek, élnek, dolgoznak és megöregednek; (2) a hatalom, a pénz és az erőforrások
egyenlőtlen eloszlásának csökkentése (3) a probléma felmérése, a fellépés értékelése – a
tudásbázis kiterjesztése, a munkaerő képzése és a közvélemény tájékoztatása az egészség
társadalmi tényezőiről.
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4.4. A pszichoszociális stressz
„A stressz az élet sava-borsa.”

„A stresszmentes állapot csak a halál.”

SELYE János (1976: 34., 56. oldal)

A folyamatos szorongás, bizonytalanság, alacsony önértékelés, a társadalmi
elszigeteltség és a kedvezőtlen munkakörülmények jelentős hatással bírnak az egészségi
állapotra. Ezek a pszichoszociális kockázatok felhalmozódnak az élet során és növelik a
rossz mentális egészség és a korai halálozás esélyét. A hosszú ideig tartó szorongás és
bizonytalanság, valamint a támogatás hiánya az élet bármely területét károsítja. Minél több
ember helyezkedik el a társadalmi ranglétra alján, annál égetőbb a probléma mértéke.
(WILKINSON-MARMOT 2003, MENKE et al. 2003)

Szá‘dí, a híres perzsa költő műveiben a helyes viselkedés részletes jellemzése mellett
a testi-lelki egészség kifejtését is adta. Szerinte például a harag, a kapkodás (türelmetlenség), a
lustaság, az irigység és a felfokozott vágyakozás megbetegítik az embert. Maximáiból
világosan kiderül, hogy ókori elődeihez és muszlim kortársaihoz hasonlóan teljesen tisztában
volt a lelki problémák egészség-romboló hatásával. (AMBRUSNÉ 2004)

Az utóbbi évtized talán legfontosabb népegészségügyi felismerése, hogy a
civilizált országokban alapvető egészségügyi veszélyeztető tényező a társadalmon belüli
viszonylagos szociális-gazdasági lemaradás. Ennek kitűnő illusztrációja Japán és Nagy-
Britannia példája. 1970-ben, a két országban a várható élettartam és a nemzeti jövedelem
szinte azonos volt. Azóta a japán társadalmon belüli iskolázottsági és jövedelmi
különbségek drámaian csökkentek, és ma a legalacsonyabbak valamennyi statisztikát
vezető ország közül, ezzel párhuzamosan a japán várható élettartam a világon
legmagasabbá vált, ami nem magyarázható táplálkozási, egészségügyi vagy megelőzési
okokkal. Ugyanezen idő alatt Angliában jelentősen nőttek a társadalmon belüli
jövedelemkülönbségek, és a várható élettartam tekintetében a viszonylag rosszabb helyzetű
országok közé került. (KOPP-SKRABSKI 2001)

A közép-kelet-európai (szocializmusbéli) helyzet értelmezéséhez megfelelő alapot
ad az ún. LiViCordia tanulmány. A 70-es években a litván férfiak szív-érrendszeri
halálozási mutatói nem voltak rosszabbak a svédeknél, ma pedig a középkorú litván férfiak
szív- és érrendszeri halálozása ötször magasabb a svédeknél. A vizsgálatban Linköping és
Vilnius középkorú férfi lakosságában végeztek reprezentatív mintán igen alapos orvosi,
pszichológiai vizsgálatot. Az tapasztalták, hogy a szív- és érrendszeri betegségek
hagyományos rizikófaktorai nem mutatnak rosszabb jellemzőket Vilniusban, nem
dohányoznak többen, a svéd férfiak szérum koleszterin szintje magasabb volt. Igen
szignifikáns különbséget találtak azonban a pszichológiai jellemzők mentén, a vilniusi
férfiak lényegesen depressziósabbak, sokkal inkább érzik úgy, hogy nehéz helyzetben nem
számíthatnak mások segítségére, és sokkal inkább jellemzi őket a krónikus stresszállapot,
az ún. vitális kimerültség állapota. Önmagában a stresszhelyzetek nem károsítják az
egészséget, ha úgy érezzük, eredményesen tudunk megküzdeni a nehézségekkel, sőt ez a
fejlődés, a sikerélmény alapja. A kihívások, újszerű helyzetek akkor vezetnek
egészségkárosodáshoz, ha nem ismerjük a megoldás módját, ha túl sok és
megoldhatatlannak tűnő nehéz helyzet elé kerülünk, ha az a társadalom, amelyben élünk,
kiszámíthatatlannak, kaotikusnak, kontrollálhatatlannak tűnik. (KRISTENSON –
KUCINSKIENE 2002)
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CSEPELI et al. (2004) a piacgazdaságra való áttérés morális és
szociálpszichológiai sajátosságait vizsgálja a kelet-európai országokban (Bulgária,
Magyarország, Csehország, Kelet-Németország, Oroszország), összehasonlítva a nyugati
mintákkal. A kelet-európai gondolkodásban a piac úgy jelenik meg, mint egy küzdőtér,
ahol egyfelől az egyéni erőfeszítés és a személyes érdem, másfelől külső tényezők
harcolnak egymás ellen, és ahol az egyén képviseli a pozitív értékeket szemben a külső és
igazságtalan (vagy legalábbis nem tisztességes) viszonyokkal. Ebből a nézőpontból a
gazdaságot és társadalmat áthatja a tisztességtelenség, a becstelenség, az érdemtelen siker,
és a gátlástanság, miközben a hétköznapi ember munkája és teljesítménye nem érdeme
szerint mérettetik. Ebből pedig az következik, hogy akik gazdagok, azok nem a munkájuk
és az érdemük miatt lettek azok, hanem az igazságtalan gazdasági és társadalmi
körülmények miatt. Nem meglepő tehát, hogy a megváltozott körülmények sok emberben
kognitív diszharmóniát (disszonanciát)64 idéztek elő a gazdagság és a sikeresség
megítélésében. Ezek a rapid változások megzavarták az emberek társadalmi „iránytűit”. A
változások mind mennyiségileg, mind minőségileg drámaiak voltak. Az átmenet
előrehaladásával arányosan a sikeresség és gazdagság delegitimációja szociológiailag
polarizálta a posztszocialista társadalmakat, aminek következtében a sikeresek és a
sikertelenek, a nyertesek és a vesztesek között kognitív szakadék is képződött. Miközben a
piaci viszonyok feltételei páratlan gyorsasággal és sikerrel épültek ki Kelet-Európában, ez
a folyamat a lelkekben nem megnyugvást, hanem inkább diszharmóniát okozott. A
tanulmány ezzel a konklúzióval fejeződik be: „Mindez pedig előrevetíti az új
piacgazdaságok fizikai és lelki kettészakítottságát.”

A közép-kelet-európai átmenet humán költségei drámaian magasabbak voltak,
mint csupán a jövedelemkiesés mértéke. A hirtelen és rosszul menedzselt munkaerő-piaci
változások (a munkahelyek bizonytalansága, a csökkenő bérek, munkanélküliség), az
elszegényedés, a növekvő egyenlőtlenség és a közjavak súlyos eróziója (a jogrend, az
oktatás és az egészségügy területén) jelentősen növelték a pszichoszociális stressz
mértékét. Mindezen változások éreztették hatásukat a családi életben is, növelve a válások,
az erőszakos (bűnözés, gyilkosság, öngyilkosság) cselekmények számát, a migrációt. A
társadalmi-gazdasági átmenet munkaerő-piaci viszontagságait hatékonyan kezelték néhány
esetben az ún. proaktív politikák: a megfelelő tempójú szerkezetátalakítás, a foglalkoztatás
és az önfoglalkoztatás támogatása tréningek segítségével, közmunkák, stb. Jó példa erre
Csehország aktív hozzáállása, ahol nagymértékű állami támogatás jellemezte a kkv-szektor
fejlesztését. (RUMINSKA-ZIMNY 1997, CORNIA – PANICIA 2000)

KOPP és SKRABSKI (2001, 2003, 2005) egyéni és közös tanulmányainak
eredményei alapján még közelebb kerülhetünk a közép-kelet-európai paradoxon
megértéséhez. Elemzéseik szerint a viszonylag rosszabb szociális-gazdasági helyzet nem

64 A kognitív disszonancia elmélete Leon Festinger nevéhez köthető, amelyet 1957-ben publikálta először. Az
elmélet alapgondolata, hogy mikor valamilyen új információ vagy tapasztalat ellentmond a korábbi
elképzeléseinknek, vagy ismereteinknek, akkor disszonanciát, belső feszültséget élünk meg. Ez a disszonancia
szorongáskeltő állapot, amelyet csökkenteni igyekszünk. Két kognitív elem Festinger szerint akkor van
disszonáns kapcsolatban, ha az egyik elemből a köztudatban uralkodó logikai, erkölcsi, ideológiai
beidegződések alapján várhatóhoz képest ellentétes elem következik. Két kognitív elem akkor van konszonáns
kapcsolatban, ha az egyik elemből a szokásos logikai erkölcsi, ideológiai beidegződéseknek megfelelően
következik a másik. A konszonancia kényelmes állapot, míg a disszonancia kényelmetlen érzést okoz, s
ilyenkor próbáljuk a disszonanciát csökkenteni, hogy a konszonancia révébe jussunk. (forrás:
http://ktnye.akti.hu/index.php/Kognit%C3%ADv_disszonancia 2011)
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önmagában, hanem a depressziós tünetegyüttes közvetítésével eredményez magasabb
megbetegedési arányokat. Tehát nem önmagában a nehéz szociális helyzet, hanem a
viszonylagos lemaradás szubjektív átélése a leglényegesebb egészségügyi veszélyeztető
tényező. Ha valakinek nincs gépkocsija, és emiatt úgy érzi, hogy lemaradt, hogy
családjának nem tud megfelelő feltételeket teremteni, akkor ez a lelkiállapot az, ami
fokozza mind a lelki, mind a testi egészség romlását. Vizsgálataik eredményei azt jelentik,
hogy a szociális-gazdasági lemaradás és az egészségi állapot közötti igen szoros
összefüggés nagyrészt a depressziós tünetegyüttes súlyosságán keresztül érvényesül. A
depressziós tünetegyüttes változása szorosan összefügg a társadalmi-gazdasági
folyamatokkal. Alapfeltételezésük, hogy a hirtelen társadalmi átalakulás fokozódó
depressziós jelenségekkel (anómia, tanult tehetetlenség, vitális kimerültség, az élet
értelmébe vetett hit csökkenése) és a társadalmi kohézió csökkenésével párosul.65 További
elemzéseik során nemi megbontásban elemezték a társadalmi tőkeváltozók66 hatását az
egészségi állapotra, a középkorú halandóságra. Fontos megállapításuk, hogy a két nem
esetében különböznek a halálozással kapcsolatos rizikó- és védőfaktorok. A férfiaknál a
versengő attitűd kockázati tényező, a bizalmatlanság is nagyobb kockázatot jelent, de a
vallásgyakorlás nem volt védőfaktor. A nők esetében a közösségi hatékonyság a
kölcsönösséggel együtt, valamint a vallásgyakorlás és a civil szervezetekben való részvétel
jelentős védőfaktorok. Az együttműködés a nők között a férfiak számára is védőfaktort
jelent, amelyet a nők között tapasztalható kölcsönösség és a férfiak halálozási arányai
között fennálló negatív összefüggés bizonyít. Érdekes eredmény, hogy miközben a
versengő attitűd ugyanúgy jellemzi a nőket, mint a férfiakat, ez nem áll szignifikáns
kapcsolatban a középkorú nők halálozásával. További fontos eredmény házastársak
esetében, hogy az ellenkező nem társadalmi-gazdasági helyzete, képzettsége alapvetően
határozza meg párja halandósági esélyeit, a jobban képzett nők védőfaktort jelentenek a
férfiak számára is.

A drámai mértékű férfi halandóság-többlet magyarázatához jelentős
többletinformációt szolgáltat MARMOT (2004), aki az angol közalkalmazottak
halandóságát vizsgálta. Az a közalkalmazott, aki diplomával rendelkezik, annak várható
élethossza 78 év, míg az alapfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazotté csak 68 év.
Vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy az önkárosító magatartás-formák
önmagukban nem magyarázzák e különbségeket, a viszonylagos lemaradás nagyon fontos
szereppel bír. Ezt a jelenséget elnevezte státusz-szindrómának. Az állatvilágban is
megjelenik ez a jelenség: a hím páviánok esetében is ugyanolyan koronária-elváltozások
jelennek meg, ha a pávián helyzete megváltozik a dominancia-sorrendben. (KOPP-
SKRABSKI 2001)

65 Megyei szinten elemezve igen szoros kapcsolatot mutattak ki a gazdasági, a relatív jövedelmi helyzet, a
depresszió és a halandóság között, de csak a férfiak esetében. A nők esetén egyik mutató sem bírt szignifikáns
hatással. A depresszió térségi megoszlását az 5/e. melléklet mutatja.
66 A társadalmi tőke az egyénnek a társadalommal és közösségekkel kialakított kapcsolataiból származó
erőforrásait jelenti.
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5. A HUMÁN JELLEMZŐK TÉRBELI SAJÁTOSSÁGAI

Területi szinten értelmezett életminőségi, jólléti vizsgálatok száma viszonylag
alacsony, azok is főleg egyes országokon belüli elemzések. Ezek legtöbbjét is a humán
fejlődési index regionális értelmezése alkotja, más, megfelelő elméleti háttérrel rendelkező
elemzés száma igen alacsony. Ezen elemzéseket veszem sorra, és arra keresem a választ,
hogy a humán fejlődés milyen térbeli sajátosságokkal bír.

5.1. A humán jóllét területi különbségei
Alkalmas-e a HDI a területi különbségek, illetve a fejlődés kifejezésére a fejlett

országokban? Általános kritika ugyanis az, hogy a kompozit index a fejlődő országok
társadalmi viszonyaira lettek kifejlesztve. (LENGYEL 2002, HUSZ 2002)
Kezdjük a választ az első amerikai HDR-ből (2008: 12. oldal): „Szimpla gazdasági
szempontból az USA hatalmasat alkotott az egy főre jutó jövedelem tekintetében. Második
helyezést érte el a 177 ország közül. Viszont, az emberi fejlődés szempontjából nem túl jól
teljesít, a 12. helyet foglalja el. Az előtte lévő 11 ország egy főre jutó jövedelme kevesebb,
de jobban teljesítenek az egészség és a tudás dimenziója mentén.” Hasonló véleménnyel élt
1998-ban a kanadai miniszterelnök Jean Chrétien is, amikor Kanada a HDI listán első
helyezést ért el. Szerinte „Kanada lenyűgöző teljesítménnyel bír, de az eredmény rámutat
arra is, hogy hol kell még javítanunk”. (Idézi ENGINEER 2008: 1. oldal.) Tehát látható,
hogy a legfejlettebb országokban is észlelhetők differenciák az alapdimenziók mentén,
igaz szükséges hozzátenni azt is, hogy például az amerikai HDI esetében nem az eredeti
HDI-ben sűrűsödő alapindikátorok jelennek meg, de a három dimenzió ugyanaz.67

Politikai szempontból68 fontos megjegyezni azt is, hogy az ilyen kompozit-indexek nem
alkalmasak pénzügyi támogatások elosztására69 (mint pl. a Strukturális Alapok), viszont
örvendetes tény, hogy az EU által társfinanszírozott hazai fejlesztéspolitika (ÚMFT,
ÚMVP) célindikátora is ez a mutató, igaz csak a GDP után és kizárólag országos szinten.

Már az 1993-as HDR technikai mellékletében számos kritikát közölnek a
mutatóval kapcsolatban. Felismerve az emberi fejlődés indexének tartalmi hiányosságait,
számos javaslat és megoldás született módosításként és kiegészítésként, mind a hazai,
mind pedig a nemzetközi szakirodalomban. A környezeti állapot, gazdasági növekedés,
munkanélküliség, lakáshelyzet és egyéb szociális mutatók is bekerültek az alap deprivációs
indexek mellé. Megemlítendő az, hogy a fejlettebb országok esetében az írni-olvasni tudás
mértéke általában kimarad a kompozit indexből. A nemzeti humán fejlődés riportok
általában szabad teret engednek az emberi fejlődés helyi sajátosságainak hangsúlyozására.
Például Thaiföldön az ottani HDI 40 indikátort sűrít magába. (HDR 1993, CARLUCCI-
PISANI 1995, Slovak HDR 2000, Nordregio et al. 2007, LORDAN 2004, NAGY 2007,
JÓZAN 2008, HUSZ 2001, RECHNITZER-SMAHÓ 2005, SMAHÓ 2005, NHDR India
2002, Thailand NHDR 2007, HDR The Czech Republic 2003, BURD-SHARPS et al.
2008) Az index-szerkesztés szempontjából a legtöbbet kritizált dolog az egyes részindexek

67 A megszerezhető tudás mentén találhatunk többletadatokat, a beiskolázási adatok mellett a megszerzett
képzettségeket is számba veszi az index. A hosszú és egészséges életet ugyanúgy a várható élethossz fejezi ki,
míg az életszínvonalat a medián keresetekkel azonosítják. A HDI USA-béli térségi egyenlőtlenségét a 6/a.
melléklet közli.
68 Szakpolitikai szempont, az angol megfelelője itt is találóbb: policy, nem pedig politics.
69 Ezt GRASSLAND (2008) fejti ki előadásában, de ezzel vitatkoznék, hiszen a hazai kistérségi fejlesztési
források elosztását a szintén kompozit-index, a komplex fejlettségi mutató alakulása határozza meg.



46

szoros korrelációja illetve az egyenlő súlyozás módszertana70, amely jelentős redundanciát
eredményez. (HDR 1993, SMAHÓ 2005) MCGILLIVRAY (1991), SRINIVASAN
(1994), CARLUCCI-PISANI (1995) és LAI (2000) eredményei megerősítik a páronkénti
erős korreláció tényét, illetve ezzel együtt azt is kijelenti, hogy nem tartható az a feltevés,
hogy az egyes dimenziók a fejlődés más-más aspektusát mérik. Mindezen kritikai
észrevételek ellenére számos összetett, nemcsak kimondottan összehasonlító elemzésben
alkalmazták a mutatót, mint például növekedés- és egyenlőtlenségelméleti vagy éppen
többváltozós vizsgálatokban. (KÓNYA-GUISAN 2008, NOORBAKHSH 2006, RITTER
2008, CSITE-NÉMETH 2007b) Mindezek alapján, véleményem szerint megfelelő
korrekciókkal az index alkalmas a humán progresszió kifejezésére.

A HDI szubnacionális térségi adaptációja több, az általam középpontba állított
országban is megtalálható. Romániában nagy hagyománya van a nemzeti Humán Fejlődési
Jelentéseknek. A főbb jelentésekben (2002, 2005, 2007) fejlesztési (NUTS2) régiónként,
megyénként és települési szinten is találunk emberi fejlettséget kifejező mutatókat, az
előbbi két területi szinten konkrétan a HDI-t. Sőt a HDI és a regionális fejlesztési alapok
kapcsolatát is közlik. 2004-ben a nemzeti átlagot Bukarest, a Központi (Centre) és a
Nyugati (Vest) régió értékei haladják meg. Főként a gazdasági dimenzió tekintetében nagy
a különbség, ezt a beiskolázási arány követi, majd a literációs és a várható élethossz-index
differenciál. Urbánus-rurális megközelítésben a rurális térségek hátránya számottevő: a
bruttó beiskolázási arány több mint kétszeres a városias régiókban, ill. 2 évvel tovább
élnek itt az emberek. Lengyelországban viszont ellenkező térbeli trend figyelhető meg.
TRIDICO (2007) az átmeneti időszakot vizsgálva 1995 és 2004 évekre számolta a HDI-t
(eredeti módszertannal és tartalommal) a 16 lengyel vajdaságra. A dolgozatban az „emberi
fejlődés hatékonyságát”71 mutatja be, vagyis az egy főre jutó GDP és a HDI kapcsolatát
elemzi. A keleti, rurális régiók hatékonyabban alakítják jövedelmüket az emberi fejlődés
dimenzióinak javítása érdekében, még úgy is, hogy a GDP tekintetében a vesztes térségek
közé tartoznak. A nem-jövedelmi indikátorok alacsonyabb szinten állnak nyugaton, mint
keleten.

Magyarország emberi fejlődésének területi különbségei kistérségi, megyei és
regionális szinten ismertek. Először a HDI területi, megyei szintű számítását NEMES
NAGY (2003) végezte el. 1990 és 1996/7 között Baranya, Somogy, Tolna, Borsod-Abaúj-

70 Mivel ugyanolyan súllyal bír a három részindex, ezért azok helyettesíthetővé válnak. Ez különösen a várható
élethossz tekintetében válik érdekessé: egy többlet év „kiváltható” 10%-os reáljövedelem-növekedéssel az
1993-as adatok szerint. RAVALLION (1997) arra az eredményre jutott, hogy ahhoz, hogy a HDI értéke
konstans maradjon, az alacsony GDP-vel rendelkező országokban a várható élettartam 1 évvel való
csökkenését már a GDP 99 dollárral való növelésével kompenzálni lehet, míg a fejlett országokban ehhez több
ezer, több tízezer dollárra lenne szükség. A jövedelemnövekmény csökkenő hozadékának elve miatt tehát a
HDI implicit módon azt feltételezi, hogy a szegény országokban az élet értéke jóval kisebb, mint a gazdag
országokban. Az egyenlő súlyozás módszerét TATLIDIL (1992) is megerősítette főkomponens-analízis
segítségével. Viszont csak világszinten érvényesül ez a jelenség: korábbi elemzésünkben (főkomponens-
analízissel) kimutattuk, hogy, ha (a humán fejlettség szerinti) fejlettségi csoportonként elemezzük az egyes
mutatók kapcsolatát, eltérő eredményt is kaphatunk. A magas és a közepes fejlettségű csoport esetén pozitív az
összefüggés mindhárom deprivációs index esetén, míg az alacsony fejlettségű csoportban az oktatás és a
gazdasági teljesítmény pozitív kapcsolattal jellemezhető, míg a várható élethossz ellentétes előjellel szerepel a
faktorban. Fontos jelenség az is, hogy a csoportonkénti humán fejlettségi faktorban egyre csökken a sűrített
információtartalom. (EGRI et al. 2008)
71 „Az országok különböznek abban, hogy hogyan tudják átváltani jövedelmüket humán fejlődéssé, humán
fejlődés hatékonysággá.” (HDR 1996: 66. oldal) “A jövedelem és a human fejlődés közötti kapcsolat nem
szükségszerűen automatikus.” (NHDR Romania 2002: 12. oldal)
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Zemplén, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben csökkent az emberi fejlődés
mutatója. Az összehasonlítás egyetlen akadálya viszont az 1993-ig alkalmazott módszer
sajátossága, amely nem alkalmazott szélsőértékeket az egyes deprivációs indexek
esetében.72 A kistérségi adaptáció OBÁDOVICS és szerzőtársának (2003) „köszönhető”.
A HDI jelentős differenciáltságot mutat a kistérségek vidékiségének jellege szerint. A HDI
területi elemzésében jelentős újításokat alkalmazott CSITE és NÉMETH (2007b)
növekedés- és egyenlőtlenségelméleti vizsgálataival. Megfogalmazásuk szerint az
országon belüli területi különbségek megragadására korlátozottan alkalmas a HDI, ill. a
gazdaság és az életminőség más dimenzióinak fejlettségi szintje között jelentős az
inkonzisztencia. Fontos sajátosság, hogy a piaci szereplők által „termelt” (nemcsak)
területi egyenlőtlenségeket az állami újraelosztás nagy rendszerei (oktatás, egészségügy)
nagyban enyhítik. Az 1994-2005 közötti időszakban az egyenlőtlenség-szerkezet
stabilizálódott, a kistérségek között konvergencia, míg a megyék és a régiók között
divergencia figyelhető meg. Saját kutatásaink (2008) eredményeként, amelyben többek
között a megyék belső kohézióját is vizsgáltuk a kistérségi HDI segítségével, igazolódott a
tétel, mely szerint minél alacsonyabb a megye HDI értéke, annál nagyobb a heterogenitás a
kistérségek között egy területegységen belül. Ugyanakkor a vizsgálat arra is felhívta a
figyelmet, hogy a területfejlesztés kedvezményezettségi típusai és a HDI között negatív
összefüggés van73, ill. arra is, hogy az elnyert pályázati források és az index közötti
kapcsolat igen gyenge, sőt több esetben a magasabb humán fejlettségű kistérségek
magasabb pályázati összegekkel párosulnak74. FARAGÓ (2007) a humán mutató
módosított változatát alkalmazta (Historical Human Development Index - HHDI) a
Magyar Királyság területi differenciáltságának kimutatására. Elemzése rávilágít arra, hogy
a regionális különbségek mögött nemcsak a fejlettségbeli eltérések, hanem kulturális
különbségek, és a századokkal korábbi események hatásai (török hódoltság hatásai) is
feltételezhetőek.

Csehországban a HDI-t módosítva, a regionális életminőség indexet megyei szintre
számítják. (HDR, The Czech Republic 2003). A három részindex tartalmát módosítva
létrehozták a hosszú és egészséges élet, a termékeny életet megalapozó oktatás és a
megfelelő életszínvonal indexét. Mindhárom index további mutatócsoportot tömörít;
többek közt a demográfia, a bűnözés, a környezet, a családi és társadalmi kohézió, a
gazdasági teljesítmény és a társadalmi státusz főbb jellemzőit. Az index térbeli eloszlása a

72 Az egyenletnek minden szellemessége ellenére az volt a gyenge pontja, hogy egy adott ország
teljesítménynövekedésének értékelését más országok teljesítményének mozgásához kötötte. Ennek
problematikus volta könnyen belátható, hiszen például ha minden ország várható élettartama ugyanannyival
emelkedik, akkor a HDI értékei változatlanok maradnak, holott az eredeti koncepció szellemében ezt a
változást egyértelműen fejlődésnek kell tekinteni. Ráadásul ezen számítási mód alapján az index évenkénti
értékei nem vethetők össze, hiszen az egyes mutatók szélsőértékeiben bekövetkező változás a mutató összes
többi országra kiszámolt értékét módosítja (TRABOLD-NÜBLER 1991). Az index kidolgozói ezért 1994-tõl
minden mutató esetében rögzítették annak szélsőértékeit, és a továbbiakban ezen maximum- és
minimumértékekhez viszonyították az egyes országok aktuális adatait. (HUSZ 2001) CSITE-NÉMETH
(2007b) összehasonlította saját számításait más szerzők HDI értékeivel, kiemelve NEMES NAGY munkáját,
amelyben az 1990-es Szabolcs-Szatmár megyei adatot (0,029) nehezen tartják elfogadhatónak. Ezen jelentős
eltéréshez az eltérő módszertan alkalmazása vezetett.
73A társadalmi-gazdasági értelemben elmaradott térségek, az ipari szerkezetátalakítás térségei, valamint a
vidékfejlesztési térségek mind alacsonyabb HDI átlaggal bírtak, mint az ezen kedvezményezettség alatt nem
álló kistérségek.
74 Érdekesség az is, hogy a hazai támogatások esetében az alacsony HDI értékhez magasabb támogatási összeg,
míg az Nemzeti Fejlesztési Terv forrásainál a korreláció irányt váltott: a fejlettebb térségek több forrást nyertek
el.
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centrum-periféria modellt követi, a centrumot Prága és az azt körülvevő megyék, a
perifériát pedig mind a nyugati, mind pedig a keleti megyék alkotják.

Csakúgy, mint az 1993-as globális HDR-ben75, a térség legnagyobb kisebbségére
vonatkoztatva is találunk humán fejlődés elemzést. A 2003-as Roma Emberi Fejlődés
Riport rámutat, hogy a régió 4-5 millió embere közel olyan életkörülményektől szenved a
tanulatlanság, a csecsemőhalandóság és az alultápláltság tekintetében, mint a szubszaharai
Afrika. Dirk WESTHOLF demográfus a 2000. évre becsülte a romániai romák HDI
értékét. A születéskor várható élethossz szerinte 63-64 év, 35 % az írni-olvasni tudók
aránya és az egy főre jutó GDP az országos átlag harmada. Az így kalkulált index értéke
0,570; amely érték a zimbabwei és a szváziföldi teljesítmény között helyezkedik el.
(UNDP 2002)

STEWART (2002) több dimenzió mentén értelmezi a területi jóllétet a nyugat-
európai országokban, ezek régióiban. Az anyagi jóllét, a produktív élet, a képzettség, az
egészség és a társadalmi részvétel jellemzői mentén differenciálja a térségeket,
összehasonlítva a gazdasági teljesítménnyel. A magasabb GDP-vel rendelkező térségek
általában magasabb jólléttel jellemezhetők, de több ország nem feltétlenül hozza ezt a várt
eredményt. Egyedül Olaszország esetében beszélhetünk arról, hogy a GDP megfelelően
fejezi ki a jóllétet, Németországban és Spanyolországban a leggyengébb a gazdasági és a
jóllétben mért fejlettség közötti kapcsolat. A régiók összességében a mért kapcsolatok nem
érik el az országos szinten mért kapcsolatok szintjét, sokkal gyengébb hatásfokkal
jellemezhető az általában kedvező gazdasági helyzet – jobb jóllét reláció.

Az OECD regionális elemzése (2009) a jóllét nyolc különböző dimenzióját
ismerteti vidék-város dimenzióban.76 A városi térségekben kedvezőbb az egészségi
helyzet, általában magasabb a pszichológusok aránya, a vagyon elleni bűncselekmények
száma, a hulladék mennyisége és a személygépkocsik aránya. Viszonylagos
ellentmondásokkal is találkozhatunk, pl. Görögországban és az Egyesült Királyságban a
városi és vidéki térségekben ugyanakkora a halandóság mértéke; Ausztráliában,
Kanadában, Mexikóban és az USA-ban a vagyon elleni bűncselekmények esetében nincs
értékelhető kapcsolat a városias térségek esetében. A személygépkocsik aránya
alacsonyabb a városokban, a skandináv országok, Japán, Ausztrália és az Egyesült
Királyság esetében. A gyilkosságok aránya Svédországban, a közép-kelet-európai
országokban és Törökországban a legmagasabb. A választási részvétel regionális
megoszlásában nincs egyértelmű kapcsolat: Svájcban, Finnországban a városi térségekben
magasabb, míg Ausztráliában és az Egyesült Királyságban a vidéki szavazók aktívabbak.
Az alapfokú képzettség térségi egyenlőtlenségei Mexikóban és Spanyolországban a
legnagyobb, a legkisebb differenciálódás Új-Zélandon és Szlovákiában figyelhető meg.

5.2. Területi egyenlőtlenségek az egészségi állapot terén
Az egészségben fellelhető egyenlőtlenségek magyarázatára számos, demográfiai,

szociológiai, gazdasági, területi stb. megközelítés létezik. Jelen esetben egyrészt a területi
szintekhez kötődő egyenlőtlenségeket, másrészt pedig a társadalmi-gazdasági jellemzők
mentén végbemenő differenciálódásokat ismertetem.

75 1993-ban az Egyesült Államokban élők emberi fejlődés indexét bontják le népcsoportokra (fehérek, feketék,
spanyolajkúak) és nemekre. Az afroamerikai népesség 1990-ben a magyar fejlettség szintjén élt.
76 Az OECD térségről van szó, NUTS2 szinten vizsgálódva.
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A magyar szakirodalom bő forrásokkal rendelkezik az egészségi helyzet térbeli
differenciáltságának elemzésében. KLINGER (2006a) a kistérségek standardizált
halandósági hányadosait (SHH) vizsgálta elhelyezkedésük, dinamikájuk, a kistérségek
korszerkezete és haláloki struktúrája szerint. A legmagasabb halálozási arányok az ország
két területén találhatók: Északkelet- és Délnyugat-Magyarországon. A legkedvezőbb
helyzetben mindkét nem esetében az északnyugati országrész mutatkozik, de a férfiakat
illetően a fővárostól nyugatra elhelyezkedő kistérségek is alacsony halandósági
hányadossal jellemezhető összefüggő területet képeznek. A nagyobb városokat magukba
foglaló kistérségekben általában alacsonyabb a halandóság mértéke. A szerző
tanulmányának második részében (2006b) számos társadalmi-gazdasági tartalmú
mutatóval veti össze a kistérségek SHH értékeit. A korrelációanalízis eredménye szerint
negatív kapcsolat van a kistérségi komplex fejlettségi mutató77, az átlagos osztályszám és a
jövedelem mutatók esetében, míg pozitív összefüggés jellemzi a tartós munkanélküliség, a
roma lakosság aránya és a közgyógyszer-ellátásban részesülők aránya és a halandósági
mutató között. VARGA (2006) regresszióanalízis segítségével határozta meg a
halandóságra ható társadalmi-gazdasági jellemzőket. Az igen magas megmagyarázási
aránnyal rendelkező modellben a képzettség, a népsűrűség, a jövedelmi szint és a városi
népesség mutatók összefüggése eredményezte a legnagyobb mértékben a halandósági
szintet. VARGA (2007) további vizsgálatában nemenként megoszlásban is ismerteti a
várható élethossz területi, ill. társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeit. A nők esetében az
ezer főre jutó adózók aránya magyarázza az egészségi mutató differenciáltságát igen kis
mértékben. A férfiak esetében a képzettségnek, az infrastrukturális ellátottságnak és a
népsűrűségnek van jelentős magyarázó szerepe, kétszer akkora mértékben (60,5%).
VARGA további igen fontos információt közöl a korcsoport szerinti halandóság
összefüggésében: az életkor növekedésével egyre szorosabbá válik a halandóság és a
befolyásoló tényezők közötti kapcsolat.78 SKRABSKI (2003) szintén kistérségi szinten
végzett elemzésében a társadalmi tőke, a gazdasági-társadalmi helyzet és a középkorú
halálozás összefüggésrendszerét. Vizsgálataiban ismét megjelenik a nemenkénti eltérő
magyarázóerő, ugyanaz a tendencia figyelhető meg, mint amit VARGA eredményei (2007)
esetében láthattunk. Vizsgálati eredményeként két különböző minta fedezhető fel a
középkorú halandóság magyarázatában: az iskolázottság és jövedelem által meghatározott
fejlettebb térségekben a bizalom, az együttműködés és a részvétel a civil szervezetekben
jelennek meg, mint hatékony védőfaktorok. Másrészt a közösségi hatékonyság és
kölcsönösség a kevésbé iskolázott, kisebb jövedelmű térségekben jelent egészségi
védőhálót. A közösségi hatékonyság és kölcsönösség részben pótolni képes a kistérség
alulképzettségéből és alacsonyabb kereseti lehetőségeiből származó egészségi hátrányt.

A területi fejlődés és az egészségi állapot (jelen esetben a születéskor várható
élethossz) talán egyik legkomplexebb modelljét ismerteti CSITE-NÉMETH (2007c).
Eredményeik szerint a férfiak és nők születéskor várható átlagos élettartamát részben
azonos tényezők befolyásolják: a kistérségek fejlődési centrumoktól, övezetektől való
távolsága, a kistérségek településszerkezete, az iskolázottság és a roma népesség aránya. A
fejlesztéspolitika a magyar férfiak meglehetősen rossz várható élettartamát a romák

77 A KFM az elmaradott térségek lehatárolására és a fejlesztési források elosztását határozza meg. (A 24/2001
/IV. 20./ OGY határozat alapján.) Viszont szükséges azt is megjegyezni, hogy ezen összetett mutató már
tartalmazza a halálozási arány mértékét is.
78 A szerző a képzettség, a foglalkoztatás, a jövedelmi helyzet, az infrastruktúra és az urbanizáltság mutatóit
alkalmazza.
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szegregációjának csökkentésével, az iskolázottsági szint, valamint a gazdasági aktivitás
emelésével, munkahelyteremtéssel, a vállalkozásalapítás és -működtetés feltételeinek
javításával tudja növelni. A nők esetében a magyarázóerő szintén alacsony, ami a szerzők
szerint utalhat arra, hogy a várható élethossz a női életminőséget nem mutatja ki
megfelelően. A válások, ill. a civil szervezetek arányának hatásmechanizmusa viszont eltér
a nők esetében (ami jellemzően a nagyvárosias, illetve aprófalvas kistérségekben haladja
meg az országos átlagot), s itt hat a várható élethossz csökkenésének irányába.

QUESTE és társai (2002) tanulmányukban a német körzet-szintű standardizált
halandósági ráták társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeit vették górcső alá. A szerzők
megállapítása szerint a térségi halandóságot legjobban kifejező társadalmi-gazdasági
indikátor a munkanélküliség, de jelentős többletinformációt jelent a képzettség, a
tartományi besorolás és a földrajzi hosszúság is. A legmagasabb halandóság a volt NDK
tartományokat, ill. a Ruhr-vidéket jellemzi, míg a legkedvezőbb körzetek Baden-
Württembergben és Bajorország nyugati részén találhatók. A keleti államokban jellemző
többlethalandóságot történelmi okokkal magyarázzák.

GROENEWEGEN et al. (2003) elemzésükben a holland egészségi állapotot
kórházi körzetek mentén elemzik, további szocioökonómiai-, életstílus- és egészségügyi
ellátás-változók tükrében. A szerzők output indikátorként a nemenkénti születéskor
várható élethossz mellett az egészségben várhatóan eltöltött évek számát (HLE –
születéskor, ill. 65 év felett) is vizsgálják. A HLE a férfiak esetében északon csúcsosodik
ki főleg, a nők esetében pedig sokkal szórtabb a kép. A magyarázatot a férfiak esetében az
alacsony képzettség és a dohányosok aránya (a születéskor várható HLE esetében), ill. az
alkoholbetegség, valamint a munkanélküliség szolgáltat. (65 év fölött.) A nők esetében a
születéskor várható egészségben eltölthető élethosszt a jövedelmi helyzet, a
munkanélküliség és az alacsony képzettség magyarázza, 65 év fölött pedig az alacsony
képzettség. Igen alacsony erejű magyarázat lelhető fel mindkét esetben (21-32%-ig),
valamint megjegyzendő, hogy az egészségi ellátás mutatói nem jelennek meg
magyarázótényezőként. Szintén Hollandia halandóságban fellelhető térségi
egyenlőtlenségeit világítják meg MACKENBACH és társai (1991). A Hollandiában
fellelhető stabil (de konvergáló) déli halálozási többlet mögött részben kulturális, részben
pedig társadalmi-gazdasági sajátosságok figyelhető meg. A déli régiókban igen magas a
katolikusok aránya, amely olyan negatív sajátosságként jelenik meg a halandóság
magyarázatában, amely a több évben is elvégzett magyarázó (regressziós) modellben a
legnagyobb súllyal bír. A magyarázatot a szerzők szerint a katolikusok életmódja adja,
jelen tanulmányban a dohányzást tartják olyan közvetítő – életstílus – faktornak, ami
eredményezi a katolikusok között észlelhető magasabb halandóságot. A szerzők szerint a
Belgiumban fellelhető flamand-vallon kulturális-nyelvi különbségek eltérő halandósági
pályát (vallon többlettel) is jeleznek.

MACKENBACH-LOOMAN (1994) az európai régiók (Egyesült Királyság,
Németország, Dánia, Belgium, Franciaország, Görögország, Írország, Olaszország,
Luxemburg, Portugália, Spanyolország, Hollandia) halandósági egyenlőtlenségét
magyarázó modellt állított össze. A regressziós modellben három változócsoportot emelt
be: életszínvonal (egy főre jutó GDP, személygépkocsik aránya, munkanélküliség), ún.
„háttértényezők” (népsűrűség, mezőgazdasági és ipari foglalkoztatás), valamint az
országok azonosítására alkalmazott dummy változók. Az életszínvonal mutatók (ezek
közül is a munkanélküliség) pozitív, halandóságot csökkentő hatása csak a háttértényezők
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bevonása után érzékelhető. Az egyes országokban elvégzett regressziós elemzések eltérő
életszínvonal-hatásokat eredményeztek, az Egyesült Királyságban a legerősebb a
kapcsolat, míg Olaszországban nincs egyáltalán szignifikáns, értékelhető eredmény.

Spanyolország halandósági térszerkezetét ismerteti BENACH-YAUSI tanulmánya.
(1999) A kistérségi szinten elvégzett vizsgálat a halandóságot két (faktoranalízis
segítségével létrehozott) deprivációs index segítségével magyarázta. Az elsőben a
munkanélküliség, az írástudatlanság és a társadalmi osztály-változó sűrűsödik, a
másodikba pedig a túlzsúfoltság mutatójához (azon háztartások aránya, ahol egy szobára
több mint egy fő jut) a munkanélküliség és az alacsony képzettség társul. A halandóság
szoros kapcsolatot mutat a két deprivációs index-el, az idő előtt elhunytak aránya a
második, a 65 éven túl meghaltak aránya pedig az első indexel mutatott szorosabb
kapcsolatot. Az index alapján a többlethalandóság mértéke79 is meghatározásra került,
amely többlet főleg a déli régiókban található. Ugyancsak a spanyol egészségi
egyenlőtlenségről tájékoztat GUTIÉRREZ-FISAC (2000) és társai tanulmánya. Az
egészség-egyenlőtlenség kifejezésére a rokkantságmentes várható élethosszt alkalmazzák a
szerzők, mely mértékének fő eredményezői szintén a munkanélküliség és az
írástudatlanság, ill. a dohányzás aránya. Ezen egészség-indikátor térségi megoszlása az
észak-nyugati térségek esetében kedvező. BORELL-ARIAS (1995) elemzése a katalán
fővárosban fellelhető differenciákat azonosítja többféle egészségi mutató alapján.
Mindhárom egészségi mutató (halálozási ráta, elvesztett potenciális életévek, várható
élethossz) esetén igen szoros és szignifikáns a kapcsolat a társadalmi-gazdasági
jellemzőkkel (írástudatlanság, munkanélküliség, átlagos havi telefonköltség,
személygépkocsik teljesítménye és kora, földárak és lakásárak). A kedvezőbb kerületi
egészség kedvezőbb társadalmi-gazdasági jellemzőkkel párosul. A legerősebb védőfaktor a
képzettség, valamint a férfiak esetében erősebbek a kapcsolatok. A legkedvezőtlenebb
barcelona-i kerületek a déli, ill. a keleti részen találhatók.

KALEDEINE-PETRAUSKIENE (2000) a litván várható élethossz térbeli
sajátosságairól ad tájékoztatást. A társadalmi-gazdasági átmenet tükrében elvégzett
elemzés megállapítja, hogy a várható élethossz – csökkenés Litvánia összes régióját
érintette, de a térszerkezet stabil maradt. A nemzetközi trendekhez igazodva a fővárosban,
ill. a nagyobb városokban a legmagasabb a várható élethossz, míg a kedvezőtlenebb
helyzet a társadalmilag és gazdaságilag elmaradott vidéki térségekben van. A regionális
egyenlőtlenségek a férfiak esetében a külső okok, a nők esetében pedig a kardiovaszkuláris
betegségek okozta halálozásra vezethetők vissza. A várható élethossz egyenlőtlenségei az
urbanizáció, a képzettség és a családi állapot összefüggésével magyarázható, míg az
egészségügyi erőforrások, a munkanélküliség és egyéb gazdasági jellemzők nem mutatnak
szignifikáns kapcsolatot. Fontos megjegyezni a tbc (mint társadalmi betegség) növekvő
szerepét, ami egyes térségekben már riasztó mértéket ért el, mind a városi, mind pedig a
vidéki térségekben. (Lithuanian HDR 1998, Lithuanian HDR 1999) Lettország halandósági
sajátossága szoros összefüggést mutat az ország etnikai megoszlásával, az országban élő
közel 30 százaléknyi orosz várható élethossza alacsonyabb, mint a letteké; viszont
utóbbiak esetében magasabb a mortalitási ráta, köszönhető az idősebb korszerkezetnek.
(Latvia HDR 1997) Észtországban is megjelenik az etnikai differencia, 1989-2006 között

79 A többlethalandóság mértéke az indexek és a halandóság mértéke közötti kapcsolat alapján került
meghatározásra, annak függvényében, hogy az indexek alapján besorolt elmaradottsági kategóriához tartozó
átlaghalandóság több vagy éppen kevesebb.
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az észt férfiak várható élethossza 2,06 évvel nőtt, míg a nem észt állampolgároké (akik
többsége szintén orosz) 0,46 évvel csökkent. (Estonian HDR 2008)

A Szlovákiában meglévő, az egészségi állapothoz köthető társadalmi-gazdasági
egyenlőtlenségekre világít rá GINTER és szerzőtársa (2007). A férfiak várható élethossza,
daganatok okozta halandósága, ill. a nők kardiovaszkuláris betegségek okozta halálozása
szorosan követi a főbb társadalmi-gazdasági-ökológiai jellemzők alapján kialakított
klaszterek fejlettségi sorrendjét. A legjobb jellemzőkkel Pozsonyban és az egyéb
nagyvárosokban (Kassa, Besztercebánya, Zólyom, Trencsén, Nyitra, Zsolna,
Nagyszombat) találkozhatunk, a legkedvezőtlenebb helyzet a déli és a keleti járásokban
figyelhető meg. HULÁNSKÁ et al. (2007) viszont a cigány kisebbség térségi arányaira
vezeti vissza az előnytelen egészségi állapotot. ROSICOVA et al. (2009) a szlovákiai
járások mortalitásában fellelhető társadalmi-gazdasági és etnikai különbségek kimutatására
törekszik. A férfiak standardizált halandóságát csak a képzettség és a munkanélküliség
magyarázza meg, a jövedelmi helyzet és a cigány népesség aránya nem kerül be a
magyarázó változók közé. Véleményem szerint ennek magyarázata az lehet, hogy mivel a
cigány népesség aránya szignifikáns kapcsolatban áll mind a munkanélküliséggel, mind
pedig a képzettségi változóval, ezen szocioökonómiai jellemzők kiszűrik az etnikai
változót.

Csehországban szintén a társadalmi-gazdasági mutatók alapján kialakított
klaszterek mentén elemzi a mortalitást SPIJKER (2004). Az alacsony halandóság a főbb
városokban, központokban jellemző, ahol a magas képzettség alacsony
munkanélküliséggel jár együtt. Magas mortalitás is elsődlegesen a városokban jellemző,
azokban, ahol a gazdasági profil kapcsolódik az iparhoz (szén- és ásványi anyag-
bányászat, szénen alapuló nehézipar). Az alacsony képzettség alapjellemző ezekben a
térségekben, de magas jövedelemszint is előfordul, ill. a szekunder szektorban (főleg a
könnyűiparban) foglalkoztatott nők aránya is. A legmagasabb várható élethossz Prágát
jellemzi, a legalacsonyabb pedig Észak-Bohémiát, ill. Ostravát.

DARÓCZI (2004b) az európai országok születéskor várható élethosszait vizsgálja
regresszióelemzés segítségével. Nemenkét és kor szerinti megoszlás szerint (születéskor,
ill. 65 év) is különböző modellt állít fel a szerző. A férfiak születéskor várható élethosszát
az egy főre jutó logaritmizált GNP, ill. a jövedelemegyenlőtlenség interpretálja. Minél
nagyobb a gazdasági teljesítmény és alacsonyabb a jövedelmek szóródása, annál magasabb
a várható élethossz. Az idős férfiak várható élethosszát csupán egy mutató magyarázza, az
pedig a GNP/fő. A női halandóságot országok közötti különbségeit magyarázó változók
összetettebbek. Szintén szerepel az egy főre jutó GNP és a jövedelemegyenlőtlenség,
valamint ez utóbbival azonos erővel bíró ezer főre jutó orvosok száma. Ez utóbbi aláhúzza
az egészségügyi ellátás pozitív szerepét az életesélyek javításában, másrészt alátámasztja
azt, hogy ennek előnyét elsősorban a nők élvezik. A női népesség 65 éves korban várható
élettartamában az eltérések az ország gazdasági fejlettségével, a nők dohányzási
szokásaival és az orvosok népességre vetített számával magyarázható. A regressziós
egyenletek igen nagy hatásfokkal jellemzik a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek
hatását, az R2 80 százalék körül szóródik. A negatív irányú eltérés a hipotetikus
trendfelülettől minden esetben érinti Oroszországot, Fehéroroszországot, valamint
Magyarországot; míg pozitív eltérés jellemzi a nők esetében Franciaországot és
Lengyelországot, a férfiak esetében pedig Bulgáriát, Svédországot és Észtországot. Az
elemzés ugyan nem emeli ki a logaritmizált GNP alkalmazásának magyarázatát; ez a
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csökkenő határhaszon kifejezése, vagyis a fejlettebb országokban már az élethossz és a
gazdasági fejlettség kapcsolata nem lineáris, nem annak arányos növekedése a
meghatározó. WILKINSON (1994) kimutatta, hogy a magas jövedelmű országokban a
szociális különbségek alakítják a halálozási arányokat.

LEYLAND (2004), ill. WOODS és társai (2005) a Brit-szigeten meglévő területi
egyenlőtlenségeket ismerteti. Előbbi az idő előtti halandóság mértékének változását
ismerteti Anglia, Wales és Skócia térségeiben 1979-1998 között, megállapítva, hogy az
összes régióban csökkent a halandóság, de a különbség stabil maradt. A többlethalandóság
főleg Skóciát, Északkelet- és Északnyugat-Angliát érinti. Utóbbi csak Angliát és Walest
elemezte: ezen térségen belül a várható élethossz világos észak-déli tengelyt mutat.
Kedvezőnek mondható Délnyugat-, Délkelet- és Kelet-Anglia, köztes értéket vesz fel
London, Wales, Nyugat- és Kelet-Midlands, valamint Yorkshire és Humber. A
legkedvezőtlenebb értékek a korábban említett Északkelet- és Északnyugat-Anglia. A
várható élethossz egyenetlenségeit a 75 év alatti halandóság befolyásolja minden
térségben. A születéskor várható élethossz térbeli eloszlását az anyagi depriváció
magyarázza szinte teljes mértékben.

Az egészség tehát – hasonlóan a fejlődés/fejlettség fogalompároshoz –
többdimenziós fogalom, egyenlőtlen a térben, társadalmi-gazdasági környezetben
értelmezhető (vagyis a fejlettséghez köthető), és így a területi politikákhoz is kapcsolódik.
Ezért úgy gondolom, hogy megfelelő eredménymutatója a térbeli fejlettségnek, főképp
Közép-Kelet-Európában. Miért éppen a férfi halandóság? A státusz szindróma, ill. a
társadalmi-gazdasági hatásokra adott válasz egyértelműen kimutatja, hogy a férfiak sokkal
érzékenyebbek a változásokra, mint a nők – ezen eredmények megjelennek a főbb
szakirodalmi vizsgálatokban is. A humán fejlődés elmélettel kapcsolatosan megemlítendő,
hogy a magas halandóság gyakorlatilag az alapszintű képességek biztosításának hiányát
jelzi a térségben.

Ugyanakkor véleményem szerint a HDI is karakteres mutatója a térbeli különbségek
kifejezésének. Mindez viszont nagyban függ a bevont humán mutatóktól (nyilvánvaló,
hogy az írni-olvasni tudás mutatója önmagában csak a fejlődő országokban jelent
fejlettségi dimenziót), az elemszámtól, az elemzés térségi szintjétől és módszerétől is.
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6. ANYAG ÉS MÓDSZER

Ezen fejezetben a vizsgálat területi lehatárolását, az elemzésekhez szükséges
adatbázisok, ill. a felhasznált módszerek bemutatását végzem el. A területi lehatárolás
során ismertetem a regionalizáció sajátosságait a vizsgált térségben, rávilágítva azok
viszonylagos ellentmondásaira, hiányosságaira, nehézségeire. Az adatbázisok
fejezetrészben bemutatom a használt Eurostat, Espon adatbázisokat, majd a vizsgálatba
vont térségekre összeállított speciális adatbázist ismertetem. Végül az elemzés során
alkalmazott egydimenziós, többszörös és többváltozós módszereket, valamint a térképi
ábrázolást mutatom be.

6.1. Területi lehatárolás
Mivel alapvetően regionális szintű fejlettségről van szó a dolgozatban – a kohéziós

politika szintjével megegyezően – a NUTS2 szintű térségi szintet használom az elemzések
során. Ezen területi szint alkalmazását főként a fejlesztési akciók követése érdekében
létrehozott regionális adatbázis elérhetősége határozza meg. Az Eurostat adatbázisa ugyan
közöl NUTS3 szinten is adatokat, de ezek száma csekély és csak korlátozott témakörökben
áll rendelkezésre. A vizsgálatok során kétféle nomenklatúrával dolgozom (NUTS2003 és
NUTS2006), ennek oka az, hogy az Eurostat adatbázisa hiányos mindkét szinten.

6.1.1. A regionalizációval kapcsolatos felvetések
A fejezet azon, a területiségből adódó módszertani sajátosságokat ismerteti,

amelyek alapvetően befolyásolják egy-egy regionális szintű elemzés eredményeit,
értelmezési kereteit, statisztikai megbízhatóságát. Ezen módszertani sajátosságok főként a
területi lehatárolásból adódnak, amely során az esetek többségében különböző okok miatt
eltér a funkcionális kapcsolatok és a fejlesztési régiók határa.

A közép- és kelet-európai regionális politikával, regionalizációval összefüggésben
fontos tudnivaló, hogy ez nem új jelenség, sőt bizonyos vonatkozásokban régebbi, mint
Európa nyugati részén. Az első világháború után a határok radikális megváltozása, illetve
egyes országoknak korábbi más országok részeiből teljesen újonnan való létrejötte szinte
rákényszerítette ezen országok kormányait arra, hogy arról gondolkozzanak: hogyan
tudnak az új térbeli keretek között egy életképes integrált országot létrehozni, milyen
térbeli struktúrákat kell az új határok között kialakítani. (ILLÉS 2008)

Éppen ezért szót kell ejteni az ún. „látszólagos regionalizáció” jelenségéről (TÓTH 2003),
ami alapvetően ezen országra jellemző. A vizsgált térségben főleg unitárius országokat
találunk, kivételt ILLÉS (2002) szerint Magyarország és Lengyelország jelent, MEZEI
(2006) szerint viszont csak Lengyelország. TÓTH (2003) szerint a fejlesztési régiókat a
szükséglet és a politikai akarat hozta létre, nem rendelkeznek adminisztratív hatáskörökkel,
nincsenek a lakosság által választott képviselőtestületeik, nincs saját döntéshozatali joguk,
nincs hagyományuk a közösség szemében. Inkább olyan struktúráknak nevezhetjük őket,
amelyek regionális fejlesztési stratégiák életbeléptetését és monitorizálását szolgálják.
(„Információval való feltöltés.”)

A regionalizáció és decentralizáció késését ILLÉS (2002) két fő okra vezeti vissza:
(1) Ugyan vannak történelmi, etnikai alapjai a regionalizációnak, de éppen ezen alapok
keltenek olyan aggodalmat, amely a fent említett folyamatot, mint az adott ország
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integritását veszélyeztető jelenséggel azonosítják. Itt Romána esetére térek ki bővebben.
„Románia nemzeti, szuverén és független, egységes és oszthatatlan állam.” (Román
Alkotmány, idézi CULIC 2002: 53. oldal) KOLUMBÁN (2003) szerint ez regionális
paradoxon: Az egységes nemzetállam paradigmájában bennragadva a regionális
különbözőségek megléte és azokat kifejező regionalizmus az egység megbontóiként
nyernek értelmet. Mindemellett Románia önálló államisággal tartományok egyesítésével
jött létre, ami decentralizáltabb államszervezetet predesztinálna napjainkban. Ugyanakkor
a 2005-ös romániai HDR-ben találhatók történelmi régiókra vetített statisztikák is, mivel
„sokkal relevánsabb, ha a területi egyenlőtlenségeket a történelmi régiókban elemezzük, és
nem pedig a nyolc fejlesztési régióban.” (54. oldal) Hasonlóan a fejlesztési régiók
számához, nyolc történelmi régiót határoltak le: a Körösvidék-Máramarosi régiót, Bánátot,
Erdélyt, Moldovát, Munténiát, Dobrudzsát, Olténiát és Bukarestet. A két lehatárolás
összehasonlítását a 7/a. mellékletben közlöm. Hasonló jelenség figyelhető meg számos
közép-kelet-európai és nyugat-európai országban is, mint például: Szlovákia (7/b.
melléklet), Szlovénia vagy éppen Belgium esetében. (NEMES NAGY 2009)
(2) A hagyományos nagyrégiók hiánya, ill. idegen okok, pártpolitikai küzdelmekre
visszavezethető késés, pl. Lengyelország, Magyarország és Csehország esetében.

Lengyelország esetében tapasztalható a legnagyobb mértékű decentralizáció. Az 1999-ben
felálló 16 új vajdaság fő feladata a regionális fejlesztési stratégia meghatározása, a
regionális költségvetés kidolgozása, valamint a regionális tulajdonnal kapcsolatos
határozatok meghozatala. A fő döntéshozó, a regionális tanács választás alapján nyeri el
megbízatását, melynek végrehajtó szervének vezetője a marsall. Mindezek mellett
meghatározó szerepe van az állami igazgatás tisztviselőjének, a vajdának, ill. az állami
hivataloknak (felügyeleti jogkör, az államkincstár képviselője, stb.), tehát csak duális
igazgatás létezik regionális szinten. (JÓZSA 2005) Főként megyei szintű decentralizáció
érvényesül Észtországban, Litvániában, Szlovákiában, Litvániában, Magyarországon és
Romániában. Csehország, Lettország, Szlovénia esetében inkább helyi önkormányzat
szintjén jelentős a decentralizáció, de jelentős Magyarországon is ezen szint jelentősége.
(TÓTH 2003) A 7/c. melléklet az egyes közép-kelet-európai országok közigazgatási
sajátosságait mutatja. Látható, hogy csak Lengyelország és Bulgária esetében képez a
NUTS2 szint közigazgatási szintet is.

Ha elemzésbe kívánjuk vonni a közép-kelet-európai országokat regionális
szinten80, többféle szintű területi egységgel találkozhatunk. NUTS 2 szintű régió: a Balti
országok mindegyike és Szlovénia; a lengyel Mazóvia vajdaság; a megyei szintű – Prágát
körülölelő, de attól különálló – Közép-Csehország, ill. Morva-Szilézia; a (fő)város
(település) Prága. Látható tehát, hogy a területi lépték eltérő, a közigazgatás különböző
szintjei alkothatnak együtt és külön is egy-egy fejlesztési régiót. Az alaplehatárolás
kérdésének tárgyalása azért fontos, mert az alaplehatároláson kívüli területek és a vizsgált
terület a társadalmi-gazdasági jelenségek túlnyomó többségében kapcsolatban állnak
egymással. (DUSEK 2005) Nyilvánvaló, hogy egy Prága – Közép-Csehország interakció81

nem hasonlítható össze egy Szlovénia – Nyugat-Dunántúl interakcióval, pedig mindkét
esetben NUTS2 régiókról beszélünk. Igen eklatáns példája ennek a jelenségnek a szlovák

80 NUTS 2003 beosztás.
81 Gondoljunk Budapest – Pest megye relációra, agglomerációra, a helyzet gyakorlatilag ugyanaz. NEMES
NAGY (1998, 2009) szerint ezen beosztás nem követi a valóságos szerveződés elvét, itt épp a funkcionális
összetartozás (központ – vonzáskörzet) gyakorlati alkalmazása maradt el.
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régiók kialakítása. Nem a társadalmi-gazdasági kapcsolatoknak megfelelően történt –
hanem etnikai, politikai okok által vezérelve –, a déli részen lévő magyar kisebbséget négy
részre szelve. (Valamint a földrajzi tájat is, egy régióban megtalálható a hegység,
dombság, ill. az alföldi tájegység is.) Jól mutatja ezt Csallóköz példája, melyet két régió
(Nagyszombat régió es Nyitra régió) között osztottak fel. (GULYÁS 2008)

Tehát, a valóságos szerveződés elve nem érvényesül legtöbbször. Természetes ez nem
újkeletű jelenség, de mégis megemlítendő, ha NUTS2 szinten elemzünk.

Kétségtelen, hogy elengedhetetlen az ún. „kritikus tömeg” jelenléte, nemcsak az
adott kistérségben, régióban, de az adott országban is létfontosságú (LUKOVICS 2007,
TARI 2004), hiszen a fejlesztési programok sikere múlhat rajta. Megléte pozitívan képes
befolyásolni egy-egy lokális térség (ezen keresztül pedig a befogadó régió, vagy ország)
jövőbeni fejlődési lehetőségét, míg a kritikus tömeg hiánya adott esetben konzerválhatja
egy-egy lokális térség kevésbé előnyös helyzetét. (LUKOVICS 2007) Viszont meg kell
említeni a kezelhetőség szempontját (ebben az esetben problémáját) is, azon belül az
optimális méretek megválasztását, mint kritériumot. Optimális méretek megválasztása
esetében szempont a kialakított területegységek nagyságjellemzőinek csekély szórása.
(NEMES NAGY 1998, 2009) Nem kimondottan a fejlesztési térségek esete az, ahol ez az
elv irányadó (speciális esete a választókörzet), de mégis látható, hogy e szinten is
kiegyenlítésre van szükség. DUSEK (2005) itt említi a minőségileg eltérő egyedek
korlátozott mennyiségi összehasonlíthatóságának elvét, kihangsúlyozva, hogy nem
szerencsés összehasonlítani Hamburgot és Szászországot, mint két önálló tartományt.
Hamburgnak Drezda, Szászországnak Hamburg és Alsó-Szászország vagy Schleswig-
Holstein együttesen lehetne a párja összehasonlító elemzések esetén.

És mindezen problémák „megkoronázásaként”, elérkeztünk az egyik legfontosabb
módszertani problémákhoz: a módosítható területi egység és az ökológiai tévkövetkeztetés
eseteihez.

A tér elemzése megköveteli a tér lehatárolását, a lehatárolt térnek viszont nem lesz
természetes alapegysége. A módosítható területi egység problémája kettő részből tevődik
össze: a területi szint megválasztásából, máshogyan kifejezve a skálázási hatásból, ami azt
jelenti, hogy ugyanarra a sokaságra vonatkozóan különböző eredményeket figyelhetünk
meg a területi csoportosítás különböző szintjein; valamint a lehatárolási hatásból, amely
szerint eltérő lehatárolás mellett eltérő eredmények születnek a területi csoportosítás
ugyanazon szintjein. (DUSEK 2005) Ha különféle alapegységeket használó
térfelosztásokra (település, régió, ország) végzünk számításokat, nagyon eltérő
összefüggések adódhatnak.82

A közép-kelet-európai (valamint az EU27) térfelosztása enyhe paradoxon: ugyan
fejlesztési régiókról beszélünk, de a területi közigazgatás szinte összes formájával
találkozhatunk. Ahogy említettem, az adott térfelosztáson belül többféle alapegység is
megtalálható. Ha a területi munkanélküliséget kívánjuk megmagyarázni (pl. többszörös
regresszió-analízis segítségével), Prága bevonható a települési, megyei és regionális szintű
vizsgálatokba is, tehát mindhárom számítást (súlyánál fogva) nagyban befolyásolja. Emiatt

82 Nyilvánvaló példái ennek a jelenségnek DUSEK (2005), MAJOR – NEMES NAGY (1999) ill. NEMES
NAGY et al. (2001) tanulmányainak konklúziói, e szerzők jövedelemegyenlőtlenségeket vizsgáltak több
térségi szinten: minél alacsonyabb szintre érünk a vizsgálatok során, annál nagyobb egyenlőtlenség
tapasztalható.
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óvatosan kell bánni a területi megfigyelési egységek adataiból levont összefüggések
általánosításával. Ennek ismert példája az ún. ökológiai tévkövetkeztetés. Az ökológiai
tévkövetkeztetés problémája az aggregációs információveszteség miatt bekövetkező és
ezért elvileg megoldhatatlan statisztikai módszertani kérdés. A definíciót megalkotó
Robinson (1950) a következő példával világította meg a probléma gyökerét: megvizsgálta
az afroamerikai népesség és az írástudatlanság arányának korrelációját. Az ökológiai
korreláció mértéke az USA tagállamai szintjén 0,773, a népszámlálás kilenc
országrészének szintjén 0,946, az egyéni korreláció 0,203, ami töredéke az ökológiai
korrelációknak. Összefoglalásként Robinson megállapítja, hogy az ökológiai korreláció
nem alkalmas az egyéni korrelációk helyettesítésére. Bár elméletileg egybeeshet a két
érték, ennek feltételei gyakorlatilag nem szoktak előfordulni. (DUSEK 2003, 2005)

Az egészségben meglévő egyenlőtlenségek vizsgálatában jelentős szerepe van az
ökológiai tévkövetkeztetés problémájának. (SPIJKER 2004, KUNST 2008, LAWLOR et
al. 2002, BORRELL – ARIAS 1995, GKI 2003, MACKENBACH et al. 1991,
FISCELLA-FRANKS 1997) KUNST (2008) említi, hogy az ökológiai elemzések
eredményei többek között nem használhatók fel egyéni szinten, az egészségi állapotban
meglévő társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek nagyságának becslésére. A másik
probléma a nehézkes nemzetközi összehasonlítás, mivel az egészség egyenlőtlenségeinek
ökológiai vizsgálatai különösen érzékenyek a speciális helyi körülményekre. Jelentős
erőfeszítést igényel, hogy összehasonlíthatóvá tehetők legyenek ezen ökológiai becslések
országok szintjén is. SPIJKER (2004) külön felhívja a figyelmet arra az esetre, hogy
amikor egyéni szinten bármilyen kapcsolat nem lineáris összefüggéssel bír, akkor
populációszinten az összefüggés statisztikai mérési hiba lehet. Például, egy tanulmány
szerint az egyéni adatok aggregálásával létrehozott egészségi állapot –
jövedelemegyenlőtlenség negatív korrelációval jellemezhető, de ha egyéni szinten
értelmezett jövedelmeket vetjük össze a területi jövedelemegyenlőtlenséggel, akkor már
nincs szignifikáns hatás. (FISCELLA-FRANKS 1997) BORELL–ARIAS (1995) viszont
kimutatta, hogy az analfabetizmus mind egyéni, mind pedig térségi szinten szignifikáns
magyarázó tényező. Véleményem szerint a KUNST (2008) által ismertetett problémákra
létezik megoldás. Egyrészt nem egyéni szintre kívánom alkalmazni a megszületendő
eredményeket, másrészt pedig a szakirodalmi források és a megalapozott kutatások
eredményei megfelelő információt adnak az egészségi állapot összefüggéseinek regionális
vizsgálatához. A speciális spaciális viszonyok kifejezésére is található különböző
megoldásokat, pl. az ún. dummy változók beemelését a különböző országok, régiók helyi
sajátosságainak kifejezésére. (MACKENBACH–LOONAN 1994, QUESTE et al. 2002)

A „tudatosan vezérelt” aggregációs információveszteség miatt lett elmaradott
térség a már említett Varsót is magába foglaló Mazóvia régió (vajdaság) és a Budapestet is
tartalmazó Közép-Magyarország a 2004-2006 közötti programozási időszakban. (Mazóvia
2007-2013 között is.) Varsó és Budapest83 önmagában nem lehetett volna
konvergenciarégió, csak abban az esetben, ha a körülötte lévő térségekkel „egyesül”. De
ugyanezen jelenség fordítva is igaz. HAJDÓ (2003) a székely megyék szemszögéből
elemzi a román regionalizációt: a központi régió jobb gazdasági-társadalmi mutatóinak
okán kisebb fejlesztési támogatásban részesül. Ez a székely megyéket hátrányosan érinti,
hisz látszat-fejlettségi szintjük okán kevesebb fejlesztési forráshoz jutnak. (A gyakorlatban
azt is jelenti, hogy Szeben és Brassó megye erőteljesebb gazdasági potenciáljának

83 A magyar főváros NUTS2 régióba sorolásáról lásd bővebben KÁPOSZTA (2002).
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köszönhetően jelentősebb forrásokhoz jut hozzá a központi régiónak szánt alapokból, a
többi megye rovására.) Számos kritika mellett megoldások lehetnek: a területi mozgóátlag
számítása, az „ideális térfelosztás kialakítása”84, valamint a korrelációszámítás esetén a
súlyozás. (DUSEK 2005)

Az intraregionális egyenlőtlenségek igénye is megjelenik ezen vizsgálaton belül,
melyre jelen helyzetben nem található kielégítő megoldás. Ugyan vannak kezdemények85

(SZABÓ 2008, ESPON 2006), de éppen a tovább fel nem osztható régiók (ilyen pl. Prága,
Morva-Szilézia, Utrecht, vagy éppen Bécs) esetében e mutató nem számítható.

6.2. Adatbázisok

6.2.1. Európai Uniós adatbázisok
Az Eurostat 1953-ban jött létre, hogy megfeleljen a Szén- és Acélközösség

követelményeinek. Az Eurostat fő feladata a statisztikai adatszolgáltatás a
főigazgatóságok, a Bizottság és más európai intézmények felé; olyan adatok szolgáltatása,
amelyeket az intézmények meghatároznak, ill. amelyek a közösségi politikák
végrehajtásához és az elemzésekhez szükségesek.

Az Eurostat statisztikai adatbázisa két részből áll, egyik az EU politikai mutatóit, a másik
pedig a tematikus adatokat tartalmazza. (Természetesen átfedés van a kettő között.)

EU politikai mutatói a főbb stratégiai célok követéséhez adnak információkat.

 Európa 2020 indikátorok: a Lisszaboni stratégia utódjának, a gazdasági, társadalmi
és környezeti fenntarthatóság mutatói;

 Euro indikátorok: a közös valuta bevezetéséhez és megtartásához szükséges
kritériumok;

 Fenntartható fejlődés indikátorok: az EU Fenntartható Fejlődés Stratégiájának
(SDS 2006) paramétereit közli;

 Foglalkoztatás- és társadalompolitikai indikátorok: az Európai Foglalkoztatási
Stratégia (EES), a Társadalmi befogadás és szociális védelem, a képzettség és az
Európai Információs Társadalom céljaihoz szükséges mutatók;

 Globalizációs indikátorok: az Európai Unión belüli és az azon kívüli kapcsolatok
kifejezésére irányuló mutatók összessége.

A tematikus megközelítés kilenc témát ölel fel: az általános és regionális statisztikák;
gazdaság és pénzügy; népesség és társadalmi helyzet; ipar, kereskedelem és szolgáltatások;
mezőgazdaság és halászat; külkereskedelem; szállítás; környezet és energia, valamint a
tudomány és technológia témaköreit. Természetesen ezen témák is további egységekből
állnak.

84 BENACH-YASUI 1999-es tanulmányában létrehozta az addig nem létező kistérségi szintet
Spanyolországban.
85 SZABÓ (2008) a NUTS3 térségek szóródását számolta az egyes NUTS2 régiókon belül. Az ESPON (2007)
megalkotta az ún. „primacy rate”-t (elsőbbségi ráta), amely a legnagyobb város népességarányát mutatja meg
az adott régión belül. Megjegyzendő, hogy ezen mutató különböző területi egységek esetében mást jelent(-het):
kistérségi szinten utalhat a városi népesség arányára, ennél magasabb területi szinten viszont egyenlőtlenségi
mutatóként is funkcionálhat, nemcsak a népesség, hanem a gazdasági teljesítőképesség, humán erőforrás, stb.
szempontok alapján. Viszont problémát okozhat a városi régiók esetében. (Prága, Bécs, stb.)
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Az Eurostat regionális adatbázisa – Regions and Cities

Az EU regionális és városi adatainak széles körét tartalmazza, amelyeket számos
célra használatosak, pl.: a strukturális alapok allokációja, az EU kohéziós politikájának
utóértékelése.

Regionális adatok a következő témákban állnak rendelkezésre: mezőgazdaság, demográfia,
gazdaság, oktatás, tudomány és technológia, strukturális üzleti statisztika, egészség,
turizmus, szállítás és közlekedés, munkaerő-piac, munkaerő-költség, információs
társadalom és a migráció. Ezek nagy része NUTS 2 szintű területegységekre áll
rendelkezésre, NUTS 3 szinten a következő témákban találhatunk adatot: mezőgazdasági
üzem-adatok; terület, népesség, népmozgalom, népsűrűség, népszámlálási adatok; nemzeti
számla-adatok, foglalkoztatás; turizmus és munkaerő-piac: aktivitás, munkanélküliség, ill.
ezek szóródása.

6.2.2. ESPON adatbázis
Az ESPON (European Spatial Planning Observation Network, Európai Területi

Tervezési Megfigyelő Hálózat) 2006 program 2002-ben indult az Interreg IIIB Közösségi
Kezdeményezés keretében. A kutatási program előzménye az Európai Unió mindmáig
nagy jelentőségű területfejlesztési dokumentuma, az ESDP (European Spatial
Development Perspective, Európai Területfejlesztési Perspektíva) volt. Felvetődött, hogy a
területi monitoring feladatát az európai kutatók együttműködése keretében is el lehet látni.
A bizottság ezért kísérleti projektet indított el SPESP (Study Programme on European
Spatial Planning, Tanulmányi program az európai területi tervezésről, 1998-2000) egy
hálózati formában történő, szerteágazó tematikájú területi kutatási program lehetőségéről.
A tanulmányi program meghatározta az ESPON felépítésének fővonalait, prioritásait. A
megvalósításban részt vevő kutatóintézetek (BBR, IGEAT, Nordregio, ÖIR, Taurus,
Stockholmi Műszaki Egyetem, Helsinki Műszaki Egyetem, Newcastle-i Egyetem stb.)
illetőleg munkatársaik alkották az ESPON transznacionális kutatóbázisának magját.
Az ESPON kutatási program projektjei prioritások szerint rendeződnek. Az első prioritás a
területi folyamatok elemzésére és értékelésére vonatkozó tematikus (egy-egy témakörre
orientált) projekteket öleli fel. A második prioritáshoz az EU fejlesztés-politikáinak
(területi és ágazati politikáinak) területi hatásait értékelik. A harmadik prioritáshoz több
témakört átfogó, komplex, szintetikus projektek tartoznak. A negyedik prioritás az
adatbázis megalapozására és a koordinációs tevékenységre vonatkozik. (VAJDOVICHNÉ
2007)

Az ESPON is rendelkezik saját területi adatbázissal, ez az ESPON 2013. Az adatbázis
regionális információi az Eurostat-tól és az Espon projektekből származnak. A regionális
információk különböző területi szinten érhetők el (NUTS 3, NUTS 2, NUTS 1 és NUTS
0). Az adatok és indikátorok lefedik az egész Európai Unió, valamint Svájc, Norvégia,
Izland és Liechtenstein területét (ESPON tér), és a NUTS rendszer alapján készültek
(2006-os állapot).
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6.2.3. A vizsgálatok speciális adatbázisa

Bevezetésként a humán fejlődés térszerkezet európai sajátosságait kívánom
ismertetni, ehhez sajátos területi adatbázisra van szükségem. A NUTS2006 regionális
lehatárolást választottam, mivel itt állnak rendelkezésre a szükséges adatok. A HDI
alapmutatói mellett földrajzi és versenyképességi adatbázist hoztam létre: a földrajzi
elhelyezkedés, az elérhetőség, a szomszédsági relációk és a gazdasági teljesítmény
mutatóit gyűjtöttem le, állítottam össze.

Az életminőséget kifejező index alapadatait az Eurostat regionális adatbázisa szolgáltatta.
Az alapmutatók esetében több esetben becslést alkalmaztam, lineáris interpoláció
segítségével. Luxemburg, Málta és Ciprus esetében a jövedelmi adat86 becslésére volt
szükség. A francia tengerentúli megyék humán és egyéb statisztikai jellemző-hiánya olyan
nagymértékű, hogy ezeket el is hagytam a vizsgálatból. Ugyanezzel a jelenséggel
szembesültem az öt új dán régió esetében is, itt a korábbi NUTS2003-as beosztás alapján
csak Dániát önmagában tudtam „lehatárolni”, mint NUTS2 régió. (Azon besorolás szerint
Dánia önmagában NUTS2 régió is.)

Következő lépésben a régiók azonosítását végeztem el, az adott régió központja
vagy legnépesebb városa reprezentálja az adott térséget. A földrajzi elhelyezkedést a
földrajzi szélesség, a hosszúság és a tengerszint feletti magasság indikátorok képviselik. A
régiók földrajzi azonosítására szolgáló szélességi és hosszúság – adatokat SZABÓ et al.
(2003) tanulmánya szolgáltatta, korábban a gazdasági térszerkezet azonosítására
alkalmazták ezeket. A tengerszint feletti magasság – adatokat a 3D World Map program
adatbázisából szereztem. Két elérhetőséget, megközelíthetőségi adatot hoztam létre a
földrajzi távolságok pontosabb kifejezése érdekében. Ezeket a Google Maps szoftver
szolgáltatta. Az egyik a gazdasági súlyponttól való távolság, amely a Pentagon területen
belül megtalálható globális csomópontok, valamint az 1. és 2. kategóriás MEGA-k
földrajzi koordinátáinak számtani átlagától mért közúti távolság. A makroregionális
tagoltság és a policentricitás kifejezésére a legközelebbi globális csomóponttól, vagy 1.,2.
kategóriás MEGA-tól való közúti távolságot értem. A szomszédsági relációk, hasonulás
kifejezésére az egyes régiók szomszédjainak átlagos HDI értékeit rendeltem. (7/d.
melléklet információt nyújt a szomszédsági relációk sajátosságairól.) A versenyképességi
alapadatokat (bruttó regionális termék, a népességi, foglalkoztatási és aktivitási adatsorok)
az Eurostat regionális adatbázisából töltöttem le.

A következő két vizsgálatot adatkezelés szempontjából egyként kezelem.87 Az Eurostat
összes témáját áttekintettem, ill. letöltöttem azon adatokat, amelyek minden régió számára
elérhetőek.88 Végsősoron a vizsgálat időbeli lehatárolását az elérhetőség befolyásolta. Az
adathiány miatt nem tudtam idősoros elemzések elvégezni, így a viszonylag újabb
adatsorok kigyűjtésére törekedtem. További adatgyűjtést végeztem a főbb európai uniós
kiadványokból. A Negyedik kohéziós jelentés (2007) a versenyképesség mérésére szolgáló
lisszaboni indexet, az ESPON (2007) az egyetlen intraregionális egyenlőtlenséget kifejező
indikátort szolgáltatta. Az Európai Unió statisztikai és gazdasági információkat tartalmazó
vidékfejlesztési kiadványa (2006) a NUTS2 szintű vidéki lehatároláshoz nyújtott

86 A háztartások rendelkezésre álló jövedelmét az élőmunka-termelékenység segítségével határoztam meg.
87 Mindkét vizsgálat területi alapját az Európai Unió NUTS2003-as lehatárolása alapján kialakított régiók
képzik.
88 A közép-kelet-európai elemzéseket Bulgária nélkül végeztem el a statisztikai adatbázis el nem érhetősége
végett.
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segítséget. A Nordregio kiadványa (2007) a komplex indexek elérhetőségéhez adott
lehetőséget. A vizsgálatba bevont mutatókat a 7/e.-7/f. mellékletek ismertetik.

Az adatbázisban újítást jelent a jövedelmi indikátorok alkalmazása, újfajta megközelítést
eredményez azzal, hogy nem a termelésre, hanem a fogyasztásra koncentrálnak. Továbbá,
a vizsgálati téma szempontjából is releváns: a háztartásokban zajlik ugyanis a humán
reprodukció.

PROBÁLD-SZABÓ (2005) szerint a gazdasági fejlettség szintje önmagában nem elegendő
ahhoz, hogy az európai magterületére jellemző, magas szintű központi funkciókat
valamely térség magához vonzza; ehhez a gazdasági teljesítmény nagyfokú területi
koncentrációjára, ill. az ebből fakadó előnyökre van szükség. Ezért számos paraméter
esetében (GDP, jövedelem, foglalkoztatottak) a koncentráció kifejezésére alkalmas
mutatókat hoztam létre a térség spaciális sajátosságainak kifejezésére. Ugyanakkor
indokolt ezen mutatók logaritmizált formuláinak is előállítása a csökkenő határhaszon, ill.
azok térbeli sajátosságai végett.89 Ezt a módszertani sajátosságot az egy főre vetített
indikátorok (elsődlegesen a GDP és a termelékenység) esetében is kitételként alkalmazom.

Ugyancsak jelentős impulzust jelentenek a halandósági indikátorok megjelenése a
regionális adatsorok között. A halandósági mutatók a társadalmi-gazdasági
egyenlőtlenségek fő indikátorai. A haláloki csoport szerinti megoszlás egyrészt önmagában
is hasznos, hiszen ebből is fontos következtetéseket tudunk levonni. (Pl. a demográfiai
átmenet helyzete.) Másrészt a halandósági okok90 számos társadalmi jelenség (szegénység,
társadalmi devianciák, transzformációs intenzitás, stb.) kísérőtüneteként alkalmazhatók. A
mortalitási adatsorok (jelenleg alkalmazott) sajátossága a hároméves gördülőátlag
alkalmazása, ezt az egyes halálokok esetében fellelhető „kis számok” jelensége,
problémája okozza.91 Az egészségügyi infrastruktúra adatai hiányosak, egyrészt ezért nem
alkalmazom, másrészt pedig a területi-társadalmi-gazdasági determinánsok szerepét
kívánom azonosítani.

Az elmúlt két évtizedben jelentős erőfeszítések történtek kombinált mutatók
(summary measures of population health, SMPH) létrehozására. A kifejlesztett mutatók két
fő típusba: az egészségi kilátások és az egészségi rés elnevezésűek valamelyikébe
sorolhatók. Az első típusba tartozó mutatók egy csoportja azt a várható időtartamot becsüli
meg, amelyet egy adott személy valamilyen meghatározott egészségi állapotban (pl.
rokkant vagy éppen rokkantságmentes állapotban, egy bizonyos betegségben, valamely
funkcióban korlátozva stb.) hátralévő életében eltölt – kortól, nemtől stb. függően. Egyik
elterjedt változata a rokkantságmentes várható élettartam, pl. születéskor. Az első típusba
tartozó másik csoport a teljes várható élettartam minden részét egy vele egyenértékű (az
aktuális egészségi állapottól függően számított) egészséges résszel helyettesítve és ezeket
összegezve számítja ki a várható „ekvivalens egészséges élettartam” becsült értékét. A
második típus az egyes éveket az azokat jellemző állapotoknak egy valamely ideális

89 Lásd a GDP térbeli kritikáit bemutató 3/b. mellékletet.
90 A halálokokat a „Betegségek nemzetközi osztályozása” (BNO/ICD) rendszer alapján kódolják. A BNO-t
rendszeresen, hozzávetőleg tízévenként vizsgálják felül, amikor az időközben szofisztikáltabbá és pontosabbá
váló diagnosztika követelményeinek és az egyes betegségek gyakoriságában megjelenő változásoknak
megfelelően átalakítják.(KOVÁCS 2004)
91 Amennyiben a halálozások száma valamely halálok esetében például 2 egy adott évben, a következő évben
pedig újabb kettővel nő, akkor e halálok esetében „megduplázódott” az összes halálozás és a halálozási ráta,
tehát egyik évről a másikra nem tekinthető stabilnak. (KSH 2004a)
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állapottól való eltéréséhez rendelt súllyal összegzi. Ilyen például az elvesztett potenciális
élettartam néven ismert egészségügyi indikátor, amely minden meg nem élt életévet (1
súllyal) összegez egy bizonyos életkort (pl. 70, 75 év) megelőzően. (KSH 2007)

Jelen esetben a kutatás szempontjából kiemelkedő mutatókat emelem ki, azokat mutatom
be.

Standardizált halálozási arányszám: Ezt a mutatót akkor használják, ha több populáció
halálozását szeretnék egymással összehasonlítani. Ilyenkor a populációk halálozási adatait
egy közös, standardul választott népesség kor szerinti megoszlásával súlyozva számolják
ki. Jelen esetben a súlyozás alapját a WHO európai standard népesség – megoszlása jelenti.
Az Eurostat közli az idő előtti (0-64 korcsoport) és a teljes korcsoportra vonatkoztatott
standard halandósági rátákat. Az egészségparadoxon – vizsgálatok során az idő előtti
indikátort alkalmazom.

Speciális mortalitási arányszámok az okspecifikus halálozási ráták. Az okspecifikus ráták
kalkulációjakor egy adott betegségben meghaltakat vesszük figyelembe, s ezt a számot
viszonyítjuk a szóban forgó népesség nagyságához. Az okspecifikus halálozási rátát
szintén standardizált formában szokásos kiszámítani. Az okspecifikus halálozási ráták
nagyobb népességekre és bővebb betegségcsoportokra nézve informatívak, kisebb
népességek vagy ritkább halálokok vizsgálatakor más számítási technikákat érdemes
alkalmazni.

Csecsemőhalálozás: A KSH definíciója szerint: „az élveszületést követően az egyéves kor
betöltése előtt bekövetkezett halálozás”. Felhasználásával számolt arányszám a
csecsemőhalálozási arányszám, mely az ezer élveszülöttre jutó egy éven aluli meghaltak
számát mutatja meg. A csecsemőhalálozás nem csupán egy adat, hanem az egyes országok
fejlettségének egyik jellemző mérőszáma is. Emellett komoly jelentősége van két másik,
fontos mutató (születéskor várható átlagos élettartam, potenciálisan elvesztett életévek)
alakulásában is.

Születéskor várható átlagos élettartam: Azon évek száma, amelyet az adott évben
születettek – feltéve, hogy minden, a halálozási viszonyokat befolyásoló körülmény
változatlan marad – átlagosan megélhetnek az adott év korspecifikus halálozási viszonyai
mellett. Másként fogalmazva, a születéskor várható élettartam az az átlagos évmennyiség,
amit az újszülöttek remélhetnek, feltételezve, hogy a körülmények semmit nem változnak
és rájuk mindig a kiszámítás évének korspecifikus halálozási mutatói érvényesek. A
születéskor várható átlagos élettartam természetesen valójában egyáltalán nem azonos az
adott évben születettek életkilátásaival, ez az adott populáció életesélyeit, halálozási
viszonyait írja le. Tehát – a neve ellenére – nem az újszülöttek, hanem az adott populáció
életkilátásairól hordoz információt. A születéskor, valamint bármely más életkorban
várható átlagos élettartamot az ún. halandósági tábla adatai alapján számolják. (ESKI
2010)

Az utóbbi két vizsgálat esetében az adatbázis közös hasonlatossága az egyes
mutatócsoportok koncentráltsága. (7/g. melléklet) Ezek közül főleg a demográfiai,
foglalkoztatási, gazdasági és a jövedelmi mutatócsoport emelhető ki, amely jelenség
prognosztizálja ezen mutatók nagyobb előfordulási valószínűségét a magyarázó és
közvetítő tényezők között. Természetesen ez felróható tökéletlenségként a vizsgálati
eredmények értelmezésének szempontjából, de mégis, visszatérve a regionális adatbázis
sajátosságaira (az elérhetőség problémája), jelenleg jobb megoldás nincs.
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6.3. Módszerek

Dolgozatomban a fent említett adatbázisokból származó szekunder adatok
feldolgozását végzem el egydimenziós, többszörös- és többváltozós elemzési módszerek
segítségével. Az elemzés tetemes részét az SPSS for Windows programmal végeztem el,
de egyes, főleg a leíró statisztikai módszerekhez tartozó eljárások elvégzéséhez az Excel
programot használtam.

6.3.1. Egydimenziós módszerek
a.) Az adatsor terjedelme (range – arány): a range-arány a vizsgált adatsorban

előforduló legnagyobb és legkisebb ismérvérték hányadosa. Azt mutatja meg,
hogy hányszoros különbség van adatsorunk két szélső értéke között. A
mutatószám általában csak arányskálán mért adatok (ahol a minimum nem 0 és az
adatok előjelében nincs különbség) esetében használható.

b.) Duál – mutató (Éltető – Frigyes index): a duál-mutató a teljes megoszlás átlaga
fölötti értékek átlagának és a teljes megoszlásátlaga alatti értékek átlagának
hányadosa. Egyszerűsége és világos tartalma miatt igen elterjedt módszer. E
formula másik, a jövedelmi egyenlőtlenségek kutatásaiból ismert elnevezése az
Éltető – Frigyes index. Ebben az esetben az átlag fölötti jövedelmek átlagát az
átlag alatti jövedelmek átlagával vetjük össze. Teljes jövedelemegyenlőség esetén
a mutató értéke 1, ennél nagyobb érték esetén az index azt a jövedelmi ollót
mutatja, amely az átlagosan gazdagok (átlag felettiek) és az átlagosan szegények
(átlag alattiak) jövedelme között fennáll. A mutató jó szolgálatot tesz a területi
egyenlőtlenségek tényezőkre bontásakor is.

c.) Súlyozott relatív szórás: a mutató a vizsgált adatsor súlyozott átlagához
viszonyítva adja meg az adatsor szóródásának mértékét.

d.) Logaritmikus szórás: ez az ún. Atkinson mutató egyik speciális esete. A területi
jövedelemegyenlőtlenségek vizsgálatában a nemzetközi szakirodalomban
széleskörűen használt index. A logaritmikus átalakítás a közönséges
szórásmutatóhoz képest csökkenti az egyedi extrém értékek súlyát az
egyenlőtlenségekben. Ha az átlag 1, akkor (mivel log1=0) az átlaghoz viszonyított
fajlagos jövedelmek négyzetes logaritmus-összegének átlaga.

e.) Hoover index: a Hoover-index két mennyiségi ismérv területi megoszlásának
eltérését méri. A mutató szimmetrikus, a két összevetett megoszlás szerepe,
sorrendje felcserélhető. A Hoover-index az egyik legelterjedtebb,
legáltalánosabban használt területi egyenlőtlenségi mutató. Azt adja meg, hogy az
egyik vizsgált ismérv, társadalmi-gazdasági jelenség mennyiségének hány
százalékát kell a területegységek között átcsoportosítunk ahhoz, hogy területi
megoszlása a másik jellemzőével azonos legyen, a területi kutatásokban
leggyakrabban a népesség területi eloszlásával vetjük össze különféle társadalmi-
gazdasági tartalommal bíró mennyiségi ismérvek eloszlását. (NÉMETH 2005a)

6.3.2. Többszörös és többváltozós elemzési módszerek

a.) Regresszió- és útelemzés

A regresszióanalízis olyan eljárás, melynek során egy metrikus függő és egy, vagy
több független változó közötti változó közötti összefüggést elemezzük. A
regressziószámítás során (csakúgy, mint a korrelációszámítás esetében) ugyancsak a
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változók közötti kapcsolat meglétére, irányára és erősségére keressük a választ. A
regresszió- és a korrelációszámításnál feltett kérdések annyiban különböznek egymástól,
hogy az előbbi esetében becsült értékeket keresünk. A becslés csak akkor lehet
eredményes, ha megfelelő kapcsolatot tudunk létesíteni a magyarázó (független) és a függő
adatok között. A korrelációszámításnál nem ismertük a változók viszonyát (melyik a függő
és melyik a független), a regresszióelemzésnél viszont meg kell adnunk a függő és a
független paramétereket. (SAJTOS – MITEV 2007)

A többváltozós regresszió általános modellje hasonlít az egyváltozós modellhez, annyi
különbséggel, hogy több független változót építünk be, s a függő változó több független
változótól függ:

eii XXXXY  ...3322110 , ahol

Y a függő vagy kritériumváltozó,

X1, X2, X3, …, Xk a független vagy magyarázó változók. (SAJTOS – MITEV 2007)
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forrás: SAJTOS – MITEV (2007) alapján saját kiegészítés 2011

1. ábra: A struktúravizsgáló módszerek egy részének összefoglalása

A többváltozós regressziós modellben az R a megfigyelt és a becsült függő változó értékek
közötti korrelációt mutatja. R2 a korreláció négyzete, a determinációs együttható. A
mintából becsült R2 érték az alapsokaság paraméterének felülbecslése. A kiegyenlített
(Adjusted) R2 az R2 optimista torzításának kompenzációját adja. Ez egy olyan függvény,
melyben a minta méretével és a modellben lévő változók számával korrigálja az R2 értékét.
(OBÁDOVICS 2004) A becslés standard hibája a regressziós sík illeszkedésre utaló
mérőszám. Értéke a reziduumok szórását mutatja. Minél nagyobb ez a szám, annál inkább
számíthatunk kiugró adatokra, melyek igen messze esnek a regressziós sík által számukra
becsült értéktől. (NÉMETH 2005b) Ha magyarázóerő tekintetében versenyeztetni
szeretnénk a változókat, akkor olyan mutatóra lesz szükség, amely egyrészt mértékegység
nélküli, másfelől a független változók eltérő szóródásából adódó torzítások
kiküszöböltetnek. Ilyen mutató a regressziós béta, amelyet standardizált regressziós
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együtthatónak is neveznek. A béta értékek azt mutatják meg, hogy mely független változó
hatása erősebb, a béták előjele az összefüggés irányát jelzik. (SZÉKELYI – BARNA 2005)
A multikollinearitás a regressziós modellek talán legnagyobb ellensége. Kiszűrésének
legegyszerűbb módja, ha korrelálatlan magyarázó változókat építünk be a regresszióba.
Ilyeneket persze a valós életben nagyon ritkán találni, de például főkomponens elemzés
segítségével elő lehet állítani faktorok formájában. (SAJTOS – MITEV 2007, NEMES
NAGY 2009) Ezen módszert nevezi NEMES NAGY (2009) „térmentes”
regresszióanalízisnek, amely használatakor szinte sohasem sikerül erős magyarázóerejű
modellt megkonstruálni. A modell javítása újabb magyarázó, területi jegyeket tükröző
változók bevonásával kísérelhető meg. Ilyen módszerek pl. a Fixed/Random Effects Model
(valamilyen területi sajátosságot kifejező ún. dummy változó beemelése a magyarázó
modellbe), a Spatial Lag Model (a szomszédsági sajátosságok kifejezésére) vagy éppen a
Spatial Error Model (ahol a hibatag késleltettt értékei jelennek új magyarázó változóként).

Az útmodell gyakorlatilag a regresszióanalízis kiterjesztése, amely esetben szükséges
feltétel a multikollinearitás megléte. Az útmodell nem más, mint egymásra épülő
regressziós modellek (OLS, MLE, 2SLS92) sorozata. Az útmodellben szereplő változókat
nyilak kötik össze, jelezve a kapcsolatok irányát, azaz kauzális modell építhető fel. A
függő változóra közvetett és közvetlen mechanizmusok is hat(-hat)nak, ezek külső
(exogén), ill. belső (intermediális, közbülső) változókkal fejezhetők ki. Ugyanakkor
előfordul olyan eset is, amikor egy-egy változó közvetve és közvetlenül is hatással bír a
függő változóra ugyanabban a modellben. Az útmodell értékelése esetében ugyanazon
kritériumok érvényesek, mint a többváltozós regresszió esetében. (SZÉKELYI-BARNA
2005, CSITE-NÉMETH 2007b, NÉMETH 2008, GARSON 2008, SKRABSKI 2003)

A tényezőhatások felbontásának módszerét (GALÓ-KVANCZ 2006, 2007), vagy
más néven path-analízist (SZŰCS-TÖRCSVÁRI 2004) a regressziós modellben szereplő
magyarázó tényezők hatásainak szétválasztása érdekében alkalmazhatjuk. Az egyes
változók közvetlen és közvetett hatásának kimutatásának igénye azon alapul, hogy a
tényezőhatások elkülönülése nem mindig egyértelmű. Erre különösen akkor jövünk rá, ha
ugyanazon tényező totális és parciális mutatóinak az értékeit egybevetjük. Azon túl, hogy
számszerűen nem egyeznek, még előjelben is elkülönülhetnek egymástól, ami annak lehet
a következménye, hogy a tényező totális hatásának csak egy része közvetlen hatás, a többi
az egyéb – vele korreláló – tényezők közvetett, illetve közös hatása.

b.) Diszkriminancia-elemzés
A diszkriminanciaelemzés egy olyan többváltozós módszer, amelynek segítségével

esetek kategorizálását végezhetjük el a függő változó kategóriái szerint. A
diszkriminanciaelemzés elvégzése során tehát beazonosíthatjuk azokat a tényezőket
(független változókat), amelyek szignifikánsan megkülönböztetik a két vagy több vizsgált
csoportot (függő változó). (SAJTOS-MITEV 2007) Az eljárás során a magyarázó
változókból – valamelyest a főkomponens- vagy klaszterelemzéshez hasonlóan – új
változók, diszkrimináló függvények jönnek létre. Míg a főkomponens-elemzés esetében a
maximális információtartalom megőrzése a cél, addig jelen esetben olyan változókat
akarunk létrehozni, amelyek a legnagyobb különbségeket produkálják a függő változóban
definiált csoportok között. (SZÉKELYI-BARNA 2005) (A struktúravizsgáló módszerek
főbb sajátosságait az 1. ábra jelzi.)

92 Attól függően, hogy milyen statisztikai programmal rendelkezünk.
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c.) Faktoranalízis

Nem kis részben épp a fejlettség (s más összetett fogalmak) sokdimenziós és
sokmutatós jellege kényszerítette ki s egyben alapozta meg a területi kutatásokban is azt,
hogy a hatvanas-hetvenes évekre napi elemzési eszközzé váltak az összetett és rejtett,
többdimenziós és többmutatós fogalmak mérését célzó, többváltozós matematikai-
statisztikai eljárások, mindenekelőtt a faktoranalízis. (NEMES NAGY 2005b) A
faktoranalízis egy sokaságból nyerhető információkat néhány hipotetikus változóba sűrít.
A módszer közvetlen célja a megfigyelt változókat olyan közös faktorváltozók lineáris
kombinációjaként kifejezni, amelyek az eredeti változók szórásának túlnyomó részét
megmagyarázzák. (SZELÉNYI 2004) Ugyanakkor a faktoranalízis struktúra-feltáró
módszer is, ami azt jelenti, hogy nincsenek előre meghatározott függő és független
változók, hanem a változók közötti összefüggések feltárására törekszünk. (SAJTOS –
MITEV 2007) Megemlítendő a módszerrel kapcsolatban, hogy a megkapott és értelmezett
faktorok segítségével további többváltozós feldolgozásokat végezhetünk. A faktorokat
bevonhatjuk a klaszteranalízisbe, a többdimenziós skálatechnikákba, a diszkriminancia-
analízisbe, stb. (RITTER 2008)

d.) Klaszterelemzés
A klaszterelemzés tulajdonképpen egy dimenziócsökkentő eljárás. A megfigyelési

egységekhez rendelt változók jelentik azokat az eredeti dimenziókat, amelyek mentén a
megfigyelteket csoportosítani kívánjuk oly módon, hogy az egy csoportba tartozók minden
változó mentén közel legyenek egymáshoz, és mindegyik más csoporttól, klasztertől távol
essenek. A definícióból következik, hogy a klaszterelemzés kulcsfogalma a távolság. A
hasonlóság- vagy távolságmátrixok a klaszteralgoritmusok kiindulópontját jelentik. A
klasztereljárások lehetnek hierarchikusak (faszerű felépítés) vagy nem hierarchikusak (K-
közép). (SZÉKELYI-BARNA 2005) Az, hogy melyik módszert használjuk jelentős
mértékben függ a kutatási problémától vagy a szituációtól. Míg az elmúlt években a
hierarchikus eljárások népszerűbbek voltak, addig napjainkban a nem hierarchikus
módszerek elfogadottsága és elterjedtsége egyre nő. A nem hierarchikus módszerek
alkalmazása akkor előnyös, ha a mintavételi egységek száma magas. Célszerű a kétfajta
megközelítést egymásra építve alkalmazni. Először hierarchikus technikával megállapítjuk
a klaszterek ideális számát, a középpontokat, valamint beazonosítjuk a kiugró adatokat. A
kiugró elemzés kiszűrése után a megmaradt megfigyelési egységeket nem hierarchikus
módszerrel csoportosítjuk, a hierarchikus módszerből származó klaszterközpontok alapján.
A nem hierarchikus módszer ezután „finomhangolást” végez, lehetővé téve a
klasztertagság változtatását. (SAJTOS-MITEV 2007)

6.3.3. Térképi ábrázolás
És végül, de nem utolsósorban, fontos szerepet szánok a térképi ábrázolásnak,

amely módszerről TÓTH (2005) összegzését idézem. A térkép főként illusztratív eszköz,
de elemzési módszerként is hasznosítható. A térkép fontos szerepet tölt be a jelenségek,
folyamatok, egyes objektumok területi sajátosságainak, törvényszerűségeinek és kölcsönös
összefüggéseinek feltárásában. A különböző tényezőket ábrázoló térképek összevetése,
vagy több tényező egy térképen való ábrázolása útján hatékony módon tanulmányozhatók
a jelenségek területi vonatkozásai.

Úgy vélem, hogy a fenti módszerekkel kapcsolatos kritikákat is ismertetni
szükségeltetik. Ezek egyike a lineáris kapcsolatok feltételezése, amelyen számos
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többváltozós, többszörös elemzési módszer (faktor-, diszkriminancia- és
regresszióelemzés) alapul. Kétségtelen, hogy az említett módszerek segítségével
szignifikáns eredményeket tud az elemző produkálni, viszont könnyedén belátható, hogy
több változó (akár több tíz) esetében nem mindig tartható fenn a lineáris összefüggés-
rendszer. Ezen problémát – értelemszerűen – az említett módszerek nem tudják kezelni,
ezért ez hátrányként mindenképpen kiemelendő. A megoldás elemzői kreativitást igényel:
ez lehet például a korábban már említett logaritmizálás módszere (regresszióanalízis
esetében ezt már loglineáris regressziónak hívják), vagy reciprokok képzése (hiperbolikus
kapcsolat kifejezésére), amely az összes változóra kiterjeszthető.
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7. EREDMÉNYEK

Az elemzés három fő részből áll. A hipotéziseknek megfelelően elsőként az
európai regionális integráció alternatív fejlettségi térszerkezetét ismertetem,
összehasonlítva a konvencionális gazdasági térszerkezeti sajátosságokkal. A második
vizsgálatban leszűkítettem a vizsgálatokat a közép-kelet-európai térségre, elsőként a
humán fejlődés térszerkezetét ismertetem. Ezt követően a humán fejlődést eredményező-
kísérő jelenségeket azonosítom többváltozós, egymáshoz kapcsolt módszerekkel. A
vizsgálat harmadik része pedig a térség speciális humán problémáját helyezi a
középpontba, ennek kauzális modelljét ismertetem, majd a fő térbeli-gazdasági-társadalmi
magyarázó síktól való eltérések okait világítom meg.

7.1. A humán fejlettség Európában

Bevezetésként tehát a hagyományostól eltérő módszertannal, index-el kívánom
ismertetni az európai térség regionális fejlettségét, a humán fejlődést.

A három humán fejlődést kifejező dimenziót megtartva, bár kissé módosítva, a következő
deprivációs indexeket hoztam létre:

 a születéskor várható élethossz indexe,
 a képzettségi index és
 a jövedelmi index.

Jelen esetben az 1994 előtti számítási metódust alkalmaztam. Egyrészt nem kívántam a
világban használatos szélsőértékeket alkalmazni: az egyes indexek ugyanis eltérőek az
eredeti HDI komponenseitől, valamint elgondolásom szerint a minimális szélsőértékek
semmiképp sem alkalmazhatók a fejlett világban. Önkényes meghatározást pedig nem
kívántam alkalmazni. Másrészt pedig nem rendelkezem több évre vonatkozó adatokkal,
így nem is hasonlíthatók össze időben a változások, ezért nem is szükségesek (egyelőre) a
meghatározott szélsőértékek. A normalizálás során a legrosszabb részjellemző 0-val, míg a
legjobb 1-gyel jellemezhető. Így a HDI értéke az egyes területek egymáshoz viszonyított
helyzetét állapítja meg. (És itt jelenik meg a korlátozott alkalmasság.) Az alapadatok a
2004-2006 évek átlagai.

minmax

mini
i XX

XXI





ahol Xmax és Xmin a mutató két szélsőértéke, Xi pedig az i-edik ország illetve területi egység mutatója. Ezen
képlet mindhárom index kiszámítására használatos.

A születéskori várható élethossz: LIND több ízben (1992, 1993) kritizálta a
mutatót: egyrészt „minőségibb” indikátort (quality-adjusted life year) ajánlva, másrészt
pedig amiatt, hogy a genetikai különbségeket93 nem kezeli megfelelően a várható
élethossz. Ugyanakkor GOKLANY (2002) több elemzésre támaszkodva felhívja arra a
figyelmet, hogy a mennyiségi (születéskor várható élethossz) és minőségi élet
(rokkantságmentes várható élethossz) „kéz a kézben jár”. Regionális szinten széles körben
a születéskor várható élethossz érhető el, ezért ezt alkalmazom.

93 Egyes népességek szignifikánsan hosszabb átlagos élettartamot mutatnak, mint más, hasonló fejlettségű
országok népessége.
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forrás: alapadatok – Eurostat, alaptérkép – Espon, saját szerkesztés 2011

2. ábra: A HDI területi differenciáltsága az Európai Unióban

A képzettségi index: LIND szerint (1992) erősen kultúrafüggő az írni-olvasni tudás
képessége, másrészt pedig nehezen mérhető. A felnőttkori értéke a fejlett országokban 97-
99%, de egyes vélemények szerint egy népesség közel 5%-át olyan mentálisan sérült
egyének alkotják, akik nem képesek megtanulni írni-olvasni. Számos országra csak becsült
adatok léteznek, pl. az első 16 magas humán fejlettséggel bíró országra is. (HDR 2002)
Korábbi kutatásainkban alkalmaztuk a beiskolázási arányt is, de regionális szinten sokkal
erőteljesebben érvényesül az oktatási centrumok elszívó hatása.94 Erre kiváló példa Prága
esete, ahol az 5-24 évesek bruttó beiskolázási aránya 110%-os, míg az azt körülvevő
régióban (Közép-Csehország) 60%-os. Ha viszont csak a felsőfokú beiskolázási arányt
vizsgáljuk ezen területi szinten, még szélsőségesebb viszonyokat tapasztalhatunk: Prága
értéke 37%-os, Közép-Csehországé pedig 2%-os! Az összes fővárost tartalmazó régióban
30 vagy ennél magasabb a felsőfokú beiskolázási arány, Bukarestben tanulnak a legtöbben.
(Közel 43%.) A várható iskolai pedig élethossz mutatója pedig nem elérhető ezen a területi
szinten. Egyetértve a NORDREGIO (2007) és JÓZAN (2008) tanulmányaival, a felsőfokú

94 De ugyanígy érvényesül ezen tendencia a kisebb országok esetében is, mint pl. Luxemburgban. A
beiskolázási aránnyal az a probléma, hogy nem veszi figyelembe az adott ország külföldön tanuló diákjainak
számát, pl. Luxemburg esetében az arány 75%, de a luxemburgi állampolgárságú külföldön tanuló diákok
aránya 10 százalékponttal növelné ezt az értéket. Ezzel így a befogadó országok teljesítménye növekszik.
(HDR 2002)
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végzettségűek arányát tekintem olyan jelentősen differenciáló mutatónak, amely alkalmas
a tudásállományban lévő különbségek kimutatására.

A jövedelmi index: Az egy főre jutó GDP kritikáit nem ismétlem. Az EU
statisztikai hivatala 1995-ig visszamenőleg közli többek között a háztartások rendelkezésre
álló jövedelmi adatait is, egy főre vonatkoztatva. A rendelkezésre álló jövedelem a
háztartások által megszerzett tényezőjövedelmeken kívül (munkabér, kamatbevétel) a
szociális juttatásokat, transzfereket is tartalmazza, de ebből levonjuk a háztartás által
befizetendő adókat, hozzájárulásokat. Egyrészt a korábban ismertetett GDP kritika miatt,
másrészt a CMSPSP jelentés (2009: 39. oldal) konklúziója miatt („a háztartások valós
jövedelme és fogyasztása jobban jellemzi az életszínvonalat, mint a gazdasági
tevékenységet mérő GDP”) alkalmazom ezt a mutatót. A rendelkezésre álló jövedelem
GDP-hez viszonyított aránya azt is tükrözi, hogy mekkora a központi elvonás mértéke. A
centralizált jövedelem részesedése (vagyis hogy az állam a GDP mekkora hányadát vonja
el a jövedelmeknek) országról országra különbözik. (KSH 2003) A mutató meghatározása
a fogyasztáson alapul, így az entitások összehasonlítása a GDP-től eltérően a fogyasztáson
alapuló vásárlóerő-színvonal95 (PPCS) segítségével történik.

Az index a három részindex számtani átlaga. A HDI értékek 0 és 1 közötti értékeket
vehetnek fel, minél magasabb az érték, annál fejlettebb az adott régió humán fejlődése. Az
egyes országokat humán fejlődés alapján korábban három kategóriába (alacsony, közepes
és fejlett), 2009-től négy kategóriába (alacsony, közepes, magas, nagyon magas) sorolják
be. Mellőztem ezen beosztási kategóriák alkalmazását (mivel szélsőértékeket sem
használtam), ezért hat (közel) egyenlő részre96 osztottam fel a vizsgálatba vont 263 NUTS2
régiót. Megkülönbözettem kiemelkedő, magas, jó, közepes, alacsony és elégséges
csoportokat. A legalacsonyabb értékkel a román Dél-Munténia bír (0,074), humán
értelemben a legfejlettebb Belső-London (0,915). Az EU27 átlagos HD-értéke 0,576. (A
részletes eredményeket a 8/a. melléklet közli.)

A HDI-t alkotó egyes deprivációs indexek között statisztikailag megbízható kapcsolat97

van, de az egyes fejlettségi dimenziók között jelentős rangsorbéli eltérések tapasztalhatók.
A 8/b. melléklet az egészségi állapotban, a képzettségben és a jövedelmi helyzetben
meglévő ellentmondásos állapotot kívánja bemutatni. Brüsszel az egyik legjobb
teljesítménnyel bír, a belga főváros esetében kiemelkedő a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya (a népesség 41%-a), viszont a várható élethossz, ill. a jövedelmi szint
sorrendben csak a középmezőnyben van. Hasonló Luxemburg és az ír Dél- és Kelet
régiójának helyzete, előbbinél a jövedelmi helyzet a kiemelkedő, az utóbbinál pedig
képzettség eredményezi a kedvező humánpozíciót. Habár Belső-London nem került be az
alábbi táblázatba, mégis érdemes pozícióbéli helyzete miatt kiemelni (1.) az egyes
dimenziók rangsorát ismertetni: élethossz – 133.; képzettség – 2.; jövedelem – 2. Hiába a
majd háromszoros felsőfokú végzettségűek aránya, ill. a másfélszer nagyobb jövedelmi
helyzet (az egy főre jutó GDP esetében pedig több mint háromszoros előny), az

95 Míg a gazdasági teljesítmény összehasonlításához alkalmazott vásárlóerő-paritásos árfolyam (PPS) a
termékek és szolgáltatások megvásárolható mennyiségét kalkulálja, addig a PPCS a tényleges fogyasztást
becsli. Hátrányként ez utóbbinak is felróható az országon belüli árszínvonalak hiánya.
96 Az első 5 kategóriát 44, a hatodikat pedig 43 régió alkotja.
97 A várható élethossz és a képzettség között 0,330**; az élethossz és a jövedelem között 0,764**; a képzettség
és a jövedelem között 0,483** a Pearson-féle korrelációs együttható értéke. Tehát jelen esetben nem érvényes a
fejlődési dimenziók szoros kapcsolatrendszere. (A ** 99%-os megbízhatóságot jelent.)
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élethosszban éllovas olasz Marche régióban mégis három évvel élnek többet. Hasonló
élethosszbeli előnnyel bír az olasz Toszkána, Abruzzo és Szardínia, a görög Epirusz és
Dél-Égei szigetek, vmint a finn Aland szigete is, amelyek relatív kedvezőbb helyzete ezen
dimenziónak köszönhető.

A legkiegyenlítettebb fejlődési dimenziókkal a közép-kelet-európai térségek rendelkeznek,
a fejlettségi rangsor alján. A Bukarest-Ilfov régiót nem tartalmazó Románia (a ranglista
legutolsó helyein), Nyugat-, Közép- és Kelet-Szlovákia, Kujávia-Pomeránia, ill. a cseh
Délkelet esetében nem beszélhetünk jelentős ellentmondással az élethossz-, a képzettség-
és a jövedelem-depriváció mentén. Mind a deprivációs indexek legalját képviselik.
Ugyanakkor a lista legfelső, fejlettnek tekinthető (Párizst is magába foglaló) Ile-de-France
és Kelet-Anglia esetében igen minimálisnak tekinthető az egyes dimenziók közötti eltérés.
Tehát kiolvasható, hogy az egyes dimenziók egymásra kiegyenlítő szereppel bírnak ugyan,
viszont a HDI értékben vagy rangsorban megjelenő előny nem jelent komplex előnyös
helyzetet.

7.1.1. A humán fejlődés térszerkezete

A humán fejlődés térszerkezetét (2. ábra) megvizsgálva szembetűnő a közép-kelet-
európai régiók többsége által alkotott fejletlen keleti fal, illetve a portugál, a dél-spanyol, a
dél-olasz és görög régiók által képzett dél-atlanti98 – mediterrán elmaradott ív
kirajzolódása. A közép-kelet-európai térség fejlettségi gyújtópontjait főként a fővárosok,
vagy ezek térségei – ezek közül is Nyugat-Szlovénia és Prága – jelentik, de kedvezőbb
tendenciák is megjelennek, pl. Kis-Lengyelország és a dél-cseh régiók esetében. A
CSÉFALVAY (1999) által ismertetett európai térszerkezeten megjelenített fejletlen régiók
körgyűrűje szinte azonos a humán értelemben vett elmaradott ívvel, az Athént magába
foglaló Attika és Ciprus ugrik ki jó, ill. magas teljesítményével. A Cséfalvay-féle fejletlen
ív északi folytatása nem fejletlen az emberi fejlődés értelmében: Írország, Skócia, valamint
a skandináv térség néhány kivétellel (de azok is közepesen fejlettek) a jó, vagy a magas
kategória képviselői. A Pireneusok mentén (az Atlanti ív peremvidéke, ill. a „Dél Északja”
terület közötti térség) igen kiterjedt magas életminőséget kínáló klaszter található. Az
európai (gazdasági értelemben vett) magterület az életszínvonal szempontjából nem
homogén, megosztott térség. Ugyan a Pentagon-terület és az egyéb területek relációja a
Pentagon előnyét mutatja (0,679 az átlag HD-érték, míg a többi területé 0,544), számos
olyan régió található a magterületen kívül, amely kedvezőbb életfeltételeket kínál, mint
azon belül. A sarokpontok (Párizs-London-Hamburg-München-Milánó) ugyan mind a
kedvezőbb csoportot képviselik, de látható, hogy pl. Németországon belül Bajorország,
Baden-Württenberg és Hessen és néhány nagyobb város (Köln, Bréma) képviseli az
egészség – képzettség – jövedelem dimenziók csúcsát. A hagyományos nyugat-német
fejlettség ellenpontjaként megjelenik keleten a Berlin, Délnyugat-Brandenburg, Chemnitz,
Lipcse és Drezda humán-csoportosulás, amely olyan régiókat előznek meg, mint a nyugati
Saar-vidék és az északi Lüneburg. Kimondottan kedvezőtlen humán jellemzőkkel
jellemezhető (a Pentagon-területen belül) Saar-vidék, a francia Pikárdia és Nord-Pas-de-
Calais és a belga Hainaut.

98 Jelen esetben természetesen az európai kontinenst érintő Észak-Atlanti óceán déli részét érinti, nem pedig a
Dél-Atlanti óceánt.
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A következőkben az életminőség és a gazdasági fejlettség99 mutatójának statisztikai
eszköztár segítségével elvégzett térszerkezeti vizsgálatát, annak eredményeit kívánom
ismertetni. A minél pontosabb és eredményesebb térszerkezeti sajátosságok kimutatása
érdekében az európai integrációt „dezintegráltam”: vizsgáltam az EU15-öt, ill. a csatlakozó
országokat is önálló entitásként. A perifériaként megjelenő szigeteket és egyéb területeket
(Azori-, Kanári- szigetek, Madeira, Ceuta, Melilla, Málta, Ciprus) elhagytam a
vizsgálatokból.

Megállapítható, hogy a legjelentősebb térségi jegy a – minden területi egység esetében
felfedezhető – szomszédsági hasonlóság, a pozitív területi autokorreláció. A szomszédos
térségek különböző fejlődés-fejlettség jellemzői nem mutatnak jelentős eltéréseket, nem
jellemző a mozaikos térszerkezet. Különösen igaz ez a HDI esetében, ahol igen jelentősnek
minősíthető a kapcsolat, határozott a regionalizáció jelensége. A magas emberi fejlettségű
régiók magas emberi fejlettségű szomszédokkal lehet jellemezni, míg az alacsony
fejlettségű térségek szomszédjai jellemzően alacsonyabb fejlettségűek. (8/d. melléklet)

Jelentős fejlett szomszédsági hasonulás figyelhető meg a Pireneusok spanyol és francia
oldalán, a dél-angliai és a wales-i régiókban, az Alpokmenti német régiókban és Közép-
Kelet-Európa nyugati felén: a szlovén régiók, Nyugat-Dunántúl, Pozsony és Nyugat-
Szlovákia, a morva régiók nélküli cseh régiók és nyugati határ mentén lévő lengyel régiók
által alkotott „nyugati övterületen”. A többi közép-kelet-európai régió, ill. a mediterrán ív
esetében egyértelmű az összefüggő elmaradottság. Természetesen a módszer
sajátosságaiból fakadóan, számos humán szívterület mozaikosan megjelenő teljesítménye
elhalványul, mint pl. Közép-Magyarországé, Bukaresté, Berliné, vagy éppen Párizsé,
Madridé és Attikié.

A centrum-periféria viszony hasonlóan megjelenik a HDI esetében is, de hangsúlyosabban
(mindhárom entitás esetén), mint a gazdasági teljesítmény esetében. Az EU27 esetén
természetes a nyugat-kelet irányú megosztottság az új csatlakozók gyenge teljesítménye
végett, de a régi tagországok esetében nem található értékelhető kapcsolat a gazdasági
értéktermelés mentén. Viszont a humán fejlődés mentén igen, igaz gyenge közepesnek
minősíthető ezen reláció, ami a HDI-ben megjelenő jellemzők tompító, vagy éppen
felerősítő sajátosságának eredménye. Az új tagok esetében az átalakulás nyertes régióinak
teljesítményének köszönhetően hasonlóan erős közepes kapcsolat lelhető fel a gazdaság, a
humán eredmény és a nyugat-keleti elhelyezkedés között. (8/e. melléklet)

Az észak-déli pozíció a HDI esetében minden térség esetében szignifikáns, a GDP/fő
esetében pedig az új csatlakozók kivételével szignifikáns, de nem jelentős kapcsolatot
eredményez. A GDP esetében az észak-déli relációt Luxemburg, London, Brüsszel és
Hamburg teljesítménye hivatott erősíteni, főként ezen régiók gazdasági eredménye nyújtja
a csekély pozitív korrelációs értéket az EU27 és az EU 15 esetében. A humánindex
korrelációs vizsgálatakor valamivel erősebb kapcsolatokat fedezhetünk fel az EU15 és az
új csatlakozók esetében. Előbbinél a már említett dél-atlanti – mediterrán ív, utóbbinál
pedig a román régiók gyenge teljesítménye mozdítja el jelentősebb irányba az együttható
mértékét.

A tengerszint feletti magasság esetében gyakorlatilag nincs kapcsolat egyik vizsgálatba
vont térség, egyetlen fejlettségi mutató esetében sem. Feltevésem NEMES NAGY

99 A gazdasági fejlettség európai regionális alakulását a 8/c. melléklet mutatja.
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eredményeire (2007) támaszkodott, vizsgálatai szerint a magashegyi karakter
jövedelemgeneráló hatású100, eszerint ill. véleményem szerint kedvezőbb életminőség is
jellemzi az itt élőket. Az eredmények szerint szinte hasonló humán teljesítmény jellemzi a
jelentős szintkülönbség-különbséggel leírható Londont és Baszkföldet, Flamand-Brabantot
és Madridot, Észak-Hollandiát, valamint Kasztília és Leónt. Tehát ezen feltevésem nem
tartható.

A centrum-periféria viszony kiegészítésére SZABÓ et al. (2003) alkalmazta a gazdasági
súlypontoktól való távolságokat, mint fejlettséget formáló térjellemzőket. Jelen esetben
kettő hasonló jelentésű távolságindikátort használtam mindkét fejlődés-jellemző esetében.
A HDI és a GDP esetében is jelentős és hasonló nagyságú térformáló szerep tulajdonítható
mind az „összeurópai”, mind pedig a nagytérségi gazdasági-társadalmi súlypontoknak.
Minél nehezebb az adott régió elérhetősége, annál fejletlenebbnek tekinthető a régió.

Végül, de nem utolsósorban arra keresem a választ, hogy a „komplex” térbeliségnek
mekkora szerepe van a fejlettségi alapmutatóim tagoltságában. NEMES NAGY (1998),
SZABÓ et al. (2003) és CSITE-NÉMETH (2007b) elemzési módszereinek hatására az
összes térbeli változót egy regressziós modellben futtattam le, a tagolódási tendenciák
kifejezésére. (8/f. melléklet)

Első látásra feltűnő jelenség, hogy kevés változó magyarázza meg a fejlődés-fejlettség
alapmutatóit, de ezen változók is közel azonosak, irányuk is megegyezik. A legerősebb
hatással a korrelációs kapcsolatokban is „nyertes” térségi hasonulás bír, egyetlen kivétel a
régi tagországok esete, ahol a MEGA területektől való távolság, a makroregionális
tagoltság erősebb. A HDI-hez viszonyított közel feleannyi magyarázóerővel rendelkező
GDP/fő esetén a szomszédsági viszonyok alacsonyabb regressziós bétával írhatók le, ezen
változó esetében jobban kifejeződik a mozaikos térszerkezet, mint a humán index esetén.
A gazdasági súlyponttól való távolság mutatója nem került be egyik fejlettségi mutató
magyarázói közé, ami azt sejteti, hogy a fejlődés-fejlettség magterülete(i) inkább a
szőlőfürt modellnek (KUNZMANN 1992) felelnek meg. A legnagyobb determinációs
együttható a 27 tagú európai integráció humán fejlődése esetében lelhető fel, a
legalacsonyabb az EU15 gazdasági teljesítménye esetén. Általánosságban tehát
kijelenthető, hogy minél nagyobb a regionális hasonulás, ill. minél közelebb van (vagy
jobb közlekedési infrastruktúrával bír) a gazdasági-társadalmi impulzusokat közvetítő
régiókhoz az adott térség, annál nagyobb a humán és a gazdasági teljesítmény mértéke.

7.1.2. A gazdasági és a humán fejlődés kapcsolata
Az 1996-os HDR szerint a gazdasági növekedés és az emberi fejlődés között nincs

automatikus kapcsolat. De ez a kapcsolat erősíthető értelmes politikai beavatkozások által.

Regionális szinten is érdemes megvizsgálni e két mutató kapcsolatát, a GDP korábban
hangsúlyozott és kiemelkedő szerepe végett, mivel ez a fejlettség mutatója és a fejlődés
lehetőségének megalapozója térségi szinten. Kissé eltérően, mint ahogy az az éves
jelentésekben megjelenik, közlöm a HDI és az egy főre jutó GDP közötti kapcsolatot. A
GDP adatok a HDI-nek megfelelően a 2004-06 évek átlaga. A HDI legkisebb és a
legnagyobb értékének különbsége több mint 12-szeres, hasonlóan a gazdasági fejlettség
indikátorához. A HDI területi differenciáltsága a duálmutató és a logaritmikus szórás
mentén mutat nagyobb eltérést a GDP/fő alapmutatótól. (8/g. melléklet)

100 Igaz, csak Svájc és Ausztria területén.
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Az 1. táblázatban az Európai Unió által alkalmazott regionális fejlesztéspolitika főbb
célkitűzései alapján mutatom be a HDI differenciáltságát. A HDI, az egy főre jutó GDP és
a fejlesztésre szánt források kapcsolata szorosabb összefüggést sejtet. A regionális fejlődés
alapjául szolgáló GDP és a HDI átlagértéke célcsoportonként ugyanolyan irányban
változik, minél nagyobb a GDP, annál nagyobb a HDI, de a változás mértéke nem
egyenértékű a két mutató esetében. A „Phasing out” – régiók HDI csoportátlaga nagyobb
mértékben nő, mint ahogy a GDP csoportátlaga nőne101. A konvergenciarégiók HDI értéke
56 százalékkal, míg GDP/fő értéke 43 százalékkal marad el a fokozatos kivonás alatti
régiók teljesítményeitől. Első látásra ez azt is jelentheti, hogy a 75 százalékos GDP
teljesítmény ténylegesen jó határérték a fejlettség meghatározására, hiszen alacsonyabb
GDP növekedés mellett magasabb HDI érhető el. A többi fejlesztési csoport GDP
növekedése viszont arányosan nagyobb, mint az életminőség mutatójáé. Ez utóbbi jelenség
már a gazdasági határhaszon csökkenését jelzi.

1. táblázat: A regionális humán fejlődés besorolása az európai fejlesztéspolitika
tükrében

Fejlesztési besorolás HDI Egy főre jutó GDP
(EU27%-ában, PPP)

Fejlesztési források
aránya

Konvergencia célterület 0,372 57,73 79,47%
„Phasing out” (Fokozatos kivonás) 0,580 82,82 4,17%
„Phasing in” (Fokozatos bevonás) 0,611 95,41 3,45%
Versenyképesség és foglalkoztatás 0,675 117,78 12,90%

forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

A gazdasági és humán fejlődés/fejlettség közötti kapcsolat árnyaltabb, összetettebb
kifejezésére NEMES NAGY (2006) versenyképességet102, ill. gazdasági fejlettséget
elemző módszerét használtam. Eszerint a gazdasági fejlettség mutatója (egy főre jutó
GDP) felbontható jól értelmezhető, világos komponensekre. (8/h. melléklet)

A háromtényezős (triadikus) felbontás a következőképpen néz ki:

népesség
korúakaktív

korúakaktív
atottakfoglalkozt

atottakfoglalkozt
GDP

népesség
GDP _

_


Ez az összefüggés azt jelenti, hogy a fejlettség az élőmunka-termelékenység, a
foglalkoztatottság és egy korszerkezeti arányszám103 szorzatára bontható. A
versenyelőnyben részesülő csoport az átlag feletti jövedelemmel rendelkező régiók, míg
versenyhátránnyal az átlag alatti jövedelemmel rendelkezők bírnak. Azt, hogy melyik régió
kerül komplex, többtényezős, egytényezős versenyelőnybe/versenyhátrányba, az határozza
meg, hogy a három összetevő átlag alatt vagy felett helyezkedik el.

101 Ennek a magyarázata az, hogy a fokozatos kivonás alatt álló régiók mind az EU15 tagjai, míg a
konvergenciarégiók főleg a közép-kelet-európai régiókat tartalmazzák, jelentősen kisebb gazdasági és humán
teljesítménnyel.
102 Fontosnak tartom kiemelni, hogy a területi versenyképesség gazdasági és társadalmi kategória (NEMES
NAGY 2006) is, és nemcsak szimplán gazdasági értelemben veendő.
103 NEMES NAGY (2006) ugyan demográfiai megközelítéssel él ezen mutató esetében, véleményem szerint
helyesebb lenne tényleges az aktivitásra utalni az elnevezésben, hiszen nem biztos egyáltalán, hogy az arány a
korszerkezeti sajátosságoknak megfelelően alakul. Az alacsony arányt okozhatja a ténylegesen alacsony
aktivitási szint is.
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Az európai integráció teljes területén értelmezett versenyképességi tipológia
(előnyös/hátrányos) szinte teljesen szimmetrikus (3. ábra), míg a régi és az új tagországok
régióinak esetében aszimmetrikus eloszlás képét mutatja104, a versenyelőnnyel bírók
javára. Ennek oka a két térségen belüli kiugró értékek „hatékonyabb” érvényesülése
(EU15: Belső-London, Luxemburg, Brüsszel, Hamburg, Groningen és Ile-de-France,
Felső-Bajorország, Bécs és Stockholm; Új csatlakozók: Prága, Pozsony, Közép-
Magyarország és Nyugat-Szlovénia) és az átlag feljebb tornászása. Az egyes típusok
megoszlása viszonylag egyértelmű: az előnyös térségek közül a komplex, ill. a
többtényezős előny, míg a hátrányos térségekben is szintén (de előbb a) többtényezős és a
komplex kategóriákban sűrűsödik a régiók többsége. Az előnyhöz jutás feltételét –
mindhárom entitás esetében, akár egytényezős, akár többtényezős a gazdasági
versenyelőny – legnagyobb százalékban a termelékenység átlag feletti értéke biztosítja,
míg az egy-/többtényezős hátrányt is a legnagyobb mértékben a termelékenység alacsony
szintje okozza.

Ezt jelzi a duálmutató esetében a tényezősúlyokat ismertető táblázatban lévő
termelékenységi súlyarány is, a gazdasági fejlettség területi differenciálódását a
legnagyobb mértékben ezen mutató indukálja. (8/i. melléklet) Mindhárom térség esetében
több mint 70% feletti a gazdasági hatékonyság súlya105. A gazdasági aktivitás, vagyis a
korszerkezet önállóan három esetben juttatott gazdasági versenyelőnyhöz régiót (a cseh és
kelet-német régiókkal határos Felső-Frankföld, ill. Svédország legészakabban fekvő
régiója Felső-Norrland és Dél-Svédország), míg a foglalkoztatás egyetlen esetben sem. A
foglalkoztatási szintek szintén jelentősen hozzájárulnak a GDP-ben mért fejlettség területi
differenciáltságához, de mégis a korszerkezet súlya 2-2,5-szer jelentősebb a különböző
vizsgált térségekben.106 Ez rámutat az eltartási teher/eltartottság nagy jelentőségű
kérdéskörére, valamint egyre nagyobb mértékű jövőbeli szerepére is.

Érdemes külön is megvizsgálni a gazdasági impulzusokat közvetítő globális csomópontok
és a MEGA-k régióit: 25-ből csak 13 komplex előnyös, de nincs közöttük se Ile-de-France,
se Belső-London, se Bécs, Brüsszel, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Attiki, Lazio,
Piemonte és Lombardia sem.107

Kutatásom során megvizsgáltam azt is, hogy adott régiók „hogyan viselkednek” a saját
(EU15 vagy az új csatlakozók) és a teljes európai környezetben. (8/j. melléklet) Prága,
Pozsony, Stuttgart, Felső-Bajorország, Baszkföld, Navarra, Aland, Groningen, Stockholm
igen stabil versenyképességi tartalommal jellemezhető, mindkét környezetben komplex
előny a sajátosság. Brüsszel és Attika; Bécs, Közép-Magyarország és Belső-London
szintén stabil szerkezetű, az előbbi csoport egytényezős, míg az utóbbiak esetében

104 Itt a szimmetria/asszimmetria a versenyelőnyben/versenyhátrányban lévő régiók eloszlására utal. A 2.
táblázat zárójeles értékei ezt mutatják.
105 A NEMES NAGY (2006) által ismertetett, magyar kistérségekre és városokra vonatkozó elemzése esetében
az élőmunka-termelékenység súlya alacsonyabb, 60% körüli. (A különböző időpontokra elvégzett vizsgálatban
a kistérségek esetében 53,73-65,23, a városok esetében 57,62-64,50 között szóródik.) Ennek oka vélhetően az,
hogy ebben a vizsgálatban a (jóval kiegyenlítetettebb eloszlású – saját megjegyzés) személyi jövedelemadó alá
eső jövedelmek adják a gazdasági fejlettséget, ahogy a szerző fogalmaz: „a személyi jövedelmekhez kötődő
vizsgálat a versenyképesség fogalmát eltávolítja kissé annak szűkebb gazdasági tartalmától, s a társadalmi,
lakossági oldalra billenti át a hangsúlyt.” (2006: 76. oldal)
106 NEMES NAGY esetében a foglalkoztatás 30%, a korszerkezet 10%-os súllyal szerepelt.
107 Az EU27 szintjén vizsgálva ezek közül Belső-London, Brüsszel extrém kiugró GDP értékekkel
rendelkeznek.
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többtényezős előny a területi versenyképességi jellegzetesség. Javulás figyelhető meg
Málta, Mazóvia, Észtország és Nyugat-Szlovénia esetében, az első kettő többtényezős
előnyre tesz szert (Mazóvia komplex, Málta pedig többtényezős hátrányból indul), a másik
kettő pedig komplex előnnyel bír az új csatlakozók térségén belül az EU27-ben meglévő
pozíciójukhoz képest. Bréma, Párizs, Berlin, Lisszabon EU15-béli többtényezős előnyét
cseréli le, az előbbiek egytényezős előnyre, az utóbbi kettő térség pedig többtényezős
hátrányra. Külső-London az EU15-ben meglévő komplex előnyét többtényezős előnyre
váltja az EU27-ben. Látható, hogy a differenciált elemzés jelentős sajátosságokra hívja fel
a figyelmet mindkét entitás esetében, ill. a teljes integráció szintjén is. A gazdasági-
társadalmi impulzusokat jelentő nagyvárosi területek kiugró gazdasági értékei sem
jelentenek teljes mértékű, mindenre kiterjedő versenyképességi előnyt, míg Közép-Kelet-
Európában a fővárosok az EU27-ben is kiválóan teljesítenek.

forrás: alapadatok – Eurostat, alaptérkép – Espon, saját szerkesztés 2011

3. ábra: Az európai integráció versenyképességi térszerkezete

A 27 tagú európai integráció versenyképességi térszerkezetében világosan kirajzolódik a
kontinens gazdaságilag legfejlettebb és leginnovatívabb enyhén ívelt zónája, a kék
banán108. (Sőt, azon túl is nyúlik.) Igaz, ez a térség nem teljesen homogén, de eltekintve

108 Ami véleményem szerint önmagában is eredmény, hiszen ezen fejlettségi lehatárolás relatíve egyszerű
módszertannal érhető el, nem gazdaságsűrűségi mutatók alapján (PRÓBÁLD-SZABÓ 2005) vagy éppen
többváltozós módszerek segítségével. (NAGY 2006)
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attól a módszertani ténytől, hogy BRUNET (1989) nagyvárosok mentén és nem pedig
regionális szinten109 határolta le a banánt, így is könnyen lehatárolható a koncentrált
gazdasági centrumtérség. A hagyományos, az EU15 elmaradott térségeit lehatároló ív
Észak-Skóciától indul, és Kelet-Walesen, Cornwallon, Devonon, Bretagne-on, Asztúrián,
Galícián, a Lisszabon nélküli Portugálián keresztül a dél-spanyol, dél-olasz és görög
régiókig tart. A közép-kelet-európai térség Kelet-Németországgal a néhány gazdasági
szívterület (Berlin, Prága, Pozsony, Közép-Magyarország) kivételével szintén az fejletlen
és hátrányos gyepűtérségeket gyarapítja.
Világosan kitűnik, hogy Európa gazdasági gerincén belül több kisebb-nagyobb centrum
létezik. A legnagyobb ezek közül a komplex versenyképességű német magterület, mely
Baden-Württemberget, Bajorországot, Darmstadtot, Elzászt, Dél-Tirolt (It), Felső-
Ausztriát, Salzburgot, Stájerországot, Tirolt (At) és Vorarlberget foglalja magába. Jelentős
fejlett gócpontot jelent a főként nyugat-holland régiókat tömörítő komplex előnyös entitás,
ill. a közép- és dél-angliai régiók Manchesterig, ill. Észak-Yorkshire-ig felnyúló többnyire
előnyös csoportja. A holland régiókra fűződik fel a hagyományosan fejlett Flandria
Brüsszellel, Vallónia régiói többtényezős, vagy éppen komplex versenyhátránnyal
jellemezhetők. A német magterülethez csatlakoznak Észak- és Közép-Olaszország régiói,
túlnyúlva a Harmadik Olaszország régióin is. Az északi „arany háromszög” (London-
Párizs-Amszterdam) sajátossága, hogy csak az Amszterdamot magába foglaló régió
komplex előnyös, London „kettészakad”: Belső-London csupán többtényezős előnnyel bír
(a foglalkoztatás mentén esik ki), Külső-London pedig mindhárom dimenzió mentén átlag
felett helyezkedik el110, Ile-de-France szintén a foglalkoztatás átlag alatti volta
eredményezi a többtényezős előnyt. A déli Stuttgart-München-Milánó fejlett centrum
esetében a lombardiai régió vesztét a magasabb eltartott réteg (átlag alatti aktivitási arány)
okozza. A gerinctérségen belül viszonylag kevés hátrányos térség található: ilyen a német
Trier, Vallónia (Vallon Brabant kivételével), az angol Kent, Shropshire és Staffordshire,
valamint Dél-Yorkshire. Világosan kirajzolódnak a fejlett tengelyre való felfűződések: a
német-olasz magterület alpokmenti felén Nyugat-Szlovénia és Kelet-Szlovénia, a német
magterületre a dunántúli régiókon keresztül Budapest térsége, Pozsony és majdnem egész
Csehország (!).

2. táblázat: A gazdasági versenyképesség és a humán fejlődés kapcsolata

forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

Csehország nyugati határán lévő régiók teljesítménye azt is megmutatja, hogy a volt NSZK
vagy NDK szomszédja az adott régió. A kék banán nyugati felén lévő, annak indukált

109 Amely szint agglomerációs információ veszteséget is okoz(-hat).
110 Itt nyilvánvaló a funkcionális kapcsolat a két térség között, ami árnyalja a versenyképességi besorolás
eredményeit.

Gazdasági versenyelőny
Komplex Többtényezős Egytényezős

HDI – EU27 0,702 (64) 0,662 (60) 0,665 (9)
HDI – EU15 0,731 (33) 0,689 (42) 0,667 (12)
HDI – ÚCs 0,465 (11) 0,355 (10) 0,330 (1)

Gazdasági versenyhátrány
Egytényezős Többtényezős Komplex

HDI – EU27 0,530 (30) 0,481 (59) 0,384 (41)
HDI – EU15 0,632 (27) 0,628 (51) 0,583 (42)
HDI – ÚCs 0,160 (5) 0,234 (18) 0,248 (11)
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fejlődési zónája, a francia banán heterogén versenyképességi tartalommal bír, kezdve a
komplex hátrányos Pikárdiától a többtényezős előnyös Champagne-Ardenne-ig. A
központi centrumon kívül több fejlett gócpont is kitűnik, ilyen a Pireneus-menti spanyol és
francia régiók csoportja, a Dánián, Közép-Svédországon és Dél-Finnországon áthúzódó
tengely, és a korábban peremvidéknek is titulált Ír-szigeteki régiók, valamint Skócia (az
északi régiót kivéve). Az észt és lett kedvezőbb teljesítmény magyarázatát eredményezheti
az igencsak fejlett, versenyképes skandináv térség közelsége.

forrás: alapadatok – Eurostat, alaptérkép – Espon, saját szerkesztés 2011

4. ábra: A gazdasági és humán interakció reziduálisainak térbeli eloszlása

És végül, de nem utolsósorban a versenyképességi besorolás és a humán fejlettség
összehasonlításának eredményeit mutatja a 2. táblázat. Az egyes versenyképességi
kategóriák alatt a HDI átlagértékek szerepelnek. Látható, hogy a 27 tagú integráció
versenyelőnyös, valamint az új csatlakozó régiók gazdasági versenyhátrányos térségeit
kivéve a humán fejlődés követi a gazdasági fejlettség szerkezeti sajátosságait: minél
fejlettebb gazdaságilag az adott régió, annál fejlettebb az életkilátások-képzettség-
jövedelem mutatók mentén értelmezett progresszió. Az EU27 esetében a többtényezős és
az egytényezős gazdasági előnnyel bíró régiók közel azonos humán teljesítménnyel
jellemezhetők, míg az új csatlakozók esetén a disszonancia az ellentétes trendekben
jelentkezik. Minél „versenyképtelenebb” az adott régió annál magasabb a humán fejlődés
mértéke. Erre a viszonylagos ellentmondásra ad magyarázatot a következő vizsgálat.
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A két fejlettségi indikátor kapcsolatát korrelációs együttható, ill. regresszióanalízis
segítségével teszteltem. A Pearson-féle korrelációs együttható szoros és pozitív kapcsolatot
jelez, tehát a gazdasági és a humán értelemben vett fejlődés szorosan összefügg.
Következő lépésben azt vizsgálom meg, hogy a gazdasági fejlettség milyen mértékben
határozza meg az emberi fejlődés, az életminőség alakulását. A legjobb illeszkedést a
logaritmikus regresszió adta (ami szintén megerősíti a csökkenő határhaszon jelenségét),
eszerint a gazdasági teljesítmény 75,8 százalékban determinálja a humán fejlettség
mértékét. (8/k. mellékletet) Ahhoz, hogy megtudjuk, milyen hatásfokú a gazdasági
erőforrások életminőséggé való konvertálása, a hibatagok elemzése szükséges. Ennek
egyik eszköze a térképi ábrázolás. (4. ábra)

Markánsan kirajzolódik az eddig fejletlen dél-atlanti – mediterrán ív, most hatékonysági
szufficittel111 emelkedik ki. Viszont ez sem egységes, pl. a dél-portugáliai régiók, ill.
néhány görög régió, valamint az ír térségek deficittel bírnak, de mégis a térségek
többségére a gazdasági fejlettséghez mért kedvezőbb humán fejlődés jellemző. A
„Pireneusmenti” kedvező humánfejlettség igen nagymértékű humán többletet is biztosít az
itt élőknek, melyhez csatlakoznak a „Dél Északja” spanyol és francia régiói.

Országokon belül jelentős térségi differenciálódás figyelhető meg: a dél-olasz térségek
előnye mellet az észak-olasz régiók hátránya a spaciális sajátosság, Lengyelországban
pedig az eddigi (Gorzelak-i értelemben vett, egyébként komplex versenyhátrányos) keleti
fal Kis-Lengyelországgal és Szentkereszt vajdasággal határozottan kedvező humán
fejlődés-jellemzőkkel írható le.112 Ugyanilyen, területi jellegzetesség figyelhető meg
Németországon belül is: a volt Német Demokratikus Köztársaság területén lévő
tartományok előnyös foltja világos térségi differenciálódást jelez. Nagy a valószínűsége,
hogy ezen országokon belüli térségi megosztottságot az állami beavatkozás eredményezi:
ezt erősíti meg a lengyel régiók esete (TRIDICO 2007), ill. köztudomású a kelet-német
tartományok jelentős nyugat-német dotációja is, ennek térbeli differenciáló hatása
markánsan jelenik meg itt.113 Ezen tendenciát egészíti ki a Belső-Londont, Brüsszelt,
Athént és Mazóviát sújtó „humán hiány”. A globális gazdasági és társadalmi hatásokat
közvetítő London esetében is megjelenik a dualitás: Belső-London a legkedvezőbb HDI-
vel rendelkezik (0,915), gazdasági fejlettsége 17%-kal nagyobbra predesztinálja, viszont
Külső-London esetében a humán többlet 20%-os. Természetesen nem jelenthető ki, hogy a
Belső-Londontól átcsoportosított erőforrások mind Külső-Londonban érvényesülnek,
vélhetően megjelenik pl. a skót Highlands and Islands régióban, ahol szintén 20%-kal
kedvezőbb HD érték figyelhető meg. London (és a többi főváros) esetében ugyanakkor
megjelenik az ingázás hatása is (az EC [2007a] szerint az ingázás gazdaságra gyakorolt
hatása a sűrűn lakott városi térségekben a legnagyobb114), hiszen a kiugró gazdasági
teljesítményhez kimutatottan többen járulnak hozzá, mint csupán Belső-London népessége,

111 A deficit/szufficit fogalmak itt annak függvényében értelmezendők, hogy a GDP-hez képest alacsonyabb
vagy magasabb a HDI értéke.
112 A lengyel deficites/szufficites régiók nyugat-keleti megoszlása többé-kevésbé megyezik a Visztula folyó
vonalával, ill. a német és az orosz megszállás határvonalával. (Lásd TRIDICO 2007.)
113 FARKAS (2000) tanulmányában ismerteti az egyes országok költségvetésből származó interregionális
transzferek főbb jellemzőit, ebben megjelenik a Németországon, Olaszországon, Spanyolországon, Portugálián,
Svédországon és az Egyesült Királyságon belüli „Robin Hood-hatás”: a gazdaságilag fejlett régióktól való
átcsoportosítás a szegény régiókba.
114 Ezen jelenséget ismerteti DUSEK-KISS (2008) korrekt statisztikai számításokkal: Budapest hivatalos
GDP/fő értéke 16%-kal csökken, ugyanennyivel nő kb. Pest megye teljesítménye. Jelentős növekedés
figyelhető meg Nógrád megyében is (17%-os).
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s így más régiók is nyertesei (mint például természetes határtérsége Külső-London is) a
humán eredmények tekintetében. Hasonlóképpen jóval kedvezőtlenebb besorolásba került
Luxemburg is, az EU27 második legnagyobb gazdasági teljesítménye által a jelenlegi
0,732-ről 0,983-ra ugorna a HDI, de itt is jelentős az ingázás társadalmi-gazdasági
jelentősége.115 A közép-kelet-európai térségben egy extrém hatékonysági hiányossággal
jellemezhető tengely lelhető fel, ami a cseh Északnyugati régiótól a román Délkeleti
régióig tart és szinte az összes régiót tartalmazza, a fővárosokat is beleértve. Hiába Prága
Bécstől és Stockholmtól alig elmaradó, Pozsony Salzburgot, Stuttgartot és Madridot is
meghaladó, ill. Közép-Magyarország a Rajna-vidék-Pfalz-ot előző gazdasági
teljesítménye, főként az életesélyekben és a jövedelmi jellemzőkben ez nem köszön vissza.
Prága példáját kiemelve megállapítható, hogy a várható élethossz esetében 1-4 év
lemaradás, a jövedelmi szintek esetében pedig 3.000-9.000 eurónyi lemaradás
tapasztalható a hasonló gazdasági teljesítménnyel bíró nyugat-európai régióktól.116

Számos ország is található, ahol hatékonysági többlet figyelhető meg az ország jelentős,
vagy éppen teljes területén, ilyen pl.: Spanyolország, Finnország, Franciaország,
Svédország és Belgium.
Összegzésként elmodható, hogy a regionális szinten mért hatékonyság szoros
összefüggésben van olyan interregionális akciókkal, mint pl. az állami, transz- és
szupranacionális beavatkozás mértéke117, ill. az ingázás-migráció jelensége, vagy éppen a
termelési tényező-tulajdonosok térbeli helyzete. Mindezen befolyásoló tényezők jelentősen
árnyalják a regionális hatékonysági vizsgálati eredményeket, a kérdéskör tárgyalásakor
ezeket figyelembe kell venni.

7.2. A közép-kelet-európai humán fejlődés többváltozós elemzése

7.2.1. Regionális humán fejlődés Közép-Kelet-Európában

Mivel a HDI nem mutatja meg a mutató, ill. az ebben sűrűsödő egyes részterületek
mögött meglévő (eredményező vagy kísérő) társadalmi-gazdasági folyamatokat („to create
an environment in which all people can expand their capabilities”118 – HDR 1994: 13.
oldal), ezért célként a humán eredményjellemzők differenciálódását jelző folyamatok
meghatározását tűztem ki célul.

Ezen vizsgálatot több lépés során kívánom elérni: a fejlett világban lévő humán fejlődés-
jellemzők meghatározása, ezek statisztikai jellemzőinek összegyűjtése; ezen jellemzők

115 További érdekesség, hogy a még a logaritmizált formula alkalmazásával sem küszöbölhető ki ezen
térségekben jellemző „felülbecslés” jelensége, extrém kiugró értékkel bírnak ezen régiók a gazdasági
teljesítmény terén még így is.
116 Prága gazdasági teljesítménye 38.354 euró vásárlóerő-paritáson és az európai rangsor 12. helyén áll. Az
életesélyek esetében a 198., a képzettség tekintetében 81., a jövedelem rangsorában a 179. Véleményem szerint
jelen helyzetben a külföldi működőtőke nagymértékű hatása érződik a gazdasági teljesítmény esetében, viszont
a valóságban érzékelhető jóllét szintje elmarad ettől. Hasonló a helyzet Pozsony, Közép-Magyarország és
Nyugat-Szlovénia esetében is.
117 Ilyen például a humán értelemben hatékonynak tekinthető lengyelországi keleti fal (Warminsko-Mazúria,
Podlázia, Lubelski, Kárpátalja és Szentkereszt vajdaságok) régióira tervezett 2,3 mrd eurónyi kohéziós
támogatás a 2007-2013 közötti időszakban, amelynek célja a térség társadalmi-gazdasági fejlődés-ütemének
felgyorsítása. A külön, erre a térségre meghatározott operatív program neve Kelet-Lengyelország fejlesztése
OP, melynek összege külön értendő az öt régiókra jutó, a Kohéziós Alapból származó 3,7 mrd euró fejlesztési
forrástól. (EC REGIONAL POLICY 2007)
118 Olyan környezet létrehozása, amelyben minden ember bővítheti képességeit. (Saját fordítás.)



82

kapcsolatának vizsgálata; a közép-kelet-európai humánklaszterek lehatárolása és a
humánklaszterek gazdasági-társadalmi környezetének meghatározása.

Ezen elemzéshez – egymásra épülő – többváltozós matematikai-statisztikai módszereket
kívánok alkalmazni.

Első lépésben a regionális humán jellemzők kiegészítését végeztem el. Mivel a
HDI csak az alapvető humán-fejlődés – jellemzőket kívánja meghatározni („A túlélés csak
előfeltétele a további képességek és funkciók eléréséhez.” ANAND – SEN 1994: 12.-13.
oldal), ezért kiegészítő jellemzők bevonását végeztem el a szakirodalom feldolgozása
alapján. (ANAND-SEN 1994, STREETEN 1995, BURD-SHARPS et al. 2008,
STEWART 2002, STEWART 2010, Slovak HDR 2000, NORDREGIO 2007, Thailand
NHDR 2007, HDR The Czech Republic 2003, HERMELE 2006, stb.)

A kiegészítés során nem kívántam sem a thaiföldi, sem pedig a cseh példákkal élni
(számos, akár több tíz változó sűrűsödik a humán fejlődés mutatójában), mivel a koncepció
mögött meglévő társadalmi-gazdasági környezet kimutatása az alapvető cél. Számos
esetben olyan mutató is alkalmazásra kerül a fenti elemzésekben, amelyek regionális
szinten nem elérhetők (pl. a kultúra és művészetek, politikai és döntési szabadság,
társadalmi kapcsolatok dimenziói), esetleg olyan szubjektív indikátorok, amelyek csak
országos szinten állnak rendelkezésre (pl. politikai tevékenységekben való részvétel,
bizalmi indexek). Az egy indexbe való túlzott sűrítés ellen szóló érv véleményem szerint
az is, hogy a jelen esetben alkalmazott többváltozós módszerek keretet biztosítanak a
humán fejlődés – jellemzők köré, tehát azon jellemzők is meg fognak jelenni a magyarázó
változók között (várhatóan), amelyek esetlegesen a HDI-be is bekerültek volna. A központi
kérdés tehát (újra): milyen tényezők, folyamatok jellemzik, eredményezik a közép-európai
emberi fejlődés – jellemzőket?

3. táblázat: A humánfaktor tartalma, főbb jellemzői
Komponenssúlyok119 Kommunalitások

Egy főre jutó jövedelem +0,958 0,918
Egy főre jutó GDP +0,921 0,848
Élethosszig tartó tanulók aránya +0,853 0,728
Csecsemőhalandóság -0,832 0,692
Várható élethossz +0,732 0,536
Felsőfokú végzettségűek aránya +0,667 0,445

forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

A HDI-ben megjelenő dimenziókat nem egészítettem ki újabbakkal, ANAND – SEN
(1994) elveit vettem irányadónak. A hosszú és egészséges élet, az életkilátások mutatóját
kiegészítettem a csecsemőhalandósággal, a megszerezhető tudás dimenzióját az élethosszig

119 A főkomponens-súlyok megegyeznek az adott komponens és a benne sűrűsödő mutatók Pearson-féle
korrelációs együtthatójával. SAJTOS-MITEV (2007) idézi (Hair et al. 1998) az egyes megfigyelési
elemszámokhoz tartozó szignifikáns komponens-súlyokat, ezek szerint ebben az esetben a 0,75 alatti
faktorsúlyok nem járulnak szignifikánsan hozzá a faktor értelmezéséhez. Ezen logika mentén a várható
élethossz és a felsőfokú végzettség változók kapcsolata nem megbízható a faktorban, viszont a humánfaktor és
a két változó közötti (Pearson-féle) korreláció 0,01 szinten szignifikáns. Ugyan a fenti szerzők irányelvként
nevezik meg az elemszámokhoz rendelt szignifikáns faktorsúlyok mértékét, véleményem szerint a pontosabb
értelmezéshez szükséges nemcsak a főkomponens-súlyok értékét, hanem emellett a korrelációs kapcsolatokat,
ill. együtthatóik szignifikanciaszintjét is érdemes ellenőrizni. (Főleg alacsony elemszám esetében.)
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tartó tanulók arányával120, míg az életszínvonal az egy főre jutó GDP (vásárlóerő-
paritáson, logaritmizált formula121) mutatóval bővült. A vizsgálatban az így kiegészült
mutatóstruktúra fejezi ki a humán fejlettség alapkategóriáit, amelyeket nem lehet szimplán
csak humán jellemzőknek nevezni, a gazdasági versenyképesség egyik alapmutatója is
megjelenik benne (GDP/fő), ill. a tudásdimenziót kiegészítő élethosszig tanulók aránya is
alapvetően ide sorolható. Tehát átfedés tapasztalható a humán és a gazdasági fejlettség
között. Természetesen ezen három dimenzió, ill. az ebbe sűrűsödő hat mutató nem fedi le
az emberi fejlődés-fejlettség összes dimenzióját a „fejlett”122 világban, de véleményem
szerint ezen kiegészítésekkel bővített mutatóstruktúra összetettebb eredményt képez, mint
szimplán a GDP alapú fejlettségi dimenzió.

Számos kritika érte az alap humán mutatót, hogy szoros korreláció figyelhető meg az
egyes deprivációs indexek között, ezért az új mutatóstruktúra korrelációs kapcsolatait is
szükségesnek tartottam felmérni. Az adatsorok vizsgálata alapján (korrelációs mátrix, anti-
image mátrix, Bartlett-teszt, KMO-kritérium – 9/a. melléklet) megállapítható, hogy a
változók alkalmasak a faktoranalízisre. (Egyedül a várható élethossz és a felsőfokú
végzettség aránya mutatók között nincs szignifikáns kapcsolat, ami a szakirodalmi
feldolgozásnak bizonyos szinten ellentmond, hiszen ezen utóbbi két változó kapcsolata
általában szorosabb mértéket mutat. Itt valószínűleg az ökológiai tévkövetkeztetés
jelensége áll fenn.) A fejlődés más-más dimenzióinak mérésének dilemmájának is kissé
ellentmond amiatt, hogy a korrelációs kapcsolatok jelentősek és szignifikánsak, de arányuk
nem a szoros (4 eset), hanem a közepes mértékű (10 eset) felé tendálnak. Másrészt viszont
a súlyozás kérdése megoldódik e módszer alkalmazásával.

Főkomponens-elemzés segítségével létrehoztam az ún. humán faktort, melynek főbb
jellemzői a 3. táblázatban láthatók. Az létrehozott egyetlen faktor az összes információ
69,45%-át tartalmazza, amely kielégítő mértékű. (SZÉKELYI-BARNA [2005] az összes
információ sűrűsödésének alsó határát 33%-ban ismertette.) A humánfaktor sajátértéke
4,167. Megvizsgálva az egyes változók hozzájárulását a faktorhoz, az tapasztalható, hogy a
kommunalitások mértéke meghaladja a szükséges 0,25-öt, de még a SAJTOS-MITEV
(2007) által ismertetett szigorúbb 0,5-ös érték is többé-kevésbé kielégítésre került.
(Egyedül a felsőfokú végzettség aránya nem éri el ez utóbbi értéket, de alig marad el tőle.)
A komponenssúlyok és a Pearson-féle korrelációs együtthatók szignifikanciaszintje alapján
megállapítható, hogy a humánfaktor a felsőfokú végzettségűek arányán kívül az összes
változóval szorosan és megbízható mértékben korrelál123, ill. az is, hogy a gazdasági
értéktartalom szerepe meghatározó a faktoron belül. Ez azt feltételezi, hogy a szoros

120 A fejlett piacgazdaságokban az oktatás-képzés egyre kevésbé fejeződik be az iskolarendszerből való
kilépéssel, a szakképesítés megszerzésével. A folyamatos technológiai fejlődés szükségszerűvé teszi a
képzésbe való többszöri bekapcsolódást, rendszeres továbbképzést, a gazdasági szerkezet átalakulásával járó
szakmaváltást. Az egyén egész életen át tartó tanulási folyamata a munkaerőnek a gazdaság által megkövetelt
változó igényekhez való alkalmazkodását szolgálja. Az élethosszig tartó tanulás fontosságának növekedésével
a tanulás fogalma is változott, bővült. Míg korábban ez jellemzően az iskolarendszerű oktatásra korlátozódott,
addig az élethosszig tartó tanulás átfog minden olyan tervszerű tanulási tevékenységet, legyen az formális,
nemformális vagy informális, melynek célja ismeretek szerzése, illetve készségek és kompetenciák fejlesztése.
(KSH 2004b)
121 A korábbi kritikák eredményeképpen.
122 Itt a fejlettség fogalmát ebben a helyzetben a (2009. évben bevezetett) humán fejlődés kategóriák alapján
értem: Szlovénia és Csehország a nagyon magas fejlődésű, a többi vizsgált ország pedig a magas fejlődésű
csoportba tartoznak.
123 A felsőfokú végzettségűek arányával is megbízható ugyan a kapcsolat, de nem tekinthető erős mértékűnek.
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értelemben vett humán dimenziókhoz (megszerezhető tudás, hosszú és egészséges élet)
szükséges alapot a jövedelem és a gazdasági teljesítmény szolgáltatja.

A következő lépésben öt csoportot alakítottam ki – eltérve a hagyományos humán fejlődési
kategóriáktól – a kezelhetőség és a további vizsgálatok alkalmazhatóságának megfelelően.
Az alacsony megfigyelési egység-szám hierarchikus klaszterelemzés alkalmazását
indokolja, ezen belül is a Ward-féle eljárást választottam.124 (Ennek magyarázatára később
térek ki.) Az egyes klaszterek főbb átlagjellemzői a 9/b. mellékletben láthatók.

forrás: alapadatok – Eurostat, alaptérkép – Espon, saját szerkesztés 2011

5. ábra: Regionális humán-fejlődés klaszterek a vizsgált térségben

Megállapítható, hogy igen karakteres eltérések jellemzik az egyes csoportokat,
humánklasztereket az összes alapkategória mentén. Mind az egészségi állapotot kifejező,
mind a képzettségi, mind pedig az életszínvonal mutatók a legkedvezőbbek az első
klaszterben, majd folyamatosan romlanak az ötödik csoport értékéig. Az első – kiemelkedő
jellemzőkkel bíró – csoportban Prága, Pozsony és Szlovénia helyezkedik el. Ugyan
Szlovénia a GDP és a jövedelem tekintetében alacsonyabb, mint a két fővárosi régió, a
csecsemőhalandóság alacsonyabb, mint Pozsonyban, ill. az életkilátások szempontjából
magasabb két csoportbeli társánál. A második klaszterben nyolc közép-kelet-európai régió
van: Közép-Magyarország, Mazóvia, Észtország, valamint Csehország legkeletibb és
legnyugatibb régiójától eltekintve az összes cseh NUTS2 térség. Közép-Magyarország az
egy főre jutó GDP rangsorában megelőzi Szlovéniát, de várható élethosszában,

124 Más hierarchikus klaszterelemzést is elvégeztem: a legközelebbi és legtávolabbi szomszéd módszerrel, a
centroid módszerrel és a Between- és Whitin-groups linkage módszert is.
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csecsemőhalandóságában kedvezőtlenebb helyezést ér el. Észtország szintén kiemelendő
ezen csoport tagjai közül, várható élethossza a negyedik klaszterátlaggal vetekszik,
képzettség (főként a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya) szempontjából az egész
közép-kelet-európai térségben a legkedvezőbb értékkel bír. A harmadik – közepes
fejlettséggel és átmeneti jelleggel jellemezhető – klaszterben számos régió található.
Megtalálható itt a román főváros, a közép-európai banán dunántúli régiói, de ugyanúgy
fellelhetőek a keleti fal lengyel régiói is. Míg az előbbi térségek nagyobb GDP-vel és
jövedelemmel rendelkeznek, addig az utóbbiak jobb humán jellemzőkkel (várható
élethossz, élethosszig tartó tanulók aránya) írhatók le. A negyedik, alacsony fejlődés-
karakterrel jellemezhető csoport tagjai a keleti fal részei is egyben: a kelet-magyarországi
régiók és Kelet-Szlovákia találhatók itt. A magyar határmenti térségeknél kedvezőbb a
gazdasági teljesítmény, de kedvezőtlen helyzet áll fenn életszínvonal, tudás és életkilátások
szempontjából. Az ötödik, minden tekintetben a legrosszabb humán eredménnyel
rendelkező klasztert a főváros nélküli román régiók alkotják. (5. ábra)

7.2.2. A humán fejlődés társadalmi-gazdasági környezetének meghatározása

A következő lépésben az egyes humán fejlődés – klaszterek társadalmi-gazdasági
profilját, jellemzőit kívánom meghatározni faktor-, ill. diszkriminancia-analízis
segítségével.

A diszkriminancia-analízis az előre megadott csoportokat (jelen esetben a humán fejlődés
– klasztereket) a lehető legjobban elkülönítő változókat, jellemzőket határozza meg.
(OBÁDOVICS 2004) A faktorelemzés további alkalmazását több érv is alátámasztja:
egyrészt alacsony a vizsgálatban vont egységek száma, ami alapvetően meghatározza a
bevonható megfigyelési változók számát is; a diszkriminancia-analízis alkalmazása
megköveteli a multikollinearitás alacsony létét. A módszer megoldást kínál mindkét elvi és
gyakorlati problémára: alkalmas az információsűrítésre, látens változók létrehozására, a
minél összetettebb és diverzebb hatás kifejezésére, ill. egymással korrelálatlan változókat
hoz létre. (SAJTOS-MITEV 2007, SZEKÉLYI-BARNA 2005)

Az egyes klasztereket elkülönítő változók körét igyekeztem úgy meghatározni, hogy minél
szélesebb spektrumot125 öleljenek fel, ill. úgy, hogy lehetőleg azonos tartalmú mutatók ne
szerepeljenek a magyarázó modellben, valamint a létrehozott faktorokban azonosítható
társadalmi-gazdasági folyamatok tükröződjenek vissza. Alapvető cél az is természetesen,
hogy a létrejövő látens változók minél jobb hatásfokkal diszkriminálják az egyes
humánklasztereket. A faktoranalízisben szereplő változók, azok főbb jellemzői a 9/c.
mellékletben láthatók.

A faktoranalízis feltételeinek megfelelnek a bevont változók, mutatók. (9/d. melléklet) A
könnyebb értelmezhetőség, a minél jobb azonosíthatóság érdekében és a multikollinearitás
megszüntetésének126 érdekében a Varimax rotációt alkalmaztam.
Az első faktor az eredeti mutatóstruktúra összvarianciájának majd felét, a másodikkal
együtt pedig majd 3/4-ét magyarázza meg. Az elemzés értelmezése folyamán csak az 1
feletti sajátértékkel bíró faktorokat vontam be. Az egyes faktorok elnevezését az adott

125 Az eredeti mutatóstruktúra 81 változóból állt, de nyilvánvalóan ennyi mutató nem alkalmazható 47
megfigyelési egység mellett.
126 Megjegyzendő, hogy az SPSS for Windows szoftver felkínál olyan nem ortogonális forgatási módszereket
is, amely során egymással korreláló faktorok keletkeznek. (SAJTOS-MITEV 2007)
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faktorban sűrűsödő mutatók faktorsúlyai alapján végeztem el, úgy, hogy az elnevezés
minél jobban fejezze ki az adott folyamatot. (9/e. melléklet)

A faktoranalízis első – általam gazdasági versenyképességinek elnevezett – faktora hat
változót sűrít magába, ezek között megtalálható gazdaságszerkezeti, gazdasági
hatékonyságot, infrastrukturális-vagyoni helyzetet kifejező, képzettségi127, szektorális
foglalkoztatást, valamint egy demográfiai helyzetet megjelenítő változó. Az egyes
régiókhoz tartozó faktorértékek olyan látens változót jelentenek, amelyben a magas primer
szektor hozzáadott érték (ami nem a primer szektor fejlettségét bizonyítja, hanem az ipari
és szolgáltatási szektor gyenge színvonalát – ULB et al. 2006), az alapfokú végzettséggel
rendelkezők aránya, ill. a fiatalabb és aktívabb korcsoport aránya együtt mozog. A
termelékenységi ráta, a személygépkocsik aránya és a szolgáltatási szektorban
foglalkoztatottak aránya is szintén együtt mozog, de ellentétes előjellel az első három
változóval.

A humán alapkategóriák faktoranalízis-eredményei ugyan statisztikailag megbízhatóak, de
az információveszteség (ami közel 30%-os), ill. a magas mértékű korreláció a megfelelő
életszínvonal-változókkal, indokolttá teszi a gazdasági versenyképesség és a humán
faktorban sűrűsödő változók kapcsolatának elemzését. Ezen vizsgálatot korreláció-analízis
segítségével végeztem el. A gazdasági versenyképesség faktorában és a humánfaktorban
szereplő változók korrelációs kapcsolatát megvizsgálva (9/f. melléklet) az első fontos
megállapítás az igen szignifikáns és megbízható kapcsolat, ami ugyan a gazdasági
(életszínvonalbeli) mutatók esetében jellemzőbb, de a humán változók esetén is
meghatározó mértékű.

A versenyképességi elméletek és vizsgálatok128 főbb alapkategóriái (amelyek között
gyakran egyenlőségjel is van129), a GDP/fő és a jövedelmi szint, valamint az általam
gazdasági versenyképességnek elnevezett faktor változói közötti kapcsolatok csaknem
teljes mértékben szorosak. Nem várt ugyan, de a GDP/fő esetében a gazdasági szerkezetet
jelző primer szektor hozzáadott érték-arány közötti korreláció nem erős mértékű, de
ugyanakkor a szolgáltatási szektorban foglalkoztatottak aránya igen130. Emellett, a
csecsemőhalandóság területi mintázatát befolyásoló gazdasági-társadalmi fejlettséget jól
reprezentálja a faktorban sűrűsödő változókkal meglévő szoros kapcsolat; egyetlen kivétel
a szolgáltatási szektorban foglalkoztatottak aránya, de ez is alig marad el az erős kapcsolat
határértékétől. A születéskor várható élethossz esetében a legjelentősebb közvetítő tényező
az alapfokú képzettség mutatója, ami megerősíti a korábban is meglévő, jellemző
jelenséget, mely szerint a halandósági krízis a képzetlen népességet érinti. A további
mutatókkal való gyengébb kapcsolatot véleményem szerint az intraregionális
egyenlőtlenségek okozzák. Számottevő hatással bír az infrastrukturális ellátottság, a

127 A vizsgált térségben az alapfokú és a felsőfokú végzettség között nincs szoros korreláció: a Pearson-féle
lineáris korrelációs együttható értéke -0,497. Észtország, Közép-Magyarország és Pozsony esetében alig tér el
a két változó mértéke, a román Észak- Nyugat, Dél-Munténia és Észak- Kelet esetében nagymértékű (öt-,
hatszoros az alapfok javára) a differencia.
128 Ismerteti LENGYEL (2003, 2006), LUKOVICS (2007).
129 LENGYEL (2003) szerint a regionális GDP az adott régió értékteremtő erejét, míg a jövedelem (regionális
NDI) a régió lakosságának gazdagságát, vagyonosságát, befektető erejét jelenti, ez utóbbit azonosítja a szerző a
jóléttel és az életszínvonallal. Számos szerző egyenlőséget-jelet tesz a regionális GDP és a jövedelem közé.
Pedig ez nem egyenlő – még országok esetében sem – mutat rá tanulmányában DUSEK-KISS. (2008)
130 Azt is fontos megjegyezni, hogy mindkét mutató a versenyképességi piramis sikerességi faktorainak – ezen
belül is a gazdasági szerkezet – fontos indikátora.
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gazdasági hatékonyság is. A gazdasági és a humán jellemzők kapcsolata megbízhatónak
mondható, a versenyképesség fejlesztése a humán fejlődés alapmutatóinak javulásával jár.

A második faktorban (9/e. melléklet) a tényleges eltartott réteg szerepel a legnagyobb
súllyal, amit a hosszú távú munkanélküliség, a demográfiai attrakció, valamint a gazdasági
teljesítmény kumulált növekedési üteme követ. Minél nagyobb az eltartottak száma, annál
nagyobb a hosszú távú munkanélküliség aránya, ellentétes előjellel jelenik meg a migráció
mértéke (tehát nagyobb az elvándorlás az ilyen jellemzővel bíró térségekből), ill. a
gazdasági bővülés mutatója is. Jelentős faktorsúllyal bír az állami beavatkozás mértékét
kifejező mutató is, ezen változó a kedvezőtlen jellemzőkkel (eltartottsági teher,
munkanélküliség) mozog együtt, az előnytelen térségi adottságú régiókban a kiegyenlítő
szerep megjelenik. (A gazdaságilag fejlettebb, magasabb életszínvonalú térségektől elvont
adók nagy része az elmaradottabb térségekbe vándorol transzferek formájában.)
Közvetlenül kimutatható tehát, hogy a piac által termelt területi egyenlőtlenségek
kiegyenlítése állami beavatkozásokkal befolyásolhatók, vagy, ahogy NEMES NAGY
(2005a: 149. oldal) „területi” értelemben fogalmaz: „az állami, jóléti újraelosztás
kiterjedtsége vagy épp hiánya alapeleme a regionális differenciáltságnak is”.

Fontos kiemelni, hogy az eltartási teher – ahogy a faktorstruktúra is mutatja – nagyban
befolyásolható a foglalkoztatás által. Ez önmagában triviális tűnik, de hadd világítsam meg
cizelláltabban az ezzel kapcsolatos helyzetet. Egy adott társadalom (az eltartottság a szó
szoros értelmében) két rétegből áll: a foglalkoztatottakból (eltartók) és a nem
foglalkoztatottakból (eltartottak). Ezzel részben ellent kívánok mondani a napjainkban
elterjedt demográfiai megközelítésnek és ennek mérési módjának (függőségi ráták131),
hiszen „a keresőkorúakra háruló eltartási teher nem elsősorban számuktól és arányuktól
függ, hanem a foglalkoztatottságtól. Nem az a lényeg, hogy hányan vannak kereső korban,
hanem az, hogy ezek közül hányan keresnek.” (AUGUSZTINOVICS 2005: 437. oldal)

Ennek függvényében érdemes megvizsgálni az egy foglalkoztatottra jutó eltartottak
arányát a foglalkoztatottság és a korstruktúra szempontjából is. Elmondható, hogy a
térségben az átlag feletti eltartási teher átlag feletti munkanélküliséggel, ill. átlag feletti
ifjúsági korcsoporttal (0-15 évesek aránya) jellemezhető. Vagyis, ANDORKA (1987)
fogalmával élve, a „közjavak”132 csoportja többségben van. Fontos kitétel ez, hiszen ezen
korosztály fog hamarosan a munkaerő-piacra belépni, az ott meglévő egyensúlytalanságok
kiküszöbölésére. Mindezen elgondolást megnehezíti a nettó migráció negatív volta az átlag
feletti eltartási teherrel rendelkező csoport esetében. Ugyanakkor az is megemlítendő, hogy
a munkanélküliségi ráta (hipotetikus) természetes értéke133 esetén a regionális eltartási
teher jelentős csökkenést ér el; 0,12-28,3 százalékos apadás érhető el a foglalkoztatás
javításával. Ekkor a két fő eltartási arány „elolvad”, sehol sem éri el ezt az értéket; magas

131 A fiatalkori, az idős és a teljes függőségi ráták közlése elterjedt. Fiatalkor általában 0-15 vagy 0-18 éves
korosztály, az idős korosztály pedig 60, ill. 65 év felettiek aránya. A korcsoportok „határértékeinek”
függvényében változik az eltartó réteg. (Pl.: 15-65, 18-60 évesek.) Ugyanakkor természetesen nagyon fontos
információt nyújtanak a jelenlegi „elméleti” helyzetről, de a teher nagyban függ a gazdasági aktivitástól, ill. a
foglalkoztatás szintjétől is. Nem is található szoros kapcsolat a különböző demográfiai megközelítésű
függőségi ráták és az eltartottság mértéke között. (9/g. melléklet)
132 „[…] felnevelésük költségeit túlnyomó részben egyénileg, családilag hozzuk, viszont felnőtt korukban az
egész társadalom jólétét fogják emelni, az általuk létrehozott nemzeti jövedelemből mindenki, nem csak
szüleik fognak részesedni”. (ANDORKA 1987: 23. oldal)
133 Jelen helyzetben 5%-os értékkel kalkuláltam.
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értékek csak az alacsony gazdasági aktivitással jellemezhető régiókban lelhetők fel. (9/g.
melléklet) Ezért is különösen fontos a társadalmi kirekesztés134 felszámolása.

A második faktorban lévő változók, ill. a humán alapkategóriák közötti szoros korrelációs
kapcsolatok száma alacsony: itt is főképp a gazdasági értéktartalommal bíró GDP és a
jövedelem esetében jellemző. (9/i. melléklet) A magas egy főre jutó GDP-vel rendelkező
térségek jelentős demográfiai attrakcióval bírnak, a bruttó regionális termékben, a
rendelkezésre álló jövedelemben gazdag régiókban az újraelosztás mértéke alacsony,
fordítottan arányos az életszínvonal mutatóival. A humán jellemzők esetében az
újraelosztás mértékét jelző indikátor szerepe tekinthető jelentősnek, az összefüggés
erőssége közepes mértékű, az elmaradott térségekben magasabb a csecsemőhalálozás
értéke. A felsőfokú végzettségűek hatása is szignifikáns, nagyban elősegítik az adott régió
gazdaságának növekedési lehetőségeit. Ez a faktor is főleg a gazdasági jellemzők mentén
szerveződik. Véleményem szerint az eltartottsági faktor hatása a humán jellemzőkre
közvetett jellegű, főleg a GDP és a jövedelmi mutatókon keresztül érvényesül.

Kiemelendő a GDP és ezen mutató növekedési üteme közötti kapcsolat is, amely pozitív,
tehát általában a magasabb fejlettségű térségek magasabb növekedési ütemmel párosulnak.
Ezen kapcsolat bővebb taglalása indokolt a regionális konvergencia tükrében. A gazdasági
fejlettségbeli távolságok csökkenéséhez (gazdasági felzárkózás) az alacsony fejlettségű
régiók esetében kiugróan magas és tartós növekedésre van szükség. Az utolérés ideje
kiszámítható a következő képlet segítségével:

 
 ab

BA

ff
FFt

loglog
loglog






Ahol:
 FA és FB az egyes régiók fejlettségi szintje (ebben az esetben az egy főre GDP, a

2006. évre vonatkozóan),
 fa és fb pedig a növekedés üteme (itt az 1995 és 2004 közötti időszak rátája).

Az A régió az utolérendő (fejlettebb), B pedig az utolérő (fejletlenebb) régió. A módszertant NEMES NAGY
(1998) közli.

Nyilvánvaló (9/j. melléklet), hogy a korábban említett fővárosi fejlettségbeli dominancia,
nemcsak a statikus, hanem a dinamikus mutatóban is megjelenik. Prága, Pozsony és
Közép-Magyarország utolérte a célként kitűzött térség gazdasági teljesítményét,
Szlovéniának, Bukarestnek és a lengyel központi régiónak már nem sok idő kell (5-8 év)
ahhoz, hogy utolérje az EU27 teljesítményét. Ezen számítások szignifikánsan jelzik a
monocentrikus térbeli – gazdasági szerkezet tényét. A balti államokat ma az EU27
gazdasági teljesítményének kb. a fele-kétharmada, de a nagyon magas felzárkózási ráta 10-
16 év alatt kiegyenlíti az egy főre jutó GDP-ben mért gazdasági teljesítményt. (1995-ben
ezen országok, régiók egy főre jutó GDP-je az EU27 egyharmada volt!) A másik véglet, a
„nem éri utol” kategória hat cseh és hat román régióban található, ami annak köszönhető,
hogy növekedési rátájuk nem éri el a célként kitűzött entitás növekedési rátáját. Az elérni
kívánt gazdasági teljesítményt produkáló térségek növekedési ütemét alig meghaladó
növekedéssel rendelkező régiók felzárkózási ideje történelmi távlatokat eredményez. Több
ilyen régiót is találhatunk a vizsgált térségben, többek között a 2004. évi európai integráció
legalacsonyabb gazdasági teljesítményével rendelkező Kárpátalja, Lublin és Opolskie
lengyel vajdaságok is. Magyar vonatkozásban pedig Dél-Alföld lelhető fel ezen régiók

134 Amely jelenséget a HDR-ekben a hosszú távú munkanélküliséggel azonosítanak.
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között, román viszonylatban pedig a Nyugati régió „utolérési ideje” emelkedik ki. (824
év!) Tehát látható, hogy a felzárkózás nemcsak több évtizedet, de extrém időhosszt
igényelhet a jelenlegi trendek alapján.

A módszer kritikájaként meg kell említenünk azon kitételeket is, amelyek hasonlóan a
Solow-modellhez135, az eredmények fenntartásokkal való használatát indokolja. Elsőként,
maga a polarizáció ténye, amelynek a Solow-féle elmélet alapján nem lett volna szabad
bekövetkeznie (MEYER 2005), másodszor pedig „a tisztán piaci mechanizmusokon
nyugvó, külső beavatkozásokat kizáró fejlődés” (ismerteti NEMES NAGY 2007), mint
kitétel. (Ami az európai és hazai fejlesztéspolitika meglétét ismerve szintén nem tartható.)
Harmadik probléma pedig a regionális szint, ill. az abból adódó interregionális akciók
korábban ismertetett sajátosságaiból adódik.

7.2.3. A humán fejlődés és társadalmi-gazdasági környezetének kapcsolata
És végül, annak érdekében, hogy a közép-kelet-európai régiók humán fejlődésének

„külső” környezetét, ennek összefüggéseit be tudjam mutatni, a többváltozós módszer
eredményeként kapott faktorok mentén diszkriminálom az egyes humán fejlődés-
klasztereket. Az Enter módszerrel lefuttatott vizsgálat során a gazdasági versenyképesség,
ill. az eltartottság faktorok egy-egy diszkrimináló függvénybe kerültek, mely funkciók
100%-ban magyarázzák az egyes humánklaszterek elkülönülését. Az egyes (mindkét)
függvények igen jelentős és szignifikáns hatással bírnak magyarázómodellemben. (9/k.
melléklet) A módszer megkívánja a közel azonos csoportnagyság meglétét; ez itt ugyan
nem teljesül, de a Box-féle M mutató mértéke nem szignifikáns (0,132), azaz a
varianciahomogenitás feltétele teljesül.136

Az első függvény pozitív térfelén azok a régiók helyezkednek el, amelyek gazdaságilag
fejlettebbek, versenyképesek, a negatív részen pedig a strukturális gazdasági gyengeséggel,
alacsony képzettséggel és kedvezőbb demográfiai jellemzőkkel bíró térségek vannak. A
második függvény pozitív felén a magas eltartottsági teherrel, kedvezőtlen foglalkoztatási
környezettel, elvándorlással és nagyobb állami beavatkozással jellemezhető környezet
található, a negatív térfélen pedig kedvezőbb gazdasági-társadalmi jellemzők vannak.

A faktoranalízis, ill. a diszkriminancia-elemzés eredményei alapján kijelenthető, hogy a
közép-kelet-európai térségi humán differenciálódást igen jelentős és karakteres folyamatok
írják le. Fő tanulság az, hogy a humánklaszterek elkülönülése főként a gazdasági
teljesítmény és az eltartási teherrel összefüggő folyamatok törésvonala mentén következik
be. Ugyanakkor felfedezhető az is, hogy az első faktorban a hatékonyság, míg a
másodikban inkább a méltányosság indikátorai a meghatározóak, vagyis a
versenyképesség koordinátarendszerében elhelyezhetők a humán teljesítmény által
differenciált közép-kelet-európai régiók. Ezt mutatja a 9/l. melléklet.

135 Ugyan ez az elemzés nem a Solow-modell közép-kelet-európai szinten elvégzett elemzése (amely azon a
feltevésen alapul, hogy az alacsony fejlettségű térség magasabb növekedési ütemmel, míg a fejlettebb térségek
alacsony növekedési ütemmel párosul), de azon alapul. Ezen vizsgálat ugyanazon változókkal operál, de azt
vizsgálja, hogy az adott régió fejlettségi szintje és a fejlődési üteme alapján mikorra éri el az EU27 gazdasági
fejlettségi szintjét.
136 Itt térek vissza a Ward-féle módszer sajátosságára. Mivel az eljárás a klaszteren belüli szórásnégyzetek
alapján alakítja ki a klasztereket, ez megfelelő alapot ad a diszkriminancia-analízishez, ahol kitétel a
varianciahomogenitás. Ugyanazon független változó varianciájának a függő változó csoportjaiban hasonlónak
kell lennie. (SAJTOS-MITEV 2007)
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A diszkriminancia-elemzés legfontosabb teljesítményértékelő kimenetének, a
klasszifikációs táblának elemzése is kielégítő eredményt ad. A modell illeszkedésének
tesztelése során a helyesen besorolt elemek aránya 85,1%, míg a keresztellenőrzés után
83,0%, amely eredmény jónak ítélhető meg. Hét régió „átvándorlása” figyelhető meg.

Az egyes klaszterek jellemzői, főbb összefüggések:137

Kiemelkedő humán fejlettségű klaszter (1. klaszter): Mindkét dimenzió mentén a
legfejlettebb csoportot találjuk itt. Mind a gazdaságszerkezet, a hatékonyság, az
infrastruktúra, a képzettség mentén a legkedvezőbb értékek jellemzik a csoportot. A
csoportban a legalacsonyabb a fiatal korosztály aránya (vitalitás), ami azt sugallja, hogy a
fejlett országokhoz hasonlóan itt is megjelenik az alacsony termékenység, mint
demográfiai jellemző. A folyamatos bevándorlás (amely jelenség megjelenik az
eltartottsági faktorban) és a várható élethossz növekedése viszont kompenzálja a
népességfogyás jelenségét. (JÓZAN 2006) Az eltartás terhe még az egy főt sem éri el
foglalkoztatottanként – bár, véleményem szerint a napi ingázók még kedvezőbbé tehetik az
eltartottság mértékét – és, ehhez kapcsolódóan a hosszú távú munkanélküliség mértéke is
itt a legalacsonyabb. És, mindezen teljesítményt úgy érik el, hogy az állami elvonás
mértéke a legnagyobb. (Emellett természetesen azt is meg kell jegyezni, hogy a gazdasági
teljesítmény itt a legmagasabb, sőt extrém kiugró értékkel bíró régiók is találhatók, tehát az
elvonás mértéke után is jelentős gazdasági eredmény marad a térségben.) Fontos kiemelni,
hogy ezen gazdasági jellegű csoportból esik ki Szlovénia, amely valamelyest
elmaradottabb mindkét dimenzió mentén, így a második gazdasági klaszterbe kerül át.
Ezen jelenség azt jelenti, hogy Szlovénia humán teljesítmény szempontjából hatékonyabb,
mint az, ami a gazdasági versenyképesség, teljesítmény esetén várható volna. Módszertani
szempontból megjegyzendő, hogy az ebben a klaszterben sűrűsödő térségek egy-egy várost
jelentenek, ami könnyen magyarázza – főképp főváros esetében – a fejlett gazdasági
térségbe való besorolást.

Jó humán fejlettségű klaszter (2. klaszter): Ezen humán klaszterre a csökkenő
gazdasági versenyképesség jellemző, ill. az eltartottság mérték kissé magasabb az előző
csoport értékeinél. Relatíve fejlett csoportnak tekinthető ez is. A román fővárosi régió
gazdasági fejlettség tekintetében átvándorol ebbe a csoportba, tehát a gazdasági
teljesítmény humán teljesítménnyé konvertáló képessége alacsony fokú; hiába a fejlettebb
gazdasági hatékonyság, a humán fejlődés jellemzőiben ez nem azonos eredménnyel jelenik
meg. (Még amellett is, hogy fővárosi régióról van szó.) A „tudatosan vezérelt” aggregációs
adatveszteség jelensége okozza Közép-Magyarország és Mazóvia (Budapest és Varsó
hinterlandjaival bővített régiók) helyzetét, létét ebben a csoportban.

Alacsony-közepes humán fejlettségű klaszter (3.-4. klaszter): gazdasági
versenyképesség tekintetében köztes állapotot képviselnek az itt lévő régiók, az eltartottság
mentén viszont jelentős teherrel írható le nagy részük (a vízszintes tengely pozitív térfelén
lévők). Ami – a korábbi, korstruktúrát is figyelembe vevő eltartási terhet ismerve –
bizonyos értelemben demográfiai háttérrégióvá is teszik ezen térfelet. Itt a legmagasabb a
fiatal korosztály aránya a vizsgált térségben, ezzel együtt a 0-15 év közötti korcsoport is,
viszont igen karakteres jellemző ezzel együtt a munkanélküliségi ráta igen magas léte, ami
a fiatal korcsoportra (15-24 évesek) is kiterjed. Ez megnöveli az elvándorlási kedvet is,
tehát a megtermelt humán erőforrás máshol érvényesül. (Akár bel-, de főleg külföldön.) A
migrációt az életszínvonalban (foglalkoztatás, szegénység, jövedelem) meglévő

137 Zárójelben ismertetem a 9/l. melléklet ábráján lévő klaszterazonosítókat.
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differenciák befolyásolják (EC 2007a, SZABÓ 2005, OECD 2008a), de az erős kulturális,
ún. emigrációs hagyomány (GLATZ 2004, SZABÓ 2000) is felerősíti ezt a jelenséget a
nagy részben lengyel régiókat magába sűrítő térfélen. Az utolsó nagy átsorolás itt
figyelhető meg: Közép-Morvaország a második humán klaszterből ide sorol (tehát humán
hatékonysággal bír), míg a negyedik humán csoport összes tagja (Észak-Magyarország,
Észak- és Dél-Alföld, valamint Kelet-Szlovákia) szintén átsorol ebbe a gazdasági
klaszterbe. Ez utóbbiak ugyan gazdasági értelemben fejlettebbek, mint egynéhány lengyel
határmenti régió (keleti fal), mégis az egészségi állapot, a képzettség és az életszínvonal
tekintetében elmaradottabbak náluk. Az átsorolás eredményeként létrejövő új
humánklaszterek funkciójellemzőit a 9/m. melléklet ismerteti.

Elégséges humán fejlettségű klaszter (5. klaszter): a gazdasági szerkezetben
meglévő strukturális egyenlőtlenségek itt a legmagasabbak, itt a legalacsonyabb a
regionális gazdaság hatékonysága, az infrastruktúra helyzete kedvezőtlen, valamint
jelentős a képzetlen (40% feletti arányban vannak a csak alapfokú képzettséggel
rendelkezők) népesség aránya. Viszont a reprodukciós képesség itt a legmagasabb a
vizsgált térségben. Fontos megjegyezni azt is, hogy a gazdasági versenyképesség (és a
humán fejlődés alapkategóriái) mentén legalacsonyabb szinten álló térségek
viszonylagosan kedvező eltartási teherrel és foglalkoztatási környezettel jellemezhetők, a
klaszterátlag majdnem eléri a második klaszter átlagát. Hiába a jobb eltartási faktor-
struktúra, ez önmagában nem eredményez kedvező humán fejlődés – jellemzőket.

Az átvándorlásoknak köszönhetően a diszkriminancia-analízis eredményjellemzői
egyértelmű javulást jeleznek. (A Box-féle M mutató értéke 0,197; a keresztellenőrzés utáni
helyesen besorolt régiók aránya 91,5%-ra módosul.)

Általában tehát kijelenthető, hogy a közép-kelet-európai térségben a gazdaságilag
fejlettebb, versenyképes térségek humán tekintetben is fejlettebbek, míg az eltartási teher
nagysága alacsony mértékben befolyásolja az emberi fejlődés mértékét, nem konzisztens a
két jelenség volta. A gazdaságilag fejlett szigetek humán értelemben is sziget jelenséget
mutatnak, viszont számos régióban hatékonysági disszonancia jellemző. Erre pozitív példa
Szlovénia és Közép-Morvaország, negatív pedig Magyarország keleti fele és Kelet-
Szlovákia. Ugyanakkor a területiségből adódó folyamatok – mint pl. az állami kiegyenlítés
vagy éppen a migráció hatása jelentős és hangsúlyos szereppel bírnak a humán fejlődés
jelenségének magyarázatában. Meg kell említeni azt is, hogy a humán fejlődés elméletében
és mérésében ugyan kitüntetett szereppel bíró, de nem minden esetben megjelenített
társadalmi részvétel mutatója138 nincs szoros kapcsolatban a humán jellemzőkkel.

7.3. Főbb egyenlőtlenségi tendenciák az idő előtti halandóság mentén

A legelterjedtebb egészségi állapot – társadalmi-gazdasági fejlettség vizsgálatot a
GDP/fő és a várható élethossz kapcsolatának összevetése jelenti. Ezzel összhangban – bár
kissé módosítva – a jövedelmi helyzet és a férfi idő előtti halandóság kapcsolatát
ismertetem. A vizsgált európai térségre jellemző jövedelmi helyzet, ill. az ehhez
kapcsolódó regionális férfi halandóság igen nagy hatásfokkal írható le egy másodfokú
polinom függvény segítségével. (10/a. melléklet) Viszont az is látható, hogy a két entitás
jövedelmi fejlettsége, ill. az ehhez kapcsolódó halandósági helyzete eltérő trendekkel
írható le.

138 Pl. a HDI-ben nem, de a HPI-ben (hosszú távú munkanélküliség) szerepet szánnak a társadalmi
részvételnek.
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Összeurópai szinten a Preston-görbéhez hasonló eredményt kapunk: a kedvezőbb
jövedelmi helyzet kedvezőbb idő előtti halandóság-arányt eredményez. Ezen belül a
közép-kelet-európai térségre jellemző trendvonal igen meredek (ami igen nagy szóródással
párosul), majd az EU15 régióin keresztül ez a meredekség tovább csökken (csökkenő
mértékben) egészen a 18.500 eurós jövedelmi pozícióig, majd onnan enyhe mértékű
növekedés figyelhető meg. 10.000 eurónyi jövedelem környéke az a fordulópont, ahol a
halandóság már kedvezőbb értéket vesz fel. A növekedési trendet a magas jövedelmű
térségek eredményezik, mint pl. Luxemburg, Belső-London, Bréma, Hamburg, Felső-
Bajorország és Ile de France. A trendvonaltól való negatív eltérés Közép-Kelet-Európában
főképp a magyar régiók, a balti térségek és a lengyel Lódz esetében jelentős, az EU15-ben
pedig az Azori szigetek, Madeira, Jón szigetek és a francia Nord-Pas-de-Calais esetén
kedvezőtlenebb az egészségi állapot a gazdasági fejlettségnél. Ha viszont a két térséget
külön elemezzük, akkor visszaköszön a WILKINSON (1994) által ismertetett egészségi
állapot – jövedelem reláció (nyilvánvalóan itt nem országokról van szó), a fejlődő régiók
esetében az egészségi állapot a jövedelemmel arányosan nő, míg a fejlett régiókban az
egyenlőtlenségek a meghatározók. Az egészség-vasfüggöny keleti felén lévő Szlovénia és
Prága belesimul a nyugati régiók adatsorába, olyan szomszédok társaságába kerül, mint
Dánia, a portugál Algavre, és Észak- és Nyugat-Finnország.

7.3.1. A regionális halandósági krízis magyarázata
A következő elemzésben a közép-kelet-európai férfi halálozás regionális szinten

értelmezett kauzális modelljét kívánom bemutatni. Az elemzés első részében az idő előtti
halandóság és a térbeli elhelyezkedés, valamint a regionális fejlettség alapmutatói közötti
összefüggések kimutatására törekszem, a minél jobb magyarázóerővel bíró modell
kidolgozását tűzöm ki célként. A második vizsgálat során pedig azt kívánom megvizsgálni,
hogy a kidolgozott modell eredményei mennyiben felelnek meg a hagyományos regionális
társadalmi-gazdasági fejlettség területi sajátosságainak, ill. azt, hogy kik a relatív
nyertesek/vesztesek a halandósági krízis térségi megoszlásában.

Ehhez „kétszeres” útelemzést fogok alkalmazni: egyrészt a CSITE-NÉMETH
(2007c), ill. a NÉMETH (2008) által alkalmazott módszert, másrészt pedig a SZŰCS-
TÖRCSVÁRI (2004), ill. a GALÓ-KVANCZ (2006, 2007) által ismertetett eljárást. A
közvetve, valamint a közvetlenül ható változók és a halandóság kapcsolatát többlépcsős
regresszióelemzés segítségével, míg a közvetlenül ható tényezők, ill. a függő változó
kapcsolatát path-analízis segítségével elemzem.

Ezen módszertani sajátosságnak két oka van: egyrészt az ismét alacsony elemszám (ami a
többlépcsős regressziót magyarázza), másrészt pedig a hibatagok elemzése is feladat.
SZÉKELYI-BARNA (2005) vizsgálata során az alkalmazott modellben a közvetve és a
közvetlenül ható mutatókat egy regressziós egyenletben futtatták le. Ugyan ők nem
elemzik a reziduumok eloszlását, de saját vizsgálataim során torzító hatást139

eredményeznek a maradéktagok esetében.

Elsőként, az eddig vizsgált közép-kelet-európai régiók körét bővítettem ki az
egészségparadoxon által is érintett kelet-német (volt szocialista) térségekkel: Berlin140,

139 A multikollinearitás is okoz torzító hatást, erre a vizsgálatok során kitérek bővebben.
140 Ugyan Berlin a II. világháború után négy részre osztatott (formailag Kelet- és Nyugat-Berlin, a nyugati
városrészen belül brit, amerikai és francia övezetek), mégis a korábbi halandósági statisztikák egyben, csak
Kelet-Németországot említik.
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Észak- Kelet és Dél- Nyugat Brandenburg, Mecklenburg-Előpomeránia, Chemnitz, Lipcse,
Drezda, Szász-Anhalt és Türingia NUTS2 régiókkal. Bulgária adatai nem elérhetők
regionális szinten (vagy a halandóság, vagy pedig az azt magyarázó változók esetében),
így kimaradt az elemzésből. A regionális fejlettség mutatói közül (a halandóság
társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeit leíró szakirodalomnak megfelelően) a képzettségi,
jövedelmi, gazdasági és foglalkoztatási mutatók; a térségi szerkezet, elhelyezkedés
indikátorai esetében a közúti távolság, vidékiség, ill. a regionális koncentráció főbb
jellemzőit a 10/b. melléklet ismerteti. A társadalmi-gazdasági hatásokat közvetítő
társadalmi tőke-, ill. stresszindikátorok nem elérhetőek összehasonlítható formában, az
European Social Survey keretén belül található ugyan regionális szintű felhasználható adat,
de ezek eltérő időpontra vonatkoznak, vagy pedig a vizsgálat szempontjából túlságosan
friss adat.

Hipotézisek: elképzelésem szerint a térbeli elhelyezkedés és a térszerkezet
befolyásolja az általános gazdasági fejlettséget, az pedig a halandóságra közvetlenül ható
társadalmi-gazdasági fejlettségi tényezőket. Áttételes hatások is feltételezhetők, az
elérhetőség és a térszerkezet ugyanúgy hatással van a társadalmi-gazdasági folyamatokra,
ill. magára az idő előtti férfi halandóságra is. (6. ábra)

A térségi szerkezet, elhelyezkedés esetében:
– A vidéki területen élők aránya: minél több a vidéken élők aránya, annál

kedvezőtlenebb életfeltételek jellemzők és ez közvetve vagy közvetlenül hat a
halálozás mértékére;

– A pentagon területtől való közúti távolság: a nyugat-keleti relációk kifejezésére az
adott régió Európa innovatív központjától való közúti távolságát alkalmazom,
minél nagyobb a távolság, annál nagyobb a középkorú halandóság mértéke;

– A legközelebbi európai motorterülettől való közúti távolság: a fejlettséget
közvetítő hatás kimutatására alkalmazom ezen mutatót: minél kisebb a távolság az
adott motorterülettől, annál nagyobb a gazdasági tejesítmény, ill. a jövedelem
mértéke;

– A legnagyobb városban élők aránya: a feltevés meghatározás előtt ki kell térni
ezen mutató „hátterére”: mind az Európa 2000+ (1994), de főképp az Európai
Területfejlesztési Perspektíva (1997) kitér az európai térség egyenlőtlenségeire,
amire többek között a válasz a városhálózat kiegyensúlyozott fejlesztésére, ill. a
policentrikus városhálózat kialakítására. Az indikátor ezen elgondolás mentén
keletkezett, tehát az intraregionális egyenlőtlenségeket hivatott kifejezni. Mivel
NUTS2 szinten eltérő területi közigazgatási szintekkel találkozhatunk, ez igencsak
megnehezíti a hipotézis megalkotását. (pl. míg Prága és Berlin önálló régió
esetében 100 % körüli, addig Szlovénia esetében a mutató értéke 22%.) Mégis,
elgondolásom szerint minél nagyobb az egyenlőtlenség mértéke, annál nagyobb a
halálozás mértéke141;

– Három funkcionális városi területtől való közúti távolság: ehhez a mutatóhoz is
megjegyzést kell, hogy tegyek: ez a nagytérségi, határokon túlnyúló
(transzregionális, esetlegesen „euroregionális”) szerkezetet, hálózatot142 kifejező

141 Kistérségi szinten CSITE-NÉMETH (2007c) alkalmazta ezt a mutatót. Ezen a szinten az urbanizáltság ill. a
városiasság kifejezésére alkalmas az index.
142 Csakúgy, mint a policentricitás esetében, ezen elképzelés is egyike a stratégiai céloknak a fenti
dokumentumokban.
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indikátor. Gondoljunk csak a jelenleg is fontos Budapest-Bécs- Pozsony
háromszögre, vagy akár a Debrecen-Nagyvárad, a Miskolc-Kassa, ill. a Temesvár-
Arad- Szeged múltbéli, jelenlegi és jövőbeli kapcsolatokra143. Feltételezésem
szerint, minél tagoltabb a nagytérségi szerkezet, minél jobb az elérhetősége az
adott régiónak, annál kisebb a halálozások aránya.

Az általános regionális gazdasági fejlettség esetében:

– Termelékenység: minél nagyobb a regionális gazdasági teljesítőképesség, a
termelékenység mértéke, annál alacsonyabb a halandóság szintje;

– Egy foglalkoztatottra jutó eltartott: minél több az eltartási teher, annál több a
halálozások száma;

– A primer szektor hozzáadott érték-aránya: minél fejlettebb a gazdasági szerkezet,
annál kisebb a halálozás aránya.

A társadalmi-gazdasági fejlettség esetében:

– Rendelkezésre álló háztartási jövedelem: minél nagyobb a jövedelmi szint144, annál
kisebb az idő előtt elhunyt férfiak aránya;

– Foglalkoztatás-koncentráció: abban a környezetben, ahol magas a társadalmi
részvétel, ott alacsonyabb a halandóság mértéke;

– Közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya: minél magasabb a
képzettebb népesség aránya, annál alacsonyabb a középkorú férfiak halálozási
aránya.

forrás: saját szerkesztés 2011

6. ábra: A halandóságot magyarázó útmodell sémája

Elsőként a gazdasági teljesítményt magyarázó térbeli útmodellt hoztam létre a
közvetítő és a közvetített hatások kimutatására.145 A közvetített hatás kifejezése alatt a
pentagon területet alkotó MEGA-k földrajzi koordinátáinak számtani átlagától való közúti
távolság percben maghatározott idejét, míg a közvetítő hatások kifejezését a legközelebbi

143 A városok, városhálózatok vizsgálatának példái: FARAGÓ (2009), BESZE (2009).
144 Itt is fontosnak kívánom (újra) megjegyezni, hogy ezen jövedelmi mutatóban az állami kiegyenlítő szerep is
megjelenik, tehát nem csak a szimpla piac által termelt egyenlőtlenségek szerepét kívánom érzékeltetni.
145 Hasonló magyarázó modellel élt NÉMETH (2008) is, a magyarországi kistérségek gazdasági fejlettségét
meghatározó földrajzi helyzet, megközelíthetőség indikátorok közötti kapcsolatok kifejezésére.
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európai motorterülettől (Berlin, Bécs, München, Helsinki) való közúti távolság percben
való időtartamát értem. Azt kívánom érzékeltetni, hogy mely hatás erősebb, mely
határozza meg nagyobb (és természetesen megbízhatóbb) mértékben az adott közép-kelet-
európai térség gazdasági potenciálját. (Amit itt a GDP/fő, a termelékenységi ráta és a
rendelkezésre álló jövedelem mutatókkal fejezek ki.) Ha külön elemezzük a két távolság
hatását regresszió analízis segítségével, megállapítható, hogy a pentagon területtől való
távolságok esetén magasabb a lefedett heterogenitás rész. (10/c. melléklet) Viszont, ha a
gazdasági magterülettől való távolság mellé közvetítőként bevonom az adott, legközelebbi
európai motorterülettől való távolságot, ez utóbbi hatása már nem szignifikáns egyetlen
gazdasági fejlettség mutató esetében sem. Nyilvánvalóan a túlzott multikollinearitás
jelensége figyelhető meg itt is (VIF=5,65), hiszen a Pentagon-központ és az európai
motorterületek között igen szoros korreláció tapasztalható. Tehát a gazdasági teljesítmény
regionális differenciálódásában az európai magterülettől való távolság a meghatározó;
Bécs, München, Berlin, ill. Helsinki természetesen önmagában is térformáló térség, de
közvetítő szerepe a jelentősebb regionális szinten vizsgálódva. Másik érdekes jelenség a
rendelkezésre álló jövedelmet magyarázó modell magasabb determinációs együttható
értéke a szimpla gazdasági teljesítménymutatók modelljeinek függvényében. (Melynek
magyarázatára később kitérek.)

A halandóságot magyarázó modell elsődleges tényezői nem mindegyike magyarázza az
általános gazdasági fejlettség mutatóit. Az átlag alatti gazdasági hatékonyságot a gazdasági
magterülettől való minél nagyobb távolság és a vidéken élők nagy aránya okozza, ill.
azokban a régiókban jellemző, ahol alacsonyabb népességkoncentráció figyelhető meg. Az
eltartási teher arányát igen kis mértékben magyarázza meg a modell, itt is a magas
népességkoncentrációjú térségekben jellemző az alacsony mérték. Ezen jelenség is a
fejlettebb térségek jellemzője: a gazdasági gócpontokban a demográfiai attrakció nagyobb,
az odavándorlás és az ingázás hatása jelentős, kedvezőbb az eltartás mértéke. A gazdasági
szerkezet elmaradottságát szintén a gazdasági magterülettől való távolság, ill. a vidéken
élők aránya befolyásolja. Minél távolabb van, és nagyobb vidéki népességgel bír az adott
régió, annál magasabb a primer szektor BHÉ-e, annál fejletlenebb a regionális gazdaság.
(10/d. melléklet)

A másodlagos és a harmadlagos magyarázó változók kapcsolatára áttérve, megállapítható,
hogy az újra-elosztott jövedelmek nagyságát az adott régió gazdasági hatékonysága, ill. a
központi magterülettől való távolság határozza meg. Immáron másodjára fordul elő, hogy
az államilag kiegyenlített jövedelmek szintjére igen nagy hatással bír az európai
magterülettől való távolság. Az első esetben nagyobb magyarázóerővel hat, mint akár a
GDP/fő, vagy a termelékenység esetén. Ugyan nem egy funkcionális kapcsolatokkal bíró,
egységes entitás áll a vizsgálat középpontjában, de „elvárható” lenne, hogy a térbeliség,
főként a gazdasági magterülettől való távolság csekélyebb magyarázóerővel hasson a
kiegyenlített jövedelmekre.

Az adott régióban foglalkoztatottak sűrűségét, nagyságát a vidéki területen élők aránya, a
legnagyobb városban élők aránya, ill. a három funkcionális városi területtől való távolság
határozza meg. Mivel a foglalkoztatás-koncentráció a népességszámot is tükrözi (a
népsűrűséggel való Pearson-féle korrelációs együttható értéke +0,991), így nem okoz
meglepetést, hogy a vidéki területeken élők aránya hat a legnagyobb mértékben.146 Ezt a

146 És a koncentrációs mutató így megfelelően súlyozza a régiókat is.
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regionális egyenlőtlenség mutatója követi (minél többen élnek a régió legnagyobb
városában, annál nagyobb a foglalkoztatás; eklatáns példái a német, a magyar, a szlovák, a
cseh és a román fővárosok régiói), valamint a három funkcionális városi területektől való
távolság. Ez utóbbi mutató, ill. ennek iránya érzékelteti a közép-kelet-európai térségi
szerkezet sajátosságát, a fővárosok és néhány nagyobb városi régiót kivéve az egész tér
elmaradott vidéki terület147. A képzettség humán és gazdasági fejlettségi mutatóként való
kezelését szintén alátámasztja az útmodell eredménye. Ott fedezhető fel magasabb
képzettségű népesség, ahol fejlettebb regionális gazdasági szerkezet van, ill. amely térség a
gazdasági központhoz van közelebb (vagy jobb infrastruktúrával rendelkezik), valamint
alacsony az inaktívak száma. (7. ábra, 10/e. melléklet)

A vizsgálat keretei között közvetlenül hat tényező van hatással a férfiak korai
halandóságára, ezek összesen 77,8%-ban határozzák meg az általam fejlettségnek tekintett
mutatót. Ez kiemelkedő megmagyarázási aránnyal bír.148 Legnagyobb mértékben a
foglalkoztatás-koncentráció hat, azt az egyenlőtlenség mértékét kifejező indikátor követi,
majd a képzettség szintje, a jövedelem, ill. a Pentagontól való távolság, és végül a három
funkcionális városi területtől való átlagos távolság következik. (7. ábra, 10/f. melléklet)

A foglalkoztatás, a képzettség és a jövedelem mutatói negatív előjellel szerepelnek; tehát
minél nagyobb a képzettek és a munkában állók aránya, ill. a jövedelmek szintje, annál
alacsonyabb a középkorú férfiak halandósága. A pentagon területtől való közúti távolság,
ill. az egyenlőtlenség mértéke növeli a halandóságot. Egyedül a három funkcionális
várostól való távolság lóg ki a hipotézis sorából, minél alacsonyabb a távolság, annál
nagyobb az idő előtt elhunyt férfiak száma.

Közvetetten hét tényező magyarázza a közvetlen hatással bíró változókat, amelyek között
átfedések is fellelhetők. Az EU gazdasági központjától való, a három funkcionális városi
területtől való távolság, ill. a legnagyobb városban élők aránya nemcsak közvetlenül
eredményezik a halálozások mértékét, hanem közvetve is.

A közvetlenül és a közvetve érvényesülő tényezők irányának igen nagy része a
hipotézisnek megfelelően alakult: minél jobb az elérhetőség, kedvezőbb a földrajzi helyzet,
annál kedvezőbb az általános gazdasági és a társadalmi-gazdasági fejlettség, ill. a
halandósági értékek is.

A fővárosok torzító hatása miatt ezen régiók nélküli elemzés elvégzése is indokolt. A
fővárosi régiók közül egyedül Mazóviát hagytam meg, itt az aggregációs adatvesztés olyan
nagymérvű, hogy nem veszélyeztet a kiugró értékek jelensége. Látható, hogy nagymértékű
változás az egyenlőtlenségi, ill. a foglalkoztatási mutató esetében tapasztalható, mindkét
esetben jelentős (50 % körüli) visszaesés jellemző. Ezen egyenlőtlenségi, koncentrációs
változók nagy aránya tipikusan agglomerációs jellemző.149 A gazdaságilag fejlett
térségektől való távolság esetében kis mértékben a hatóerő mértékének növekedése
figyelhető meg. Fontos jelenség az is, hogy az előjelek esetén nincs változás, viszont az

147 Az OECD vidéklehatárolási módszertana alapján Berlinen, Prágán, Pozsonyon, Közép-Magyarországon
kívül csak Lódz és Szilézia esetében beszélhetünk alapvetően városi térségről, NUTS2 szinten.
148 Ennél magasabb R2-t (82,5%) DARÓCZI (2004b) ért el az európai országokban vizsgált, férfi születéskor
várható élethosszt magyarázó modelljében. Magas (60% fölötti) megmagyarázási arányt közöl DARÓCZI
(2004b), SKRABSKI et al. (2003), KOPP-SKRABSKI (2001), SKRABSKI (2003), CSITE-NÉMETH (2007c)
és VARGA (2007). Csekély R2-tel (32, ill. 22%) szolgáló modellt alkotott GROENEWEGEN (2003).
149 Amit természetesen kisarkít a fővárosi térségek önálló, vagy csak a közvetlenül „kapcsolódó” térségek
felfűzésével létrehozott városrégiók statisztikai lehatárolása is.
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erősség sorrendjében igen. A képzettség, a jövedelem, ill. a pentagontól való távolság
eredeti rangsort követi, ide ékelődik be a foglalkoztatási, ill. az egyenlőtlenségi index, ezt
pedig a nagytérségi hálózatot kifejező mutató követi. A magyarázóerő tekintetében
minimális csökkenés tapasztalható, 1 százalékpontos a változás mértéke. Úgy gondolom, e
statisztikai jellemzők a függvény stabilitását is jelentik. (10/f. melléklet)

A következő lépésben a tényezőhatások felbontását végzem el közvetlen, közvetett és
közös hatásokra. Ezen mozzanat célja az egyes magyarázóváltozók komplex
hatásmechanizmusainak elemzése, feltárása. GALÓ-KVANCZ (2006, 2007) közli, hogy
amennyiben a tényezőváltozók közötti kapcsolat szorosság egyik esetben sem éri el a
többszörös korreláció értékét, a számítási eredmények gyakorlatban is hasznosíthatók.
Ezen kitétel alapján a modell releváns, mivel a teljes terület, ill. a fővárosok nélküli régiók
esetében is tartható ez a tétel.

forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

7. ábra: A férfi halandóság magyarázó útmodellje

A közvetlen hatások sorrendjében nincs változás (nem is lehet), viszont a közvetlen és a
teljes hatások ismertetése fontos információkat közöl számunkra. Megállapítható, hogy a
közvetlenül ható tényezők közvetve is hatással bírnak a halandóságra, ill. egymásra is. Sőt,
némely mutató: a pentagontól való távolság, a képzettség, a foglalkoztatás (kivétel a
főváros-modellben) és jövedelem közvetett hatása nagyobb, mint a közvetlen hatás. Fontos
megemlíteni a foglalkoztatás-koncentrációt, ahol a közvetlen hatás csökkenti a közvetett
hatást, jelezve a túlzott koncentráció egészségtelen hatásaira. Ugyanezt a jelenséget erősíti
meg az egyenlőtlenség esetében is. (10/g. melléklet)

A közvetett hatások részletes kimutatására a regressziós egyenletben szereplő változók
egymás közötti kapcsolatának elemzése szükséges. Ennek eredményeit mutatja a 10/h.
melléklet. A melléklet azt mutatja be, hogy a halandóság és az egyes magyarázótényezők
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közötti Pearson-féle korrelációs együttható „hogyan alakul át a standardizált bétává”, mely
mutató milyen hatással bír az egyes magyarázótényezőkre.

Az egyenlőtlenség mutatója önmagában nem bír szignifikáns hatással a halandóság
mértékére, csak a többi erőforrás-mutató teszi azzá, a fővárosokat tartalmazó modell
esetében jelentősen kidomborodik a foglalkoztatás egyenetlensége150, jelzi a főként
monocentrikus országokban jelenlévő koncentrációs folyamatokat. Ugyanúgy a jövedelem
is jelentős „szignifikánssá tevő erő”, melynek egyenlőtlenségét a német régiók
termelékenységet meghaladó rendelkezésre álló jövedelemszintje magyaráz. Ezen jelenség
a Németországon belüli állami kiegyenlítés kelet felé való nagyobb eltolódásának
eredménye151. Így, ennek következtében a vizsgált térségben a rendelkezésre álló
jövedelem területi differenciáltága nagyobb, mint a megtermelt érték, vagy akár a
gazdasági hatékonyság egyenlőtlenségének mértéke.152 Ez magyarázza a gazdasági
magterülettől való távolság erősebb hatását a szimpla térmodell, vagy pedig az
útmodellben szereplő jövedelem-magyarázat esetében is. Ugyancsak számottevő
egyenlőtlenség figyelhető meg a képzettségi szerkezet mentén is.

A táblázatból az is kiolvasható, hogy a társadalmi-gazdasági erőforrások kapcsolatban
állnak, együtt mozognak153, egymást is magyarázzák, komoly összefüggésekkel bírnak.
Azon régiókban, ahol magas a képzettek aránya, ott magas a társadalmi részvétel és a
jövedelmek szintje is. Számos, eltérő területi szinten elvégzett vizsgálat (RITTER 2008,
NÉMETH 2008) is igazolja ezt a tételt, ezen összefüggéseket.

Az EU gazdasági magterületétől való távolság napjainkban meghatározó tényező a
halandósági krízis magyarázatában. Önmagában is jelentős a relatív helyzet, az
elhelyezkedés szerepe, de az áttételes hatások szerepe még ennél is nagyobb: mindhárom
szocio-ökonómiai erőforrás-jellemző esetében igen erős közvetítő hatással bír. Ennek
magyarázata a nyugat-kelet irányú fejlettségi tengely és a CSÉFALVAY (1999) által
„átjáróház típusú határok” dominanciájának elnevezett jelenség. Az „átjáróház típusú”
határok dominanciájának az oka elsősorban a közép-kelet-európai régiót tagoló fejlődési
különbségekben rejlik. Közép-Kelet-Európában keletről nyugatra haladva szinte minden
ország- vagy régióhatár után egy fejlettebb térségbe lépünk. Ráadásul a közép-kelet-
európai országok többsége erősen centralizált, fejlődési energiáit és erőforrásait egyetlen
vagy néhány központba sűrítik, ezek az energiák és erőforrások pedig csak lassan és
nagyon legyengülve jutnak el a határszéli peremek felé. (CSÉFALVAY 1999)

A másik, térbeliséget kifejező mutató hatását a Pentagon területtől való távolsággal való
kapcsolat szűri ki: ugyan a társadalmi-gazdasági fejlettség tekintetében egyenként közepes
kapcsolatokat fedezhetünk fel (minél jobb az elérhetősége az adott régiónak, annál jobb a
jövedelmi és foglalkoztatási helyzet, ill. a térségi népesség képzettsége kedvezőbb), de a

150 Ami adódik a foglalkoztatási környezetet leíró mutató sajátosságából is, de a logaritmizált formula mellett is
kiugró a változó szerepe. Az is megjegyzendő, hogy ezen koncentráció természetesen nemcsak a
foglalkoztatottak számára igaz, hanem a megtermelt gazdasági értékre, jövedelmekre, beruházásokra, stb.
151 Németországon belül speciális státuszú területek közé tartoznak a keleti régiók, a német állam 1996-ban 101
mrd ECU-t áldozott transzferekre, míg az EU Strukturális Alapjának ötéves költségvetése (1989-93 között) 64
mrd ECU volt. (FARKAS 2000)
152 A tendenciát a területi polarizáltság (Duál mutató), a szórás típusú mérőszámok (relatív-, ill. súlyozott
relatív szórás) és a területi megoszlások eltérését mérő index (Robin Hood index) eredményei is megerősítik.
(10/i. melléklet) Egyedül a szélsőértékek összevetésére alkalmas range-arány esetében marad le a jövedelmi
indikátor.
153 Ami a három változó azonos előjeléből következtethető.
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pentagon területtel való kapcsolat szinte minden fejlettségi mutató esetében erősebb. Sőt, a
két térbeliséget kifejező mutató közötti korreláció is igen erős és pozitív előjelű154: minél
közelebb van az adott régió az európai gazdasági központhoz, annál közelebb van három
jelentős transznacionális jelentőségű városhoz. Ez jelzi azt, hogy a „nyugati öv” – területen
lévő régiók gazdasági-társadalmi értelemben magasabb beágyazottsággal bírnak, de azt is,
hogy a peremvidéki integrálódás még várat magára.

7.3.2. A regionális egészségparadoxon nyertes és vesztes régiói
A következő lépésben azt kívánom megvizsgálni, hogy a halandóság helyzete

mennyiben egyezik meg a hagyományos társadalmi-gazdasági fejlettség térszerkezeti
mintázatával. Vajon a kedvezőbb gazdasági fejlettségű régiók relatív pozícióikhoz képest
kedvezőbb halandósági adatokkal bírnak? (És vica versa.) Ezen vizsgálat előtt az
útmodellemet részletesebb elemzés alá kell venni.

Az látható, hogy a magyarázó változók nem függetlenek egymástól, ennek mértékére
szolgál a regressziós modellekben a variációinflációs tényező (VIF). Ezt a statisztikai
program minden egyes magyarázó változóra is számolja, szakirodalmi adatok alapján
(SZAKÁLNÉ 2008, KOVÁCS 2008) a multikollinearitás káros mértéke 5, vagy afeletti
VIF érték esetében áll fenn. Jelen esetben a káros mértékű multikollinearitás jelensége nem
tartható. (10/j. melléklet) Az útmodell kitétele a nem túlságosan magas multikollinearitás
(GARSON 2008), ám ennek értékére nem tesznek utalást, viszont extrém mértékű VIF-
értékkel155 is találkozhatunk a szakirodalomban. A standardizált hibatagok normális
eloszlásúak (a Kolmogorov-Smirnov-próba szignifikanciaszintje megerősíti ezt – 10/f.
melléklet). Az autokorreláció mértéke szintén elegendően kicsiny156. Az útmodell esetében
nem igazán fontos kitételek ezek (mivel nem becslésre alkalmaztam a regressziót), viszont
a hibatagok túlzott torzulásának elkerülése végett igenis fontos információkat közölnek a
fenti ismérvek.

Így, a regressziós vizsgálat eredményeképpen elvégezhető a hatékonysági vizsgálat:
melyik régió esetében beszélhetünk kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb halandósági
viszonyokról, mint amelyre gazdasági-társadalmi, ill. térbeli helyzete determinálja. Ezen
kérdésre a választ újra a térképi ábrázolás segítségével válaszolom meg. Hat kategóriát
alakítottam ki, annak függvényében, hogy a maradéktag milyen mértékben több, vagy
kevesebb a tényleges standardizált halandósági rátánál. Ennek eredményeképpen a 8. ábrán
láthatóak a közép-kelet-európai halandóság térbeli sajátosságai. Elsőként rátekintve a
térképre, a halandósági többlet/kedvezmény térségi megoszlása nem követi feltétlenül a
gazdaság regionális fejlődésének megoszlását. A gazdasági gócpontok nem mindegyike
nyertes, a keleti fal pedig néhány kivétellel az. Az ipari átalakulás fő térségei részben
kedvezőbbek, mint amelyet a társadalmi-gazdasági fejlettségük indokol, egy részük viszont
nem. Mi lehet erre a magyarázat? Fontos információkat, ill. részleges magyarázatot
adhatna a pszicho-szociális stressz, a társadalmi tőke mértékének regionális ismerete. De

154 A fővárosokat tartalmazó modellben a Person féle korrelációs együttható értéke +0,681**, míg az azokat
nem tartalmazó modellben pedig +0,701**. (A ** 99%-os megbízhatóságot jelent.)
155 NÉMETH (2008) doktori disszertációjában a gazdasági fejlettség magyarázatára alkotott útmodelleket,
amelyekben az egyes magyarázó tényezők VIF-értéke meghaladta a 15-ös értéket is.
156 A Durbin-Watson statisztika értéke a fővárosokat is tartalmazó modellben 1,393; határértékek: 1,342-1,812.
A határértékek meghatározása a konstans figyelembevételével történt.
(http://www.stanford.edu/~clint/bench/dw05a.htm, letöltés 2010-09-05)
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mivel ezek jelen pillanatban nem ismertek, ezért hatásukat csak becsülni tudjuk, részben
ezzel is magyarázva az eltéréseket.

A regressziós modellek hibatényezőinek lokális sajátosságként való értelmezése rávilágít
(NEMES NAGY 1998, NEMES NAGY – NÉMETH 2005) a magyarázó térségi,
társadalmi és gazdasági vezérsíktól való eltérésekre. A magyarázat – véleményem szerint –
csak részben vezethető vissza a regionális egyenlőtlenségekre, túlmutat azokon. Számos
kulturális, történelmi sajátosság eredményezi a halandósági többletet vagy éppen kedvező
helyzetet.

Az eltérések további részleges magyarázatára vetem össze a jövedelmi helyzet és a
tbc okozta idő előtti halandóság rátáját. A régiókon belüli egyenlőtlenségekre utal e két
változó kapcsolata. A fertőző tbc (Morbus Hungaricus157) elterjedése a szociális helyzettől
függ, egyik legfontosabb determinánsa a társadalmi depriváció. (UZZOLI 2004, ÁDÁNY
1998) A jövedelmi helyzet és a tbc okozta halandósági ráta esetében feltételezhető a
fordított összefüggés: minél alacsonyabb a jövedelmi helyzet, annál nagyobb a deprivált
népesség aránya, ill. a tuberkulózis okozta halálozások aránya. A két változó közötti
összefüggést legjobban a hatványfüggvény magyarázza, közel 70 %-ban. Tehát általában a
feltevés helyes, de az is tapasztalható, hogy számos régió jelentősen eltér a trendvonalhoz
viszonyítva, ami a tbc térségi sajátosságaival is magyarázható.158 (10/k. melléklet)

A vizsgált, az egészségparadoxon által érintett térségben a legnagyobb férfi
halandósági többlettel jellemezhető régiója Szilézia. Annak ellenére, hogy a nehézipari
térség Lengyelország és Közép-Kelet-Európa szerte az egyik legversenyképesebb régió,
még mindig a regionális átalakulás nehézségeit nyögi (LUX 2008, SZCZEPANSKI-
CYBULA 1997, OKRASKA 2000, OECD 2008b) és az idő előtti halálozás tekintetében is
„fekete lyuk” a térség. A régión belüli társadalmi egyenlőtlenségekre utal a tbc okozta
halandóság trendvonaltól kiugró értéke.

Ha az ipari területeknél járunk, érdemes Szilézia bővebb környezetét is ismertetni, az ipari
centrumtérséget, a NEFEDOWA (1996) által ipari háromszögnek nevezett makrorégiót.
Ezen terület sarokpontjai Halle, Lódz és Budapest, a többlet viszont érinti a cseh Észak-
Nyugatot, Türingiát és Chemnitzet is. Látható, hogy az idő előtti halandóság tekintetében
többé-kevésbé homogén a régió, abból a szempontból, hogy a legtöbb régióban
halandósági többlet figyelhető meg. Kivételként Lipcse, Drezda, Szász-Anhalt és a lengyel
Opole jelölhető meg. A háromszög két kisebb háromszöget is magába foglal, a német-
cseh-német határon lévő első, valamint a lengyel, cseh és szlovák határmenti második
fekete háromszöget, melyek jelentős környezetet degradáló potenciállal bírnak napjainkban
is. (BUSE et al. 2003) Megtalálható itt a könnyűipari átalakulás által érintett térségek is, pl.
a „lengyel és a cseh Manchester”: Lódz és Ostrava. (OECD 2008b, OECD 2004) A
nehézipari körzetekben (Szilézia, Morva-Szilézia, Usti, Észak-Nyugat Bohémia, Karlovy
Vary, Liberec, Hradec Kralove) az elsavasodott környezet mellett relatíve magas és
koncentrált munkanélküliség, alacsony képzettség és alacsony társadalmi tőke (OECD

157 Londonban az angol ipari forradalom hőskorában a tuberkulózis okozta az összhalálozás egynegyedét; a
gümőkórt akkor londoni betegségnek is nevezték. A száz évvel ezelőtti magyarországi gümőkór halandóság
hasonló volt a cseh-lengyel iparvidék tuberkulózis mortalitásához. Budapest és Bécs „tüdővész halandósága”
alig tért el egymástól, Párizsé és Prágáé magasabb volt. A morbus hungaricus annyira jogos elnevezés az új
kutatások fényében, amennyire a vérbajt egy időben francia betegségnek (is) hívták. (JÓZAN 2002)
158 Korábbi tapasztalatok azt jelzik, hogy a tbc-nek több áldozata van a nagyvárosokban, mint vidéken (JÓZAN
2002), ami napjainkra is érvényes.
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2004), szegregáció és gyenge önállótlan közösségek (LUX 2008) jelensége rombolja az
egészségi állapotot. Lipcsében, Halléban (kémiai iparfejlesztés) és Drezdában
(mikroelektronika) a tradicionális iparfejlesztés hozott pozitív eredményt, míg
Chemnitzben (gépkocsi- és gépgyártás) adaptációs problémák léptek fel. Ez utóbbi térség
volt az NDK legiparosítottabb térsége és az újjáegyesítés óta 20 százaléknyi népességet
vesztett. (STAHL 2010, KARL et al. 2003) Türingiában a korábbi, szovjet
fegyvergyártáshoz szükséges ipari szerkezet átalakítása, rekonstrukciója várat magára.
(LINTZ-SCHMUDE 2000) Nyugat-, és Közép-Szlovákia relatíve rosszabb helyzete
véleményem szerint nemcsak az ipari átalakulással érintett Közép-Vág völgyét és a Zsolnai
kerületet (volt szovjet piacra termelő fegyvergyártó üzemek) érintő vegyes, de főleg
negatív hatások miatt adódik, hanem az ezen régiók déli részében élő jelentős magyar és
roma kisebbség kedvezőtlen egészség- (és társadalmi-gazdasági) jellemzői miatt is.
(FINKA et al. 2000, NHDR SK 2002, ROSICOVA et al. 2009, HULANSKÁ et al. 2007)
Dél-Szlovákiában 1998-ban a hivatalos statisztikák szerint a roma férfiak 13 (várható
élethossz 55 év), míg a roma nők 17 (várható élethossz 59 év) évvel éltek kevesebbet az
országos átlaghoz viszonyítva. A roma népesség 80%-a függ az állami redisztribúciótól. A
hosszú távú és az állandó munkanélküliség széleskörű jelenség a romák között. (NHDR
SK 2002)

A posztszocialista átalakulás egyik legnagyobb nyertesei – az idő előtti halandóság
tekintetében – a volt NDK tartományai. A korábban említett, napjainkban is ide irányuló
jövedelemtranszfer nagyban könnyítette meg a térség társadalmi kohézióját, enyhítve a
regionális átalakulás negatív hatásait. A gazdaságit még nem igazán, hiszen a vizsgálat
időszakában a férfiak munkanélküliségi és a tartós munkanélküliségi rátája a legmagasabb
a térségben, meghaladva a lengyel és a szlovák átlagértékeket is. 159 A transzformációs
irodalom (GORZELAK 1997, CSÉFALVAY 1999, PAPANEK 2004) által keleti falnak,
ill. gyepűnek nevezett, társadalmi-gazdasági értelemben elmaradott térségek esetében
jelentős kedvezmény tapasztalható, főleg a lengyel részen160. Szintén szó esett már a
jövedelem- és egyéb erőforrástranszferekről, de egyéb előnyös jelenségek is
megfigyelhetők ezen területen. Az igen alacsony termelékenységű, nagymértékű
elvándorlással sújtott, magas agrárfoglalkoztatású és magas rejtett munkanélküliséggel
jellemezhető térségekben a szolidaritás kulcsfontosságú jellemző (OECD 2008b), a nem
kormányzati szervezetek nagy aránya magasabb szociális igényeket sejtet. (UNDP 2006)
Valószínű ezek a trendek jelennek meg Kelet-Szlovákiában is, Ugyancsak összefüggően
kedvezőnek mondható térségről beszélhetünk a történelmi Pomeránia területén, amit a
német Mecklenburg-Elő-Pomeránia, a lengyel Pomeránia, Nyugat-Pomeránia, Pomeránia
és Kujávia-Pomeránia alkot.

A közép-kelet-európai halandósági krízis abszolút nyertese Szlovénia, térbeli
helyzete, társadalmi-gazdasági fejlettsége, ill. kohéziója közel 40%-kal alacsonyabb idő
előtti halandóságot jelent. Szlovénia egyike volt a fejlettebb szocialista országnak; a
korábbi gazdasági-kereskedelmi kapcsolatait (főleg Ausztriával és Olaszországgal)
könnyedén alkalmazta az átalakulás után is, leküzdve olyan gazdasági, és ebből következő
társadalmi problémákat, mint Jugoszlávia felbomlása, a horvát háború, stb.

159 Ahogy a dolgozat elején leszögeztem, a volt NDK-t nem tartom Közép-Kelet-Európához tartozónak, viszont
gazdasági értelemben ahhoz tartozik, paradox módon humán értelemben viszont a „nyugati” térség vallhatja
magáénak.
160 Varmia-Mazúriától indul és tartalmazza az elmaradott régiókat: Podlázia, Lublin, Kárpátalja, kiegészülve
Szentkereszt és a Nagy-Lengyelországi vajdaságokkal.
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Szintén kedvező helyzet jellemzi Románia teljes területét, a Nyugat régió kivételével. A
Nyugat régió – főleg az Arad, Temes és Krassó-Szörény megyékben felfedezhető –
magasabb halandósági többlete egyrészt több évszázados történelmi okokra vezethető
vissza161, az idősebb korszerkezet eredményezhet többlethalandóságot. Ezzel összhangban
látható, hogy a régióban számottevő egyenlőtlenségek lelhetők fel. (10/k. melléklet) Az
országban lezajló transzformációra jellemző, hogy a rendszerváltás modernizációs
tendenciái helyett (amely során az agrárszektor szívta fel a szekunder és tercier
ágazatokból felszabaduló munkaerő-fölösleget) egy rurális agrártársadalom kialakulása
történt meg. (KURKÓ 2008, GYÖRFY-BENYOVSZKY 2006) Ez a jelenség feltételezi az
együttműködés, ill. szolidaritás magasabb létét; valamint fontos, ezzel összefüggő tény az
Európai Uniós összehasonlításban is legmagasabb összegű, ide irányuló hazautalások
pénzmennyisége, ami az életminőségre is pozitív hatással bír. A hazautalások162 elsőszámú
célpontja Románia, az itteni aktív lakosság 20 százaléka dolgozik külföldön.
Megjegyzendő az is, hogy a hazautalás nagyobbik hányada általában rurális térségekbe
kerül. (RÉDEI 2007) Románia társadalmi-gazdasági fejlettségéhez viszonyított
halandósági helyzete rendkívüli, annak függvényében is, hogy a közüzemi vízhálózatba
csatlakozott népességarány nem éri el az 50 %-ot, és igen éles határvonal figyelhető meg a
városi és vidéki területek közötti vízellátásban. (87,6 – 15,1% VLADESCU et al. [2008]
szerint.) Bukarest-Ilfov a trendvonalhoz viszonyított igen kiugró eltérése sem feltétlenül a
térségen belüli egyenlőtlenségek következménye163, inkább a betegség nagyvárosi jellege
eredményezi.

Mindemellett, véleményem szerint az Easterlin-paradoxon (2001) további
interpretációt jelent a társadalmi-gazdasági helyzethez viszonyított kedvezőbb halandósági
helyzethez. Ismeretes, hogy az alacsonyabb jövedelmű országokban nemegyszer
boldogabbak az emberek (ami pozitív hatással bír az életminőségre), mint a magas
jövedelmű országokban.164 Ugyan szubjektív életminőséggel kapcsolatos, regionális szintű
kutatási eredményekkel nem rendelkezem, de látható, hogy az alacsony jövedelmű
régiókban (keleti fal és Románia nagy része) mégis kedvezőbb férfi mortalitás figyelhető
meg. Ezt megerősíti TRIDICO (2007) is, a keleti fejletlen lengyel régiókban relatíve jobb
nem-gazdasági jellemzők (életesélyek, képzettség) figyelhetők meg, míg a fejlett nyugaton
már az egyenlőtlenségek szerepe határozottabb magyarázattal bír az életesélyek
viszonylagos kedvezőtlen helyzetére.

Csehországban összefüggő előnyös halandósági helyzet jellemzi a Prágát
körbeölelő Közép-Csehországot, a Délnyugati és a Délkeleti régiót. Közép-Csehország
esetében Prága közelsége, annak dinamizmusa a meghatározó folyamat, ő profitál Prága
kitűnő gazdasági-társadalmi teljesítményéből. (OECD 2004) A déli régiók túlnyomóan
alacsony népsűrűségű agrárjellegű térségek, a növekedési pólusok Brno, Plzen és České
Budějovice városai. Véleményem szerint a kedvezőbb helyzetet egyrészt az agrártérségre
jellemző szolidaritás – mint társadalmi tőke-jellemző – magasabb volta, ill. ezen
térségekben lévő alacsonyabb ipari koncentráció eredményezi.

161 SEMLYÉN (1980) Arad, Temes és Krassó-Szörény megyékben történelmi okokkal magyarázza (a török,
majd Habsburg uralom, az eltérő eredetű telepesek megjelenése, eltérő társadalmi-gazdasági viszonyok, stb.) a
főváros melletti legalacsonyabb termékenységi rátát.
162 Ennek egyenleg 2004-2006 között átlagosan 2,89 milliárd euró.
163 A régión belüli GDP relatív szóródásának mértéke kisebb, 11,8 százalék.
164 Ennek okát az alapszükségletek kielégítésében látja EASTERLIN (2001), míg a jövedelemben fejlettebb
térségek esetében az egyenlőtlenségek nagysága csökkenti a szubjektív jóllétet.
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forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

Jelmagyarázat: - fekete háromszög.

8. ábra: Az idő előtt elhunyt férfiak halandóságát magyarázó útmodell
reziduálisainak térségi eloszlása

SCHNEIDER (2009) és CSITE-NÉMETH (2007a) felhívja a figyelmet arra a
tényre, hogy Közép-Kelet-Európa úgy zárkózik fel az uniós átlaghoz, hogy a legfejlettebb
régiók fejlődnek folyamatosan. Ugyanakkor motorfunkciójukat nem tudják hatékonyan
betölteni, amelyet az országokon belül fokozatosan mélyülő fejlettségi különbségek is
mutatnak. Ennek függvényében lássuk a három vesztes fővárosi régiót: Mazóviát, Közép-
Magyarországi régiót és Prágát. Mazóvia esetében társadalmi-gazdasági fejlettségétől
visszamaradottabb halandósági helyzetet a nagymértékű belső egyenlőtlenség165 okozza,
„amely a vajdaságot két részre bontja: Varsóra és agglomerációs övezetére, valamint a
vajdaság ezen kívül eső többi területére.” (SCHNEIDER 2009: 142. oldal) A vajdaság
egyébként az OECD országok NUTS2-es régiói között a második legnagyobb

165 Az egy főre jutó GDP relatív szóródása közel 63%. A belső egyenlőtlenségre hívja fel a figyelmet a fenti
ábra is, a trendvonaltól jelentősen eltér Mazóvia pozíciója.
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egyenlőtlenséggel „büszkélkedhet”. (London az első.166) Sokat mond a vajdaság
sokszínűségéről az, hogy Varsó gazdasági teljesítménye az EU átlag 154 százaléka, míg
Ostrolecko-siedlecki értéke 38 százalék. (EUROSTAT Regionális GDP tábla 2010)
Hasonló jelenség (5. a rangsorban) figyelhető meg a szintén kedvezőtlen helyzettel leírható
Nagy-Lengyelországban is. (OECD 2008b)

A magyar főváros, ill. a magyar területi kohézió helyzetének értelmezéséhez
HORVÁTH (2006: 13. oldal) idézetét kölcsönzöm: „[…] e trend (Budapestnek és
agglomerációjának évszázados megingathatatlan pozíciója) módosítása a magyar
modernizáció kulcsa, az eddigi kudarcok meghatározó oka. Az az ország, ahol a modern
térformáló erők szélsőségesen magas koncentrációja figyelhető meg, nem képes aktív és
versenyképes kohéziós politika megvalósítására.” Nemhogy egész Magyarországon
kiemelkedő a Közép-Magyarországi régió szerepe, maga a régió térstruktúrája és
gazdasági fejlettsége is túlságosan aszimmetrikus, a főváros erőfölénye óriási.
(SCHNEIDER 2009)

Ugyanezen túlzott regionális specifikáció, túlzott koncentráció jelenik meg Prága
városrégiójában is, mindkét régió sajátossága az alacsony intenzitás a területi
együttműködések terén, ami a főváros és hinterlandja közötti kapcsolatokat érinti.167 Prága
esetében helyénvaló volna a Közép-Csehországi régióval való integráció, amely tisztább
képet adhatna a régió valós teljesítményéről. Pozsony esetében – amely esetlegesen
hozzájárulhat a nyertes pozícióhoz – sikerült olyan régiót kialakítani, ahol (csak) az
agglomerációs térség része a fejlesztési régiónak, további jellemzője az alacsonyabb
regionális specifikáció is. (OECD 2004, SCHNEIDER 2009)

Az intraregionális egészség-egyenlőtlenségekre nyújt kiváló példát önmagában Budapest
esete, ahol a VIII., IX., X., XX., XXI., XXIII. kerületben a férfiak várható élethossza nem
éri el a 70 évet, míg az I., II., XII. kerületben 76 év körüli168. A legnagyobb különbség
közel 8 év a XII. és a VIII. kerület között. Hiába Budapest az EU átlagot 30 százalékponttal
meghaladó gazdasági teljesítménye, a Várkerületben, a II. kerületben és a Hegyvidéken
élők az Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Liechtenstein élethosszát élik
meg; míg a Józsefvárosban, Ferencvárosban, Kőbányán, Pesterzsébeten, Csepelen és
Soroksáron élő férfiak esélyei a török, litván, szíriai, Észak-Koreai, iráni és egyiptomi
férfiak életesélyeivel egyeznek meg. A halandósági arányok kétszeres differenciát is
eredményezhetnek olyan kerületek között, ahol azonos egészségi intézményben történik az
ellátás. (KÁRPÁTI-BONDÁR 2008)

A Balti országok esete egyedi. Mindhárom ország esetében a gyors társadalmi-
gazdasági változások, az egyenlőtlenségek nagyfokú léte (főváros-vidék – JENEY 2008),
az etnikai megosztottság (Észtországban, Litvániában) és a társadalmi anómia megléte

166 Itt térjünk vissza a 10/a. mellékletre, az EU15-ben a magasabb jövedelmű térségekben megjelenő magasabb
halandósági helyzet magyarázatát ott az egyenlőtlenségeknek tulajdonítottam. Jól látható, hogy tartható a tétel
a regionális szinten is.
167 Magyarország esetében a KMFT és a BAFT közötti ellentétekre világít rá a szerző, a két területi intézmény
nem tudta a szükséges fejlesztésirányító és koordináló feladatokat ellátni. Csehország esetében az
interregionális együttműködésekre nem alakult ki intézményesített struktúra, a fővárosi régió és a Közép-
Csehországi megye között. Többek között az uniós projektek esetében problémát jelent, hogy a két régió eltérő
célkitűzésbe tartozik.
168 Ami megjelenik a 10.000 főre jutó tbc esetek számában is, a kedvezőtlen életkilátásokkal bíró kerületek
átlaga másfélszerese a kedvezők átlagértékének.
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mind-mind a halandósági többlet mellett szól. Ha a haláloki struktúra szerint vizsgáljuk
meg ezt a három országot, az egyenlőtlenségek igen nagyfokú sajátosságaira
bukkanhatunk. A fertőző és a parazitás betegségek (köztük a tbc169), a relatíve magas
csecsemőhalandóság170 az epidemiológiai átmeneti folyamat alsóbb fokát jelenti, míg a
keringési rendszer betegségei okozta halandóság már a valamivel fejlettebb – de a
szocializmus halandósági többletét is meghatározó – betegségekhez tartozik. Az
egyenlőtlenséget kifejező halálokok mellett, a változás gyorsaságát jelző, a külső okok
miatti halálozások aránya (öngyilkosság, balesetek, mérgezések) uniós első helyen van.
Mindez a területi differenciák nagymértékű létét, ill. annak kiéleződő jelenségét mutatja. A
Balti országok közül Észtország van kedvezőbb helyzetben, Lettország és Litvánia pedig
elmaradottabb ebben a tekintetben, szinte megegyezik a regionális differenciálódás
mértéke e két utóbbi országban. (SZABÓ 2008)

Magyarország területi fejlődését, annak alapvető folyamatait számos tanulmány vizsgálja.
A legjelentősebb térbeli folyamatok a következők: a főváros kiugró fejlődése az ország
többi részéhez viszonyítva, a Budapest-vidék dichotómia; a nyugati térségek növekvő
előnye a keleti és az északi régiókkal szemben; a kistérségek fejlődésének növekvő térbeli
tagoltsága és a településhálózat erősödő gazdasági tagoltsága. (FALUVÉGI 2001, CSITE-
NÉMETH 2007d)

Ezen folyamatokat még nem részletezve, inkább azok intenzitására hívnám fel a figyelmet,
vagy ahogy az OECD (2001) fogalmaz: „…az átmenet egy egyenlőtlenség-vezérelt
növekedési modellt eredményezett”.171 (44. oldal) A főváros egyre növekvő súlya (ill. az
ennek köszönhető fejlettségi olló – növekedés) mellett jellemző az ún. „lefelé nivellálódás”
jelensége is. A Budapest nélküli térszerkezetben a kilencvenes évek közepén homogénebb
térszerkezet volt, mint 1975-ben, ez a legjobb helyzetben lévő megyék fejlettségi
szintjének zuhanásának köszönhető. A helyzet kissé differenciálódott azóta, napjainkban
összességében újra stabil a vidéki térszerkezet. (CSITE-NÉMETH 2007d) Nem állíthatjuk,
hogy a regionális krízis egyedüli meghatározója a Közép-Kelet-Európában is egyedüli
túlzott monocentritás, de véleményem szerint mindenképpen kedvezőbb pozíció érhető el
az erőforrások differenciáltabb elosztása eredményeképpen. (Ezt alátámasztja a
policentricitási index hatása is a magyarázó modellben.) A halandósági krízis nem
egyformán érinti az országot: Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország és Észak-
Magyarország helyzete kedvezőtlenebb társadalmi-gazdasági fejlettségénél, Nyugat- és
Dél-Dunántúl, Észak- és Dél-Alföld kevésbé. Az északi kedvezőtlen tengely jóval
rosszabb helyzetben van (12,5-15,5 százalék a többlethalandóság mértéke), mint az alföldi
és dunántúli térségek. (4,8-8,6 százalékos többlet.) A magyarországi „klasszikus”
válságágazatok, a bányászat, a kohászat, a nehézgépipar, a textilipar egyes ágazatainak
válsága nem a rendszerváltással kezdődött, már több mint egy évtizede tartott, a
kilencvenes évek elején legfeljebb a támogatások kényszerű csökkenése miatt
súlyosbodott. A folyamat előrehaladásával egyébként később kitűnt, hogy nem az ágazati
jelleg, hanem az adott vállalat konkrét gyártmányszerkezete, technológiája és telepítési
adottságai e tekintetben a meghatározók. Észak-Magyarország esetében nyilvánvaló, hogy
a hagyományos nehézipari válság, ill. hosszú távú depressziójának a tünete a

169 Melynek mértéke megegyezik a vidéki és a városi térségekben.
170 Lettország és Litvánia a legrosszabbak felső harmadában van, Észtország kicsivel kedvezőbb helyzetben
van.
171 1995 és 2005 között, az országon belüli gazdasági teljesítmény egyenetlenség – növekedése (amelyet a
súlyozott relatív szóródással mért SZABÓ (2008) egyike a legnagyobbaknak a volt szocialista térségben.
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többlethalandóság, amelyet tetéz az ebben a régióban legnagyobb mértékben sűrűsödő
cigány népesség rossz szocioökonómiai és egészségi állapota is. Az Alföldet és Dél-
Dunántúli régiót a keleti piacok összeomlása, az erre a piacra termelő üzemek, gyárak
bezárása, valamint az ehhez is kapcsolódó mezőgazdasági válság súlyosan érintette. A
piacvesztés mellett a radikális belső fogyasztás-csökkenés, a folyamatos jövedelmezőség-
csökkenés, az agrárpolitika és a tulajdonviszonyok körüli bizonytalanság erőteljes
kísérőjelensége volt a területen lezajló időben elhúzódó, tartós folyamatoknak.172 Az 1990-
es évek második felében jellemző területi differenciálódást legfőképpen a külföldi működő
tőke, annak nagyfokú térbeli koncentrációja befolyásolta. Ez Budapesten és más, az ország
nyugati felén fellelhető városban (Győr, Székesfehérvár, Esztergom, Szentgotthárd)
sűrűsödik. Az itt megjelenő zöldmezős ipari beruházások mellett is jelentősen romlott
Közép-Magyarország ipari pozíciója, annak ellenére, hogy jelentősen tudta növelni
részesedését az ország GDP-jéből. Közép- és Nyugat-Dunántúl a rendkívüli ipari
növekedése ellenére is csak éppen meg tudta tartani részesedését. (ILLÉS 2003)

Véleményem szerint e folyamatok intenzitása és hatása, ill. az ennek is köszönhető igen
alacsony aktivitási ráta alapvetően befolyásolta, befolyásolja napjainkban is a magyar
halandóság szintjét.

Hipotézisem csak részben igazolódott: a főbb ipari térségekben jóval nagyobb a
halandóság a relatív fejlettséghez viszonyítva, de a periférián elhelyezkedő területek
legtöbbjében kedvezőbb a mortalitás aránya. A piacgazdasági átmenet során nyertes és
vezető pozícióban lévő térségek esetében sem egyértelmű a halandósági deficit. A
magyarázat részben visszavezethető az intraregionális egyenlőtlenségek jelenségére, a
területi lehatárolások sajátosságaira, a transzformáció intenzitására, ill. egyéb kulturális,
történelmi eredetű jellegzetességek figyelhetők meg.

172 Nem önmagában a privatizációval volt a baj, a kárpótlási jeggyel megtörtént privatizáció is rugalmasabb
volt, mint a többi közép-kelet-európai országban. Míg Magyarországon a szövetkezetek nagy részét
felszámolták, addig a volt NDK-ban, Csehországban és Szlovákiában a volt szövetkezetek (más gazdálkodási
formában) folytatták a mezőgazdasági területek döntő hányadának művelését. (ILLÉS 2003) Lengyelországban
pedig mindvégig megőrizték vezető szerepüket a paraszti gazdaságok. (STAROSTA et al. 1999)
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8. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

Az új és újszerű kutatási eredmények az alábbiak szerint foglalhatók össze:

1. Feltérképeztem az európai integrációban a humán fejlődés terén fellelhető
térségi sajátosságokat. Kimutattam, hogy a szomszédsági hasonulás
(regionalizáció) és a policentritás a főbb térszerkezeti jellegzetességek az
életminőség esetében.

2. A GDP/fő és a HDI kapcsolatát tekintve igen szoros, pozitív és megbízható.
A gazdasági fejlettség társadalmi fejlettséggé való alakítása viszont csak a
csökkenő határhaszon figyelembevételével korrigált GDP/fő adatokkal
magyarázható a legnagyobb mértékben.

3. Megállapítottam, hogy az egységes európai magterület többváltozós
módszerek alkalmazása és sűrűség-indikátorok nélkül is lehatárolható, ugyan
a gazdasági térlehatárolás nagyobb területet fed le, mint a kék banán vagy
akár Pentagon terület. Mind a magterületen belül, mind azon kívül jól
lehatárolható, fejlett gócpontokat azonosítottam be, ezentúl megjelenítettem
a főbb európai térszerkezeti sajátosságokat is.

4. Kimutattam a regionális versenyképesség egyenlőtlenségét eredményező
tényezők súlyait és megállapítottam, hogy eltérő sajátosságok figyelhetők
meg a különböző területi szinteken. A differenciát a termelékenység után az
aktivitási (eltartottsági) szint okozza, amely jelentős magyarázótényezőként
a foglalkoztatási szintet is megelőzi.

5. A humán terület – gazdaság interakció térbeli sajátosságait ismertetve
felhívtam a figyelmet arra, hogy az interregionális akciók hatása alapvetően
befolyásoló tényező a humán jellemzők esetében. Meghatároztam a humán
deficittel és szufficittel bíró régiókat az európai térben.

6. Kiegészítettem a humán progresszió adatbázisát és egy újfajta humán
fejlődés indexet hoztam létre főkomponens-analízis segítségével. Igen
karakteres humán fejlődés klasztereket határoltam le, majd meghatároztam a
közép-kelet-európai régiók humán fejlettsége mögött meghúzódó társadalmi-
gazdasági folyamatokat. Megállapítást nyert, hogy a humán fejlődés
alapkategóriái által differenciált régiók elhelyezhetők a versenyképességi
koordináta rendszerben (hatékonyság, méltányosság), de számos régió
esetében jelentős hatékonysági disszonancia fedezhető fel.

7. A közép-kelet-európai egészségparadoxon regionális elemzése során
kimutattam, hogy a férfiak idő előtti halandósági mutatója alkalmas a területi
különbségek, a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek kifejezésére.
Megalkottam a közép-kelet-európai regionális halandósági krízis
magyarázatára szolgáló matematikai-statisztikai modellt, amelyben
kimutatásra kerültek a főbb, egymással is összefüggő térszerkezeti,
gazdasági és társadalmi hatótényezők összefüggései. A modell segítségével
meghatároztam a halandósági krízisben érintett régiókat és magyarázatot
találtam a vesztes és a nyertes pozíciókat eredményező sajátosságokra.
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9. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

A 2004., ill. a 2007. évi bővítés következtében a közép-kelet-európai térség az Európai
Unió teljes jogú tagjává vált. Így a regionális fejlesztés is közösségi keretek közé került; a
gazdasági, társadalmi és területi kohézió megteremtése, az ahhoz való „hozzájárulás”
kiemelt feladattá vált. A szakirodalmi feldolgozás és a vizsgálatok eredményeképpen a
következtetéseket és a javaslatokat három szempontból világítom meg. Ezek a
módszertant, a regionális fejlesztést és fejlesztéspolitikát, valamint a humán vizsgálatok
jövőjét érintik.

Módszertani szempontból kijelenthető, hogy mind a gazdasági, mind pedig humán
vizsgálatok szempontjából a NUTS2 szintű regionális rendszer alkalmas az európai területi
különbségek és térszerkezeti sajátosságok kimutatására, de fenntartásokkal kell kezelni. A
fenntartások mibenléte egyrészt abban áll, hogy a térségi lehatárolások nem minden
esetben közelítenek a funkcionális összetartozás és a valóságos szerveződés irányába,
másrészt pedig, hogy a regionális politika homogén régiókat feltételez. Ezen regionális
lehatárolás sajátosságaiból adódó nehézségek ellenére eredményeim jól interpretálhatók,
de mindenképpen megoldandó feladat az eddigi, számos esetben „látens” lehatárolások és
a funkcionális kapcsolatok térbeli közeledése. Ez véleményem szerint megoldható lehet
akár korábbi történelmi, etnikai régiók (Románia, Szlovákia) kialakításával, de pontosabb,
hasznosabb megoldást eredményez az ún. funkcionális városterületek lehatárolásán vagy
munkaerő-piaci rendszeren (ismerteti TÓTH-SCHUCHMAN 2010) alapuló fejlesztési
régió meghatározás. A homogenitás téveszméjének „ellenszere” véleményem szerint az
adott térségen belüli egyenlőtlenségi sajátosságok kifejezése, amely megoldása is igen
lényeges kérdés, sürgető feladat a regionális statisztikákban érdekeltek számára. A legfőbb
problémát a tovább fel nem osztható térségek (Prága, Bécs, Morva-Szilézia stb.) jelentik,
itt a kerületek vagy kistérségi szintű egyenlőtlenségek kimutatása lehetséges. A nemcsak
az egészség terén meglévő, szociális tartalmú regionális egyenlőtlenségek kifejezésére
meglátásom szerint alkalmas indikátor lehet a tuberkulózis incidencia, vagy az ebben a
betegségben elhunytak aránya.173

A regionális gazdaság fejlettségéről sokkal precízebb képet nyújthatna a termelés tényező-
tulajdonosok és a termelés helye szerint differenciált gazdasági teljesítmény kimutatása,
hiszen a jelenlegi rendszer csak korlátozottan alkalmas a gazdasági fejlettség kifejezésére
és így félrevezető, nem minden esetben alkalmas a fejlesztési stratégiák megalapozására és
kiértékelésére. A gazdasági értéktartalmú mutatók (GDP, rendelkezésre álló jövedelem)
esetében a térségi árszínvonalak alapvetően befolyásolják az ott élők életszínvonalát, ezért
az egységes európai regionális térre való kimutatása alapvető fontosságú.

A regionális fejlettségről még árnyaltabb, pontosabb képet nyújthatnak a társadalmi tőke-
és a stressz-indikátorok. Tudatában annak, hogy ezek meghatározása is igen nehéz feladat,
e jellemzők felmérése, közlése mindenképp szükséges lenne. Kétségtelen, hogy az
öngyilkosságok, vagy éppen az elvándorlások arányát felfoghatjuk egyfajta társadalmi
tőkemutatóként is, de épp ez utóbbi jelenség esetében fellelhető a kulturális sajátosság, ami
igencsak megnehezíti a valós állapot felderítését. Főleg a közép-kelet-európai országokban
fontos ezen tényezők térségi ismerete, hiszen a gazdasági/társadalmi/politikai rendszerből

173 Figyelembe véve a betegség térbeliségének sajátosságait is.
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való átmenet önmagában is jelentős stresszt jelentett, és a jelenlegi fokozódó
egyenlőtlenségi folyamatok is megterhelők a térség népességének számára.

Az állami/uniós források, kiegyenlítő mechanizmusok, ill. egyéb közpolitikai
beavatkozások térségi kifejezésére alkalmas indikátorok bővítése is megfogalmazódik
javaslatként, hiszen a térségi elemzésekben hangsúlyos szerep tulajdoníthatók nekik. A
NUTS2, de a NUTS3 szintű adatbázis (főleg az új csatlakozók esetében) további bővítése,
fejlesztése mindenképpen ajánlott, a statisztikai normák további egységesítésével.

A területi elemzésekben alkalmazott – főként a csak lineáris összefüggéseket kimutatni
képes – többszörös és többváltozós módszereken (regresszió-, faktor- és
diszkriminanciaanalízis) túl olyan matematikai-statisztikai elemzési technikákat is igénybe
szükséges venni, amelyek a nemlineáris típusú kapcsolatokat is kezelni tudják.

A regionális fejlesztés, fejlesztéspolitika területén véleményem szerint túl kell
lépni a csupán gazdasági teljesítmény – alapú regionális stratégiákon. A humán fejlődés
indexe – ha nem is alkalmazható közvetlenül a fejlesztést megalapozó indikátoraként –
mindenképpen alapvető relatív indikátora a regionális progressziónak. Főleg a
hagyományos fejlődés-indikátor tükrében mutat többletinformációt, térségi szinten
elemezve az interregionális interakciók kifejezésére is használható. Emiatt alkalmas lehet
az ellenőrző funkció kifejezésére, a regionális gazdasági hatékonyság hatásfokát jelezve. A
HDI alapján legelmaradottabb térségeket kiemelve – hasonlóan, mint a magyar
fejlesztéspolitikában a komplex fejlettségi mutató alapján besorolt leghátrányosabb
helyzetű kistérségek esetében – érdemes lenne többletforrásokhoz juttatni e régiókat, vagy
legalább előnyben részesíteni őket más, humán értelemben kedvezőbb állapotban lévő
térségekhez képest.

Ugyanakkor szerintem az egy dimenzión alapuló fejlesztési stratégiákat meghaladta az idő,
komplex – több társadalmi-gazdasági jelenséget is magába foglaló – megközelítés(-eke)t
szükséges alkalmazni az általános és regionális fejlesztések során. Az európai
versenyképességet középpontba állító Lisszaboni stratégia és az Európa 2020 terv
megfelelő célkitűzéseket tartalmaz, viszont a regionális adaptációval, ill. az ezekhez a
tervekhez szükséges források térségi szintű rendelkezésre bocsátásával adós az Európai
Unió. A fejlesztési stratégiai célkitűzések közötti szinergiák feltérképezése, kimutatása
elsőrendű feladat a humán központú fejlesztés szempontjából.

A komplex megközelítés másik kiváló példája a Barca-jelentés, amelyben megjelenő főbb
prioritások (gyermekek, öregedés, klímaváltozás, migráció, innováció és képességek) nagy
részének fontosságát vizsgálataim is megerősítették. Az eltartási teher mind a régi, mind az
új tagországok egyre égetőbb kérdése, amelyre megoldást kell találni. Véleményem szerint
– ebből a szempontból – a négy szabadságjogból a személyeké, a közép-kelet-európai
országok számára alapvetően káros folyamatokat indukált és indukál folyamatosan. A
legszegényebb, legelmaradottabb térségekből vándorol el a képzettebb humán erőforrás,
ezzel pedig a fejlődés alapvető alanyát „szakítja ki” a folyamatból. Az eltartottság
kérdéskörénél szerintem tovább kell lépni a csak függőségi rátákon alapuló
megközelítéseken, a témát komplexen kell vizsgálni: a foglalkoztatás, a demográfia és a
migrációs tendenciák figyelembevételével.

Kutatásaim eredményeképpen kijelenthető az is, hogy a hely-alapú (place-based)
fejlesztéspolitika igénye is helytálló (humán értelemben is), a közép-kelet-európai
térségben főleg a volt nehézipari térségeket (főként Szilézia) érinti ezen fejlesztési



111

megközelítés. Úgy gondolom, hogy a térségi dinamizmus elérése érdekében a társadalmi
és gazdasági folyamatok mellett az ökológiai hátrányokra is megfelelő válaszokat kell
adni.

Véleményem szerint az állami szerepvállalás sem elhanyagolható a térségi fejlesztés során
Közép-Kelet-Európában. Az államnak mozgatórugóként és katalizátorként kell
viselkednie, elsőként az egységes, belső kohézióval bíró régiók kialakításában. Eztán ezen
régiók már a saját, belső erőforrásokon alapuló (keresletorientált) fejlesztési stratégiákat
hívhatnak életre, amelyek segítségével már csökkenthetők az intraregionális
egyenlőtlenségek, növelhető a társadalmi részvétel mértéke, és ezzel együtt kedvező
humán eredményjellemzők érhetők el. (Főképp a fejletlen régiók esetében.) A
gazdaságilag fejlettebb, versenyképesebb térségek esetében az állami beavatkozás a belső
egyenlőtlenségek csökkentésére kell, hogy koncentrálódjon, míg az elmaradott régiókban a
kiegyenlítésre és a versenyképesség növelésére kell, hogy ösztönözzön. Ez utóbbi célt akár
a regionális fejlesztésre fordítható források a szegényebb térségbe való átcsoportosításával
(a fejletlen térségeken belül) is szükséges megtennie, a további divergencia
megakadályozása érdekében. Ugyanakkor fontos az általános gazdaságfejlesztési célok és
a humán jellemzők kapcsolatának folyamatos ellenőrzése, a humán deficittel és szufficittel
jellemezhető régiók meghatározása. Az inkonzisztens jelenségek (pl. az ír régiók174

esetében) érdekében beavatkozások szükségesek.

Vizsgálataim eredményeként megállapítható, hogy intézkedések meghozatala is szükséges
a közép-kelet-európai országokban meglévő túlzott koncentrációs folyamatok csökkentése,
a policentricitás (többközpontúság) elérése érdekében. Ezen feladat megoldásakor
ugyanakkor kettős célt kell teljesíteni: egyrészt az erőforrásokat kell az elmaradottabb
térségekbe juttatni, de emellett az adott országban általában egyetlen, európai szintű
versenyképességgel bíró térséget sem szabad gyengíteni, versenyképességi potenciálját
csökkenteni.

A tágabb európai környezet térszerkezeti sajátosságait ismertetve a közép-kelet-európai
térség esetében Bécs semmiképpen sem lehet egyedüli koordinátora a régiónak, sőt
véleményem szerint csak közvetítő lehet. A regionális elemzés és a szakirodalom is
rámutatott arra, hogy a térség szempontjából ugyanolyan jelentős közvetítő Berlin,
München, a Balti térség esetében Helsinki, vagy éppen a Balkáni térségben a történelmi
folytonosságot jelentő török és görög befolyás jelensége. Ennek függvényében javaslom a
regionális egyenlőtlenségek mögött fellelhető történelmi sajátosságok kimutatására
irányuló kutatások folytatását.

Közép-Kelet-Európa gazdasági és humán felzárkózása tekintetében további pesszimizmus
indokolt. Ahogy GLATZ (2003) fogalmaz: „az EU-nak van markáns politikai rendszere
(Maastricht), védelmi politikája (NATO), gazdaság- és pénzpolitikája (euró), most már
környezetpolitikája is, de vajon mennyire erős a humánpolitikája?” (456. oldal) Az
ezeréves európai integráció következtetéseit a következőképpen fogalmazza meg a szerző:
„az integráció mindig is azokon a területeken volt erős, ahol a gazdasági egymásrautaltság
párosult a társadalmi-kulturális integrációval is.”(455. oldal) A jelenlegi pénzügyi-
gazdasági válság utáni helyzetben ENYEDI (2010) az unión belüli integrációs

174 Az ír régiók szerepe véleményem szerint azért is érdekes, mert mintapéldaként szokták felhozni Írországot
az európai uniós fejlődésdinamika tekintetében. Ugyanakkor a gazdaság – humán fejlődés interakció
hatékonysága hasonló a közép-kelet-európai régiókéhoz.
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folyamatokat prognosztizálva két forgatókönyvet ismertet. Egyik a szorosabb irányba
mutat (pl. a gazdasági kormányzás kérdése), míg a másik a szolidaritás és az integráció
gyengülésével jár együtt. (A kétsebességes Európa.) Mindkét irány a közép-kelet-európai
térség további területi differenciálódását eredményezi, amely következtében véleményem
szerint a régió térbeli, társadalmi, gazdasági, kulturális és humán integrációja még várat
magára.

Emiatt szükséges volna egy hasonló laza integrációs formára a közép-kelet-európai
tagországok esetében, mint a visegrádi együttműködés, amely felismerve a közös
érdekeket, megfelelő súlyt képviselhet a fejlesztéspolitikai döntéshozatal terén.
Véleményem szerint ez az összes közép-kelet-európai országot érintené, egy, a humán
fejlődést középpontba állító stratégia esetében különösen a Balti országok, Csehország,
Szlovákia, Magyarország és Románia érdekeltek.

Az egészségügyi rendszer sajátosságaira, szerepére ugyan nem tértem ki az elemzések
során, ennek fejlesztése is meghatározható javaslatként, hiszen a hipotetikus azonnali,
kiegyenlített gazdasági-társadalmi fejlődés lehetősége (és az ezzel járó „egészség-
egyenlőség” kialakulása) önmagában nem oldaná meg a kedvezőtlen közép-kelet-európai
egészségi állapotot.

A humán vizsgálatok eredményeképpen bátran kijelenthetem, hogy a humán
eredményjellemzők alkalmasak mind az Európai Unió, mind pedig a közép-kelet-európai
térség területi különbségeinek kimutatására, így azok további vizsgálata elengedhetetlen.

Első lépésként a gazdasági és humán relációk dinamikus vizsgálatát határozom meg
további elemzési célként, visszamenőleges hatállyal is. (A közép-kelet-európai országok
esetében a társadalmi-gazdasági átmenet kezdetéig is.) Ennek segítségével több éven
keresztül, akár tervezési ciklusonként is kimutatható a gazdaság – humán terület
interakciója. Indokoltnak tartom a Human development index esetében a szigma- és béta-
konvergencia vizsgálatokat is, amelyek a térségi differenciálódás kimutatásának újfajta
dimenziót adhatnak, főként a rendszerváltó országok esetében.

Emellett a humán progresszió regionális adatbázisának bővítése is indokolt, pl. a bűnözés,
öngyilkosságok, szubjektív jóllétet mérő, szegénységi és egyenlőtlenségi viszonyokat, ill. a
döntési szabadságot kifejező (pl. a választásokon részt vettek aránya) statisztikák
beemelésével.

Természetesen szükséges javasolni a további, regionális fejlődés megállapítására alkalmas
kompozit-indexek megalkotását (pl. a HPI), a belső egyenlőtlenségek kifejezésének
igényével együtt. Ugyanakkor, mivel „az indexek önmagukban leginkább arra jók, hogy a
figyelmet fókuszálják, és a problémát egyszerűsítsék” (STREETEN 1995: 350. oldal), a
folyamatok megértéséhez, szintetizálásához szükségesek a többváltozós elemzések is, az
egyes humán jellemzők közötti kapcsolatrendszer szakszerű és pontos megismerése
érdekében. Enélkül a humán progressziót középpontba állító fejlesztési stratégia
megalapozása, elkészítése elképzelhetetlen.

A halandósági további vizsgálata is indokolt a véleményem szerint: kor, nem és haláloki
megosztásban is. Érdemes lenne a nők halandóságának, valamint a csecsemőhalandóság
területi sajátosságait is kimutatni. A közép-kelet-európai országokat érintő haláloki
vizsgálatok folytatása a gazdasági átalakulással kapcsolatos legyen: az intenzitást jelző
külső halálokok, ill. a tbc mint „társadalmi betegség” elemzése szükséges.
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10. ÖSSZEFOGLALÁS

Dolgozatomban az európai, szűkebb területi lehatárolásban pedig a közép-kelet-
európai térség humán és gazdasági jellegű fejlettség kapcsolatának elemzésére, annak
térbeliségének kimutatására vállalkoztam.

A dolgozat témáját számomra egyrészt a Szent István Egyetemen hallgatott
Regionális gazdaságtan és a Regionális politika tantárgyak alapozták meg; másodsorban
pedig az a tény, hogy a területi fejlődést, ill. általánosságban a fejlődést alapvetően
gazdasági tartalommal értékeli a köznyelv, de a tudomány jelentős része is. Természetesen
számos más fejlődést kifejező indikátor is megtalálható a szakirodalomban és a
gyakorlatban is, de az Európai Unióban a regionális szintű fejlődés lehetőségének
megalapozója a GDP/fő mutató. Az Európai Unió 2004-es és 2007-es közép-kelet-európai
bővítése további impulzust jelentett számomra, az így kialakuló jókora fejlettségi olló
tetemes terhet ró a Közösség, a nemzetek és a régiók számára. A felzárkózás komoly
erőfeszítéseket kíván meg mind gazdasági, mind pedig humán értelemben. Ezen téma
értelmezéséhez, térbeli sajátosságaihoz kívánt a dolgozat adalékot szolgáltatni, annak
módszertani sajátosságaival egyetemben.

A dolgozat első felében a kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalom
áttekintését végeztem el. Az általam felhasznált irodalmi források a gazdasági fejlődés, a
regionális fejlődés/fejlesztés, területi egyenlőtlenségek, ill. a humán fejlődés főbb
folyamatait járják körül.

Elsőként a közép-kelet-európai térséget érintő – az elmúlt 20 évben lezajló – főbb
változásokat, azok irányát ismertettem a fontosabb európai térszerkezeti sajátosságokkkal
egyetemben. Ezek után a gazdasági fejlődést megalapozó indikátor, ill. az emögött
meghúzódó premisszákat vettem górcső alá, amiatt, hogy mind elvi, mind pedig
módszertani kritikákkal alátámaszthassam azt a tételt, hogy még a gazdasági fejlődés
mérését is csak fenntartásokkal lehet kifejezni a GDP/fő mutatóval. A következő
lépésekben ismertettem a regionális fejlődés/fejlesztés főbb kritériumait, jellemzőit, ill. a
szakirodalom szerinti regionális konvergencia jelenlegi állását.

A fejlődés kifejezésére a humán fejlődés elméletét alkalmaztam, bemutattam annak
alapvető vonásait, mérését (HDI), módszertani jellemzőit, ill. kapcsolatát a gazdasági
fejlődés elméletével. Ezt követően a közép-kelet-európai térségben meglévő egyik
legjelentősebb humán problémát vettem górcső alá. A térségben lezajló folyamatok
eredménymutatójáként a férfiak idő előtti halandóságát tekintettem. Ennek
magyarázataként felvázoltam az egészségben meglévő egyenlőtlenségek főbb elméleteit,
ismérveit, majd a közép-kelet-európai térségben lezajló átmeneti és jelenlegi folyamatok
mögött meghúzódó pszichoszociális tényezők szerepét, ill. ezek összefüggéseit
ismertettem. A szakirodalomban fellelhető jólléti, ill. az egészségi állapot térszerkezet –
elemzések feldolgozása során arra törekedtem, hogy a társadalmi-gazdasági mozgatórugók
hatásait kimutassam, de további magyarázó tényezőként megjelent az egyenlőtlenségekben
nagy szerepet játszó történelmi-kulturális magyarázó sík is.

Az anyag és módszer fejezetben ismertettem a közép-kelet-európai regionális
lehatárolás sajátosságait, a vizsgálathoz szükséges adatbázisokat valamint az elemzésekhez
szükséges (egydimenziós és többváltozós) módszereket. Különleges figyelmet szántam a
látszólagos regionalizáció okozta elvi és módszertani sajátosságokra. Az elemzési



114

módszerek megválasztásánál törekedtem arra, hogy a vizsgálatok magvát jelentő közép-
kelet-európai régiók alacsony száma ellenére megbízható eredmények kerüljenek közlésre.

A vizsgálatok során elsőként a humán térszerkezet sajátosságait mutattam ki, azt
vetettem össze a hagyományos gazdasági térbeli struktúrával. Az életminőség terén nem
beszélhetünk olyan nagymértékű területi koncentrációról, mint a gazdasági teljesítmény
mentén, és amely régiók gazdasági értelemben sűrűsödnek, azok humán értelemben nem
minden esetben tömbösödnek. A humán jóllét esetében a legerősebb térszerkezeti jellemző
a regionalizáció, valamint megjelenik a policentralizáció jelensége is mint fontos spaciális
sajátosság. A gazdasági és a humán fejlettség konvertálása során fellépő hatékonysági
deficit/szufficit szorosan kötődik az inetrregionális akciókhoz. Kimutattam azt, hogy hiába
az európai értelemben vett kimagasló közép-kelet-európai gazdasági teljesítmény, azt nem
tudja ennek megfelelő humán teljesítménnyé alakítani az adott régió.

Az elemzés második részében a humán progresszió regionális szinten elérhető
adatbázisát elemeztem, a hagyományos HDI alapmutatókat kiegészítve új humán fejlődés
indexet hoztam létre főkomponens-analízis segítségével, majd csoportosítottam a térség
régióit ezen jellemző alapján. Az index alkalmas arra, hogy a Közép-Kelet-Európában
meglévő humán egyenlőtlenségeket kimutassa, annak főbb dimenzióinak alakulását
érzékeltesse. Ezt követően a humán fejlődés mögött fellelhető főbb gazdasági-társadalmi
törésvonalakat vázoltam fel, amelyek a versenyképesség és az eltartási teher jelenségeit
sűrítik magukban. A humán fejlődés törésvonalait eredményező jellemzőket fakoranalízis
segítségével alkottam meg. A létrejött faktorok alapján elvégzett diszkriminancia-analízis
igen jó hatásfokkal különböztette meg a humánklasztereket, de jelentős hatékonysági
disszonancia is megfigyelhető a gazdasági teljesítmény humán progresszióvá való
konvertálása során.

A humán alapmutatók és az ezt kísérő-magyarázó tényezők korreláció-analízisét is
elvégeztem, mely során kitértem olyan fontos jelenségek egyéni vizsgálatára, mint a
regionális konvergencia és az eltartási teher sajátosságai. A jelenlegi trendek alapján a
regionális felzárkózás egyes régióknál nemcsak több évtizedes időhosszt jelent, hanem
történelmi távlatokat. A regionális eltartási teher kimutatása során kitekintést nyújtottam a
térség főbb demográfiai és a foglalkoztatási összefüggéseire.

A közép-kelet-európai regionális egészségparadoxon magyarázatának első
lépéseként kiegészítettem a hagyományos közép-kelet-európai térséget a szintén érintett
kelet-német régiókkal. A magyarázómodellben három egymásra épülő magyarázószintet
alkottam meg. Az elsődleges, másodlagos és a harmadlagos magyarázótényezők egyrészt
egymást is eredményezhetik, másrészt pedig a függő változónak alkalmazott férfi
mortalitást is. Az első szintet a térségi szerkezet és az elhelyezkedés mutatói jelentik, a
másodikat az általános regionális gazdasági fejlettség indikátorai alkotják. A harmadik
szintet a halandóságra közvetlenül ható társadalmi-gazdasági jelenségek alkotják. Az így
megalkotott útmodell – amely a térség sajátos differenciálódását is kimutatja – kimagasló
hatásfokkal magyarázza a térség fő humán problémáját, viszont jelentős eltérések
figyelhetők meg a magyarázó síktól. Ezen eltérések segítségével meghatároztam az
egészségparadoxon nyertes és vesztes térségeit.

Ezutóbbi eredmény további vizsgálatokra sarkallt, amely során a negatív és pozitív
eltérések interpretálására az interregionális egyenlőtlenségeket, a transzformációs
intenzitás mértékét, illetve a történelmi-kulturális sajátosságokat ismertettem.
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Vizsgálataim során az alkalmazott módszerekkel sikerült megragadnom az európai
és különösen a közép-kelet-európai regionális humán fejlődés/fejlettség területi
sajátosságait. Véleményem szerint a humán fejlődés elmélete alkalmas egy olyan területi
értelemben vett alternatív fejlődés/fejlettségi lehatároláshoz, amely választási lehetőséget
nyújthat a jelenlegi szimpla gazdasági teljesítményen alapuló fejlesztési stratégiákhoz
képest. Dolgozatomból kitűnik, hogy a humán fejlődés indexe (még így három dimenzió
mentén is), ill. a halandóság regionális szinten igen karakteres, jelentős társadalmi és
területi differenciáló mutató. Ugyan a HDI akkora karriert valószínűleg soha nem fog
befutni a fejlesztéspolitika területén, mint a GDP/fő; viszont ha „egymutatós fejlettségben”
gondolkodunk, célszerű alternatív úton is elindulnunk a fejlődés természetének megértése
végett.
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11. SUMMARY

In my dissertation I undertook the European in a specific regional boundary
however the analysis of the relation of Central-Eastern-European region human and
economic development and to prove its spatiality.

On the one hand the topic of my dissertation was based on the Regional
Economics and Regional Politics subjects what were attended at Szent István University;
on the other hand the fact that the regional development, resp. the development is
estimated essentially with economic contents by the standard language but the main part of
the science too. Of course there can be found many other development indicators in the
scientific literature and also in practice, but in the European Union the GDP/capita
indicator is the foundational of the possibility of regional level development. The Central-
Eastern-European widening of the EU in 2004 and in 2007 meant further stimulus for me
and the considerable development gap what was emerged after this is a substantional
nuisance for the Community, the nations and the regions. The closing up needs serious
efforts in economic as well as human sense. The paper desired to provide additive to the
interpretation of this topic and its spatial characteristic together with its methodological
features.

In the first part of my dissertation I completed the survey of joint special literature.
The literature sources what were used by myself show the main process of economic
development, regional development/improvement, regional inequalities, resp. human
development.

First I made known the main changes – from the last 20 years – what have
influences on the Central-Eastern-European region and their direction together with the
more important European configuration features. After these I studied the indicator what
substantiates the economic development, resp. the premises behind this to fortify that
arguement with conceptual and methodological critics that as yet the measurement of
economic development also may be expressed only under reserve with the GDP/capita
indicators. During the next steps I described the main criterions and features of regional
development/improvement, resp. the recent state of regional convergence according to the
specific literature.

To express the development I applied the human development theory I released its
essential features, measuring (HDI), its methodological features and its relation with the
economic development theory. Following this I studied one of the most significant human
problem in the Central-Eastern-European region. I consider men’s mortality before time as
the resultindicator of the process happening in the region. To explain this I outlined the
main theories and criterions of the health inequality and the share of psychosocial factors
behind the transitory and recent process in the Central-Eastern-European region and I
made known their connection. During the elaboration of the welfare, resp. health condition
configuration analysis what can be found in the technical literature I strived to show the
effects of social-economical driving forces but as a further explaining factor the historical-
cultural explaining level also appeared and it has a bigger share in the inequality.

In the part of material and method I introduced the features of Central-Eastern-
European boundary, the needed database for the survey and methods (one dimensional and
multivariate) for the analysis. I highlighted conteptual and methodological features what
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were caused by the apparent regionalisation. Chosing of the analyse methods I made an
effort to report reliable results in spite of there are only a low numbered Central-Eastern-
European regions what meant the centre of my survey.

During the examinations first I proved the features of human configuration and I
compared that with the traditional economic spatial structure. We can’t mention as big
regional concentration along the quality of life as along the economic output and the
regions what become more dense in economic sense, those aren’t blocked in every way in
human sense. In the case of human welfare the regionalisation is the strongest regional
feature and the occurence of the polycentralization also appears as an important spatial
feature. During the convertation of economic and human development efficiency deficit
and overage appear and they banter close to the interrregional actions. I proved the
Central-Eastern-European economic output is a vain in an european reason, the certain
region can’t transform this into the same amount of human output.

At the second part of the analyse I scanned the database of human progression
what is available in regional level and to complete the traditional HDI base indicators I
created a new human development index with the help of principle component analysis and
after I put the regions into groups according to this feature. This index is available to show
the human inequalities what can be found in Central-Eastern-Europe and the development
of their main dimensions. After these I showed the main economic-social fault lines what
can be found behind the human development and these consist of the occurence of the
competitiveness and maintenance burden. I made the features what result the fault line of
human development with the help of factor analysis. The finished discriminant analysis on
the basis of created factors distinguished the humancluster, but significant efficiency
dissonancy can be seen during the convertation of economic output into human
progression.

I did the correlation analysis of human base indicators and also their attending-
explaining factors and during this I emphasised the specific examination of so important
occurrences as the regional convergency and the features of maintenance burden.
According to the recent trends the regional closing up at certain regions doesn’t mean only
more centuries time but historic prospects. During the report of regional maintenance
burden I showed the main demographical and employment connections of the region.

At the explanation of Central-Eastern-European regional health paradox as a first
step I completed the traditional Central-Eastern-European region with the also refered
Eastern German regions. In the explanation model I created three explanation levels what
are built on each other. The primary, the secondary, the tertiary explanation factors on the
one hand also can result each other, on the other hand the men’s mortality also what was
used as dependent variable. On the first level there are the indicators of regional structure
and localization, the second is consist of the indicators of regional development, on the
third level there are the social-economic occurrences what have a direct effect ont he
mortality. The so created path analysis – what also shows the specific differentiation of the
region – explains the main human problem of the region with an outstanding potence but
significant differences can be seen from the explanation theory. With the help of these
differences I created the winner and defated regions of the health paradox.
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The last result made me to do further examinations and during that to interpret the
positive and negative differences I made known the interregional inequalities, the extent of
transformational intensity and the historical-cultural features.

During my examinations with the adapted methods I could seize the European
regional features especially of the Central-Eastern-European regional human
development/maturity. According to my opinion the theory of human development is
available to bound an alternative development/maturity on regional sense what may give a
selection opportunity considering the development strategies that are based upon the recent
simple economic output. From my dissertation it may be seen that the human development
index (along three dimensions also), resp. the mortality is full of character on regional
level and significant social and regional differentiation indicator. Probably the HDI will
never ever have such a great carrier as the GDP/capita at the field of development policy;
but if we think in a „one indicatored development” it is effective to have also an alternative
way to understand the nature of development.
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MELLÉKLETEK

Egri Zoltán – A közép-kelet-európai egészségparadoxon regionális gazdasági
összefüggései c. doktori (PhD.) értekezéshez

1. melléklet: Irodalomjegyzék (ld. külön);

2. melléklet: A „Regionalitás, átmenet, térszerkezet” fejezet mellékletei;

3. melléklet: A „Bruttó hazai termék mint a fejlettség mutatója” fejezet mellékletei;

4. melléklet: A „Jóllét mint elérendő cél” fejezet mellékletei;

5. melléklet: Az „Egészségi állapot mint a fejlettség eredményindikátora” fejezet

mellékletei;

6. melléklet: „A humán jellemzők térbeli sajátosságai” fejezet mellékletei;

7. melléklet: Az „Anyag és módszer” fejezet mellékletei;

8. melléklet: Az „Eredmények” fejezet, „A humán fejlettség Európában” alfejezet

mellékletei;

9. melléklet: Az „Eredmények” fejezet „A közép-kelet-európai humán fejlődés

többváltozós elemzése” alfejezet mellékletei;

10.melléklet: Az „Eredmények” fejezet „Főbb egyenlőtlenségi tendenciák az idő előtti

halandóság mentén” alfejezetének mellékletei.
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2. melléklet: A Regionalitás, átmenet, térszerkezet fejezet mellékletei

2/a. melléklet

A regionális egyenlőtlenségek jellege
1990 előtt 1990 után Az új évezredben

Az egyenlőtlenségek
dimenziója

Város és falu között
Településeken belül

Településeken belül
Régiók között

Régiók között
Régión belül

Város és vidék között
Az egyenlőtlenségek
tendenciája

Város és falu között csökkenő
Településeken belül változatlan

Régiók között csökkenő

Településeken belül
növekvő

Régiók között
növekvő

Város és falu között
változatlan

Régiók között növekvő

Az egyenlőtlenségeket
meghatározó fő tényező

Iparosítás Strukturális változás
Szolgáltatások

Külföldi működő
tőke

Humán erőforrás
mennyisége, minősége

Kutatás-fejlesztés

Az egyenlőtlenségeket
befolyásoló döntési szintek

Országos szint Helyi szint
Transznacionális

szint

Helyi szint (kistérség,
megye, régió)

Transznacionális szint
Az egyenlőtlenségeket
kifejező mutatók

Demográfiai összetétel
Infrastruktúra

Az infrastruktúra
használatához kapcsolódó
természetbeni juttatások

Munkanélküliség
Bérszínvonal

Gazdasági teljesítmény
Munkanélküliség

forrás: ILLÉS 2002, HORVÁTH 2004, saját kiegészítés

2/b. melléklet: A posztszocialista területi átalakulást jelző modellek

forrás: GORZELAK 2001

A J-görbe
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forrás: NEMES NAGY – NÉMETH 2005

"Visszatérés a trendvonalra" és annak következményei (Wilkinson modell)

2/c. melléklet

forrás: GORZELAK 2001

Közép-Kelet-Európa nyugat-keleti megosztottsága mögött meghúzódó történelmi-
kulturális sajátosságok
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2/d. melléklet

forrás: GORZELAK 2006

Az átalakulás térségi mintái
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2/e. melléklet: Térszerkezeti sajátosságok Európában

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

Makrostruktúrák a közép- és kelet-európai térségben
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Jelmagyarázat: 1 – „Kék Banán”; 2 – A „Kék Banán” kiterjedése, az indukált övezetek; 3 – „Dél Északja”
(sunbelt övezet); 4 – High Tech körgyűrű; 5 – Fejletlen régiók körgyűrűje; 6 – Probléma régió

forrás: CSÉFALVAY 1999

Az európai térszerkezet az indukált fejlődési zónával
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2/f. melléklet
Regionális törésvonalak a gazdasági teljesítmény (GDP) mentén az egyes közép-kelet
– európai országokban
Ország Térség 1995 1999 2003 2007 1995 1999 2003 2007

Egy főre jutó GDP,
az országos érték százalékában

A GDP regionális
megoszlása

Bulgária Szófia 146,8 175,0 188,06 225,5 20,9 25,8 28,7 36,4
A tengerparti térség175 112,0 104,2 93,5 89,3 15,3 14,1 13,4 13,5
A többi térség 86,5 82,0 80,0 69,7 63,8 60,1 57,9 50,1

Csehország Prága 170,0 195,2 209,9 215,1 20,0 22,6 23,9 24,9
A többi térség 90,6 87,2 85,6 83,6 80,0 77,4 76,1 75,1

Magyarország Budapest 175 188,7 205,4 217,3 32,8 33,9 34,6 36,7
Nyugat-Magyaro. és Pest megye 90,7 94,0 90,4 85,8 35,3 37,5 37,7 36,9
Kelet-Magyarország 76,8 69,4 66,92 63,7 31,8 28,5 27,7 26,3

Lengyelország Varsó 222,2 295,3 299,0 304,4 9,4 12,6 13,2 13,6
Főbb nagyvárosok176 143,2 154,2 151,7 154,1 13,1 13,9 13,7 13,8
Katowice - 138,4 148,5 142,6 - 3,0 3,1 2,9
Kelet-Lengyelország177 - 76,1 75,9 74,0 - 23,6 23,7 23,4
Nyugat-Lengyelország178 - 96,4 92,7 94,4 - 12,3 11,8 12,1
Közép-Lengyelország179 - 85,3 85,2 83,3 - 34,6 34,6 34,2

Románia Bukarest - 193,6 207,7 227,9 - 17,1 18,5 20,6
Moldva és Duna delta - 74,0 72,0 64,5 - 20,2 19,8 17,8
Temes, Arad, Brassó, Kolozs
megyék

- 130,9 123,5 129,3 - 14,4 13,8 14,7

Hunyad - 91,5 93,8 96,2 - 2,2 2,1 2,1
Konstanca - 123,4 126,2 118,3 - 4,1 4,2 3,9
A többi térség - 87,7 87,0 85,3 - 42,0 41,6 40,9

Szlovákia Pozsony 212,9 213,3 224,3 236,1 24,7 24,4 25,1 26,7
A többi térség 86,3 86,5 85,6 84,2 75,3 75,6 74,9 73,3

Észtország Tallinn180 - 144,7 153,9 153,8 - 55,6 59,3 59,7
A többi térség - 72,7 66,2 65,6 - 44,4 40,7 40,3

Litvánia Vilnius 121,2 134,8 146,1 156,1 29,5 32,5 36,1 39,4
A többi térség 89,9 85,18 79,3 74,2 70,5 67,5 63,9 60,6

Lettország Riga - 171,9 176,7 171,9 - 55,3 56,2 54,4
A többi térség - 66,6 64,0 66,5 - 44,7 43,8 45,6

Szlovénia Ljubljana 137,5 138,2 143,9 143,4 33,7 33,9 35,7 36,1
A többi térség 87,2 86,4 83,9 83,1 66,3 66,1 64,3 63,9

forrás: ULB et al. alapján saját számolás, szerkesztés 2011

175 Várna, Dobrich, Burgasz.
176 Lódz, Poznan, Krakkó, Gdansk, Wroclaw.
177 Warmia-Mazúria (PL62), Podlasie (PL34), Swietokrzyski (PL33), Kárpátalja (PL32), Lublin (PL31), Mazóvia (PL12 –
Varsó nélkül) NUTS3 térségei.
178 Alsó-Szilézia (PL51), Lubusz (PL43), Nyugat-Pomeránia (PL42).
179 Pomeránia (PL63), Kujávia-Pomeránia (PL61), Nagy-Lengyelország (PL41), Lódz (PL11), Opolei (PL52), Szilézia
(PL22), Kis-Lengyelország (PL21) NUTS3 térségei.
180 Pőhja-Eesti (EE001).
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Az egy főre jutó GDP (PPP) relatív szóródása181 Közép-Kelet-Európában

forrás: alapadatok – EUROSTAT, saját számítás 2011

181 Zárójelben a fővárosok hozzájárulása látható a szóródás mértékéhez. A közép-kelet-európai országokat a
Balti országok, a visegrádi országok, Románia és Bulgária jelentik.

Ország NUTS1 NUTS2 NUTS3
1998 35,81 37,55 46,12 (31,6) -
1999 36,92 38,94 47,31 (30,8) 50,93 (15,5)
2000 35,41 39,11 47,65 (31,6) 51,71 (15,3)
2001 33,91 39,52 48,72 (36,0) 50,13 (18,7)
2002 32,57 39,57 48,85 (38,3) 50,65 (20,2)
2003 30,94 37,69 48,32 (38,3) 49,53 (21,6)
2004 29,99 36,37 47,13 (38,3) 48,44 (21,2)
2005 29,01 36,72 49,57 (41,1) 50,56 (22,9)
2006 26,86 35,30 49,11 (41,6) 50,18 (24,0)
2007 25,40 33,33 49,84 (42,8) 50,37 (24,9)
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2/g. melléklet

forrás: BUNDESAMT FÜR BAUWESEN UND RAUMORDNUNG (2007)

Potenciális európai globális integrációs zónák
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2/h. melléklet

forrás: NORDREGIO-ESPON 2004

Az európai integráció városhálózata, gazdasági fejlődésük tükrében
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3. melléklet: A bruttó hazai termék mint a fejlettség mutatója fejezet mellékletei

3/a. melléklet

forrás: DABÓCZI 1998a, STREETEN 1995, HDR 1990,
SCHNEIDER – ENSTE 2002, STANTON 2007: 11. oldal

3/b. melléklet

A területi GDP számítása

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. (NEMES NAGY 2005b)

A regionális GDP számítására többféle számítási módszert alkalmaznak. Az alulról felfelé
történő számítás módszere azon a feltételezésen alapszik, hogy a régióban lévő valamennyi
termelési egységről rendelkezünk a GDP kiszámításához szükséges információkkal. Az
adatokat összegezve megkapjuk a régióra vonatkozó GDP értéket, 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 három típusát különböztethetjük meg. 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 (pl. központi kormányzat, államvasutak, energiaszolgáltatók
stb.).

 A GDP-nek csak a piacon realizálódó ügyletek számítanak;
 A GDP-ben elsősorban csak azt lehet kimutatni, ami pénzmozgással jár: konkrétan a szürke-, vagy árnyékgazdaság

szerepe kiemelendő, ami – ha prosperál – az IMF megfogalmazása szerint megbízhatatlanná teszi a hivatalos
statisztikákat is. A szürkegazdaság mérete a fejlettség mértékével fordítottan arányos;

 A GDP-ben a természeti erőforrásokat nem tekintjük tőkének, így azok amortizációját nem kell kimutatni, szabad és
korlátlan erőforrások;

 A GDP-ben minden ügyletet (tranzakciót) pozitív előjellel kell elkönyvelni: egyenlőségjelet tesz olyan javak közé,
amelyek javak ugyan, de „rosszak”, pl. nukleáris fegyverek, amelyek gyártása a társadalmi jólétet csökkentik.
(„…equate goods with commodities that are not “goods” but “bads,” like nuclear weapons, the production of which
tends to lower social welfare…”.);

 A GDP-t támogató elszámolási rendszer logikája szerint az állam által biztosított közjavak és szolgáltatások hasznot
nem hoznak, és csak költségeket jelentenek a társadalom számára;

 Ugyancsak mellőzi, nem vesz tudomást a szabadságról és az emberi jogokról;
 A szabadidőt nem veszi figyelembe;
 A jövedelmekben fennálló egyenlőtlenségeket sem mutatja ki;
 A káros szenvedélyeket, tevékenységeket, ill. ezek gyógyítását, helyreállítását is számba veszi;
 A GDP nem számol a pénz csökkenő határhasznával. Egy bizonyos jövedelmi szint után az emberek számára az

egységnyi pótlólagos jövedelem már nem jár egységnyi jóléti növekménnyel.
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Általános alapelv, hogy a GDP-t arra a régióra kell elszámolni, amelyben a termelő egység
rezidens. A több-telepes vállalkozások esetében a telepek külön-külön termelő
egységeknek tekintendők.

A gazdasági szervezetek első két típusa esetében a termelési adatokat telepi szinten
számítják ki, így adott a lehetőség arra, hogy hozzájárulásukat az egyes régiók GDP-jéhez
alulról felfelé összegezzük. A több-régiós egységek közül azoknál, melyeknél telepi adatok
nem állnak rendelkezésre, vagy tevékenységük az egész országra kiterjed, a régiókra
vonatkozó termelési adatok csak a felülről lefelé történő bontás módszerével állapíthatók
meg. (PUKLI 2000)

DUSEK-KISS (2008) ismerteti az adott területi egység „rezidens” – gazdálkodói által egy
adott időszakban előállított végtermék együttes piaci értékének meghatározásait:

- termelési oldalról nézve a GDP a termelés különböző szintjein működő termelők
hozzáadott értékeinek, vagyis kibocsátásuk és termelő felhasználásuk
különbségének összege,

- jövedelmi oldalról közelítve a GDP az előbbi termelők által elért jövedelmek
összege,

- felhasználási oldalról pedig az újonnan előállított végső javak vásárlásainak
összege.

Megemlítik, hogy nyitott gazdaságban azonban a három módszer csak akkor
alkalmazható, ha a gazdaság területi határvonalát átlépő tranzakciók megfigyelhetők, és
statisztikák állnak róluk rendelkezésre. A regionális GDP számítása legpontosabban a
termelési oldal adataiból kiindulva történhet meg, ráadásul az országnál kisebb
területegységek közötti áruforgalom és jövedelemáramlás a gyakorlati adatgyűjtés számára
egyáltalán nem nyomon követhető.

A termelés térbeliségéből adódó további nehézségek

A termelési tényezők területi eloszlásának hatása is jelentősen befolyásolja a GDP
számbavételét. A természeti tényezők a termelés erőforrásai közül a legkevésbé mobilak.
Bizonyos formáik egyáltalán nem szállíthatók, csak helyhez kötötten állnak rendelkezésre
(például termőföld, különleges éghajlati adottságok, vagy tájképi vonzerő), más formáik
korlátozott mértékben szállíthatók, gyakran jelentős költségek mellett (kitermelt
bányakincsek). Azok a tevékenységek, amelyekben meghatározó jelentősége van a
természeti erőforrásoknak, telephelyválasztási döntéseikben a természeti tényezők térbeli
előfordulásához kénytelenek alkalmazkodni. (KÁPOSZTA 2007a) A területi kincsek
területi koncentrációjára kiváló példa a Nemes Nagy által idézett Hanti-Manysi Autonóm
körzet, melynek régiója, Tyumen egy főre jutó GDP-je az USA értékét is meghaladja. Ez
azonban a „lényeget” illetően megtévesztő: a kitermelőipar jövedelmének nagy része
ugyanis a kitermelés állami monopóliuma, vagy a bányajáradék és a kitermelő vállalkozás
tipikusan multiregionális volta miatt országos szinten vagy külföldön érezteti hatását.
Hasznából a munkajövedelmeken kívül alig jelentkezik valami az adott régióban, sőt
olykor környezetrombolással járva kifejezetten káros az érintett térségre. (DUSEK – KISS
2008)

A munkaerő oldaláról több tényező vezethet a GDP eltéréseihez: a képzettségi
differenciák, a helyi lakosság aktivitási rátáinak különbségei és a munkaerő régióközi
ingázása. Az első tényező hasonló módon generál területi különbségeket, mint az eltérő
tőkeintenzivitású tevékenységek. Az aktivitási ráta eltérésének azonban eltérő okai
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lehetnek. Például egy olyan térségben, amely kedveltté válik a tehetős nyugdíjas
betelepülők számára, az aktivitási ráta és az egy lakosra jutó GDP a kormegoszlás miatt
csekély lehet, a helyi jövedelmek azonban kiugróan magas szintet is elérhetnek. Ez
egészen más értelmezést igényel, mint az „általános” eset, az aktivitási rátának a
munkahelyek megszűnése/hiánya miatti alacsony értéke.

A regionális GDP nem azonos a lakosság rendelkezésére álló jövedelemmel vagy a
fogyasztásával. A GDP és a jövedelem közötti különbséget alapvetően a tőke
tulajdonosainak lakóhelye és a termelés helyének a különbözősége, valamint a munkaerő
ingázása okozza. (DUSEK 2000) Ehhez járul még az állami redisztribúció különböző
csatornáin keresztül megvalósuló jövedelemtranszferek (nyugdíjak, segélyek, illetve adók,
járulékok) nem lakosságarányos területi eloszlása, illetve a térségenként többé-kevésbé
eltérő arányokban jellemző jövedelemszerzési, megélhetési stratégiák létezése. (DUSEK -
KISS 2008) Ennek igen jó példáját indikálja a lenti ábra, amelyen látható, hogy Írország
esetében a rendelkezésre álló jövedelem folyamatosan csökken a GDP arányában, míg az
USA és Franciaország esetén ez kiegyenlített és magas szintű. Ugyan az országszinten
érvényesülő trendeket ismerteti az alábbi ábra, de könnyen belátható, hogy regionális
szinten még nagyobb eltérés is előfordulhat.

forrás: CMEPSP 2009

A rendelkezésre álló nettó nemzeti jövedelem alakulása a GDP százalékában

A GNP/GDP mutatók közötti különbséget célszerű figyelembe venni attól függően
is, hogy tőkeexportőr vagy inkább tőkeimportőr országot vizsgálunk, hiszen a GDP
esetében területi alapon történik az összesítés, így a külföldi érdekeltségű vállalatok által
az ország területén megtermelt javak piaci értéke a mutató részét képezi, a hazai
gazdálkodó szervezetek külföldön megtermelt javait nem. Ezzel a multinacionális
vállalatok telephelyeiként szolgáló (alacsony munkabérű, életszínvonalú, stb.) országok
növekedéséről a valóságosnál kedvezőbb képet kapunk, míg a multinacionális vállalatok
anyavállalatainak székhelyét képező országokéról kedvezőtlenebbet. (DABÓCZI 1998a)

A területi árszínvonalak abszolút szintje nemcsak országok között, hanem
országon belül, régiók között is eltér egymástól, még ha ennek kimutatására az országos
szintű árszínvonalak méréséhez hasonlatos részletezettséggel adatok hiányában nincs is
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mód. (DUSEK 2005) Jelenleg egy adott ország térségeinek árszínvonala megegyezik az
adott ország árszínvonalának értékével.
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3/c. melléklet: Főbb fejlesztési célok az EU-ban

Az európai Unió politikai célkitűzései és jóléti céljai a főbb európai dokumentumok
alapján182

forrás: NOLL alapján (2002), valamint saját kiegészítés és szerkesztés (2011)

A lisszaboni stratégiához kapcsolódó Strukturális Indikátorok ismertetése
A legutóbbi év adata Célok

GDP/fő (vásárlóerő-paritáson) 100 -
Egy főre eső munkatermelékenység 100 -
Foglalkoztatási ráta (15-64 korcsoport) 65,4 70
Idősek foglalkoztatási rátája (55-64 korcsoport) 44,7 50
Bruttó K+F kiadás (a GDP %-ában) 1,83 3
A fiatalok képzettségi szintje 78,1 -
Összehasonlító árszínvonal 100 -
Üzleti beruházások 18,7 -
A szegénység kockázata a szociális transzferek után 16 -
A regionális foglalkoztatási ráták szóródása 11,1 -
Hosszú távú munkanélküliség rátája 3,1 -
Üvegházhatású gázok kibocsájtása 92,3 -
A gazdaság energiaintenzitása 202,45 -
Áruszállítás GDP aránya 107,1 -

forrás: EC 2010, saját szerkesztés (2011)

182 A gyűjtés magvát a a Római (1957), a Maastrichti (1992) és az Amszterdami szerződések (1997) és a
különböző Fehér Könyvek, Akció Programok és Közlések adják. (Noll 2002) A szerző saját kiegészítéssel is
élt, a Lisszaboni és a Göteborgi Stratégia alapján. Hosszabb távon a gazdasági növekedésnek, a társadalmi
kohéziónak és a környezetvédelemnek „kéz a kézben kell járnia”. (EC 2001 A Sustainable Europe for a Better
World: A European Union Strategy for Sustainable Development)

Az életkörülmények és az
életminőség javítása

A gazdasági, társadalmi és területi
kohézió erősítése

Fenntarthatóság

 foglalkoztatás;
 életszínvonal;
 egészség;
 szociális biztonság és

védelem;
 közrend-védelem;
 környezet;
 tudás és innováció és
 az azt elősegítő

gazdasági növekedés.

1.) A régiók és a társadalmi csoportok
közötti társadalmi és gazdasági
különbségek csökkentése:

 a leszakadó régiók
visszamaradottságának
csökkentése;

 policentrikus térszerkezet;
 esélyegyenlőség a nők és a

mozgássérült emberek
számára;

 harc a társadalmi
kirekesztés ellen.

2.) Az emberek és a régiók közötti
kapcsolat erősítése:

 a közlekedés javítása;
 a társadalmi szolidaritás

erősítése;
 az európai kohézió

ösztönzése;
 a közös európai identitás

erősítése;
 a kulturális, képzési és

foglalkoztatási
cserelehetőségek
biztosítása.

 a hatékonyabb energia- és erőforrás-
használat előmozdítása;

 a tiszta technológiák támogatása;
 a megújuló energiaforrások növelése és a

fenntartható mobilitás támogatása;
veszélyek a közegészségügy számára;

 a környezeti szempontok integrálása a
közösségi politikákba.
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Az Európa 2020 program főbb célkitűzései
Célok Célérték
Foglalkoztatási ráták növelése (20-64 korcsoport) 75%
Bruttó K+F kiadás (a GDP %-ában) 3%
Üvegházhatású gázok csökkentése -20 (30)183%
Megújuló erőforrások növelése +20%
Energiahatékonyság növelése +20%
A lemorzsolódók arányának csökkenése -10%
Felsőfokú végzettségűek arányának növelése 40%-ra
Európai szegénység csökkentése 25%-kal

forrás: EC 2010, saját szerkesztés (2011)

183 A 2009. december 10–11-i Európai Tanács következtetései alapján a 2012 utáni időszakra vonatkozó
globális és átfogó megállapodás részeként az EU újólag megerősítette azon feltételes felajánlását, hogy az
1990-es szinthez képest 2020-ig 30 %-os csökkentést tűz ki célként, feltéve hogy más fejlett országok is
kötelezettséget vállalnak a kibocsátás hasonló mértékű csökkentésére, és ahhoz a fejlődő országok is
felelősségeik és képességeik szerint megfelelő mértékben hozzájárulnak. (EC 2010)
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4. melléklet: A jóllét mint elérendő cél fejezet mellékletei

4/a. melléklet

forrás: SEN 1983: 10-11. oldal

A képességek (capabilities) összevetése a javakkal (commodities), a jellemző
tulajdonságokkal (charasteristics) és a hasznossággal (utilities)

„Érvelésemnek ezen a pontján egy valamelyest általánosabb kérdést vetnék fel, nevezetesen: mi a helyes fókusza az
életszínvonal mérésének. […] a helyes fókuszt nem jelentik sem a javak (commodities), sem a tipikus jellemzők
(characteristics), sem a hasznosság (utility), hanem valami olyasmi, amit az ember egyéni, személyes képességének
(capability) tartunk. Egy illusztráció jól láttatja a dolgot. Vegyünk egy biciklit. Ez természetesen egy áru, egy jószág
(commodity). Számtalan jellemzője van (characteristics), de most csak egy bizonyos jellegzetességére koncentráljunk:
nevezetesen, hogy ez egy közlekedési eszköz. Ha valaki birtokol egy kerékpárt, annak az embernek meglesz az a
képessége (ability), hogy megtegyen olyan távolságokat, melyeket enélkül nem tehetne meg. Így a kerékpár azon
tulajdonsága, hogy közlekedési eszköz, az embernek speciális lehetőséget nyújt. Így a kerékpárnak az a tulajdonsága,
hogy közlekedési eszköz, az embert képessé teszi arra, hogy egy bizonyos utat megtegyen. Ez a képessége hasznára
válhat valakinek, vagy egyszerűen boldoggá teheti aszerint, hogy szüksége van a szállítókapacitásra, vagy
kellemesnek találja a biciklizést. Így nyomon követhető egy szekvencia, amely egy eszköztől (jelen esetben a
biciklitől) valamilyen tulajdonsághoz (jelen esetben a transzportálásihoz), az alkalmazás lehetőségéhez (jelen esetben
ez a helyváltoztatás), a hasznossághoz (jelen esetben a szállításhoz vagy a helyváltoztatás öröméhez) vezet. Azzal
érvelhetünk, hogy a harmadik kategória – a funkció lehetősége – az, amely a legközelebb visz minket az életszínvonal
meghatározásához. Valamely eszköz birtoklása vagy a hozzáférés lehetősége önmagában nem a megfelelő
megközelítés, mivel nem mond semmit arról, hogy mit tehet ezzel a jószággal az ember. Lehet, hogy én nem tudom
használni azt a kerékpárt, mivel – teszem azt – mozgásképtelen vagyok. Egy kerékpár vagy valami ehhez hasonló
tulajdonságú eszköz birtoklása hozzáadhat valamit az életszínvonalamhoz, de ez önmagában nem méri, nem adja meg
az életszínvonalat. Másrészt: míg a hasznosság a bicikli használatára vonatkozik, nem összpontosít magára a
használat tényére, hanem inkább a használat mentális következményeire. Ha olyan vidám helyzetben vagyok, hogy
élvezem az életemet, anélkül, hogy bárhová elmennék, boldogan megdobban a szívem, ha látok egy szivárványt az
égen, kétségtelenül boldog ember vagyok, de ebből egyáltalán nem következik az, hogy magas az életszínvonalam.
Lehet, hogy egy állandóan dohogó gazdag ember kevésbé boldog, mint egy elégedett paraszt, de biztos, hogy
magasabb az életszínvonala, mint a parasztnak; az életszínvonal összehasonlítása nem azt jelenti, hogy a hasznos
dolgokat hasonlítjuk össze. Ezért az életszínvonal legfontosabb alkotóelemének nem a javak birtoklását, vagy ezek
jellemző tulajdonságait tekintjük, hanem azt a képességet (ability), hogy különböző dolgokat csináljunk a dolgok
vagy tulajdonságaik használatával, és sokkal inkább ez a bizonyos képesség (ability), mint az erre adott mentális
válasz – mondjuk a boldogság érzete – az, amely nézetünk szerint az életszínvonalat tükrözi.”



157

4/b. melléklet

Jólléti dimenziók a különböző megközelítésekben
SEN-STIGLITZ-

FITOUSSI
BHUTÁNI

GNH184
SZEGÉNYEK

HANGJA
RANIS-SAMMAN-

STEWART
FINNIS

Egészség;
Képzettség;

Gazdasági biztonság;
Időfelhasználás

egyenleg;
Politikai részvétel és

kormányzás;
Társadalmi

kapcsolatok;
Környezeti feltételek;
Személyi biztonság;

Az életminőség
szubjektív elemei

Egészség;
Képzettség;

Anyagi
életszínvonal;

Idő-felhasználás;
Kormányzat;

Közösség;
Környezet;
Kultúra és

spiritualitás;
Érzelmi jóllét

Testi jóllét;
Anyagi jóllét;
Társadalmi

jóllét;
Biztonság;

Pszichológiai
jóllét

Testi jóllét;
Mentális fejlődés;

Anyagi jóllét;
Munka;

Biztonság;
Társadalmi kapcsolatok;
Más fajok tiszteletben

tartása;
Spirituális jóllét;

Érdekérvényesítés és
politikai szabadság

Egészség és biztonság;
Tudás;

Munka és játék;
Cselekvés és

érdekérvényesítés;
Kapcsolatok;

Harmónia, vallás,
természet;
Belső béke

forrás: FINNIS (1980), NARAYAN et al. (2000), RANIS et al. (2006), STIGLITZ et al. (2009) és a
www.grossnationalhappiness.com

184 Az elméletet és a hozzá kapcsolódó mutatót a Bhutáni Király vezette be 1972-ben és a nemzeti fejlődés fő
hajtóerejének tekintik. Sajátossága, hogy nagyon erős kulturális beágyazottsággal bír, speciálisan az országra
jellemző. (GIOVANNINI 2009)
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4/c. melléklet

forrás: HDR 1994, RANIS-STEWART 2005

A gazdasági és a humán fejlődés körforgása



159

4/d. melléklet

A HDI módszertanának változása
Év Humán fejlődés indexe
1990 Komponens index=(maximum-aktuális érték)/(maximum-minimum);

HDI= 1- a komponens indexek átlaga;
Rangsor a legjobbtól (1.) a legrosszabbig (130.);
A minimum és maximum értékeket az adott év adatai adják;
Képzettségi index: csak a felnőtt literációs készség;
Jövedelmi index: a vásárlóerő-paritáson számolt egy főre jutó GDP logaritmusa, az átlagos
szegénységi küszöbbel korrigálva (a maximumot a 9 OECD ország adta).

1991 Rangsor a legjobbtól (1.) a legrosszabbig (160.);
Képzettségi index: felnőtt literációs készség és az átlagos iskolai évek száma;
Jövedelemi index: az Atkinson formula beemelése a képletbe.

1994 Komponens index= (aktuális érték-minimum)/(maximum-minimum);
HDI= a kompozit indexek átlaga;
Fix minimum és maximum értékek – Vé: 25/85 év; Lit: 0%/100%; Ba: 0%/100%; J: 200/40.000
USD)185.

1995 Képzettségi index: felnőtt literációs készség és a bruttó beiskolázási arány;
A jövedelemi index minimuma 100 USD lett.

1999 Jövedelemi index: az egy főre jutó GDP természetes alapú logaritmusa 40.000 USD-ig.
2010 Komponens index: (aktuális érték-minimum)/(maximum-minimum);

HDI= a kompozit indexek átlaga;
Jövedelmi index: az egy főre jutó GDP helyett az egy főre jutó GNI került;
Képzettségi index: a átlagos osztályszám és a várható iskolai osztályszám;
Új minimum és maximum értékek – Vé: 20/83,2 év, képz.: 0/0,951, J: 163/108.100 USD (Csak erre
a jelentésre érvényes);
Az egyenlőtlenség dimenziója is megjelenik, mindegyik dimenziót külön-külön korrigálják és a
szokásos módszertannal számolják az IHDI-t.
forrás: az UNDP 1990-2005 alapján STANTON (2007), saját kiegészítés (2011)

185 Vé – a születéskor várható élethossz; Lit – literációs index; Ba – beiskolázási arány; J – egy főre jutó
jövedelem.
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forrás: UNDP 2010

A közép-kelet-európai országok HDI trendjei (a szélsőértékek függvényében)
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5. melléklet: Az Egészségi állapot mint a fejlettség eredményindikátora fejezet
mellékletei

5/a. melléklet

forrás: EC 2005

Az egészség és a gazdaság kapcsolata
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5/b. melléklet

Jelmagyarázat: European Region 963,42 – A WHO európai régiójának átlag standardizált halandósági rátája;
Upper – felső ötöd; 4-th – negyedik (ötöd); 3-rd – harmadik (ötöd); 2-nd – második (ötöd); Lower –

alacsonyabb (legalsó ötöd); No data – nincs adat; Min – minimális érték.

forrás: WHO HFA-DB, 2010

Halandósági lejtő Európában

5/c. melléklet

Az epidemiológiai átmenet szakaszai

forrás: OMRAN (1971) és OLSHANSKY-AULT (1986) alapján saját szerkesztés 2011

A járványok és
az éhínségek

kora

A visszavonuló
járványok kora

A degeneratív és a
civilizációs

betegségek kora

A késleltetett
degeneratív

betegségek kora

A halálozás mértéke Magas,
ingadozó

Fokozatosan
csökkenő

További csökkenés,
alacsony szinten

stabilizálódik

Alacsony, koncentrált
főleg az előrehaladott

korúak esetében
A népességnövekedés
mértéke

Megtört Tartós,
exponenciális

görbét ír le

Fontos tényezője a
termékenység

Stagnálás, enyhe
növekedés

Születéskor várható
élethossz

20-40 30-50 Fokozatosan
emelkedik

85 életévig konvergál

Jellemző országok London (17.
század)

Szubszaharai
Afrika

Közép-Kelet-Európa
országai

„Fejlett nyugat”
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5/d. melléklet

y = 7,6778Ln(x) + 0,5038
R2 = 0,6417
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forrás: alapadatok – UNDP, saját szerkesztés 2011

A Preston-görbe (2004)

5/e. melléklet

forrás: KOPP-SKRABSKI 2001

A depresszió186 területi egyenetlensége Magyarországon

186 Minél nagyobb érték (és sötétebb a kitöltő szín) figyelhető meg az adott megyében, annál nagyobb a
depresszió mértéke.
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6. melléklet: A humán jellemzők térbeli sajátosságai fejezet mellékletei

6/a. melléklet

forrás: AHDR 2008

A humán fejlődés indexe az USA-ban
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7. melléklet: Az Anyag és módszer fejezet mellékletei

7/a. melléklet: Románia alternatív regionalizációja

forrás: Romanian NHDR 2005

A román urbanizáció területi sajátosságai a történelmi régiók alapján

Románia történelmi régiói:
- Moldova: Bákó, Botosani, Iasi, Neamt, Szucsáva, Vaslui, Galac, Vráncsa megyék;
- Munténia: Arges, Braila, Buzau, Calarasi, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova,

Teleorman és Ilfov megyék;
- Dobrudzsa: Constanta és Tulcea megyék;
- Olténia: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt és Vâlcea megyék;
- Bánát: Krassó-Szörény és Temes megyék;
- Erdély: Beszterce-Naszód, Fehér, Brassó, Kovászna, Hargita, Kolozs, Hunyad,

Maros, Szilágy és Szeben megyék;
- Körösvidék és Máramaros: Arad, Bihar, Máramaros és Szatmár megyék;
- Bukarest.

Románia egyenlőtlenségei a történelmi régiókban
népesség GDP/fő

Moldova 4743 5800,0
Munténia 4461 7780
Dobrudzsa 968 9200
Olténia 2293 7260
Bánát 992 10750
Erdély 4257 8680
Körösvidék-Máramaros 1936 8325
Bukarest 1935 20200
szórás 1555 4462,0
átlag 2698 9749,4
relatív szórás 57,7 45,8

forrás: alapadatok – Eurostat, saját szerkesztés 2011
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Románia egyenlőtlenségei a mai régiók alapján
népesség GDP/fő

RO11 - Észak-Nyugat 2729 8500,0
RO12 - Központ 2529 9100,0
RO21 - Észak-Kelet 3731 5800,0
RO22 - Dél-Kelet 2839 7700,0
RO31 - Dél-Munténia 3313 7600,0
RO32 - Bukarest-Ilfov 2223 19800,0
RO41 - Dél-Nyugat Olténia 2293 7200,0
RO42 - Nyugat 1927 10600,0
szórás 594,8 4379,8
átlag 2698,5 9537,5
relatív szórás 22,0 45,9

forrás: alapadatok – Eurostat, saját szerkesztés 2011

Magyarázat: A népesség 1000 főben értendő, a gazdasági teljesítmény a vásárlóerő-
paritásos GDP-ben került kifejezésre.

Intraregionális egyenlőtlenség a történelmi régiókban
népesség GDP/fő

Moldova 25,12 17,80
Munténia 40,29 48,38
Dobrudzsa 67,91 36,89
Olténia 34,24 22,12
Bánát 47,39 40,12
Erdély 36,89 17,99
Körösvidék-Máramaros 19,78 20,56
Bukarest - -

forrás: alapadatok – Eurostat, saját szerkesztés 2011

Intraregionális egyenlőtlenségek a mai régiókban
népesség GDP/fő

RO11 - Észak-Nyugat 37,9 21,4
RO12 - Központ 34,5 16,8
RO21 - Észak-Kelet 23,8 20,4
RO22 - Dél-Kelet 36,2 29,5
RO31 - Dél-Munténia 43,4 32,8
RO32 - Bukarest-Ilfov 104,7 11,8
RO41 - Dél-Nyugat Olténia 34,2 22,1
RO42 - Nyugat 28,4 27,4

forrás: alapadatok – Eurostat, saját szerkesztés 2011

Magyarázat: A népesség és a GDP/fő alatt az adott régióban lévő megyék relatív szóródási
értékei láthatók. Az alapmutatók dimenziói megegyeznek a B. mellékletben használtakkal.

Az országon belüli egyenlőtlenségek tekintetében mindkét lehatárolás esetében hasonlóan
nagymértékű szóródás tapasztalható (sőt a történelmi régiók esetében a népesség jóval
nagyobb szóródás figyelhető meg). A régiókon belüli egyenlőtlenségek mértéke némely
történelmi régió esetében (Munténia, Bánát, Dobrudzsa) nagyon kiugró, magasabb, mint a
jelenlegi lehatárolás esetében. Véleményem szerint érdemes lenne a funkcionális
kapcsolatok felmérése az országon belül, és ennek eredményeképpen lenne érdemes a
regionális lehatárolás elvégezni.
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7/b. melléklet: Szlovákia alternatív térségi lehatárolása

forrás: GULYÁS 2008

A szlovák regionalizáció alternatív változata

7/c. melléklet

A nemzetállamok közigazgatási rendszere Közép-Kelet-Európában
Államtípus Ország Szubnacionális

közigazgatási egység
Települési

önkormányzatok
száma

Egy önkormányzatra
jutó népesség

Regionalizált
unitárius

Lengyelország 16 vajdaság
315 járás

65 járási jogú város

2.489 15.300

Decentralizált
unitárius

Csehország 14 régió 6.249 1.600
Szlovákia 8 régió

79 járás
2.891 1.900

Lettország 26 járás 472 3.500
Központosított
unitárius

Bulgária 6 régió
28 körzet

264 32.000

Észtország 15 megye 247 5.500
Litvánia 10 megye 60 60.000

Magyarország 19 megye 3.145 3.000
Románia 42 megye 3.004 7.400
Szlovénia 58 admin. egység 210 9.500

forrás: MEZEI 2006
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7/d. melléklet

forrás: MAJOR 2001, DUSEK 2005, NEMES-NAGY – TAGAI 2009, NEMES NAGY 2009

A szomszédsági hasonulás jelensége

A területi megoszlás vizsgálata során az a kérdés merül fel, hogy a földrajzi közelség mennyire szoros kapcsolatban
áll a megfigyelt jelenség heterogenitásával. Amennyiben egy jelenség (pl. magas egy főre jutó jövedelem)
előfordulása egy adott országban szoros kapcsolatban van a hozzá földrajzilag közel álló országok egy főre jutó
jövedelmével, úgy azt mondhatjuk, hogy a földrajzilag közel fekvő országok egy főre eső jövedelmei együtt
mozognak, hatnak egymásra. További kérdésként merül fel (az egymásra hatás tényén kívül) annak iránya és
erőssége. Amikor a negatív irányú hatás nagyon erős, akkor az sakktáblaszerű területi struktúrát hoz létre. Ha nem
csak két kategóriát vizsgálunk (magas-alacsony jövedelem) hanem figyelembe vesszük az egy főre jutó jövedelmek
abszolút nagyságát is, akkor erős negatív területi egymásra hatás esetén azt mondhatjuk, hogy magas egy főre jutó
jövedelem megfigyelése egy adott területen nagy valószínűséggel alacsony egy főre jutó jövedelmekkel fog együtt
járni a hozzá közeli területeken. Pozitív területi egymásra hatás esetén a megfigyelt jelenség a hasonulás. Ilyenkor a
közelség a hasonulás irányába hat, a közeli területeknek hasonló színvonalú a jövedelmük. Ennek a jelenségnek a
tartóssága esetén az adott jelenség ún. „regionalizálódik”. (MAJOR 2001) NEMES NAGY – TAGAI (2009)
elemzésében kijelenti, hogy a különböző jellemzőkkel bíró társadalmi csoportok vagy gazdasági egységek általában
nem véletlenszerűen, nem mozaikszerűen települnek, élnek, laknak. Elhelyezkedésük – változó intenzitással, helyi
különbségekkel ugyan, de – határozott pozitív területi autokorreláltságú. A területi autokorreláció mértékének
meghatározására számos módszer létezik (ezeket ismerteti NEMES NAGY 2009, NEMES NAGY – TAGAI 2009,
DUSEK 2005, MAJOR 2001).
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7/e. melléklet

A közép-kelet-európai humánvizsgálatok indikátorkészlete

K
om

pl
e

x

A GDP potenciális megközelíthetősége
A GDP potenciális megközelíthetősége, logaritmizált formula
A népesség potenciális megközelíthetősége
Lisszaboni versenyképességi index

In
fr

as
tru

kt
úr

a
Ezer főre jutó személygépkocsik száma
Km2-re jutó autópályák aránya
Km2-re jutó egyéb utak aránya
Km2-re jutó vasútvonalak aránya

K
+F

K+F GDP arányos kiadásai
A tudomány és technológiai szektor humán erőforrás - ellátottsága
Szabadalmak aránya, millió főre vetítve
A kutatás-fejlesztésben foglalkoztatottak aránya

El
ér

he
tő

sé
g

A legközelebbi MEGA közúi elérhetősége (perc)
A Pentagon terület közúti elérhetősége (perc)
A régióközpont földrajzi hosszúsága
A régióközpont földrajzi szélessége
Európai motor MEGA-tól való közúti elérhetősége (perc)
Három funkcionális városi terület közúti elérhetősége (perc)

K
ép

ze
tt

sé
g

Alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya
Élethosszig tartó tanulásban részt vevők aránya
Középfokú végzettséggel rendelkezők aránya
Felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya

D
em

og
rá

fia

Alapvetően városi területen élők aránya
Alapvetően vidéki területen élők aránya
Fiatal függőségi ráta
Csecsemőhalandósági ráta
A 0-15 korcsoport aránya a teljes népességben
A 20-64 korcsoport aránya a teljes népességben
A 65 feletti korcsoport aránya a teljes népességben
Idős függőségi ráta
Jellemzően vidéki területeken élők aránya
Népsűrűség
Népsűrűség, logaritmizált formula
Nettó migráció
Öregedési index
Születéskor várható élethossz
teljes függőségi ráta
Teljes népesség száma
Vidéki népesség aránya
Vitalitási index

G
az

da
sá

g

A GDP aránya az adott régióban
A primer szektor hozzáadott értékének aránya
A szekunder szektor hozzáadott értékének aránya
A tercier szektor hozzáadott értékének aránya
Egy főre jutó GDP
Egy főre jutó GDP, logaritmizált formula
Élőmunka-termelékenységi ráta
Élőmunka-termelékenységi ráta, logaritmizált formula
Gazdasági sűrűség (GDP/km2)
Gazdasági sűrűség (GDP/km2), logaritmizált formula
GDP növekedési ráta
Üzletsűrűség

Té
rh

as
zn

ál
at

A hasznosított mezőgazdasági területek aránya
A legnagyobb város népességének aránya az adott régióban
Erdőterületek aránya
Mesterséges területek aránya
Mezőgazdasági területek aránya
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Természetes területek aránya

Jö
ve

de
le

m

A rendelkezésre álló jövedelmek aránya az elsődleges jövedelmekből
Egy főre jutó rendelkezésre álló háztartási jövedelem
Egy főre jutó rendelkezésre álló háztartási jövedelem, logaritmizált formula
GNDI növekedési ráta
Jövedelem-sűrűség (jövedelem/km2)
Jövedelem-sűrűség (jövedelem/km2), logaritmizált formula
Jövedelmek aránya az adott régióban

Fo
gl

al
ko

za
tá

s
Aktivitási ráta (a teljes népesség arányában)
Aktivitási ráta, 15-64 korcsoport
Az üzleti ágazatban foglalkoztatottak aránya
Foglalkoztatási ráta (az aktív népesség arányában)
Foglalkoztatási ráta, 15-64 korcsoport
Foglalkoztatási ráta, 55-64 korcsoport
Foglalkoztatás-koncentráció (foglalkoztatottak/km2)
Foglalkoztatás-koncentráció (foglalkoztatottak/km2), logaritmizált formula
Főállásban ledolgozott órák száma
Hosszú távú munkanélküliség aránya
Ipari foglalkoztatottak aránya
Mezőgazdaság, vadászat, erdészeti foglalkoztatottak aránya
Munkanélküliségi ráta
Munkanélküliségi ráta változási üteme
Szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya
Valódi eltartási ráta (foglalkoztatottak/nem foglalkoztatottak)

forrás: Eurostat, NORDREGIO 2007, RD 2006, Google Maps, saját szerkesztés 2011
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7/f. melléklet

A közép-kelet-európai paradoxon elemzésének mutatókészlete

D
em

og
rá

fia

A 65 év alatti korcsoport aránya
A 65 év alatti korcsoport száma
Alapvetően városi területen élők aránya
Alapvetően vidéki területen élők aránya
Fiatal függőségi ráta
Idő előtti halálozások száma, férfiak (2004-06)
Idő előtti halandósági ráta, férfiak (2003-05)
Idő előtti halandósági ráta, férfiak (2002-04)
Idős függőségi ráta
Jellemzően vidéki területeken élők aránya
Népsűrűség
Népsűrűség, logaritmizált formula
Nettó migráció
Teljes függőségi ráta
Vidéki népesség aránya
Emésztőrendszer betegségeiben elhunytak aránya, idő előtt, férfiak
Daganatok okozta halandóság, idő előtt, férfiak
Fertőző és parazitás betegségekben elhunytak aránya, idő előtt, férfiak
Keringési rendszer betegségeiben elhunytak aránya, idő előtt, férfiak
Külső okok okozta halálozások aránya, idő előtt, férfiak
Öngyilkosságok aránya, idő előtt, férfiak
Tbc-ben elhunytak aránya, idő előtt, férfiak

In
fr

as
tru

k-
tú

ría

A Pentagon terület közúti elérhetősége (perc)
A régióközpont földrajzi hosszúsága
A régióközpont földrajzi szélessége
Európai motor MEGA-tól való közúti elérhetősége (perc)
Három funkcionális városi terület közúti elérhetősége (perc)

G
az

da
sá

g

A GDP aránya az adott régióban
A GDP potenciális megközelíthetősége
A primer szektor hozzáadott értékének aránya
A szekunder szektor hozzáadott értékének aránya
A tercier szektor hozzáadott értékének aránya
Egy főre jutó GDP
Egy főre jutó GDP, logaritmizált formula
Élőmunka-termelékenység
Élőmunka-termelékenység, logaritmizált formula
Gazdasági sűrűség (GDP/km2)
Gazdasági sűrűség (GDP/km2), logaritmizált formula
GDP növekedési ráta

Jö
ve

de
le

m

A rendelkezésre álló jövedelmek aránya az elsődleges jövedelmekből
Egy főre jutó rendelkezésre álló háztartási jövedelem
Egy főre jutó rendelkezésre álló háztartási jövedelem, logaritmizált formula
Jövedelem-sűrűség (jövedelem/km2)
Jövedelem-sűrűség (jövedelem/km2), logaritmizált formula
Jövedelmek aránya az adott régióban

Fo
gl

al
ko

zt
at

ás

Aktivitási ráta, 15-64 korcsoport, férfiak
Foglalkoztatási ráta, 15-64 korcsoport, férfiak
Foglalkoztatás-koncentráció (foglalkoztatottak/km2)
Foglalkoztatás-koncentráció (foglalkoztatottak/km2), logaritmizált formula
Hosszú távú munkanélküliség aránya
Munkanélküliségi ráta
Valódi eltartási ráta (foglalkoztatottak/nem foglalkoztatottak)

K
ép

z
et

tsé g

Közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya
Élethosszig tartó tanulásban részt vevők aránya
Alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya

m p l Lisszaboni versenyképességi index
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forrás: Eurostat, NORDREGIO 2007, RD 2006, Google Maps, saját szerkesztés 2011

A népesség potenciális megközelíthetősége
A népesség potenciális megközelíthetősége

Té
rh

as
zn

ál
at

Mesterséges területek aránya
Mezőgazdasági területek aránya
Erdőterületek aránya
A legnagyobb város népességének aránya az adott régióban
Természetes területek aránya
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7/g. melléklet

A közép-kelet-európai vizsgálatok indikátorai
Mutatójelleg száma aránya
Demográfia 18 22,2
Elérhetőség 6 7,4
Foglalkoztatás 16 19,8
Gazdaság 12 14,8
Infrastruktúra 4 4,9
Jövedelem 7 8,6
Képzettség 4 4,9
Komplex 4 4,9
Kutatás, fejlesztés 4 4,9
Térhasználat, intraregionális egyenlőtlenség 6 7,4
összesen 81 100

forrás: alapadatok - Eurostat, NORDREGIO 2007, RD 2006, Google Maps, saját szerkesztés 2011

A közép-kelet-európai egészségparadoxon vizsgálatánál használt mutatók
Mutatójelleg száma aránya
Demográfia 22 34,9
Elérhetőség 5 7,9
Foglalkoztatás 7 11,1
Gazdaság 12 19,0
Jövedelem 6 9,5
Képzettség 3 4,8
Komplex 3 4,8
Térhasználat, intraregionális egyenlőtlenség 5 7,9
összesen 63 100,0

forrás: alapadatok - Eurostat, NORDREGIO 2007, RD 2006, Google Maps, saját szerkesztés 2011
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8. melléklet: Az Eredmények fejezet, A humán fejlettség Európában alfejezet
mellékletei

8/a. melléklet

Az európai HDI alapmutatói
geokód élet képz. jöv. HDI élet

rangsor
Képz.

rangsor
jöv.

rangsor
UKI1 - Inner London 79,8 47,5 25403 0,915 133 2 2
ES21 - Pais Vasco 81,8 42,5 18729,5 0,879 18 3 27
FR10 - Île de France 82,3 38,9 20451,2 0,878 6 8 8
BE31 - Prov. Brabant Wallon 80,3 47,6 17816,4 0,870 90 1 46
ES22 - Comunidad Foral de Navarra 82,4 38,2 18276,4 0,856 3 12 38
UKJ2 - Surrey, East and West Sussex 81,2 38,6 21802,2 0,855 49 10 4
ES30 - Comunidad de Madrid 82,5 38,3 17234,5 0,850 2 11 57
BE24 - Prov. Vlaams Brabant 81,0 40,5 18881,1 0,841 56 5 21
UKJ1 - Berkshire, Bucks and Oxfordshire 81,1 37,4 21245,6 0,838 55 14 5
UKI2 - Outer London 80,6 36,8 20439,5 0,812 81 16 9
SE11 - Stockholm 81,2 38,9 16178,5 0,807 46 9 88
UKK1 - Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area 80,9 36,0 18270,5 0,795 66 18 39
UKE2 - North Yorkshire 81,0 34,3 19010,8 0,791 60 23 14
NL31 - Utrecht 80,3 40,3 15865,1 0,790 95 7 98
UKH2 - Bedfordshire, Hertfordshire 80,6 33,5 20511,5 0,786 80 28 6
DE21 - Oberbayern 81,0 30,8 20456,5 0,774 58 42 7
ES24 - Aragón 81,7 33,3 15827,9 0,771 21 30 100
UKG1 - Herefordshire, Worcestershire and Warks 80,6 33,7 18604,5 0,771 79 26 30
UKK2 - Dorset and Somerset 81,5 30,5 18412,3 0,768 31 49 36
UKJ3 - Hampshire and Isle of Wight 81,2 30,9 18183,8 0,761 50 41 42
ES23 - La Rioja 82,1 30,8 15552,5 0,759 11 43 108
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale 79,2 41,0 14876,4 0,754 171 4 129
FR71 - Rhône-Alpes 82,2 28,2 16802,6 0,753 8 77 72
UKD2 - Cheshire 79,5 35,1 18508,8 0,750 160 19 34
NL32 - Noord-Holland 80,3 36,5 15106,9 0,750 96 17 123
ES41 - Castilla y León 82,2 29,9 14788,5 0,746 7 53 132
DE11 - Stuttgart 81,4 26,3 19942,6 0,744 32 98 11
FI18 - Etelä-Suomi 79,7 40,3 13273,0 0,743 136 6 166
FR62 - Midi-Pyrénées 81,9 29,3 15468,4 0,740 16 61 113
ES13 - Cantabria 81,1 32,4 15076,3 0,738 52 37 125
UKK3 - Cornwall and Isles of Scilly 81,3 30,7 15818,7 0,738 39 45 101
UKH1 - East Anglia 81,0 29,8 17259,5 0,737 61 55 56
UKM2 - Eastern Scotland 78,4 38,2 17426,2 0,735 196 13 54
DE60 - Hamburg 80,1 26,5 23138,7 0,734 105 94 3
ES51 - Cataluña 81,6 28,6 16133,7 0,733 23 73 92
DE14 - Tübingen 81,4 26,0 18895,0 0,732 33 103 19
LU00 - Luxembourg (Grand-Duché) 79,4 26,5 25711,0 0,732 165 96 1
SE22 - Sydsverige 81,2 33,0 13777,3 0,731 47 35 158
UKK4 - Devon 81,2 29,1 16533,0 0,730 51 68 79
UKM6 - Highlands and Islands 80,0 34,4 15450,0 0,728 118 22 114
DE12 - Karlsruhe 81,0 26,4 18882,1 0,724 57 97 20
DE71 - Darmstadt 80,8 27,0 18880,6 0,724 67 89 22
UKL2 - East Wales 80,0 32,9 16178,5 0,723 117 36 89
DE13 - Freiburg 81,3 25,3 18780,5 0,723 36 109 25
DED2 - Dresden 80,3 33,5 14564,4 0,719 92 27 140
SE23 - Västsverige 81,2 31,2 13899,8 0,718 48 40 156
UKJ4 - Kent 80,3 28,3 17971,7 0,712 97 76 43
BE21 - Prov. Antwerpen 80,2 30,6 16290,5 0,711 99 46 84
IE02 - Southern and Eastern 79,4 34,2 15604,1 0,711 164 24 104
UKH3 - Essex 80,8 25,3 18901,6 0,710 73 111 18
DE30 - Berlin 79,6 34,5 14653,3 0,709 139 20 137
CY00 - Cyprus 80,3 33,1 13907,0 0,708 91 33 155
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen 79,7 31,3 16597,9 0,706 135 39 77
FR52 - Bretagne 80,3 30,5 15316,6 0,703 94 48 119
UKF2 - Leicestershire, Rutland and Northants 80,0 29,3 16998,2 0,702 116 62 64
FR82 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 81,6 24,5 16325,7 0,701 24 120 83
UKD1 - Cumbria 79,8 29,7 16932,3 0,699 131 56 68
NL33 - Zuid-Holland 80,1 31,7 14611,4 0,699 109 38 138
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FI20 - Åland 81,8 27,5 13486,0 0,699 19 83 163
DED3 - Leipzig 79,6 33,8 14307,1 0,699 143 25 145
BE25 - Prov. West-Vlaanderen 80,5 28,5 15748,5 0,697 83 74 103
UKM5 - North Eastern Scotland 76,6 37,4 19365,0 0,695 216 15 12
DEA2 - Köln 80,1 25,9 18556,1 0,692 107 104 31
SE12 - Östra Mellansverige 81,0 29,0 13552,8 0,689 59 69 160
ES12 - Principado de Asturias 80,3 29,2 14959,6 0,688 93 65 127
FR81 - Languedoc-Roussillon 81,2 26,5 14657,3 0,688 43 95 136
BE22 - Prov. Limburg (B) 80,6 27,8 15179,1 0,687 76 80 121
FR42 - Alsace 80,8 25,1 16727,5 0,687 69 113 74
UKG2 - Shropshire and Staffordshire 79,6 29,5 16387,3 0,686 148 60 81
FR61 - Aquitaine 81,4 23,8 15984,1 0,686 34 124 95
ES11 - Galicia 80,9 28,7 13114,7 0,679 63 72 168
DE25 - Mittelfranken 79,8 24,7 18537,3 0,673 122 118 33
SE33 - Övre Norrland 80,7 29,5 12577,0 0,672 75 59 175
FR51 - Pays de la Loire 81,5 22,5 15436,3 0,672 27 136 115
NL22 - Gelderland 80,0 29,5 14058,5 0,672 115 58 151
UKF1 - Derbyshire and Nottinghamshire 79,6 28,1 15987,9 0,670 147 78 94
DE72 - Gießen 80,1 24,6 17343,6 0,669 106 119 55
DED1 - Chemnitz 79,6 29,8 14581,9 0,669 142 54 139
NL41 - Noord-Brabant 79,8 29,2 14457,0 0,668 130 66 142
NL13 - Drenthe 80,5 26,2 14846,9 0,668 86 101 130
FI19 - Länsi-Suomi 79,8 33,2 11800,7 0,667 125 32 186
UKN0 - Northern Ireland 79,3 29,3 15474,1 0,666 170 63 112
DE26 - Unterfranken 80,4 22,8 17656,8 0,666 88 131 49
DE42 - Brandenburg - Südwest 79,1 30,7 14725,7 0,665 177 44 134
ITD5 - Emilia-Romagna 82,2 14,8 18935,5 0,663 10 212 17
AT32 - Salzburg 81,2 18,3 18682,4 0,661 40 180 28
FR24 - Centre 81,1 20,9 16612,7 0,660 53 153 76
DE50 - Bremen 79,5 22,0 20250,5 0,657 151 141 10
UKF3 - Lincolnshire 79,8 25,3 16362,9 0,657 132 110 82
DEB3 - Rheinhessen-Pfalz 80,0 23,6 17123,1 0,656 112 125 62
FR63 - Limousin 81,1 20,9 16177,3 0,655 54 154 90
ES53 - Illes Balears 81,2 21,4 15481,6 0,655 41 149 111
FR72 - Auvergne 80,6 22,3 16207,3 0,653 78 137 86
DE27 - Schwaben 80,2 21,0 18368,3 0,652 100 152 37
ITE1 - Toscana 82,4 14,7 17168,2 0,651 4 213 59
AT33 - Tirol 81,5 16,5 18228,7 0,650 26 197 40
FR25 - Basse-Normandie 80,8 22,2 15498,2 0,650 68 139 110
SE21 - Småland med öarna 80,9 25,0 13277,7 0,650 65 115 165
DE73 - Kassel 80,2 22,0 17168,2 0,649 101 142 58
AT13 - Wien 79,3 23,0 18980,8 0,649 167 130 16
ES52 - Comunidad Valenciana 80,6 26,1 12997,7 0,647 77 102 169
GR30 - Attiki 79,6 26,9 14728,1 0,647 144 91 133
ITC4 - Lombardia 81,9 14,2 18634,4 0,646 17 219 29
FI1A - Pohjois-Suomi 79,4 33,0 11281,8 0,646 162 34 193
SE32 - Mellersta Norrland 79,9 27,5 13535,8 0,646 121 84 161
DE92 - Hannover 79,9 22,0 17455,0 0,643 119 143 53
ITE4 - Lazio 81,3 18,2 16561,0 0,643 37 182 78
FR43 - Franche-Comté 80,8 20,3 16141,7 0,641 70 161 91
ITC3 - Liguria 81,6 16,2 17125,1 0,640 25 201 61
DEB2 - Trier 80,0 22,2 16681,5 0,640 111 138 75
ITE3 - Marche 82,7 13,8 15961,4 0,639 1 222 96
UKE4 - West Yorkshire 79,0 27,2 15372,8 0,639 185 86 117
AT34 - Vorarlberg 80,9 16,6 18779,4 0,639 62 194 26
ITE2 - Umbria 82,4 15,1 15581,1 0,638 5 210 106
FR53 - Poitou-Charentes 81,2 19,1 15543,8 0,636 42 171 109
FR83 - Corse 81,8 18,9 14058,5 0,635 20 173 150
ES42 - Castilla-la Mancha 81,9 22,1 11821,1 0,635 15 140 185
NL11 - Groningen 79,4 30,0 12183,6 0,634 166 52 181
UKD4 - Lancashire 78,6 28,0 15310,2 0,634 192 79 120
NL34 - Zeeland 80,8 21,5 14534,3 0,634 72 148 141
ITD2 - Provincia Autonoma Trento 82,0 14,4 16815,9 0,634 13 215 71
UKM3 - South Western Scotland 76,4 34,4 16083,3 0,633 217 21 93
DEA4 - Detmold 80,1 18,2 19035,6 0,632 108 181 13
BE33 - Prov. Liège 78,3 30,5 13920,3 0,630 197 47 154
UKC2 - Northumberland, Tyne and Wear 78,7 27,1 15362,8 0,630 187 88 118
UKL1 - West Wales and The Valleys 79,2 25,6 15086,4 0,629 176 107 124
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FR21 - Champagne-Ardenne 80,0 21,8 15861,3 0,628 113 144 99
IE01 - Border, Midlands and Western 79,6 26,6 13406,1 0,628 145 93 164
BE35 - Prov. Namur 78,1 30,4 14293,2 0,628 202 50 146
UKD3 - Greater Manchester 78,0 28,9 15595,2 0,628 205 71 105
DE41 - Brandenburg - Nordost 78,6 28,4 14341,4 0,626 188 75 144
NL21 - Overijssel 79,5 26,9 13184,4 0,625 158 92 167
FR26 - Bourgogne 80,5 18,9 16483,5 0,625 85 172 80
UKE3 - South Yorkshire 79,1 25,4 15155,3 0,625 180 108 122
DEA1 - Düsseldorf 79,2 20,5 18871,2 0,624 172 157 23
DE91 - Braunschweig 79,6 21,5 16737,7 0,624 140 147 73
ITD1 - Provincia Autonoma Bolzano-Bozen 82,1 10,3 19007,6 0,623 12 258 15
DEG0 - Thüringen 79,0 27,0 14091,0 0,623 182 90 148
FR41 - Lorraine 79,8 21,8 15888,6 0,623 127 145 97
ITD3 - Veneto 82,2 12,2 16968,7 0,623 9 239 67
NL12 - Friesland (NL) 79,5 25,2 14047,7 0,622 157 112 152
AT31 - Oberösterreich 80,5 16,4 18221,2 0,621 82 199 41
DEF0 - Schleswig-Holstein 79,8 20,2 16874,4 0,620 123 162 70
NL23 - Flevoland 79,9 25,6 12710,4 0,619 120 106 173
NL42 - Limburg (NL) 79,3 24,2 15001,5 0,619 169 122 126
DK - Denmark 78,4 30,3 12755,2 0,617 194 51 172
SI02 - Zahodna Slovenija 79,6 27,1 12224,1 0,617 146 87 180
ES70 - Canarias (ES) 80,2 24,4 12582,9 0,616 102 121 174
ITD4 - Friuli-Venezia Giulia 81,5 13,6 17149,1 0,616 28 225 60
DE22 - Niederbayern 79,5 20,5 16977,8 0,615 150 156 66
FR23 - Haute-Normandie 79,8 20,3 16287,5 0,615 126 160 85
DE24 - Oberfranken 79,0 21,1 17736,1 0,613 181 151 48
UKE1 - East Yorkshire and Northern Lincolnshire 79,0 23,6 15562,2 0,612 184 126 107
AT21 - Kärnten 80,4 16,4 17495,5 0,612 87 198 52
DEA3 - Münster 79,3 20,0 17530,0 0,611 168 163 51
ITC1 - Piemonte 81,2 13,0 17772,7 0,609 44 228 47
UKD5 - Merseyside 78,1 26,3 15415,4 0,607 203 100 116
DE93 - Lüneburg 79,6 18,1 17844,0 0,606 141 184 45
SE31 - Norra Mellansverige 80,1 23,2 12801,1 0,606 110 128 171
DE23 - Oberpfalz 79,4 19,8 16902,7 0,606 161 164 69
AT22 - Steiermark 80,2 16,1 17602,3 0,605 98 203 50
BE34 - Prov. Luxembourg (B) 77,9 29,2 13622,0 0,604 206 64 159
ITC2 - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 81,2 11,5 18552,5 0,604 45 244 32
ES64 - Ciudad Autónoma de Melilla (ES) 79,2 22,5 14905,3 0,601 173 135 128
ES62 - Región de Murcia 80,5 23,5 11428,7 0,601 84 127 191
UKG3 - West Midlands 78,4 25,9 14387,1 0,600 195 105 143
DEB1 - Koblenz 79,5 18,7 16979,9 0,600 153 174 65
AT12 - Niederösterreich 79,7 15,3 18811,2 0,595 134 207 24
FI13 - Itä-Suomi 78,6 29,6 11213,4 0,594 191 57 194
UKC1 - Tees Valley and Durham 78,3 24,8 14828,5 0,594 201 117 131
DE80 - Mecklenburg-Vorpommern 78,6 25,0 13842,0 0,592 189 114 157
DEA5 - Arnsberg 79,1 17,1 18473,6 0,590 178 189 35
DE94 - Weser-Ems 79,5 18,4 16200,0 0,590 152 178 87
ES43 - Extremadura 80,7 21,7 11200,8 0,588 74 146 195
ITF1 - Abruzzo 82,0 14,2 12889,0 0,587 14 220 170
CZ01 - Praha 78,3 27,7 12241,5 0,585 198 81 179
ES61 - Andalucia 79,8 23,8 11458,0 0,584 124 123 190
DEE0 - Sachsen-Anhalt 78,5 23,1 14072,6 0,576 193 129 149
FR22 - Picardie 79,4 17,2 15772,6 0,572 163 188 102
PT17 - Lisboa 79,0 20,5 14119,9 0,570 183 158 147
AT11 - Burgenland (A) 79,5 13,6 17940,4 0,567 149 224 44
FR30 - Nord - Pas-de-Calais 78,3 22,8 13984,4 0,567 199 132 153
ITF2 - Molise 81,4 14,3 12373,2 0,564 35 218 177
GR21 - Ipeiros 80,9 19,5 9862,3 0,554 64 166 210
GR12 - Kentriki Makedonia 79,2 22,7 11132,1 0,553 174 133 196
GR43 - Kriti 80,0 20,9 10539,6 0,551 114 155 204
BE32 - Prov. Hainaut 77,3 24,9 13497,0 0,550 207 116 162
ES63 - Ciudad Autónoma de Ceuta (ES) 79,1 16,7 14720,2 0,548 179 193 135
DEC0 - Saarland 78,6 15,3 17097,9 0,548 190 209 63
GR14 - Thessalia 79,7 21,3 10165,2 0,540 138 150 209
ITG2 - Sardegna 81,5 11,0 12429,0 0,540 30 254 176
ITF5 - Basilicata 81,3 12,5 11921,1 0,540 38 234 184
ITF6 - Calabria 81,5 13,5 10922,6 0,539 29 226 198
ITF4 - Puglia 81,7 11,2 11287,3 0,531 22 248 192
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SK01 - Bratislavský kraj 75,9 29,1 12308,8 0,530 220 67 178
GR13 - Dytiki Makedonia 79,7 16,9 10625,7 0,511 137 191 203
GR42 - Notio Aigaio 80,4 12,1 11661,5 0,507 89 240 188
GR24 - Sterea Ellada 79,8 13,9 11698,5 0,506 128 221 187
ITG1 - Sicilia 80,8 11,5 10926,0 0,502 71 245 197
GR23 - Dytiki Ellada 79,5 19,4 9175,4 0,501 154 169 215
GR41 - Voreio Aigaio 79,5 16,8 10197,2 0,498 155 192 208
MT00 - Malta 79,5 12,6 12133,0 0,493 156 232 182
ITF3 - Campania 80,2 11,3 10883,8 0,483 104 247 199
GR25 - Peloponnisos 79,8 15,8 9329,7 0,483 129 204 212
HU10 - Közép-Magyarország 74,8 27,6 10744,6 0,463 232 82 200
PL12 - Mazowieckie 75,8 27,3 9214,3 0,463 221 85 214
GR11 - Anatoliki Makedonia, Thraki 78,0 17,1 10224,9 0,458 204 190 206
PT16 - Centro (PT) 79,5 11,9 10203,3 0,457 159 241 207
SI01 - Vzhodna Slovenija 77,2 18,2 10682,8 0,452 209 183 201
PT15 - Algarve 78,3 10,8 12034,5 0,442 200 257 183
PT18 - Alentejo 78,7 11,7 10495,5 0,438 186 243 205
PT11 - Norte 79,2 10,9 9316,0 0,425 175 256 213
BG41 - Yugozapaden 73,4 33,2 7295,0 0,404 244 31 233
CZ06 - Jihovýchod 77,3 15,3 8475,3 0,392 208 208 217
GR22 - Ionia Nisia 80,2 12,2 6011,7 0,390 103 238 249
EE00 - Estonia 73,1 33,3 6902,5 0,387 247 29 235
RO32 - Bucuresti - Ilfov 74,1 26,3 7777,8 0,378 239 99 225
CZ03 - Jihozápad 76,9 12,7 8774,8 0,365 211 230 216
PL21 - Malopolskie 76,6 19,7 6542,2 0,365 215 165 241
CZ02 - Strední Cechy 76,6 11,0 9541,9 0,357 214 252 211
CZ07 - Strední Morava 76,9 12,6 8353,3 0,356 212 231 219
CZ05 - Severovýchod 77,0 11,0 8470,3 0,348 210 253 218
PL63 - Pomorskie 75,9 18,5 6970,5 0,346 219 177 234
PL42 - Zachodniopomorskie 74,9 19,5 7385,9 0,335 230 168 231
PL51 - Dolnoslaskie 74,9 18,6 7465,9 0,330 231 175 229
PL34 - Podlaskie 75,7 19,5 6216,0 0,329 223 167 246
PT30 - Região Autónoma da Madeira (PT) 74,3 11,2 11577,2 0,326 238 249 189
PL22 - Slaskie 74,8 16,6 8171,9 0,326 233 196 220
PL41 - Wielkopolskie 75,3 16,2 7603,8 0,324 226 202 227
PT20 - Região Autónoma dos Açores (PT) 75,5 7,4 10629,9 0,314 224 262 202
PL32 - Podkarpackie 76,7 16,4 5603,2 0,314 213 200 251
LT00 - Lithuania 71,1 28,9 7573,9 0,310 262 70 228
PL33 - Swietokrzyskie 75,4 17,3 6379,2 0,307 225 187 243
PL52 - Opolskie 76,1 15,7 6136,8 0,306 218 205 248
CZ08 - Moravskoslezsko 75,7 11,7 7958,7 0,306 222 242 222
PL31 - Lubelskie 75,1 18,5 5888,4 0,294 227 176 250
PL11 - Lódzkie 73,5 18,4 7460,5 0,289 243 179 230
HU22 - Nyugat-Dunántúl 74,5 13,7 7665,9 0,283 237 223 226
SK02 - Západné Slovensko 74,6 12,6 7806,4 0,279 236 233 224
PL43 - Lubuskie 74,7 14,7 6713,5 0,274 234 214 240
PL61 - Kujawsko-Pomorskie 75,0 12,5 6859,8 0,268 229 235 236
PL62 - Warminsko-Mazurskie 74,7 15,0 6220,4 0,263 235 211 245
HU21 - Közép-Dunántúl 73,2 14,3 7963,5 0,257 246 216 221
SK03 - Stredné Slovensko 74,1 12,3 7357,3 0,253 240 237 232
CZ04 - Severozápad 75,0 7,3 7942,4 0,250 228 263 223
HU33 - Dél-Alföld 73,6 15,5 6497,7 0,244 242 206 242
SK04 - Východné Slovensko 74,1 12,4 6772,8 0,239 241 236 239
LV00 - Latvia 70,9 22,6 6799,4 0,234 263 134 238
HU23 - Dél-Dunántúl 73,1 13,3 6845,5 0,220 248 227 237
HU32 - Észak-Alföld 72,8 14,3 6151,7 0,202 250 217 247
BG42 - Yuzhen tsentralen 73,2 16,6 4658,0 0,185 245 195 255
BG33 - Severoiztochen 72,0 20,3 4726,0 0,184 258 159 253
BG32 - Severen tsentralen 72,6 19,3 4411,0 0,181 253 170 256
HU31 - Észak-Magyarország 72,1 12,8 6335,3 0,175 256 229 244
BG34 - Yugoiztochen 72,0 17,7 4695,0 0,162 259 185 254
BG31 - Severozapaden 72,0 17,4 4119,1 0,137 257 186 261
RO42 - Vest 71,9 11,4 5074,2 0,120 260 246 252
RO12 - Centru 72,8 11,1 4308,3 0,115 251 250 258
RO41 - Sud-Vest Oltenia 72,5 11,1 4138,3 0,100 255 251 260
RO22 - Sud-Est 72,8 8,8 4222,6 0,093 252 260 259
RO11 - Nord-Vest 71,8 11,0 4332,9 0,087 261 255 257
RO21 - Nord-Est 72,9 10,3 3609,8 0,081 249 259 263
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RO31 - Sud - Muntenia 72,6 8,6 3949,6 0,074 254 261 262
forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

8/b. melléklet

A jelentős eltéréssel bíró régiók a különböző humán dimenziók rangsorában
kód régió Élethossz Képzettség Jövedelem HDI

rangsor
ITE1 Toszkána 4. 213. 59. 95.
ITE3 Marche 1. 222. 96. 111.
DED2 Drezda 92. 27. 140. 45.
FI20 Aland 19. 83. 163. 59.
GR21 Epirusz 64. 166. 210. 184.
IE02 Dél- és Kelet 164. 24. 104. 49.
ITF1 Abruzzo 14. 220. 170. 175.
ITG2 Szardínia 30. 254. 176. 191.
AT34 Vorarlberg 62. 194. 26. 113.
GR42 Dél-Égei szgk. 89. 240. 188. 197.
UKD3 Nagy Manchester 205. 71. 105. 130.
LU00 Luxemburg 165. 96. 1. 37.
BE10 Brüsszel 171. 4. 129. 22.
UKM3 Dél- Nyugat Skócia 217. 21. 93. 122.
CY00 Ciprus 91. 33. 155. 52.

forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011
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8/c. melléklet

forrás: Eurostat 2009

Az európai regionális gazdasági fejlettség
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8/d. melléklet

forrás: alapadatok – Eurostat, alaptérkép – ESPON, saját szerkesztés, 2011

Szomszédsági viszonyok az életminőség mentén
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8/e. melléklet

A HDI és a térparaméterek kapcsolata

*Szignifikáns korreláció 0,05 szinten. (Kétoldali próba.)
**Szignifikáns korreláció 0,01 szinten. (Kétoldali próba.)

forrás: alapadatok – Eurostat, Google Maps, 3D World Map, saját számítás, szerkesztés 2011

A gazdasági teljesítmény és a térbeli változók kapcsolata

*Szignifikáns korreláció 0,05 szinten. (Kétoldali próba.)
**Szignifikáns korreláció 0,01 szinten. (Kétoldali próba.)

forrás: alapadatok – Eurostat, Google Maps, 3D World Map, saját számítás, szerkesztés 2011

8/f. melléklet

A fejlettségi változókat magyarázó térbeli regresszió eredményei
Változó HDIEU27 HDIEU15 HDIKKE GDPEU27 GDPEU15 GDPKKE

Szomszédság +0,841 +0,460 +0,660 +0,498 +0,250 +0.536
Mega-tól való távolság -0,088 -0,250 - -0,227 -0,297 -
Kiigazított R2 81,4% 46,0% 42,4% 45,2% 21,2% 27,4%

forrás: alapadatok – Eurostat, Google Maps, 3D World Map, saját számítás, szerkesztés 2011

8/g. melléklet

A regionális fejlettségi mutatók térségi különbségei
Egyenlőtlenség HDI GDP/fő
Range-index 12,36 13,59
Duál mutató 1,85 1,76
Súlyozott relatív szórás (%) 31,71 39,75
Logaritmikus szórás (%) 4,03 3,45

forrás: alapadatok – Eurostat,saját számítás, szerkesztés 2011

HDI Szomszédság Nyugat-Kelet Észak-Dél Magasság Pentagon Mega
EU27 0,901** -0,645** 0,186** -0,087 -0,396** -0,659**
EU15 0,640** -0,335** 0,378** -0,046 -0,396** -0,423**
Új csatlakozók 0,660** -0,584** 0,344* 0,150 -0,512** -0,537**

GDP/fő Szomszédság Nyugat-Kelet Észak-Dél Magasság Pentagon Mega
EU27 0,655** -0,409** 0,211** -0,064 -0,397** -0,572**
EU15 0,389** -0,068 0,279** -0,023 -0,322** -0,414**
Új csatlakozók 0,536** -0,518** 0,158 0,076 -0,465** -0,467**
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8/h. melléklet

Az európai versenyképességi tipológia, és annak összetevői (2004-2006)
geokód GDP/fő élőmunka-

term.
fogl. korszerk. versenyképességi besorolás

UKI1 - Inner London 79358 166139 0,913 0,523 többtényezős előny
LU00 - Luxembourg (Grand-Duché) 63109 152715 0,953 0,434 többtényezős előny
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale 55111 153669 0,824 0,435 egytényezős előny
DE60 - Hamburg 47188 99671 0,902 0,525 többtényezős előny
NL11 - Groningen 41021 84155 0,950 0,513 komplex előny
FR10 - Île de France 39983 91823 0,911 0,478 többtényezős előny
DE21 - Oberbayern 39686 79370 0,947 0,528 komplex előny
AT13 - Wien 39206 85466 0,912 0,503 többtényezős előny
SE11 - Stockholm 39190 75487 0,939 0,553 komplex előny
UKJ1 - Berkshire, Bucks and Oxford. 38755 72050 0,961 0,560 komplex előny
IE02 - Southern and Eastern 38536 79359 0,957 0,507 komplex előny
CZ01 - Praha 38353 72457 0,972 0,545 komplex előny
DE71 - Darmstadt 37422 79265 0,921 0,512 komplex előny
DE50 - Bremen 37092 90575 0,856 0,478 többtényezős előny
NL31 - Utrecht 36868 69652 0,967 0,547 komplex előny
UKM5 - North Eastern Scotland 36257 65956 0,974 0,564 komplex előny
NL32 - Noord-Holland 35774 68399 0,962 0,544 komplex előny
SK01 - Bratislavský kraj 35128 66938 0,954 0,550 komplex előny
FI20 - Åland 34667 66364 0,966 0,541 komplex előny
BE21 - Prov. Antwerpen 32994 78524 0,943 0,446 többtényezős előny
AT32 - Salzburg 32935 66575 0,969 0,511 komplex előny
DE11 - Stuttgart 32788 67368 0,936 0,520 komplex előny
ES30 - Comunidad de Madrid 32027 64499 0,936 0,530 komplex előny
ITD1 - Provincia Autonoma Bolzano 32015 68220 0,974 0,482 komplex előny
ITC4 - Lombardia 31922 71045 0,963 0,467 többtényezős előny
NL33 - Zuid-Holland 31880 63349 0,956 0,526 komplex előny
ES21 - Pais Vasco 31591 67956 0,930 0,500 komplex előny
UKD2 - Cheshire 31524 64282 0,964 0,509 komplex előny
FI18 - Etelä-Suomi 31318 63325 0,937 0,528 komplex előny
NL41 - Noord-Brabant 31239 61161 0,966 0,529 komplex előny
DE12 - Karlsruhe 31090 65729 0,929 0,509 komplex előny
DE25 - Mittelfranken 31047 65643 0,921 0,513 komplex előny
ES22 - Comunidad Foral de Navarra 30875 64483 0,947 0,506 komplex előny
UKK1 - Gloucestershire, Wiltshire 30800 60115 0,967 0,530 komplex előny
AT33 - Tirol 30685 62055 0,971 0,509 komplex előny
UKH2 - Bedfordshire, Hertfordshire 30632 61824 0,952 0,521 komplex előny
AT34 - Vorarlberg 30609 62699 0,956 0,510 komplex előny
GR30 - Attiki 30504 73830 0,917 0,450 egytényezős előny
DEA1 - Düsseldorf 30185 69371 0,903 0,482 többtényezős előny
ITD5 - Emilia-Romagna 29908 65578 0,966 0,472 többtényezős előny
UKJ2 - Surrey, East and West Sussex 29509 59919 0,960 0,513 komplex előny
BE24 - Prov. Vlaams Brabant 29237 66254 0,958 0,461 többtényezős előny
UKM2 - Eastern Scotland 29220 60806 0,947 0,508 komplex előny
ITE4 - Lazio 29116 74076 0,925 0,425 többtényezős előny
DK - Denmark 29048 56300 0,961 0,537 komplex előny
ES51 - Cataluña 28961 59391 0,934 0,522 komplex előny
DE14 - Tübingen 28957 60130 0,941 0,512 komplex előny
ITC2 - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 28811 64464 0,970 0,461 többtényezős előny
ITD3 - Veneto 28710 64978 0,960 0,460 többtényezős előny
ITD2 - Provincia Autonoma Trento 28707 66019 0,969 0,449 többtényezős előny
AT31 - Oberösterreich 28663 58796 0,968 0,504 komplex előny
DE27 - Schwaben 28582 59841 0,938 0,509 komplex előny
DE23 - Oberpfalz 28298 57877 0,932 0,524 komplex előny
UKJ3 - Hampshire and Isle of Wight 28049 55763 0,953 0,528 komplex előny
UKF2 - Leicestershire, Rutland and N. 28045 54124 0,949 0,546 komplex előny
DEA2 - Köln 28010 64212 0,909 0,480 többtényezős előny
DE73 - Kassel 27761 62764 0,916 0,483 többtényezős előny
SE23 - Västsverige 27732 55842 0,932 0,533 komplex előny
NL42 - Limburg 27726 56949 0,955 0,510 komplex előny
DE26 - Unterfranken 27585 58244 0,937 0,506 komplex előny
NL34 - Zeeland 27584 56400 0,973 0,502 komplex előny
ITD4 - Friuli-Venezia Giulia 27467 64047 0,965 0,444 többtényezős előny



183

DE92 - Hannover 27171 62042 0,895 0,489 többtényezős előny
SE33 - Övre Norrland 27151 57059 0,915 0,520 többtényezős előny
BE31 - Prov. Brabant Wallon 27035 66772 0,924 0,438 többtényezős előny
ITC1 - Piemonte 26926 63226 0,960 0,444 többtényezős előny
ES53 - Illes Balears 26901 54237 0,935 0,530 komplex előny
DE13 - Freiburg 26887 54906 0,945 0,518 komplex előny
DE22 - Niederbayern 26834 54048 0,934 0,531 komplex előny
NL21 - Overijssel 26751 54282 0,960 0,514 komplex előny
UKL2 - East Wales 26747 56148 0,951 0,501 komplex előny
DE24 - Oberfranken 26702 57208 0,905 0,516 többtényezős előny
ITE1 - Toscana 26698 62691 0,952 0,447 többtényezős előny
DEC0 - Saarland 26517 63123 0,905 0,464 egytényezős előny
ES23 - La Rioja 26369 55654 0,939 0,505 komplex előny
ES24 - Aragón 26362 57877 0,945 0,482 komplex előny
UKD3 - Greater Manchester 26222 54933 0,946 0,505 komplex előny
FR71 - Rhône-Alpes 26205 61501 0,924 0,461 többtényezős előny
UKH1 - East Anglia 26142 53914 0,953 0,509 komplex előny
BE25 - Prov. West-Vlaanderen 26140 60566 0,958 0,450 többtényezős előny
UKE4 - West Yorkshire 26098 54259 0,944 0,509 komplex előny
DEA4 - Detmold 25959 59498 0,900 0,485 többtényezős előny
NL22 - Gelderland 25846 51154 0,967 0,522 többtényezős előny
UKI2 - Outer London 25754 53478 0,930 0,518 komplex előny
SE22 - Sydsverige 25720 54844 0,918 0,511 többtényezős előny
DE91 - Braunschweig 25619 59498 0,899 0,479 többtényezős előny
UKG3 - West Midlands 25601 58768 0,921 0,473 többtényezős előny
DEA5 - Arnsberg 25595 61302 0,889 0,470 egytényezős előny
UKG1 - Herefordshire, Worcester. 25554 50306 0,962 0,528 többtényezős előny
DE72 - Gießen 25502 55602 0,916 0,501 többtényezős előny
AT22 - Steiermark 25429 53869 0,961 0,491 komplex előny
SE32 - Mellersta Norrland 25399 54110 0,927 0,506 komplex előny
UKM3 - South Western Scotland 25254 57380 0,942 0,467 többtényezős előny
SE21 - Småland med öarna 25204 50521 0,941 0,530 többtényezős előny
PT17 - Lisboa 25194 54198 0,915 0,508 többtényezős előny
AT21 - Kärnten 25035 56209 0,956 0,466 többtényezős előny
UKF1 - Derbyshire and Nottingh. 25026 52639 0,944 0,503 komplex előny
DEB3 - Rheinhessen-Pfalz 24925 54466 0,913 0,501 többtényezős előny
HU10 - Közép-Magyarország 24924 57521 0,949 0,457 többtényezős előny
SI02 - Zahodna Slovenija 24911 50948 0,954 0,513 többtényezős előny
SE31 - Norra Mellansverige 24880 54167 0,921 0,499 komplex előny
ITC3 - Liguria 24878 62871 0,952 0,416 többtényezős előny
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen 24859 56563 0,955 0,460 többtényezős előny
NL12 - Friesland (NL) 24837 51838 0,957 0,500 többtényezős előny
ITE3 - Marche 24641 58367 0,955 0,442 többtényezős előny
UKE2 - North Yorkshire 24609 50003 0,959 0,513 többtényezős előny
SE12 - Östra Mellansverige 24600 52066 0,927 0,510 komplex előny
FR82 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 24596 67520 0,885 0,412 egytényezős előny
UKC2 - Northumberland, Tyne and 24511 54286 0,931 0,485 komplex előny
UKK2 - Dorset and Somerset 24441 53025 0,963 0,479 komplex előny
IE01 - Border, Midlands and Western 24437 53251 0,954 0,481 komplex előny
ES13 - Cantabria 24315 54569 0,935 0,477 komplex előny
UKH3 - Essex 24060 49059 0,953 0,514 többtényezős előny
FI19 - Länsi-Suomi 24004 53563 0,922 0,486 komplex előny
NL13 - Drenthe 23969 50009 0,954 0,502 többtényezős előny
DEF0 - Schleswig-Holstein 23957 52763 0,910 0,499 többtényezős előny
AT12 - Niederösterreich 23947 50497 0,960 0,494 többtényezős előny
FR42 - Alsace 23909 53526 0,934 0,478 komplex előny
FR62 - Midi-Pyrénées 23630 56813 0,916 0,454 egytényezős előny
NL23 - Flevoland 23604 46472 0,948 0,536 többtényezős előny
FI1A - Pohjois-Suomi 23587 55508 0,896 0,474 egytényezős előny
DE94 - Weser-Ems 23542 54490 0,907 0,476 többtényezős előny
FR21 - Champagne-Ardenne 23473 55521 0,930 0,455 többtényezős előny
FR61 - Aquitaine 23445 58229 0,921 0,437 többtényezős előny
ES41 - Castilla y León 23426 55598 0,919 0,459 egytényezős előny
FR23 - Haute-Normandie 23346 56796 0,907 0,453 egytényezős előny
FR51 - Pays de la Loire 23297 55847 0,929 0,449 többtényezős előny
DEA3 - Münster 23185 53246 0,909 0,479 többtényezős előny
PT30 - Região Autónoma da Madeira 23089 48324 0,946 0,505 többtényezős előny
UKN0 - Northern Ireland 23087 52330 0,956 0,461 többtényezős előny
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DEB1 - Koblenz 23003 50285 0,923 0,496 többtényezős előny
DE30 - Berlin 22995 53655 0,814 0,527 többtényezős előny
BE22 - Prov. Limburg (B) 22962 54175 0,938 0,452 többtényezős előny
ITE2 - Umbria 22831 56010 0,949 0,430 egytényezős hátrány
FR24 - Centre 22744 53212 0,929 0,460 egytényezős hátrány
GR42 - Notio Aigaio 22727 60020 0,911 0,415 többtényezős hátrány
FR52 - Bretagne 22698 56337 0,923 0,436 egytényezős hátrány
UKE1 - East Yorkshire and Northern 22598 48094 0,939 0,500 egytényezős hátrány
UKJ4 - Kent 22574 48362 0,944 0,494 egytényezős hátrány
UKD4 - Lancashire 22536 49887 0,950 0,475 többtényezős hátrány
ES52 - Comunidad Valenciana 22512 49164 0,916 0,500 többtényezős hátrány
DEB2 - Trier 22493 47187 0,938 0,508 egytényezős hátrány
ES63 - Ciudad Autónoma de Ceuta 22355 68600 0,790 0,413 többtényezős hátrány
FR26 - Bourgogne 22299 55744 0,911 0,439 többtényezős hátrány
ES12 - Principado de Asturias 22246 55573 0,907 0,441 többtényezős hátrány
ES64 - Ciudad Autónoma de Melilla 22217 65289 0,867 0,393 többtényezős hátrány
GR24 - Sterea Ellada 22103 55198 0,908 0,441 többtényezős hátrány
UKK4 - Devon 21990 46530 0,956 0,495 egytényezős hátrány
ES70 - Canarias (ES) 21858 49039 0,883 0,505 többtényezős hátrány
UKE3 - South Yorkshire 21855 50060 0,929 0,470 többtényezős hátrány
UKD1 - Cumbria 21725 45237 0,957 0,502 egytényezős hátrány
UKG2 - Shropshire and Staffordshire 21640 44844 0,958 0,504 egytényezős hátrány
FR43 - Franche-Comté 21611 52989 0,921 0,443 egytényezős hátrány
FR72 - Auvergne 21487 50672 0,924 0,459 többtényezős hátrány
FR53 - Poitou-Charentes 21398 53143 0,919 0,438 többtényezős hátrány
UKM6 - Highlands and Islands 21356 32873 0,953 0,682 egytényezős hátrány
CY00 - Cyprus 21335 46128 0,955 0,485 egytényezős hátrány
FR25 - Basse-Normandie 21043 54133 0,925 0,420 egytényezős hátrány
FR63 - Limousin 21014 51023 0,939 0,439 többtényezős hátrány
FR41 - Lorraine 20952 52342 0,902 0,444 többtényezős hátrány
DED3 - Leipzig 20728 46956 0,821 0,538 többtényezős hátrány
FR30 - Nord - Pas-de-Calais 20720 54667 0,876 0,433 többtényezős hátrány
DED2 - Dresden 20651 47330 0,838 0,520 többtényezős hátrány
ES62 - Región de Murcia 20539 46505 0,922 0,479 egytényezős hátrány
BE33 - Prov. Liège 20514 54547 0,885 0,425 többtényezős hátrány
ES11 - Galicia 20431 47757 0,915 0,467 komplex hátrány
UKD5 - Merseyside 20416 48158 0,935 0,454 többtényezős hátrány
FR22 - Picardie 20303 50696 0,893 0,449 komplex hátrány
FR81 - Languedoc-Roussillon 20292 56783 0,887 0,403 többtényezős hátrány
FR83 - Corse 20182 70530 0,888 0,322 többtényezős hátrány
FI13 - Itä-Suomi 20155 49073 0,887 0,463 komplex hátrány
DE42 - Brandenburg - Südwest 20089 43109 0,842 0,553 többtényezős hátrány
ITF1 - Abruzzo 20054 52635 0,935 0,408 egytényezős hátrány
UKC1 - Tees Valley and Durham 19990 44742 0,942 0,474 többtényezős hátrány
DE93 - Lüneburg 19863 45219 0,910 0,483 többtényezős hátrány
RO32 - Bucuresti - Ilfov 19796 43149 0,952 0,482 egytényezős hátrány
PL12 - Mazowieckie 19739 48035 0,877 0,469 komplex hátrány
GR43 - Kriti 19571 45842 0,930 0,459 többtényezős hátrány
UKF3 - Lincolnshire 19542 40488 0,952 0,507 egytényezős hátrány
DEE0 - Sachsen-Anhalt 19469 43875 0,833 0,533 többtényezős hátrány
AT11 - Burgenland (A) 19394 42132 0,950 0,485 egytényezős hátrány
BE35 - Prov. Namur 19334 49970 0,894 0,433 komplex hátrány
DEG0 - Thüringen 19295 43014 0,844 0,531 többtényezős hátrány
BE34 - Prov. Luxembourg (B) 19273 48119 0,923 0,434 többtényezős hátrány
PT15 - Algarve 19186 39876 0,944 0,510 egytényezős hátrány
DED1 - Chemnitz 19172 43847 0,838 0,522 többtényezős hátrány
ES42 - Castilla-la Mancha 19151 45863 0,912 0,458 komplex hátrány
ES61 - Andalucia 19078 48186 0,873 0,453 komplex hátrány
ITG2 - Sardegna 18788 51256 0,892 0,411 komplex hátrány
DE80 - Mecklenburg-Vorpommern 18631 42243 0,808 0,546 többtényezős hátrány
UKK3 - Cornwall and Isles of Scilly 18338 40482 0,962 0,471 többtényezős hátrány
ITF2 - Molise 18332 53559 0,901 0,380 többtényezős hátrány
UKL1 - West Wales and The Valleys 18258 42368 0,945 0,456 többtényezős hátrány
MT00 - Malta 18233 48593 0,931 0,403 többtényezős hátrány
BE32 - Prov. Hainaut 18202 52893 0,856 0,402 többtényezős hátrány
GR25 - Peloponnisos 18200 43106 0,923 0,457 többtényezős hátrány
GR13 - Dytiki Makedonia 17954 50902 0,858 0,411 komplex hátrány
GR12 - Kentriki Makedonia 17867 45403 0,907 0,434 komplex hátrány
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DE41 - Brandenburg - Nordost 17852 39877 0,825 0,542 többtényezős hátrány
ITF5 - Basilicata 17556 52795 0,895 0,372 többtényezős hátrány
GR22 - Ionia Nisia 17466 45596 0,888 0,431 komplex hátrány
CZ02 - Strední Cechy 17239 35555 0,954 0,508 egytényezős hátrány
PT18 - Alentejo 17151 37959 0,908 0,497 többtényezős hátrány
SI01 - Vzhodna Slovenija 17136 36429 0,929 0,506 egytényezős hátrány
CZ03 - Jihozápad 16813 34770 0,951 0,508 egytényezős hátrány
GR21 - Ipeiros 16686 44007 0,902 0,420 komplex hátrány
ES43 - Extremadura 16681 44934 0,865 0,429 komplex hátrány
CZ06 - Jihovýchod 16374 35594 0,929 0,495 egytényezős hátrány
PT20 - Região Autónoma dos Açores 16217 36598 0,962 0,461 többtényezős hátrány
GR14 - Thessalia 16090 40383 0,918 0,434 komplex hátrány
GR41 - Voreio Aigaio 15934 45520 0,906 0,386 komplex hátrány
ITF4 - Puglia 15925 51619 0,872 0,354 komplex hátrány
ITF6 - Calabria 15830 51543 0,871 0,352 komplex hátrány
ITG1 - Sicilia 15815 52802 0,865 0,346 többtényezős hátrány
ITF3 - Campania 15609 52224 0,871 0,343 többtényezős hátrány
EE00 - Estonia 15441 32099 0,941 0,511 egytényezős hátrány
CZ05 - Severovýchod 15296 32522 0,939 0,501 egytényezős hátrány
PT16 - Centro (PT) 15295 28344 0,945 0,571 egytényezős hátrány
CZ08 - Moravskoslezsko 15256 35520 0,880 0,488 többtényezős hátrány
HU22 - Nyugat-Dunántúl 15064 35190 0,943 0,454 többtényezős hátrány
SK02 - Západné Slovensko 14832 32788 0,902 0,502 többtényezős hátrány
CZ04 - Severozápad 14433 32161 0,873 0,514 többtényezős hátrány
GR11 - Anatoliki Makedonia, Thraki 14381 37679 0,890 0,429 komplex hátrány
PT11 - Norte 14303 29641 0,911 0,530 többtényezős hátrány
CZ07 - Strední Morava 14206 30849 0,924 0,499 egytényezős hátrány
GR23 - Dytiki Ellada 14122 38381 0,905 0,407 komplex hátrány
HU21 - Közép-Dunántúl 13600 32304 0,940 0,448 többtényezős hátrány
BG41 - Yugozapaden 13490 29330 0,935 0,492 egytényezős hátrány
PL51 - Dolnoslaskie 13222 35315 0,827 0,453 komplex hátrány
LT00 - Lithuania 13122 29712 0,944 0,468 többtényezős hátrány
PL22 - Slaskie 13118 36533 0,858 0,419 komplex hátrány
PL41 - Wielkopolskie 13019 34101 0,873 0,437 komplex hátrány
LV00 - Latvia 12416 26132 0,932 0,510 egytényezős hátrány
PL63 - Pomorskie 12173 39093 0,862 0,361 komplex hátrány
SK03 - Stredné Slovensko 11627 28484 0,836 0,489 többtényezős hátrány
PL11 - Lódzkie 11350 25898 0,866 0,506 többtényezős hátrány
PL42 - Zachodniopomorskie 11264 35476 0,828 0,384 komplex hátrány
PL43 - Lubuskie 10995 26887 0,860 0,476 többtényezős hátrány
PL61 - Kujawsko-Pomorskie 10804 31038 0,838 0,416 komplex hátrány
PL21 - Malopolskie 10721 27021 0,874 0,454 komplex hátrány
RO42 - Vest 10555 25045 0,936 0,450 többtényezős hátrány
SK04 - Východné Slovensko 10385 27659 0,809 0,464 komplex hátrány
HU23 - Dél-Dunántúl 10145 27990 0,910 0,398 komplex hátrány
HU33 - Dél-Alföld 9939 27229 0,922 0,396 többtényezős hátrány
PL52 - Opolskie 9936 30228 0,865 0,380 komplex hátrány
HU31 - Észak-Magyarország 9609 28558 0,890 0,378 komplex hátrány
HU32 - Észak-Alföld 9472 27360 0,890 0,389 komplex hátrány
PL33 - Swietokrzyskie 9393 22283 0,845 0,499 többtényezős hátrány
PL62 - Warminsko-Mazurskie 9338 26298 0,840 0,423 komplex hátrány
PL34 - Podlaskie 9069 25972 0,886 0,394 komplex hátrány
RO12 - Centru 9050 22518 0,910 0,442 komplex hátrány
RO11 - Nord-Vest 8487 20260 0,941 0,445 többtényezős hátrány
PL32 - Podkarpackie 8457 22842 0,863 0,429 komplex hátrány
PL31 - Lubelskie 8349 20027 0,872 0,478 többtényezős hátrány
RO22 - Sud-Est 7681 18501 0,910 0,456 komplex hátrány
RO31 - Sud - Muntenia 7587 17543 0,906 0,477 többtényezős hátrány
BG33 - Severoiztochen 7523 18486 0,891 0,457 komplex hátrány
BG34 - Yugoiztochen 7443 18947 0,919 0,427 komplex hátrány
RO41 - Sud-Vest Oltenia 7177 15872 0,929 0,487 egytényezős hátrány
BG42 - Yuzhen tsentralen 6577 16894 0,918 0,424 komplex hátrány
BG32 - Severen tsentralen 6354 17064 0,865 0,430 komplex hátrány
BG31 - Severozapaden 6005 17424 0,890 0,387 komplex hátrány
RO21 - Nord-Est 5836 13203 0,941 0,470 többtényezős hátrány

forrás: alapadatok - Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011
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8/i. melléklet

A gazdasági fejlettség egyenlőtlenségeit magyarázó tényezők súlya az eltérő
entitásokban

Fejlettség
(%)

Termelékenység
(%)

Foglalkoztatottság
(%)

Korszerkezet
(%)

EU27 100 77,92 6,91 14,56
EU15 100 74,36 7,26 18,38
Új csatlakozók 100 75,94 7,04 17,01

forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011
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8/j. melléklet

Az EU15 versenyképességi alapkategóriái (2004-2006)
geokód GDP/fő élőmunka-term. fogl. korszerk. versenyképességi besorolás
UKI1 - Inner London 79358 166139 0,913 0,523 többtényezős előny
LU00 - Luxembourg (Grand-Duché) 63109 152715 0,953 0,434 többtényezős előny
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale 55111 153669 0,824 0,435 egytényezős előny
DE60 - Hamburg 47188 99671 0,902 0,525 többtényezős előny
NL11 - Groningen 41021 84155 0,950 0,513 komplex előny
FR10 - Île de France 39983 91823 0,911 0,478 egytényezős előny
DE21 - Oberbayern 39686 79370 0,947 0,528 komplex előny
AT13 - Wien 39206 85466 0,912 0,503 többtényezős előny
SE11 - Stockholm 39190 75487 0,939 0,553 komplex előny
UKJ1 - Berkshire, Bucks and Oxfordshire 38755 72050 0,961 0,560 komplex előny
IE02 - Southern and Eastern 38536 79359 0,957 0,507 komplex előny
DE71 - Darmstadt 37422 79265 0,921 0,512 többtényezős előny
DE50 - Bremen 37092 90576 0,856 0,478 egytényezős előny
NL31 - Utrecht 36868 69653 0,967 0,547 komplex előny
UKM5 - North Eastern Scotland 36257 65957 0,974 0,564 komplex előny
NL32 - Noord-Holland 35774 68399 0,962 0,544 komplex előny
FI20 - Åland 34667 66364 0,966 0,541 komplex előny
BE21 - Prov. Antwerpen 32994 78525 0,943 0,446 többtényezős előny
AT32 - Salzburg 32935 66576 0,969 0,511 komplex előny
DE11 - Stuttgart 32788 67369 0,936 0,520 komplex előny
ES30 - Comunidad de Madrid 32027 64500 0,936 0,530 komplex előny
ITD1 - Provincia Autonoma Bolzano-Bozen 32015 68221 0,974 0,482 komplex előny
ITC4 - Lombardia 31922 71046 0,963 0,467 többtényezős előny
NL33 - Zuid-Holland 31880 63350 0,956 0,526 komplex előny
ES21 - Pais Vasco 31591 67957 0,930 0,500 komplex előny
UKD2 - Cheshire 31524 64282 0,964 0,509 komplex előny
FI18 - Etelä-Suomi 31318 63325 0,937 0,528 komplex előny
NL41 - Noord-Brabant 31239 61162 0,966 0,529 komplex előny
DE12 - Karlsruhe 31090 65730 0,929 0,509 komplex előny
DE25 - Mittelfranken 31047 65644 0,921 0,513 többtényezős előny
ES22 - Comunidad Foral de Navarra 30875 64483 0,947 0,506 komplex előny
UKK1 - Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath 30800 60116 0,967 0,530 komplex előny
AT33 - Tirol 30685 62056 0,971 0,509 komplex előny
UKH2 - Bedfordshire, Hertfordshire 30632 61824 0,952 0,521 komplex előny
AT34 - Vorarlberg 30609 62699 0,956 0,510 komplex előny
GR30 - Attiki 30504 73831 0,917 0,450 egytényezős előny
DEA1 - Düsseldorf 30185 69371 0,903 0,482 többtényezős előny
ITD5 - Emilia-Romagna 29908 65578 0,966 0,472 többtényezős előny
UKJ2 - Surrey, East and West Sussex 29509 59920 0,960 0,513 komplex előny
BE24 - Prov. Vlaams Brabant 29237 66254 0,958 0,461 többtényezős előny
UKM2 - Eastern Scotland 29220 60806 0,947 0,508 komplex előny
ITE4 - Lazio 29116 74077 0,925 0,425 többtényezős előny
DK - Denmark 29048 56301 0,961 0,537 többtényezős előny
ES51 - Cataluña 28961 59391 0,934 0,522 komplex előny
DE14 - Tübingen 28957 60130 0,941 0,512 komplex előny
ITC2 - Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 28811 64464 0,970 0,461 többtényezős előny
ITD3 - Veneto 28710 64979 0,960 0,460 többtényezős előny
ITD2 - Provincia Autonoma Trento 28707 66020 0,969 0,449 többtényezős előny
AT31 - Oberösterreich 28663 58796 0,968 0,504 komplex előny
DE27 - Schwaben 28582 59842 0,938 0,509 komplex előny
DE23 - Oberpfalz 28298 57878 0,932 0,524 komplex előny
UKJ3 - Hampshire and Isle of Wight 28049 55763 0,953 0,528 többtényezős előny
UKF2 - Leicestershire, Rutland and Northants 28045 54125 0,949 0,546 többtényezős előny
DEA2 - Köln 28010 64213 0,909 0,480 egytényezős előny
DE73 - Kassel 27761 62764 0,916 0,483 többtényezős előny
SE23 - Västsverige 27732 55842 0,932 0,533 többtényezős előny
NL42 - Limburg (NL) 27726 56950 0,955 0,510 többtényezős előny
DE26 - Unterfranken 27585 58245 0,937 0,506 komplex előny
NL34 - Zeeland 27584 56400 0,973 0,502 többtényezős előny
ITD4 - Friuli-Venezia Giulia 27467 64047 0,965 0,444 többtényezős előny
DE92 - Hannover 27171 62043 0,895 0,489 többtényezős előny
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SE33 - Övre Norrland 27151 57059 0,915 0,520 egytényezős előny
BE31 - Prov. Brabant Wallon 27035 66773 0,924 0,438 többtényezős előny
ITC1 - Piemonte 26926 63227 0,960 0,444 többtényezős előny
ES53 - Illes Balears 26901 54237 0,935 0,530 többtényezős előny
DE13 - Freiburg 26887 54906 0,945 0,518 többtényezős előny
DE22 - Niederbayern 26834 54049 0,934 0,531 többtényezős előny
NL21 - Overijssel 26751 54282 0,960 0,514 többtényezős előny
UKL2 - East Wales 26747 56148 0,951 0,501 többtényezős előny
DE24 - Oberfranken 26702 57209 0,905 0,516 egytényezős előny
ITE1 - Toscana 26698 62692 0,952 0,447 többtényezős előny
DEC0 - Saarland 26517 63124 0,905 0,464 egytényezős előny
ES23 - La Rioja 26369 55654 0,939 0,505 többtényezős előny
ES24 - Aragón 26362 57877 0,945 0,482 komplex előny
UKD3 - Greater Manchester 26222 54934 0,946 0,505 többtényezős előny
FR71 - Rhône-Alpes 26205 61501 0,924 0,461 többtényezős előny
UKH1 - East Anglia 26142 53914 0,953 0,509 többtényezős előny
BE25 - Prov. West-Vlaanderen 26140 60566 0,958 0,450 többtényezős előny
UKE4 - West Yorkshire 26098 54260 0,944 0,509 többtényezős előny
DEA4 - Detmold 25959 59498 0,900 0,485 többtényezős előny
NL22 - Gelderland 25846 51154 0,967 0,522 többtényezős előny
UKI2 - Outer London 25754 53478 0,930 0,518 többtényezős előny
SE22 - Sydsverige 25720 54845 0,918 0,511 egytényezős előny
DE91 - Braunschweig 25619 59499 0,899 0,479 egytényezős előny
UKG3 - West Midlands 25601 58769 0,921 0,473 egytényezős előny
DEA5 - Arnsberg 25595 61302 0,889 0,470 egytényezős előny
UKG1 - Herefordshire, Worcestershire and Warks 25554 50306 0,962 0,528 többtényezős előny
DE72 - Gießen 25502 55602 0,916 0,501 többtényezős hátrány
AT22 - Steiermark 25429 53869 0,961 0,491 egytényezős hátrány
SE32 - Mellersta Norrland 25399 54110 0,927 0,506 egytényezős hátrány
UKM3 - South Western Scotland 25254 57381 0,942 0,467 többtényezős hátrány
SE21 - Småland med öarna 25204 50522 0,941 0,530 egytényezős hátrány
PT17 - Lisboa 25194 54198 0,915 0,508 többtényezős hátrány
AT21 - Kärnten 25035 56209 0,956 0,466 többtényezős hátrány
UKF1 - Derbyshire and Nottinghamshire 25026 52640 0,944 0,503 egytényezős hátrány
DEB3 - Rheinhessen-Pfalz 24925 54467 0,913 0,501 többtényezős hátrány
SE31 - Norra Mellansverige 24880 54167 0,921 0,499 többtényezős hátrány
ITC3 - Liguria 24878 62871 0,952 0,416 egytényezős hátrány
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen 24859 56564 0,955 0,460 többtényezős hátrány
NL12 - Friesland (NL) 24837 51838 0,957 0,500 egytényezős hátrány
ITE3 - Marche 24641 58367 0,955 0,442 egytényezős hátrány
UKE2 - North Yorkshire 24609 50004 0,959 0,513 egytényezős hátrány
SE12 - Östra Mellansverige 24600 52066 0,927 0,510 egytényezős hátrány
FR82 - Provence-Alpes-Côte d'Azur 24596 67520 0,885 0,412 többtényezős hátrány
UKC2 - Northumberland, Tyne and Wear 24511 54287 0,931 0,485 egytényezős hátrány
UKK2 - Dorset and Somerset 24441 53025 0,963 0,479 többtényezős hátrány
IE01 - Border, Midlands and Western 24437 53252 0,954 0,481 egytényezős hátrány
ES13 - Cantabria 24315 54570 0,935 0,477 többtényezős hátrány
UKH3 - Essex 24060 49060 0,953 0,514 egytényezős hátrány
FI19 - Länsi-Suomi 24004 53563 0,922 0,486 többtényezős hátrány
NL13 - Drenthe 23969 50010 0,954 0,502 egytényezős hátrány
DEF0 - Schleswig-Holstein 23957 52763 0,910 0,499 többtényezős hátrány
AT12 - Niederösterreich 23947 50498 0,960 0,494 egytényezős hátrány
FR42 - Alsace 23909 53526 0,934 0,478 többtényezős hátrány
FR62 - Midi-Pyrénées 23630 56814 0,916 0,454 komplex hátrány
NL23 - Flevoland 23604 46473 0,948 0,536 egytényezős hátrány
FI1A - Pohjois-Suomi 23587 55509 0,896 0,474 komplex hátrány
DE94 - Weser-Ems 23542 54490 0,907 0,476 komplex hátrány
FR21 - Champagne-Ardenne 23473 55521 0,930 0,455 többtényezős hátrány
FR61 - Aquitaine 23445 58230 0,921 0,437 többtényezős hátrány
ES41 - Castilla y León 23426 55599 0,919 0,459 komplex hátrány
FR23 - Haute-Normandie 23346 56796 0,907 0,453 komplex hátrány
FR51 - Pays de la Loire 23297 55848 0,929 0,449 többtényezős hátrány
DEA3 - Münster 23185 53246 0,909 0,479 komplex hátrány
PT30 - Região Autónoma da Madeira (PT) 23089 48325 0,946 0,505 egytényezős hátrány
UKN0 - Northern Ireland 23087 52331 0,956 0,461 többtényezős hátrány
DEB1 - Koblenz 23003 50285 0,923 0,496 többtényezős hátrány
DE30 - Berlin 22995 53656 0,814 0,527 többtényezős hátrány
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BE22 - Prov. Limburg (B) 22962 54176 0,938 0,452 többtényezős hátrány
ITE2 - Umbria 22831 56011 0,949 0,430 többtényezős hátrány
FR24 - Centre 22744 53213 0,929 0,460 többtényezős hátrány
GR42 - Notio Aigaio 22727 60021 0,911 0,415 többtényezős hátrány
FR52 - Bretagne 22698 56338 0,923 0,436 komplex hátrány
UKE1 - East Yorkshire and Northern Lincolnshire 22598 48094 0,939 0,500 egytényezős hátrány
UKJ4 - Kent 22574 48363 0,944 0,494 egytényezős hátrány
UKD4 - Lancashire 22536 49888 0,950 0,475 többtényezős hátrány
ES52 - Comunidad Valenciana 22512 49164 0,916 0,500 többtényezős hátrány
DEB2 - Trier 22493 47188 0,938 0,508 egytényezős hátrány
ES63 - Ciudad Autónoma de Ceuta (ES) 22355 68601 0,790 0,413 többtényezős hátrány
FR26 - Bourgogne 22299 55744 0,911 0,439 komplex hátrány
ES12 - Principado de Asturias 22246 55574 0,907 0,441 komplex hátrány
ES64 - Ciudad Autónoma de Melilla (ES) 22217 65290 0,867 0,393 többtényezős hátrány
GR24 - Sterea Ellada 22103 55198 0,908 0,441 komplex hátrány
UKK4 - Devon 21990 46530 0,956 0,495 egytényezős hátrány
ES70 - Canarias (ES) 21858 49039 0,883 0,505 többtényezős hátrány
UKE3 - South Yorkshire 21855 50060 0,929 0,470 többtényezős hátrány
UKD1 - Cumbria 21725 45237 0,957 0,502 egytényezős hátrány
UKG2 - Shropshire and Staffordshire 21640 44845 0,958 0,504 egytényezős hátrány
FR43 - Franche-Comté 21611 52989 0,921 0,443 komplex hátrány
FR72 - Auvergne 21487 50672 0,924 0,459 többtényezős hátrány
FR53 - Poitou-Charentes 21398 53144 0,919 0,438 komplex hátrány
UKM6 - Highlands and Islands 21356 32873 0,953 0,682 egytényezős hátrány
FR25 - Basse-Normandie 21043 54134 0,925 0,420 többtényezős hátrány
FR63 - Limousin 21014 51023 0,939 0,439 többtényezős hátrány
FR41 - Lorraine 20952 52342 0,902 0,444 komplex hátrány
DED3 - Leipzig 20728 46957 0,821 0,538 többtényezős hátrány
FR30 - Nord - Pas-de-Calais 20720 54667 0,876 0,433 komplex hátrány
DED2 - Dresden 20651 47331 0,838 0,520 többtényezős hátrány
ES62 - Región de Murcia 20539 46505 0,922 0,479 komplex hátrány
BE33 - Prov. Liège 20514 54547 0,885 0,425 komplex hátrány
ES11 - Galicia 20431 47758 0,915 0,467 komplex hátrány
UKD5 - Merseyside 20416 48159 0,935 0,454 többtényezős hátrány
FR22 - Picardie 20303 50696 0,893 0,449 komplex hátrány
FR81 - Languedoc-Roussillon 20292 56783 0,887 0,403 komplex hátrány
FR83 - Corse 20182 70530 0,888 0,322 többtényezős hátrány
FI13 - Itä-Suomi 20155 49073 0,887 0,463 komplex hátrány
DE42 - Brandenburg - Südwest 20089 43110 0,842 0,553 többtényezős hátrány
ITF1 - Abruzzo 20054 52635 0,935 0,408 többtényezős hátrány
UKC1 - Tees Valley and Durham 19990 44743 0,942 0,474 többtényezős hátrány
DE93 - Lüneburg 19863 45220 0,910 0,483 többtényezős hátrány
GR43 - Kriti 19571 45842 0,930 0,459 többtényezős hátrány
UKF3 - Lincolnshire 19542 40489 0,952 0,507 egytényezős hátrány
DEE0 - Sachsen-Anhalt 19469 43876 0,833 0,533 többtényezős hátrány
AT11 - Burgenland (A) 19394 42132 0,950 0,485 egytényezős hátrány
BE35 - Prov. Namur 19334 49971 0,894 0,433 komplex hátrány
DEG0 - Thüringen 19295 43015 0,844 0,531 többtényezős hátrány
BE34 - Prov. Luxembourg (B) 19273 48119 0,923 0,434 komplex hátrány
PT15 - Algarve 19186 39876 0,944 0,510 egytényezős hátrány
DED1 - Chemnitz 19172 43847 0,838 0,522 többtényezős hátrány
ES42 - Castilla-la Mancha 19151 45863 0,912 0,458 komplex hátrány
ES61 - Andalucia 19078 48187 0,873 0,453 komplex hátrány
ITG2 - Sardegna 18788 51256 0,892 0,411 komplex hátrány
DE80 - Mecklenburg-Vorpommern 18631 42244 0,808 0,546 többtényezős hátrány
UKK3 - Cornwall and Isles of Scilly 18338 40483 0,962 0,471 többtényezős hátrány
ITF2 - Molise 18332 53560 0,901 0,380 komplex hátrány
UKL1 - West Wales and The Valleys 18258 42368 0,945 0,456 többtényezős hátrány
BE32 - Prov. Hainaut 18202 52894 0,856 0,402 komplex hátrány
GR25 - Peloponnisos 18200 43106 0,923 0,457 komplex hátrány
GR13 - Dytiki Makedonia 17954 50903 0,858 0,411 komplex hátrány
GR12 - Kentriki Makedonia 17867 45404 0,907 0,434 komplex hátrány
DE41 - Brandenburg - Nordost 17852 39878 0,825 0,542 többtényezős hátrány
ITF5 - Basilicata 17556 52795 0,895 0,372 komplex hátrány
GR22 - Ionia Nisia 17466 45597 0,888 0,431 komplex hátrány
PT18 - Alentejo 17151 37960 0,908 0,497 többtényezős hátrány
GR21 - Ipeiros 16686 44008 0,902 0,420 komplex hátrány
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ES43 - Extremadura 16681 44934 0,865 0,429 komplex hátrány
PT20 - Região Autónoma dos Açores (PT) 16217 36598 0,962 0,461 többtényezős hátrány
GR14 - Thessalia 16090 40383 0,918 0,434 komplex hátrány
GR41 - Voreio Aigaio 15934 45521 0,906 0,386 komplex hátrány
ITF4 - Puglia 15925 51620 0,872 0,354 komplex hátrány
ITF6 - Calabria 15830 51544 0,871 0,352 komplex hátrány
ITG1 - Sicilia 15815 52803 0,865 0,346 komplex hátrány
ITF3 - Campania 15609 52225 0,871 0,343 komplex hátrány
PT16 - Centro (PT) 15295 28344 0,945 0,571 egytényezős hátrány
GR11 - Anatoliki Makedonia, Thraki 14381 37679 0,890 0,429 komplex hátrány
PT11 - Norte 14303 29642 0,911 0,530 többtényezős hátrány
GR23 - Dytiki Ellada 14122 38381 0,905 0,407 komplex hátrány

forrás: alapadatok - Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011
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Az új csatlakozók versenyképességi tipológiája (2004-2006)
geokód GDP/fő élőmunka-term. fogl. korszerk. versenyképességi besorolás
CZ01 - Praha 38354 72458 0,972 0,545 komplex előny
SK01 - Bratislavský kraj 35128 66938 0,954 0,550 komplex előny
HU10 - Közép-Magyarország 24925 57521 0,949 0,457 többtényezős előny
SI02 - Zahodna Slovenija 24911 50949 0,954 0,513 komplex előny
CY00 - Cyprus 21335 46128 0,955 0,485 komplex előny
RO32 - Bucuresti - Ilfov 19797 43150 0,952 0,482 komplex előny
PL12 - Mazowieckie 19740 48035 0,877 0,469 többtényezős előny
MT00 - Malta 18233 48594 0,931 0,403 többtényezős előny
CZ02 - Strední Cechy 17240 35556 0,954 0,508 komplex előny
SI01 - Vzhodna Slovenija 17137 36429 0,929 0,506 komplex előny
CZ03 - Jihozápad 16813 34771 0,951 0,508 komplex előny
CZ06 - Jihovýchod 16375 35595 0,929 0,495 komplex előny
EE00 - Estonia 15442 32100 0,941 0,511 komplex előny
CZ05 - Severovýchod 15296 32523 0,939 0,501 komplex előny
CZ08 - Moravskoslezsko 15257 35521 0,880 0,488 többtényezős előny
HU22 - Nyugat-Dunántúl 15065 35190 0,943 0,454 többtényezős előny
SK02 - Západné Slovensko 14833 32789 0,902 0,502 többtényezős előny
CZ04 - Severozápad 14434 32161 0,873 0,514 többtényezős előny
CZ07 - Strední Morava 14207 30849 0,924 0,499 többtényezős előny
HU21 - Közép-Dunántúl 13601 32304 0,940 0,448 többtényezős előny
BG41 - Yugozapaden 13491 29330 0,935 0,492 többtényezős előny
PL51 - Dolnoslaskie 13223 35315 0,827 0,453 egytényezős előny
LT00 - Lithuania 13122 29712 0,944 0,468 egytényezős hátrány
PL22 - Slaskie 13119 36534 0,858 0,419 többtényezős hátrány
PL41 - Wielkopolskie 13019 34102 0,873 0,437 többtényezős hátrány
LV00 - Latvia 12417 26133 0,932 0,510 egytényezős hátrány
PL63 - Pomorskie 12174 39093 0,862 0,361 többtényezős hátrány
SK03 - Stredné Slovensko 11628 28485 0,836 0,489 többtényezős hátrány
PL11 - Lódzkie 11350 25899 0,866 0,506 többtényezős hátrány
PL42 - Zachodniopomorskie 11264 35476 0,828 0,384 többtényezős hátrány
PL43 - Lubuskie 10996 26887 0,860 0,476 többtényezős hátrány
PL61 - Kujawsko-Pomorskie 10804 31039 0,838 0,416 komplex hátrány
PL21 - Malopolskie 10721 27021 0,874 0,454 komplex hátrány
RO42 - Vest 10555 25045 0,936 0,450 többtényezős hátrány
SK04 - Východné Slovensko 10386 27660 0,809 0,464 többtényezős hátrány
HU23 - Dél-Dunántúl 10146 27991 0,910 0,398 többtényezős hátrány
HU33 - Dél-Alföld 9940 27230 0,922 0,396 többtényezős hátrány
PL52 - Opolskie 9936 30228 0,865 0,380 komplex hátrány
HU31 - Észak-Magyarország 9610 28558 0,890 0,378 komplex hátrány
HU32 - Észak-Alföld 9472 27361 0,890 0,389 komplex hátrány
PL33 - Swietokrzyskie 9394 22284 0,845 0,499 többtényezős hátrány
PL62 - Warminsko-Mazurskie 9339 26298 0,840 0,423 komplex hátrány
PL34 - Podlaskie 9070 25973 0,886 0,394 komplex hátrány
RO12 - Centru 9051 22519 0,910 0,442 többtényezős hátrány
RO11 - Nord-Vest 8488 20261 0,941 0,445 többtényezős hátrány
PL32 - Podkarpackie 8458 22842 0,863 0,429 komplex hátrány
PL31 - Lubelskie 8349 20028 0,872 0,478 többtényezős hátrány
RO22 - Sud-Est 7681 18501 0,910 0,456 többtényezős hátrány
RO31 - Sud - Muntenia 7588 17543 0,906 0,477 egytényezős hátrány
BG33 - Severoiztochen 7523 18487 0,891 0,457 komplex hátrány
BG34 - Yugoiztochen 7443 18948 0,919 0,427 többtényezős hátrány
RO41 - Sud-Vest Oltenia 7177 15873 0,929 0,487 egytényezős hátrány
BG42 - Yuzhen tsentralen 6577 16895 0,918 0,424 többtényezős hátrány
BG32 - Severen tsentralen 6354 17065 0,865 0,430 komplex hátrány
BG31 - Severozapaden 6005 17424 0,890 0,387 komplex hátrány
RO21 - Nord-Est 5837 13203 0,941 0,470 egytényezős hátrány

forrás: alapadatok - Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011
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8/k. melléklet

Model Summaryb

,871a ,759 ,758 ,088388 1,196
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), hdia.

Dependent Variable: logGDPb.

Coefficientsa

3,818 ,019 206,071 ,000
,883 ,031 ,871 28,692 ,000 1,000 1,000

(Constant)
hdi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: logGDPa.

forrás: alapadatok – Eurostat, Google Maps, saját számítás, szerkesztés 2011

A HDI-t magyarázó regressziós modell főbb eredménytáblái
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9. melléklet: Az Eredmények fejezet, A közép-kelet-európai humán fejlődés
többváltozós elemzése alfejezet mellékletei

9/a. melléklet

Correlation Matrixa

1,000 -,759 -,696 -,401 -,589 -,681
-,759 1,000 ,663 ,565 ,785 ,946
-,696 ,663 1,000 ,181 ,548 ,559
-,401 ,565 ,181 1,000 ,604 ,641
-,589 ,785 ,548 ,604 1,000 ,711
-,681 ,946 ,559 ,641 ,711 1,000

,000 ,000 ,003 ,000 ,000
,000 ,000 ,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,112 ,000 ,000
,003 ,000 ,112 ,000 ,000
,000 ,000 ,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000 ,000 ,000

csecsemőhal
jövedelem
élet
felsőfok
LLL
logGDPp
csecsemőhal
jövedelem
élet
felsőfok
LLL
logGDPp

Correlation

Sig. (1-tailed)

csecsemőhal jövedelem élet felsőfok LLL logGDPp

Determinant = ,003a.

Anti-image Matrices

,346 ,044 ,147 ,059 -,037 -,022
,044 ,055 -,028 ,040 -,063 -,057
,147 -,028 ,406 ,125 -,056 ,012
,059 ,040 ,125 ,433 -,159 -,079

-,037 -,063 -,056 -,159 ,301 ,047
-,022 -,057 ,012 -,079 ,047 ,077
,867a ,323 ,392 ,152 -,116 -,136
,323 ,703a -,186 ,261 -,487 -,870
,392 -,186 ,836a ,297 -,161 ,069
,152 ,261 ,297 ,699a -,439 -,429

-,116 -,487 -,161 -,439 ,791a ,308
-,136 -,870 ,069 -,429 ,308 ,709a

csecsemőhal
jövedelem
élet
felsőfok
LLL
logGDPp
csecsemőhal
jövedelem
élet
felsőfok
LLL
logGDPp

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

csecsemőhal jövedelem élet felsőfok LLL logGDPp

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a.

KMO and Bartlett's Test

,757

248,855
15

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

A közép-kelet-európai humánkategóriák kapcsolata a főkomponens-analízis alapján
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9/b. melléklet

Humán fejlődés - klaszterek a vizsgált térségben
Humán dimenzió Hosszú és egészséges élet Megszerezhető tudás Megfelelő életszínvonal
Klaszter Humán-

faktor
Csecsemő-
halandóság

(‰)

Élethossz
(év)

Felsőfok (%) LLL
(%)

GDP/fő
(EUR, PPS)

Jövedelem/fő
(EUR, PPCS)

Kiemelkedő +2,43 3,50 77,13 20,16 13,10 4,45 11211,1
Jó +0,81 4,03 75,63 14,23 5,48 4,21 8308,0
Közepes +0,01 6,26 74,42 12,17 4,43 4,04 6632,6
Alacsony -0,59 7,94 72,77 10,17 2,72 3,98 5999,0
Elégséges -1,68 15,70 71,99 6,99 1,35 3,85 3981,4

forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

9/c. melléklet

A faktoranalízisbe bevont változók köre, jellemzőik
mutató definíció mértékegység A

megfigyelés
ideje

átlag

személygépkocsi 1000 főre jutó személygépkocsik aránya. db 2004-2006 300,4
termelékenység Az adott évben megtermelt javak és

szolgáltatások összessége/foglalkoztatottak
száma

euro (PPP) 2004-2006 30.283,6

GVA primer A primer szektor bruttó hozzáadott értékének
aránya az összes bruttó hozzáadott értékből.

% 2003 5,8

alapfok A csak alapfokú végzettséggel rendelkezők
aránya.

% 2004-2006 29,4

szolgáltatás A szolgáltatási szektorban foglalkoztatottak
aránya.

% 2004-2006 58,9

nettó migráció Az imigráció és az emigráció egyenlege az adott
területegységen 1000 főre vetítve.

‰ 2003-2007 0,57

hosszú távú
munkanélküliség

180 napnál régebben munkanélküliek aránya az
összes munkanélküliségből.

% 2004-2006 6,4

eltartottak aránya Egy foglalkoztatottra jutott eltartott. fő 2004-2006 1,5
GDPnöv A bruttó regionális termék kumulált növekedési

üteme.
% 2001-2006 7,3

állami beavatkozás Az állami beavatkozás mértékét kifejező
indikátor, az elsődleges jövedelmek és az adók,

transzferek, juttatások, hozzájárulások egyenlege.

% 2004-2006 95,7

vitalitás A 18-39 és a 18-59 éves korosztály hányadosa. % 2004-2006 54,5
forrás: alapadatok - Eurostat, RD 2006, saját szerkesztés 2011
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9/d. melléklet
Correlation Matrixa

1,000 -,670 ,678 ,889 -,039 ,339 ,467 -,107 -,777 -,576 -,660
-,670 1,000 -,820 -,771 ,291 -,268 -,518 -,054 ,794 ,508 ,630
,678 -,820 1,000 ,775 -,257 ,173 ,510 -,194 -,773 -,673 -,600
,889 -,771 ,775 1,000 -,149 ,364 ,591 -,151 -,784 -,581 -,772

-,039 ,291 -,257 -,149 1,000 -,559 -,605 ,569 -,051 -,081 ,547
,339 -,268 ,173 ,364 -,559 1,000 ,406 -,307 -,073 ,173 -,528
,467 -,518 ,510 ,591 -,605 ,406 1,000 -,463 -,302 -,126 -,754

-,107 -,054 -,194 -,151 ,569 -,307 -,463 1,000 -,185 ,012 ,482
-,777 ,794 -,773 -,784 -,051 -,073 -,302 -,185 1,000 ,670 ,464
-,576 ,508 -,673 -,581 -,081 ,173 -,126 ,012 ,670 1,000 ,285
-,660 ,630 -,600 -,772 ,547 -,528 -,754 ,482 ,464 ,285 1,000

,000 ,000 ,000 ,396 ,010 ,000 ,237 ,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000 ,024 ,034 ,000 ,359 ,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000 ,041 ,123 ,000 ,096 ,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000 ,159 ,006 ,000 ,156 ,000 ,000 ,000
,396 ,024 ,041 ,159 ,000 ,000 ,000 ,368 ,294 ,000
,010 ,034 ,123 ,006 ,000 ,002 ,018 ,314 ,122 ,000
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,001 ,020 ,200 ,000
,237 ,359 ,096 ,156 ,000 ,018 ,001 ,107 ,467 ,000
,000 ,000 ,000 ,000 ,368 ,314 ,020 ,107 ,000 ,001
,000 ,000 ,000 ,000 ,294 ,122 ,200 ,467 ,000 ,026
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,026

Services
alap
szgk
logterm
eltartott
GDPnöv
netmigr
longunemp
% GVA in Primary sector
vitalitind
inc_depr
Services
alap
szgk
logterm
eltartott
GDPnöv
netmigr
longunemp
% GVA in Primary sector
vitalitind
inc_depr

Correlation

Sig. (1-tailed)

Services alap szgk logterm eltartott GDPnöv netmigr longunemp

% GVA in
Primary
sector vitalitind inc_depr

Determinant = 1,11E-005a.

Anti-image Matrices

,153 ,001 ,025 -,037 -,054 -,079 -,026 ,041 ,056 ,047 ,012
,001 ,146 ,076 ,015 -,060 -,020 -,002 ,111 -,031 ,031 -,030
,025 ,076 ,158 -,018 -,003 -,003 -,022 ,098 ,045 ,070 -,032

-,037 ,015 -,018 ,083 -,058 -,056 -,049 -,001 ,016 ,041 ,054
-,054 -,060 -,003 -,058 ,210 ,158 ,108 -,085 -,010 -,070 -,052
-,079 -,020 -,003 -,056 ,158 ,349 ,110 -,042 -,043 -,154 -,006
-,026 -,002 -,022 -,049 ,108 ,110 ,288 ,006 -,029 -,105 ,028
,041 ,111 ,098 -,001 -,085 -,042 ,006 ,303 ,070 -,007 -,074
,056 -,031 ,045 ,016 -,010 -,043 -,029 ,070 ,150 -,016 ,003
,047 ,031 ,070 ,041 -,070 -,154 -,105 -,007 -,016 ,315 ,027
,012 -,030 -,032 ,054 -,052 -,006 ,028 -,074 ,003 ,027 ,162
,854a ,006 ,159 -,332 -,301 -,342 -,124 ,193 ,371 ,216 ,075
,006 ,816a ,498 ,140 -,345 -,089 -,009 ,528 -,210 ,143 -,192
,159 ,498 ,828a -,155 -,015 -,014 -,101 ,449 ,291 ,314 -,200

-,332 ,140 -,155 ,827a -,438 -,326 -,319 -,008 ,141 ,251 ,461
-,301 -,345 -,015 -,438 ,553a ,582 ,438 -,338 -,055 -,270 -,279
-,342 -,089 -,014 -,326 ,582 ,563a ,346 -,130 -,188 -,464 -,024
-,124 -,009 -,101 -,319 ,438 ,346 ,808a ,020 -,141 -,349 ,129
,193 ,528 ,449 -,008 -,338 -,130 ,020 ,528a ,327 -,024 -,335
,371 -,210 ,291 ,141 -,055 -,188 -,141 ,327 ,876a -,076 ,017
,216 ,143 ,314 ,251 -,270 -,464 -,349 -,024 -,076 ,748a ,120
,075 -,192 -,200 ,461 -,279 -,024 ,129 -,335 ,017 ,120 ,870a

Services
alap
szgk
logterm
eltartott
GDPnöv
netmigr
longunemp
% GVA in Primary sector
vitalitind
inc_depr
Services
alap
szgk
logterm
eltartott
GDPnöv
netmigr
longunemp
% GVA in Primary sector
vitalitind
inc_depr

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Services alap szgk logterm eltartott GDPnöv netmigr longunemp

% GVA in
Primary
sector vitalitind inc_depr

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a.
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KMO and Bartlett's Test

,781

473,596
55

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

forrás: alapadatok - Eurostat, RD 2006, saját szerkesztés 2011

A közép-kelet-európai humánfejődést kísérő társadalmi-gazdasági mutatók
kapcsolata a főkomponens-analízis alapján

9/e. melléklet

A társadalmi-gazdasági kísérőjelenségek rotált faktormátrixa

forrás: alapadatok - Eurostat, RD 2006, saját szerkesztés 2011

Jelmagyarázat: az adott faktor alatt szereplő kiemelt stílussal jelölt értékekhez tartozó változók sűrűsödnek a
faktorban.

Gazdasági versenyképesség Eltartási faktor Kommunalitások
GVA primer -0,939 -0,080 0,889
termelékenység +0,893 -0,305 0,801
személygépkocsi +0,863 -0,236 0,801
szolgáltatás +0,862 -0,200 0,783
alapfok -0,850 +0,231 0,776
vitalitás -0,776 -0,190 0,638
eltartottak aránya +0,014 +0,867 0,752
hosszú távú munkanélküliség +0,080 +0,746 0,562
nettó migráció +0,407 -0,745 0,720
GDPnöv +0,102 -0,719 0,528
állami beavatkozás -0,580 +0,716 0,850
Sajátérték 5,01 3,18 -
Megmagyarázott variancia 45,54 28,89 -
Összesített variancia 45,54 74,44 -
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9/f. melléklet

A versenyképességi faktor- és a humán jellemzők korrelációs kapcsolata
Hosszú és egészséges élet Megszerezhető tudás Megfelelő életszínvonal

Csecsemőhalandóság Életkilátás Felsőfok LLL GDP Jövedelem
GVA primer +0,830** -0,620** -0,536** -0,553** -0,682** -0,733**
termelékenység -0,734** +0,578** +0,638** +0,664** +0,943** +0,920**
személygépkocsi -0,840** +0,685** +0,585** +0,718** +0,780** +0,813**
szolgáltatás -0,680** +0,335* +0,716** +0,563** +0,808** +0,773**
alapfok +0,802** -0,727** -0,479** -0,607** -0,787** -0,783**
vitalitás +0,742** -0,382** -0,312* -0,527** -0,492** -0,594**

*Szignifikáns korreláció 0,05 szinten. (Kétoldali próba.)
**Szignifikáns korreláció 0,01 szinten. (Kétoldali próba.)

forrás: alapadatok - Eurostat, RD 2006, saját szerkesztés 2011

Jelmagyarázat: az értékek a Pearson-féle korrelációs együtthatók, a sárgával jelölt értékek a szoros kapcsolatot
jelzik.

9/g. melléklet

Az eltartási teher és a demográfiai jellemzők korrelációs kapcsolata
Aktivitási ráta (teljes népesség) -0,882**
Öregedési index -0,579**
Fiatalkori függőségi ráta +0,501**
Időskori függőségi ráta -0,383**
Teljes függőségi ráta +0,110
Vitalitási index -0,081
15 év alatti korcsoport aránya +0,572**
65 év feletti korcsoport aránya -0,379**

*Szignifikáns korreláció 0,05 szinten. (Kétoldali próba.)
**Szignifikáns korreláció 0,01 szinten. (Kétoldali próba.)

forrás: alapadatok - Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011
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Az eltartási teher változása az 5 százalékos hipotetikus munkanélküliség mellett
geokód teljes nép fogl_száma nem_fogl eltartott fogl_2 eltartott_2 eltartás_vált
CZ01 - Prága 1176 614 562 0,915 604 0,948 3,54
CZ02 – Közép-Cseho. 1153 553 600 1,084 553 1,083 -0,12
CZ03 – Délnyugat 1178 567 611 1,078 568 1,073 -0,48
CZ04 – Északnyugat 1127 503 624 1,242 550 1,050 -15,42
CZ05 – Északkelet 1483 692 791 1,143 700 1,118 -2,19
CZ06 – Délkelet 1641 751 891 1,187 771 1,128 -4,98
CZ07 – Közép-Morvaf. 1229 551 678 1,231 575 1,135 -7,75
CZ08 – Morvaszilézia 1254 531 723 1,361 583 1,150 -15,51
EE – Észtország 1346 616 730 1,184 635 1,120 -5,42
LV – Lettország 2300 1046 1254 1,199 1089 1,113 -7,12
LT – Litvánia 3415 1469 1946 1,325 1524 1,241 -6,37
HU10 - Közép-Magyaro. 2849 1235 1614 1,306 1234 1,309 0,17
HU21 - Közép-Dunántúl 1110 460 649 1,410 465 1,386 -1,75
HU22 - Nyugat-Dunánt. 1001 426 575 1,349 428 1,338 -0,80
HU23 - Dél-Dunántúl 975 352 623 1,769 365 1,672 -5,52
HU31 - Észak-Magyaro. 1266 424 842 1,985 450 1,814 -8,59
HU32 - Észak-Alföld 1537 523 1014 1,936 547 1,810 -6,54
HU33 - Dél-Alföld 1351 489 862 1,762 502 1,692 -4,00
PL11 – Lódz 2582 1113 1469 1,320 1267 1,037 -21,41
PL12 – Mazóvia 5153 2022 3131 1,549 2230 1,311 -15,37
PL21 – Kis-Lengyelo. 3263 1251 2012 1,608 1399 1,333 -17,11
PL22 – Szilézia 4693 1657 3036 1,833 1909 1,459 -20,42
PL31 – Lublin 2182 911 1271 1,394 1014 1,152 -17,35
PL32 – Kárpátalja 2098 753 1345 1,785 848 1,473 -17,47
PL33 – Szentkereszt 1286 510 777 1,523 593 1,170 -23,23
PL34 – Podlázia 1201 423 778 1,838 466 1,574 -14,36
PL41 – Nagy-Lengyelo. 3369 1272 2097 1,649 1439 1,341 -18,68
PL42 – Nyugat-Pom. 1695 546 1149 2,106 659 1,571 -25,39
PL43 – Lubusz 1009 396 613 1,549 463 1,178 -23,95
PL51 – Alsó-Szilézia 2891 1011 1879 1,859 1226 1,358 -26,95
PL52 – Opole 1049 339 710 2,093 384 1,732 -17,27
PL61 – Kujávia-P. 2068 742 1326 1,788 876 1,362 -23,84
PL62 – Warmia-Maz. 1428 486 943 1,941 574 1,490 -23,23
PL63 – Pomeránia 2196 687 1510 2,199 793 1,771 -19,46
RO11 – Észak-Nyugat 2736 1123 1613 1,436 1136 1,407 -2,01
RO12 – Központ 2534 990 1544 1,559 1034 1,451 -6,97
RO21 – Észak-Kelet 3735 1676 2059 1,229 1693 1,206 -1,83
RO22 – Dél-Kelet 2846 1154 1692 1,467 1204 1,364 -7,02
RO31 – Dél-Munténia 3329 1416 1913 1,351 1485 1,243 -8,03
RO32 – Bukarest - Ilfov 2215 979 1236 1,263 994 1,229 -2,64
RO41 – Dél-Nyugat Olt. 2307 1037 1270 1,225 1060 1,176 -3,99
RO42 – Nyugat 1933 795 1138 1,431 812 1,379 -3,63
SI – Szlovénia 2001 951 1050 1,104 964 1,076 -2,51
SK01 – Pozsony 603 311 291 0,936 315 0,915 -2,32
SK02 – Nyugat-Szlovákia 1863 818 1046 1,279 884 1,107 -13,46
SK03 – Közép-Szlovákia 1352 531 821 1,545 626 1,159 -24,94
SK04 – Kelet-Szlovákia 1569 568 1001 1,760 694 1,262 -28,30

forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

Magyarázat:
teljes nép – a régió teljes népessége;
fogl_száma – a régióban foglalkoztatottainak száma;
nem_fogl – a régióban nem foglalkoztatottak száma (munkanélküliekkel, inaktívakkal
együtt);
eltartott – egy foglalkoztatottra jutó eltartási teher;
fogl_2 – az 5%-os munkanélküliséggel korrigált foglalkoztatottak száma;
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eltartott_2 – a korrigált, egy foglalkoztatottra jutó eltartási teher;
eltartás_vált – az eltartási teher módosulása a foglalkoztatás bővülése után.
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9/h. melléklet
KMO and Bartlett's Test

,789

76,857
6

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

Communalities

1,000 ,693
1,000 ,684
1,000 ,661
1,000 ,740

unemp
0_15
netmigr
eltartott

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

2,778 69,447 69,447 2,778 69,447 69,447
,516 12,894 82,341
,415 10,382 92,723
,291 7,277 100,000

Component
1
2
3
4

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

,860
,833
,827

-,813

eltartott
unemp
0_15
netmigr

1

Compone
nt

Extraction Method: Principal Component Analysis.
1 components extracted.a.

forrás: alapadatok - Eurostat, saját szerkesztés 2011

Az eltartottak aránya, a munkanélküliség és a korszerkezeti sajátosságok
kapcsolatának kimutatása főkomponens analízis segítségével
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9/i. melléklet

A humán jellemzők és az eltartottsági faktor korrelációs kapcsolatai
Hosszú és egészséges élet Megszerezhető tudás Megfelelő életszínvonal

Csecsemő-
halandóság

Életkilátás felsőfok LLL GDP Jövedelem

eltartottak aránya +0,075 -0,116 -0,210 -0,338* -0,468** -0,367*
hosszú távú munkanélküliség +0,007 +0,090 -0,209 -0,194 -0,330* -0,218
nettó migráció -0,370* +0,432** +0,313* +0,336* +0,731** +0,673**
GDPnöv +0,064 -0,072 +0,573** +0,355* +0,515** +0,313*
állami beavatkozás +0,541** -0,348* -0,455** -0,433** -0,871** -0,728**

*Szignifikáns korreláció 0,05 szinten. (Kétoldali próba.)
**Szignifikáns korreláció 0,01 szinten. (Kétoldali próba.)

forrás: alapadatok - Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

Jelmagyarázat: az értékek a Pearson-féle korrelációs együtthatók, a sárgával jelölt értékek a szoros kapcsolatot
jelzik.
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9/j. melléklet

A gazdasági utolérés ideje Közép-Kelet-Európában

forrás: alapadatok – Eurostat, Negyedik jelentés a társadalmi és gazdasági kohézióról (2007); saját számítás,
szerkesztés

Régiókód Térségnév GDP/fő
(PPP,
Euro,
2006)

GDP/fő
(PPP,

az EU27
%-ában

Átlagos növekedési ütem
(1995-
2004;
%)

Utolérési idő
(év)

EU27 Európai unió 23.600 100,0 2,3 -
CZ01 Prága 38.400 162,3 3,8 utolérte
CZ02 Közép-Csehország 17.200 73,0 3,8 21,6
CZ03 Délnyugat 16.800 71,2 2,0 nem éri utol
CZ04 Északnyugat 14.400 61,1 0,3 nem éri utol
CZ05 Északkelet 15.300 64,7 1,5 nem éri utol
CZ06 Délkelet 16.400 69,3 1,9 nem éri utol
CZ07 Közép-Morvaföld 14.200 60,1 1,3 nem éri utol
CZ08 Morvaszilézia 15.300 64,6 1,2 nem éri utol
EE Észtország 15.400 65,3 6,8 9,9
HU10 Közép-Magyarország 24.900 105,5 5,0 utolérte
HU21 Közép-Dunántúl 13.600 57,6 5,5 17,9
HU22 Nyugat-Dunántúl 15.100 63,8 5,2 16,1
HU23 Dél-Dunántúl 10.100 42,9 3,2 96,6
HU31 Észak-Magyarország 9.600 40,7 3,6 71,2
HU32 Észak-Alföld 9.500 40,1 4,0 55,4
HU33 Dél-Alföld 9.900 42,1 2,9 147,9
LT0 Litvánia 13.100 55,5 6,0 16,6
LV0 Lettország 12.400 52,5 6,4 16,4
PL11 Lódz 11.400 48,0 4,3 37,9
PL12 Mazóvia 19.700 83,6 6,2 4,8
PL21 Kis-Lengyelország 10.700 45,4 4,2 42,9
PL22 Szilézia 13.100 55,5 3,5 50,5
PL31 Lublin 8.400 35,3 2,7 266,8
PL32 Kárpátalja 8.500 35,8 3,5 88,1
PL33 Szentkereszt 9.400 39,8 4,0 55,9
PL34 Podlasie 9.100 38,4 3,9 61,7
PL41 Nagy-Lengyelország 13.000 55,1 5,9 17,2
PL42 Nyugat-Pomeránia 11.300 47,7 2,8 151,8
PL43 Lubusz 11.000 46,5 3,5 65,6
PL51 Alsó-Szilézia 13.200 56,0 3,7 42,6
PL52 Opole 9.900 42,1 2,8 177,4
PL61 Kujávia-Pomeránia 10.800 45,7 3,2 89,4
PL62 Varmia-Mazúria 9.300 39,5 4,0 56,3
PL63 Pomeránia 12.200 51,5 4,0 40,2
RO11 Észak-Nyugat 8.500 35,9 2,3 nem éri utol
RO12 Központ 9.100 38,3 1,8 nem éri utol
RO21 Észak-Kelet 5.800 24,7 0,7 nem éri utol
RO22 Dél-Kelet 7.700 32,5 1,4 nem éri utol
RO31 Dél - Munténia 7.600 32,1 0,9 nem éri utol
RO32 Bukarest - Ilfov 19.800 83,8 4,5 8,3
RO41 Délnyugat Olténia 7.200 30,4 0,9 nem éri utol
RO42 Nyugat 10.600 44,7 2,4 824,1
SI0 Szlovénia 20.700 87,7 3,9 8,4
SK01 Pozsony 35.100 148,7 3,4 utolérte
SK02 Nyugat-Szlovákia 14.800 62,8 4,0 28,2
SK03 Közép-Szlovákia 11.600 49,2 3,9 45,7
SK04 Kelet-Szlovákia 10.400 44,0 3,8 56,4
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9/k. melléklet

A közép-kelet-európai humánklaszterek diszkrimináló függvényeinek sajátértékei
Funkció Sajátérték Magyarázott variancia Kumulált variancia Kanonikus korreláció
Gazdasági versenyképesség 6,348 83,8 83,8 0,929
Eltartási teher 1,231 16,2 100,0 0,743

forrás: alapadatok - Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

A diszkrimináló függvények szignifikanciája
Funkció Wilk-féle Lambda Khi-négyzet Szabadságfok Szignifikancia
Gazdasági versenyképesség 0,061 118,871 8 0,000
Eltartási teher 0,448 34,108 3 0,000

forrás: alapadatok - Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

9/l. melléklet

forrás: alapadatok - Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

Kanonikus diszkriminancia-funkciók a humánklaszterek mentén
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9/m. melléklet

Az új humánklaszterek főbb diszkriminancia-funkciójellemzői

forrás: alapadatok - Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

Klaszter Funkció
Gazdasági

versenyképesség
Eltartási teher

1 +3,257 -2,348
2 +1,501 -1,280
3 +0,521 +0,771
4 -5,268 -0,723
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10. melléklet: Az Eredmények fejezet Főbb egyenlőtlenségi tendenciák az idő előtti
halandóság mentén alfejezetének mellékletei

10/a. melléklet

forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

Az idő előtti férfi halandóság és a gazdasági helyzet kapcsolata187

187 Az európai integrációból Olaszország és Belgium adatsora hiányzik, így a régi tagországokhoz Ciprus és
Málta csatlakozik. (Azért kerület ide ez a két ország, mert ezeket nem érintette az egészségparadoxon,
egészségjellemzői a jobb nyugat-európai régióival vetekszenek.)
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10/b. melléklet

Az útelemzésbe bevont fejlettségi és térbeli változók köre

forrás: Eurostat, Espon 2006, RD 2006, Google Maps alapján saját számítás, szerkesztés 2011

188 A MEGA, ill. a funkcionális városi területek lehatárolását, az un. városi rendszerek morfológiáját az
ESPON intézet végezte. (2006)

mutató definíció mértékegység A
megfigyelés

ideje

átlag

A vidéki területen
élők aránya

NUTS3 szinten értelmezett – népsűrűségen
alapuló lehatárolás alapján – vidéken élők aránya,
NUTS2 szintre aggregálva.

% 2003 82,8

Termelékenység Az adott évben megtermelt javak és
szolgáltatások összessége/foglalkoztatottak
száma.

Euro (PPP) 2000-2005 29.535,4

A pentagon területtől
való közúti távolság

A London, Párizs, Milánó, München és Hamburg
által határolt gazdasági magterületen belül lévő
MEGA területek188 földrajzi koordinátáinak
számtani átlagától mért közúti távolság.

perc 2006 705,3

A legközelebbi
európai
motorterülettől való
közúti távolság

Hamburg, Stockholm, Berlin, Bécs, München
MEGA területektől mért közúti távolság.

perc 2006 319,0

Három funkcionális
városi területtől való
közúti távolság

A három legközelebbi transznacionális vagy
nemzeti jelentőségű városi területtől188 való
átlagos közúti távolság.

perc 2006 115,2

A legnagyobb
városban élők aránya

Az adott régió legnagyobb városában élők aránya. % 2006 23,3

100 foglalkoztatottra
jutó eltartott

Az adott régióban foglalkoztatottak/nem
foglalkoztatottak. „Effektív eltartási ráta.”

fő 2000-2005 1,49

Rendelkezésre álló
háztartási jövedelem

A háztartások által megszerzett
tényezőjövedelmeken kívül (munkabér,
kamatbevétel) a szociális juttatásokat,
transzfereket is tartalmazza, de ebből levonjuk a
háztartás által befizetendő adókat,
hozzájárulásokat.

Euro (PPCS) 2000-2005 7.149,5

Primer szektor bruttó
hozzáadott értékének
aránya

A mezőgazdaság, az erdészet, a halászat és a
vadászat hozzáadott értékének aránya az összes
hozzáadott értékből.

% 2002 5,17

Foglalkoztatás-
koncentráció

1 km2-re jutó foglalkoztatottak száma.
(Logaritmizált formula.)

fő/km2 2000-2005 1,71

Közép- és felsőfokú
végzettséggel
rendelkezők aránya

Az ISCED oktatási rendszer alapján kialakított
indikátor, 3.-6. szintet elvégzők aránya a 25-64
férfi korosztályban.

% 2000-2005 85,1

Férfiak korai
halandósági rátája

A férfiak korspecifikus halandósági rátáinak
(kormegoszlással) súlyozott átlaga a 0-64
korcsoportban

fő/100.000 fő 2004-2006 481,5
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10/c. melléklet

Az egyes távolságok önálló hatása a gazdasági teljesítménye
Kiegyenlített R2 (%)

Pentagon Európai motor
Jövedelem 52,6 38,1
GDP/fő 44,1 36,6
Termelékenység 46,6 40,1

forrás: alapadatok – Eurostat, Google Maps, saját számítás, szerkesztés 2011

forrás: alapadatok – Eurostat, Google Maps, saját számítás, szerkesztés 2011

A gazdasági fejlettséget magyarázó útmodell
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Részletes számítások

A pentagon és az európai motorterületek kapcsolata

Model Summaryb

,907a ,823 ,820 102,39333 1,318
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), pentagona.

Dependent Variable: európai motorb.

Coefficientsa

-215,773 36,412 -5,926 ,000
,758 ,048 ,907 15,849 ,000 1,000 1,000

(Constant)
pentagon

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: európai motora.

Az élőmunka-termelékenység és a térbeli változók kapcsolata

Model Summaryb

,691a ,477 ,457 ,122177 1,699
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), európai motor, pentagona.

Dependent Variable: logprodb.

Coefficientsa

4,707 ,056 84,326 ,000
,000 ,000 -,605 -2,564 ,013 ,177 5,651

-6,4E-005 ,000 -,093 -,393 ,696 ,177 5,651

(Constant)
pentagon
európai motor

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: logproda.

A jövedelem és a térbeli változók kapcsolata

Model Summaryb

,737a ,543 ,525 2171,0520 ,552
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), európai motor, pentagona.

Dependent Variable: incb.
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Coefficientsa

13370,312 991,805 13,481 ,000
-10,054 2,412 -,921 -4,169 ,000 ,177 5,651

2,727 2,885 ,209 ,945 ,349 ,177 5,651

(Constant)
pentagon
európai motor

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: inca.

GDP/fő és a térbeli változók kapcsolata

Model Summaryb

,672a ,451 ,431 ,134671 1,297
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), európai motor, pentagona.

Dependent Variable: logGDPb.

Coefficientsa

4,324 ,062 70,288 ,000
,000 ,000 -,646 -2,671 ,010 ,177 5,651

-2,1E-005 ,000 -,028 -,118 ,907 ,177 5,651

(Constant)
pentagon
európai motor

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: logGDPa.

forrás: alapadatok – Eurostat, Google Maps, saját számítás, szerkesztés 2011

A gazdasági fejlettséget magyarázó útmodellek eredménytáblái
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10/d. melléklet

forrás: Eurostat, Espon 2006, RD 2006, Google Maps alapján saját számítás, szerkesztés 2011

Az elsődleges és a másodlagos magyarázó tényezők kapcsolata

Részletes számítások

Az élőmunka-termelékenység esetén

Model Summaryb

,904a ,818 ,807 4730,420358 1,855
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), primacy, pentagon, vidéka.

Dependent Variable: logprodb.

Coefficientsa

51946,506 4300,361 12,080 ,000
-21,755 2,369 -,583 -9,184 ,000 ,871 1,148

-128,960 42,166 -,340 -3,058 ,004 ,284 3,525
154,801 51,718 ,326 2,993 ,004 ,295 3,391

(Constant)
pentagon
vidék
primacy

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: logproda.
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Az eltartási teher esetében

Model Summaryb

,277a ,077 ,060 ,295365 ,848
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), primacya.

Dependent Variable: eltartottb.

Coefficientsa

1,577 ,057 27,733 ,000
-,004 ,002 -,277 -2,122 ,038 1,000 1,000

(Constant)
primacy

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: eltartotta.

A primer bruttó hozzáadott érték esetében

Model Summaryb

,700a ,489 ,470 3,284773 1,257
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), pentagon, vidéka.

Dependent Variable: primerBHÉb.

Coefficientsa

-5,646 1,605 -3,517 ,001
,064 ,016 ,406 4,054 ,000 ,962 1,040
,008 ,002 ,496 4,958 ,000 ,962 1,040

(Constant)
vidék
pentagon

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: primerBHÉa.

forrás: alapadatok – Eurostat, Google Maps, saját számítás, szerkesztés 2011

Az elsődleges és a másodlagos magyarázó változó számításainak főbb adattáblái
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10/e. melléklet

Részletes számítások

A jövedelem esetében

Model Summaryb

,878a ,770 ,762 1538,4488 ,585
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), logprod, pentagona.

Dependent Variable: incb.

Coefficientsa

4131,559 1294,875 3,191 ,002
-3,507 ,941 -,321 -3,726 ,000 ,583 1,715

,186 ,025 ,635 7,371 ,000 ,583 1,715

(Constant)
pentagon
logprod

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: inca.

A foglalkoztatás-koncentráció esetében

Model Summaryb

,876a ,768 ,754 ,192071 1,246
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), vidék, 3fua, primacya.

Dependent Variable: logfoglkoncb.

Coefficientsa

2,314 ,175 13,236 ,000
-,003 ,001 -,295 -4,072 ,000 ,853 1,173
,007 ,002 ,396 3,260 ,002 ,303 3,299

-,006 ,002 -,408 -3,235 ,002 ,280 3,568

(Constant)
3fua
primacy
vidék

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: logfoglkonca.

A képzettség esetében

Model Summaryb

,791a ,625 ,604 4,443393 1,163
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), pentagon, eltartott, primerBHÉa.

Dependent Variable: i03456b.
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Coefficientsa

107,568 3,277 32,825 ,000
-,702 ,165 -,449 -4,255 ,000 ,648 1,544

-8,527 2,002 -,368 -4,259 ,000 ,965 1,036
-,009 ,003 -,356 -3,392 ,001 ,654 1,529

(Constant)
primerBHÉ
eltartott
pentagon

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: i03456a.

forrás: alapadatok – Eurostat, Google Maps, RD 2006, saját számítás, szerkesztés 2011

A másodlagos és a harmadlagos tényezők összefüggései
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10/f. melléklet

Részletes számítás

A fővárosokat tartalmazó modell esetében

Model Summaryb

,896a ,803 ,778 61,6280 1,393
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), logfoglkonc, pentagon, i03456, 3fua, inc, primacya.

Dependent Variable: 2004_2006b.

Coefficientsa

1359,282 178,581 7,612 ,000
,123 ,054 ,270 2,275 ,027 ,285 3,506

-6,491 1,765 -,350 -3,678 ,001 ,445 2,247
-,013 ,005 -,321 -2,830 ,007 ,314 3,185
-,624 ,291 -,206 -2,143 ,037 ,435 2,300
2,446 ,685 ,424 3,571 ,001 ,285 3,505

-176,988 41,939 -,524 -4,220 ,000 ,262 3,822

(Constant)
pentagon
i03456
inc
3fua
primacy
logfoglkonc

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: 2004_2006a.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

56
,0000000

,94387981
,084
,084

-,065
,627
,827

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Standardized
Residual

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.

A fővárosokat nem tartalmazó modell

Model Summaryb

,892a ,796 ,768 63,0884 1,507
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), logfoglkonc, primacy, inc, 3fua, i03456, pentagona.

Dependent Variable: 2004_2006b.
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Coefficientsa

1299,864 193,495 6,718 ,000
,134 ,059 ,294 2,285 ,027 ,279 3,578

-6,489 2,005 -,352 -3,237 ,002 ,393 2,546
-,014 ,005 -,328 -2,700 ,010 ,313 3,193
-,648 ,314 -,218 -2,064 ,045 ,415 2,412
2,904 1,024 ,222 2,835 ,007 ,754 1,327

-145,395 57,019 -,228 -2,550 ,014 ,580 1,725

(Constant)
pentagon
i03456
inc
3fua
primacy
logfoglkonc

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: 2004_2006a.

forrás: alapadatok – Eurostat, Google Maps, Espon 2006, saját számítás, szerkesztés 2011

A harmadlagos és a függő változó közötti kapcsolatok
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10/g. melléklet

Az útmodellben szereplő változók közös és közvetlen hatásainak kimutatása
Közvetlen hatás Közvetett hatás Összes hatás189

Három fvt 0,0424 -0,1561 -0,1137
Pentagon 0,0729 0,1345 0,2074
Egyenlőtlenség 0,1798 -0,2294 -0,0496
Képzettség 0,1225 0,1400 0,2625
Foglalkoztatás 0,2746 -0,0215 0,2531
Jövedelem 0,1030 0,1403 0,2433
Összes hatás 0,7952 0,0078 0,8030

forrás: alapadatok – Eurostat, Google Maps, Espon 2006, saját számítás, szerkesztés 2011

10/h. melléklet

A halandóságot közvetlenül magyarázó tényezők közötti összefüggések190

Képzettség
r191=-0,750; pi

192= -0,350
Jövedelem
r=-0,758; pi= -0,321

Három fvt
r=0,552; pi= -0,206

Három fvt -0,120 Három fvt -0,113 Pentagon -0,184
Pentagon +0,172 Pentagon +0,197 Egyenlőtlenség +0,040
Egyenlőtlenség -0,087 Egyenlőtlenség -0,125 Foglalkoztatás -0,236
Foglalkoztatás +0,212 Foglalkoztatás +0,241 Képzettség -0,203
Jövedelem +0,225 Képzettség +0,245 Jövedelem -0,175
Pentagon
r=0,768; pi= 0,270

Foglalkoztatás
r=-0,483; pi= -0,524

Egyenlőtlenség
r=-0,117; pi= 0,424

Három fvt +0,140 Három fvt -0,093 Három fvt -0,019
Egyenlőtlenség -0,005 Egyenlőtlenség -0,322 Pentagon -0,003
Foglalkoztatás -0,176 Pentagon +0,091 Képzettség +0,072
Képzettség -0,222 Képzettség +0,141 Jövedelem +0,095
Jövedelem -0,235 Jövedelem +0,143 Foglalkoztatás +0,398

forrás: alapadatok – Eurostat, Google Maps, Espon 2006, saját számítás, szerkesztés 2011

189Az egyes magyarázóváltozók közvetlen hatása megegyezik az adott változó standardizált regressziós β
együtthatójának négyzetével, míg a közvetett hatások az adott változó és magyarázott változó korrelációs
együtthatójának valamint a standardizált β együtthatójának különbségének a regressziós bétával szorzott
értékével egyenlők. A kettő összege adja meg a teljes hatást, melynek értéke a nem kiegyenlített R2 értékével
egyezik meg.
190 Ennek értelmezése a következőképpen néz ki: a jövedelem és a halandóság között szoros korrelációs
kapcsolat van (-0,758), ami a regressziós egyenletben -0,321 értékű regressziós bétává csökken le. (Ha a
regressziós egyenletben csak a jövedelem határozná meg a halandóság mértékét, akkor a regressziós béta a
korrelációs együtthatóval lenne egyenlő.) De, látható a táblázatban, hogy a pentagon területtől való távolság, a
foglalkoztatás és a képzettség csökkenti a korrelációs együttható értékét (tehát megmagyaráz belőle egy részt),
míg a másik térbeliséget kifejező indikátor, ill. az egyenlőtlenségi mutató növeli azt.
191 A függő változó (idő előtti halandóság mértéke) és a jövedelem közötti Pearson-féle korrelációs együttható
értéke.
192A regressziós egyenletben szereplő standardizált béta értéke.
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10/i. melléklet

A főbb gazdasági-jövedelmi mutatók egyenetlenségei a közép-kelet-európai
egészségparadoxon által érintett térségben

forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

10/j. melléklet

Az egyes magyarázó változók torzító hatásának mértéke
VIF

Jövedelem 3,185
Képzettség 2,247
Foglalkoztatás 3,822
Egyenlőtlenség 3,505
Három fvt 2,300
Pentagon 3,506

forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

193 A súlyozás az egy főre jutó mutatók esetében természetesen a népesség, a termelékenység esetében a
foglalkoztatottak száma.
194 A logaritmikus szórás 0 és 1 közötti értéket vehet fel, jelen esetben a 100-zal beszorzott érték kerül
ismertetésre.

Egyenlőtlenségi mutató Termelékenységi ráta
(PPP, EUR)

GDP/fő
(PPP, EUR)

Rendelkezésre álló jövedelem
(PPCS, EUR)

Range-arány 6,11 6,93 5,02
Duál mutató 1,76 1,97 2,09
Súlyozott relatív szórás193 39,32 43,09 45,44
Logaritmikus szórás194 2,75 3,17 3,28
Hoover index 15,79 17,11 17,33
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10/k. melléklet

forrás: alapadatok – Eurostat, saját számítás, szerkesztés 2011

A regionális jövedelmi helyzet és a TBC okozta halandóság kapcsolata195

195 Kissé mesterkéltnek tűnhet a matematikai magyarázó modell (logaritmizálás, ill. a hatványfüggvény
együttese). Ennek magyarázata egyrészt a jövedelem csökkenő határhaszna, másrészt pedig a tbc okozta
halandóság igen széles skálája. Ez utóbbi range-aránya a vizsgált térségben 166-szoros.


