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1 BEVEZETÉS 
1.1 A kutatás előzményei és célja 
 

Az Európai Unió regionális politikájával 1998. óta foglalkozom, de a gazdaságfejlesztés és a 

regionális gazdasági fejlődés témaköre iránt szakközgazdász tanulmányaim megkezdésétől, 

több mint húsz éve érdeklődöm, gyakorlati és publikációs tevékenység keretében egyaránt. Az 

európai regionális politikára koncentráló kutatási tevékenység elmélyítésére akkor nyílt 

lehetőségem, amikor a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara Regionális Gazdaságtan 

Tanszékének oktatójaként átvettem az „Európai integráció és intézményeinek története”, 

valamint a „Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába” című tantárgyak oktatását. Az 

európai integráció folyamatának és a gazdasági és politikai együttműködés céljai körül 

kialakult konfliktusok és érdekegyeztető folyamatok részleteinek megismerése hívta fel 

figyelmemet arra, hogy az együttműködés deklarált céljai és tényleges megvalósításuk között 

jelentős eltérések mutatkoznak. Célszerűnek mutatkozott tehát a regionális fejlődési 

folyamatok természetének részletes megismerése, a közösségi politika keretében 

kinyilvánított célok megvalósításának vizsgálata a tények tükrében. A politikai deklarációk és 

a ténylegesen követett célok eltéréseinek természetére vonatkozó ismeretek összegzése a 

közgazdaságtudomány elméleti fejlesztése mellett kiemelkedő jelentőségű az európai 

integráció folyamatának jelenlegi szakaszában, amikor a 2004-ben 10 újabb tagállam között 

Magyarországgal is kiegészült az együttműködésben résztvevők köre. A gazdaságpolitikusok 

mellett valamennyi gazdasági szereplő és érdekcsoport számára alapvető jelentőségű, ha 

objektív információkkal rendelkeznek a regionális politika keretében rendelkezésre álló 

lehetőségekről. A kínálkozó mozgástér természetének megismeréséhez kíván jelen kutatási 

tevékenység – számos hasonló jellegű munka mellett – hozzájárulást nyújtani. 

   

A kutatás célja az európai regionális fejlődés folyamatának elemzésén keresztül a gazdasági 

növekedés és a térségi fejlődés összefüggéseinek feltárása, a regionális fejlődés különböző 

tényezői hatásának elemzése a területi fejlettségi különbségek alakulására, valamint a 

regionális fejlődési minták meghatározhatóságának vizsgálata. 

 

A kutatás során arra a kérdésre kerestem választ, hogy az Európai Unió regionális 

politikájának deklarált céljai és a megvalósítás eredményei összhangban állnak-e egymással. 

Mivel az Európai Unió regionális politikája alapvetően a területi fejlettségi különbségek 

mérséklésére irányuló közösségi erőfeszítések számára biztosítja az intézményi és pénzügyi 
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kereteket, ezért a vizsgálatokat a tagállamok és régiók közötti területi kiegyenlítődésre, illetve 

e folyamat nemzetközi összefüggéseinek feltárására koncentráltam. Az értekezés első 

részében az európai integráció célrendszerének átalakulását, illetve ezen belül a regionális 

politika kialakulását és összetevőit alapvetően leíró-elemző módszerrel vizsgáltam. A 

vizsgálat e szakaszában a regionális politika fejlesztési céljainak kialakulását mutattam be, 

illetve a gazdasági együttműködés egyéb céljaihoz történő illesztés kompromisszumokkal teli 

folyamatára világítottam rá. A történetiség követelményét érvényesítettem a dolgozat 

második, kvantitatív jellegű részében is, ahol törekedtem arra, hogy az Európai Gazdasági 

Közösség megalakításától kezdődően a rendelkezésre álló hozzáférhető aktuális adatokat 

bevonjam a vizsgálatokba. Így a kiválasztott mutatók alakulása alapján lehetőség nyílt az 

Európai Unió tagállamainak fejlettségi különbségei alakulására vonatkozó következtetések 

levonására a tényleges regionális politika kialakulását megelőző időktől is, ami a gazdasági 

fejlődés hosszú távú trendjeihez történő illeszkedésre vonatkozó megállapításokat is lehetővé 

tett. 

 

Az értekezés további fejezeteiben kvantitatív elemzés keretében a fejlettségi különbségeket az 

európai országok és a világ többi országa, illetve földrésze közötti jövedelmi különbségek 

mutatója alapján az 1980 és 1998 év adatai segítségével keresztmetszeti elemzés keretében 

vizsgáltam, mivel nem állt rendelkezésre azonos módszertani háttér alapján összeállított 

idősorra vonatkozó adatháttér. Ezt követően került sor az Európai Unió 15 tagállama közötti 

fejlettségi különbségek elemzésére az 1960-2003. közötti időszakban, illetve a tagállamok 

NUTS2 régiói közötti fejlettségi különbségek vizsgálatára egy kiválasztott, a regionális 

fejlesztési politika célrendszerének vonatkozásában stabil 1986-1996 közötti időszakban, 

szintén keresztmetszeti elemzés formájában.   

A kvantitatív elemzés részét képezte az egyes országok fejlettségi szintek szerinti besorolása. 

Ezt a feladatot a világ országai vonatkozásában klaszteranalízis keretében végeztem el, s 

ennek alapján a fejlett és fejletlen államok csoportjának elkülönítésére kerülhetett sor 

kiválasztott mutatók alapján. A vizsgálatba bevont mutatókat a növekedési elméletek 

eredményeinek áttekintését követően úgy választottam ki, hogy az emberi erőforrások, a 

tőkeállomány és a műszaki-technikai haladás jellemző mutatói szerepeljenek a gazdasági 

növekedés tényezőiként. A gazdasági növekedés és a kiválasztott mutatók közötti kapcsolat 

szorosságát korreláció- és regresszió-számítás segítségével elemeztem. 
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Az európai régiók fejlődési típusokba történő besorolását a jövedelmi mutatók elemzése 

alapján végeztem el. Ennek során a keresztmetszeti elemzés továbbfejlesztése történt meg, 

melynek során nemcsak a kezdő és záró időpontra vonatkozó mutató értékeinek vizsgálatára 

került sor, hanem a két időpont közötti fejlődés jellegét is figyelembe vettem a tipizálásnál. A 

tipizálás kapcsán elkülönítettem és új kategóriaként vezettem be a fejlődési típusokra az 

előretörő, feltörekvő, leszakadó és visszaeső régiók fogalmát. Az egyes régiótípusok száma 

alakulásának vizsgálata lehetőséget nyújtott az európai regionális fejlesztés hatékonyságának 

megítélésére.  

 

A vizsgálatok aktualitását az adja, hogy a csatlakozó kelet-közép-európai országokban 

felfokozott, de részben indokolatlan várakozások fűződnek az Európai Unióba történő belépés 

kapcsán várható gazdasági fejlődés esélyeihez és távlataihoz. A regionális kiegyenlítődés 

folyamatának egzakt vizsgálata a világ országaiban és az európai országokban alkalmas lehet 

a felfokozott várakozásokkal szembeni realistább szemlélet kialakítására.    

Az empirikus vizsgálatok elvégzésére a 2003. évben rendelkezésre álló adatháttér birtokában 

került sor, a kutatómunka hipotéziseinek vizsgálata, illetve az elemzések eredményei alapján 

levont következtetések és megfogalmazott tézisek kidolgozása a kelet-európai országok 

csatlakozási folyamatának lezárását megelőzően megtörtént. Az értekezés végleges formáját 

az elő-opponensi, illetve a munkahelyi vita során elhangzott vélemények integrálását 

követően, 2006-ban nyerte el.  

Az értekezés megállapításai az Európai Unió hosszú távú regionális kiegyenlítődési 

folyamatainak jellegéhez kapcsolódnak, ezért a 2004. évi kelet-európai országok 

csatlakozásával beinduló kiegyenlítődési folyamatok nem képezték az elemzés tárgyát, a 

regionális politikai leíró-értékelő vizsgálata kapcsán azonban a bővítés ténye, valamint 

néhány, ehhez kapcsolódó utalás, megállapítás, illetve vélemény megjelenik az értekezésben.     

    

1.2 Az Európai Unió regionális fejlesztési politikájának és a területi fejlettségi 
különbségek alakulásának értékelése a szakirodalomban 

 

Az értekezés készítésének folyamatában jelentős feladatot jelentett a regionális fejlettségi 

különbségek elemzésére vonatkozó szakirodalom áttekintése. A szakirodalmi háttér mind az 

aktuális térségfejlesztési politikák eredményeinek elemzése, mind az általános szintetizáló 

jellegű közgazdaságtudományi publikációk vonatkozásában bőségesnek tekinthető. Az 

értekezés készítése során közvetlenül felhasznált irodalmi források a lábjegyzetekben kerültek 

feltüntetésre, míg az irodalmi forrásoknak azon hányada, melyek a témával kapcsolatos 
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véleményem kialakításában nyújtottak semmivel sem pótolható segítséget, az 

irodalomjegyzékben kerültek feltüntetésre. Az alábbiakban néhány alapvető közösségi 

dokumentum, illetve általam kiválasztott szerző művei főbb megállapításainak bemutatásával 

és értékelésével kívánom bemutatni, hogy a regionális fejlesztés kérdései, illetve az Európai 

Unió regionális fejlesztési politikájának eredményei, problémái és jövőbeni kihívásai hogyan 

jelennek meg a szakirodalomban. 

1.2.1 Az Európai Unió regionális fejlesztési politikájának értékelése a közösségi 
dokumentumokban 

 

Az Európai Unió alapítását elhatározó Maastrichti Szerződés életbe lépését követően 1996-

ban került sor a regionális fejlesztési politika eredményeinek összefoglaló értékelésére, mely a 

folyamatok részletes kvantitatív elemzésén alapult.1  Az Európai Bizottság által összeállított 

dokumentum a tagállamok gazdasági fejlődésében megjelenő konvergenciát elemzi, ennek 

keretében megállapításokat tesz a nemzetállami gazdaságpolitikák hatékonyságáról, illetve a 

közösségi regionális fejlesztési, valamint kohéziós politika hozzájárulásáról, ezen kívül 

kitekintést nyújt a közösségi politikák jövőbeni kilátásairól.  

A dokumentum értékelése alapján a közösség egészében az 1983-1993 közötti időszakban 

éves szinten 2%-os átlagos GDP növekedés figyelhető meg, s a munkahelyek számának 

növekedése meghaladta a nettó 7 milliót. A tagállamok közötti kiegyenlítődés a kedvező 

közösségi szintű értékelés ellenére is ellentmondásos képet mutat. Bár a kohéziós politika 

által kedvezményezett országok (Spanyolország, Portugália, Görögország, Írország) egy főre 

eső GDP értéke közeledett a többi tagállam értékéhez, ugyanakkor a közösséghez 1995-ben 

csatlakozott Svédország és Finnország esetében a közösségi átlaghoz történő visszaesés 

figyelhető meg. Ezek a folyamatok összességükben megalapozták a tagállamok közötti 

jövedelmi különbségek mérséklését. A jövedelmi helyzet konvergenciáját azonban nem 

kísérte a foglalkoztatási helyzetben bekövetkező kiegyenlítődés. A tagállami szintű 

ellentmondásos kiegyenlítődési folyamat még világosabban mutatkozik meg a régiók közötti 

különbségek alakulásában. A legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb helyzetben lévő régiók az 

egy főre eső GDP értékét 140%-ról 142%-ra, illetve 53%-ról 55%-ra növelték a közösségi 

átlaghoz képest, ami a kiinduló állapot konzerválódására utal.  

A társadalmi-gazdasági kohézió közösségi célkitűzése mellett a tagállamok felelősségét 

hangsúlyozza az Európai Bizottság. A tagállami költségvetésekben rendelkezésre álló 

                                                 
1 Erster Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, EK Luxemburg, 1996 
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források a nemzeti GDP 40-60%-a közötti értékre terjednek ki, míg a közösségi költségvetés 

mindössze a tagállamok összesített GDP-jének 1,2%-át képes a célok érdekében mobilizálni. 

Az adó- és költségvetési politikában megjelenő tagállami transzferek jelentős kiegyenlítő 

hatást eredményeznek, ugyanakkor a költségvetési kiadások meghatározó része az oktatási, 

egészségügyi és kulturális ágazatokban koncentrálódik, a gazdasági fejlődést jelentős 

mértékben elősegítő kutatási-fejlesztési kiadások pedig továbbra is a legfejlettebb tagállamok 

tehetősebb régióiban koncentrálódnak. A fejlettebb tagállamok költségvetési forrásaik 

birtokában intenzívebben élhetnek a nemzetállami támogatáspolitika lehetőségeivel is. Ennek 

következtében a volt NDK tagállamokban és a Mezzogiorno területén az egy főre eső 

nemzetállami regionális támogatás jelentősen magasabb, mint a közösség 4 legkevésbé fejlett, 

kohéziós politika által támogatott országában. A dokumentum megállapításai szerint a 

közösségi politikák mindegyike hatással van a regionális fejlettségi különbségek alakulására. 

A szociálpolitika, a környezetpolitika, a K+F politika, az agrárpolitika, valamint az európai 

gazdasági tér működéséért felelős egységes belső piac és a versenypolitika mindegyike 

közvetlen és közvetett hatásokon keresztül alakítja a regionális fejlődési folyamatokat. A 

tagállamok gazdaságszerkezetének átfogó korszerűsítését célozza a struktúrapolitika, mely az 

infrastruktúra, a humán erőforrások és a termelő beruházások támogatásával törekszik a 

közösségi szerződésekben megfogalmazott kohéziós célokat megvalósítani. A dokumentum 

beszámol arról, hogy makrogazdasági modellszámítások alapján a 4 kohéziós országban a 

közösségi regionális fejlesztési politika 1989-1993 között mintegy 0,5%-os gazdasági 

fejlődési többletet indukált, így az egyébként elérhető 1,7%-os éves növekedés helyett 2,2%-

os növekedést biztosított. A közösségi politikák által finanszírozott beruházások 

következtében a 4 országban mintegy 600 ezer munkahely keletkezett, ami a foglalkoztatási 

mutatók 2,5%-os növekedését vonta maga után. Spanyolország mind a növekedés, mind a 

foglalkoztatás tekintetében elmaradt az átlagtól, míg a kis alapterületű és népességű kohéziós 

országok esetében az átlagot mintegy kétszeresen meghaladó jövedelem és foglalkoztatás 

bővülésre került sor a közösségi támogatások következtében2.  A dokumentum megállapítja, 

hogy a kohéziós országok jövedelmi helyzetének javulása a gazdaság importigényének 

bővülésével járt együtt, s az import jelentős részben a közösségi kohéziós támogatásra nem 

szoruló országokból áramlott be. Ez a tény rámutat arra, hogy a közösségi forrásokból 

finanszírozott kohéziós támogatások közvetett módon az ezekből a forrásokból nem részesülő 

országok gazdasági fejlődésére is kedvező hatást gyakorolhat, ami a kohéziós politika 

elfogadottságát erősíti.  
                                                 
2 Uo. p99. 
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A 2000-ben publikált 6. időszaki jelentés "A közösségi régiók társadalmi-gazdasági 

helyzetéről és fejlődéséről"3 a regionális kiegyenlítődés folyamatának gyorsulását állapítja 

meg. Az 1986 és 1996 közötti időszakban a 4 kohéziós ország az egy főre eső GDP mutató 

alapján a közösségi átlag 65%-ról 76,5%-ra javította relatív helyzetét, a 25 legkevésbé fejlett 

régió a közösségi átlagot 52%-ról 59%-ra közelítette meg. A jelentés azonban nem 

tulajdonítja a kedvező folyamatokat a közösségi regionális fejlesztési politika kizárólagos 

hatásának, hanem alapvetően a gazdasági integráció növekvő mértékére vezeti vissza. A 

kedvező folyamatok ellenére is megállapítja, hogy az Európai Unió 15 tagállamában is 

legalább egy generációnyi időt igényel a konvergencia kiteljesedése, hiszen például a 

kohéziós országok jövedelmi helyzetének felzárkózása is döntően a kedvező helyzetű 

kulcsrégiók (Dublin és Lisszabon) erőteljes fejlődésének köszönhető, ugyanakkor a főváros 

környéki régiók vidéki jellegű hátországában a kiinduló helyzet elmaradottságát még nem 

sikerült meghaladni. A jövedelmi pozíciókban megjelenő diszparitások felszámolása mellett 

nem sikerült előrelépni a munkanélküliségben jelentkező egyenlőtlenségek mérséklésében, sőt 

ebben a vonatkozásban a helyzet rosszabbodása figyelhető meg. A 70-es évek közepétől a 

foglalkoztatási gondok a nyugat-európai gazdasági integrációs térben megállíthatatlanul 

növekednek, s 1998-ban a 16,5 milliós munkanélküli tömeg közel 10%-os munkanélküliségi 

arányt jelentett. A legkedvezőbb foglalkoztatási helyzetű régiókban a mutató értéke 

lényegében 10 év óta 4% körül stagnál, míg a legkedvezőtlenebb adottságú régiókban 20%-

ról 24%-ra nőtt. Különösen hátrányos tendencia, hogy a hosszú távú munkanélküliek aránya 

elfogadhatatlanul magas, a legalább egy, illetve két éve munkát keresők aránya 49%, illetve 

30% volt. Különös gondot jelent ez a legkedvezőtlenebb munkanélküliségi aránnyal 

rendelkező régiókban, ahol a hosszú távú munkanélküliek aránya meghaladja a 60%-ot, míg a 

25 legalacsonyabb munkanélküliségi aránnyal rendelkező régióban nem éri el a 30%-ot.  

A régiók növekedési lehetőségei, melyek a fejlettségi különbségek felszámolásában alapvető 

szerepet játszanak, a jelentés megállapításai szerint alapvetően az alábbi tényezőkre 

vezethetők vissza: 

• kutatás és technológiai fejlődés; 

• kis- és középvállalkozások; 

• közvetlen külföldi tőkeberuházások; 

• infrastruktúra és humán tőke; 

• intézmények és társadalmi tőke. 
                                                 
3 Der Sechste periodische Bericht über die sozio-ökonomische Lage und Entwicklung der Regionen, EK, 2000 
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A kutatási eredmények megjelenése az egyes régiók teljesítményében még aránytalanabb, 

mint a jövedelmi mutatóknál tapasztalt egyenlőtlenség. Ez arra vezethető vissza, hogy a 

kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézmények a nagy gazdasági-társadalmi központokban 

koncentrálódnak. Amennyiben tehát az elmaradott régiók teljesítőképességét ezen a területen 

kívánja növelni a Közösség, fokozott figyelmet kell szentelni a technológiatranszfernek, mely 

lehetővé teszi a versenyképes, tudományos-technikai szempontból igényes termelést azokban 

a régiókban is, ahol önálló tudományos teljesítmények létrehozása jelenleg még nem 

lehetésges. Ebben a vonatkozásban is fokozott jelentőségű a kis- és középvállalatok szerepe, 

melyek nem rendelkeznek ugyan az önálló K+F tevékenységhez szükséges felkészültséggel és 

tőkével, de mozgékonyságuk és piaci érzékenységük miatt különösen alkalmasak a létrehozott 

K+F eredmények piaci bevezetésére. A kis- és középvállalkozások egyrészt a tőkeerős 

nagyvállalkozásokhoz kötődően, másrészt kooperációs hálózatok részeként képesek az 

elmaradott régiók gazdasági tevékenységének fellendítésére. A tapasztalat szerint a kis- és 

középvállalkozások foglalkoztatási gondok megoldásában is eredményesek, bár méretükből 

adódóan kritikus tömegük szükséges a kedvezőtlen foglalkoztatási mutatókkal rendelkező 

régiók helyzetének transzformálásához. Sajnálatos, hogy a kis- és középvállalkozások 

alapvetően a fejlett tagállamok nagyvárosi régióiban koncentrálódnak, így az elmaradott 

térségekben a kis- és középvállalkozások alapítására és letelepedésének ösztönzésére hívja fel 

a helyi gazdaságösztönzéssel foglalkozó intézmények figyelmét. 

A külföldi működő tőke importja kiemelkedő jelentőségű volt a jelentésben értékelt évtized 

gazdaságfejlődésében. A közvetlen tőkebefektetések nemcsak a társadalmi tőkét növelik, 

hanem új termékek és technológiák meghonosítását is jelentik az adott földrajzi térségben. A 

megfigyelt évtizedben különösen Spanyolország, Portugália és Írország gazdaságára 

gyakorolt pozitív hatást a letelepedett külföldi tőke, mely egyaránt érkezett az Európai Unió 

országaiból és országain kívülről. Bár a tőkeimport mozgatórugója sok esetben az 

alacsonyabb munkabérszint, illetve kedvezőbb adózási feltételek, s ezek a versenyfeltételek a 

kiteljesedő regionális konvergencia következtében tartósan nem maradnak fenn, a tőkeimport 

nem kevés esetben a növekvő jövedelmi szinttel együtt járó lakossági fogyasztási igények 

következtében jelentkezett, ami tartós tendenciaként maradhat fenn.  

A közlekedési infrastrukturális ellátottság kiegyenlítése viszonylag lassan haladt előre, bár a 

kohéziós források egy részét a közlekedési projektek támogatására fordították. Ugyanakkor a 

telekommunikációs infrastruktúrával való ellátottság lényegesen kiegyenlítettebb. Ez a 

folyamat természetesnek tekinthető, ha a magas költségigényű közlekedési beruházások 

döntően költségvetési finanszírozását tekintetbe vesszük, míg a telekommunikációs 
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szolgáltatások a piaci környezet hatása miatt lényegesen könnyebben képesek alkalmazkodni 

a gazdaság és a lakosság fizetőképes igényeihez. A gazdasági fejlődés elképzelhetetlen az 

energiaellátó infrastruktúra kiépítettsége nélkül. Ebben a vonatkozásban is jelentősek a 

regionális különbségek, különösen a vezetékes gázellátásban jelentkeznek jelentős ellátási 

egyenlőtlenségek. A humán erőforrások tekintetében a munkaképes korú lakosság képzettsége 

meghatározó tényezője a gazdasági növekedésnek. Jelentős gondot jelent, hogy a képzettségi 

szint növelése sokszor csak a generációváltással együtt lehetséges. Gátolja a kedvezőtlen 

foglalkoztatási helyzet javítását az a tény, hogy Spanyolországban és Portugáliában a 

munkaképes korú lakosság kétharmada, illetve háromnegyede csak alapiskolai végzettséggel 

rendelkezik, ugyanakkor a változásokra utal, hogy lényegesen kedvezőbb a helyzet a 24-34 év 

közötti korosztály esetében.   

A közigazgatás hatékony működése, a munkavállalók és a lakosság általános mentalitása 

jelentős tényezője az elmaradott helyzetű régiók versenyképességének. Általánosságban, a 

tágabb értelemben vett, de nehezen számszerűsíthető innovációs képesség jelenti azt a 

versenyelőnyt, ami lehetővé teszi a vállalkozások gyors megtelepítését és eredményes 

működését. Az Európai Unió jelenlegi regionális politikai gyakorlatában alapvető jelentőségű 

a partnerség elvének alkalmazása, melynek keretében a helyi közigazgatás, a vállalkozói 

szektor, az érdekvédelmi és érdekképviseleti szervek, valamint a civil kezdeményezések 

együttműködésével teremthető meg az összefogás, ami a közösségi források eredményes 

felhasználásához vezethet a térségi fejlődés fellendítése érdekében.  

A jelentés nagy terjedelemben foglalkozik az Európai Unió bővítésének hatásával a 

gazdasági-társadalmi kohézióra. Megállapítja, hogy a kelet-közép-európai országok 

gazdasága viszonylag rövid idő alatt túljutott a gazdasági transzformáció miatti jövedelem 

visszaesés időszakán és 1993. óta fokozatosan növekedési pályára állt, így a lemaradást az 

Európai Unió tagállamainak átlagához képest a 90-es évek második felétől fokozatosan 

csökkenteni képes. 1997-ben a kelet-közép-európai országok az EU átlagos egy főre eső GDP 

értékéhez képest összességükben 40%-os szintet értek el. Ezen belül azonban a különbségek 

rendkívül magasak, a szélső értéket jelentő Lettországban csak a közösségi átlag 27%-a 

mérhető, míg Szlovéniában ez az érték 68%, ami megközelíti a jelenlegi kohéziós országok 

értékét. A kelet-közép-európai országok a NUTS2 regionális szinten még nagyobb eltéréseket 

mutatnak fel. Mindössze két régió, Prága és Pozsony térsége éri el a közösségi átlag 75%-át, 

így valamennyi egyéb régió a jelenlegi szabályok szerint a regionális fejlesztési politika 1. cél 

szerinti támogatott körbe kerül majd, ami a felhasználható közösségi források 

koncentrálódását jelenti a kelet-közép-európai térségben.  
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A munkanélküliségi arány vonatkozásában szintén jelentős különbségek tapasztalhatók, 

azonban a 90-es évek közepén megfigyelhető értékek még nem jelentik a valós 

különbségeket, mivel a gazdasági szerkezetátalakítása nem minden csatlakozó államban van 

azonos fázisban, még sok országban figyelhető meg versenyképességi oldalról nem indokolt, 

magas ipari és mezőgazdasági foglalkoztatási szint.  

A jelentés megállapításai szerint azok a kelet-közép-európai államok jutottak túl a 90-es évek 

elején a transzformációs krízisen, melyek a gazdasági szerkezet és intézményrendszer 

átalakításában korán tettek meg radikális lépéseket, hiszen ezek az országok rendelkeznek 

jelentős külföldi tőke bevonási képességgel, s ezen keresztül a nemzetközi gazdasági 

együttműködésbe történő bekapcsolódás esélyével. A gazdasági szerkezet átalakítása mellett a 

kelet-közép-európai országok jelentős hátránnyal rendelkeznek a közlekedési infrastruktúra és 

a környezetvédelem területén, a közlekedési infrastruktúra vonatkozásában az esetlegesen 

európai szintű mennyiségi mutatók (pl. vasúti pályaellátottság) sem feledtethetik a minőségi 

mutatókban jelentkező korszakos lemaradást. A gazdasági élet újraszervezésén túl indokolt az 

intézményrendszer átalakítása, illetve a közösségi politikák implementálására alkalmas 

intézményrendszer és partnerségi kapcsolatrendszer megteremtése is.  

 

Az Európai Unió bővítésének hatásával foglalkozik a 2. Kohéziós jelentés háttéranyagaként a 

Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) és az Európai Politikák Kutató Intézete (EPRC) közös 

tanulmánya4. A tanulmány azt a célt tűzi maga elé, hogy a rendelkezésre álló kvantitatív 

adatok elemzésén keresztül a bővítés regionális, nemzeti és közösségi szintű hatását 

számszerűsítse, illetve a regionális fejlettségi különbségek alakulására vonatkozó 

forgatókönyveket dolgozzon ki. A bővítés kohézióra gyakorolt hatásának megállapítása során 

eltérő megközelítéseket alkalmaztak 

• a bővítés hatása a fejlettségi különbségekre az EU-27 tagállam és az EU-15 tagállam 

statikus és dinamikus összehasonlításával; 

• a bővítés hatása a gazdasági integráció kiteljesedésére, a kereskedelmi, tőkemozgási és 

migrációs folyamatok elemzésével. 

 

A fejlettségi különbségek elemzése során megállapítást nyert, hogy 1998-ra a kelet-közép-

európai országok többsége jelentősen magasabb GDP növekedési ütemet mutat fel, mint 

(Írország kivételével) a nyugat-európai országok. Ha azonban a GDP mutató 1989. és 1998. 

évi értékét hasonlítjuk össze, mindössze Lengyelország, Szlovénia és Ciprus haladta meg az 
                                                 
4 The Impact of EU Enlargement on Cohesion. DIW and EPRC, Berlin and Glasgow, 2001. 

 13



1989. évi kiindulási szintet, míg a nyugat-európai országok az 1989. évi szintet 12-16%-kal 

haladták meg 1998-ban, a kohéziós országok közül pedig Spanyolország és Portugália 20%, 

Írország 90% feletti növekedést mutatott fel. A kelet-közép-európai országok gazdasági 

növekedésének kiemelkedő üteme egyrészt a kiinduló alacsony jövedelmi szintre, másrészt a 

korábbi évek visszaesésére vezethető vissza, középtávon a kiegyenlítődés a két országcsoport 

között valószínűsíthető. A foglalkoztatási helyzetre jellemző a foglalkoztatotti arány 

visszaesése öt, illetve 2-8% közötti bővülése másik öt kelet-közép-európai országban, míg a 

nyugat-európai országokban 3-9%-os bővülése figyelhető meg 1990-hez képest. A 

munkanélküliségi arány mutató a kelet-európai országokban vegyes képet mutatott 1997-ben, 

a jellemző nyugat-európai értékeket alulmúló és meghaladó értékekkel egyaránt 

találkozhatunk. Tekintettel arra, hogy a gazdasági szerkezetváltás folyamata nem mindegyik 

kelet-közép-európai országban zárult le, ezeknek a mutatóknak a jövőbeli alakulása nem 

becsülhető meg. Nehezíti a folyamatok objektív megítélését a rejtett munkanélküliség és a 

hosszú távú munkanélküliek ellátásból való kimaradása, ami a regisztrációt nehezíti.  

A NUTS-2 régiók szintjén jelentkező regionális egyenlőtlenségek mértéke a kelet-közép-

európai országok esetében az egy főre jutó GDP mutató vonatkozásában hasonló képet mutat, 

mint a szintén jelentős eltérésekkel rendelkező Német Szövetségi Köztársaság (új német 

tartományok), valamint Olaszország (Mezzogiorno) esetében tapasztalható. A 

munkanélküliségi arány esetében azonban Németország és Olaszország fejlett és fejletlen 

tartományai lényegesen magasabb diszparitást mutatnak5.        

 

A gazdasági integráció folyamatának előrehaladása a régi és új tagállamok közötti 

kereskedelmi, tőkebefektetési és migrációs kapcsolatainak bővülésével jár majd. Ezek a 

folyamatok kölcsönös függésben vannak egymással, hiszen a közvetlen tőkebefektetések a 

kelet-közép-európai országokban fékezhetik a migrációs kényszert, de elősegíthetik a 

nemzetközi munkamegosztásba történő bekapcsolódást, ami a kereskedelmi kapcsolatok 

bővítését eredményezheti. A tőke-, munkaerő- és áruáramlás folyamatát alapvetően 

befolyásolja a kelet-közép-európai országok transzformációs folyamatának elhúzódása, illetve 

felgyorsulása, ami különösen az egymás közötti termelési tényező áramlásra lesz hatással, 

hiszen ezek az országok jelenleg egymás közötti forgalmukat is gyakran nyugat-európai 

országokon keresztül bonyolították le, ami az egységes belső piac keretében jelentősen 

módosulhat.  

                                                 
5 Uo. p48-49. 
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A kereskedelmi forgalmat a komparatív előnyök határozzák meg. A kelet-közép-európai 

országok az élőmunka- és nyersanyag-intenzív termékekben, míg a nyugat-európai országok a 

technológia- és (humán) tőke-intenzív termelésben rendelkeznek komparatív előnnyel. A 

kelet-európai országok EU-15 tagállamok felé irányuló kereskedelmének jellege nem sokban 

tér el a fejlődő országokétól, egyedül Magyarország jelent üdítő kivételt, ahol elmozdulás 

történt a technológia és szakmunkaigényes export irányába6. A nyugat-európai országok 

kelet-európai országok felé irányuló exportjában a járművek, gépek, valamint elektromos 

gépek és berendezések árucsoport rendelkezik meghatározó hányaddal. A kelet-közép-európai 

mezőgazdasági termékek versenyképessége a csatlakozást megelőzően nem tudott teljes 

mértékben érvényesülni, bár a közvetlen kereskedelmi korlátozások egy része az Európai 

megállapodások következtében mérséklődött. A csatlakozással a kelet-közép-európai 

országok agrártermelésének versenyképessége és piacra jutása ugrásszerűen javulhat, ami 

egyes túlnyomórészt agrárjellegű nyugat-európai régiókban alkalmazkodási kényszerhez és 

struktúraváltási nyomáshoz vezethet.  

A nyugat-európai tagállamok kelet-közép-európai működő tőkeberuházásainak mintegy 84%-

a az 1997. évi adatok alapján Magyarországra, Csehországba és Lengyelországba irányult.  

A működő tőkeberuházások megoszlása a kelet-közép-európai országok közötti 

egyenlőtlenségeket erősítette, de a három célország esetében is regionális egyenlőtlenségekre 

vezetett, hiszen a beruházások jelentős része a fővárosok környékére és a jelentős gazdasági 

központokba irányult. A tőkeberuházások motívumaként megjelenik az alacsony 

munkaerőköltség is, de a jellemző a piaci részesedés megszerzésére irányuló törekvés. A 

megtermelt termékek esetében nem jellemző a visszaimportálás, ezért a működő tőke 

beruházások csak korlátozottan befolyásolják a tőkeexportőr ország jövedelmi és 

foglalkoztatási helyzetét, sőt a visszaáramló profit lehetővé teszi az anyavállalat pénzügyi 

stabilizálódását és további hazai expanzióját is.  

A tanulmány a csatlakozási folyamat legérzékenyebb területének ítéli a csatlakozó kelet-

közép-európai államokból nyugat-európai tagállamokba irányuló migrációt, illetve ennek 

hatását a nyugat-európai munkaerőpiacok stabilitására. A migráció mozgató erejének tekinti a 

kelet-közép-európai országok alacsony bérszínvonalát, valamint a gazdasági fejletlenségét. 

Ennek ellenére sem indokolt jelentős migrációs mozgással számolni, hiszen a munkaerő 

szabad mozgására vonatkozó előírások csak fokozatosan lépnek életbe a csatlakozást 

követően. A leginkább érintett nyugat-európai országok esetében szigorúbb munkavállalási 

szabályozás érvényesül. Ez a - dél-európai országok csatlakozása esetében már gyakorolt - 
                                                 
6 Uo. p.86. 
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fokozatosság lehetővé teszi a nyugat-európai munkaerőpiac kielégítő védelmét. A migráció 

korlátozó feltételeként jelentkezik a nyugat-európai munkaerő-kereslet szerkezete is, mely 

alapvetően a gyakorlott, magasan képzett munkaerő irányában támaszt igényt, bár az alacsony 

munkaerő-piaci presztizzsel rendelkező munkaerő iránti igény is jellemző. A kelet-európai 

országok munkaerő-piacán azonban komoly hiányok alakulhatnak ki a kvalifikált munkaerő 

esetében, s átmenetileg növekedhet a hiány a fiatal, mozgékony munkaerő vonatkozásában is, 

hiszen potenciálisan a fiatalabb korosztályok érintettsége várható a migrációs szívóhatástól.  

Ezen kívül Magyarország és Bulgária példája hívja fel a figyelmet arra, hogy a jövedelmi 

viszonyok jelentős országon belüli eltérései sem jelentenek kellő vonzerőt a migrációs 

mozgások felerősödésére. A nyugat-európai országok lakosságának előrevetíthető elöregedése 

munkaerő-piaci feszültségek keletkezését is eredményezheti, ami a kelet-közép-európai 

országokból induló migráció tényét még kívánatossá is teheti. A nyugat-európai 

munkaerőhiány bizonyos régiókban és ágazatokban felerősítheti a kelet-európai fiatalabb 

munkavállalók migrációs hajlamát, s a csatlakozó kelet-közép-európai országok munkaerő-

piaci igényei kielégíthetők a csatlakozásra nem kerülő kelet-európai térségből. Már ma is 

jelentős mértékű a Romániából és Szerbiából Magyarországba, illetve a volt szovjet 

tagköztársaságokból Lengyelországba irányuló bevándorlás, valamint a részben illegális 

munkavállalás.  

 

2002. januárjában publikálták a "második kohéziós jelentés"-t követően az "Első előrehaladási 

jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról"7 című kiadványt, mely a csatlakozással érintett 

27 tagállamra kiterjedő európai gazdasági térség konvergenciájával foglakozik. A jelentés 

megállapítja, hogy az egy főre eső GDP vonatkozásában a 27 tagállamra bővülő Európai 

Unióban a közösségi átlag jelentős csökkenésével, s egyben a regionális egyenlőtlenségek 

növekedésével kell számolni. A munkanélküliségi arány tekintetében a helyzet kevésbé 

látható előre a csatlakozó országok munkaerőpiacának bizonytalan alakulása miatt. A 

regionális kiegyenlítődéssel annak ellenére is csak hosszú távon lehet számolni, hogy a 

csatlakozó országok növekedési mutatói meghaladják a jelenlegi tagállamokban tapasztalható 

értékeket. Ez a regionális fejlesztési politika számára új kihívásokat jelent, hiszen biztosítani 

kell a nyugat-európai országok elmaradott régióinak további támogatását is, különösen, ha 

ezek csak a közösségi átlag csökkenésének következtében kerülnének ki a támogatott régiók 

köréből. Ez a nyugat-európai és kelet-közép-európai régiók eltérő kezelése nélkül csak abban 

az esetben valósítható meg, ha a támogatás súlypontja átkerül a minőségi támogatási célokra 
                                                 
7 First progress report on economic and social cohesion, EC, Brussels, 2002 

 16



és programokra, pl. a városi válság-területek, átalakuló ipari és mezőgazdasági térségek, 

régióközi együttműködések forrásigényének biztosítására. A forrásokkal való ésszerű 

gazdálkodás érdekében biztosítani kell az egyes régiók támogatásának effektív felső korlátját, 

a nemzetállami GDP jelenlegi 4%-os, vagy ehhez közeli mértékben. 

Az EU-27 tagállamát a jelentés három ország-csoportba sorolja be fejlettség szerint. Az első 

csoportba kilenc csatlakozó tagállam kerül, melyeknél az átlagos fejlettségi szint a közösségi 

átlag 40%-a. A második csoportba kerül Görögország, Portugália és Spanyolország mellett 

Ciprus, Csehország és Szlovénia, melyek az EU-27 közösségi átlag 87%-os mértékét érik el. 

A harmadik csoportba tartozik az Európai Unió jelenlegi 15 tagállamából a második 

csoportba nem sorolt 12 tagállam, melyek fejlettsége meghaladja az EU-27 közösségi átlagát. 

A tagállami szintű kohéziós támogatásokra a csatlakozást követően az első két tagállami 

csoport számíthat, míg a harmadik csoportba tartozó fejlett tagállamok csak az elmaradott 

régiókon keresztül juthatnak a regionális fejlesztési politika forrásaihoz.   

Regionális szinten a leggazdagabb és legszegényebb régiók decilisei közötti jövedelmi 

különbség 5,8-szoros lesz, a jelenleg mérhető 2,6-szoros értékkel szemben.  

A jelentés beszámol arról a kedvező folyamatról, hogy hosszú idő után első ízben figyelhető 

meg a munkanélküliségi arány jelentős csökkenése az EU-15 tagállamában, mely az 1999. évi 

9,1% 2000-re 8,4%-ra, majd 2001-ben 8% alá csökkent, így a munkanélküliek száma 14,5 

millióra, mintegy 1,5 millió fővel csökkent. A tagállamok között eltérően alakult a mutató 

változása, Portugáliában, Ausztriában és Németországban növekedett a munkanélküliségi 

arány. Az EU-27 tagállamában a munkanélküliségi arány 2000-ben 9,3% volt, ami a 

csatlakozó országok átlagosnál kedvezőtlenebb értékére vezethető vissza. Erre az eshetőségre  

korábbi elemzések felhívták a figyelmet, a korábbi kedvező munkanélküliségi arány mutatók 

az alacsonyabb foglalkoztatottsági mutatónak és a le nem zárult gazdasági szerkezetváltásnak 

volt köszönhető. A foglalkoztatottság EU átlagos szintjére történő emelése érdekében mintegy 

3 millió új munkahely teremtése szükséges a csatlakozó tagállamokban. Ez a szolgáltatási 

szektor bővülésével, az üzleti és személyi szolgáltatások bővülésével középtávon teljesíthető 

feladatnak tekinthető.  

 

Összességében megállapítható, hogy az Európai Unió intézményeiben jelentős háttérmunka 

folyik a regionális kiegyenlítődés alakulásának folyamatos elemzése és a regionális fejlesztési 

politika súlypontjainak meghatározása érdekében. A regionális fejlődési folyamatok elemző 

értékelésében az utóbbi időszakban meghatározó jelentőségű a csatlakozás regionális 

folyamatokra gyakorolt hatásának vizsgálata. A fejlemények objektív megítélése érdekében a 
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csatlakozó kelet-közép-európai országok makrogazdasági és regionális adatait alaposan 

elemezték, s a jelenlegi tendenciák alapján hipotéziseket alakítottak ki a várható fejlődési 

tendenciákról, a 27 tagállamra kiterjedő európai gazdasági-társadalmi tér kohéziós esélyeiről 

és ezeknek valószínűsíthető hatásairól. 

1.2.2 Az Európai Unió regionális fejlesztési politikájának értékelése a közgazdasági 
szakirodalomban 

 

A hazai szakirodalomban az első átfogó munkát Horváth Gyula publikálta az „Európai 

regionális politika” címmel [Horváth(1998)] A mű az európai regionális fejlődés folyamatát a 

poszt-indusztriális Európa általános gazdaságfejlődési tendenciáinak keretében helyezi el, s a 

területi fejlődési modellek és pályák kialakulását és fejlődését az iparosodást követő 

gazdaságfejlődési szakasz jellemző növekedési tényezőinek, a kutatás-fejlesztés, az innováció 

és technológiai megújulás hatásaként elemzi. A területi fejlődési folyamatok elemzése 

kapcsán nemcsak az Európai Unió regionális fejlesztési politikája által befolyásolt brit, ír és 

olasz területfejlesztési modelleket mutatja be, hanem a magyarországi térségi fejlesztési 

példákat, illetve az interregionális területfejlesztési modelleket is bevonja a vizsgálódások 

körébe. Az Európai Unió bővítését megelőlegező térségfejlesztési programok tapasztalatai 

alapján tér ki az európai folyamatok hatásának vizsgálatára, a magyarországi regionális 

politika alakítására, valamint az európai gazdasági térségben várható kohéziós és 

differenciálódási folyamatok elemzésére. Megállapításai alapján a térszerkezet alakításában 

meghatározóvá válik a nemzetállami határokon átívelő gazdasági-társadalmi fejlődés, 

melynek kiemelkedő tényezője a transzeurópai hálózatok fejlesztéséhez kapcsolódó 

urbanizációs fejlődés. Ez egyrészt a hagyományos ipari szerepkörű városi agglomerációk 

hanyatlását eredményezi, ezzel egyidejűleg megerősödik a globális, tudásalapú nemzetközi 

együttműködési folyamatokhoz kapcsolódó városrendszerek, különösen a transzkontinentális 

szerepkörrel rendelkező Párizs és London, illetve a közép-kelet-európai gazdaságok számára 

integrációs központ feladatát felvállaló Berlin szerepe.  

A gazdasági növekedés új lehetőségei jelentkeznek az urbanizációs központok környezetében 

elterülő vidéki térségekben, melyek egyrészt a nagyvárosi központokhoz kapcsolódó 

kiegészítő telephelyi funkciót, másrészt döntően urbanizált lakóhelyi funkciót képesek 

ellátni8. Tekintettel arra, hogy a határokon átívelő térszerkezet átalakulási folyamatokat a 

nemzetállami fejlesztési stratégiák már csak kiegészítő jelleggel képesek befolyásolni, ezért 

fokozott jelentőségű a térségek versenyképességének megőrzése érdekében az Európai Unió 
                                                 
8 Horváth Gyula: Európai regionális politika, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 1998. p.435. 
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közösségi politikáiban rejlő lehetőségek megragadása. Ezek közül csak egyik lehetőséget 

jelenti a regionális fejlesztési politika, a közösségi agrárpolitika, a K+F politika, a környezeti 

illetve az energiapolitika és az egyéb közösségi politikák által kínált egyéb források és keretek 

kihasználása alapvetően befolyásolhatja a régiók fejlődési lehetőségeit.        

 

Az Európai Unió területén, különösen a kohéziós politika által kedvezményezett országokban 

a közösségi átlaghoz képest fennálló fejlettségi különbségek kezelése és a közösségi politikák 

és források közötti kapcsolat érdemi és kvantitatív elemzését hajtotta végre Kengyel Ákos az 

1999-ben publikált „Az Európai Unió regionális politikája” című könyvében.  

[Kengyel(1999)]  A mű a regionális fejlettségi különbségek kialakulását eredményező 

erőforrás-ellátottság részletes elemzését végzi el. A fejlettségi különbségeket meghatározó 

faktorokat három fő csoportba osztja a vizsgálat során. Az infrastrukturális és humán 

erőforrás adottságok mellett kiemelten kezeli a K+F szektor, valamint a működő tőke 

beruházások hatását. A regionális fejlődési folyamatokat erőforrás oldalról támogató tényezők 

mellett két területi elhelyezkedésben jelentkező előnyös, illetve hátrányos tényezőre is 

felhívja a figyelmet. A periférikus fekvés a földrajzi szempontból félreeső területeket hozza 

hátrányba, míg a közlekedési infrastruktúrához történő kapcsolódás, illetve ennek hiánya 

további versenyelőnyökhöz, illetve hátrányokhoz vezet. Az „országhatás” fogalommal 

jellemzett versenypozíció különösen az adott régiók nemzetállami környezetében lévő 

hatásokra összpontosít. Az egyes országokról kialakított pozitív, vagy negatív kép alapvetően 

befolyásolhatja a működő tőke befektetését, emellett természetesen egy adott régió 

döntéshozóinak és munkavállalóinak orientáltságára is hatást gyakorol. 

A könyv meghatározó fejezete a közösségi regionális politika hatását számszerűsíti a kohéziós 

politika által kedvezményezett tagállamok fejlődésére. Mind a kiválasztott makrogazdasági 

mutatók alakulása, mind a kiemelt közösségi támogatásban részesülő egyes infrastrukturális 

ágazatokban megfigyelt ellátottsági mutatók arra utaltak, hogy a közösségi politikák kedvező 

hatása alapvetően hozzájárult az érintett tagállamok felzárkózásához az Európai Unió átlagos 

fejlettségi szintjéhez. A legkiemelkedőbb fejlődést kétségkívül Írország tette, amely 1999-re 

lényegében a korábbi elmaradott pozícióját felszámolta és a fejlett nyugat-európai országok 

átlagát elérhette. Írország kiemelkedő fejlődési potenciáljához az is hozzájárult, hogy a 

közösségi források ebben a tagállamban voltak képesek a legnagyobb arányú nemzetállami 

költségvetési és magánvállalkozói forrást is bekapcsolni a regionális fejlesztési feladatokba9. 

Ez a megállapítás arra utal, hogy a közösségi források felhasználása nem elegendő az 
                                                 
9 Kengyel Ákos: Az Európai Unió regionális politikája, Aula 1999. p.130. 
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elmaradott tagállami státusz felszámolására, a privát szféra bekapcsolása a megtérülési 

lehetőségekkel rendelkező projektekbe elengedhetetlen, hogy a hatékony regionális fejlesztési 

modell érvényesülhessen. 

 

Forman Balázs által 2000-ben publikált „Regionális politika az Európai Unióban” című mű 

[Forman(2000)]  a közösségi regionális politika újszerű feldolgozását adja. Megközelítésében 

nem a régiók fejlesztési feladataiból indul ki, hanem az Európai Unió történeti fejlődésével, az 

intézményrendszer fokozatos kialakulásának folyamatával magyarázza a regionális fejlesztési 

politika kialakítását. Ez a döntően történeti szemléletmód közelíti meg legjobban azt a 

felfogást, amellyel a jelen értekezés 2. fejezete a regionális fejlesztési politika kialakulásának 

folyamatát és a közösségi célrendszerhez kapcsolódó célrendszer fokozatos módosulását 

tárgyalja. A közösségi strukturális források hatására vonatkozó modellszámítások alapján 

megállapítja, hogy a támogatások pozitívan befolyásolták gazdasági növekedést. A 

támogatások következtében a kohéziós politika által támogatott tagállamokban egyértelműen 

nőttek a főbb makrogazdasági mutatók, a GDP, a beruházás és a fogyasztás. Nem sikerült 

azonban közvetlen összefüggést kimutatni a foglalkoztatás alakulása és a közösségi támogatás 

között, illetve mindössze Görögország és Portugália esetében lehetett valószínűsíteni a 

foglalkoztatás visszaesésének megállítását a közösségi támogatások nélkül számított szinttel 

történő összehasonlításban10. Ez természetesen szintén eredménynek tekinthető, azonban 

éppen a kohéziós politika által kedvezményezett tagállamokban tapasztalható kiemelkedően 

magas munkanélküliségi arány, így az érintett tagállamok a regionális fejlesztési politika 

sikerét elsősorban a foglalkoztatási problémák megoldásának képességéhez kötik. 

 

Az európai regionális fejlesztési politika és a közösségi támogatáspolitika összefüggéseit 

mutatja be Horváth Gyula „Regionális támogatások az Európai Unióban” című könyve 

[Horváth(2001)] . A közösség országainak gazdasági-társadalmi folyamatainak alakításában 

egyre nagyobb jelentőséget kap a szupranacionális, a nemzeti és szubnacionális 

döntéshozatali és végrehajtási szintek együttműködése. A közösségi regionális politikai 

támogatások mellett fokozódó szerep jut a tagállami regionális támogatásoknak, s az 

elmaradott régiók fejlődését az európai térszerkezeti folyamatokban történő kapcsolódásokon 

kívül a tagállami szintű szerepvállalás hatékonysága is alapvetően befolyásolja. Az egyes 

régiók nemzeti támogatása természetesen az egységes belső piac érvényesülését torzító 

mérték veszélye nélkül a közösségi intézményekkel történő nemzetállami együttműködés 
                                                 
10 Forman Balázs: Regionális politika az Európai Unióban, VÁTI, 2000. p.312. 
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keretében, közösségi felügyelet mellett történik. A tagállamok támogatási lehetőségei 

igazodnak az egyes régiók fejlettségi szintjéhez. A támogatási küszöbök kialakítása az egy 

főre eső GDP és a munkanélküliségi mutató értékeihez kötődik. Mivel a felsorolt két mutató 

mind a közösségi támogatások, mind a nemzetállami támogatások elérhetősége szempontjából 

meghatározó jelentőségű, így a disszertáció keretében ennek a két kitüntetett mutatónak 

elemzéséhez kötöttem a regionális fejlettségi különbségekre vonatkozó tételek 

megfogalmazását.         

A kötet nemcsak a néhány nyugat-európai ország (Portugália, Görögország valamint Írország) 

felzárkózásának folyamatát elemzi, hanem a kelet-közép-európai országok között meglévő 

gazdasági fejlettségi különbségek alakulására is végez kvantitatív vizsgálatokat. Hét kelet-

közép-európai ország kiválasztott mutatóinak elemzése kapcsán megállapítja, hogy a 

gazdasági fejlettség európai értékeitől való lemaradás ellenére is a térség viszonylag homogén 

képet mutat a regionális fejlettségi különbségek vonatkozásában11. Ebben az érdekes tényben 

a kelet-közép-európai országok korábbi állami berendezkedésének hatását valószínűsíti a 

szerző, mivel a korábbi unitárius jellegű közigazgatási berendezkedés és a döntően 

tervgazdasági gazdaságirányítási modell kevés lehetőséget adott a kiemelkedő adottságokkal 

és versenyelőnyökkel rendelkező régiók kiugró fejlesztéséhez, s természetesen az általánosan 

alacsony jövedelmi szintek sem nyújtottak teret a fejlettségi szintek differenciálódásához. A 

regionális politika decentralizálása ebben a térségben valószínűsíthetően a régiók közötti 

verseny éleződéséhez, a fejlettségi rések tágulásához vezethet. 

 

Az európai gazdasági integráció folyamatának kiterjesztése kelet-közép-európai országokra, 

valamint ezen országok regionális fejlettségi különbségeinek jövőbeni alakulása napjaink 

egyik legaktuálisabb kérdéskörének tekinthető. A téma aktualitás feldolgozását nyújtja Illés 

Iván „Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón” című könyvében [Illés(2002)]. A mű az 

1989-ben indult kelet-közép-európai gazdasági-társadalmi transzformációs folyamatot 

vizsgálja. A kelet-közép-európai térség induló helyzetét az örökségről szóló részben 

részletesen ismerteti a szerző, melyben a gazdasági erőforrások mellett nagy szerepet kapnak 

a demográfiai és intézményi, környezeti, kulturális és politikai erőforrások, valamint 

hagyományok. A piacgazdasági átmenet elmúlt tíz évének elemzésében a meghatározó 

gazdasági szektorok fejlődésének bemutatása mellett jelentős hangsúlyt kap a térbeli 

differenciálódás folyamata, valamint a regionális politika megteremtése és átalakulása. A 

perspektívával foglalkozó harmadik nagy témakörben az Európai Unió regionális fejlesztési 
                                                 
11 Horváth Gyula: Regionális támogatások az Európai Unióban, Osiris, Budapest, 2001. p. 240. 
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politikájának potenciális hatásával foglalkozik a kelet-közép-európai térségben, illetve a 

csatlakozási-bővítési folyamat lehetséges forgatókönyveit befolyásoló tényezőket, illetve ezek 

hatását elemzi. A könyv negyedik fejezete a kelet-közép-európai gazdasági térségben 

megvalósult különféle transznacionális és határmenti integrációs együttműködések 

tapasztalataival foglalkozik. 

A mű tekintélyes terjedelmű és rendszerezett adatanyagával, valamint hipotéziseivel és 

következtetéseivel ráirányította figyelmemet a kelet-közép-európai térség fejlettségi 

különbségeire, ezek forrásaira és jövőbeli alakulására, így ennek ösztönzésére a jelenlegi EU-

15 tagállam területén végzett vizsgálataimat a regionális fejlettségi különbségek alakulására 

kiegészítettem az EU-27 tagállamokra, s megkíséreltem számszerűsíteni a csatlakozási 

folyamat által érintett teljes európai gazdasági térségben várható térbeli kiegyenlítődést. A 

csatlakozási folyamat a 2004. évi bővítéssel, illetve Bulgária és Románia felvételével lezárul, 

a csatlakozást követő kiegyenlítődés sikeressége nem tekinthető biztosítottnak. Egyrészt a régi 

és új tagállamok közötti fejlettségi szakadék, másrészt a csatlakozó tagállamok csoportján 

belüli különbségek a gazdasági-társadalmi átmenetben történő előrehaladásban jelenthetnek a 

kohézió megtorpanásában jelentkező komoly veszélyt. Így megnőtt az esélye az Illés Iván 

által leírt „félbe maradó integráció” forgatókönyvének, mely a többsebességű Európa gyakran 

hangoztatott koncepcióját juttatná érvényre12. E lehetőség bekövetkezése azonban korántsem 

kívánatos, hiszen a csatlakozási problémák és a gazdasági társadalmi konfliktusok országok 

közötti kiéleződéséhez vezetne, ami a térség jövendő fejlődési távlatait jelentősen rontaná.       

 

Míg az Európai Bizottság által publikált tanulmányokat és az ezeket megalapozó 

háttérdokumentumokat elsősorban az Európai Unió regionális fejlesztési politikájának leíró-

értékelő elemzése kapcsán használtam fel, a kvantitatív jellegű kutatási hipotézisek 

vizsgálatában a közgazdaságtudományi, ezen belül regionális gazdaságtani szakirodalmi 

forrásokat hasznosítottam. Az európai regionális konvergencia-folyamatokat vizsgálja Juan R. 

Cuadraro-Roura cikke, mely a „Regionális konvergencia az Európai Unióban” címmel jelent 

meg a „The Annals of Regional Science” című folyóiratban. [Cuadrado-Roura(2001)]. A cikk 

az egy főre eső GDP és a munkanélküliségi arány alakulását vizsgálja az Európai Unió 

tagállamai és ezek régiói vonatkozásában. A szerző megállapítja, hogy a 60-as évektől a 70-es 

évek közepéig a konvergencia volt jellemző a nyugat-európai tagállamokban, de a 

konvergencia folyamata megtorpant a 70-es években, majd a 80-as évek közepétől 1996-ig a 

regionális diszparitások adott szinten stabilizálódva kis mértékű hullámzás mellett stagnálnak. 
                                                 
12 Illés Iván: Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002, p.272. 
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A NUTS-2 régiók és a tagállamok általános fejlődésének összehasonlító elemzése kapcsán 

megállapítja a szerző, hogy a régiók fejlődése alapvetően a tagállamok fejlődési mintáihoz 

igazodik, tehát alapvetően tagállami meghatározottságú a régiók fejlődési lehetősége. Az 

egyes európai régiók fejlődésének elemzése kapcsán megállapítja, hogy a stagnáló 

konvergencia mellett is a régiók jelentős része képes volt relatív helyzetének változtatására, 

ezért az összességében stagnáló kép a régiók szintjén jelentős „sürgés-forgással” párosult. A 

helyzetüket pozitív értelemben változtató régiók versenyelőnyét a szerző az alábbi 

tényezőkkel magyarázza: 

• a városszerkezet kiegyenlítettsége, ami a középvárosok kiemelkedő jelentőségére 

hívja fel a figyelmet; 

• a humán erőforrások rendelkezésre állása; 

• az elérhetőség, mint a nemzetközi versenyképesség alapvető feltétele; 

• termelő szolgáltatások rendelkezésre állása; 

• intézményi tényezők szerepe, széles körű döntési jogosultságokkal rendelkező 

regionális képviseleti szervek jelenléte; 

• kooperatív regionális beállítottság, társadalmi és munkahelyi béke; 

• kis- és középvállalati szektor jelenléte, illetve a domináns vállalkozások hiánya a 

válságágazatokban; 

A cikk megállapításait a tagállamok és régiók közötti konvergencia alakulásának 

vizsgálatában felhasználtam, illetve eltérő adatbázison és részben eltérő módszertannal 

megismételtem, így a hipotézisem ellenőrzése során a szerző gondolatainak tanulmányozásán 

keresztül jelentős segítséget és bátorítást kaptam a kutatási feladat megoldásában. 

   

1.3 A kutatás kiinduló hipotézisei 
 

Az Európai Unió történetének és intézményrendszerének oktatása, valamint a szakirodalmi 

kutatások eredményeinek tanulmányozása alapján az önálló kutatómunkát az alábbi 

gondolatmenet alapján megfogalmazott induló hipotézisek alapján kezdtem meg: 

 

Az Európai Unió regionális politikája a tagállami közösség integrálására vonatkozó 

szerződéses rendszerének egyik elemeként jelenik meg. A regionális politikai célok tehát nem 

rendelkeznek abszolút érvénnyel, hanem az egyéb közösségi politikai célokkal együttesen, 

azokkal esetenként versenyezve fejtik ki hatásukat.  A regionális politikai célok gyakorlati 

érvényesítésének mértéke tehát az európai integráció történetében annak feltárását igényli, 
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hogy az egyes korszakokban mekkora mozgástérrel rendelkezett a regionális politika az egyéb 

közösségi célokkal összehasonlítva. Ennek a hipotézisnek az igazolása a regionális politika 

célrendszere kialakulásának részletes vizsgálatát igényeli. 

  

A regionális politika deklarált célja a tagállamok és régiók közötti fejlettségi különbségek 

mérséklésére irányul, ezért a megvalósítás hatékonysága ezeknek a fejlettségi különbségeknek 

az időben történő alakulása alapján ítélhető meg. A területi fejlettségi különbségek alakulása 

nem vizsgálható kizárólagosan az Európai Unió tagállamainak példáján, szükséges a területi 

fejlettségi különbségek mérséklődésére vonatkozó nemzetközi tendenciákat is elemezni. A 

Föld országai között kiemelkedő fejlettséggel rendelkeznek az Európai Unió tagállamai. A 

magas fejlettség az évtizedeken, esetenként évszázadokon keresztül töretlenül megvalósuló 

magas növekedési ütem következménye, ami az európai országok erőforrásainak, növekedési 

tényezőinek hatékony felhasználásán alapul. A növekedési tényezők rendelkezésre állása és 

az ebből eredő magas fejlettségi szintje eredményezte a területi fejlettségi különbségek 

nemzetközi összehasonlításban megjelenő alacsony mértékét az Európai Unió tagállamaiban.    

 

A területi fejlettségi különbségek jelentős csökkenésére az ide vonatkozó szakirodalmi 

vizsgálati eredmények nem utalnak. Összhangban a szakirodalomban megjelenő 

véleményekkel abból a hipotézisből indulok ki, hogy az európai integrációs regionális politika 

hatása nem meghatározó ebben a folyamatban, ezért a kutatás során ennek az igazolása 

érdekében szükséges a fejlettségi különbségekre vonatkozó vizsgálatok új megközelítésű 

elvégzése. Az új szemléletű vizsgálatnak az elvégzése során az Európai Unió tagállamai 

között fennálló területi fejlettségi különbségek elemzése hosszabb időtávban, több mutató 

alapján, illetve az európai integráció fokozatos bővítése szerinti csoportosításban történik 

meg. Az eredmények megbízhatóságának növelése érdekében a mutatók alakulásának 

vizsgálatára az 1986-1996 évek vonatkozásában mind a tagállamok, mind a tagállamok 

régióinak vonatkozásában megtörténik.     
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2 AZ EURÓPAI UNIÓ REGIONÁLIS POLITIKÁJA 

TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSÉNEK KRITIKAI ELEMZÉSE 

2.1 A regionális politika gondolatának megjelenése az Európai Gazdasági 
Közösség alapítási folyamatában  

 
 

Hat nyugat-európai ország (Németország, Franciaország, Olaszország, Belgium, Hollandia és 

Luxemburg) gazdasági európai integrációs szervezeteként működött 1952-től az Európai 

Szén- és Acélközösség (ESZAK). A szén-, vas- és acélipar közös felügyeletére létrehozott 

szervezetet az alapító tagállamok kezdettől úgy tekintették, mint az átfogó gazdasági 

együttműködés csiráját jelentő kooperációs intézményt. Az ESZAK alapítását jelentő Párizsi 

Szerződés aláírását követően intenzív tárgyalások kezdődtek a tagállamok között az 

együttműködés kiterjesztéséről a honvédelem, a honvédelmi ipar és a külpolitika területére. 

Az ESZAK-ot megalapító tagállamok között egyetértés alakult ki a honvédelmi 

együttműködésről az Európai Védelmi Közösségre vonatkozó szerződés formájában és közel 

jutottak a politikai egyeztető mechanizmusokat működtető Európai Politikai Közösséget 

tartalmazó szerződés aláírásához is. Ezt az ígéretesnek tűnő folyamatot fékezte le az Európai 

Védelmi Közösség szerződésének parlamenti ratifikálását meghiúsító 1954. évi francia 

politikai döntés. Ezt követően a politikai közvélemény az európai integráció folyamatának 

megtorpanásával számolt. Az események azonban rövidesen kedvező fordulatot vettek. 

 

1955. június 1-jén összeült Messinában, a szicíliai kikötővárosban az Európai Szén- és 

Acélközösség Miniszteri Bizottsága. A találkozó célja az Európai Szén- és Acélközösség 

Főhatóságának elnöki tisztéről lemondott Jean Monnet utódjának megválasztása és az európai 

integrációs folyamat folytatása lehetséges irányainak kijelölése volt. A Miniszteri Bizottság 

határozatot hozott az integráció folyamatának elmélyítésére és az alábbi, részletesen 

kidolgozandó együttműködési területeket jelölte meg:  

• az integrációs intézmények továbbfejlesztése; 

• a nemzetgazdaságok fokozatos egyesítése; 

• a közös piac megvalósítása és  

• a szociálpolitika harmonizálása13 

                                                 
13 Hanns Jürgen Küsters: Die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft; Nomos Verlagsgesellschaft 
Baden-Baden, 1982. p122. 
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Prioritást kapott a közös piac megteremtése, melyet a tagállamok közötti vámunió 

megteremtésével, valamint a tőke és a munkaerő szabad mozgásának biztosításával kívántak 

elérni. A közös piac hatékony működésének feltételeként jelent meg a gazdaság- és 

szociálpolitika harmonizálása. Ennek keretében merült fel a fejlődésben elmaradt régiók 

támogatása érdekében egy európai fejlesztési alap alapításának szükségessége is. A Miniszteri 

Bizottság határozata alapján kezdte meg a működését az a bizottság, mely először szakértői 

szinten készítette elő az integrációs folyamat elmélyítésére vonatkozó tervezetet. A bizottság 

elnöke az európai integráció ügyének elkötelezett híve, Paul-Henri Spaak belga 

külügyminiszter lett, aki tekintélyét az Európa-Tanács közgyűlésének elnökeként alapozta 

meg. Bár nem volt gazdasági szakember, kiválóan alkalmasnak bizonyult a gazdasági 

szakértők munkájának koordinálására és a politikailag vállalható kompromisszumok 

megteremtésére. (Paul-Henri Spaak könyvet készült írni "A politikusok számára 

elengedhetetlen hozzá-nem-értésről", mivel véleménye szerint csak a hozzáértés hiánya teszi 

lehetővé, hogy nehéz szakmai kérdésekben a józan ész és a tisztesség talaján léphessenek 

tovább.)14

2.1.1 Az Európai Gazdasági Közösséget előkészítő szakértői bizottság javaslatai 
 

A külügyminiszteri tanács messinai határozatai alapján létrehozott úgynevezett Spaak-

bizottság munkájának részletes áttekintésére természetesen ezen értekezés keretében nem 

kerülhet sor, szükséges azonban a gazdaságpolitikai koordinációval és a beruházási alapokkal 

kapcsolatos elképzelések kialakulási folyamatának elemzése, hiszen ennek során felszínre 

került valamennyi, az integráció folyamatában a későbbiek során jelentős szerepet játszó 

álláspont. A Spaak-bizottság viszonylag hamar egyetértésre jutott a vámunió fokozatos 

megteremtésének és a közös piac szükségességének kérdésében. Abban is konszenzus alakult 

ki, hogy a közös piac megteremtésével járó előnyök csak abban az esetben érvényesülhetnek, 

ha a közös piacon érvényesülő egységes versenyszabályokat nem ássák alá a tagállami 

támogatások, vagy a vállalkozások piacfelosztó megállapodásai, tehát a verseny- és 

támogatási szabályozás egységesítésének szükségessége már a tárgyalások kezdeti 

szakaszában tudatosult a nemzeti delegációkban. A közös gazdaságpolitika megvalósításának 

lehetőségét azonban olyan mértékű beavatkozásnak tekintették a tagállami szuverenitás 

felségterületébe, melyről érdemi megállapodásokat az együttműködés e korai szakaszában 

                                                 
14 Hanns Jürgen Küsters: Die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft; Nomos Verlagsgesellschaft 
Baden-Baden, 1982. p125. 
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nem kívántak kötni. Ezért a gazdaságpolitika általános és átfogó harmonizálása helyett egyes 

gazdaságpolitikai súlypontok megoldására helyezték a hangsúlyt.  

A közös piac bevezetésével előre láthatóan bekövetkező struktúraváltás 

zökkenőmentességének biztosítása érdekében a francia és olasz delegációk egy beruházási és 

egy alkalmazkodást elősegítő pénzügyi alap indítását szorgalmazták. A beruházási alap a 

kiegyenlített területi fejlődés érdekében szükséges forrásokhoz való hozzáférést, míg az 

alkalmazkodási alap a közös piacra történő átállás időszakában az átmenetileg 

munkahelyeiket elvesztő munkavállalók számára szükséges szociális, átképzési, mobilitási 

támogatásokat biztosíthatta volna. 

Ezek az alapok az elképzelések szerint alkalmasnak bizonyulhattak az elmaradott régiók 

iparosításának felgyorsítására és a nagy számú munkanélküli foglalkoztatására. Az alapok 

létrehozása vonatkozásában különösebb ellentétek a tagállamok között nem mutatkoztak, 

azonban jelentős nézetkülönbség volt az alapok finanszírozásával kapcsolatban. Míg a francia 

és az olasz álláspont a tagállami hozzájárulások terhére működtetett közösségi beruházási alap 

modelljét tekintette kívánatosnak, addig a belga és német álláspont a piacosított formákat 

helyezte előtérbe. A belga álláspont szerint a tagállamok közötti tőkemozgás feltételeinek 

liberalizálása elegendő a gyengén fejlett területeken történő befektetések ösztönzésére. A 

német álláspont az alap bankszerű működését javasolta, hogy az igények parttalanná válását, 

és az ezzel kapcsolatban várhatóan átlagon felüli német terheket korlátok közé szorítsák. 

 

A Spaak-bizottság munkájának eredményeit jelentésben foglalták össze az Európai Szén- és 

Acélközösség Miniszteri Bizottsága számára. A jelentést a Miniszteri Bizottság 1956. május 

29-30-i velencei találkozóján megtárgyalta és elfogadta. A Miniszterek Bizottságának döntése 

az európai integrációs folyamat számára új távlatokat adott. A közös piac gondolatának 

elfogadásával a korábban egy gazdasági ágazat, a szén- és acélipar terén érvényesült 

integrációs folyamatot a gazdaság egészére terjesztette ki. Az atomenergiai együttműködés 

külön szervezet keretében történő indításával egy különleges adottságokkal és részben 

hadiipari és honvédelmi érdekeknek alárendelt, tulajdonképpen marginális jelentőségű 

gazdasági ágazat területén megvalósuló együttműködést határoztak el, ami a közös piac 

átfogó gazdasági jelentőségét nem sértette és nem kisebbítette.   

A velencei találkozót követően a tagállamok képviselői összeültek a közös piacot és az 

atomenergiai együttműködést megalapozó szerződések összeállítására.  
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Elemzésünk szempontjából különösen érdekes, hogy a gazdaságpolitika összehangolására és a 

regionális fejlesztéseket támogató alapokra vonatkozó Spaak-jelentésben megfogalmazott 

alapelveket hogyan érvényesítették a szerződés végleges szövegének kialakítása során. 

 

A gazdaságpolitika összehangolása a közös piac megvalósításának alapvető feltételeként 

jelentkezett, ugyanakkor a közösségi gazdaságpolitika kialakítása több szempontból sem volt 

lehetséges. Egyrészt a közösségi gazdaságpolitika működtetéséhez szükséges operatív 

jogosítványokkal felruházott intézmény létrehozására vonatkozó akarat hiányzott a 

tagállamoknál. A közösségi gazdaságpolitika működtetése csak egy olyan intézmény 

keretében lett volna lehetséges, amely a működésképtelenséget kizáró többségi döntéshozatali 

lehetőséggel rendelkezik és döntéseit rövid reagálási határidővel, az egyes tagállamok 

kormányzati érdekeitől elszakadva, függetlenül képes meghozni. Ezeknek a 

követelményeknek a szupranacionális jellegű Európai Bizottság, valamint a kormányközi 

jellegű Miniszterek Tanácsa kényes egyensúlyára alapozott szervezeti rendszer nem volt 

képes megfelelni.  Másrészt a közös gazdaságpolitika megvalósításától legalább annyira 

tartottak a szupranacionalitás elvét érvényesítő, mint a kormányköziség talaján álló 

tagállamok, hiszen a liberális, piacgazdasági jellegű megoldások érvényesülését jogosan 

féltették a gazdaságpolitikai beavatkozások dirigisztikus, adminisztratív, esetlegesen 

aprólékosan túlszabályozott jellegétől. Ezért az általános gazdaságpolitika, az iparpolitika, a 

struktúrapolitika és a regionális politika is tagállami hatáskörben maradt. Mindössze a 

konjunktúrapolitikát minősítette a szerződés a tagállamok közös érdeklődésére számot 

tartónak, azonban a döntéshozatali rendszerben az egyhangú döntéshozatal hatókörébe utalta, 

s ezért csak általános egyetértés esetén ad lehetőséget konjuktúrapolitikai döntések 

meghozatalára. Általános célként került a szerződés keretében megfogalmazásra15, hogy a 

tagállamoknak olyan gazdaságpolitikát kell folytatniuk, amelyik lehetőséget nyújt a magas 

foglalkoztatási szint, a stabil árszínvonal, valamint a kiegyensúlyozott fizetési mérleg 

fenntartására. Ezeknek a céloknak az érdekében a tagállamok a gazdaságpolitika és a 

devizapolitika koordinálásában állapodtak meg.16 A tagállamok közötti korlátozásoktól 

mentes áru- és termelési tényező forgalom érvényesülését a nemzeti hatáskörben maradó 

árfolyampolitika komolyan hátráltathatja. Ezért az árfolyampolitika közösségi felügyeletére 

francia ösztönzésre egy tanácsadói jogosítványokkal rendelkező monetáris bizottság 

létrehozását határozták el. A monetáris bizottság hatáskörének bővítését elsősorban a német 

                                                 
15 EK szerződés 104(104/C) cikk 
16 EGK szerződés 105(105)  cikk 
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politika akadályozta meg, mivel a közösségi pénzügypolitika megteremtését a 

gazdaságpolitikai koordinációt megelőzően erőltetettnek és a német gazdasági érdekekkel 

ellentétesnek menősítette.  

 

A közös piac megteremtésével összefüggő foglalkoztatási problémák kezelésére a szerződés 

létrehozta az Európai Szociális Alapot. Az Európai Szociális Alap működtetése során az 

átmenettel összefüggő szociális problémák kezelése kapott prioritást, tehát nem szolgált 

valamennyi strukturális munkanélküliségi probléma kezelésére. Az Európai Szociális Alap 

igénybevétele során a tagállamoknak a felmerülő költségek 50%-át biztosítani kellett, ami 

korlátozta a felmerülő igények parttalanságát. 17  

 

Az európai regionális különbségek kezelésére előirányzott beruházási alap vonatkozásában a 

tagállamok a szerződésben a bankszerű működés mellett döntöttek. Ezért a szerződés csak a 

bank feladatait tartalmazta, míg a működés és a források elosztásának kérdéseivel a bank 

alapszabálya foglalkozott, melynek alapelveit a szerződéshez csatolt jegyzőkönyv tartalmazta. 

Az Európai Beruházási Bank megalapításának elhatározásával az alapító tagállamok 

fejlettségi szintjétől elmaradó Franciaország és Olaszország legfontosabb igénye teljesült. Az 

Európai Beruházási Bank segítségével kívántak a gazdaságuk strukturális és területi 

egyenlőtlenségeinek felszámolásához szükséges közösségi forrásokhoz hozzájutni. A 

fejlettebb tagállamok számára a közös piac megteremtéséhez fűződő piaci előnyök elegendő 

vonzerőt jelentettek, hogy a kevésbé fejlett tagállamok számára ezeket az előnyöket 

biztosítsák.  

 

A kormányközi tárgyalások során kidolgozott, a közös piac megvalósítására, valamint az 

atomenergia-ipari együttműködésre vonatkozó szerződések aláírására 1957. március 25-én 

került sor Rómában. A szerződés szövegének véglegesítése az utolsó pillanatokig tartott, ezért 

amikor az ünnepélyes aláírásra sor került, a szerződéses szöveget egy üres papírköteg 

helyettesítette, melyen csak az aláírások elhelyezésére szolgáló oldal volt eredeti.18 Az üres 

oldalak szöveggel való kicserélése természetesen az aláírást követően hamar megtörtént, 

azonban a szerződés szövegének élettel történő megtöltése hosszú és számtalan konfliktussal 

terhelt folyamat volt, mely még napjainkig sem zárult le. Az integráció folyamata azonban 

megtorpanásokkal és visszalépésekkel is töretlenül haladt tovább, s ma már nemcsak az 
                                                 
17 EGK szerződés 148(125)  cikk 
18 Hanns Jürgen Küsters: Die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft; Nomos Verlagsgesellschaft 
Baden-Baden, 1982. p432. 
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eredetileg kitűzött feladatok sokasága valósult meg, hanem az együttműködés olyan új 

területei nyíltak meg a tagállamok számára, mint a gazdasági és monetáris unió, valamint a 

közös kül- és biztonságpolitika, illetve a jogi és igazságügyi együttműködés. 

 

2.2 Az Európai Unió regionális politikája19 
 

A regionális politika célkitűzése a regionális fejlődési folyamatok ösztönzése segítségével a 

területegységek közötti fejlettségi különbségek mérséklése, valamint a tagállamok gazdasági 

fejlődéséhez igazodó regionális gazdasági-társadalmi szerkezet megteremtése.  

A regionális politika keretében megkülönböztethető az aktív és a passzív regionális politika 

gyakorlata: 

• az aktív regionális politika keretében az előre meghatározott szerkezeti cél érdekében 

szelektív módon alkalmazott eszközök segítségével tudatosan beavatkoznak egy adott 

területegység fejlődésébe. 

• a passzív regionális politika keretében a fejlődés azon keretfeltételeit teremtik meg, 

melyek segítségével az adott területegység keretében működő vállalkozások 

alkalmazkodási folyamata a gazdasági verseny keretében, állami beavatkozásoktól 

mentesen valósul meg. 

 

Az Európai Unió a kezdetektől az aktív regionális politika gyakorlatát folytatta. A regionális 

politika gyakorlata azonban csak fokozatosan, több évtized alatt megvalósított változások 

során nyerte el mai alakját, ezért szükséges, hogy az Európai Unió regionális politikai 

gyakorlatának időbeni változásait jelenlegi célrendszerének kifejlődését részletes elemzés alá 

vonjuk. 

  

                                                 
19 Az Európai Unió megnevezést átfogó és általános értelemben használom, így a hivatkozás egyszerűsítése 
érdekében az 1958-1992. közötti időszakra  vonatkozóan az Európai Gazdasági Közösséget  az Európai Unió 
elődszervezetének tekintem.  
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2.3 Az Európai Unió regionális politikájának fejlődése 

2.3.1 Az informális regionális politika szakasza: 1957-1975 
 

A közösségi regionális politika hivatalos kezdete az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

működésének indulása 1975-ben. A tagállamok azonban ezt megelőzően is lehetőséget kaptak 

a közösségi forrásoknak a regionális fejlettségi különbségek leépítése érdekében történő 

felhasználására. Különösen az Európai Szociális Alap, valamint az Európai Mezőgazdasági 

Orientációs és Garanciaalap lehetőségeit használták fel arra, hogy közvetett és informális 

módon regionális politikát valósítsanak meg. Az Európai Gazdasági Közösséget alapító római 

szerződés 1957-ben nem teremtette meg a közösségi regionális politika jogi kereteit, 

mindössze a szerződés preambulumában szerepel az a megfogalmazás, mely szerint a 

szerződő nemzetek az Európai Gazdasági Közösséget "attól a törekvéstől vezéreltetve 

alapítják meg, hogy a nemzetgazdaságokat egyesítsék és harmonikus fejlődésüket elősegítsék, 

az egyes területek közötti különbségeket  és kevésbé kedvező adottságú területek 

elmaradottságát csökkentsék". Ezen kívül az Európai Fejlesztési Bank alapítására vonatkozó 

130. cikkben történik említés a kevésbé fejlett területek fejlesztésére szolgáló projektek 

támogatásáról. Az alapító tagállamoknak kezdetben nem sikerült egyetértésre jutniuk abban, 

hogy ezek az általános megfogalmazások megalapozzák-e a közösségi regionális politika 

szükségességét. Ebben a szakaszban a regionális politika szorgalmazói a Bizottság, a 

Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint az Európai Parlament voltak.  

2.3.2 A kiegészítő regionális politika szakasza: 1975-1979 
 

A közösségi regionális politika alapítása Nagy-Britannia, Írország, valamint Dánia felvételét 

követően történt meg. Ebben a szakaszban még nem történt meg az Európai Gazdasági 

Közösségre vonatkozó szerződés formális kiegészítése a közösségi regionális politika 

céljaival, azonban az 1973-ban felvételre kerülő észak-európai tagállamok nyomására az 

alapító tagállamok beleegyezésével jóváhagyták a 724/75. számú EK-rendelkezést az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap megalapításáról, valamint a tagállami regionális politikák 

koordinálásáról. Nem szabad megfeledkezni arról a tényről, hogy a Regionális Fejlesztési 

Alap létrehozásában a regionális fejlesztési politika iránti tagállami elkötelezettség nem 

játszott meghatározó szerepet. A Regionális Fejlesztési Alap létrehozásával a tagállamok 

mérsékelni kívánták a viszonylag jelentéktelen agrárszektorral rendelkező Nagy-Britannia 

költségvetési nettó befizetői pozícióját, hiszen az új alap forrásaiból Nagy-Britannia is 
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részesedhetett a területi fejlettségi különbségeinek mérséklésére. Ezt az alapvetően 

költségvetési szempontot hatékonyan egészítette ki Olaszországnak, mint alapító tagállamnak 

a pozíciója, amely elmaradott déli területegységei fejlesztésére remélt új közösségi forrásokat 

a közösségi regionális politika keretében.  

A közösségi regionális politika e fázisában alapvetően a tagállami szempontok érvényesültek 

a közösségi szempontokkal szemben, ami a közösségi regionális politika tagállami regionális 

politikát kiegészítő jellegét erősítette meg. A támogatások keretében a tagállamok által 

támogatásra kijelölt területegységeken megvalósuló termelő és infrastrukturális projektekhez 

biztosított kiegészítő forrásokat a közösség. A támogatási kérelmeket a tagállamok és nem az 

érintett területegységek nyújtották be. A források elosztása tagállami kvótákon keresztül 

történt. Ezért, illetve a megvalósított projektek nagy száma miatt a közösségi regionális 

politika lebonyolításáért felelős Európai Bizottság a tagállamokkal szemben kevésbé tudta 

érvényesíteni a közösségi érdekeket a regionális fejlettségi különbségek mérséklése 

vonatkozásában. Ebben a szakaszban a közösségi regionális politika alapvetően a tagállami 

befizetések közötti aránytalanságokat mérséklő kiegyenlítő mechanizmusként működött. 

2.3.3 Az önállósodó regionális politika szakasza: 1979-1988 
 

A közösségi regionális politika önállósodási szakaszában megkezdődött az elszakadás a 

tagállamok regionális fejlesztési céljainak passzív kiszolgálásától. Az új szakasz kezdetét az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap működésére vonatkozó EK-rendelkezés 1979. évi 

módosítása vezette be. A közösségi regionális politika rendelkezésére álló forrásokat 

kvótához kötött és kvótától független részekre bontották. Bár a tagállamok rendelkezésére álló 

kvótához kötött források 1980-ban még mindig az összes forrás 95%-át tették ki, a kvótához 

nem kötött 5% terhére az Európai Bizottság számára lehetőség nyílt a közösségi célok 

közvetlen finanszírozására. Ebben a keretben mód nyílt a projektfinanszírozástól a 

programfinanszírozás felé történő elmozdulásra. A programfinanszírozás során lehetőséget 

biztosítottak az egyes termelő és infrastrukturális beruházási projektek egy területegység 

egészét érintő fejlesztési keretben történő elhelyezésére, így a támogatások szétaprózódását el 

lehetett kerülni. 

A regionális politika önállósodási szakasza az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

működésére vonatkozó EK-rendelkezés 1985. januárjával életbe lépett módosításával 

teljesedett ki. A tagállami regionális politikák közösségi pénzügyi hátterének biztosításán 

túlmenően a rendelkezés önálló fejezetben fogalmazta meg a tagállami regionális politikák 

koordinációjával kapcsolatos követelményeket. Az 1979. évi döntéssel bevezetett kvóták 
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rendszerében egy rugalmasabb elbírálásra lehetőséget nyújtó kvótatartományon alapuló 

elosztási rendszert vezettek be.  A kvótatartományban meghatározott minimális és maximális 

értékek keretén belül az Európai Bizottság önállóan dönthetett az egyes tagállamok részére, 

illetve a közösségi célok finanszírozására rendelkezésre álló források elosztásáról.  

2.3.4 Az önálló regionális politika megteremtése: 1989-1999 
 

Az Európai Közösség önálló regionális politikájának megteremtése az Egységes Európai 

Okmány 1987. évi hatályba lépését követően, a strukturális alapok 1989. januárjával életbe 

lépő reformjával vette kezdetét. Az Egységes Európai Okmány az Európai Gazdasági 

Közösségre vonatkozó Római Szerződést kiegészítette a közösségi regionális politikára 

vonatkozó 130a-130e cikkekkel, így a közösségi regionális politikát szerződéses alapokra 

helyezte. Így a közösségi regionális politika deklarált céljává vált a társadalmi-gazdasági 

fejlettségi szintek kiegyenlítése. A tagállamok megerősítették az Európai Bizottság szerepét a 

közösségi regionális politikára vonatkozó döntésekben. Ennek eredményeképpen a közösségi 

programokra vonatkozó döntési jogosultságot a Miniszterek Tanácsától a Bizottsághoz 

helyezték át. Erősítette az Európai Bizottság szerepét az a felhatalmazás is, mellyel az 

Egységes Európai Okmány keretében az állami támogatások felügyeletével ruházták fel. Az 

Európai Bizottság az állami támogatások felügyelete során a tagállamok által egyes 

vállalkozások számára nyújtott támogatások engedélyeztetési eljárásában játszik szerepet. Az 

állami támogatások tagállamok közötti versenyt befolyásoló hatása miatt általánosan tiltottak, 

s csak néhány kivételes esetben van lehetőség engedélyezésükre. Ezek közé a kivételek közé 

tartoznak a különböző ágazati és regionális válsághelyzetben működő vállalkozások részére 

biztosított állami támogatások, ezért az Európai Bizottság meghatározó szerepet kapott a 

tagállamok által nyújtott állami támogatások engedélyeztetésében és így az elmaradott régiók 

tagállami források terhére megvalósított fejlesztésének ellenőrzésében. 

  

Az 1992-ben megkötött „Maastrichti Szerződés az Európai Unióról” B. cikke a társadalmi-

gazdasági kohézió elérését az egységes belső piac és a pénzügyi unió mellett az integráció fő 

céljai közé emelte. Ennek érdekében a társadalmi-gazdasági mutatók alapján leginkább 

elmaradott 4 tagállam, Spanyolország, Portugália, Görögország és Írország környezetvédelmi 

és infrastrukturális fejlesztését tűzték célul a közösségi források terhére, hogy az ekkor már 12 

tagállamot számláló Európai Unió megakadályozza a fejlett és fejletlen tagállamok közötti rés 

további növekedését.  
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A közösségi kohéziós politika megteremtését a mediterrán országok 1981-1986 közötti 

csatlakozása tette szükségessé, amikor a fejlett nyugat-európai országok átlagos fejlettségétől 

lényegesen elmaradó tagállamok felvétele történt meg az Európai Gazdasági Közösségbe. Az 

Egységes Európai Okmány 1986. évi előírásai alapján 1993-ra megvalósított egységes belső 

piacon a munkaerő, tőke, áru és szolgáltatások szabad áramlása a fejlett országok 

vállalkozásai számára számottevő előnyöket biztosított a fejletlen országok vállalkozásaival 

szemben. Ezeknek az előnyöknek a részbeni kompenzálását jelentette a gazdasági társadalmi 

kohézió közösségi költségvetési forrásokból történő támogatása.  Valószínűleg segítette a 

kohéziós politika vállalhatóságát a tagállamok körében, hogy előnyeiből nemcsak az újonnan 

belépő mediterrán országok részesültek, hanem a megállapított kritériumok alapján az 1973. 

óta tagállam Írország is részesülhetett a kohéziós forrásokból.   

 

A közösségi regionális politika egészében  a kohéziós politika bizonyos önállóságot élvezett, 

mivel elsősorban a tagállamok közötti fejlettségi különbségek csökkentésére irányult, s nem a 

régiók közötti aránytalanságok leküzdését célozta. Könnyen belátható azonban, hogy a 

gyengén fejlett tagállamokban megvalósított infrastrukturális, környezetvédelmi fejlesztések a 

régiók közötti fejlettségi aránytalanságok felszámolását is jelenthették. A maastrichti 

szerződés az Európai Regionális Fejlesztési Alap mellett létrehozta a Kohéziós Alapot, mely a 

közösségi kohéziós politika önálló pénzügyi forrását biztosította 1994-től. 

 

Az Egységes Európai Okmány és az Európai Unióról szóló szerződés lényegében 

megteremtette a közösségi regionális politika elveit és mozgásterét. Az így kialakított 

gyakorlatot jelentősebb módosítás nem érintette az elkövetkező években. Kivételt jelentett az 

Európai Unió 1995. évben bekövetkezett bővítése, ami a regionális fejlesztési célok újabb 

módosítását hozta magával. A módosítás következtében az újonnan csatlakozó tagállamok 

közül Svédország és Finnország részére újabb regionális fejlesztési célt határoztak meg, a 

gyéren lakott területegységek fejlesztésének támogatását. Ez az új fejlesztési cél 

összességében jelentéktelennek tekinthető, hiszen mindössze 1,3 millió lakost, az Európai 

Unió lakosságának nem egészen fél százalékát érinti. A programok támogatására szánt összeg 

is elenyésző, hiszen az 1995-1999 közötti időszakban a tervezett kiadások nem érték el az 1 

milliárd ECU összeget. Ezek a ráfordítások természetesen nem haladnák meg az érintett 

tagállamok teherbíró képességét, amennyiben saját költségvetésük terhére kényszerülnének 

biztosítani ezeket az összegeket, az érintett régiók versenyképességének, illetve 

népességmegtartó erejének biztosítása érdekében. Ennek ellenére a tagállamok szükségesnek 
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tartották a regionális politikai célkitűzések kiegészítését ezzel a kizárólag a csatlakozó 

tagállamok érdekeit szolgáló közösségi regionális fejlesztési céllal. Ez a tény megerősíti azt a 

feltételezést, hogy az Európai Unió regionális fejlesztési céljai nem kizárólagosan a gyengén 

fejlett régiók és országok versenyképességének fejlesztését szolgálják, hanem továbbra is az 

egyes tagállamok költségvetési befizetési terheinek kiegyenlítési szempontjának rendelik alá 

egy olyan informális alkufolyamat keretében, melynek döntési kritériumai a közvélemény 

számára közvetlenül nem jelennek meg. Ez azt jelenti, hogy a nyilvánosan meghirdetett 

közösségi regionális politikai célok és a ténylegesen megvalósuló regionális fejlesztési 

eredmények között feszültség alakulhatott ki.   

2.3.5 A közösségi regionális politika 2000-2006 között 
 

A közösségi politikák költségvetési hátterének biztosítása érdekében született meg az 

AGENDA 2000 megnevezésű dokumentum, mely a 2000-2006 közötti időszak működési 

feltételeit teremtette meg. A dokumentum a fenntartható fejlődés és a magas szintű 

foglalkoztatás megteremtését tekinti az Európai Unió legfontosabb céljának, melyet az 1994-

ben megteremtett egységes belső piac, valamint a fokozatosan bevezetett gazdasági és 

monetáris unió segítségével kívánnak elérni. A gazdasági növekedés és magas szintű 

foglalkoztatás által megteremtett forrásokat a dokumentum értelmében a társadalmi-gazdasági 

kohézió szolgálatába kell állítani. Erre nem utolsósorban azért van szükség, mert a keleti 

bővítés kihívásának a közösség csak a társadalmi-gazdasági kohézió folyamatának 

felgyorsításával képes megfelelni. Amennyiben a fejlődésbeli egyenetlenségeket az Európai 

Unió nem képes hatékonyan csökkenteni az ezredfordulón még csak 15 tagot számláló 

közösség vonatkozásában, akkor a keleti bővítéssel együtt járó fejlettségbeli különbségek 

mérséklésére sem lesz képes, hiszen a tagjelölt országok fejlettségi színvonala akkoriban az 

uniós átlag 30-50 %-a között mozgott. Az AGENDA 2000 ezért a strukturális és kohéziós 

alapok tevékenysége hatékonyságának javítására tett javaslatot, s ezek a javaslatok 

tartalmazták a tagjelölt országok közösségi források terhére történő fejlesztését is, a tényleges 

felvételt megelőző időszakban is. Természetesen a javaslatoknak számot kellett vetniük azzal 

a ténnyel, hogy a nettó befizető országok befizetéseiket nem kívánják korlátlanul növelni, 

másrészt az 1999-ig támogatásban részesülő országok sem kívánnak részesedésükről a 

közösségi támogatásokban lemondani. Ezért az AGENDA 2000 elfogadása a tagállamok 

kompromisszumkészségét jelentős mértékben igénybe vette. Hozzájárult azonban a 

kompromisszum elfogadásához, hogy a döntés meghozatala az Európai Tanács német 

elnökségének időszakára, 1999. I. félévére esett. Németország az európai integrációs folyamat 
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alapító tagjaként és a közösségi politikák anyagi terheinek legnagyobb finanszírozójaként 

rendelkezett azzal a nemzetközi tekintéllyel, mely szükséges volt a kompromisszum 

kimunkálásához és elfogadtatásához.  

Az AGENDA 2000 legfontosabb határozata a kiadások maximálása volt a tagállamok 

összesített GNP értékének 1,27%-os szintjén. A másik alapvető költségvetéssel kapcsolatos 

döntés volt, hogy a tag és a tagjelölt államokra vonatkozó előirányzatokat külön kezelik. Ez 

azt jelenti, hogy a tagjelölt államok nem jelentenek konkurenciát a tagok számára a közösségi 

forrásokért folyó küzdelemben, ami a két ország-csoport közötti megértést és bizalmat 

hivatott megalapozni. Az AGENDA 2000 elfogadásakor 2002-re tervezett tagfelvételek 

esetére a strukturális alapok elkülönített forrásait betervezték, így a költségvetés módosítása 

nélkül is lehetőséget adtak az újonnan felvett tagok részére a támogatások folyamatos 

folyósítására. Ezekkel a döntésekkel a bővítés pénzügyi forrásait elkülönítették az Európai 

Unió akkori tagjai számára megnyitott pénzügyi lehetőségektől. 

A tagjelöltek számára biztosították a korábban indított PHARE20 források mellett az ISPA21 

és a SAPARD22 forrásokat. Míg a PHARE program a gazdasági szerkezetváltást támogatja, 

addig az ISPA a társadalmi-gazdasági kohézió elmélyítését célozza a közlekedési és a 

környezetvédelmi projektek támogatásával, a SAPARD program forrásai pedig a 

mezőgazdaság és a vidékfejlesztés céljaira szolgálnak. 

 

Az AGENDA 2000 a közösség tagállamaira nézve legfontosabb döntéseit a strukturális 

politikai célok átalakításával hozta. A források koncentrálása érdekében a korábbi 6 

támogatási célt 3 célban fogta össze. Ez azt jelenti, hogy a korábbi támogatási célok egyikét 

sem szüntette meg, hanem a hasonló célokat összevonta.  

Az új 1. célkitűzés az elmaradott régiók gazdaságfejlesztését célozza. Az 1994-1999 közötti 

költségvetési időszak 1. és 6. támogatási célja került át az új 1. célkitűzésbe. Így valamennyi 

NUTS II. területegység, ahol a vásárlóerőparitáson mért egy főre eső GDP értéke nem éri el a 

közösségi átlag 75%-át, valamint Svédország és Finnország ritkán lakott területegységeinek 

támogatása valósulhat meg az új 1. célkitűzés alapján. A célkitűzés támogatására 1999. évi 

árakon 135,9 Mrd eurót irányoztak elő. 

  

                                                 
20 Pologne-Hongrie Aide de la Restruction Economique (A PHARE alap ma már a megnevezésétől eltérően 
valamennyi kelet-közép-európai tagjelölt számára rendelkezésre áll) 
21 Pre-Accession Structural Instrument  
22 Special Action Programme for Pre-Accession Aid for Agricultural and Rural Development 
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Az új 2. célkitűzés a gazdasági-társadalmi szerkezetváltáshoz biztosít forrásokat. A célkitűzés 

keretében támogatják azokat a programokat, melyek az 1994-1999 közötti költségvetési 

időszakban a 2. és 5. cél keretében kerültek támogatásra, vagyis azokat az ipari, 

mezőgazdasági, halászati, illetve nagyvárosi területegységeket, melyek a gazdasági 

szerkezetváltás miatt jelentős jövedelemtermelési, illetve foglalkoztatási gondokkal küzdenek. 

A célkitűzés keretében 1999. évi árakon 22,5 Mrd eurót használnak fel a költségvetési 

időszakban. 

 

Az új 3. célkitűzés nem kötődik területegységekhez, de a regionális fejlesztés elengedhetetlen 

részét képezi. Ennek a célkitűzésnek keretében foglalták össze valamennyi munkaerőpiaci 

programot, tehát a foglalkoztatás bővítését célzó valamennyi oktatási, szakképzési célú 

támogatási programot. Az új 3. célkitűzés a korábbi költségvetési időszak 3. és 4. támogatási 

célját tartalmazza és a 2000-2006 közötti költségvetési időszakban mintegy 24 Mrd eurót 

fordítanak rá.  

2.4 A EU regionális fejlesztési céljainak értékelése 

2.4.1 Az EU regionális fejlesztési céljainak kialakulása 1994-99 között  
 
Az EU regionális fejlesztési céljai az 1994-1999 közötti időszakban alakultak ki.23. Az ebben 

az időszakban rögzített célok máig is érvényesek, bár megfogalmazásuk a 2000-2006 közötti 

időszakban átalakult. Mivel a módosítások alapvetően az 1994-1999 közötti időszakban 

rögzített támogatási célok összevonására irányultak, ezért a célrendszer bemutatása és 

értékelése az 1994-1999. években érvényes célok alapján célszerű. 

 

1. cél: Elmaradott régiók fejlesztése 

 

Az 1. támogatási cél körébe tartoznak azok a NUTS II. szintű régiók, melyek egy főre jutó 

bruttó hazai termék mutatója a legutóbbi három év átlagában a közösségi átlag 75%-át nem 

érte el. Ezen kívül az 1. támogatási cél hatálya alá tartozik néhány olyan tételesen felsorolt 

régió, melyeknél a fenti mutató értéke kis mértékben meghaladja a küszöbül meghatározott 

érdeket, de közösségi érdek indokolja a támogatásukat ezen támogatási cél keretében. Néhány 

tételesen felsorolt, kivételesen nehéz földrajzi (perem) helyzetben levő NUTS III. régió 

támogatása szintén ezen cél keretében történik meg.  

                                                 
23 A Tanács 2081/93 sz. 1993. július 20-i rendelkezése a Tanács 2052/88 sz. rendelkezésének módosításáról a 
strukturális alapok feladatairól és hatékony működéséről, valamint a beavatkozások egymás között illetve az 
Európai Fejlesztési Bankkal és az egyéb meglévő pénzügyi eszközökkel történő koordinálásáról 
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Az 1. támogatási cél keretében érintett régiók számára a tagállamok kötelesek regionális 

fejlesztési terveket kidolgozni.  A regionális fejlesztési terveknek tartalmazni kell: 

• a meglévő helyzet értékelését, a korábbi fejlesztési tevékenységek eredményeit és a 

ezekhez felhasznált pénzügyi eszközöket; 

• a főbb regionális fejlesztési célokat, a tervezett tevékenységek hatását, különös 

tekintettel a foglalkoztatásra, annak érdekében, hogy a középtávon elérhető gazdasági 

és társadalmi hasznok a felhasználni tervezett forrásokhoz igazodását meg lehessen 

ítélni; 

• az érintett régió környezetvédelmi helyzetét, a javasolt stratégia és tevékenységek 

környezeti hatását; 

• a felhasználni tervezett pénzügyi források teljességének bemutatását, mely tartalmazza 

a tervezett nemzeti és közösségi ráfordításokat, a strukturális alapokból, az Európai 

Fejlesztési Bank eszközei és az egyéb pénzügyi eszközök tervezett felhasználását. 

 

Az Európai Bizottság megvizsgálja a tagállamok által benyújtott terveket, elbírálja, hogy 

megfelelnek-e a közösségi regionális politikai előírásoknak, valamint a szerződéseknek, 

illetve a közösségi politikáknak. Ezt követően meghatározza közösségi támogatási koncepciót 

a közösségi strukturális beruházások vonatkozásában. 

 

A közösségi támogatási koncepció tartalmazza 

• a lehetőség szerint kvantifikált fejlesztési célokat, a régió kiinduló helyzetéhez képest 

tervezett haladást, a közösségi beavatkozás súlypontjait; 

• a beavatkozási formákat; 

• az összegeket és forrásokat tartalmazó finanszírozási tervet; 

• a beruházások futamidejét. 

 

2. cél: Ipari válságterületek fejlesztése 

 

A 2. cél keretében elsődlegesen azoknak a NUTS III. szintű területegységeknek a támogatása 

történik meg, melyek az alábbi kritériumoknak egyidejűleg felelnek meg: 

• a legutóbbi három évben a munkanélküliségi átlag a közösségi átlagot meghaladja; 

• az ipari foglalkoztatottak aránya az 1975. évet követő bármelyik évben meghaladta a 

közösségi átlagot; 

 38



• az ipari foglalkoztatottak aránya az említett évhez viszonyítva csökkenő tendenciát 

mutat.  

 

Ezen túlmenően a 2. támogatási cél keretében támogathatók olyan területegységek, melyek  

• 1. vagy 2. támogatási cél keretében támogatott területegységet határolnak; 

• agglomerációk, ahol a munkanélküliségi mutató 50%-kal meghaladja a közösségi átlagot 

és az ipari foglalkoztatottság jelentősen visszaesett; 

• városi régiók, ahol ipari ágazatok szanálási problémái jelentkeznek; 

• ipari vagy városi régiók, ahol a halászati ágazat szerkezetváltásainak problémái 

jelentkeznek: 

 

Tekintettel arra, hogy a 2. támogatási cél keretében támogatandó területegységek kiválasztása 

közösségi szinten nem történhetett meg az alkalmazott kritériumok nagy száma miatt, a 

támogatási cél keretében támogatni kívánt régiók kiválasztására vonatkozóan a tagállamok 

tesznek javaslatot az Európai Bizottság számára. A ténylegesen támogatható területek listáját 

az Európai Bizottság a tagállamokkal egyetértésben választja ki és rendszeresen 

felülvizsgálja. Ezt követően a támogatásra kerülő régiók vonatkozásában a tagállamoknak 

regionális fejlesztési terveket kell összeállítani, majd ennek alapján határozza meg az Európai 

Bizottság a közösségi támogatási koncepciót. A regionális fejlesztési terv és a közösségi 

támogatási koncepció tartalma megegyezik az 1. támogatási célnál leírtakkal. 

 

3. cél: A hosszú távú munkanélküliség és a fiatalok, illetve hátrányos helyzetű 

munkavállalók munkaerőpiacról történő kirekesztése elleni küzdelem 

 

A 3. cél keretében a tagállamok akciótervet dolgoznak ki a cél elérése érdekében. Az 

akciótervnek az 1. és 2. támogatási célhoz hasonlóan tartalmazni kell  

• a kiindulási helyzetet, a korábbi tervezési időszakban megvalósított tevékenységek 

eredményeit, a folyósított közösségi források hasznosítását.  

• a tervezett beavatkozások súlypontjait, a tevékenységek várható hatását a foglalkoztatásra, 

hogy a felhasználásra tervezett pénzügyi eszközök középtávú gazdasági és társadalmi 

hasznát meg lehessen ítélni; 

• az Európai Szociális Alap támogatása felhasználásának tervezett mértékét, esetleg az 

egyéb közösségi források felhasználására vonatkozó adatokat. 
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Az Európai Bizottság a benyújtott tervezetek alapján valamennyi tagállamra vonatkozóan és 

az érintett tagállamokkal egyetértésben meghatározza a támogatási célok megvalósításához 

szükséges közösségi támogatási koncepciót. 

 

4. cél: A munkavállalók ipari átalakulási folyamatokhoz és a termelési rendszerek 

változásához történő alkalmazkodásának segítése   

 

A 4. cél keretében a tagállamok akciótervet dolgoznak ki a cél elérése érdekében. Az 

akciótervnek az 1. és 2. támogatási célhoz hasonlóan tartalmazni kell  

• a kiindulási helyzetet, a korábbi tervezési időszakban megvalósított tevékenységek 

eredményeit, a folyósított közösségi források hasznosítását.  

• a tervezett beavatkozások súlypontjait, a tevékenységek várható hatását a foglalkoztatásra, 

hogy a felhasználásra tervezett pénzügyi eszközök középtávú gazdasági és társadalmi 

hasznát meg lehessen ítélni; 

• a tagállamok által megnevezett illetékes hatóságok és szervezetek bevonására vonatkozó 

előzetes intézkedéseket, melyek a tervben szereplő tevékenységek kidolgozásához és 

végrehajtásához szükségesek; 

• Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatások felhasználásának tervezett mértékét, 

esetleg az Európai Beruházási Bank, illetve egyéb közösségi pénzügyi eszközök 

hozzájárulásának tervezett mértékét. 

 

Az Európai Bizottság a benyújtott tervezetek alapján valamennyi tagállamra vonatkozóan és 

az érintett tagállamokkal egyetértésben meghatározza a támogatási célok megvalósításához 

szükséges közösségi támogatási koncepciót. 

 

5a. cél: Mező- és erdőgazdasági területek fejlesztése illetve szerkezetváltása 

 

A támogatási cél keretében az Európai Gazdasági Közösségre vonatkozó szerződés 39. 

cikkében meghatározott célokhoz igazodóan az alábbi tevékenységek támogatása történik 

meg: 

  

• mező- és erdőgazdasági termékek feldolgozási és értékesítési lehetőségeinek fejlesztése, a 

mezőgazdaság természeti hátrányainak kiegyenlítése; 
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• mezőgazdasági termelés átalakítása és kiegészítő tevékenységek fejlesztése a 

mezőgazdasági népesség számára; 

• megfelelő életszínvonal biztosítása a mezőgazdasági népesség számára; 

• a vidéki társadalom szövetének, a környezet és a vidéki tér, a mezőgazdaság természetes 

erőforrásainak megőrzése; 

• a halászat struktúraváltásának fejlesztése. 

Az 5.a támogatási cél finanszírozása az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap 

mezőgazdasági szerkezetváltás vonatkozásában illetékes orientációs osztálya keretében 

történik.  A halászati struktúraváltással kapcsolatos pénzügyi forrásokat a Halászati Közösségi 

Pénzügyi Eszköz biztosítja. 

 

5b cél: Alacsony gazdasági és társadalmi fejlettségű vidéki területegységek fejlesztése 

 

Az 5b. támogatási cél keretében azok az 1. támogatási cél keretébe nem tartozó 

területegységek tartoznak, melyek alacsony egy főre eső bruttó hazai termék-mutató mellett 

az alábbi három kritériumból legalább kettőnek megfelelnek: 

• a mezőgazdasági foglalkoztatottak magas aránya az összes foglalkoztatotthoz képest; 

• alacsony agrárjövedelem (bruttó mezőgazdasági hozzáadott érték mezőgazdasági 

munkaegységenként); 

• alacsony népsűrűség, vagy magas elvándorlás. 

 

A közösségi beavatkozás azon vidéki területegységek esetében is megengedett, amelyek az 

alábbi kritériumok közül egynek megfelelnek: 

• peremterületek illetve szigetek, melyek a közösség gazdasági és üzleti központjaitól távol 

esnek; 

• a mezőgazdasági tevékenység átalakítására érzékeny területegységek; 

• kedvezőtlen üzemi szerkezet, vagy a mezőgazdasági kereső népesség kedvezőtlen 

korszerkezete; 

• környezeti és térszerkezeti terheknek kitett területegységek;  

• kedvezőtlen helyzetű hegyvidéki területegységek; 

• halászati szerkezetátalakítás gazdasági és társadalmi következményeivel küzdő 

területegységek. 
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Hasonlóan a 2. támogatási célhoz az érintett területegységre vonatkozó kritériumok nagy 

száma miatt a tagállamok élhetnek javaslattal az 5.b. támogatási céllal érintett területegységek 

listájának összeállításánál. Az Európai Bizottság az érintett tagállammal egyetértésben 

határozza meg a támogatandó területegységeket. 

 

A tagállamok az Európai Bizottság számára a vidéki területek fejlesztésére vonatkozó tervet 

állítanak össze. Ebben a fejlesztési tervben az egyéb támogatási célok esetében összeállított 

programtervhez hasonlóan be kell mutatni: 

• a jelenlegi helyzetet, a korábbi tervezési időszakban megvalósított intézkedéseket és a 

rendelkezésre álló eredményeket; 

• a helyzet kezelésére alkalmas stratégiát és a speciális célokat, az ezek eléréséhez 

szükséges tevékenységeket, valamint ezek hatását; 

• az érintett területegység környezeti helyzetét és a tervezett stratégia környezetre gyakorolt 

várható hatását, azokat az intézkedéseket, melyek a tagállam megnevezett 

környezetvédelmi hatóságainak közreműködését biztosítják a tervezett tevékenységek 

kidolgozásában és végrehajtásában, hogy a közösségi környezetvédelmi elvárásokat 

biztosítsák; 

• a terv végrehajtásához a strukturális alapokból, az Európai Beruházási Banktól és az 

egyéb közösségi pénzügyi eszközökből igényelt forrásokat, valamint 

• a közösségi mezőgazdasági politika reformjával, illetve a közösségi halászati politikával 

összefüggő hatásokat. 

 

Az Európai Bizottság értékeli a vidéki terület fejlesztésére vonatkozó tervet és az érintett 

tagállammal egyetértésben meghatározza közösségi támogatási koncepciót. 

 

A közösségi támogatási koncepció tartalmazza 

• a vidék fejlesztési céljait, ezek megvalósításának a kiinduló helyzetre gyakorolt hatását, a 

közösségi beavatkozás súlypontjait, valamint a tervezett kezdeményezések felügyeletét és 

értékelését.  

• a beavatkozási formákat; 

• a beavatkozásokhoz kapcsolódó pénzügyi tervet, összeg és források szerint; 

• a beavatkozások időtartamát. 

 

6. cél: A rendkívül alacsony népsűrűségű területegységek támogatása 
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A támogatási cél keretében Finnország és Svédország rendkívül alacsony népsűrűségű 

területegységeinek támogatása történik meg. A támogatandó területegységek népsűrűsége 

nem haladhatja meg a 8 fő/m² értéket. 

A támogatandó területegységek rögzítése az érintett országok csatlakozási szerződésében 

történt meg. 

2.4.2 A regionális politikai célok átalakulása a 2000-2006 között 
 

A strukturális alapok új szabályozása a berlini Európai Tanács döntéseinek megfelelően 1999. 

júniusában megtörtént.24  

A strukturális alapok forrásaihoz történő hozzáférés feltételeit a rendelkezés az alábbiak 

szerint módosítja. 

 

Az 1. cél esetében támogatandó területegységek közé sorolja a rendelkezés azokat a NUTS II 

területegységeket, melyek 

• az 1999. március 26-án rendelkezésre álló legfrissebb statisztikai adatok alapján a 

legutolsó három év átlagában nem érték el a vásárlóerőparitásos GDP/fő érték alapján a 

közösségi átlag 75 %-át; 

• a Közösség földrajzilag peremhelyzetben levő régiói (a francia tengerentúli területek, 

Azori- és Madeira-, valamint Kanári szigetek); 

• az 1995-1999 években a rendkívül alacsony népsűrűség miatt támogatott területegységek. 

 

Az érintett területegységek a strukturális alapok támogatására a 2000-2006 közötti 

költségvetési időszakra a Bizottság által összeállított jegyzék alapján akkor is jogosultak, ha 

az időszak alatt a kritériumok alapján helyzetükben kedvező változás következik be. 

 

A 2. cél keretében a támogatás feltételeit a rendelkezés az alábbiak szerint határozza meg: 

A támogatandó régiók meghatározásánál ügyelni kell arra, hogy az érintett terület nagysága és 

lakosságszáma megfelelően szignifikáns legyen. Ez azt jelenti, hogy a a támogatás nem 

kötődik a régiók NUTS osztályozásának konkrét szintjéhez. A támogatás különösen a 

társadalmi-gazdasági átalakulás által érintett ipari és szolgáltatási, valamint visszafejlődő 

vidéki területeire, illetve a problémás városi és halászattól függő területekre terjedhet ki. A 

                                                 
24  A Tanács 1999. június 21-i 1260/1999 EK sz. rendelkezése 
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támogatandó területegységek kiválasztása során a tagállamok és az Európai Bizottság 

együttműködése szükséges. A területegységek besorolásának felső korlátja az Európai Unió 

lakosságának 18%-a, ezen belül valamennyi tagállamra vonatkozóan egyedi korlát kerül 

meghatározásra.  

Ennek a korlátnak a meghatározása során figyelembe veszik  

• az ipari és vidéki válság által sújtott NUTS III szintű régiókban élő lakosság számát; 

• a munkanélküliség alakulását az 1. cél által nem támogatott régiókban; 

• a támogatási források koncentrálását, melynek során az egyes tagállamokban a 2. cél 

keretében támogatott régiók lakossága nem csökkenhet a 2052/88 EK sz. rendelkezés által 

2. és 5/c cél szerint 1999. évben támogatott lakosság 2/3-a alá. 

 

A tagállamok az Európai Bizottsággal együttműködésben tesznek javaslatot támogatandó 

területegységekre. Az Európai Bizottság a nemzeti támogatási prioritások figyelembevételével 

véglegesíti a támogatandó területegységek jegyzékét. A véglegesített jegyzék a 2000-2006 

közötti költségvetési időszakra érvényes. 

Az egyes strukturális átalakításban érintett területegység típusok meghatározását a 

rendelkezés az alábbiak szerint pontosította: 

a) Ipari válságterületek 

• Közösségi átlagot meghaladó munkanélküliség a legutóbbi három év során; 

• Közösségi átlagot meghaladó ipari foglalkoztatottsági arány 1985. évet követő tetszőleges 

évben; 

• Csökkenő ipari foglalkoztatottság a kiválasztott évhez viszonyítva. 

 

b) Vidéki válságterületek 

• 100 lakos/km2 alatti népsűrűség, vagy a mezőgazdasági foglalkoztatási arány közösségi 

átlag kétszeresét meghaladó értéke 1985. évet követő bármelyik évben. 

• A közösségi átlagot meghaladó munkanélküliségi arány a legutóbbi három év során, vagy 

a lakosságszám 1985. évhez viszonyított csökkenő értéke. 

 

c) Városi, sűrűn lakott válságterületek 

• Közösségi átlagot meghaladó tartós munkanélküliség; 

• Magas szegénységi hányad, nem kielégítő lakásviszonyok; 

• Környezetszennyezettség magas szintje; 

• Magas kriminalitási mutató; 
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• Alacsony lakossági képzettségi szint. 

 

d) Halászattól függő válságterületek 

• Tengerparti területek, melyekben a lakosság jelentős hányada a halászati ágazatban 

tevékenykedik, s az ágazati szerkezetváltás miatt a munkahelyek száma jelentősen 

csökkent. 

 

A fent felsorolt válságterületeken kívül támogatandó körbe kerülhetnek mindazok a 

területegységek, melyek az alábbi feltételek egyikével rendelkeznek. 

• Ipari, vidéki válság által érintett, vagy az 1. cél által támogatott területegységekkel 

érintkeznek; 

• Elöregedéssel, vagy a mezőgazdasági foglalkoztatott arány visszaesésével sújtott 

területegységek; 

• Ipari, mezőgazdasági, vagy szolgáltatási szektor szerkezetváltásával küzdő régiók egyéb 

ellenőrizhető és jelentősnek minősíthető mutatók értékei alapján. 

 

Valamennyi támogatásra érvényes, hogy egy adott területegység egyidejűleg csak az 1. vagy a 

2. cél alapján támogatható. 

 

A 3. cél, mely a Közösség valamennyi munkaerő-piaci programját tartalmazza, mindössze azt 

a támogatási kritériumot tartalmazza, hogy a 3. cél alapján az 1. cél szerinti támogatásban 

nem részesülő régiók kedvezményezése történhet meg. 

 

A strukturális alapok terhére kerülnek támogatásra az úgynevezett közösségi 

kezdeményezések is, melyek nem kötődnek az egyes régiók közösségen belüli hátrányos 

jövedelmi, illetve foglalkoztatási helyzetéhez. Ezeknek a közösségi kezdeményezéseknek a 

számát radikálisan csökkentették a korábbi költségvetési időszakhoz képest. Az új 

költségvetési időszak az alábbi közösségi kezdeményezéseket támogatja: 

• INTERREG, a határokon átnyúló ország- és régióközi együttműködések támogatására; 

• LEADER, a vidékfejlesztés támogatására, valamint 

• EQUAL, a munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetés felszámolására.  

 

A fenti általános érdeklődésre számot tartó közösségi kezdeményezések mellett létezik még a 

PEACE program, mely az észak-írországi békefolyamat támogatására használható fel. 
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A közösségi kezdeményezésekre a strukturális alapok forrásainak 5%-a fordítható, ezen belül 

azonban az INTERREG program részesedése a források legalább 50%-át kell felhasználja.  

A berlini csúcs egyik legfontosabb költségvetési hatású döntése a közös agrárpolitikára 

vonatkozott. Bár az AGENDA 2000 a mezőgazdasági politika jelentős reformjával számolt, s 

erre vonatkozóan az Európai Uniót nemzetközi kötelezettségvállalásai is ösztönözték, a 

tényleges döntésekben nem sikerült eltávolodni a korábbi időszak gyakorlatától. A közös 

mezőgazdasági politika haszonélvezői nem kívánták korábban megszerzett pozícióikat 

feladni, így a radikális reform helyett a közös mezőgazdasági árak kis mértékű, fokozatos 

csökkentésében sikerült csak megegyezni, de az árcsökkentések hatásait a gazdák számára 

jövedelemtranszferek segítségével kompenzálják a közös mezőgazdasági politika 

rendelkezésére álló források terhére. Így a közös költségvetésben az évente 40 Mrd eurót 

meghaladó mezőgazdasági célú ráfordítás jelenti a legnagyobb tételt, bár részaránya ma már 

nem éri el a korábbi évekre jellemző 50% feletti értéket. Bár a mezőgazdasági termelés 

támogatása önmagában is jelentős térségfejlesztési tényező, a 2000-2006 közötti 

költségvetésben a mezőgazdasági támogatási ráfordítások között megjelenik a vidékfejlesztés 

támogatása is.  

A vidékfejlesztési célokra az összes mezőgazdasági célú ráfordítás 15%-át kell fordítani, ami 

az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap mezőgazdasági szerkezetváltást 

támogató orientációs kiadásaival már jelentős területfejlesztési források bevonását jelenti. A 

vidékfejlesztés előtérbe kerülése annak a gondolatnak a térhódítását jelenti, hogy a vidék 

népességmegtartó erejének fenntartása ma már nem oldható meg pusztán a mezőgazdasági 

termelés feltételeinek a javításával, hanem a vidék vonzerejét kell növelni a vidéki lakosság 

alternatív foglalkoztatási lehetőségeinek feltárásával, a vidéki életforma versenyképessé 

tételével, a vidéki táj és környezet értékeinek turisztikai, sportcélú hasznosításával. Erre a 

jövedelmi viszonyok általános javulása, a szabadidő növekedése, a közlekedési és 

kommunikációs lehetőségek általános elérhetősége megfelelő lehetőséget biztosít, s ennek a 

lehetőségnek a kiaknázását támogatja a mezőgazdaság fejlesztésének vidékfejlesztési 

célkitűzése is. Így ma már a közösségi mezőgazdasági politika is részben a regionális 

fejlesztés szolgálatában áll és - ha közvetve is - a regionális fejlettségi különbségek 

mérséklését célozza. 
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2.4.3 A regionális politika célrendszerének értékelése 
 

A bemutatott célrendszer egyidejűleg kívánja számos gazdasági-társadalmi probléma 

kezelését elősegíteni, valamint a közösségi költségvetési források tagállamok közötti 

méltányos elosztását megvalósítani. Az alacsony jövedelemszinttel rendelkező 

területegységek támogatására vonatkozó célok az 1. és az 5.b. célok, ennek keretében a 

jövedelemhiányos régiók, valamint az elmaradott vidéki területegységek fejlesztése történhet 

meg, ami a jövedelmi szintek kiegyenlítődését a legközvetlenebb formában eredményezheti. 

A gazdaságszerkezet átalakításához nyújtott támogatások a 2. és az 5.a. célok keretében 

valósulnak meg. Tekintettel arra, hogy a területegységek jövedelemhiányos állapotának nem 

kevés esetben éppen az elavult, versenyképtelen gazdaságszerkezet, ezért feltételezhető, hogy 

közvetett módon a gazdaságszerkezet átalakítása is a jövedelmi pozíciók javulásához vezet, 

ezért a közösségi átlag alatti fejlettségű területegységek esetében a gazdaságszerkezeti 

támogatás szintén a területi fejlettségi különbségek csökkenéséhez vezethet. A 3. és 4. 

regionális fejlesztési célok alapvetően a foglalkoztatási problémák kezelésén keresztül 

kívánják a területegységek által megtermelt jövedelmet növelni. A munkanélküliség nehezen 

kezelhető formáihoz kapcsolódó munkahelyteremtéssel, valamint a strukturális 

munkanélküliség átképzéssel történő csökkentésével közvetett módon járulhat hozzá a 

munkahelyek számának, valamint a foglalkoztatottsági rátának a növeléséhez. A 6. számú cél 

az alacsony népsűrűségű területegységek támogatására alapvetően az elvándorlás 

megakadályozására is csak korlátozottan alkalmas eszköz, hiszen a vidéki jellegű, 

peremhelyzetből történő elvándorlás a magas népsűrűségű területegységekben is 

megfigyelhető. Nehezen indokolható a közösségi szintű támogatás azért is, mivel a 6. számú 

cél szerinti támogatandó területegységek az egyébként kiemelkedő jövedelmi pozíciókkal 

rendelkező Finnország és Svédország területén helyezkednek el, melyek saját költségvetési 

forrásaik terhére is képesek lennének ezeknek a problémáknak a kezelésére. E cél közösségi 

támogatási körbe történő 1996. évi felvétele egyértelműen abból a költségvetési jellegű 

megfontolásból ered, hogy nettó befizetési pozícióval rendelkező tagállamok számára is 

elérhetővé tegyék a regionális politikához kapcsolódó közösségi forrásokat. Korlátozott 

mértékben érvényes ez a megállapítás a gazdaságszerkezet átalakítására, valamint a humán 

erőforrás potenciál fejlesztésére vonatkozó közösségi célok esetében is, hiszen az ezeknek a 

céloknak a keretében megvalósuló fejlesztések nem kizárólagosan az átlag alatti jövedelmi 

pozícióban levő területegységeket kedvezményezik, így a területegységek közötti fejlettségi 

különbségek szintjét nem csökkentik automatikusan. A regionális politika deklarált céljához 
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igazodóan tulajdonképpen csak az alacsony jövedelmi pozícióval rendelkező területegységek 

támogatása tekinthető legitimnek. Az alacsony jövedelempozícióban levő régiók támogatása 

azonban felveti a kérdést, hogy mennyiben képesek az adott gazdasági-társadalmi szerkezet, 

infrastrukturális és humán erőforrás feltételek mellett a közösségi támogatásokat befogadni és 

hatékonyan felhasználni, vagyis a támogatások segítségével  mennyire hatékonyan lehetséges 

a kitűzött célt  elérni.      

 

2.5 A Európai Unió kohéziós politikai céljának megvalósítása 

2.5.1 A kohéziós politika az 1994-1999 közötti időszakban 
  

A regionális fejlesztési politika részét képezi a kohéziós politika, melyet a maastrichti 

szerződés felhatalmazása alapján létrejött Kohéziós Alap terhére valósítanak meg a 

tagállamok. A kohéziós politika alapja az Európai Gazdasági Közösségre vonatkozó 

szerződés 2. cikkében található, mely szerint a Közösség feladata a gazdasági és szociális 

kohézió és a tagállamok közötti szolidaritás megvalósítása. A szerződés 130a pontjában 

foglaltak szerint a Közösség a gazdasági és szociális kohézió megvalósítása keretében célul 

tűzi ki a különféle régiók fejlettségi szintjében megmutatkozó különbségek és a 

leghátrányosabb helyzetű térségek elmaradottságának felszámolását. A Kohéziós Alap tehát 

az Európai Gazdasági Szerződésre vonatkozó szerződés 130a cikkének felhatalmazása alapján 

kezdte meg tevékenységét, működését pedig az Európai Unió Tanácsának rendelkezése 

szabályozza.25

A Kohéziós Alap terhére környezetvédelmi és infrastrukturális beruházások megvalósítását 

támogatják azokban a tagállamokban, melyben a vásárlóerő-paritáson mért 1 főre eső GDP a 

közösségi átlag 90%-kát nem éri el, valamint a gazdasági konvergencia megvalósítására 

vonatkozó programmal rendelkezzenek. A fenti kritérium alapján 1994-től Spanyolország, 

Görögország, Portugália és Írország jogosult a Kohéziós Alap támogatására. Tekintettel arra, 

hogy a monetáris unió megvalósítása keretében a konvergencia-kritériumok elérése 

vonatkozásában a tagállamoknak amúgy is fokozott erőfeszítéseket kellett tenniük, az Európai 

Unió Tanácsa számára beterjesztett konvergencia-program összeállítása, ami az érintett 

tagállamok túlzott költségvetési hiányának elkerülésére vonatkozott, nem jelentette a 

feltételek szigorítását.  

A Kohéziós Alap terhére a megvalósítandó környezetvédelmi és infrastrukturális beruházások 

költségvetési kiadásainak 80-85%-a, ezen kívül a különféle tervezett projektekkel összefüggő 
                                                 
25 A Tanács 1164/94 sz. (EK) 1994. május 16-i rendelkezése a Kohéziós Alap alapításáról 
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tanulmányokkal és műszaki támogatással kapcsolatos költségvetési kiadások 100%-a 

támogatható. Az egyéb közösségi forrásokkal együttesen a közösségi kötelezettségvállalás 

nem haladhatja meg az érintett projektekre vonatkozó kiadások 90%-át, ugyanakkor a 

Kohéziós Alapból támogatott projektek egyidejűleg nem részesülhetnek az egyéb regionális 

fejlesztési alapok támogatásából. 

A megvalósításra tervezett projektek támogatását az érintett tagállamok kezdeményezhetik. A 

projekteknek megfelelően nagynak kell lenni annak érdekében, hogy a környezetvédelmet, 

illetve a transz-európai hálózatokat képesek legyenek befolyásolni, ezért a projektek tervezett 

költsége meg kell haladja a 10 millió ECU értéket. A támogatási javaslatnak tartalmazni kell a 

projekt leírása, megvalósítási ütemterve és megvalósítója mellett a közvetett és közvetlen 

költségeket tartalmazó költség-haszon elemzést, a foglalkoztatási és környezeti hatást, a  

projekt nemzetgazdasági hatékonyságára vonatkozó adatokat, valamint a finanszírozási tervet.   

A projekt elbírálása során az alábbi kritériumokat alkalmazzák: 

 

• a középtávú gazdasági és társadalmi haszon, melyet a költség-haszon elemzése alapján 

értékelnek és a felhasznált eszközökkel arányban állónak kell lenni; 

• a tagállam által felállított prioritások; 

• a közösségi politikákhoz történő hozzájárulás a környezetvédelem és transz-európai 

hálózatok terén; 

• a közösségi politikákkal való egyeztetettség, egyéb strukturális intézkedésekhez történő 

illeszkedés; 

• a környezetvédelemi és a közlekedési infrastruktúra között arányosság. 

 

A megfelelően megalapozott kérelmek tekintetében az Európai Bizottság három hónapon 

belül dönt a projekt támogatásáról. Az Európai Bizottság kérésére az Európai Beruházási 

Bank bekapcsolódik a projekt értékelésére. A megvalósítás során és a lezárást követően az 

Európai Bizottság és az érintett tagállamok értékelik, hogy az elérni kívánt célok 

megvalósultak-e, illetve megvalósulásuk várható-e. Az értékelés során különös figyelmet kell 

fordítani a projekt környezetvédelmi hatására.   

2.5.2 A kohéziós politika módosulása 2000-2006 között 
 

Az Európai Unió kohéziós politikájának meghatározó jellemzője a folyamatosság a 2000-

2006 közötti költségvetési időszakban. Ennek ellenére is sor került a Kohéziós Alapról szóló 
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rendelkezés módosítására, melyben a korábbi rendelkezés előírásainak alapvetően technikai 

jellegű felülvizsgálata történt meg.26  A kohéziós politika az új költségvetési időszakban is 

azokat az országokat támogatja, melyekben a vásárlóerőparitásos GDP egy főre eső átlaga 

nem éri el a közösségi átlag értékének 90%-át. Ennek a kritériumnak az alapján továbbra is 

támogatandó körbe tartoznak a társadalmi-gazdasági kohéziót elősegítő környezetvédelmi és 

infrastrukturális projektek Spanyolország, Portugália, Görögország és Írország területén.  

 

A 2000-2006 közötti időszakban a jelenlegi szabályozás szerint összesen 18 milliárd euró 

forrás használható fel kohéziós projektek támogatására. Ez az éves ütemezésben mintegy 2,5-

2,6 milliárd eurót kitevő összeg az éves uniós költségvetési források mintegy 2%-át teszik ki, 

ezért nem tekinthetők jelentősnek, s a regionális politikára rendelkezésre álló forrásokhoz 

képest sem minősíthetőek jelentősnek, mivel a strukturális politika céljaira rendelkezésre álló 

összes forrás mindössze 10%-át jelentik.  

A kohéziós forrásokból Spanyolország 61-63,5%, Görögország 16-18%, Portugália 16-18%, 

Írország 2-6% értékben részesedik. Az elosztás a lakosságszám és a GDP/fő értékek és a 

tagállami terület alapján történt, melynek során figyelembe vették az előző időszakban elért 

nemzeti jólét növekedését. A kohéziós források elosztása során figyelembe veszik az egyes 

országok forrásabszorpciós képességét is, ennek megfelelően az összes közösségi kohéziós és 

strukturális támogatás nem haladhatja meg éves szinten az adott ország éves GDP értékének 

4%-át. 

A rendelkezés módosítása során figyelembe vették az 1997. évben megkötött Stabilitási és 

Növekedési Egyezmény előírásait. Ennek értelmében nem finanszírozható a Kohéziós Alap 

forrásaiból új projekt, illetve projektfázis abban a tagállamban, amely a Tanács minősített 

többségű döntése alapján nem tartotta be a Stabilitási és Növekedési Egyezmény előírásait.  

Továbbra is érvényes a korábbi időszak előírása, melynek értelmében a Kohéziós Alap az 

egyes projektek 80-85%-át finanszírozza. Új elem a szabályozásban, hogy a magántőke 

fokozott bevonása esetén a közösségi részarány csökkenthető. Ezen kívül a környezetvédelmi 

projektek esetében érvényt kell szerezni a "polluter pays", vagyis a szennyező fizet elvének az 

Európai Gazdasági Közösség alapító szerződésének értelmében.27  Ennek az elvnek az 

érvényesítése esetén szintén csökkenthető a közösségi részvételi arány a finanszírozásban. 

A rendelkezés megerősítette a tagállamok felelősségét a Kohéziós Alap forrásai 

felhasználásának ellenőrzésében. Ennek értelmében az elsődleges felelősség a projektek 
                                                 
26 1264/1999 EK sz. rendelkezés a 1164/94 sz. EK Kohéziós Alap alapítására vonatkozó rendelkezés 
módosításáról 
27  EK szerződés 174(130/R) cikk 
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finanszírozásának ellenőrzésében a tagállamokhoz került át, bár ez nem csökkenti az Európai 

Bizottság ellenőrzési felhatalmazását. A tagállamok ellenőrzési rendszert dolgoznak ki, s az 

ezzel kapcsolatos előírásokat elfogadtatják az Európai Bizottsággal. A projektekkel 

kapcsolatos elszámolások helyességét igazolják az Európai Bizottság felé, esetleges 

szabálytalanságokat feltárják és ezekről tájékoztatást adnak. Az esetlegesen jogtalanul 

igénybe vett forrásokat visszavonják a projektek megvalósítóitól.  

 

2.6 Az Európai Unió regionális fejlesztési politikája a közösségi célok tükrében 
 

Az Európai Unióra vonatkozó szerződés szövegében az Unió célkitűzéseit így fogalmazzák 

meg: 

"Az Unió célul tűzi ki maga elé, hogy: 

- előmozdítsa a gazdasági társadalmi fejlődést, a magas szintű foglalkoztatottságot, 

valamint a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődést különösen egy belső határok nélküli 

térség létrehozásával, a gazdasági és társadalmi kohézió erősítésével, valamint a 

Gazdasági és Monetáris Unió létrehozása által, amely végül a jelen szerződés 

rendelkezéseinek megfelelően közös pénz kialakításával jár,"28 

Ennek megfelelően a gazdasági és társadalmi kohézió a gazdasági társadalmi fejlődés, a 

magas szintű foglalkoztatottság és a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés alapcélok 

együttesének megvalósításához kapcsolódó eszköznek, illetve kiegészítő célnak tekinthető. A 

gazdasági és társadalmi kohézió az Európai Unióról szóló szerződésben nem kerül részletesen 

kifejtésre. Részletesebb, bár ellentmondásos eligazítást kapunk a célok és eszközök 

illeszkedéséről az Európai Közösségekre vonatkozó szerződés előírásainak elemzése kapcsán. 

A szerződés 2. cikke alapján: 

"A Közösség feladata az, hogy a közös piac és egy Gazdasági és Monetáris Unió 

megteremtése által, valamint a 3. és 4. cikkekben előírt közös politikák és tevékenységek 

megvalósításával az egész Közösségben előmozdítsa a gazdasági tevékenységek harmonikus, 

kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését, a magas szintű foglalkoztatottságot és szociális 

védelmet, a nők és férfiak egyenjogúságát, a fenntartható és nem inflációgerjesztő 

növekedést, a magas versenyképességet és a gazdasági teljesítmények konvergenciáját, a 

környezetminőség magas fokú védelmét és annak javítását, az életszínvonal és az életminőség 

emelését, a gazdasági és társadalmi kohéziót, valamint a tagállamok közötti szolidaritást." 

                                                 
28 Az Európai Unió alapszerződései. KJK Budapest, 2000. p.225. 
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A 3. cikk alapján a közös politikák és tevékenységek meghatározása során az alábbiakat 

találjuk: 

"(1) A 2. cikkben kitűzött célok érdekében a Közösség tevékenysége a jelen Szerződésben 

előírt feltételekkel és időrendben az alábbiakat foglalja magában: 

… 

(k) a gazdasági és társadalmi kohézió erősítését;" 

 

A szabályozás ellentmondásossága abban jelentkezik, hogy a Közösség által meghatározónak 

tekintett alapcélok között, valamint megvalósításuk érdekében működtetett közös politikák és 

tevékenységek között egyaránt szerepel a gazdasági és társadalmi kohézió. Ez természetesen 

kiemeli a társadalmi és gazdasági kohézió egyetemes jelentőségét az integráció folyamatában, 

azonban a célok és az eszközök keveredése némiképp bizonytalanná teszi az 

alkalmazhatóságot a tényleges integrációs döntésekben.  

Eligazítást kaphatunk azonban a Szerződés XVII. címéből, mely a Gazdasági és társadalmi 

kohézió címmel ad szabályozást a folyamatról.  

"A Közösség fejleszti és tovább folytatja a gazdasági és társadalmi kohézió erősítésére 

irányuló tevékenységet annak érdekében, hogy elősegítse a Közösség egészének harmonikus 

fejlődését. 

A Közösség különösen azt tűzi ki célul, hogy csökkentse a különböző régiók közötti 

fejlettségben megmutatkozó eltérést és a kedvezőtlen adottságú régiók és szigetek - beleértve 

a falusi övezetek - elmaradottságát."29

A szabályozás így folytatódik: 

"A tagállamok olyan módon folytatják és egyeztetik gazdaságpolitikájukat, hogy elérjék a 

158. cikkben kitűzött célokat"30

A szabályozás tehát a Közösség egészének a harmonikus fejlődése érdekében kívánja a 

gazdasági és társadalmi kohéziót erősíteni, s az ehhez a célhoz vezető eszközök közül a 

Közösség egyes régiói között megmutatkozó fejlettségi különbségek csökkentését tekinti 

alapvető feladatának. Tekintettel arra, hogy a Közösség régiói fogalom pontosítása ezen a 

szabályozási szinten nem történt meg, az európai nagyobb, több országra kiterjedő régiók, 

illetve az egyes tagállamok területegységei közötti fejlettségi különbségek mérséklése 

egyaránt a közösség céljai között szerepel. A Közösség kompetenciája azonban a szabályozás 

alapján nem kizárólagos, hiszen az egyes tagállamok gazdaságpolitikájára vonatkozó 

                                                 
29 EK szerződés 158.(130/A) cikk 
30 EK szerződés 159.(130/B) cikk 
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egyeztetési kötelezettséget is magában foglalja, amennyiben ez a kohézió céljait szolgálja. Ez 

a szabályozás nem megy túl azon az előíráson, mely a Közösség céljainak érdekében előírt 

gazdaságpolitikai egyeztetést a szubszidiaritás elvének alkalmazása mellett lehetővé teszi.31

(A tagállamok gazdaságpolitikai önállóságának részbeni elvesztését eredményezte a 

Gazdasági és Monetáris Unióban észvevő országok önálló monetáris és részben költségvetési 

politikáját korlátozó Stabilitási és Növekedési Egyezmény)  

A Közösség a strukturális alapokon, vagyis az Európai Mezőgazdasági Orientációs és 

Garancia Alap Orientációs Részlegén, az Európai Szociális Alapon, az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapon, az Európai Beruházási Bankon és a Kohéziós Alapon keresztül biztosítja a 

közös politika forrásszükségletét. 

 

Megállapítható, hogy a társadalmi és gazdasági kohézió elsődlegesen a regionális területi 

fejlettségi különbségek fokozatos mérséklésére irányuló közösségi politikát jelenti, melyben 

az Európai Unió és tagállamai közötti feladatmegosztás keretében a tagállamok a 

gazdaságpolitikai keretfeltételek kialakításával járulnak hozzá a közösségi célok 

érvényesüléséhez. Bár a célok és az eszközök egymáshoz rendelése a közösségi politika 

általános megfogalmazása során bizonyos ellentmondást tartalmaz, ez az ellentmondás 

alapvetően a társadalmi és gazdasági kohézió és az egyéb közösségi célkitűzések kölcsönös 

függésének, interdependenciájának következménye, ezért nem gyengíti, hanem erősíti a 

kohézió céljának meghatározó jellegét a közösségi célok hierarchiájában, vagyis megalapozza 

a társadalmi és gazdasági kohézió kulcsszerepét az integráció eddigi és jövőbeni 

folyamatában. 

 

A regionális politika elemzésének keretében annak a kérdésnek vizsgálatára kerül sor, hogy a 

Közösség céljainak meghatározásával összhangban történt-e a regionális politika 

kialakítására. Ennek az elemzésnek a keretében a Közösség alapításától eltelt időszak egészét 

meg kell vizsgálni, hiszen a jelenlegi célok hosszabb, ma már történelminek tekinthető négy 

évtized folyamán alakultak ki.  

 

A regionális politika informális szakaszában a közösségi felhatalmazás mindössze a 

tagállami regionális politikai céloknak az egyéb közösségi politikákra, nevezetesen a 

mezőgazdasági és szociális, vagyis a közös piac kialakításához kapcsolódó szerkezetváltással 

                                                 
31 EK szerződés 4. és 5.(3/A és 3/B) cikk 
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összefüggő munkahely-teremtési politika regionális hatásának figyelemmel kísérésére 

korlátozódott, hiszen a regionális kiegyenlítődési folyamatok automatikus, gazdasági 

növekedés által indukált kiegyenlítődésének feltételezéséből indultak ki. A 60-as évek 

kedvező világgazdasági környezetéből következő látványos növekedés alátámasztani látszott 

ezt a feltételezést, ezért nem fogalmazódtak meg a közvetlen közösségi beavatkozásra 

vonatkozó törekvések.  

 

A kiegészítő regionális politika időszakában a regionális fejlesztési feladatok 

támogatásának igényét nem a regionális fejlettségbeli különbségek alakulása, hanem a 

Közösség bővítéséhez kapcsolódó költségvetési megfontolások hívták elő. Az 1973-ban 

felvételre került Nagy-Britannia mezőgazdasági importjához kapcsolódó költségvetési 

befizetési terhek csak úgy voltak elfogadtathatók, ha a regionális fejlesztési célokhoz 

kapcsolódó közösségi támogatások formájában Nagy-Britannia is részesül a közös 

költségvetés előnyeiből. Természetesen ehhez a tagállamok összességének egyetértése 

szükséges volt, ezért az új és az alapító tagállamok egyaránt részesültek az ekkor megalapított 

Európai Regionális Fejlesztési Alap által biztosított támogatásokból. A közösségi források a 

nemzeti regionális fejlesztési célok kiegészítéseként működtek, ezért egységes közösségi 

koncepció híján a regionális fejlettségi különbségek mérséklése irányában kifejtett hatást az 

értékelések inkább negatívan ítélik meg. Amennyiben a közösségi forrásoknak volt fejlettségi 

különbségeket mérséklő hatása, akkor is inkább a tagállamokon belüli különbségek 

mérsékléséhez járulhattak hozzá. 

 

Az önállósodó regionális politika időszakában a Közösség fokozatosan bővülő 

felhatalmazást kapott a nemzeti regionális politikákhoz nyújtott közösségi támogatás 

közösségi célokhoz rögzített folyósításában. Ezt a bővülő szerepet az Egységes Európai 

Okmányban rögzített előírások biztosították a közösségi regionális politika céljainak 

meghatározásával. A közösségi regionális politika céljainak szerződéses rögzítése 

elengedhetetlen következménye volt az Európai Közösség 1981-1986 években megvalósított 

bővítésének, melynek során a közösségi átlagnál lényegesen fejletlenebb dél-európai államok 

kerültek be tagállamok közé. Ezek a tagállamok csak a közösségi célok hangsúlyváltásának 

eredményeképp remélhették, hogy fokozatosan képesek lesznek megfelelni belépéskor a 

közös piac, majd 1994-től az egységes belső piac kihívásainak. A közös regionális politika 

forrásaiból biztosított támogatás gondoskodott arról, hogy a dél-európai térség államai 

fokozatosan versenyképessé váltak, s eredményesen zárkóznak fel a közösségi átlaghoz. A 
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közösségi költségvetésbe a fejlettebb államok által befizetett források sem tekinthetők 

egyoldalú tehervállalásnak, hiszen a regionális fejlesztésre a kedvezményezett tagállamok 

által kiadott összegek egy része megrendelések formájában a fejlett tagállamokba áramlik 

vissza, ezért itt fejti ki kedvező foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési hatását. Ezen felül a 

társadalmi és gazdasági kohézió előrehaladása a bővülő és egységesülő piac révén a Közösség 

valamennyi tagállamában egyenletesen osztja szét a korábban elmaradott régiók átlagon felüli 

fejlődéséből származó előnyöket.  

 

Az önálló regionális politika 1989-től szakaszolt időszakában az első jelentős kihívást az 

1995 évi bővítés jelentette. Ennek során az 1973. évi északi bővítéshez hasonlóan három 

jelentős költségvetési befizető ország csatlakozása történt meg, melyek számottevő 

mezőgazdasági szektor nélkül a mezőgazdasági politika keretében kevés támogatásra voltak 

jogosultak, s az akkori regionális fejlesztési célok keretében sem számíthattak jelentős 

forrásokra. Ezért megtörtént a regionális fejlesztési célok kiegészítése a 6. céllal, mely 

elsősorban Svédország és Finnország ritkán lakott régiói fejlesztésének támogatásával számol. 

Tekintettel arra, hogy az így rendelkezésre álló források elhanyagolható mértékűek a 

regionális politika összes forrásához viszonyítva, a regionális fejlesztési célok kibővítése az 

egyébként is nettó költségvetési befizetési pozícióval rendelkező új tagállamokra vonatkozóan 

a tagállamok konfliktusmentes egyetértésével találkozott. 

 

Az önálló regionális fejlesztési politika 2000-2006 közötti szakaszának lezárását jelentheti a 

kelet-közép-európai államok 2004-től megvalósuló felvétele az Európai Unió tagállamai közé. 

A bővülő tagállami körrel megnövekedő támogatási igény a tagállami politikák, köztük a 

regionális fejlesztési politika átalakítási igényét helyezi előtérbe. Erre az átalakításra a 2007-

ben kezdődő új költségvetési időszakban kerül majd sor.  

Az értekezés nem tekinti feladatának, hogy az egyes politikák módosításának részletes 

prognózisát nyújtsa, de a korábbi bővítések tapasztalatai alapján valószínűsíthető, hogy a 

közös regionális politika céljainak és eszközeinek módosításában nemcsak az európai 

integrációs folyamat, illetve a társadalmi és gazdasági kohézió elmélyítésének igénye játszik 

majd szerepet. Legalább ekkora súllyal alakítják majd a változtatásokat az egyes tagállamok 

költségvetési igényei és érdekei, illetve az Unió tagállamainak együtt-tartásához kapcsolódó 

érdekek, illetve az ehhez szükséges kompromisszumok megteremtésében való érdekeltség. 

Nehezíti a helyzetet, hogy a tagállamok számára az elkövetkező időszakban fokozatosan 

tudatosulnak a Gazdasági és Monetáris Unió működésének hatásai a növekedésre és 
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foglalkoztatottságra, a költségvetési és fizetési mérlegre, valamint az inflációra. Nem zárható 

ki, hogy egyes tagállamok a Gazdasági és Monetáris Unió működésének tulajdonított 

veszteségeiket esetleg a közös politikák prioritásainak átalakításával, vagy a bővítési folyamat 

esetleges fékezésével kívánják majd kompenzálni, ezért jelenleg e folyamat kimenetelének 

előrejelzése nem vállalható. 

A 2. fejezetben a regionális fejlesztési politika történeti elemzésének és célrendszerének 

tartalma és átalakulási folyamatának értékelése alapján az 1. és 2. tézisben megfogalmazott 

következtetések rögzítése indokolt:  

 

1. tézis: 

 

Az Európai Unió regionális fejlesztési politikájának célkitűzése a társadalmi és 

gazdasági kohézió megvalósítására kiemelt közösségi célként értékelhető, melynek 

jelentősége az Európai Gazdasági Közösség megalapításától fokozatosan növekedett. 

A gazdasági és társadalmi kohézió a közösségi célok hierarchiájában az egyéb 

célokkal és prioritásokkal együtt kölcsönös függésben van, megvalósítása az egyéb 

közösségi politikák lehetőségeinek és korlátozásainak szorításában alakult, melynek 

során különösen a közös költségvetés, illetve a tagállami befizetések érdekeivel került 

konfliktusba.  

 

2. tézis 

 

Az Európai Unió regionális politikájának jelenlegi célrendszerében a közösségi 

átlagtól elmaradó területegységek támogatására vonatkozó célok szolgálják 

közvetlenül a társadalmi és gazdasági kohézió célját. A gazdasági szerkezet 

átalakítására, valamint a humán erőforrás potenciál fejlesztésére, valamint az 

alacsony népsűrűségű területegységek népességmegtartó képességének erősítésére 

vonatkozó célok csak közvetve képesek a területegységek közötti különbségek 

mérséklésére, hiszen a támogatások az átlagos, vagy átlagon felüli fejlettségű régiók 

számára is hozzáférhetők.  A regionális támogatási célrendszer a tagállamok közötti 

költségvetési alku folyamatában alakult ki, ezért a regionális politikai célokon 

keresztül a gazdasági és társadalmi kohézió nem valósítható meg hatékonyan.        
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Az Európai Unió fejlődése során fokozatosan jutott el mai állapotáig, amikor is számos 

közösségi szintű együttműködés megvalósítása történik meg a tagállami együttműködés 

keretében. Az alapításkor csak a vámunió céljából adódó közös kereskedelempolitika és a 

közös mezőgazdasági politika célja volt adott. A tagállami együttműködés egyéb területekre 

történő kiterjesztése egyrészt az Európai Unió új tagállamokkal történő bővülésének, másrészt 

az együttműködés szerződéses kerete módosulásának következménye. Az alapító 

tagállamoktól eltérő fejlettséggel és a regionális fejlődés problémáival küzdő új tagállamok 

felvétele kényszerítette ki a regionális politika formális közösségi politika formájában való 

megjelenését. A regionális politika azonban az együttműködés kiterjesztése és elmélyítése 

közben rendszeresen konfliktusba került a közös költségvetés forrásképzési- és forráselosztási 

problémáival. A közös költségvetés átfogó reformjára több kísérlet történt, de máig is a 

költségvetési ciklusokhoz kapcsolódó pragmatikus alkuk visszatérő rítusa határozza meg 

rövidtávra a közösségi politikák mozgásterét, ami alapvetően a közös költségvetés 

legnagyobb befizető országának, a Német Szövetségi Köztársaságnak a teherviselő 

hajlandóságával és képességével függ össze. A közös költségvetés kiterjesztésével 

kapcsolatos konfliktushelyzet a kelet-közép-európai országok csatlakozásával éleződik, ezért 

újabb növekedési források feltárásáig a regionális fejlesztési politika csak az egyéb közösségi 

politikák terhére fejlődhet tovább.  

 

A 2007-2013. közötti időszak költségvetési alkujának elhúzódása, illetve a közösségi érdekek 

képviseletéért felelősséggel tartozó intézmények, mint az Európai Bizottság és Európai 

Parlament nyílt érdekellentéte a tagállami érdekeket képviselő Európai Tanáccsal az európai 

integráció felelős folytatásához szükséges költségvetési források biztosítása tárgyában arra 

utalnak, hogy a regionális fejlesztési politika, s ezzel a gazdasági-társadalmi kohézió ügye 

újra a költségvetési alkuk eredményének függvényében nyerheti el mozgásterét.   
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3 AZ EURÓPAI UNIÓ REGIONÁLIS FEJLŐDÉSE 
NEMZETKÖZI ÖSSZEFÜGGÉSEINEK ELEMZÉSE  

3.1 A gazdasági növekedés tényezőire vonatkozó közgazdasági elméletek 
eredményeinek alkalmazhatósága  

 

A növekedési elméletek32 a XX. század első harmadától, az 1929-33 évek világgazdasági 

válságát követően kerültek az elméleti közgazdaságtan érdeklődésének homlokterébe. A 

világgazdaság, s ezen belül a modern tőkés gazdaság fellendülésektől és visszaesésektől kísért 

fejlődési szakaszai természetesen a kezdetektől ismeretesek voltak a közgazdászok előtt. A 

fejlődés ciklikus jellegét azonban a klasszikus közgazdaságtanban a rendszer működési 

zavarára vezették vissza, hiszen a rendszer egyensúly felé törekvő jellegét általánosan 

adottnak tekintették, ezért a fejlődés töretlen jellegét megszakító eseti válságokat a rendszer 

önkorrekciójának keretében értelmezték. Az 1929-33 évi nagy gazdasági világválság indította 

először John Maynard Keynes-t, majd a nyomába szegődő elméleti közgazdászokat, hogy a 

nemzetgazdaságokban jelentkező tartós egyensúlytalanságok eredetével és kezelésével, s a 

növekedési forrásokkal elméleti szinten foglalkozzanak és a gazdaságpolitikai gyakorlat 

számára ajánlásokat fogalmazzanak meg. 

 

Keynes kiinduló felismerése a válság idején a kényszerű munkanélküliség tényének 

megállapítása, s ezzel egy alapvető részpiac, a munkaerőpiac tartós egyensúlyhiányának 

elismerése. Mivel a válság során a gazdaság automatizmusai nem képesek biztosítani a teljes 

foglalkoztatást lehetővé tevő összes keresletet, ezért megfelelő költségvetési politikával kell 

biztosítani azt a fogyasztási és beruházási szintet, ami mellett a piacok, köztük a 

munkaerőpiac is egyensúlyba kerülhet. Az összes keresleten belül kiemelt szerepet kap a 

kormányzat költségvetési politikája által közvetlenül befolyásolható közösségi beruházások 

nagysága, melynek növelésével a gazdaság egyensúlyi helyzete a válságban megteremthető, s 

a kormányzati beruházások segítségével indukált bővülő fogyasztás fokozatosan képes 

helyreállítani a magánszektor bizalmát is, ami a fellendülési szakaszt beindítja. A közösségi 

beruházásoknak nemcsak a válságból való kilábalásban van szerepe, mivel a növekvő 

életszínvonal mellett a társadalmi jövedelmek egyre nagyobb hányadát takarítják meg, ezért a 

növekvő megtakarítási hányad miatt csökkenő fogyasztási hányad kiegyenlítése érdekében is 

folyamatosan szükséges a közösségi költségvetésből finanszírozott beruházások fokozatosan 

bővülő szintjének biztosítása. A beruházási kereslet kiemelkedő szerepét az összes kereslet 

                                                 
32 A növekedési elméletek vázlatos ismertetése során Mátyás(1979) művének megállapításait használtam fel. 
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szintjének kialakításában az is indokolja, hogy a pótlólagos kereslet a multiplikátor-hatáson 

keresztül képes az összes kereslet bővüléséhez a pótlólagosan támasztott beruházási kereslet 

többszörösével hozzájárulni.33 Fentiek miatt a Keynes nyomdokain haladó elméleti 

közgazdászok a beruházások meghatározó szerepét hangsúlyozták a növekedés forrásai 

között, s erőfeszítéseik arra irányultak, hogy a beruházások hosszú távú egyensúlyának 

fenntartásához szükséges növekedési ütemét meghatározzák. 

 

Domar felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a pótlólagos beruházások a társadalmi 

eszközállományban pótlólagos kapacitásokat hoznak létre, ezért a beruházások nem 

bővíthetők minden határon túl akkor sem, ha az összes kereslet megteremtése ezt indokolná, 

mivel a beruházások felesleges kapacitásokhoz vezetnek. Domar törekvése ezért a 

beruházások olyan kívánatos szintjének meghatározása, mellyel az összes kereslettel 

összhangban növekednek a létrehozott kapacitások, s emellett jön létre a teljes 

foglalkoztatottság. A beruházás egyensúlyi növekedési üteme34 biztosítja a beruházások 

bővülésének azt a szintjét, amely megteremti a kapacitások és az összes kereslet egyenletesen 

bővülő szintjét, vagyis azt a beruházási expanziót, ami nem ütközik bele a piac bővülésének 

korlátjaiba, s így össztársadalmi szinten hatékonynak tekinthető.  

 

Harrod növekedési elmélete függvényszerű kapcsolatot keres a beruházások és az összes 

kereslet növekedése között. Az elméletben a multiplikátor-hatás mellett szerepet kap az 

akcelerátorhatás is, ami az összes kereslet által indukált beruházási igényt jelenti. Harrod 

növekedési elmélete szerint az összes kereslet egyensúlyi növekedési üteme annyi beruházást 

indukál az akcelerátor-hatáson keresztül, ami adott megtakarítási hányad mellett a 

multiplikátor-hatáson keresztül egyensúlyhoz vezető mértékben növeli az összes keresletet.35

 

Hicks az akcelerátor- és multiplikátor-hatás kölcsönhatásán alapuló Harrod-féle növekedési 

modellt fejlesztette tovább. A "Hozzájárulás az üzleti ciklusok elméletéhez" címmel 

megjelent írásában egy adott időszak fogyasztását és beruházását a korábbi időszakok 

jövedelmének függvényében határozza meg. A beruházásokat két csoportba osztja: míg az 

autonóm beruházásokat a modell külső tényezők által adottnak tekinti, az indukált 

                                                 
33  Y=1/s*I, ahol I a pótlólagos beruházás, Y az összes kereslet, s a megtakarítási hányad. Tehát 20% 
megtakarítási hányad esetén egységnyi beruházás 5 egységgel növeli az összes keresletet. 
34 ΔI/I=s*σ, ahol I a beruházás, s a megtakarítási hányad, σ egységnyi beruházás kapacitásnövelő tényezője. 
35 ΔY/Y=s/Cr , Y az összes kereslet, s a megtakarítási hányad, Cr az egyensúlyi növekedés melletti 
tőkekoefficiens 
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beruházásokat a korábbi két időszak jövedelmének változásaként határozza meg. Mivel a 

modell feltételezése szerint a korábbi időszak jövedelméhez igazodó fogyasztási és beruházási 

szándékok a készletállomány változásán keresztül maradék nélkül megvalósulnak, kizárólag 

az autonóm beruházások szintje képes hatást gyakorolni az összes kereslet nagyságára.  

 

Mivel az autonóm beruházások nagysága a modellen kívül kerül meghatározásra, az összes 

kereslet növekedése igazodik az autonóm beruházások nagyságához. Míg a korábbi időszakok 

jövedelméhez igazodó fogyasztás és indukált beruházás az összes kereslet alakulásának 

ciklikus jellegét eredményezik, az autonóm beruházások állandó bővülése gondoskodhat az 

összes kereslet egyenletes növekedéséről, s a válságban a fellendülés beindulásáról. Hicks 

elmélete lényegében árnyaltabb formában a Keynes-féle növekedési modell üzenetét közvetíti 

a gazdaságpolitikusok számára, vagyis az állam által kezdeményezett autonóm beruházások 

gazdaság- és növekedésélénkítő hatásának fontosságára hívja fel a figyelmet. 

 

 A neoklasszikus növekedési elmélet képviselői abból a feltevésből indultak ki, hogy a teljes 

foglalkoztatás megteremtése a gazdasági működési mechanizmusának érvényesülésén 

keresztül megteremthető. A neoklasszikus növekedési elméletek alapvetően a gazdasági 

növekedés kínálati oldalára koncentrálnak, lényegében a mikrogazdasági elemzésekből 

megismert termelési függvények makrogazdasági alkalmazását kísérlik meg.  

 

Solow termelési függvényében a nemzeti jövedelem a tőke, a munka és a technikai haladást 

megjelenítő időtényező függvényében változik. A termelési függvény együtthatóinak 

statisztikai becslésén keresztül kívánta az egyes termelési tényezők, illetve a technikai haladás 

szerepét meghatározni a nemzeti jövedelem növekedésében. Az egyes tényezők statisztikai 

vizsgálata során a technikai haladás meghatározó szerepét valószínűsítették, mivel pusztán a 

társadalmi termelés során alkalmazott tőkének és munkának mennyiségi bővülése nem 

eredményezhette volna az utóbbi évtizedekben statisztikailag megfigyelt jövedelembővülést, 

amennyiben a technikai haladás nem kísérte volna a mennyiségi változásokat. A technikai 

haladás egy része az újonnan beszerzett technológiák korszerűbb formáiban a beruházási 

javakban megtestesül, így megtestesült technikai haladásnak tekinthető, s így a tőke 

korösszetételének változásán keresztül vizsgálható, míg más része a munkaerő magasabb 

képzettségében, új munkaszervezési eljárásokban jelentkezik, így nem megtestesült technikai 

haladásnak tekinthető. Így a növekedési elméletek esetében egyre inkább el kell távolodni a 
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kezdeti két termelési tényezőre koncentráló vizsgálatoktól, s kísérletet kell tenni a technikai 

haladás sokszínűségét kifejező tényezők sokaságának bevonására az elemzésbe.  

 

Simon Kuznets alapvetően a kvantitatív növekedési elmélet megalapozójának tekinthető, aki 

gazdaságstatisztikai vizsgálati eredményeinek általánosításával kívánja a növekedés forrásait 

meghatározni. Az elmélet empirikus indíttatású, s az alapvetően hosszú távú idősorok 

vizsgálatára alapozza megállapításait. Több ország gazdaságfejlődésének elemzése során 

megállapítja, hogy a növekedés során az egyes országok fejlődési szakaszainak sajátos 

vonásai nagy hasonlóságot mutatnak, s ezért alkalmasak arra, hogy egy növekedési elmélet 

alapjául szolgáljanak. Ugyanakkor Kuznets nem tekinthető olyan elméleti közgazdásznak, 

akit megbénítanak a nagy teoretikus elődök absztrakt modelljei, mivel a tényekhez, a 

statisztikai adatokhoz elfogultság és részrehajlás nélkül közelít. 

Az "Egy növekedési elmélet körvonalai" című dolgozatában [Kuznets(1981),p.27-100)] 

foglalja össze a gazdasági növekedés forrásaira vonatkozó általánosítható megállapításait. A 

növekedés forrásainak vizsgálata során a XX. század iparilag fejlett országainak fejlődését 

elemzi. Ezek közé az országok közé sorolja a kelet-európai tervgazdálkodást folytató 

országokat is, mivel ezeket a nyugat-európai civilizáció oldalhajtásának tekinti, hiszen nem 

tekinthető új gondolatnak a nyugati gondolkodásban "annak az államnak a dicsőítése, 

amelyben egy réteg a társadalmat a közjó felülről meghatározott normái szerint irányítja"36.  

Tekintettel arra, hogy az elemzéseket a statisztikai adatokra alapozza, ezért a fejlett ipari 

államok köre nagyrészt azonosítható azokkal az országokkal, melyekben a statisztikai 

adatgyűjtés rendszere biztosítja az elemzések elvégzéséhez szükséges adathátteret. 

Kuznets összefoglalóan megállapítja, hogy egy adott ország gazdasági növekedése a népesség 

és az egy főre jutó termék tartós növekedésével definiálható. A növekedési elmélet tehát a 

népességnövekedés és a nemzeti termék növekedésének jellemzőit kívánja feltárni, 

rendszerbe foglalni.  

A népesség növekedése természetesen önmagában nem azonosítható gazdasági növekedéssel. 

Elsősorban azért, mert a XIX század közepétől globális tendenciának tekinthető, a Föld 

valamennyi országában jellemző tendencia, ugyanakkor egyre inkább felismerhető, hogy a 

túlzott népességnövekedés számtalan helyen nyomorral és elszegényedéssel együtt jár. A 

fejlett ipari társadalmak egy részére pedig a XXI. században az előrejelzések szerint 

népességstagnálás, esetleg visszaesés vár. Bár még nem tudjuk, hogy ez a gazdasági 

növekedést milyen mértékben fogja befolyásolni, feltételezhető, hogy a népességcsökkenés 
                                                 
36 Kuznets(1981)p.31 
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mértékével a növekedés, esetleg a társadalmi jólét nem esik vissza arányos mértékben, 

mindenesetre a népességalakulás minőségi tendenciái a mennyiségi növekedéssel 

párhuzamosan szintén vizsgálódást igényelnek egy növekedési elméletben.  

A népesség növekedésének alakulását a születési és halálozási arányszámok, illetve az 

országonkénti migrációs ráták befolyásolják. A születési és halálozási arányszámok az 

emberiség történelmében hosszú távon egyensúlyban voltak, a születési arányszám bizonyos 

fölénye mellett. Az utóbbi két évszázad népességrobbanása a halálozási arányszám radikális 

csökkenésének, illetve a születési arányszám lassabb visszaesésének következménye. 

Tekintettel arra, hogy a legfejlettebb országokban a születési arányszám jelenleg már a 

halálozási arányszám közelébe csökkent, feltételezhető, hogy a gyerekvállalási kedv kulturális 

és vallási okok miatt meglévő különbségei ellenére a társadalmi jólét növekedésével a 

születési arányszámok a Föld valamennyi országában csökkenek majd, s a népességrobbanás 

XX. század folyamán tapasztalható mértéke nem lesz tartós tendencia. A gazdasági 

növekedésre ugyanakkor nemcsak a népesség számának növekedése, hanem szerkezete is 

meghatározó hatást gyakorol. A népesség korösszetétele alapvetően meghatározza a 

munkaképes korú lakosság arányát a teljes népességben, a nyugdíjkorhatár, az iskoláztatás 

időszakának hossza hatást gyakorol a gazdaságilag aktív népesség arányára. Ezek a tényezők 

együttesen alakítják a munkavállalók és az eltartottak arányát, mely a gazdasági növekedés 

egyéb tényezőivel kölcsönhatásban áll. Az országok közötti migráció jelenleg politikai és 

gazdasági tényezőkre vezethető vissza. A klimatikus és környezeti változások a jövőben 

esetleg felerősíthetik az egyéb célú migráció kényszerét is. Míg a politikai és egyéb migráció 

okai sokszor kívül esnek a gazdaság világán, a gazdasági célú migráció az egy főre eső 

társadalmi termék különbségeire vezethető vissza, s alapvetően a szegény országokból a 

gazdag országok felé irányul. Feltételezhető, hogy az országok közötti fejlettségi különbségek 

mérséklése a gazdasági célú migráció csökkenéséhez is vezethet hosszú távon, bár ennek 

realitása jelenleg nem ítélhető meg.  

 

A gazdasági növekedés másik jellemzője a nemzeti termék növekedése. A nemzetállamok 

összehasonlíthatóságára az egy főre eső nemzeti termékre vonatkozó mutatók megfelelőek. 

Az egy főre eső GDP mutató széles körben elterjedt az országok közötti 

összehasonlításokban. Természetesen e mutató korlátjaival célszerű tisztában lenni. A 

különböző fejlettségi szinten levő országok összehasonlítása esetén a fejletlen országok 

fejlettségét ez a mutató alábecsüli, mert a társadalmi tevékenység egy része (házilagos 

tevékenységek, személyes gondoskodás) nem jelenik meg a statisztikai elszámolásokban. 
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Külön gondot jelent az eltérő pénznemben rendelkezésre álló adatok átszámítása, a megfelelő 

vásárlóerő-paritásos GDP/fő mutatók meghatározása.  

A népesség- és jövedelemnövekedés aggregált mutatói mellett a gazdasági növekedés 

szerkezeti mutatóinak hasonló fontosságot tulajdonít Kuznets. A gazdaság szerkezeti mutatói 

közül kiemelt fontosságot tulajdonít a  

• gazdaság ágazati szerkezetének (mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás); 

• jövedelmi szerkezetének (bér, vállalkozói nyereség, osztalék, kamat); 

• intézményi gazdaságszerkezet (vállalkozások, közcélú vállalkozások, alapítványok, 

kormányzati szervek); 

• jövedelem-eloszlási szerkezet; 

• fogyasztási-felhalmozási szerkezet; 

• termék eredet szerkezet (hazai, export, import). 

 

A fenti fontos szerkezeti jellemzőkön belül meghatározónak tekinti a társadalmi termék 

ágazati szerkezetének alakulását. A növekedési pályák elemzése során a mezőgazdasági 

termékek részarányának radikális visszaesését, illetve a szolgáltatási szektor bővülését tekinti 

általános növekedési jellemzőnek, ugyanakkor az ipari termékek termelésének növekedése, 

majd visszaesése az egyes országokban eltérő mértékben következett be, feltehetőleg a 

nemzetközi munkamegosztás általánossá válása miatt, hiszen az ipari termékek a leginkább 

alkalmasak a globális munkamegosztás folyamatába történő bevonásra. A mezőgazdasági és 

szolgáltatási termékek jellegükből adódóan korlátozottabban alkalmasak a világméretű 

csereforgalomban való részvételre. 

A mezőgazdaság jellemző visszaszorulása a gazdasági növekedés folyamatában együtt járt a 

vidéki népesség és életforma visszaszorulásával, s ezért az urbanizáció erőteljes 

felgyorsulásával. Természetesen ez a folyamat is telítődik, az urbanizáltság természetes 

korlátjai mellett a fejlett országokban az életminőség iránti fokozott igény, illetve a 

közlekedési és kommunikációs lehetőségek bővülése fokozatosan szuburbanizációs, illetve 

dezurbanizációs folyamatokhoz vezetett, ami természetesen nem a vissza-ruralizálódást 

jelenti, hanem az urbanizált életvitel szétterülését egy ország jelentős, korábban vidékies 

területeire is.  

 

A gazdasági növekedés utóbbi két évszázadának jellemző folyamata a tőkeállomány 

szakadatlan növekedése. Ez egyrészt a termelő beruházások magas szintjében, másrészt az 

állam által biztosított termelő és nem termelő infrastrukturális tőkeállomány, a közlekedési, 
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energiaátviteli valamint jóléti infrastruktúra bővülését jelenti. A statisztikai kiadványokban 

jellemzően a lakossági fogyasztásban megjelenő, de több cikluson keresztül használt tartós 

fogyasztási cikkekbe történő beruházás szintén jelentős növekedési forrást jelent, nem 

különben a lakosság egészségi és képzettségi állapotába, tehát az emberi tőkébe történő 

beruházás. 

Bár a gazdasági növekedés globális helyzetét kevésbé befolyásolja, az egyes országok 

gazdasági növekedésének jelentős forrása a nemzetközi munkamegosztás folyamatában 

jelentkező versenyhelyzet alakulása, a nemzetközi tényezőáramlásokban való részvétele. A 

népességalakulás tényezőinek meghatározásakor már felhívtam a figyelmet a népesség 

migrációjának szerepére. Ezen túlmenően a munkavállalási célú - nem végleges - migráció 

szintén befolyásolja mind a kibocsátó, mind a befogadó országok növekedési lehetőségeit. A 

nemzetközi turizmus egyre inkább meghatározó gazdasági jelentőségű, s nemcsak a turizmus 

cél-országainak gazdasága szempontjából, hanem a kibocsátó országok gazdaságában is, 

hiszen a turizmusra fordított jövedelmek jelentős motivációs forrást jelentenek a 

munkavállalók szempontjából.  

A külkereskedelmi forgalom adatai hasonlóképpen jelentősnek tekinthetők. Bár itt 

hagyományosan az áruforgalom kerül a figyelem középpontjába, a szolgáltatási szektor 

erőteljes bővülése indokolja a nemzetközi szolgáltatási forgalom hatásának megfigyelését is. 

Ez a nemzetközi kereskedelmi szállítás, telekommunikációs, banki és biztosítási valamint 

információs szolgáltatások mellett az előbb említett idegenforgalmi szolgáltatásokat is jelenti. 

A globális gazdaság kiépülése, a nemzetközi munkamegosztás elmélyülése együtt jár a 

nemzetközi tőkemozgások jelentőségének növekedésével. Ezek egy része a nemzetközi 

működő tőke beruházásokhoz kapcsolódik, de nem lehet figyelmen kívül hagyni a spekulatív 

jellegű, profitorientált pénztőke nemzetközi mozgását sem, mely komoly hatást képes 

gyakorolni az egyes kis, nyitott nemzetgazdaságok növekedési lehetőségeinek alakulására. 

 

A Kuznets által feltérképezett növekedési források között kiemelt szerep jut a politikának, a 

nemzetállamok közötti diplomáciai és katonai konfliktusok alakulásának. A XX. századi 

gazdasági növekedés és visszaesés forrásai között valóban meghatározó szerepet játszott a két 

világháború, illetve a hidegháború ideje alatt a két világrendszer közötti fegyverkezési 

verseny. Az 1990 után követő időszakban a háborús konfliktusok veszélye talán 

elhanyagolható lesz, ugyanakkor a fejlett és fejletlen világ közötti konfliktusok, a Huntington-

féle civilizációs viszályok gazdasági növekedést befolyásoló hatásával lehet számolni. 

Ezeknek a folyamatoknak a számszerűsítése azonban a fegyverkezésre és honvédelmi 
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szektorra vonatkozó adatok vékony csörgedezése miatt kevésbé válhat eredményesen 

kutatható területté.  

Kuznets megállapítja, hogy a főbb növekedési tényezők vizsgálata és összefüggéseiknek 

feltárása rendkívül ambiciózus cél, s egy átfogó növekedési elméletnek sok tekintetben a 

közgazdaságtudomány határain túlmenően a társadalom- és egyéb humán tudományok 

eredményeit is integrálni kell. A növekedési elmélet nem korlátozódhat néhány axiomatikus 

megállapításra, vagy a gazdasági növekedés lehetőségét néhány változóval bemutató 

matematikai modellre. "Az elmélet empirikusan meghatározható változóknak és 

kapcsolataiknak a folyamatos kutatását jelenti, és ezeket olyan sokféle feltétel közegében kell 

megvizsgálni, amilyen széles körben csak hozzáférhetünk a szükséges adatokhoz."37  

A fent idézett mondat üzenetét bátorításként értelmezve az értekezésben dokumentált 

kutatómunka keretében arra törekedtem, hogy a gazdasági növekedés különböző tényezőinek 

szerepét a hozzáférhető adatok alapján feltárjam a nyugat-európai gazdasági integráció 

folyamatában a területi fejlettségi különbségek alakulására, s értékeljem az Európai Unió 

regionális fejlesztési politikájának hatását a térségi kiegyenlítődésre. 

                                                 
37 Kuznets(1981)p.95 
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3.2 A gazdasági növekedés folyamatának és jellemző tényezőinek vizsgálata a 
Föld országainál a XX. század utolsó negyedszázada adatai alapján 

3.2.1 Az elemzés alapjául szolgáló felhasznált statisztikai eszköztár ismertetése 
 

A nyugat-európai gazdasági fejlődés regionális tendenciáinak elemzését megelőzően 

megvizsgáltam az európai országok fejlődési folyamatának illeszkedését a globális gazdaság 

fejlődéséhez. Ennek érdekében a számomra hozzáférhető, viszonylag frissnek tekinthető, 

egységes szemléletben összeállított statisztikai adattárban38 szereplő kiválasztott adatok 

alapján végeztem különféle statisztikai elemzéseket. A Világbank kiadványa a Föld 

valamennyi országára tartalmazza a fejlettség megítéléséhez szükséges, legfontosabb 

statisztikai mutatókat, kiemelten a népesség- és gazdaságfejlődésre, de a környezet állapotára 

és a nemzetközi kereskedelmi és tőkekapcsolatokra vonatkozó mutatókat is. Természetesen az 

egyes országok eltérő fejlettsége és érdekeltsége miatt a nemzeti statisztikai szolgálatok 

különböző részletezettséggel gyűjtik és publikálják az adatokat, ezért - különösen a gyengén 

fejlett országok esetében - számos adat hiányos. Ugyanakkor a legtöbb mutató rendelkezésre 

áll az 1980. illetve 1997/1998. évre vonatkozóan, ezért kiválóan alkalmas az adattár az időbeli 

fejlődés eredményeinek megítélésére, legalábbis keresztmetszeti elemzés formájában.  

Az elemzés során meghatározónak tekintettem a gazdasági fejlettséget és teljesítményt 

szintetikusan és viszonylag objektíven kifejező GDP/fő mutató alakulását, ezért a Világbank 

adattárában szereplő valamennyi országra kiterjesztettem az elemzést, melyeknél mind az 

1980. mind az 1998. évi adat rendelkezésre állt. Sajnálatos módon éppen Európában több új 

ország keletkezett a korábbi kelet-európai államszövetségek területén (Szovjetunió, 

Jugoszlávia, Csehszlovákia), ezek adatait ezért kényszerűen nem használhatta fel az elemzés. 

Remélem, hogy az ebből adódó adatvesztés a vizsgálat összesített megállapításait nem torzítja 

el annyira, ami a megállapítások irányultságát alapvetően megváltoztatná. Ezzel a 

korlátozással együtt is az adattárban szereplő 148 országából 107 országra terjed ki a 

vizsgálat, mely a Föld 1980. évi 4.430 millió lakosából 3.708 millió lakost foglal magában. A 

vizsgálat során a területi fejlettségi különbségek GDP/fő mutató alapján mért alakulását 

vizsgáltam meg földrészenként. Ezt követően egyes kiválasztott mutatók alakulásának a 

GDP/fő mutató alakulására történő hatását elemeztem, majd megkíséreltem a mutatók értékei 

alapján a vizsgált országokat klaszteranalízis segítségével 'fejlett', illetve 'fejletlen' ország-

csoportokba besorolni, illetve az ennek eredményeképpen létrejött ország-klaszterek 

                                                 
38 World Development Indicators, The World Bank, Washington, DC 2000. 

 66



helytállóságát megítélni. Az alkalmazott statisztikai módszereket röviden az egyes elemzések 

eredményeit tartalmazó ismertetésekhez kapcsolódóan mutatom be részletesen. 

Az elemzésekhez felhasznált mutatók kiválasztásakor a bőség zavarával küszködtem, ezért a 

kiválasztás során bizonyos esetlegesség is jelentkezhet. A kiválasztás során arra törekedtem, 

hogy a rendelkezésre álló nagy számú mutató közül azokat válasszam ki, melyek az egyes 

országok eltérő nagyságrendjéből adódóan szükségképpen jelentkező torzítások lehetőségét 

minimálisra csökkentik. Így a népesség abszolút mutatója helyett a népsűrűségi, vagy az 

urbanizáltsági ráta mutatóját használtam. Az értékbeli összehasonlításokat tartalmazó mutatók 

helyett a naturális mutatókat vontam be a vizsgálatba. Például az áramfelhasználás/fő kWh-

ban, vagy telefon- és PC-ellátottság 1000 főre. A mutatókat a növekedési elméletek 

ismertetése során meghatározott növekedési tényezőkhöz igazodóan alapvetően a 

tőkefelhasználás, az emberi erőforrások és a tudományos-technikai haladás tényezői köré 

csoportosítottam, ügyelve arra, hogy valamennyi faktor arányos képviselete megoldott legyen, 

ugyanakkor szerettem volna elkerülni a mutatók burjánzását, ezért mindegyik faktornál 

mindössze néhány - szubjektíven jellemzőnek ítélt, és a vizsgálatba bevont országokra 

rendelkezésre álló - mutatót választottam ki. 

 

A társadalmi tőkét jellemző mutatók közül a termelésben közvetlenül felhasznált tőke értékére 

és minőségére vonatkozó mutatók nem álltak rendelkezésre, ezért a GDP szektorális 

összetételére vonatkozó mutatókat elemeztem, hiszen az ipari és - a személyi szolgáltatások 

kivételével - a szolgáltatási szektor tőkeigényessége jelentősen meghaladja a mezőgazdasági 

termelés tőkeigényességét, valamint a termelés feltételeként jelentkező infrastrukturális 

ellátottsági mutatókat (áramfelhasználás, telefon- és számítógép-ellátottság) tekintettem a 

tőkeigényességet kifejező mutatóknak. 

Az emberi erőforrás tényezői közül a népsűrűségi, termékenységi az urbanizációs rátákat 

választottam ki, ezen kívül az egészségügyi és oktatási kiadások arányát tekintettem az emberi 

tényező minőségét meghatározó tényezők közül meghatározónak.  

Mindkét tényező esetében szerepelnek olyan minőségi mutatók, melyek a tudományos-

technikai haladás jellemzésére is alkalmasak, mint pl. az oktatási kiadások aránya, valamint a 

számítógép-ellátottsági mutatók, az alapvető tendenciák feltárását szolgáló vizsgálathoz 

felhasználtam még a K+F kiadások GNP-ben való részarányát jellemző mutatót is. 
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3.2.2 A fejlettségi különbségek alakulása a Föld vizsgálatba bevont országaiban 1980 
és 1998 között  

 

A fejlettségi különbségek alakulására vonatkozó elemzés a vizsgálatba bevont 107 ország 

adatai alapján történt. A felhasznált adatokat az 1. számú melléklet, míg az adatok 

kiértékelését a 2. számú melléklet tartalmazza.  

Az alkalmazott statisztikai jellemzők közül a középértéket és a szóródást leíró jellemzőket 

elemeztem. 

A középérték az adott mutató egyedi értékeit jellemző átlagos érték. A középértékek közül a 

számtani átlagot használtam fel. Gondot okozott, hogy a regionális adatok országokra 

vonatkozóan álltak rendelkezésre. Az egyes országok eltérő nagysága, népessége és gazdasági 

teljesítménye miatt az adatok egyszerű számtani átlagolása nem tekinthető megfelelőnek. 

Emiatt az egyes országokra vonatkozó adatok súlyozására került sor. A súlyozásra 

vonatkozóan különféle megoldások kínálkoztak, egyaránt indokolható a lakosságszám, illetve 

az egyes országok felszíne szerinti súlyozás. A felszín szerinti súlyozás, mint időben állandó 

súly használatát elvetettem, mivel az egyes országok, régiók gazdasági fejlettségét alapvetően 

a humán és egyéb erőforrások összessége határozza meg. A lakosságszám - mint a gazdasági 

fejlődés alapvető tényezője- szerinti súlyozás megfelelőnek mutatkozott, s általános 

gyakorlatnak tekinthető hasonló elemzések esetében. Gondot jelentett, hogy a lakosságszám 

időben változik, s hosszabb időtávot átfogó elemzések esetén a népességalakulás miatt 

jelentős eltolódások következhetnek be a súlyozás nem megfelelő értéke miatt. Az elemzés 

céljaira az 1980. évi lakosságszám szerinti súlyozást választottam, természetesen az 1998. évi 

lakosság szerinti súlyozás is elképzelhető lett volna.   

 

Az átlag mellett természetesen a mutató értékek változatosságát jellemző egyéb jellemzőket is 

felhasználtam. Az átlagos értéktől való eltérés megítélésére a szélső értékek (minimum és 

maximum) és a terjedelem vizsgálata kínálkozik. A terjedelem az adott mutató értékek 

maximális és minimális értékeinek különbsége. 

Az átlag körüli szóródás bemutatására alkalmas mérőszámok közül a szórás és a relatív szórás 

mérőszámának elemzését tekintettem a legalkalmasabbnak a vizsgálat szempontjából. 

A szórás az egyes értékek átlagtól való eltérésének átlagos négyzetes eltérése. 

A relatív szórás, vagy más néven szóródási együttható a szórás és az átlag hányadosa. 

Számításából adódóan a relatív szórás mutató képes az eltérő átlagos értékek körüli szórás 
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értékének százalékos formában történő kifejezésére, ezért különösen alkalmas különböző 

területegységekre, illetve időpontra vonatkozó adatok objektív összehasonlítására. 

 

Az 1980-1998 évek közötti időszakban a GDP/fő értéke a Föld országainak átlagában 

jelentősen, folyó áron 2586 $/fő értékről 5842 $/fő értékre nőtt. Ezen belül természetesen az 

egyes földrészek jelentősen eltérő értékekkel rendelkeznek. Míg Afrikában a GDP/fő mutató 

értéke 989 $/fő értékről 888 $/fő értékre csökkent, addig a többi kontinensen a mutató értéke 

nőtt. A mutató értéke 1998-ban közel azonos volt Európában (18579 $/fő) és Ausztráliában 

(18312$/fő), ettől elmarad a Dél- és Közép-Amerika szegényebb országait magában foglaló 

Amerikában (14.758 $/fő), s a kontinensek rangsorában Ázsia (2668 $/fő) értéke előzi meg 

Afrika (888 $/fő) értékét.  

A szélső értékek alapján is megállapítható, hogy az egyes országok jövedelmének szórása 

elképesztően nagy, Sierra Leone (Afrika) 132 $/fő értékével szemben Svájc (Európa) 37131 

$/fő értéke áll az 1998. év adatai alapján. Ezek a különbségek akkor is komoly problémákat 

jeleznek, ha tudjuk, hogy a szegényebb országokban a pénzben kifejezett GDP/fő értékei az 

eltérő fogyasztási struktúra és a piaci körbe nem kerülő társadalmi termelés nagy hányada 

miatt nem a tükrözik teljes mértékben a társadalmi jólétben megmutatkozó különbségeket. 

Az adatok elsődleges elemzésén túlmenően szükséges a szóródás objektív elemzése is a végső 

következtetés levonásához. Ennek érdekében az egyes országok adatainak a relatív szórás 

változásának elemzésére került sor az 1980-1998 közötti időszakban. Az elemzés eredményét 

az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

megnevezés 1980. évi  1998. évi 
Afrika GDP/fő relatív szórás 0,83 0,97
Amerika GDP/fő relatív szórás 0,77 0,86
Ausztrália és Új-Zéland GDP/fő relatív szórás 0,14 0,11
Európa GDP/fő relatív szórás 0,48 0,44
Ázsia GDP/fő relatív szórás 2,40 2,58
Föld országai GDP/fő átlag 2586 5942
Föld országai GDP/fő minimum 97 132
Föld országai GDP/fő maximum 29625 37131
Föld országai GDP/fő szórás 4054 9963
Föld országai GDP/fő relatív szórás 1,57 1,68
 
1. táblázat: A Föld országai közötti fejlettségi különbségek alakulása 1980-1998 között 

Forrás: World Development Indicators 2000; The World Bank, Washington 2000; p 186-188,38-40 alapján saját 
számítás 
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Megállapítható, hogy a relatív szórás értékei összességében 157%-ról 168%-ra növekedtek, 

tehát ennek alapján a fejlettségi különbségek összességben, kis mértékben erősödtek. Ezen 

belül az egyes kontinensek tekintetében eltérő tendenciák tapasztalhatók. Ausztrália és Európa 

a viszonylag kedvező kiindulási értékeket is javítani tudták, míg Afrika, Amerika és Ázsia 

esetében a fejlettségi különbségek erősödését állapíthatjuk meg. Ausztrália speciális 

helyzetben van, hiszen mindössze Ausztrália és Új-Zéland országokat fogja át, így a 

fejlettségi különbségek kialakulása sem várható. 

Európa esetében azonban figyelemreméltó, hogy a vizsgálatba bevont 19 ország úgy tudta a 

legmagasabb egy főre eső GDP értéket elérni, illetve az 1980. évi kiinduló értékhez képest 

növelni, hogy a területi fejlettségi különbségeket mérő relatív szórási mutatót csökkentette és 

a világ összes földrésze közül a legkedvezőbb értéket érte el. A tendencia egyértelmű 

igazolását akadályozza az a tény, hogy számos, alacsony fejlettségű európai ország azért nem 

került be az elemzésbe, mert az 1980. évi összehasonlításra alkalmas adatai nem álltak az 

adattárban rendelkezésre. 

Az európai értékkel szemben Amerika és Afrika relatív szórási érték mutatója tekinthető 

kedvezőnek, hiszen a Föld országainak átlaga alatt marad. Amerika esetében 86%, Afrika 

esetében 97%-os az 1998. évi érték, ugyanakkor Ázsia esetében a világátlag másfélszeresét 

elérő 258%-os értéket állapíthatunk meg, s ez az érték meghaladja az 1998. évi 240%-ot, így a 

fejlettségi különbségek szakadékának tágulását állapíthatjuk meg. Afrika esetében a 

viszonylag kedvező, átlag alatti érték az alacsony általános fejlettséggel indokolható, mely 

nem teszi lehetővé a kiugró értékek jelentkezését, s ezáltal a szóródás alacsony szintjét vonja 

maga után. Afrika esetében szintén az induló 1980. évi érték rosszabbodását figyelhetjük meg, 

hiszen a 83%-os relatív szórási érték nőtt 97%-ra. 

 

3. tézis 

 

Az 1980-1998 közötti időszak adatainak keresztmetszeti elemzése alapján 

megállapítható, hogy a világ országai közötti fejlettségi különbségek a gazdasági 

fejlettség növekvő szintje mellett emelkedtek. A fejlettségi különbségek mérséklődése 

ugyanakkor azon földrészek országai között jelentkezik, melyek a gazdasági fejlettség 

magas szintjét érték el. 

 

A földrészek versenyében a regionális fejlettségi különbségek enyhe növekedése tapasztalható 

az 1980-1998 közötti időszakban. A regionális fejlettségi különbségek növekedése a 
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gazdasági növekedés folyamatát kísérte, hiszen Afrika kivételével a földrészek 

mindegyikében az egy főre jutó GDP jelentős növekedése következett be a megfigyelési 

időszakban.  

A fejlettségi különbségek relatív szórási mutatóval kifejezett szintje függetlennek tűnik a 

gazdasági fejlettség általános szintjétől, hiszen Afrika és Amerika esetében a GDP/fő átlagos 

értékének mintegy 20-szoros eltérése is csaknem azonos relatív szórási mutató mellett 

figyelhető meg. 

 A fejlettségi különbségek csökkenése azokon a földrészeken valósult meg, melyek a 

gazdasági fejlettség magas fokán állnak (Ausztráliában és Európában), míg az alacsonyabb 

fejlettségű kontinenseknél a relatív szórási mutatóval kifejezett regionális fejlettségi 

különbségek kisebb-nagyobb mértékű növekedése figyelhető meg.  

 

3.3 A növekedési tényezők vizsgálata a Föld vizsgálatba bevont országaiban 
kiválasztott empirikus mutatók alapján 

3.3.1 A felhasznált módszertan bemutatása 
 

Az adatokat korrelációszámítás, regresszió-számítás és klaszteranalízis segítségével 

elemeztem.  

 

A regresszió-számítás alkalmazása során a kétváltozós lineáris regresszió alkalmazására 

került sor, mivel a legegyszerűbb összefüggésnek tekinthető, s a gyakorlatban megfelelő 

eredményekhez vezet, bár más görbetípusok alkalmazása egyes esetekben természetesen 

pontosabb eredmények érhetők el. Jelen vizsgálatokhoz a függő változó (GDP/fő adatok) és a 

független változó (egyes növekedési tényezők) közötti lineáris regresszió feltételezése 

kielégítő eredményekre vezetett, mivel nem a görbe minél pontosabb illeszkedésének 

meghatározása, hanem a regresszió, vagyis az illeszthetőség tényének megállapítása volt a 

vizsgálat célja. 

 

A klaszteranalízis segítségével adott valószínűségi változók értékei alapján az egyes 

területegységek (országok, illetve régiók) vonatkozásában csoportképzés (klaszterképzés) 

történik. A klaszterképzés segítségével az egyes klaszterekbe kerülő területegységek az adott 

valószínűségi változók értékei alapján szorosabb kapcsolatot, hasonlóságot mutatnak fel 

egymással szemben, mint a többi klaszterbe sorolt területegységekkel szemben.  
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A klaszterképzés legegyszerűbb formája, amikor különböző küszöb- illetve sávosan 

meghatározott értékek alapján hajtjuk végre a klaszterba sorolást. A klaszteranalízis fejlettebb 

formája, amikor különböző algoritmusok alapján a klaszterba sorolást a valószínűségi 

változók értékei különbségeinek minimalizálásával hajtjuk végre. A klaszteranalízis 

lefolytatására ma már különböző számítástechnikai programok állnak rendelkezésre, ezért a 

gondot ma már kevésbé a számítások elvégzése, hanem az eredmények megfelelő 

interpretálása jelentheti. A klaszterba sorolás kritériuma a valószínűségi adatok közötti 

euklideszi távolság minimalizálása. Az eljárás iteratív jellegű, azaz először a legnagyobb 

hasonlóságot felmutató két területegység kerül egy klaszterba, majd a klasztert újabb és újabb 

területegységekkel bővítik, míg valamennyi területegység klaszterekbe sorolása megtörténik.  

A növekedési tényezők és fejlettségi minták megállapítására szolgáló elemzés érdekében a 

viszonylag egyszerűen végrehajtható algoritmus kiválasztása történt meg. Az egyes 

területegységek két klaszterba történő válogatása volt a cél. A klaszter jellemzőinek elemzését 

követően a létrejött klasztert a fejlett és fejletlen területegységek klasztereként azonosítottam 

és a besorolt területegységek egyedi áttekintése alapján vontam le arra vonatkozó 

következtetést, hogy az adott növekedési tényező mennyiben alkalmas a fejlett és fejletlen 

országcsoportok klaszterének az elkülönítésére. 

 

3.3.2 Az emberi erőforrások hatásának vizsgálata a gazdasági fejlettségre 
 

Az emberi erőforrások vizsgálatában a demográfiai és a népességre vonatkozó minőségi 

mutatók elemzésére került sor. A népességalakulás gazdasági növekedést befolyásoló szerepe 

mind a gazdaságelméleti, mind a gazdaságtörténeti vizsgálódásokban meghatározó szerepet 

kapott. A népesség számbeli növekedése meghatározó volt a termelés növekedése 

szempontjából csakúgy, mint a fogyasztási piacok bővülése szempontjából. Ennek a 

demográfiai folyamatnak a hatása a gazdasági növekedésre és természetesen a gazdasági 

növekedés visszahatása a népesség mennyiségi és minőségi növekedésére a közgazdasági és 

statisztikai irodalomban részletesen feldolgozottnak tekinthető. Ezen a helyen kiemelem az 

európai gazdaságfejlődés hosszú távú tendenciáival foglalkozó gazdaságtörténeti munkát, 

mely központi jelentőséget tulajdonít az európai országok demográfiai fejlődési pályájának és 

az ennek következtében megerősödő európai gazdasági fölénynek a XIX-XX. század 

fejlődésében.39  

                                                 
39 Hartmut Kaelble: Auf dem Weg zu einer europäischen Gesellschaft; Beck Verlag München, 1987 
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Ebben a fejezetben annak a vizsgálatára kerül sor, hogy az egyes emberi erőforrásokra 

vonatkozó mutatók értékei és a gazdasági teljesítmény nagysága között megállapítható-e 

oksági összefüggés az 1980-1998 közötti időszakban. 

 

3.3.2.1 A népsűrűség és a gazdasági teljesítmény közötti összefüggés vizsgálata 
 

Az elemzésben felhasznált adatokat a 3. számú melléklet, a statisztikai számítások 

eredményeit a 4. számú melléklet tartalmazza:  

Az 1998. évi egy főre eső GDP és az 1998. évi népsűrűségi adat közötti összefüggést a 

korrelációs együttható alapján vizsgáltam. A korrelációs együttható mértéke 0,276, ami 

rendkívül enyhe pozitív összefüggést jelez, ami 1%-osvalószínűségi szinten tekinthető 

szignifikánsnak. 

A regressziós elemzés lineáris regressziót feltételezve  

GDP98=6188+3,264*NÉPSŰR  

 

összefüggést mutat, a t-próba +2-nél magasabb értéke az együtthatók megbízhatóságát 

mutatja, ugyanakkor az ANOVA tábla alapján azt a következtetést kell levonni, hogy a 

regressziós modell az adatok szóródásának csak alacsony hányadát képes magyarázni, ezért a 

regressziós modell megbízhatóságát óvatosan kell kezelni. 
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A klaszteranalízis eredményeként a vizsgálatba bevont országokat két klaszterbe sikerült 

besorolni. A klaszterképzés 5 iterációs lépésben történt, az 5. lépésben a klaszterba sorolás 

már nem változott. A végső klaszterbesorolás alapján az első klaszterbe 2.144 $/fő átlagos 

GDP értékkel és 101 fő/km2 népsűrűség értékkel rendelkező országok kerültek, míg a 

második klaszterben a 23.362$/fő GDP értékhez 616 fő/km2 átlagos népsűrűségi érték társul. 

Míg az 1. számú, fejletlen klaszter 83 országot tartalmaz, addig a 2. számú fejlett klaszter 

esetében 24 ország hozzárendelése történt meg. A klaszteranalízis eredménye megerősíti azt a 

kiinduló feltételezést, hogy a magas népsűrűség a gazdasági fejlettség magas szintjével jár 

együtt. A fejlett klaszterbe sorolt országok adatai a 3. számú melléklet alapján egyedileg 

értékelhetők, a jobb szemléltetés érdekében a GDP/fő és népsűrűségi ráta adatokat az 1. 

számú ábrában mutatom be. Az ábra nem tartalmazza Hong-Kong és Szingapúr adatait, mivel 

a kiugró népsűrűségi adatok az ábra áttekinthetőségét veszélyeztetnék. 

GDP/fõ és népsûrûség összefüggése

1998. évi adatok - fejlett cluster

Hong Kong és Szingapúr nélkül
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1. ábra: A GDP/fő és népsűrűségi ráta összefüggései a fejlett országok klaszterében 

Forrás: World Development Indicators 2000; The World Bank, Washington 2000; p 186-188,38-40 alapján saját 
szerkesztés 
 

3.3.2.2 A termékenységi ráta és a gazdasági teljesítmény közötti összefüggés vizsgálata 
 

Az elemzésben felhasznált adatokat az 5. számú melléklet, a statisztikai számítások 

eredményeit a 6. számú melléklet tartalmazza:  

Az egy főre eső GDP és a termékenységi ráta közötti összefüggést a korrelációs együttható 

alapján vizsgáltam. A korrelációs együttható mértéke az 1980. évi adatok alapján -0,573, az 
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1998. évi adatok alapján -0,695 volt, ami közepesen erős negatív összefüggést jelez, ami 1%-

os valószínűségi szinten tekinthető szignifikánsnak. 

 

A regressziós elemzés 1980. évre vonatkozóan lineáris regressziót feltételezve  

GDP80=11382 -228*SZÜL80 

 

illetve 1998. évre vonatkozóan 

GDP98=21691 - 564*SZÜL98 

 

összefüggést mutat, a t-próba +2-nél magasabb értéke az együtthatók megbízhatóságát 

mutatja. 

Az ANOVA tábla alapján azt a következtetést kell levonni, hogy a regressziós modell az 

adatok szóródásának 1980-ban magasabb, 1998-ban viszonylag alacsony hányadát képes 

magyarázni, ezért a regressziós modell megbízhatóságát óvatosan kell kezelni, bár a 

gazdasági fejlettség és a termékenységi ráta közötti negatív kapcsolat létét a vizsgálat 

megerősíti. Ennek alapján az a következtetés vonható le, hogy a fejlett államokban a 

termékenységi ráta alacsonyabb szintje, s ezáltal a munkaképes korú lakosság magasabb 

aránya is hozzájárul a jólét szintjéhez. 

Ha az 1980-1998. évek között a termékenységi ráta alakulását a 6. számú mellékletben 

található feldolgozás alapján megvizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a termékenységi 

ráta az 1980. évi 33,24 ezrelék értékről 26,21 ezrelékre csökkent a Föld vizsgált országainak 

átlagában. Árnyaltabb képhez jutunk, ha az egyes földrészek adatait vizsgáljuk meg. Míg 

Európában 14,16 ezrelékről 10,89 ezrelékre csökkent a termékenységi ráta, addig a 

legkedvezőtlenebb helyzetben levő Afrikában 44,74 ezrelékről csak 37,54 ezrelékre csökkent 

értéke. A gazdasági fejlettségi szint javításával párhuzamosan Ázsiában 32,57 ezrelékről 

23,17 ezrelékre javult a termékenységi ráta értéke, ami a világátlagot meghaladó mértékű 

javulást jelent. 

 

A klaszteranalízis eredményeként a vizsgálatba bevont országokat két klaszterbe sikerült 

besorolni. A klaszterképzés az 1980. évi adatok alapján 6, az 1998. évi adatok alapján 5 

iterációs lépésben történt, a 6. illetve 5. lépést követően a klaszterba sorolás már stabil maradt. 

Az 1998. évi klaszterbesorolás alapján az első klaszterbe 2.144 $/fő átlagos GDP értékkel és 

30 ezrelék termékenységi ráta értékkel rendelkező országok kerültek, míg a második 

klaszterben a 23.362$/fő GDP értékhez 13 ezrelék átlagos termékenységi ráta érték társul. 
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Míg az 1. számú, fejletlen klaszter 83 országot tartalmaz, addig a 2. számú fejlett klaszter 

esetében 24 ország hozzárendelése történt meg. Figyelemre méltó, hogy a klaszterképzés 

során a fejlett és fejletlen klaszterban sorolt országok köre nem változott a népsűrűségi érték 

alapján végzett klaszterba sorolás eredményével szemben. A klaszteranalízis eredménye 

megerősíti azt a kiinduló feltételezést, hogy az alacsony termékenységi ráta érték a gazdasági 

fejlettség magas szintjével jár együtt. A fejlett klaszterbe sorolt országok adatai a 5. számú 

melléklet alapján egyedileg értékelhetők, a jobb szemléltetés érdekében az 1998. évi GDP/fő 

és termékenységi ráta adatokat az 2. számú ábrában mutatom be.  

GDP/fõ és termékenység összefüggése

1998. évi adatok alapján - fejlett cluster
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2. ábra: A GDP/fő és termékenységi ráta összefüggései a fejlett országok klaszterében 

Forrás: World Development Indicators 2000; The World Bank, Washington 2000; p 186-188,42-44 alapján saját 
szerkesztés 

3.3.2.3 Az urbanizáltsági ráta és a gazdasági teljesítmény közötti összefüggés vizsgálata 
 

Az elemzésben felhasznált adatokat az 7. számú melléklet, a statisztikai számítások 

eredményeit a 8. számú melléklet tartalmazza. 

Az urbanizáltsági ráta azt mutatja, hogy egy adott ország lakosainak hány százaléka él 

városban. Természetesen a városfogalom eltérése az egyes országok között gondokat jelenthet 

a városi lakosság arányának mérésében, a Világbank kiadványa a városokban és a városias 

jellegű vonzáskörzetükben, a városi agglomerációkban élő lakosok arányát publikálta. Az 
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urbanizáltsági ráta a környezetre vonatkozó adatok között szerepel, s nem a népmozgalmi 

adatok között, véleményem szerint azonban a gazdasági fejlettséget alapvetően meghatározó 

mutatóról van szó, hiszen a viszonylag kis területen élő lakosság általános értelemben a 

gazdaság- és társadalomfejlesztés, speciálisan pedig a termelés, szolgáltatás, piacok olyan 

koncentrációját, a társadalmi tevékenység termelékenységnövelő specializációját teszi 

lehetővé, ami a hatékony gazdasági-társadalmi élet alapvető feltételeként jelentkezik. 

 

Az egy főre eső GDP és az urbanizáltsági ráta közötti összefüggést a korrelációs együttható 

alapján vizsgáltam. A korrelációs együttható mértéke az 1980. évi adatok alapján 0,638, az 

1998. évi adatok alapján 0,617 volt, ami közepesen erős pozitív, de a vizsgált időszakban kis 

mértékben visszaeső összefüggést jelez, ami 1%-os valószínűségi szinten tekinthető 

szignifikánsnak. 

 

A regressziós elemzés 1980. évre vonatkozóan lineáris regressziót feltételezve  

GDP80=-2261 +131,6*URB80 

 

illetve 1998. évre vonatkozóan 

GDP98=-6700 + 247,5*URB98 

 

összefüggést mutat, a t-próba -2-nél és +2-nél  magasabb értéke az együtthatók 

megbízhatóságára utal. 

 

Az ANOVA tábla alapján azt a következtetést kell levonni, hogy a regressziós modell az 

adatok szóródásának 1980-ban és 1998-ban is viszonylag alacsony hányadát képes 

magyarázni, ezért a regressziós modell megbízhatóságát óvatosan kell kezelni, így a 

gazdasági fejlettség és az urbanizáltsági ráta közötti kapcsolat létét a vizsgálat alapján nem 

lehet egyértelműen megerősíteni.  

 

Ha az 1980-1998. évek között az urbanizáltsági ráta alakulását a 8. számú mellékletben 

található feldolgozás alapján megvizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy az urbanizáltsági 

ráta az 1980. évi 37,55 százalék értékről 45,96 százalékra nőtt a Föld vizsgált országainak 

átlagában. Az urbanizáltsági ráta adatait az országok 1980. évi lakosságszáma alapján 

súlyoztam. Ha az egyes földrészek adatait vizsgálva megállapítható, hogy Európában a mutató 

értéke 71,5%-ról 74,77%-ra nőtt, míg a legkedvezőtlenebb helyzetben levő Ázsiában és 
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Afrikában 26,1%-ról illetve 27,68%-ról csak 35,53%-ra illetve 36,93%-ra nőtt értéke. A 

legmagasabb értékkel Ausztrália rendelkezik, ahol a mutató 85,48%-ról 85,17%-ra változott. 

Az enyhe mértékű csökkenés arra enged következtetni, hogy a 85%-os urbanizáltsági ráta 

érték körül várható a telítettség bekövetkezése, s esetleg a városiasodási folyamat 

visszafordulása is bekövetkezhet. Az urbanisztikával foglalkozó kutatók ezt azzal 

magyarázzák, hogy a városi infrastruktúra rurális területeken történő hozzáférhetősége és a 

közlekedési és kommunikációs viszonyok fejlődése az urbanizáció szakaszát követően a 

szuburbanizáció, illetve a dezurbanizáció szakaszát kényszeríti ki.40

 

A klaszteranalízis eredményeként a vizsgálatba bevont országokat két klaszterbe soroltam be. 

A klaszterképzés az 1980. évi adatok alapján 6, az 1998. évi adatok alapján 5 iterációs 

lépésben történt, a 6. illetve 5. lépést követően a klaszterba sorolás már stabil maradt. Az 

1998. évi klaszterbesorolás alapján az első klaszterbe 2.144 $/fő átlagos GDP értékkel és 48% 

urbanizációs ráta értékkel rendelkező országok kerültek, míg a második klaszterben a 

23.362$/fő GDP értékhez 79% átlagos urbanizáltsági ráta érték társul. Míg az 1. számú, 

fejletlen klaszter 83 országot tartalmaz, addig a 2. számú fejlett klaszter esetében 24 ország 

hozzárendelése történt meg. Figyelemre méltó, hogy a klaszterképzés során a fejlett és 

fejletlen klaszterban sorolt országok köre nem változott a népsűrűségi érték és termékenységi 

ráta alapján végzett klaszterba sorolás eredményével szemben. A klaszteranalízis eredménye 

erősíti azt a kiinduló feltételezést, hogy a magas urbanizáltsági ráta érték a gazdasági 

fejlettség magas szintjével jár együtt. A fejlett klaszterbe sorolt országok adatai a 7. számú 

melléklet alapján egyedileg értékelhetők, a jobb szemléltetés érdekében az 1998. évi GDP/fő 

és urbanizációs ráta adatokat a 3. számú ábrában mutatom be.  

                                                 
40 L. van den Berg- R. Drewett-L.H. Klaasen-A.Rossi-C.H.T. Vijverberg: A study of Growth and Decline, 
Pergamon Press Oxford, 1982p40-45 
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3. ábra: A GDP/fő és urbanizáltsági ráta összefüggései a fejlett országok klaszterében 

Forrás: World Development Indicators 2000; The World Bank, Washington 2000; p 150-152 alapján saját 
szerkesztés 
 

3.3.2.4 Az egészségügyi kiadások aránya és a gazdasági teljesítmény közötti összefüggés 
vizsgálata 

 

Az elemzésben felhasznált adatokat a 9. számú melléklet, a statisztikai számítások 

eredményeit a 10. számú melléklet tartalmazza. 

A Világbank felhasznált kiadványában az egészségügyi kiadások tartalmazzák az 

egészségügyre fordított valamennyi folyó és beruházási jellegű költségvetési és magán kiadást 

a GDP százalékában. Az egészségügyi kiadások magas aránya az általános felfogás szerint 

összhangban áll az országok gazdasági fejlettségével és általános jóléti szintjével, az emberi 

erőforrások fejlettségi szintjével, ezért indokolt figyelembe vétele a gazdasági fejlődés 

tényezőinek vizsgálata során.  

Az egy főre eső GDP és a költségvetési kiadások aránya közötti összefüggést a korrelációs 

együttható alapján vizsgáltam. A korrelációs együttható mértéke a rendelkezésre álló 1998. 

évi adatok alapján 0,544 volt, ami közepes pozitív összefüggésre utal, ami 1%-os 

valószínűségi szinten tekinthető szignifikánsnak. 

 

A regressziós elemzés 1998. évre vonatkozóan lineáris regressziót feltételezve  
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GDP80=-4816,8+2171,4*EÜKIAD98 

 

összefüggést mutat, a t-próbának a konstans esetében -2 értéket csak alig meghaladó mértéke 

az összefüggés alacsony szintű megbízhatóságára utal. 

 

Az ANOVA tábla alapján azt a következtetést kell levonni, hogy a regressziós modell az 

adatok szóródásának 1998. évi adatok alapján viszonylag alacsony hányadát képes 

magyarázni, ezért a regressziós modell megbízhatóságát óvatosan kell kezelni, így a 

gazdasági fejlettség és az egészségügyi kiadások aránya közötti kapcsolat létét a vizsgálat 

alapján nem lehet egyértelműen megerősíteni.  

 

Ha az 1998. évi egészségügyi kiadások földrészenkénti alakulását a 10. számú mellékletben 

található feldolgozás alapján megvizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a költségvetési 

kiadások arányának átlaga a GDP százalékában 5,6%, az egyes földrészek adatai viszonylag 

kis szóródást mutatnak. Az átlagos érték Afrika 4%-os értékétől Ausztrália 8%-os értékéig 

terjed. A szélső értékek Nigéria 0,7=-os értékétől az Egyesült Államok 13,9%-os kiemelkedő 

értékéig terjed.  

A klaszteranalízis eredményeként a vizsgálatba bevont országok esetében két klaszterbe 

történt meg. A klaszterképzés az 1998. évi adatok alapján 5 iterációs lépésben történt, az 5. 

lépést követően a klaszterba sorolás már stabil maradt. Az 1998. évi klaszterbesorolás alapján 

az első klaszterbe 2.209 $/fő átlagos GDP értékkel és 5% egészségügyi kiadási aránnyal 

rendelkező országok kerültek, míg a második klaszterben a 23.362$/fő GDP értékhez 7,5% 

átlagos egészségügyi kiadási arány társul. Az egészségügyi kiadások átlagos arányának 

közelsége a két klaszterben is arra utal, hogy az egészségügyi kiadások aránya önmagában 

nem tekinthető a különbségtétel szempontjából meghatározó jellegű mutatónak.  

Míg az 1. számú, fejletlen klaszter 74 országot tartalmaz, addig a 2. számú fejlett klaszter 

esetében 24 ország hozzárendelése történt meg. Figyelemre méltó, hogy a klaszterképzés 

során a fejlett klaszterba sorolt országok köre nem változott az előzőekben vizsgált mutatók 

alapján végzett klaszterba sorolás eredményével szemben. A fejletlen országok körében a 

besorolás azért szűkült 83 országról 74 országra, mivel 9 ország nem publikálta az 

egészségügyi kiadások arányára vonatkozó adatot. 
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A klaszteranalízis eredménye nem erősíti azt a kiinduló feltételezést, hogy a magas 

egészségügyi kiadási arány a gazdasági fejlettség magas szintjét vonja maga után. A fejlett 

klaszterbe sorolt országok adatai a 9. számú melléklet alapján egyedileg értékelhetők, a jobb 

szemléltetés érdekében az 1998. évi GDP/fő és egészségügyi kiadások arányára vonatkozó 

diagrammot a 4. számú ábrában mutatom be.  

GDP/fõ és egészségügyi kiadások összefüggése
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4. ábra: A GDP/fő és egészségügyi kiadások aránya összefüggései a fejlett országok klaszterében 

Forrás: World Development Indicators 2000; The World Bank, Washington 2000; p 186-188,90-92alapján saját 
szerkesztés 

3.3.2.5 Az oktatási kiadások aránya és a gazdasági teljesítmény közötti összefüggés 
vizsgálata 

 

Az elemzésben felhasznált adatokat a 11. számú melléklet, a statisztikai számítások 

eredményeit a 12. számú melléklet tartalmazza. 

Az oktatási kiadások aránya azt mutatja, hogy egy adott ország oktatásra fordított folyó és 

felhalmozási célú kiadásai a GNP hány százalékát teszik ki. A humán erőforrás képzettsége 

egyrészt egy adott társadalom jólétével mutat összefüggést, ezen kívül a társadalmi termelés 

fontos erőforrását jelenti, illetve összefüggést mutat fel a tudományos technikai haladással is, 

hiszen az új tudományos eredmények termelési célú alkalmazásának fontos feltételét adja az 

eredmények átültetésére képes képzett munkaerő. 

A Világbank által publikált adatok között az 1997. évi oktatási kiadások aránya szerepelt, 

ezért az elemzést ennek alapján, illetve az egy főre jutó GDP 1998. évi értéke alapján 

végeztem el. 
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Az egy főre eső GDP és az oktatási kiadások közötti összefüggést a korrelációs együttható 

alapján vizsgáltam. A korrelációs együttható mértéke az 1980. évi adatok alapján 0,202, az 

1997. évi adatok alapján 0,321 volt, ami enyhe pozitív összefüggésre utal, ami a vizsgált 

időszak során szorosabbá válhatott. A korrelációs összefüggés 1980-ban 5%-os, míg 1997-

ben 1%-os valószínűségi szinten tekinthető szignifikánsnak. 

 

A regressziós elemzés 1980. évre vonatkozóan lineáris regressziót feltételezve  

GDP80= 1541,1 + 572,6*OKT80 

 

illetve 1997. évre vonatkozóan 

GDP98= 152,1 + 1651,1*OKT98 

 

összefüggést mutat. 

 

Az 1980. évi adatok alapján végzett elemzés esetében a t-próba 1,158 értéke azt mutatja, hogy 

a konstans esetében a regressziós elemzés nem vezetett megbízható eredményre. 

Az 1997. évi adatok esetében a t-próba 0,062 értéke a konstans becslésének nem kielégítő 

megbízhatóságára utal. 

 

Az ANOVA tábla alapján azt a következtetést kell levonni, hogy a regressziós modell az 

adatok szóródásának 1980-ban és 1997-ban is viszonylag alacsony hányadát képes 

magyarázni, ezért a regressziós modell megbízhatóságát óvatosan kell kezelni, így a 

gazdasági fejlettség és az oktatási kiadások aránya közötti kapcsolat létét a vizsgálat alapján 

nem lehet egyértelműen megerősíteni.  

 

Ha az 1980-1997. évek között az oktatási kiadások arányának alakulását a 12. számú 

mellékletben található feldolgozás alapján megvizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy az 

oktatási kiadások aránya az 1980. évi 4,251% értékről 4,497% százalékra nőtt a Föld vizsgált 

országainak átlagában. Az adatok alapján megállapítható, hogy a fejlettség szerint 

homogénnak tekinthető Ausztrális és Európa ráfordításai legmagasabbak, (1997. évi 6,35 és 

5,621%), míg Afrika adatai megelőzik Amerika adatait. (1997. évi 4,41% és 4,22%) A 

legkedvezőtlenebb az ázsiai országok átlaga 3,80%-kal.  
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A klaszteranalízis eredményeként a vizsgálatba bevont országokat két klaszterbe soroltam be. 

A klaszterképzés az 1980. évi adatok alapján 6, az 1997. évi adatok alapján 5 iterációs 

lépésben történt, a 6, illetve az 5. lépést követően a klaszterba sorolás már stabil maradt. Az 

1980. évi klaszterbesorolás alapján az első klaszterbe 1.742 $/fő átlagos GDP értékkel és 

4,0% oktatási kiadási aránnyal rendelkező országok kerültek, míg a második klaszterben a 

13.650$/fő GDP értékhez 5,4% átlagos oktatási kiadási arány társul. 1997. évi 

klaszterbesorolás alapján az első klaszterbe 2.387 $/fő átlagos GDP értékkel és 4,2% oktatási 

kiadási aránnyal rendelkező országok kerültek, míg a második klaszterben a 23.362$/fő GDP 

értékhez 5,5% átlagos oktatási kiadási arány szerepel.  

Az 1. számú, fejletlen klaszter 1980-ban 78 országot tartalmaz, a 2. számú fejlett klaszter 

esetében 18 ország hozzárendelése történt meg. Az 1998. évi adatok alapján alapján a fejletlen 

klaszterben 73 ország, a fejlett klaszterben 24 ország szerepel. Figyelemre méltó, hogy az 

1997. évi klaszterképzés során a fejlett és fejletlen klaszterban sorolt országok köre nem 

változott a korábban vizsgált mutatók alapján végrehajtott klaszterba sorolás eredményével 

szemben. A klaszteranalízis eredménye erősíti azt a kiinduló feltételezést, hogy a magas 

urbanizáltsági ráta érték a gazdasági fejlettség magas szintjével jár együtt, bár az oktatási 

kiadásokra vonatkozó átlagos klaszterértékek közelsége arra utal, hogy az oktatási kiadások 

arányának mutatója nem elegendő a fejlett és fejletlen országok mezőnyének szétválasztására. 

A fejlett klaszterbe sorolt országok adatai a 11. számú melléklet alapján egyedileg 

értékelhetők, a jobb szemléltetés érdekében az 1997. évi GDP/fő és az oktatási kiadások 

arányára vonatkozó adatokat az 5. számú ábrában mutatom be. 
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GDP/fõ és költségvetési oktatási kiadások

1997/98. évi adatok alapján - fejlett cluster
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5. ábra: A GDP/fő és az oktatási kiadások arányának összefüggései a fejlett országok klaszterében 

Forrás: World Development Indicators 2000; The World Bank, Washington 2000; p 186-188,70-72 alapján saját 
szerkesztés 
 

3.3.3 A társadalmi tőkemutatók hatásának vizsgálata a gazdasági fejlettségre 

3.3.3.1 A gazdaságszerkezet és a gazdasági teljesítmény közötti összefüggés vizsgálata 
 
Az elemzésben felhasznált adatokat a 13. számú melléklet, a statisztikai számítások 

eredményeit a 14. számú melléklet tartalmazza. 

A gazdaságszerkezeti mutatók arról nyújtanak információt, hogy egy adott országban a 

mezőgazdasági, ipari és szolgáltató szektor a GDP termelésének mekkora hányadáért 

felelősek. A Világbank által publikált adatok között mind az 1980, mind az 1998. évi ágazati 

arányok szerepelnek, így a gazdaságszerkezet időbeli átalakulására vonatkozó 

következtetések levonására is sor kerülhetett. 

 

Az egy főre eső GDP és az egyes gazdasági szektorok aránya közötti összefüggést a 

korrelációs együttható alapján vizsgáltam.  

 

Az agrárszektor esetében a korrelációs együttható mértéke az 1980. évi adatok alapján -0,592, 

az 1998. évi adatok alapján -0,564 volt, ami közepesen erős negatív összefüggésre utal, ami a 

vizsgált időszak során lazábbá vált. A korrelációs összefüggés mindkét vizsgált időszakban  

1%-os valószínűségi szinten tekinthető szignifikánsnak. 
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Az ipari szektor esetében a korrelációs együttható mértéke az 1980. évi adatok alapján 0,545, 

az 1998. évi adatok alapján 0,158 volt, ami 1980-ban közepesen erős pozitív összefüggésre 

utal, de 1998-ra lényegében a 0,2 értéket alulmúlása miatt értékelhetetlenné vált.  

A korrelációs összefüggés 1980-ban 1%-os valószínűségi szinten tekinthető szignifikánsnak. 

 

A szolgáltató szektor esetében az ipari szektorral ellentétes folyamat figyelhető meg. A 

korrelációs együttható mértéke az 1980. évi adatok alapján 0,122, ami lényegében az 

összefüggés hiányára utal, míg az 1998. évi adatok alapján 0,511 volt, ami közepesen erős 

pozitív összefüggésre utal. A korrelációs összefüggés 1998-ban 1%-os valószínűségi szinten 

tekinthető szignifikánsnak. 

 

A gazdaságszerkezet és a gazdasági fejlettség összefüggése vonatkozásában az a 

következtetés vonható le, hogy az agrárszektor aránya mindkét időszakban közepesen erős 

negatív korrelációt mutat az egy főre eső GDP értékével. Az 1980. évi adatok alapján az ipari 

szektor és a gazdasági fejlettség közötti pozitív összefüggés hipotézise erősíthető meg, míg az 

1998. évi adatok alapján a szolgáltató szektor aránya és a gazdasági fejlettség közötti 

korrelációs összefüggés hipotézise nyert megerősítést. Ez az összefüggés arra az egyébként is 

ismert tendenciára hívja fel a figyelmet, hogy a gazdasági fejlődés motorját egyre kevésbé 

jelenti az egyes országok ipari teljesítménye, hanem a gazdasági haladás fő forrásává a 

szolgáltató szektor válik. Ezzel a fejlődési tendenciával párhuzamosan állandósul az a 

korábban is meglévő tendencia, hogy az agrárszektor jelentős súlya a gazdasági fejletlenség 

konzerválását eredményezi az egyes országokban és régiókban. 

 

A korrelációs elemzés eredményei alapján a regresszióra vonatkozó számításokat, már csak az 

agrárszektor és a GDP/fő mutató közötti összefüggés számszerűsítésére vonatkozóan 

végeztem el. 

 

A regressziós elemzés 1980. évre vonatkozóan lineáris regressziót feltételezve  

GDP80= 7631,1 - 191,8*AGR80 

 

illetve 1998. évre vonatkozóan 

GDP98= 11086 - 305,2*AGR98 
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összefüggést mutat. 

 

Mind az 1980, mind az 1998. évi elemzés esetében a t-próba +2, illetve -2 értéket jelentősen 

meghaladó értéke azt mutatja, hogy a regressziós elemzés megbízható eredményt adott, tehát 

az agrárszektor súlya és a gazdasági fejlettség közötti fordított összefüggésre vonatkozó 

hipotézis fenntartható. 

 

Az ANOVA tábla alapján azt a következtetést kell levonni, hogy a regressziós modell az 

adatok szóródásának 1980-ban túlnyomó hányadát képes magyarázni, azonban az 1998. évi 

modellre vonatkozóan ez nem igaz, így ebben az esetben a regressziós modell 

megbízhatóságát óvatosan kell kezelni, így a gazdasági fejlettség és az agrárszektor aránya 

közötti kapcsolat létét a vizsgálat alapján 1998. évre vonatkozóan nem lehet egyértelműen 

megerősíteni.  

 

Ha az 1980-1998. évek között az egyes szektorok arányának alakulását a 14. számú 

mellékletben található feldolgozás alapján megvizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy az 

agrárszektor aránya az 1980. évi 20,63% értékről 1998. évre 19,19% százalékra csökkent. Az 

ipari szektor aránya 33,04%-ról 28,55%-ra, míg a szolgáltatási szektor aránya 46,29%-ról 

51,75%-ra nőtt a Föld vizsgált országainak átlagában. Az adatok alapján megállapítható, hogy 

Ausztrália és Európa rendkívül alacsony agrárszektor részaránnyal rendelkezik (3% és 4,3%) 

a legmagasabb értékkel rendelkező Afrikával szemben. (29,5%) A szolgáltatási szektor 

esetében az élenjáró Ausztrália és Európa 71% és 61% értékével szemben Afrika 45,4% 

értéke áll 1998. évben. A legkisebb szóródást mutatják az ipari szektor arányára vonatkozó 

adatok, érdekesség, hogy ennél a mutatónál a legmagasabb értéket Ázsia éri el 39%-kal, míg a 

legalacsonyabb értéket felmutató Afrika alig marad el Ausztrália megfelelő értékétől. 25,1% 

és 26% 

 

A klaszteranalízis eredményeként a vizsgálatba bevont országokat a fejletlen és fejlett 

országok klaszterébe soroltam be.  

A GDP/fő és az agrárszektor aránya alapján végzett klaszterképzés az 1980. és 1998. évi 

adatok alapján 5 iterációs lépésben történt, az 5. lépést követően a klaszterba sorolás már 

stabil maradt. Az 1980. évi klaszterbesorolás alapján az első klaszterbe 1.571 $/fő átlagos 

GDP értékkel és 24% agrárszektor aránnyal rendelkező országok kerültek, míg a második 

klaszterben a 13.146$/fő GDP értékhez 5% átlagos agrárszektor arány társult.  
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Az 1998. évi klaszterbesorolás alapján az első klaszterbe 1.875 $/fő átlagos GDP értékkel és 

22% agrárszektor aránnyal rendelkező országok kerültek, míg a második klaszterben a 

24.149$/fő GDP értékhez 3% átlagos agrárszektor arány szerepel. Az 1. számú, fejletlen 

klaszter 1980-ban 81 országot tartalmaz, a 2. számú fejlett klaszter esetében 18 ország 

hozzárendelése történt meg. Az 1998. évi adatok alapján a fejletlen klaszterben 79 ország, a 

fejlett klaszterben 14 ország szerepel. A klaszteranalízis eredménye erősíti azt a kiinduló 

feltételezést, hogy a magas agrárszektor arány a gazdasági fejlettség alacsony szintjével jár 

együtt. Az agrárszektor arányra vonatkozó átlagos klaszterértékek távolsága megerősíti azt a 

feltételezést, ez a mutató megfelelőnek tekinthető a fejlett és fejletlen országok mezőnyének 

szétválasztására.A fejlett klaszterbe sorolt országok adatai a 13. számú melléklet alapján 

egyedileg értékelhetők, a jobb szemléltetés érdekében az 1998. évi GDP/fő és az agrárszektor 

arányára vonatkozó adatokat a 6. és 7. számú ábrában mutatom be. 

GDP/fõ és agrár szektorban termelt GDP arány
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6. ábra: A GDP/fő és az agrárszektor arányának összefüggései a fejlett országok klaszterében  
Forrás: World Development Indicators 2000; The World Bank, Washington 2000; p 186-188 alapján saját szerkesztés 
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GDP/fõ és agrár szektorban termelt GDP arány

1998. évi adatok alapján - fejlett cluster
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7. ábra: A GDP/fő és az agrárszektor arányának összefüggései a fejlett országok klaszterében  

Forrás: World Development Indicators 2000; The World Bank, Washington 2000; p 186-188 alapján saját 
szerkesztés 
 

3.3.3.2 Az infrastuktúra fejlettségét kifejező mutatók és a gazdasági teljesítmény közötti 
összefüggés vizsgálata 

 

Az elemzésben felhasznált adatokat a 15. számú melléklet, a statisztikai számítások 

eredményeit a 16. számú melléklet tartalmazza. 

Az infrastruktúra fejlettsége a termelés, szolgáltatás és elosztás általános gazdasági 

feltételrendszerét jelenti. Az elemzéshez felhasznált mutatók egyrészt a termelés 

energiaellátottságát fejezik ki és ezáltal a termelő infrastruktúra fejlettségéről adnak számot 

(áramfelhasználás), másrészt a telefonellátottsági és személyi számítógép ellátottsági mutatók 

a gazdasági tevékenység kommunikációs és információ-ellátottsági feltételeiről számolnak be, 

s részben képesek a tudományos technikai haladás adott országban meglévő szintjéről képet 

adni. Az egy főre eső áramfelhasználás kWh mértékegységben állt rendelkezésre az 1997. 

évre, így ennek összefüggését vizsgáltam az 1998. évi egy főre jutó GDP-vel, bár a két 

időszak adatai között logikai összefüggés természetesen nem állapítható meg, amennyiben 

nem feltételezünk pontosan egy éves késleltetést az áramfogyasztás gazdasági teljesítményre 

gyakorolt hatása között. Ennek ellenére is jogosnak tűnik a vizsgálat elvégzése, hiszen sem az 

áramfogyasztás, sem a gazdasági teljesítmény nem mutat az egyes évek között jelentős 

ingadozásokat átlagos konjunkturális időszakok esetében. 
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Az egy főre eső GDP és az egyes infrastrukturális mutatók összefüggését a korrelációs 

együttható alapján vizsgáltam.  

 

Az egy főre eső áramfogyasztás esetében a korrelációs együttható mértéke az 1997. évi 

adatok alapján 0,810, ami kiemelkedően erős pozitív összefüggésre utal. A korrelációs 

összefüggés 1%-os valószínűségi szinten tekinthető szignifikánsnak. 

 

Az ezer főre eső telefonvonal ellátottság esetében a korrelációs együttható mértéke az 1998. 

évi adatok alapján 0,924, ami szintén kiemelkedően erős pozitív összefüggést mutat. A 

korrelációs összefüggés 1%-os valószínűségi szinten tekinthető szignifikánsnak. 

 

Az ezer főre eső PC-ellátottság esetében a korrelációs együttható mértéke az 1998. évi adatok 

alapján 0,925, ami kiemelkedően erős pozitív összefüggésre utal. A korrelációs összefüggés 

1%-os valószínűségi szinten tekinthető szignifikánsnak. 

 

Mindhárom mutató esetében a gazdasági teljesítmény és a különféle infrastrukturális mutatók 

közötti kiemelkedően magas korrelációs összefüggés állapítható meg, így az 1997/1998. évi 

adatok arra az ismert tendenciára hívják fel a figyelmet, hogy a gazdasági fejlődés általános 

hátterét jelentő infrastruktúra fejlettsége a gazdasági haladás fő forrásává válik. A termelő 

infrastrukturális háttér mellett meghatározó jelentőségű lesz a telekommunikációs és 

információ-feldolgozó infrastrukturális háttér is, ami az információ- és tudásalapú gazdasági 

ágazatok fejlesztésére irányíthatja a figyelmet. 

 

A korrelációs elemzés eredményei alapján a regresszióra vonatkozó számításokat az egyes 

infrastrukturális mutatók és a GDP/fő mutató közötti összefüggés számszerűsítésére 

vonatkozóan végeztem el. 

 

A regressziós elemzés az 1997. évi áramfogyasztás és az egy főre eső GDP között lineáris 

regressziót feltételezve  

GDP98= 459,6 + 1,8*ÁRAM97 

 

összefüggést mutat. 
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A konstans esetében a t-próba +2 értéket el nem érő értéke azt mutatja, hogy a regressziós 

elemzés a konstansra vonatkozóan nem kellően megbízható eredményt adott, tehát az 

áramfelhasználás és a gazdasági fejlettség közötti lineáris összefüggésre vonatkozó hipotézist 

óvatosan kell kezelni. 

 

Az ANOVA tábla alapján azt a következtetést kell levonni, hogy a regressziós modell az 

adatok szóródásának túlnyomó hányadát képes magyarázni, így a regressziós modell 

megbízhatósága megfelelőnek tekinthető. 

 

A regressziós elemzés az 1998. évi telefonellátottság és az egy főre eső GDP között lineáris 

regressziót feltételezve  

GDP98= -690 + 41,5*TEL98 

 

összefüggést mutat. 

 

A konstans esetében a t-próba +2 értéket el nem érő értéke azt mutatja, hogy a regressziós 

elemzés a konstansra vonatkozóan nem kellően megbízható eredményt adott, tehát a 

telefonellátottság és a gazdasági fejlettség közötti lineáris összefüggésre vonatkozó hipotézist 

óvatosan kell kezelni. 

 

Az ANOVA tábla alapján azt a következtetést kell levonni, hogy a regressziós modell az 

adatok szóródásának túlnyomó hányadát képes magyarázni, így a regressziós modell 

megbízhatósága megfelelőnek tekinthető. 

 

A regressziós elemzés az 1998. évi PC-ellátottság és az egy főre eső GDP között lineáris 

regressziót feltételezve  

GDP98= 1548,5 + 71,9*PC98 

 

összefüggést mutat. 

 

A t-próba +2 értéket meghaladó értéke azt mutatja, hogy a regressziós elemzés kellően 

megbízható eredményt adott, tehát a PC-ellátottság és a gazdasági fejlettség közötti lineáris 

összefüggésre vonatkozó hipotézist elfogadhatónak lehet tekinteni. 
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Az ANOVA tábla alapján azt a következtetést kell levonni, hogy a regressziós modell az 

adatok szóródásának túlnyomó hányadát képes magyarázni, így a regressziós modell 

megbízhatósága megfelelőnek tekinthető. 

 

Az egyes mutatók átlagos értékeinek alakulását az egyes földrészeken megvizsgáljuk, 

megállapítható, hogy  

• az egy főre jutó áramfelhasználás az élenjáró Ausztráliában a Föld átlagának csaknem 

háromszorosát teszi ki 8343,5 kWh/fő értékkel, Európa kis mértékben lemaradva a 

második helyen található 6687,8 kWh/fő értékkel. Ezek az értékek csaknem húszszorosan 

haladják meg a leggyengébb értéket mutató Afrika 500 kWh/fő értéket alulmúló adatát. 

• az ezer főre eső telefonellátottság tekintetében Ausztrália és Európa 496 db/1000 fő értéke 

több, mint kétszerese a világátlagnak és Afrika 24,5 db/ezer fő értékét szintén húszorosan 

haladja meg.  

• az ezer főre eső PC-ellátottság esetében Ausztrália meggyőző fölényel vezet Európa előtt. 

(347 és 229 db/100 fő) A leggyengébb értékkel rendelkező Afrikával szemben az előny 

még nagyobb, mint az előző mutatók esetében. (11 db/1000 fő) Érdekesség, hogy az 

utóbbi mutatók esetében Ázsia megelőzi a Dél-Amerikát is magában foglaló amerikai 

földrész átlagos értékét, miközben természetesen az észak-amerikai országok 

rendelkeznek szinte a legmagasabb egyedi értékkel. (Telefonellátottságban 661/1000 fő, 

PC-ellátottságban 459/1000 fő érték) 

 

A klaszteranalízis eredményeként a vizsgálatba bevont országokat a fejletlen és fejlett 

országok klaszterébe soroltam be.  

 

A GDP/fő és az áramfelhasználás alapján végzett klaszterképzés az 1997. évi adatok alapján 4 

iterációs lépésben történt, a 4. lépést követően a klaszterba sorolás már stabil maradt. Az első 

klaszterbe 2.614 $/fő átlagos GDP értékkel és 1197kWh/fő értékkel rendelkező országok 

kerültek, míg a második klaszterben a 23.362$/fő GDP értékhez 8285 kWh/fő átlagos 

áramfelhasználás társult.  

Az 1. számú, fejletlen klaszter 63 országot tartalmaz, a 2. számú fejlett klaszter esetében 24 

ország hozzárendelése történt meg. A fejlett klaszterba sorolt országok köre megegyezik a 

humán erőforrás mutatók alapján fejlett klaszterba sorolt országok körével. A klaszteranalízis 

eredménye erősíti azt a kiinduló feltételezést, hogy a magas áramfelhasználás a gazdasági 

fejlettség magas szintjével jár együtt. Az áramfelhasználásra vonatkozó átlagos 
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klaszterértékek távolsága megerősíti azt a feltételezést, ez a mutató megfelelőnek tekinthető a 

fejlett és fejletlen országok mezőnyének szétválasztására. 

A fejlett klaszterbe sorolt országok adatai a 15. számú melléklet alapján egyedileg 

értékelhetők, a jobb szemléltetés érdekében az 1998. évi GDP/fő és az 1997. évi 

áramfelhasználási mutatóra vonatkozó adatokat a 8. számú ábrában mutatom be. 

GDP/fõ és áramfelhasználás összefüggése

1998/97. évi adatok alapján - fejlett cluster
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8. ábra: A GDP/fő és az áramfelhasználás összefüggései a fejlett országok klaszterében  

Forrás: World Development Indicators 2000; The World Bank, Washington 2000; p 296-298 alapján saját 
szerkesztés 
 

A GDP/fő és a telefonellátottság alapján végzett klaszterképzés 5 iterációs lépésben történt, az 

5. lépést követően a klaszterba sorolás már stabil maradt. Az első klaszterbe 2.168 $/fő 

átlagos GDP értékkel és 88db/1000fő telefon-ellátottsági értékkel rendelkező országok 

kerültek, míg a második klaszterben a 23.362$/fő GDP értékhez 513db/1000fő átlagos 

telefon-ellátottság társult.  

Az 1. számú, fejletlen klaszter 82 országot tartalmaz, a 2. számú fejlett klaszter esetében 24 

ország hozzárendelése történt meg. A fejlett klaszterba sorolt országok köre megegyezik a 

humán erőforrás mutatók alapján fejlett klaszterba sorolt országok körével. A klaszteranalízis 

eredménye erősíti azt a kiinduló feltételezést, hogy a magas telefon-ellátottság a gazdasági 

fejlettség magas szintjével jár együtt. A telefon-ellátottsági mutatóra vonatkozó átlagos 

klaszterértékek távolsága megerősíti azt a feltételezést, ez a mutató megfelelőnek tekinthető a 

fejlett és fejletlen országok mezőnyének szétválasztására. 
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A fejlett klaszterbe sorolt országok adatai a 15. számú melléklet alapján egyedileg 

értékelhetők, a jobb szemléltetés érdekében az 1998. évi GDP/fő és a telefon-ellátottsági 

mutatóra vonatkozó adatokat a 9. számú ábrában mutatom be. 

GDP/fõ és telefonvonal/ezer fõ összefüggése

1998. évi adatok alapján - fejlett cluster
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9. ábra: A GDP/fő és a telefon-ellátottság összefüggései a fejlett országok klaszterében (1998) 

Forrás: World Development Indicators 2000; The World Bank, Washington 2000; p300-302 alapján saját 
szerkesztés 
 
A GDP/fő és a PC-ellátottság alapján végzett klaszterképzés 5 iterációs lépésben történt, az 5. 

lépést követően a klaszterba sorolás már stabil maradt. Az első klaszterbe 2.793 $/fő átlagos 

GDP értékkel és 26db/1000fő PC-ellátottsági értékkel rendelkező országok kerültek, míg a 

második klaszterben a 23.802$/fő GDP értékhez 285,1db/1000fő átlagos PC-ellátottság 

társult.  

Az 1. számú, fejletlen klaszter 64 országot tartalmaz, a 2. számú fejlett klaszter esetében 23 

ország hozzárendelése történt meg. A fejlett klaszterba sorolt országok köre lényegében 

(Kuwait kivételével) megegyezik a humán erőforrás mutatók alapján fejlett klaszterba sorolt 

országok körével. A klaszteranalízis eredménye erősíti azt a kiinduló feltételezést, hogy a 

magas PC-ellátottság a gazdasági fejlettség magas szintjével jár együtt. A PC-ellátottsági 

mutatóra vonatkozó átlagos klaszterértékek távolsága megerősíti azt a feltételezést, ez a 

mutató megfelelőnek tekinthető a fejlett és fejletlen országok mezőnyének szétválasztására. 
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A fejlett klaszterbe sorolt országok adatai a 15. számú melléklet alapján egyedileg 

értékelhetők, a jobb szemléltetés érdekében az 1998. évi GDP/fő és a PC-ellátottsági mutatóra 

vonatkozó adatokat a 10. számú ábrában mutatom be. 

 
GDP/fõ és PC/ezer fõ összefüggése

1998. évi adatok alapján - fejlett cluster
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10. ábra: A GDP/fő és a PC-ellátottság összefüggései a fejlett országok klaszterében (1998) 

Forrás: World Development Indicators 2000; The World Bank, Washington 2000; p300-302 alapján saját 
szerkesztés 
 

3.3.4 A tudományos-technikai haladás és a gazdaságfejlődés közötti összefüggés 
vizsgálata 

3.3.4.1 A K+F- kiadások aránya és a gazdasági teljesítmény közötti összefüggés vizsgálata 
 

Az elemzésben felhasznált adatokat a 17. számú melléklet, a statisztikai számítások 

eredményeit a 18. számú melléklet tartalmazza. 

A K+F kiadások aránya a GNP-ben azt mutatja, hogy egy adott ország kutatás-fejlesztésre 

fordított folyó és felhalmozási célú kiadásai a GNP hány százalékát teszik ki. A kutatási-

fejlesztési kiadások a társadalmi termelés fontos erőforrását jelentik, illetve az új tudományos 

eredmények termelési célú alkalmazásának fontos feltételét biztosítják. 

 

A Világbank által publikált adatok között az 1997. évi K+F kiadások aránya szerepelt, illetve 

az 1987-től 1997-ig terjedő időszak legfrissebb adatát publikálták, ezért az elemzést ennek 

alapján, illetve az egy főre jutó GDP 1998. évi értéke alapján végeztem el. 
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Az egy főre eső GDP és a K+F kiadások közötti összefüggést a korrelációs együttható alapján 

vizsgáltam. A korrelációs együttható mértéke 0,840 volt, ami erős pozitív összefüggésre utal. 

A korrelációs összefüggés 997-ben 1%-os valószínűségi szinten tekinthető szignifikánsnak. 

 

A regressziós elemzés 1997. évre vonatkozóan lineáris regressziót feltételezve  

GDP98= 998,3 + 9.659,8*KF97 

 

összefüggést mutat. 

 

A t-próba 0,823 értéke azt mutatja, hogy a konstans esetében a regressziós elemzés nem 

vezetett megbízható eredményre. 

 

Az ANOVA tábla alapján azt a következtetést kell levonni, hogy a regressziós modell az 

adatok szóródásának viszonylag magas hányadát képes magyarázni, ezért a regressziós 

modell megbízhatósága kielégítőnek tekinthető, így a gazdasági fejlettség és a K+F kiadások 

aránya közötti kapcsolat létére vonatkozó hipotézist a vizsgálat alapján nem szükséges 

elvetni. 

 

Ha a K+F kiadások arányának alakulását a 18. számú mellékletben található feldolgozás 

alapján megvizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy az oktatási kiadások aránya a világ 

országainak arányában nem éri el a GNP 1%-át. 

Az európai országokban a mutató értéke 1,63%, Ausztráliában 1,42%, míg a 

legkedvezőtlenebb értéket mutató Afrikában 0,27% 

 

A klaszteranalízis eredményeként a vizsgálatba bevont országokat két klaszterbe soroltam be. 

A klaszterképzés az adatok alapján 3 iterációs lépésben történt, a 3. lépést követően a 

klaszterba sorolás már stabil maradt. Az első klaszterbe 3.588 $/fő átlagos GDP értékkel és 

0,48% K+F kiadási aránnyal rendelkező országok kerültek, míg a második klaszterben a 

25.114$/fő GDP értékhez 2,02% átlagos K+F kiadási arány társul.  

Az 1. számú, fejletlen klaszter 43 országot tartalmaz, a 2. számú fejlett klaszter esetében 19 

ország hozzárendelése történt meg. A klaszteranalízis eredménye erősíti azt a kiinduló 

feltételezést, hogy a magas K+F kiadási arány érték a gazdasági fejlettség magas szintjével jár 

 95



együtt, és a K+F kiadások arányának adata elégséges a fejlett és fejletlen országok 

mezőnyének szétválasztására. 

A fejlett klaszterbe sorolt országok adatai a 17. számú melléklet alapján egyedileg 

értékelhetők, a jobb szemléltetés érdekében az 1997. évi GDP/fő és a K+F kiadások arányára 

vonatkozó adatokat a 11. számú ábrában mutatom be. 

GDP/fõ és K+F kiadások GNP %-ban összefüggése

1998/97 évi adatok alapján - fejlett cluster
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11. ábra: A GDP/fő és a K+F kiadások arányának összefüggései a fejlett országok klaszterében  

Forrás: World Development Indicators 2000; The World Bank, Washington 2000; p 304-306 alapján saját 
szerkesztés 

 
3.4 A gazdasági növekedés tényezőinek rendelkezésre állása, valamint a 

fejlettségi szint közötti összefüggés vizsgálata 
 
A 3.1 fejezetben rövid áttekintést nyújtottam a különböző növekedéselméleti közgazdasági 

iskolák főbb megállapításairól. A 3.3 fejezetben különféle statisztikai módszerek segítségével 

kíséreltem meg a Föld országainak fejlettségi szintje, valamint az egyes növekedési tényezők 

rendelkezésre állása közötti összefüggés feltárását. A növekedés és a fejlettség fogalmának 

meghatározása e tekintetben rendkívül fontos. Ennek során azonban nem kívánok állást 

foglalni a növekedés, fejlettség fogalma körüli szakirodalomi értelmezési különbségekkel 

kapcsolatban. 
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A növekedés időben lejátszódó folyamat, melyben két időben eltérő állapot összevetésével 

jellemezhető egy gazdasági egység jellemzőinek változása. Természetesen azt is szem előtt 

kell tartanunk, hogy a növekedés alapvetően mennyiségileg értelmezhető jellemzők alapján 

kimutatható változást jelent, míg a fejlődés fogalmában nemcsak mennyiségi, hanem 

minőségi jellemzők is szerepet kapnak.  

A fejlettség a növekedés fogalmával ellentétben alapvetően egy gazdasági egység állapotára 

vonatkozik, így a növekedés dinamikus értelmezésével szemben alapvetően statikus jellegű. 

A fejlettségi szintek összehasonlítása különböző gazdasági egységek között alapvetően 

azonos időpontban értelmezhető. Amennyiben azonos gazdasági egységek eltérő időpontban 

meglévő fejlettségét hasonlítjuk össze, úgy a növekedés-fejlődés folyamatának 

keresztmetszeti elemzését végezzük el.  

 

Mivel a történelem folyamán általában a fejletlen állapotot követi a fejlett állapot (bár az 

időnkénti visszaesés és stagnálás is megfigyelhető), vagyis a növekedés valamennyi jelenleg 

fejlett gazdasági egység sajátja volt a történelem során, ezért feltételezhető a növekedési 

tényezők rendelkezésre állása a fejlett gazdasági egységek esetében. Ugyanakkor a történelem 

során megfigyelhető volt a növekedési ütemek lassulása a fejlettségi szint magasabb szintje 

mellett, ami adott esetben a magas fejlettségi szint melletti stagnálásban is jelentkezhet. 

Fentiek miatt a növekedési tényezők rendelkezésre állása és a fejlettségi szint között 

egyértelmű megfeleltetés nem végezhető, ezért az elemzések során óvakodtam a regressziós 

jellegű kapcsolatok túlinterpretálásától. Ennek ellenére a klaszteranalízis segítségével végzett 

vizsgálatok, melyek a növekedési tényezők és a fejlettségi mutatószám (esetünkben a GDP/fő 

mutató) közötti összefüggés alapján vezetett a fejlett és fejletlen országok klaszterba 

sorolásához, a fejlett országok csoportjára vonatkozóan az alábbi – a növekedési elméletek és 

gyakorlati tapasztalataink alapján - igazolható megállapításokhoz vezet.  

 

A fejlett országok klasztere, melyhez alapvetően a nyugat-európai, észak-amerikai országok, 

valamint Ausztrália és Új-Zéland tartoznak, az alábbi erőforrásokkal, jellemzőkkel 

rendelkezik: 

• Magas népsűrűség; 

• Alacsony termékenységi ráta; 

• Magas urbanizáltsági ráta; 

• Magas szintű egészségügyi és oktatási kiadások; 

• A mezőgazdasági szektor elenyésző aránya a gazdaságszerkezetben; 
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• Magas szintű energiafelhasználás; 

• Magas szintű telefon- és PC ellátottság; 

• Magas K+F kiadási szint.  

 

Természetesen az egyes mutatók magas, vagy alacsony értéke nem minden fejlett klaszterba 

sorolt ország esetében figyelhető meg. A kiemelkedő gazdasági fejlettségi szint 

összeegyeztethető Kanada, Ausztrália alacsony népsűrűségével, s viszonylag fejletlen 

országok is rendelkezhetnek pl. magas népsűrűséggel, vagy urbanizáltsági  rátával. 

Összességében azonban megállapítható, hogy a nyugat-európai országok viszonylag homogén 

csoportot alkotnak a Föld országai között, s magas fejlettségi szintjük ezeknek a növekedési 

szempontból meghatározó jelentőségű mutatóknak a megfelelő értékeivel párosul. 

 

Fentiek alapján indokolt az alábbi tézis megfogalmazása: 

 

4. tézis 

 

Az Európai Unió nyugat-európai tagállamai a Föld fejlett országainak klaszterében 

homogén csoportot alkotnak. A magas fejlettségi szint nemcsak az egy főre jutó bruttó 

hazai termék mutató magas szintjében jelentkezik, hanem az emberi tőkét, az 

infrastrukturális fejlettséget, valamint a műszaki haladást jellemző számos mutató 

kedvező értékeiben is.    
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4 AZ EURÓPAI UNIÓ TERÜLETI FEJLETTSÉGI 

KÜLÖNBSÉGEI ALAKULÁSÁNAK STATISZTIKAI 

ELEMZÉSE 

 

4.1 A tagállamok közötti területi fejlettségi különbségek alakulásának 
statisztikai elemzése 

4.1.1 A statisztikai elemzési módszertan bemutatása 
 

Az elemzés során az általános statisztikából ismert jellemzők segítségével vizsgáltam az 

egyes régiók fejlettségét kifejező mutatószámok időbeli alakulását.  

A regionális fejlettségi különbségek alakulásának bemutatására szolgáló mutatók közül 

egyrészt az adott régió gazdasági teljesítményét szintetikusan bemutató egy főre eső GDP 

mutató értékét, másrészt a régió foglalkoztatási képességét kifejező munkanélküliségi ráta 

mutató értékét tekintettem meghatározónak.  

Az egy főre eső GDP tekintetében a különböző országok regionális adatainak közös 

pénzegységre átszámított mutatója alkalmas a több országot átfogó vizsgálatokra, illetve az 

adott mutató vásárlóerő paritásra átszámított értékei alapján végezhetők összehasonlítások.  

Az Európai Unió regionális fejlesztési politikája keretében a vásárlóerő paritáson számított 

mutatók alapján történik meg a támogatások megítélése, ezért ezek az adatok széles körben 

hozzáférhetőek és nagy biztonsággal alkalmasak az objektív vizsgálatok végzésére.  

 

A nominális GDP/fő értékek vásárlóerő-paritásra történő átszámítása számos módszertani 

problémát vet fel. Az egyes országok, régiók gazdasági teljesítményét az eltérő életmóddal, 

termelési és fogyasztási szerkezettel, adott esetben kulturális háttérrel kapcsolatos tényezők is 

jelentősen befolyásolják, különös figyelemmel az Európai Unió jelenlegi és a közeljövőben 

egyre bővülő földrajzi kiterjedtségére és sokszínűségére. Ezért a vásárlóerő-paritásos 

átszámításokban jelentkező szubjektív, illetve tendenciózus torzítások ismeretében kell az 

adatokat felhasználni és értékelni. Ugyanakkor a vásárlóerő-paritásos GDP/fő mutató mellett 

az elemzésre számba vehető mutatók közül csak a közös pénzegységre átszámított GDP/fő 

mutató lehet alkalmazható. Bár a nemzeti valutában meghatározott GDP/fő mutató az egyes 

országok esetében kétségtelenül objektívabb, mint a vásárlóerő-paritásos GDP/fő mutató, az 

országok közötti összehasonlítások érdekében az átszámításhoz alkalmazott közös 
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pénzegység árfolyamának meghatározása szintén számtalan módszertani problémát vet fel. 

Amennyiben a piaci árfolyamon történik a nemzeti valutákban kifejezett érték átszámítása, az 

adott gazdasági teljesítmény le- és felértékelődése következik be egy rövid távon jelentkező 

árfolyam-ingadozás miatt. Amennyiben a piaci árfolyamok helyett a hosszú távú pénznem 

paritásokat pontosabban kifejező átlagos árfolyamon kívánják az átszámítást végezni, akkor a 

megfelelő vásárlóerő-paritás meghatározásához hasonló problémával szembesülnek. Így a két 

mutató közül a vásárlóerő-paritásos GDP/fő mutató elemzését tekintettem elsődlegesnek, s a 

közös pénzegységben kifejezett GDP/fő mutató elemzéséhez abban az esetben fordultam, ha a 

megfelelő időszakra, illetve régióra nem áll rendelkezésre a vásárlóerő-paritásos adat. 

 

A munkanélküliségi ráta mutató az egyes régiók foglalkoztatási helyzetének jellemzésére 

általánosan használt mutatónak tekinthető. Az egyes országok adatai tekintetében különféle 

módszertani problémák jelentkezhetnek, gyakran akadályozza a foglalkoztatási helyzet 

árnyalt értékelését, hogy egyes országok nem publikálják - még az Európai Unió 

kiadványaiban sem - a regionális adatokat, ezért az országok közötti összehasonlítások 

nehézségbe ütköznek. Pótlólagos gondot jelent, hogy a munkanélküliségi ráta csak a munka 

világában regisztrált munkavállalókra vonatkozó információkat nyújt, ezért a tényleges 

foglalkoztatási helyzet torzításmentes összehasonlítására nem alkalmas. A legnagyobb gondot 

azonban az jelenti, hogy a munkanélküliségi ráta alakulásának hátterében lévő változatos 

demográfiai folyamatokat rendkívül hiányosan tükrözi ez a mutató. A munkaképes korú 

lakosság aránya a teljes népességen belül, a népesség korszerkezete, a migrációs mutatók 

olyan pótlólagos információkat nyújtanak az egyes területegységek foglalkoztatási 

potenciáljáról, melyek hasznosan egészíthetik ki a munkanélküliségi ráta alakulásának 

elemzésével nyert információkat. Természetesen a munkanélküliségi ráta felé forduló kiemelt 

figyelem is indokoltnak tekinthető, hiszen egy adott térség gazdasági fejlődésének 

meghatározó célja a térségi foglalkoztatási helyzet javítása, s a népesség a regionális 

gazdasági fejlődés ösztönzésére irányuló politika eredményességét sokszor kizárólagosan a 

munkanélküliségi ráta alakulásának függvényében ítéli meg. 

 

Az alkalmazott statisztikai jellemzők közül a középértéket és a szóródást leíró jellemzőket 

elemeztem. 

Gondot okozott, hogy a regionális adatok országokra, vagyis NUTS0, illetve NUTS2 

területegységekre álltak rendelkezésre. Az országok és különféle szintű területegységek eltérő 

nagysága, népessége és gazdasági teljesítménye miatt a különféle mutatók egyszerű számtani 
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átlagolása nem megfelelőnek. Emiatt az egyes régiókra vonatkozó mutató értékek súlyozására 

került sor. Az egyes elemzések során a súlyozásra vonatkozóan különféle megoldások 

kínálkoztak, egyaránt indokolható a lakosságszám, illetve az egyes régiók felszíne szerinti 

súlyozás. A felszín szerinti súlyozás, mint időben állandó súly használatát elvetettem, mivel a 

régiók gazdasági fejlettségét alapvetően a humán és egyéb erőforrások összessége határozza 

meg, melyek az egyes területegységek között nem felszínükkel arányosan, hanem 

egyenlőtlenül oszlanak meg.. A lakosságszám - mint a gazdasági fejlődés alapvető tényezője- 

szerinti súlyozás megfelelőnek mutatkozott, s általános gyakorlatnak tekinthető hasonló 

elemzések esetében. Ugyanakkor gondot jelent, hogy a lakosságszám időben változik, s 

különösen hosszabb időtávot átfogó elemzések esetén a népességalakulás miatt jelentős 

eltolódások következhetnek be a súlyozás nem megfelelő értéke miatt. Ezeket a korlátokat az 

elemzés során kíséreltem meg kezelni, s a lakosságszám szerinti súlyt hosszabb időszak 

esetében a vizsgált időszak köztes időpontjához igazodóan határoztam meg. 

 

Az elemzések időhorizontja tekintetében az Európai Unió 15 nyugat-európai tagállamának 

fejlődését megkíséreltem hosszabb időszakra vonatkozóan elemezni. Az Európai Unió 15 

nyugat-európai tagállama csak az 1995. évi úgynevezett stratégiai bővítés óta tartozik egy 

közösségbe. Az 1995. óta bekövetkezett fejlődés statisztikai eszközökkel történő 

vizsgálhatósága megkérdőjelezhető, hiszen az idősor rövidsége nemigen teszi lehetővé, hogy 

a bővítés hatását - különösen a regionális fejlettségi különbségekre vonatkozóan - érdemben 

vizsgáljuk. Különösebb közgazdasági elemzés nélkül is jogosan feltételezhetjük, hogy az 

elmúlt évtized regionális fejlődési jellemzői nagyrészt még a korábbi időszak folyamatainak 

eredményeit is tükrözik. Ezért indokolt lehet az EU-15 tagállamok regionális fejlettségi 

különbségeit hosszabb időtávban vizsgálni. Természetesen a hosszabb időszak adatainak 

vizsgálata alapján levont következtetések nem alkalmasak arra, hogy az Európai Unió 

regionális fejlesztési politikájának hatását értékeljük, de megfelelő eligazítást nyújt arra 

vonatkozóan, hogy a regionális fejlesztési politikai környezetet, illetve mozgásteret 

megítélhessük. 
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4.1.2 Az Európai Unió 15 nyugat-európai tagállama területi fejlettségi különbségeinek 
alakulása 1960-2003 között 

 
Az Európai Unió jelenlegi tagállamai fejlettségi különbségeinek alakulását Az Európai 

Bizottság kiadványában rendelkezésre álló idősorok alapján elemeztem.41  A kiadvány 

rendszeresen publikálja a tagállamok főbb makrogazdasági mutatóinak tényadatait, illetve 

rövid távú előrejelzések alapján várható alakulásukra vonatkozó értékeit. Így a rendelkezésre 

álló adatsorok közül a vásárlóerő-paritásos GDP/fő adatokat és a munkanélküliségi ráta 

alakulására vonatkozó idősorokat vontam be a vizsgálatba. A vásárlóerő-paritásos GDP/fő 

adatok az egyes tagállamok adatait az EU-15 átlagához viszonyított százalékos formában 

mutatják. Az idősor az 1960-1991 közötti években az egyesülés előtti Német Szövetségi 

Köztársaság, míg az 1991-2003 közötti időszakban a német egység megteremtésével az 

NSZK-hoz csatlakozó új tartományokkal kiegészült NSZK adatait tartalmazza. (A német 

egység megteremtése, nem a két német állam egyesülésével, hanem a volt NDK területén 

kialakított tartományok belépésével történt a NSZK-ba) Így egyrészről az 1991. évre 

vonatkozóan két eltérő adattal rendelkezünk, másrészt az adatsor folytonossága is megtörik, 

bár ez a törés nem tekinthető jelentősnek, az NSZK 1991. évi uniós átlaghoz kifejezett 

helyzetében mindössze 0,8% eltérés mutatkozik. 

A viszonylag hosszú idősor miatt az adatok súlyozása során a fentiekben már körülírt 

módszertani probléma jelentkezett. Az idősor kezdő, illetve végső évének megfelelő 

lakosságszám szerinti súlyozás torzíthatta volna az elemzést, hiszen a 15 tagállam összesített 

lakosságszáma 1960 és 2003 között 300 millióról 382 millióra növekedett, s ez a 

népességnövekedés az eltérő természetes népszaporulat, illetve migráció miatt a 

népességarányok tagállamok közötti átrendeződésével is járt. Szakmailag az idősor fele körüli 

év adatai alapján történő súlyozás lenne megfelelő. Ennek ellenére az 1991. év népességadatai 

alapján végrehajtott súlyozás mellett döntöttem, mivel ebben az évben a német egyesülés 

miatt az NSZK lakosságszáma jelentősen, több mint 15 millió fővel emelkedett. Ez azt jelenti, 

hogy az 1991. évet megelőző év adatainak kiválasztása esetén az NSZK GDP/fő értékének az 

uniós átlaghoz történő viszonyításában keletkezett volna torzítás. A súlyozás bázisévének 

1980-ról 1991-re történő elmozdítása az elemzés eredményét nem befolyásolja jelentősen, 

mivel a tagállamok népességnövekedése alapvetően a 60-as 70-es évek folyamán történt, az 

1980-1991 év közötti időszakban az új német tartományok adatainak jelentkezésén kívül 

mindössze 10 millió fős népességnövekedés volt megfigyelhető, így a népességarányokban 

történő elmozdulás sem lehetett meghatározó. 
                                                 
41 European Economy Nr. 73, European Communities, 2002.  
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Az elemzésben felhasznált adatokat az 19. számú melléklet, a végzett számítások eredményeit 

a 20. számú melléklet tartalmazza. A számításokat az 13. számú ábrában diagramm formában 

ábrázoltam. 
 
Megállapítható, hogy a vásárlóerő-paritásos GDP/fő értékek relatív szórása 24,9%-ról 10,8%-

ra csökken 1960 és 2003 között. A relatív szórás csökkenése az évek során lényegében 

egyenletesen történt, bár az 1977-87 és az 1994-95 közötti időszakban a korábbi csökkenő 

tendencia megfordult, s kis mértékű növekedés következett be. Anélkül, hogy a folyamatok 

okainak részletes feltárására vállalkoznék, valószínűsíthető, hogy mindkét esetben a gazdasági 

növekedés általános problémáihoz kapcsolódik a folyamatok megtorpanása. 1977-87 között 

az európai gazdaság az első és második olajválsághoz kapcsolódó szerkezetváltással, míg 

1994-95 során a kétpólusú világrendszer felbomlásával, illetve az emiatt bekövetkező 

visszaesés következményeivel küzdött. 

GDP/fő PPS 
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12. ábra:  Az EU-15 GDP/fő PPS relatív szórásának alakulása 1960-2003 között 

Forrás: European Economy Nr. 73, European Communities, 2002. p.272-273. és p288-289. alapján  

saját szerkesztés  

 
 
 
 
 
Árnyaltabb kép alakulhat ki, ha a relatív szórás tendenciaszerű csökkenésének megállapítása 

mellett a szélső értékeket is megvizsgáljuk. Megállapítható, hogy a legalacsonyabb 

vásárlóerő-paritásos GDP/fő érték 40,6%-ról 72,5%-ra emelkedett, ami azt jelenti, hogy az 
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európai átlaghoz történő felzárkózás folyamata végbement. A maximális érték 176%-ról 

208%-ra nőtt, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a gazdasági fejlettség élvonalában lévő 

ország kezdeti előnyét megőrzi, illetve még növelni is képes. Némi aggodalomra adhat okot, 

hogy a minimális értékkel 1960. évben és 2003. évben is Portugália, a maximális értékkel 

Luxemburg rendelkezett. Ez arra utalhat, hogy a relatív helyzet  az országok közötti 

rangsorban kevés reménnyel kecsegtet. Az egyes országok és régiók relatív helyzetének 

alakulását a későbbiek során elemzem. 

Rendkívül érdekes az általános folyamatok lebontása egyes nagyrégiókra, illetve ország-

csoportokra. Az egyes tagállamok adatait a földrajzi helyzetet is részben tükröző 

integrációtörténeti szempontok alapján csoportosítottam. Az alapító tagállamok csoportja 

mellett külön számítást végeztem az 1973. évi északi, 1981-86 évi déli, valamint az 1995. évi 

stratégiai bővítés országaira. Megállapítható volt, hogy az alapító országok vásárlóerő-

paritásos GDP/fő adatainak relatív szórása az 1960. évi 14,1%-os értéke 2003-ra 6,2%-ra 

csökken, így helyzetük előnyösebb, mint az EU-15 tagállam helyzete, s az előnyös 

helyzetüket megőrizték 1960. óta. Ugyanakkor helyzetük jelentős romlása következik be az 

1991. és 2003. közötti időszakban, amikor is relatív szórás az 1991. évi 2,7%-ról 

folyamatosan 6,22%-ra növekedett. Az 1991. évi adat kedvező alakulásában az NSZK 

adatainak német egyesítés miatti változása játszhat szerepet, hiszen az egyesítés hatását nem 

tartalmazó számítások esetén az azonos évre a relatív szórási mutató 6,4%. Az ezt követő  

időszak esetében pedig a Benelux államok kiemelkedő gazdasági növekedésének hatása, 

illetve a hagyományos gazdasági hatalomnak számító Franciaország, Németország és 

Olaszország adatainak visszaesése játszhat szerepet.  

Az északi bővítés tagállamai esetében a tárgyalt időszakban a relatív szórási mutató 11,2%-ról 

5,2%-ra, a déli bővítés tagállamainak esetében 15,1%-ról 5,3%-ra esett vissza, s ezzel mindkét 

országcsoport relatív helyzete a közösség átlagához képest változatlan maradt. Ugyanakkor a 

legnagyobb fejlődést az 1995-ös stratégiai bővítés tagállamai tették meg az tárgyalt 

időszakban, hiszen a relatív szórási mutató 17,1%-ról 3%-ra csökkent, amivel az egyes 

nagyrégiók között a legjelentősebb fejlődést mutatták fel, s helyzetük a legkedvezőbbé vált a 

relatív szórási mutató alapján. Az ország-csoportban szereplő Ausztria és Finnország relatív 

fejletlenségüket felszámolták a vizsgált időszakban, ugyanakkor Svédország korábbi 

kiemelkedő fejlettségi szintje az ezredfordulóra a 15 tagállam vonatkozásában átlagosra 

csökkent. Tekintettel arra, hogy a stratégiai bővítés tagállamai csak 1995-ben csatlakoztak az 

Európai Unióhoz, s a regionális fejlesztési forrásokból igencsak szerény mértékben 

részesednek, ezért a közösség regionális fejlesztési politikájának hatása fejlődésükre a vizsgált 
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időszak utolsó hét éve kivételével kizárható. Érdekesség, hogy a stratégiai bővítés országai - 

ellenben az alapító és a megelőző két bővítés országaival (Görögország kivételével) - 

földrajzilag nem alkotnak összefüggő területet, ugyanakkor mindhárom ország az Európai 

Unió peremterületén fekszik, így az összefüggő nyugat-európai gazdasági térségben 

viszonylag előnytelen helyzetben vannak az integrációs és kooperációs kapcsolatok 

vonatkozásában. Ugyanakkor mind Finnország, mind Ausztria politikai semlegességük és a 

kelet-európai országokhoz való közelségük miatt jelentősen profitálhattak a tárgyalt 

időszakban az ezzel az ország-csoporttal folytatott gazdasági együttműködésből. 

Hasonló képet alkothatunk a folyamatról, ha elemzésünket a rendelkezésre álló adatok alapján 

a tagállamok eltérő csoportosításával hajtjuk végre. A 21. számú mellékletben az Európai 

Unió 15 tagállamának adatait két ország-csoportra bontottam. Az első csoportban a déli 

bővítéssel 1986-ra kialakított EU-12 közösség, míg a másik csoportban a stratégiai bővítés 

tagállamainak adatait szerepeltettem és az EU-12 közösség és az Európai Unió tagállamainak 

összesített adatainak eltérését vizsgáltam. Az adatok alapján megállapítható volt, hogy a 

vásárlóerő-paritásos GDP/fő adatok tekintetében lényegében marginális eltérés tapasztalható. 

Az eltérés mértéke az 1960. évi induló adatok tekintetében is fél százalék alatt marad, s 2003-

ra az eltérés egyharmad százalék közelében alakul majd, tehát az EU-12 közösség, melynél a 

későbbiekben a regionális fejlesztési politika területi különbségeket mérséklő esetleges 

hatását vizsgálom, lényegében a nyugat-európai országok átlagához hasonlóan fejlődött, 

illetve a közösséghez viszonylag későn csatlakozó országok célzott területfejlesztési politika 

hiányában is nagyságrendekkel hatékonyabb területi fejlettségi különbséget mérséklő 

eredményeket értek el.  

Az elemzés eredményeit a 13. számú ábra szemlélteti. A diagramm alapján megállapítható, 

hogy az EU-12 ország-csoport esetében a relatív szórási adatok a teljes időszak során 

magasabbak, mint a közösség átlagában, tehát a regionális fejlettségi különbségek 

erőteljesebbek, mint az EU-15 ország-csoportnál. Ezzel párhuzamosan megállapítható, hogy a 

relatív szórás különbségei a vizsgált időszakon belül jelentősen szóródnak. A hatvanas évek 

közepéig gyors ütemben mérséklődtek, de a 70-es évek közepétől 1991-ig ismét növekedtek 

és viszonylag magas szinten stabilizálódtak. 1991-től ismét csökkenés következett be és 

jelenleg a 0,3% körüli szinten stabilizálódni látszik. Az 1991. évben bekövetkezett hirtelen 

csökkenés összefüggésben van a német egység hatásával az adatok súlyozására, így 

amennyiben ezt a hatást is bevonjuk az értékelésbe, akkor levonható az a következtetés, hogy 

a 70-es évek végétől az EU-12 és az EU-15 ország-csoport területi fejlettségi különbségeinek 

alakulása azonos pályán halad. 

 105



 

GDP/fő PPS 
1960-1991 és 1991-2003 között

-0,005

-0,0045

-0,004

-0,0035

-0,003

-0,0025

-0,002

-0,0015

-0,001

-0,0005

0
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

évek

el
té

ré
s 

EU
-1

5 
és

 E
U

-1
2 

ér
té

k 
kö

zö
tt

standard szórás eltérés

 
13. ábra: Az EU vásárlóerő-paritásos GDP/fő adatai relatív szórási adatai eltéréseinek alakulása 

Forrás: European Economy Nr. 73, European Communities, 2002. p.272-273. és p288-289. alapján  
saját szerkesztés 
 
 

Hasonló elemzést végeztem az Európai Unió tagállamainak munkanélküliségi ráta adatai 

alapján. A munkanélküliségi ráta mutató relatív szórásának alakulásának elemzése alapján 

hasonló kép bontakozik ki előttünk a területi fejlettségi különbségek alakulásáról, mint a 

vásárlóerő-paritásos GDP/fő mutató alapján. Az elemzéshez felhasznált adatokat a 22. számú 

melléklet tartalmazza. A munkanélküliségi ráta relatív szórási adatai közösségi átlagban 

74,4%-ról 28,8%-ra csökkentek. A csatlakozási folyamathoz igazodó ország-csoport elemzés 

alapján megállapítható, hogy az alapító tagállamoknál az 1960. évi, a közösségi átlagot 

meghaladó 82,9%-os érték 17%-ra, a közösségi átlag mintegy kétharmadát kitevő értékre 

esett. Az északi bővítés tagállamainál a 60,8%-os érték 5,3%-ra mérséklődött, ami a 

közösségi átlag töredékét teszi csak ki. A déli bővítés országainál az 1960 évi 45,5%-os érték 

26,2%-ra csökkent, ami a közösségi átlagnál enyhén kedvezőbb. Az 1995. évi stratégiai 

bővítés országai adatainál lényegében nincs változás, az 1960. évi 34,9%-os érték 2003-ra 

33,4%-ra módosult, tehát az érték stagnálása figyelhető meg  A vizsgált mutató adatainak 

alakulását a 14. számú ábra szemlélteti. 
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Munkanélküliségi ráta 1960-1991-1991-2003 között 
csatlakozó országok szerint
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14. ábra: Az EU munkanélküliségi ráta relatív szórási adatainak alakulása alakulása 

Forrás: European Economy Nr. 73, European Communities, 2002. p.272-273. és p276-277. alapján  
saját szerkesztés 
 

Érdekes képet mutat az EU-12 és a közösségi átlag adatainak elkülönített vizsgálata. Az 

adatok alakulását az 23. számú melléklet tartalmazza. Az EU-12 ország-csoportnál a 

relatívszórási mutató a közösségi átlag változási tendenciájához rendkívül hasonlóan 76,1%-

ról 28%-ra csökkent. A 15. számú ábra megmutatja, hogy a közösségi átlag és az EU-12 

ország-csoport adatai lényegében hasonlóan változnak a vizsgált időszakban, bár az alapító, 

az északi és a déli bővítésben részvevő országok adatainak alakulásában markáns 

különbségek tapasztalhatók.  

Az EU-12 és az EU-15 ország-csoport munkanélküliségi ráta relatív szórás eltéréseit a 

vizsgált időszakban az 16. számú ábra szemlélteti. Megállapítható, hogy az eltérések a 

vizsgált időszak teljessége alatt sem haladják meg a 3-5%-os értéket. Az 1960-1973 közötti 

időszakban a 15 nyugat-európai ország munkanélküliségi ráta értékének relatív szórása kis 

mértékben kedvezőbb volt az EU-12 ország-csoport értékeinél, az ezt követő időszakban a 

tendencia megfordult és 1974-1989 között az EU-12 ország-csoport adatai tekinthetők 

jelentősen, 1989-ben például 4%-ot meghaladóan kedvezőbbnek. 1990-et követően 

mérséklődött a különbség, s 2003-ra várhatólag 1% alatt marad a standard szórás mutatók 

eltérése a két ország-csoport között. 
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Munkanélküliség 1960-1991 és 1991-2003 között
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15. ábra: Az EU-12 és EU-15 ország-csoport munkanélküliségi ráta relatív szórási adatainak alakulása  

Forrás: European Economy Nr. 73, European Communities, 2002. p.272-273. és p276-277. alapján  
saját szerkesztés 

 

Munkanélküliségi ráta
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16. ábra: Az EU-12 és EU-15 munkanélküliségi ráta relatív szórási eltéréseinek alakulása 

Forrás: European Economy Nr. 73, European Communities, 2002. p.272-273. és p276-277. alapján  
saját szerkesztés 
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5. tézis 

 

Az Európai Unió nyugat-európai tagállamaiban a területi kiegyenlítődés az 1960-

2003 éveket átfogó időszakban általános gazdaságfejlődési tendencia volt. A területi 

kiegyenlítődésben az általános gazdasági növekedés játszotta a legnagyobb szerepet, 

ezért a területi kiegyenlítődés folyamata megtorpant a 70-es és 90-es évek gazdasági 

visszaesésének folyamatában. Az Európai Unió regionális fejlesztési politikájának 

szerepe a területi kiegyenlítődés során csupán kiegészítő jellegű volt, mivel ez a 

folyamat a legerőteljesebben az Európai Unióhoz viszonylag későn csatlakozó 

stratégiai bővítés országaiban jelentkezett. 
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4.2  Az Európai Unió regionális fejlettségi különbségeinek alakulása az 1986-
1996 illetve 1987-1997 közötti időszak adatai alapján az EU-12 
tagállamában 

4.2.1 Az elemzés statisztikai módszertani hátterének bemutatása 
 

Az előző fejezet 1960-2003 közötti időszakának elemzése az Európai Unió 15 nyugat-európai 

tagállamának adatai alapján történt. A tagállami adatok azonban elfedik az egyes régiók eltérő 

fejlettségéből származó különbségeket ezért célszerűnek mutatkozott az értékelést az egyes 

régiókra vonatkozó adatok alapján is elvégezni. Sajnálatos módon nem állnak rendelkezésre 

egységes statisztikai módszertan szerint elkészített - az Európai Unió regionális fejlesztési 

politikája keretében elfogadott - tervezési-statisztikai régiókra számított mutatók a teljes 

időszakra, hiszen a régiók meghatározása és a statisztikai adatgyűjtés csak a közösséghez 

történő csatlakozás időpontjától vált szükségessé az egyes tagállamok számára, ezért az 1960-

2003 évek közötti időszak adatai alapján regionális szintű elemzésre nem volt lehetőség. 

Rendelkezésre álltak azonban az Európai Bizottság számára készített jelentés alapján42 az 

1986. és 1996. évekre vonatkozó vásárlóerő-paritásos GDP/fő adatok, valamint az 1987. és 

1997. évekre vonatkozó munkanélküliségi ráta adatok.  

Az adatbázis több szempontból is szerényebb, mint az 1996-2003. közötti időszakra publikált 

tagállami adatok idősora. Az adatbázis csak az EU-12 tagállamok régióinak adatait 

tartalmazza, nem teszi tehát lehetővé Finnország, Svédország és Ausztria regionális 

fejlődésében történő átrendeződések vizsgálatát. Ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok 

lehetővé teszik az európai integrációs regionális fejlesztési politika hatásának a vizsgálatát 

abban az időszakban, melyben a politika eszközrendszere kialakult és jelentős közösségi 

költségvetési források kerültek felhasználásra a tagállamok egyes régiói közötti fejlettségi 

különbségek mérséklésére.  

Ugyancsak hátrányos, hogy az adatbázis csak az időszak kezdő, illetve záró évére 

vonatkozóan tartalmaz adatokat. Így lehetőség van ugyan keresztmetszeti elemzés végzésére, 

de nincs lehetőség az egyes régiók szerkezeti átrendeződési folyamatának árnyalt 

megítélésére. Az egyes évek adatai jelentősebb véletlenszerű ingadozásoknak kitettek, ezért 

lehetséges, hogy az adott év adatai alapján levont következtetések az adatok több éves 

átlagának ismeretében esetleg még árnyaltabban is megfogalmazhatók lettek volna. 

Ugyanakkor az egyes országok és nagyrégiók vizsgálatánál sem kerültek idősor-elemzési 

                                                 
42 Der Sechste periodische Bericht über die sozio-ökonomische Lage und Entwicklung der Regionen der 
Gemeinschaft, European Communities 2002. 
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statisztikai módszerek alkalmazásra, s az 1986-1996, illetve 1987-1997 időszak köztes 

adatainak ismerete sem tette volna ezt lehetővé az idősorok rövidsége miatt. 

Előnyösnek tekinthető azonban, hogy a regionális adatok tekintetében a különböző 

kiadványokban található - esetlegesen eltérő módszertani, publikációs szempontok miatti - 

eltérések az elemzés megbízhatóságát nem veszélyeztetik, mivel az egy kiadványban, egy 

időpontban történő publikáció mindenképpen szavatolja az adatok összehasonlíthatóságát. 

A régiók adatai az 1996. évi lakosságszám alapján kerültek súlyozásra. A német egység 1990 

évi megteremtése miatt az NSZK régióinak 1986, illetve 1996 évekre vonatkozó adatai csak 

kellő körültekintés mellett használhatók a fejlődési tendenciák megítélésében. 

Az adatok alapján végzett elemzések eredményeit a 24. számú melléklet tartalmazza. 

 

4.2.2 Az EU-12 tagállamok fejlettségi különbségeinek alakulása a vásárlóerő-paritásos 
GDP/fő és a munkanélküliségi ráta mutatók változása alapján  

 

A vásárlóerő-paritásos GDP/fő adatok alapján lényeges változás nem állapítható meg, hiszen 

a relatív szórás mutató 27,8%-ról mindössze 27,4%-ra módosult. A munkanélküliségi ráta 

adatokban a relatív szórás magasabb induló értékről, 52,9%-ról 55,7%-ra növekedett. Az 

elemzésbe bevont 12 ország adatai alapján az a megállapítás tehető, hogy a regionális 

fejlettségi különbségek a vizsgált időszakban lényegében stagnáltak, illetve kis mértékben 

még növekedtek is. Ez az átlagos tendencia azonban az egyes országokban rendkívül 

különböző mértékben érvényesült, tapasztalhatók komoly növekedések, illetve csökkenések 

is. Az országokon belüli elemzésnél 9 ország vizsgálatára kerülhetett sor, mivel Luxemburg, 

Dánia és Írország esetében regionális adatok publikálására nem kerül sor, illetve Hollandiára 

vonatkozóan 1986-ra nem áll rendelkezésre regionális bontásban adat. Célszerű az elemzésből 

Németországot is kihagyni, mivel az adatok alapján rendkívül nagy romlás következett be a 

regionális fejlettségi különbségek alakulásában, a GDP/fő adat relatív szórása 18,8%-ról 

27,8%-ra munkanélküliségi ráta relatív szórása 33,8%-ról 43,8%-ra növekedett. Az NSZK-ba 

belépő új német tartományok gyengébb fejlettsége közhelyszerű megállapítás, s ez a tény a 

regionális fejlettségi különbözőségeket is felerősíti a vizsgált időszakban. Ezen felül az 1996. 

évi népesség adatokkal történő súlyozás is befolyásolja kis mértékben a közösség tagállamai 

közötti relatív helyzetét, ezért indokolt az NSZK fejlődési folyamatainak vizsgálatát a többi 

országban tapasztalható folyamatok elemzésétől elkülöníteni. 

A regionális fejlettségi különbségek kiemelkedő mérséklése következett be a vásárlóerő-

paritásos GDP/fő adatok alapján Hollandia és Portugália esetében, ahol 19%-ról 12,3%-ra, 
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illetve 16,1%-ról 13,1%-ra  csökkent a relatív szórási mutató. A többi ország esetében kis 

mértékű csökkenés (Nagy-Britannia), illetve hasonló méretű növekedés (Belgium, 

Franciaország, Görögország, Olaszország, Spanyolország) következett be. 

A folyamat érdekessége, hogy a regionális fejlesztési politikában kiemelten kedvezményezett 

Spanyolország és Görögország esetében, ahol a régiók támogatása mellett a kohéziós politika 

országot célzó támogatásai is jelentkeznek, a regionális fejlettségi különbségek még 

növekedtek is. Az időszak nyerteseinek Portugália és Hollandia tekinthető, a regionális 

fejlettségi különbségek látványos mérséklődése az ország gazdasági pozícióinak, növekedési 

potenciáljának növekedésével párosult. 

A munkanélküliségi ráta relatív szórásának változása alapján Nagy-Britanniában, 

Portugáliában és Spanyolországban következett be marginális jellegű csökkenés, míg a többi 

tagállamban növekedés következett be. A romlásban Belgium adatai tekinthetők 

kiemelkedőnek, ahol 28,5%-ról 42%-ra növekedett a relatív szórási mutató. Sajnálatos módon 

Hollandia esetében nem áll rendelkezésre az 1986. évi munkanélküliségi ráta regionális 

megoszlása, ezért Portugália adatai alapján csak óvatos formában fogalmazható meg az 

állítás, hogy a gazdasági növekedés a regionális fejlettségi különbségek mérséklődését 

eredményezi, s ez a folyamat a foglalkoztatási helyzet javulásához járul hozzá. 

 

A regionális fejlettségi különbségek alakulását jól szemlélteti a relatív szórás mutató mellett 

az egyes országok régiói mutatóinak átlagos, minimális és maximális mértéke. Ezeket a 

mutatókat vizuálisan is könnyebben értékelhető formában a 17. 18. 19. és 20. számú ábrák 

mutatják be. 
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17. ábra: Az EU-12 GDP/fő PPS adatai 1986. évben 

Forrás: Der Sechste periodische Bericht über die sozio-ökonomische Lage und Entwicklung der Regionen der 
Gemeinschaft, European Communities 2002. p234-241 
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18. ábra: Az EU-12 GDP/fő PPS adatai 1996. évben 

Forrás: Der Sechste periodische Bericht über die sozio-ökonomische Lage und Entwicklung der Regionen der 
Gemeinschaft, European Communities 2002. p234-241 
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Munkanélküliségi ráta 1987
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19. ábra: Az EU-12 munkanélküliségi ráta adatai 1987. évben 

Forrás: Der Sechste periodische Bericht über die sozio-ökonomische Lage und Entwicklung der Regionen der 
Gemeinschaft, European Communities 2002. p234-241 
 
 

Munkanélküliségi ráta 1997
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20. ábra: Az EU-12 munkanélküliségi ráta adatai 1987. évben 

Forrás: Der Sechste periodische Bericht über die sozio-ökonomische Lage und Entwicklung der Regionen der 
Gemeinschaft, European Communities 2002. p234-241 
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4.3 Kísérlet a területi fejlettséget kifejező mutatók alapján a régiók fejlettségi 
típusainak meghatározására, illetve az egyes régiók fejlettségi típusokba 
sorolására 

 

A regionális fejlettséget kifejező mutatók közül a vásárlóerő-paritásos GDP/fő mutató 

alakulása alapján kíséreltem meg az egyes régiók besorolását különböző fejlettségi típusokba. 

Az Európai Unió regionális fejlesztési politikája annak a régiónak a támogatását teszi 

lehetővé, melynél a vásárlóerő-paritásos GDP/fő érték nem éri el a közösségi átlag 75%-át. 

Meg kell jegyezni, hogy az elemzéshez használt adatok az Európai Unió jelenlegi 15 

országának adott évi átlagos értékéhez viszonyítják az egyes régiók teljesítményét, míg az 

1986-1995 közötti időszakban természetesen csak az akkori 12 tagállam átlagának 75%-a 

lehetett a támogatási küszöb. Az előző fejezet következtetései alapján azonban az EU-12 és az 

EU-15 tagállam átlagos értékei között jelentéktelen különbség tapasztalható, így a jelen 

elemzés szempontjai vonatkozásában az ebből adódó eltérés elhanyagolhatónak tekinthető. 

Az elemzés eredményeit a 25. számú melléklet tartalmazza. 

Az elemzés első fázisában azokat a régiókat tekintettem fejletlennek, melyeknél a GDP/fő 

mutató értéke nem érte el a közösségi átlag 75%-át. A fejlett régiók esetében a közösségi 

regionális politika nem alkalmaz besorolási kritériumot, ezért a közösségi átlag 125%-át 

meghaladó egyedi érték esetén tekintettem egy régiót fejlettnek. Ez a mérték önkényesen 

kiválasztottnak tekinthető, de szimmetrikus a fejletlen régióknál alkalmazott 75%-os 

mértékkel, s ezért az elemzés szempontjából indokoltnak tekinthető. Fentiek következtében 

átlagos fejlettségűnek tekinthetők mindazok a régiók, melyeknél a GDP/fő mutató értéke a 

közösségi átlag 75%-a és 125%-a között alakul. Az átlagos fejlettségűnek ítélt régiók 

besorolási sávja meglehetősen, talán túlságosan is széles, hiszen a közösségi átlag 80%-ával 

rendelkező régiók gondjai feltehetőleg nem azonosak a közösségi átlag 120%-ával rendelkező 

régiókéval. A besorolással azonban az volt a cél, hogy a régiók meghatározó hányada az 

átlagos fejlettségi kategóriába essen, s így esetleg egyedileg is elemezhetők legyenek a 

fejletlen régiók problémái, illetve a fejlett régiók tapasztalatai. Tekintettel arra a tényre, hogy 

az 1986. és 1996. évre vonatkozó adatok álltak rendelkezésre, s a két évben mért adatok 

alapján az egyes régiók besorolása eltérő is lehetett volna, ezért azokat a régiókat tekintettem 

fejlettnek, illetve fejletlennek, melyeknél mindkét évben azonos volt a besorolási kategória.  

A besorolási kritérium alapján a régiók 15,2 %-a került a fejletlen, 12,3%-a a fejlett 

kategóriába. A fejlett régiókban 43,1 millió, a fejletlen régiókban 53,4 millió lakos él az 1996. 

évi 351 milliós EU-12 lakosságból. Ez azt mutatja, hogy a besorolási kritériumok 
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meghatározása megfelelően történt, hiszen a régiók háromnegyede került az átlagos régiók 

közé, míg nyolcada-nyolcada a fejlett, illetve fejletlen régiók közé.  

 

Érdemesnek mutatkozott annak a vizsgálata, hogy az egyes régiók relatív helyzetében a 

kedvező, vagy kedvezőtlen irányú változások uralkodtak-e az 1986. és 1996. közötti 

időszakban. Ennek érdekében megvizsgáltam, hogy a két időszak között milyen változás 

bekövetkezett be a fejlett és fejletlen régiók besorolásában. Megállapításra került, hogy 1986-

ban a fejletlen régiók aránya 18,6 % volt, s ez az arány 1996-ra 20,9%-ra növekedett. A 

fejletlen régiókban élő lakosság száma 65,3 millióról 73,5 millió főre növekedett. Ugyanakkor 

a fejlett régiók aránya is nőtt, 13,2%-ról 15%-ra, az érintett lakosság pedig 46,5 millióról 52,7 

millió főre. (Itt nem valós népességnövekedésről van szó, hanem arról, hogy az 1986. évi 

besorolás alapján fejlett régiók 1986. évi lakosságszáma és az 1996. évi besorolás alapján 

fejlett régiók 1996. évi lakosságszáma került összehasonlításra) Ez azt jelenti, hogy mind a 

fejletlen, mind a fejlett régiók száma növekedett a vizsgált időszakban, ennek következtében 

az érintett lakosság száma is nőtt.  

Az Európai Unió regionális fejlesztési politikájának abban megmutatkozó kedvező hatása 

nem igazolható, melynek alapján az átlagos besorolású régiók száma és az ezekben élő 

lakosság növekedett volna. 

 

Az elemzést a következő lépésben tovább folytattam, hiszen az egyes kategóriákba történő 

besorolás nem ad számot arról, hogy az egyes régiók relatív helyzete hogyan változott a 

vizsgált időszakban. Ennek alapján a mindkét időpontban fejlett, illetve fejletlen besorolást 

kapott régiókat további alcsoportokra bontottam. Ennek érdekében bevezettem a 'kohvált' 

változót. (25. számú melléklet) Ez a változó az adott régió GDP/fő értékének közösségi 

átlaghoz viszonyított változását mutatja. A kategóriába sorolás és a 'kohvált' változó adatai 

alapján az alábbi alcsoportok kialakítása történt meg: 

• előretörő régió: fejlett régió pozitív 'kohvált' értékkel; 

• feltörekvő régió: fejletlen régió pozitív 'kohvált' értékkel; 

• leszakadó régió: fejletlen régió negatív 'kohvált' értékkel; 

• visszaeső régió: fejlett régió negatív 'kohvált' értékkel. 

A besorolás alapján előretörő az a fejlett régió, amely relatív helyzetét javítani tudta, 

visszaeső az a fejlett régió, amelynek relatív helyzete romlott. Feltörekvő az a fejletlen régió, 

amely relatív helyzetét javította a közösségen belül, míg leszakadó régiónak azt a fejletlen 

régiót tekinthetjük, melynek relatív helyzete romlott a közösség átlagához viszonyítva. 
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Az elemzés eredményét a 'kvért' változóban foglaltam össze a 26. számú mellékletben 

bemutatott táblázatban. Megállapítható, hogy a régiók 5,8%-a 20,5 millió lakossal előretörő 

régiók közé tartozik, a régiók 10,8%-a 38 millió lakossal a feltörekvő régiókhoz tartozik. A 

leszakadó régiók 4,4%-ot tesznek ki 15,3 millió lakossal, míg a leszakadó régiók aránya 6,4% 

22,5 millió lakossal. 

 

Megállapítható, hogy az árnyaltabb besorolás alapján kedvezőbb képet alkothatunk a régiók 

relatív helyzetének alakulásáról a közösségen belül, hiszen a legmagasabb aránya a feltörekvő 

régióknak van, tehát azon fejletlen besorolású régióknak, melyek relatív helyzetüket javították 

a közösség régiói között. Ugyanakkor a folyamat ellentmondásosságát támasztja alá az a tény, 

hogy a leszakadó régiók aránya is 4,4%, ahol 15,3 millió lakos él olyan környezetben, ahol az 

1986-ban és 1996-ban is a közösségi átlag 75%-át el nem érő GDP/fő érték még romlott is a 

megfigyelési időszakban.  

 

A besorolási kategóriák számának emelése tehát a régiók relatív helyzetének differenciáltabb 

megítélését teszi lehetővé. Ugyanakkor a választott kritériumok az egyes régiótípusokon 

belüli helyzetváltozást értékelik, s nem teszik lehetővé annak megállapítását, hogy a 

változások mennyisége elérte-e azt a mértéket, melynek alapján a besorolási régió váltása 

történt meg a vizsgált időszak kezdő és záró időpontja között. Ennek érdekében a fent 

használt régió-besorolások tartalmát megváltoztattam. 

Megállapítottam, hogy a vizsgált időszakban nem történt olyan változás, melynek 

eredményeképpen egy régió fejletlen besorolásúból, fejlett besorolásúvá változott volna, vagy 

az ellenkező irányú változás következett volna be. Ezért a korábban használt négy 

régiókategória elegendőnek bizonyult a változások teljes körének elkülönítésére.  

Előretörő régiónak tekintettem azt a régiót, mely átlagos fejlettségűből fejlett kategóriába 

került át, míg a feltörekvő régió besorolása fejletlenről átlagosra változott. Leszakadó 

régiónak azt tekintettem, mely átlagos besorolásúról fejletlenné változott, míg a visszaeső 

régió fejlett besorolásúból átlagos besorolásúra változott. Remélhetően a besorolási 

kategóriák megnevezése megfelelően tükrözi a gazdaságfejlődési folyamatokhoz tapadó 

érzelmi töltést is, amennyiben a leszakadás negatívabb megítélésű, mint a visszaesés, 

valamint a feltörekvés nagyobb energia-befektetést tükröz, mint az előretörés. 

Az elemzés eredményét a 25. számú mellékletben a 'katért' változó mutatja. Az elemzés 

eredményét a besorolási kategóriát változtató régiók vonatkozásában a 2. számú táblázat 

szemlélteti . 
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A kategória-besorolás alapján a vizsgált 179 európai régió közül 14 régió volt képes, illetve 

kényszerült a besorolási kategória váltására. 5 régió előretörő, illetve 6 régió feltörekvő 

besorolást kapott, míg 2 régió tekinthető leszakadónak, illetve 1 régió minősítése volt 

visszaeső.  

Ennek alapján 11 régió besorolása pozitív irányban módosult, ezzel szemben mindössze 3 

régió besorolása változott negatív irányban. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a kedvező 

irányú változásokkal érintett régiók száma mintegy négyszerese a kedvezőtlen irányú 

változásokkal sújtott régiókénak.  
régió megnevezés ország GDP/fő 

1986 

GDP/fő 

1996 

kategória 

1986 

kategória 

1996 

GDP/fő 

változás 

kategória- 

változás 

besorolás 

LUENEBURG       de   74,8  83,3 fejletlen         9 feltörekvő 

KARLSRUHE       de  123,5 125,7         fejlett 2 előretörő 

*BERLIN         de  128,1 102,2 fejlett         -26 visszaeső 

TRENTINO-ALTO A it  115,2 127,9         fejlett 13 előretörő 

*EMILIA-

ROMAGNA 

it  124,5 132,7         fejlett 8 előretörő 

ANTWERPEN       be  123,6 137,3         fejlett 14 előretörő 

SOUTH 

YORKSHIRE 

nb   84,8  74,4         fejletlen -10 leszakadó 

MERSEYSIDE      nb   85,8  73,1         fejletlen -13 leszakadó 

GRAMPIAN        nb  121,6 126,0         fejlett 4 előretörő 

*IRELAND        ir   60,8  96,5 fejletlen         36 feltörekvő 

*ATTIKI         gr   62,8  76,8 fejletlen         14 feltörekvő 

NOTIO AIGAIO    gr   65,1  75,3 fejletlen         10 feltörekvő 

CANTABRIA       sp   67,0  76,9 fejletlen         10 feltörekvő 

CASTILLA - LEON sp   65,0  75,9 fejletlen         11 feltörekvő 

2. táblázat: 1986. és 1996. évi régióbesorolás vásárlóerő-paritásos GDP/fő alapján 

Forrás: Der Sechste periodische Bericht über die sozio-ökonomische Lage und Entwicklung der Regionen der 
Gemeinschaft, European Communities 2002. p.234-241. alapjás saját szerkesztés 
 

Az egyetlen visszaeső régió Berlin, melynél a fejlettségi szint csökkenése a német egyesítés,  

az alacsonyabb  fejlettségű kelet-berlini területek integrálása miatt következett be, s ezért e 

régió az elemzés összesítő megállapításának megfogalmazása során figyelmen kívül 

hagyható. Ezen kívül Merseyside és South-Yorkshire brit régiók kerültek a leszakadó régiók 
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kategóriájába. A szakirodalomból ismert43, hogy ezeknek az észak-angliai régióknak sikerült 

a legkevésbé megbirkózniuk a gazdasági szerkezetváltás kihívásaival az elmúlt 

negyedszázadban. Ez a két régió Wales, Skócia, Észak-Anglia és a gyökeresen eltérő helyzetű 

Nagy-London mellett abban a klaszterben található, melyben az ipari foglalkoztatottak 30-

40%-os leépülése mellett a tercier ágazatok foglalkoztatottjainak 15%-ot el nem érő bővülése 

következett be, így az ipari munkanélküliek tartalékseregét nem volt képes a szolgáltató 

szektor felszívni és munka- illetve fogyasztási potenciáljuk nem állhatott a gazdasági 

növekedés szolgálatába. A két régió 84,8 és 85,8%-os GDP/fő értéke 74,4 és 73,1%-os értékre 

csökkent, ami egyébként az átlagos és fejletlen kategória mezsgyéjén mozog, így a két régió 

helyzetének romlása nem tekinthető radikálisnak.  

A feltörekvő régiók közül az egy statisztikai régiónak minősített Írország fejlődése a 

legmeggyőzőbb, hiszen 36%-os mértékben javította 10 év alatt a közösségi régiók közötti 

relatív helyzetét, bár az 1996. évi 96,5%-os mérték még arról tanúskodik, hogy helyzete alatta 

marad a közösségi átlagnak. A kohéziós alapból támogatott országok esetében két-két görög 

és spanyol régiónak sikerült 10 %-ot meghaladó javulással a fejletlen régiók közül az átlagos 

fejlettségű régiók közé felemelkedni. A kohéziós alapból szintén támogatott Portugália 

esetében, melynek regionális adatait a 2. számú táblázat nem, de a 25. számú melléklet 

tartalmazza, a vizsgált időszakban nem volt megfigyelhető a besorolási kategória váltása. Míg 

valamennyi régió esetében tapasztalható 10 és 26% közötti helyzetjavulás, a kiinduló siralmas 

fejlettségi helyzet miatt valamennyi régió megőrizte 1996-ban az 1986. évi besorolását, 

vagyis a főváros átlagos, a többi régió fejletlen besorolását. A közösségi átlaghoz mért 

nagyjából 50 és 70% közötti helyzet arra enged következtetni, hogy a jelenlegi támogatási 

intenzitás rendelkezésre állása esetén is legalább további egy évtizedet kell várni arra, hogy a 

portugál régiók átkerüljenek az átlagos fejlettségű régiók közé, de ez még akkor is csak azt 

fogja jelenteni, hogy várhatóan meghaladják a támogatási küszöböt jelentő közösségi átlaghoz 

viszonyított 75%-os szintet, de a közösség átlagos szintjének elérése valószínűleg évtizedeket 

vesz majd igénybe. Ez a megállapítás lehűtheti a kelet-európai országok felfokozott 

várakozásait is a közösségi regionális fejlesztési politika várható hatásával kapcsolatban. 

Az előretörő régiók a német Karlsruhe, az olasz Trentino-Alto Adige és Emília Romagna, a 

belga Antwerpen, és brit(skót) Grampian. Valamennyi régió esetében megállapítható, hogy 

jelentős technológiai, vállalkozási, turisztikai, illetve infrastrukturális jelentőségű központ. A 

régiók 1986. évi helyzete is kiemelkedően kedvező volt, az átlagos és fejlett régiók közötti 

                                                 
43 Martin, Ron: Az új gazdaság és a szerkezetátalakítás regionális politikája: brit tapasztalatok, 
in: Régiók felemelkedése és hanyatlása, (szerk: Horváth Gyula) MTA RKK, Pécs 1997, p.105 
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elválasztó vonal közelében helyezkedtek el GDP/fő értékeik, ezért helyzetük kis mértékű 

javulása esetén is sor került volna a fejlett kategóriába történő kerülésre. Ennek ellenére is 

különböző növekedési pályán történt fejlődésük az érintett időszakban. Karlsruhe, Grampian 

Emiglia-Romagna és régiók növekedése szerényebb volt (2, 6 és 8%-ot tett ki), míg 

Antwerpen 14%-os, Trentino-Alto Adige 13%-os kiemelkedően meggyőző növekedéssel érte 

el a kategóriaváltást. 

 

6. tézis: 

 

Az Európai Unió 12 tagállama NUTS-2 régiói 1986 és 1996 évi vásárlóerő-paritásos 

GDP/fő adatainak közösségi átlaghoz viszonyított értékei, illetve ezek változásai 

alapján elvégezhető a régiók fejlődési kategóriákba történő besorolása. A vizsgálatba 

bevont 179 régió közül 165 régió átlagos fejlődést mutatott. A fennmaradó 14 régió 

fejlődése az átlagtól eltérő mintát mutatott. Ezeknek a régióknak a besorolása - az 

elemzés keretében újonnan bevezetett - kategóriákba, az előretörő, feltörekvő, 

visszaeső és leszakadó régiók kategóriáiba történt meg.  A feltörekvő régiók a 

közösségi regionális fejlesztési politika kiemelten kedvezményezett régiói közül 

kerültek ki, így fejlődésük a területi kiegyenlítődés folyamatának jeleként 

értékelhető. 

 

Az átlagos fejlődési mintát követő 165 régió helyzetében nem történt jelentős változás, 

ugyanakkor a kategóriákon belüli mozgások alapján a kategórián belüli helyzetüket javító 

régiók száma meghaladja a romló helyzetű régiókét.  

A besorolási kategóriát váltani képes, illetve váltani kényszerült régiók között a feltörekvő 

és előretörő régiók száma jelentősen meghaladja a leszakadó és visszaeső régiókat (3 db 

NUTS-2 területegység).  

A kiinduló helyzetben fejletlen besorolású 6 régió közül az átlagos fejlettségű régiók közé 

kerülő NUTS-2 területegységek közül 5 az Európai Unió regionális politikája által 

kiemelten kezelt Írország, Görögország, Spanyolország területén található.   Ez a tény arra 

utal, hogy a közösségi regionális fejlesztési politika támogatási forrásainak hatása is 

jelentkezik e régiók helyzetének javulásában. 
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5 A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁGOK 
CSATLAKOZÁSÁNAK HATÁSA  A TERÜLETI 
KIEGYENLÍTŐDÉS ALAKULÁSÁRA 

 
5.1 A kelet-közép-európai országok regionális fejlesztési politikájához az 

Európai Unió által nyújtott támogatás a tagfelvételt megelőző időszakban 
 

A 2002. december 13-i Koppenhágai Európai Tanács határozatai a kelet-közép-európai 

országok csatlakozási folyamatának új perspektívát adtak. A majd másfél évtizedes előkészítő 

folyamat eredményeképpen 10 kelet-közép-európai tagjelölt ország 2004-ben tagjává vált az 

Európai Uniónak, s Románia és Bulgária 2007. évi felvétele is realitássá vált. Az európai 

integráció továbbfejlesztésének legnagyobb kihívása a XXI. században a kelet-közép-európai 

térség országainak integrálása a közösségbe, s ezzel az Európai Unió földrajzi értelemben vett 

kiteljesítésének lezárása. (A kelet-közép-európai országok felvétele mellett természetesen 

továbbra is az Európai Unió célkitűzései között szerepel azon fejlett piacgazdaságú országok 

felvétele a tagállamok sorába, melyek jelenleg történelmi, belpolitikai, illetve földrajzilag 

determinált gazdasági okok miatt nem készek az Európai Unióhoz való csatlakozásra, mint pl. 

Norvégia, Svájc, Monaco, San, Marino, Andorra, Izland stb. Ezen országok legtöbbje az 

Európai Gazdasági Térre vonatkozó megállapodás alapján amúgy is kvázi-tagállamoknak 

tekinthető, hiszen a költségvetési befizetések és támogatások kivételével az európai gazdasági 

szabályozás alapvető elemei ezekben az országokban is érvényesek, illetve részt vesznek a 

termelési tényezők nagytérségi szabad áramlásában) Ezeknek a feladatoknak az eredményes 

teljesítéséhez nyújtanak segítséget a tagjelölt országoknak biztosított előcsatlakozási alapok, 

melyek az Európai Unió 2000-2006 közötti időszakra érvényes költségvetésében szerepelnek. 

Az Európai Unió költségvetésében ezekre a célokra előirányzott összeg 21.840 millió euró, 

azaz évenkénti ütemezésben mintegy 3 milliárd euró. A programok a kelet-közép-európai 

országok tagfelvételéig biztosítottak engedélyezési lehetőséget, de a tényleges felhasználás a 

projektek megvalósításához igazodóan áthúzódik a tagság első időszakára is.   

Az előcsatlakozási alapok:  

• ISPA segélyprogram, mely a közlekedési és a környezetvédelmi ágazat fejlesztéséhez 

nyújt segítséget; 

• SAPARD segélyprogram, mely a mezőgazdasági ágazat átalakítását és a vidékfejlesztést 

támogatja; 
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• PHARE segélyprogram, mely a tagjelölt országok intézményi felkészülését és gazdasági 

szerkezetváltását támogatja. 

 

Valamennyi program lebonyolításának kiemelt célkitűzése, hogy az Európai Unió forrásait 

közös lebonyolítási keretben koordinálja, s ezáltal a források hatékony és célzott 

felhasználását segítse, valamint megismertesse a tagjelölt országokat az Európai Unió 

támogatási politikáival és lebonyolítási technikáival, s ezáltal a tagfelvétel utáni időszakra 

zökkenőmentes átmenetet biztosítson.  

A rendelkezésre álló források az egyes tagjelölt államok között nagyságuk és népességszámuk 

alapján differenciált. 

Az ISPA44 program keretében a legnagyobb hányaddal Lengyelország rendelkezik, amely a 

teljes források 30-37%-val rendelkezhet, míg a legkisebb részesedéssel Szlovénia rendelkezik, 

amely a források 1-2%-ra jogosult. Magyarország várható részesedése 7-10% között lehet az 

előirányzatokból. Természetesen a ténylegesen igénybevett források az érintett államok 

forrásainak rendelkezésre állásától is függnek, illetve meghatározó a projektek tényleges 

előrehaladása is, hiszen az előirányzott források a tényleges megvalósítási ütemhez igazodóan 

hívhatók le. Biztosítani kell a források felhasználását lebonyolító intézményrendszer 

működtetését, az Európai Unió előírásainak maradéktalan érvényesülését. Részben ebből 

fakadóan is a 2000-2002 közötti költségvetési időszakban tényleges forrásfelhasználás az 

ISPA és SAPARD program keretében nem történt meg, s a PHARE források tekintetében is 

csak szerény eredmények érzékelhetők. Így az erre az időszakra előirányzott 9 milliárd euró 

költségvetési forrás meghatározó része megtakarításként jelentkezik. Ezeknek a 

megtakarításoknak egy része a későbbi időszakra átcsoportosításra került, illetve fedezetet 

biztosított a bővítési folyamat növekvő finanszírozási igényeire. (A 2000-2006 közötti 

időszak költségvetésének tervezése során az EU tagállamai abból indultak ki, hogy 

legfejlettebb hat tagjelölt felvételére kerülhet sor, s a forrásokat ehhez igazodóan biztosították. 

Az Európai Tanács 2002. december 13-i koppenhágai döntése alapján azonban tíz tagjelölt 

egyidejű felvételéről határoztak 2004-ben, így ennek költségvetési forrásigényét egyrészt a 

felvételre kerülő tagjelöltek forrásigényének kurtításával, másrészt a költségvetési időszak 

kezdetén jelentkező megtakarítások erre a célra történő felhasználásával biztosították.) 

Mindenesetre az EU költségvetési forrásokhoz csatlakozó tagállami finanszírozás mértéke 

általános esetben 25%, ami a lehívható forrásokat korlátozhatja. Egyes kivételes esetekben az 

európai részarány 85%-ra is emelkedhet, ugyanakkor a környezetvédelmi fejlesztések 
                                                 
44 1267/1999 EK sz. rendelkezés az előcsatlakozást támogató strukturális politikai pénzügyi eszközről 
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esetében itt is érvényt kell szerezni a "polluter pays" alapelvének, ami adott esetben a 

tagjelölti finanszírozási részarány emelkedését is eredményezheti. A környezetvédelmi 

programok keretében az ivóvíz-ellátás, a hulladékkezelés és hulladékfeldolgozás, illetve a 

levegőszennyezés csökkentése élveznek prioritást, míg a közlekedési programok esetében a 

transz-európai közlekedési hálózatokhoz történő csatlakozás követelményeihez igazodik a 

támogatás, valamint közlekedési infrastruktúra európai átlaghoz történő közelítése érdekében 

vasúti, közúti, kikötői és légikikötői fejlesztések finanszírozására kerülhet sor. Tekintettel 

arra, hogy a közlekedési beruházások gyakran kerülnek konfliktusba a környezetvédelmi 

érdekekkel, biztosítani kell a közlekedési beruházások és a környezetvédelmi követelmények 

összhangját.  

 

A SAPARD program keretében a tagjelöltek felkészülését biztosítják a közös mezőgazdasági 

politika előírásainak átvételére. Bár a tagállamok közös mezőgazdasági politikájának lényeges 

reformjára lehet számítani a 2007. évvel kezdődő költségvetési időszakban,45 a tagjelöltek 

számára a jelenlegi előírásokhoz igazodó felkészülés tekinthető feladatnak. A SAPARD 

program keretében a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó növény- és állategészségügyi, 

fogyasztóvédelmi ellenőrzési rendszer átvétele kiemelt támogatást kap. Ezen felül a SAPARD 

források jelentős része a vidékfejlesztést támogatja, ami a közös mezőgazdasági politika 

átalakításának irányaihoz illeszkedik. 

A SAPARD46 program az agrárgazdaság fejlesztésére és a vidékfejlesztésre biztosít 

forrásokat a 2000-2006 közötti költségvetési időszakban. A Magyarország rendelkezésére álló 

pénzeszközök nagysága évente mintegy 50 millió euró. Ez természetesen nem biztosít 

elegendő forrást a magyar mezőgazdasági szerkezet radikális fejlesztésére és jelentős 

közelítésére az Európai Unió átlagához, de alkalmas arra, hogy célzott felhasználással és a 

hazai forrásokkal kiegészítve segítse a csatlakozással kapcsolatos átállási nehézségek 

mérséklését. 

Az agrárgazdaság fejlesztése keretében a program segítséget nyújt a magyar mezőgazdasági 

és élelmiszeripari termékek piacra jutásához szükséges szabványosítási követelményekre való 

átállásra, ami döntően a fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi állat- és növény-egészségügyi 

előírások teljesítésének ellenőrzési és dokumentálási feltételeinek megteremtését célozza. A 

program keretében támogatható a mezőgazdasági termelés szerkezetének átalakítása, a 

termékek versenyképességének biztosítása, új élelmiszeripari technológiák, termékek, 

                                                 
45  EK, Paket von Reformvorschlägen für die Gemeinsame Agrarpolitik vom 22. Januar 2003 
46 Special Action Programme fro Pre-Accession Aid for Agricultural and Rural Development 
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márkanevek bevezetése. Az erdészet keretében támogatható az erdőtelepítés, illetve a 

fakitermelés eszközszükségletének fejlesztése, ezen kívül lehetőség nyílik a mezőgazdasági 

ágazathoz kapcsolódó környezetvédelmi beruházások finanszírozására. 

 

Új elemként jelenik meg a mezőgazdaság fejlesztéséhez kapcsolódóan a vidékfejlesztés 

programja. A vidékfejlesztés az Európai Unió jelenlegi adottságaihoz alkalmazkodva ma már 

nemcsak a mezőgazdasági ágazat problémáihoz kapcsolódik, hanem a tágabb értelemben vett 

térségfejlesztés speciális területeként jelentkezik. Ezért a vidék definíciója nemcsak a 

túlnyomórészt mezőgazdasági foglalkoztatáshoz, vagy az elmaradott, falusias 

lakókörnyezethez kötődik, hanem általánosabb. Ennek megfelelően vidéki térségnek 

tekinthetők azok a régiók, melyekben a népsűrűség nem éri el a 100 fő/km2 értéket, ezen 

kívül a népessége csökkenő, vagy a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya meghaladja az 

uniós átlag kétszeresét. Ez a definíció a vidéki térséget vagy átlagtól elmaradó népsűrűségű, s 

megfelelő népességmegtartó képességgel nem rendelkező területként, vagy az unós átlagtól 

jelentősen eltérő gazdasági szerkezetű területként határozza meg. Ez nem jelenti feltétlenül a 

mezőgazdasági termelés kizárólagosságát, mindössze a helyi gazdaság jövedelemtermeléssel 

összefüggő népességmegtartó erejének gyengeségét, melynek csak egyik lehetséges, de 

semmiképpen kizárólagos oka a mezőgazdasági foglalkoztatás meghatározó jelentősége. 

Ennek következtében a vidéki térségek gazdaságfejlesztésének sem kizárólagos útja a 

mezőgazdasági termelés fejlesztése, hanem a vidékfejlesztésnek a gazdaság valamennyi 

szektorára kiterjedő, átfogó fejlesztés stratégiáját kell támogatnia. Ennek megfelelően a 

SAPARD program vidékfejlesztési előirányzata keretében az alábbi programok támogatása 

kívánatos.  

 

A helyi mezőgazdaság esélyeinek javítása érdekében: 

• a helyi termékek értékesítési feltételeinek javítása; 

• a helyi termeléshez szükséges infrastrukturális feltételek javítása; 

• az öntözés és csatornázás fejlesztése; 

• a táj jellegét és a környezetet megőrző termelés biztosítása; 

• a legeltetéses gazdálkodás fejlesztése; 

• az erdősítés fejlesztése. 

 

A vidéki népesség foglalkoztatási feltételeinek javítása keretében: 

• alternatív jövedelemforrások feltárása, kiegészítő tevékenységek ösztönzése; 
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• falusi turizmus és vendéglátás fejlesztése; 

• mezőgazdasághoz és erdészethez kapcsolódó tanácsadási tevékenység és szakképzés 

fejlesztése; 

• mezőgazdasági és erdészeti K&F tevékenység ösztönzése. 

 

Az életkörülmények fejlesztése a vidéki életforma vonzásának növelése érdekében: 

• a településszerkezet rekonstrukciója és a vidéki örökség védelme; 

• a természeti katasztrófák okozta károk helyreállítása és a katasztrófavédelem; 

• a vidéki környezet és tájkép védelme. 

 

A vidékfejlesztés feladatainak hatékony megvalósítása alkalmas arra, hogy a vidéki 

térségekből a városi területek felé történő népességáramlást feltartóztassa, illetve mérsékelje. 

A vidéki életforma és életvitel vonzerejének javítása esetén esetleg arra is van esély, hogy a 

városokból a falvakba történő visszaáramlás folyamata is beinduljon, mint arra az urbánus 

területek túlnépesedése esetén néhány fejlett ország esetében ténylegesen sor került az utóbbi 

évtized során. Természetesen erre vonatkozóan a SAPARD források önmagukban nem 

biztosítanak lehetőséget, de ezek a viszonylag szerény források is alkalmasak arra, hogy a 

szakemberek és a közvélemény tapasztalatait és gondolkodását átalakítsák, s az erőforrások és 

a szellemi-szakmai kapacitások egy részét a csatlakozást követően a vidékfejlesztés 

szolgálatába állítsák. 

 

A PHARE47 program 1989-ben, még a kelet-közép-európai országok rendszerváltozási 

folyamatának kezdetekor indult Lengyelország és Magyarország gazdaságának átfogó 

rekonstrukciójára az Európai Közösségek által koordináltan, de a fejlett tőkés országok 

pénzügyi forrásainak felhasználásával. A program a későbbiekben kiterjesztést nyert 

valamennyi volt kelet-közép-európai országra, míg a Független Államok Közössége 

tagállamainak a hasonló célkitűzésű TACIS program keretében biztosítottak 

gazdaságfejlesztési forrásokat. A PHARE program keretében lehetséges volt 

gazdaságfejlesztési, infrastruktúrafejlesztési, szolgáltatás és humán szféra, valamint 

közigazgatás fejlesztési feladatok mellett az integrációs felkészülés és a határ menti 

együttműködés programjainak finanszírozására is. A PHARE program 1998. évi átfogó 

reformját követően a csatlakozást előkészítő szerep vált meghatározóvá, így a folyamatban 

                                                 
47 Pologne, Hongrie Aid á la Reconstruction Économique 
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levő programok finanszírozása mellett a legfontosabb célkitűzés az intézményrendszer 

felkészítése a strukturális alapok forrásainak fogadására, a döntéshozatal rendjének 

decentralizálása és a közösségi vívmányok átvételének gyorsítása. Az Európai Unió részéről a 

finanszírozás súlypontjaira nézve a Csatlakozási Partnerség dokumentuma tekinthető 

irányadónak, míg a magyar kormány közösségi vívmányok átvételére vonatkozó Nemzeti 

Program jóváhagyásával jelölte ki a fejlesztés fő irányait. A PHARE program Magyarország 

részére mintegy 100 millió Ft éves keretösszeg felhasználását teszi lehetővé, azonban a 

tényleges felhasználás a jóváhagyott projektek előkészítettségének függvénye.  

A gazdaságfejlesztés keretében a privatizációs folyamat lebonyolításához kapcsolódó 

szakértői segítségnyújtás élvezett prioritást.  

Kiemelt feladatként jelentkezett a kis- és középvállalati szektor versenyképességét javító 

programok támogatása, melynek keretében az információs ás tanácsadási tevékenység 

fejlesztése, illetve lehetőség nyílt a kis- és középvállalkozások kedvezményes hitelezéséhez 

kapcsolódó források biztosítására is.  

A mezőgazdaság fejlesztéséhez kapcsolódóan a piacgazdaságra történő áttérés 

intézményfejlesztési hátterének kiépítése kapott támogatást, valamint a mezőgazdasági 

termelés hiteligényének fedezetéül szolgáló források bővítése történt meg.  

Az infrastruktúra fejlesztése keretében az egyes alágazati fejlesztési politikák szakértői 

hátterét biztosították, valamint egyes regionális fejlesztési célokhoz nyújtottak támogatást. 

A szociális és egészségügyi rendszerek fejlesztéséhez nyújtott támogatáson kívül kiemelt 

figyelmet fordítottak az oktatás és a szakképzés fejlesztéséhez, ezen belül különösen a 

felsőoktatás fejlesztéséhez.  

A regionális fejlesztés keretében kiemelt jelentőséget kapott a PHARE vidékfejlesztési 

program. Ez a program elsődlegesen a regionális, megyei és kistérségi szinten kívánja 

erősíteni a fejlesztési stratégiák és programok megfogalmazását és megvalósítását. 

A vidékfejlesztési program az alábbi elemekből tevődik össze:" 

1. Termékfejlesztés, alternatív jövedelemszerző tevékenységek elősegítése. 

2. Falusias térségek turizmus fejlesztése, falusi kézművesipar fejlesztése, kulturális örökség 

megőrzése. 

3. Az együttműködés új formái a termelés és az értékesítés területén. 

4. Erdősítési intézkedések. 

5. Innovatív közösségfejlesztés. 
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6. A térségi összefogáson alapuló belvízrendezési fejlesztésekhez kapcsolódó beruházások 

megvalósítása."48  

 

A program alapvető célja, hogy a térség fejlesztésében érdekelt valamennyi szervezetet 

bevonja a feladatok megoldásába, ezért a térségi jogi személyiségű és jogi személyiség 

nélküli vállalkozások, őstermelők és önkormányzatok mellett a munkavállalói és munkaadói 

érdekképviseletek, civil szervezetek, kistérségi társulások és a Megyei Fejlesztési Tanács 

egyaránt a támogatható szervezetek között lehetnek. A támogatás felső határa 90%, a 

beruházási programok támogatása 80, illetve 50 % lehet, attól függően, hogy a program 

végrehajtása profitorientált, vagy non-profit vállalkozás keretében valósul meg.  

A termékfejlesztési program keretében legalább három településre kiterjedő kooperáció 

támogatható, amennyiben a helyi termelők és vállalkozók valósítják meg elsődlegesen és a 

fejlesztési cél a térség természeti és egyéb kapacitásainak kiaknázására irányul. A jóváhagyott 

fejlesztés keretében figyelembe kell venni az adott termék európai uniós szabványait és 

előírásait, s előnybe kell helyezni az organikus gazdálkodás és a fenntartható fejlődés 

szabályait. 

A falusi turizmus fejlesztése keretében azoknak a programoknak a támogatását kezelik 

kiemelten, melyek a minőségi fejlesztésre koncentrálnak, a kulturális örökség megőrzését és a 

településkép minőségi fejlesztését célozzák.  

A termelési és értékesítési együttműködések támogatása keretében azokat a programokat 

kedvezményezik, melyek segítségével a mezőgazdasági termelők az Európai Unió 

követelményeihez történő alkalmazkodással biztosítják a tájjellegű termékek hazai és piaci 

forgalmazásának biztonságát a csomagolás és kiszerelés fejlesztésével, a közös értékesítési 

csatornák megteremtésével, a minőség javításával. 

Az erdősítési program keretében a térségi fejlesztésbe integrált erdőtelepítés megvalósítását 

támogatják, az erdőtulajdonosok szakmai és érdekvédelmi szövetségeinek megteremtésével, a 

minőségbiztosítás és szakmai felkészültség növelésével. 

Az innovatív közösségfejlesztés a vidéki társadalom önszerveződő képességének feltárását és 

erősítését szolgálja. Ezen belül a helyi humán erőforrás értékeinek feltárását és erősítését 

kiemelten kezeli. Támogatja a helyi konfliktuscsoportok (etnikai, életkori peremcsoportok) 

problémáinak megoldását, a térség lakosainak, civil szervezeteinek összefogását, 

együttműködését.  

                                                 
48 Forman Balázs: Regionális politika az Európai Unióban, VÁTI 2000. p265. 
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A belvízrendezési fejlesztések támogatása keretében a belvízcsatornák, szivattyútelepek, 

belvíztározók kialakítását, felújítását támogatják, amennyiben ezek a helyi önkormányzatok 

és a helyi mezőgazdasági vállalkozások összefogásán alapulnak és vízügyi szakemberek 

bevonásával valósulnak meg.     

  

Az előcsatlakozási alapok forrásainak koordinálását az Európai Közösség rendelkezése 

szabályozza.49  Ennek keretében az Európai Bizottság kapott felhatalmazást a Közösség 

költségvetési forrásainak a három előcsatlakozási program keretében történő koordinálására, 

illetve a tagjelölt országokban történő felhasználás ellenőrzési rendszerének kialakítására. 

Ennek a rendelkezésnek keretében meghatározták a tagjelölt állami intézmények működésével 

kapcsolatos követelményeket, melyek biztosítják a közösségi források célhoz kötött és 

közösségi érdekeknek megfelelő felhasználását. 

 

5.2 Az EU-15 tagállamok és a csatlakozó kelet-közép-európai országok területi 
fejlettségi különbségeinek összehasonlító elemzése 

 

Témaválasztásunk szempontjából indokolt tehát a regionális fejlettségi különbségek alakulása 

szempontjából megvizsgálni a csatlakozási folyamat sikerének esélyeit és perspektíváit. A 

regionális fejlettségi különbségek alakulásának kvantitatív vizsgálatát a kelet-közép-európai 

országok főbb statisztikai adatait egységes szerkezetben rendelkezésre bocsátó, az Európai 

Unió Bizottsága által összeállított 2002. évi országjelentések alapján végeztem. A 

rendelkezésre álló adatok alapján az 1997-2001 évi folyamatokról vonhatók le 

következtetések. Ez az időtáv meglehetősen rövid a regionális kiegyenlítődés hosszú távú 

tendenciáinak vizsgálata szempontjából, ugyanakkor megfelelőnek tűnik a csatlakozás előtti 

állapot feltérképezéséhez. Az EU-15 tagállamok vonatkozásában rendelkezésre álló adatokkal 

való összehasonlítás alapján lehetőség nyílt annak a megítélésére is, hogy a közép-kelet-

európai országok csatlakozásával a regionális kiegyenlítődésre irányuló, és az elmúlt 

negyedszázad során szerény, illetve ellentmondásos eredményeket hozó regionális fejlesztési 

politika milyen újabb kihívásokkal néz majd szembe az Európai Unió bővítése során. 

 

 

 

                                                 
49 1266/1999 EK rendelkezés a tagjelölt országok részére biztosított támogatásokról az előcsatlakozási stratégia 
keretében és a 3906/89 EGK sz. rendelkezésének módosításáról 
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5.2.1 A vásárlóerő-paritásos GDP/fő mutató alakulása a csatlakozó kelet-közép-
európai országokban 1997-2001 között 

 

A vizsgált időszakban a GDP/fő érték 1997. évi lakosságszámmal súlyozott átlaga 7505 

euróról 9136 euróra növekedett. (27. sz. melléklet) Az egyenletes ütemű és viszonylag 

jelentős, 20%-ot meghaladó növekedés mellett a minimális és maximális értékkel rendelkező 

országok közötti rés tovább tágult. A legkevésbé fejlett Románia mutatójának értéke 

mindössze 5100-ról 5900-ra nőtt, ugyanakkor a legkedvezőbb helyzetben levő Szlovénia a 

mutató értékét 12800-ról 16000-re növelte, ezzel a minta terjedelme 7700-ról 10100-ra nőtt, 

ami a fejletlen és fejlett országok közötti távolság növekedésére utal. Ugyanakkor a relatív 

szórás mutató az 1997. évi 0,294 értékről 2001-re 0,277 értékre csökkent, bár a csökkenés az 

1997-1999 közötti időszak enyhe növekedését követően alapvetően a 2000-2001 években 

következett be. A folyamatokat a 21. számú ábra szemlélteti. 
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21. ábra: A kelet-közép-európai országok vásárlóerő-paritásos GDP/fő mutatóinak relatív szórása 1997-2001 közötti 
időszakban.  

Forrás: Európai Bizottság 2002. évi országjelentései alapján saját számítás 

 

A vizsgált időszak rövidsége és a vonatkozó értékek kis mértékű módosulása miatt jelenleg 

nem becsülhető meg, hogy a jövőben a folyamatokra a stagnálás, vagy az országok közötti 

fejlettségi különbségek növekedése, illetve csökkenése lesz-e jellemző. Amennyiben a térség 

országaira az átlagon felüli növekedési ráták lesznek jellemzőek a jövőben is, akkor az EU-15 
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tagállamok korábbi tapasztalatai alapján a regionális fejlettségi különbségek mérséklődése 

várható a térségben. 

 

5.2.2 A vásárlóerő-paritásos GDP/fő mutató alakulása az EU-15 tagállamokban 1997-
2001 között 

 

A vizsgált időszakban a az átlagos vásárlóerő-paritásos GDP/fő érték 19363-ról 23191-re nőtt. 

(28. melléklet) Míg a minimális érték 12717-ről 15780-ra változott, addig a maximális érték 

33663-ról 45750-re módosult, tehát az átlagos érték enyhe emelkedése a minta terjedelmének 

20916-ról 29970-re történő változásával járt együtt. Megállapítható tehát, hogy az EU-15 

tagállamokban a legszegényebb és leggazdagabb ország közötti távolság mintegy 

háromszorosa a csatlakozó kelet-közép-európai országokban tapasztalható eltérésnek. 

Ugyanakkor a szélső értékekkel rendelkező Portugália és Luxemburg esetében a 

lakosságszám elenyésző az átlag körüli értékekkel rendelkező nagy népességű országokhoz 

képest, ezért a relatív szórás mutató az EU-15 tagállamokban 1997-ben mindössze 0,116 volt, 

s ezt a kedvező értéket is sikerült csökkenteni a vizsgált időszak alatt 0,109-re. A mutató 

alakulását a 22. számú ábra szemlélteti. 
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22. ábra: Az EU-15 tagállam vásárlóerőparitásos GDP/fő mutatóinak relatív szórása 1997-2001 közötti időszakban.  

Forrás: Eurostat évkönyv 2003. 
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5.2.3 A vásárlóerő-paritásos GDP/fő mutató alakulása az EU-15 tagállamokban és a 
kelet-közép-európai államokban az 1997-2001 évi adatok alapján 

 

Az EU-15 tagállamokra és a csatlakozó kelet-közép-európai országokra vonatkozó elemzés 

lezárásaként kiszámításra került, hogy az 1997-2001 évi adatok alapján az egyesített 25 

államra kiterjedő integrációs tér esetében hogyan alakultak a regionális fejlettségi 

különbségek. Az elemzés eredményeit a 29. számú melléklet tartalmazza. A vásárlóerő-

paritásos GDP/fő mutató 1997. évi lakosságszám alapján súlyozott átlaga dinamikusan, 

16782-ről 20132-re nőtt, ami mintegy 20%-os növekedést jelentett. A mutató minimális 

értéke az elemzési időszakban 5100-ról 5900-ra nőtt, míg a maximális érték 33663-ról 45750-

re nőtt, ami az átlagos érték változását 35,9%-os mérték mellett mintegy 15%-kal haladta 

meg. Ez azt jelenti, hogy a minta terjedelme jelentősen nőtt, ami a legszegényebb és 

leggazdagabb ország közötti fejlettségi olló további nyílásával járt. A relatív szórás mutató 

azonban a megfigyelt időszakban az 1998. évi és 2000. évi enyhe emelkedést követően 0,321-

ről 0,314-re csökkent, azonban a hosszú távú tendencia becslésére az intervallum rövidsége 

semmi esetre sem alkalmas. A mutató relatív szórásának alakulását a 23. sz. ábra mutatja be.  
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23. ábra: Az EU-15 tagállam és kelet-közép-európai országok vásárlóerő-paritásos GDP/fő mutatóinak relatív 
szórása 1997-2001 közötti időszakban.  

Forrás: Eurostat évkönyv 2003, Európai Bizottság 2002. évi országjelentései alapján saját számítás 
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Fentiek alapján megállapítható, hogy az EU-15 tagállamokra és a kelet-közép-európai 

országokra kiterjedő európai integrációs térségben a csatlakozó kelet-közép-európai országok 

fejlettségi elmaradása és fejlettségi különbségei miatt az EU-15 tagállamokra jellemző 

regionális fejlettségi különbségek enyhe mérséklődésében jelentkező tendencia várhatólag 

lassabb ütemben folytatódik tovább. A vásárlóerő-paritásos GDP/fő átlagos érték relatív gyors 

növekedése csak akkor vezethet az egyes tagállamok közötti fejlettségi különbségek 

mérséklődéséhez, ha sikerül a jelentős népességszámmal rendelkező alacsony jövedelmi 

helyzetű tagállamok elmaradását jelentősen csökkenteni, s valamennyi csatlakozó ország 

jövedelmi helyzetét az EU-15 tagállam átlagához közelíteni.  

 

5.2.4  A munkanélküliségi arány mutató alakulása a csatlakozó kelet-közép-európai 
országokban 1997-2001 között 

 

A vizsgált időszakban a munkanélküliségi arány 1997. évi lakosságszámmal súlyozott átlaga 

9,3%-ról 13,3%-ra nőtt. (30. sz. melléklet) A jelentős, 43%-os növekedés mellett a minimális 

és maximális értékkel rendelkező országok közötti rés is növekedett. A minimális érték 3,3%-

ról 5,7%-ra, a maximális érték 14,4%-ról 19,9%-ra nőtt. A minta terjedelme így 10,1%-ról 

14,2%-ra nőtt. A relatív szórás mutató 0,340-ról 0,443-ra nőtt, ami a munkanélküliségi 

aránnyal kifejezett fejlettségi különbségek mintegy 30%-os növekedését jelzi. Az 1997-1999 

közötti időszak enyhén csökkenő tendenciáját a 2000-2001. években a relatív szórási mutató 

hirtelen növekedése követte. A vásárlóerő-paritásos GDP/fő mutató relatív szórási 

mutatójának alakulásával összehasonlítva megállapítható, hogy az 1997-2001 közötti 

időszakban a változási tendenciák ellentétesen alakultak. A folyamatokat a 24. számú ábra 

szemlélteti. 
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Csatlakozó oszágok munkanélküliség alakulása 
1997-2001 között
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24. ábra: A kelet-középeurópai országok munkanélküliségi arány mutatóinak relatív szórása 1997-2001 közötti 
időszakban.  

Forrás: Európai Bizottság 2002. évi országjelentései alapján saját számítás 

 

A vizsgált időszak rövidsége és a vonatkozó értékek kis mértékű módosulása miatt a jövőbeni 

tendenciák becsléseként inkább a munkanélküliségi arány relatív szórásával kifejezett 

fejlettségi különbségek növekedése, kedvező esetben stagnálása vélelmezhető. A kedvezőtlen 

tendenciák a vásárlóerő-paritásos GDP/fő érték folyamatos növekedése mellett valósultak 

meg a megfigyelt időszakban, ezért különösen aggasztó a megfigyelt és extrapolált tendencia. 

 

 

5.2.5 A munkanélküliségi arány mutató alakulása az EU-15 tagállamokban 1997-2001 
között 

 

A vizsgált időszakban az átlagos munkanélküliségi arány érték 10,8%-ról 7,5%-ra csökkent. 

(31. melléklet) A minimális érték 2,7%-ról 2,0%-ra, a maximális érték 20,8%-ról 10,6%-ra 

mérséklődött. Ez azt jelentette, hogy a minta terjedelme 20,1%ról 8,6%-ra változott. Az 

előnyös változások a relatív szórás értékének 0,37-ről 0,306-re történő mérséklődését 

eredményezte, így a fejlettségi különbségek a munkanélküliségi arány relatív szórás 

mutatójának  alapján csökkentek. A folyamatot a 25. sz. ábra szemlélteti.  
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25. ábra: Az EU-15 tagállam munkanélküliségi arány mutatóinak relatív szórása 1997-2001 közötti időszakban.  

Forrás: Eurostat évkönyv 2001. 
 

Az adatok elemzése kapcsán meg kell azonban állapítani, hogy az EU-15 tagállamokban a 

munkanélküliségi arány súlyozott átlaga a csatlakozó országokhoz képes csaknem kétszeres 

értékeket mutat fel. Ezzel együtt is a megfigyelt időszakban különösen a maximális érték 

jelentős csökkenésével sikerült a minta terjedelmét jelentősen csökkenteni, s ezen keresztül a 

relatív szórási mutató mérséklődését elérni. 

 

5.2.6 A munkanélküliségi arány mutató alakulása az EU-15 tagállamokban és a 
csatlakozó kelet-közép-európai országokban az 1997-1999 évi adatok alapján 

 

Az EU-15 tagállamokra és a csatlakozó kelet-közép-európai országokra kiterjedő vizsgálat 

keretében elemzésre került, hogy a rendelkezésre álló 1997-2001 évi munkanélküliségi arány 

adatok alapján az egyesített 25 államra kiterjedő integrációs tér esetében hogyan alakultak a 

regionális fejlettségi különbségek. Az elemzés eredményeit a 32. melléklet tartalmazza. A 

munkanélküliségi aránymutató 1997. évi lakosságszám alapján súlyozott átlaga 10,5%ról 

8,7%-ra csökkent. A mutató minimális értéke az elemzési időszakban 2,7%-ról 2,0%-ra 

csökkent, a maximális érték szerény mértékben, mindössze 20,8%-ról 19,9%-ra mérséklődött. 
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A változások eredőjeként a relatív szórás mutató jelentős mértékben mintegy 10%-os 

mértékben, 0,377 értékről 0,476 értékre nőtt.  

A mutató relatív szórásának alakulását a 26. sz. ábra mutatja be.  

EU-15 tagállamok és a kelet-közép-európai országok 
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26. ábra: Az EU-15 tagállam és kelet-közép-európai országok munkanélküliség mutatóinak relatív szórása az 1997-
2001 közötti időszakban.  

Forrás: Eurostat évkönyv 2003, Európai Bizottság 2002. évi országjelentései alapján saját számítás 

 

Az EU-15 tagállamokra és a csatlakozó kelet-közép-európai országokra kiterjedő elemzés 

alapján megállapítható, hogy az egyesített 25 államra kiterjedő integrációs tér esetében a 

munkanélküliségi mutató szerinti területi fejlettségi különbségek jelentősen növekedtek. A 

folyamat a 2000-2001. évek adatai alapján teljesedett ki, mivel az 1997-1999 években a 

relatív szórás mutatója még csökkenő tendenciát mutatott, majd a vizsgált időszak utolsó két 

évében az 1997. évi magas induló értéket is meghaladta. A folyamat annak ellenére 

következett be, hogy a munkanélküliségi arány mutató átlagos értéke szerény mértékű, de 

folyamatos csökkenést mutatott fel. Figyelemre méltó, hogy a legkedvezőtlenebb helyzetben 

levő Bulgáriánál csaknem tízszeres munkanélküliségi arány figyelhető meg, mint a 

legkedvezőbb helyzetben levő Luxemburgnál. Tekintettel arra, hogy az ezredfordulóra 

kiteljesedő szerkezetváltási folyamathoz kapcsolható a munkaerő-piaci helyzet radikális 

romlása a kelet-közép-európai országoknál, ezért a folyamat kedvező irányú változásával a 

következő években nem lehet reálisan számolni, hiszen az átfogó gazdasági szerkezetváltás 

folyamatának reális időigénye – amennyiben Magyarországot az átfogó gazdaságszerkezeti 

reformokat a közeljövőben lezáró országok közé sorolhatjuk – reálisan egy-másfél évtizedet 
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vesz igénybe. Ez az időigény a gazdaságirányítás elkötelezettségére és a lakosság 

tűrőképességére tekintettel nem csökkenthető jelentősen, különösen akkor, ha megállapítható, 

hogy egyes országokban a radikális gazdaságszerkezet átalakító intézkedések bevezetésére 

még nem került sor. (Erre utal pl. a Románia esetében az időszak egészére jellemző alacsony 

munkanélküliségi arány.) Fennáll az a veszély, hogy a csatlakozó országok 

gazdaságszerkezetének átalakításával kapcsolatban a munkanélküliség gondjai halmozottan 

jelentkeznek majd, s az átalakulás további szakaszában a munkanélküliségi helyzet további 

jelentős romlása sem zárható ki egyes országokban. Különösen az agrárszektorban magas 

foglakoztatási arányt felmutató csatlakozó balkáni országokban várható a későbbi időszakban 

a munkanélküliség helyzetének radikális romlása, hiszen a 20-40% közötti 

agrárfoglalkoztatási arány nem tartható fenn tartósan az integrálódó Európában. A gazdasági 

szerkezetével és az agrárfoglalkoztatással foglalkozó elemzéseket a következő fejezet 

tartalmazza. 
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5.3 A gazdaság ágazati szerkezetének jellemzői a csatlakozó kelet-közép-európai 
országokban  

 

A csatlakozó kelet-közép-európai országoknak az EU-15 tagállamokhoz képest a 90-es évek 

közepén még kedvező munkanélküliségi arány mutatói az ezredfordulóra fokozatosan 

leromlottak. A foglalkoztatás helyzetének romlása a gazdaság átalakítási folyamatának 

előrehaladásával párhuzamosan történt, s tekintettel arra, hogy a transzformációt később 

kezdő országokban ez a folyamat még nem zárult le, ezért a foglalkoztatási gondok további 

éleződésével kell számolni. Az EU-15 tagállamok a 90-es évek második felétől fokozatosan 

javították a munkanélküliségi  arány mutatót, így a 2001. évi adatok alapján az EU-15 

tagállamokra és a csatlakozó kelet-közép-európai országokra kiterjedő gazdasági térben a 

foglalkoztatási helyzetben megfigyelhető területi különbségek éleződése egyértelműen a 

kelet-közép-európai országokban zajló kedvezőtlen folyamatoknak tudhatók be. A 

kedvezőtlen munkanélküliségi ráta mutatók azonban csak akkor érthetők meg, ha ezen 

országok gazdasági szerkezetének átalakulási folyamatáról is információkkal rendelkezünk, 

illetve ha ezen információkat is elemezzük. Az értekezés 3. fejezetében bemutatott elemzés 

alapján megállapítható volt, hogy a fejlett országok vizsgált klaszterében a GDP/fő mutató és 

az agrárszektor nemzetgazdasági részesedése között fordított arányosság mutatható ki, tehát a 

magas jövedelmi szint alacsony agrárgazdasági részesedéssel jár együtt, ami az 1998. évi 

adatok alapján jellemzően 2-3% közötti részesedést jelentett.  

 

A csatlakozó kelet-közép-európai országok esetében az agrárgazdasági és a szolgáltató 

szektor foglalkoztatási és jövedelmi helyzetét, illetve az ezen adatok alapján mért fejlettségi 

különbségeket elemeztem. 

 

5.3.1 A csatlakozó kelet-közép-európai országok agrárszektor foglalkoztatási és 
jövedelmi helyzetének elemzése 

 

Az agrárfoglalkoztatás adatait a 2002. évi országjelentés alapján a 33. melléklet mutatja be. 

Megállapítható, hogy az 1997-2001. évek közötti időszakban az agrárfoglalkoztatásban 

meglévő különbségek tovább nőttek, bár az agrárfoglalkoztatás átlagos szintje kis mértékben, 

21,7%-ról 20,9%-ra csökkent. Míg 1997-ben a minimális 5,8%-os érték 40,9%-os maximális 

értékkel együtt jelentkezett és így a minta terjedelme 35,1% volt, addig 2001-re a minimális 

4,6% mellett a maximális 44,4% értékeket figyelhettünk meg, ami a minta terjedelmét 39,8%-
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ra növelte. A relatív szórás mutatóval kifejezett fejlettségi különbségek 0,539-ről 0,679-re 

változtak a megfigyelési időszakban. A relatív szórás mutató alakulását a 27. ábra mutatja be. 
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27. ábra: A csatlakozó országok agrárfoglalkoztatás mutatóinak relatív szórása 1997-2001 közötti időszakban.  

Forrás: Európai Bizottság 2002. évi országjelentései alapján saját számítás 

 

A mutatók alakulása arra utal, hogy a csatlakozó kelet-közép-európai országok csak egy része 

rendelkezett a fejlett európai országokkal összemérhető alacsony részesedésű agrárszektorral 

a foglalkoztatás vonatkozásában. Egyes kelet-közép-európai országokban a fejlődő 

országokéval összemérhető abnormálisan magas agrárfoglalkoztatás tapasztalható. Az 

agrárfoglalkoztatás magas súlyát - mint azt az alábbi elemzések alátámasztják - nem támasztja 

alá a mezőgazdasági szektor magas részaránya a GDP-ben, tehát a magas agrárfoglalkoztatás 

alapvetően a versenyképességet elveszítő ipari szektor leépülésének következménye az 1990-

es évek fordulóján. Ez a mesterségesen magas szinten tartott mezőgazdasági foglalkoztatás az 

oka annak, hogy ezen országokban a munkanélküliségi arány sok esetben kedvezőbb, mint a 

fejlett nyugat-európai országokban mért érték. Természetesen a gazdaságszerkezet 

mesterséges konzerválása, vagy visszatranszformálása nem tartható fenn hosszabb távon, így 

a foglalkoztatási gondok kiéleződése várható majd egyes kelet-közép-európai országokban. 

(2001-ben 15% feletti agrárfoglalkoztatási értékkel rendelkeztek Lettország, Litvánia, 

Lengyelország, valamint a várhatóan 2007-ben felvételre kerülő Bulgária és Románia)   
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Ugyanebben az időszakban az agrárszektor nemzetgazdasági súlya erőteljesen csökkent a 

csatlakozó országokban. Az erre vonatkozó adatokat a 34. sz. melléklet tartalmazza. Az 

átlagos értékek az agrárgazdaság GDP-ben mért arányában 10,3%-ról 7,3%-ra csökkentek. A 

megfigyelt időszakban a minimális értékek 4,2%-ról 3,1%-ra, a maximális értékek 26,6%-ról 

14,6%-ra csökkentek. A standard szórás mutatóval kifejezett fejlettségi különbségek 0,722-ről 

0,679-re csökkentek, ami azt jelenti, hogy az agrárágazat nemzetgazdasági súlya csökkent a 

csatlakozó országokban, s ebben a tekintetben kiegyenlítődés következett be a tagjelölt 

országok között. A kiegyenlítődési folyamat időbeli lefolyását, illetve ennek a mezőgazdaság 

ciklikus jellegének megfelelő folyamatát a 28. ábra mutatja be. 

Csatlakozó oszágok agrárgazdaságának részaránya 1997-
2001 között
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28. ábra: A csatlakozó országok agrárszektor GDP részarányának relatív szórása 1997-2001 közötti időszakban.  

Forrás: Európai Bizottság 2002. évi országjelentései alapján saját számítás 

 

Érdekes következtetésekre juthatunk, amennyiben az agrárfoglalkoztatás nemzetgazdasági 

hatékonyságát vizsgáljuk meg a csatlakozó kelet-közép-európai országokban. Az 

agrárfoglalkoztatás hatékonyságának mutatójaként az agrárszektor nemzetgazdasági 

részarányára vonatkozó mutató értékének és az agrárfoglalkoztatási mutató értékének 

hányadosát képeztem. A mutató 1-nél nagyobb értéke jelzi, ha az agrárszektorban 

foglalkoztatott népesség részarányánál magasabb hányadban vesz részt a GDP előállításában, 

a mutató 1-nél kisebb értéke azt jelzi, ha az agrárszektorban foglalkoztatott népesség nem 

képes a foglalkoztatási részarányának megfelelő GDP előállítására. A mutató csökkenő értéke 
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a mezőgazdasági foglalkoztatás csökkenő hatékonyságát jelzi. Az elemzés eredményét a 35. 

sz. melléklet tartalmazza. Az 1997-2001. évek közötti időszakban a mutató átlagos értéke 

0,54-ről 0,37-re csökkent. Ez azt jelenti, hogy a csatlakozó országokban az 

agrárfoglalkoztatás hatékonysága viszonylag rövid idő alatt jelentősen csökkent, egységnyi 

agrár GDP előállítás 1997. évben mintegy 2 egységnyi agrárfoglalkoztatás mellett valósult 

meg, míg 2001. évben már kb. 3 egységnyi agrárfoglalkoztatás társult hozzá. A minimális 

értékek 0,3-ról 0,2-re, a maximális értékek 1,0-ról 0,9-re csökkentek. A relatív szórás 

mutatóval kifejezett fejlettségi különbségek 0,47-ről 0,69-re nőttek. A folyamat időbeli 

alakulását a 29. ábra mutatja be. 
 

9. ábra: A csatlakozó országok agrárfoglalkoztatási hatékonyságának relatív szórása 1997-2001 közötti időszakban.  
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Forrás: Európai Bizottság 2002. évi országjelentései alapján saját számítás 
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5.3.2 A csatlakozó kelet-közép-európai országok szolgáltató szektor foglalkoztatási és 
jövedelmi helyzetének elemzése 

 

A fejlett országok fejlődésének elemzése a szolgáltató szektor meghatározó szerepét erősítik 

meg a gazdaság fejlődésében. A fejlett európai országokban a foglalkoztatási és GDP 

statisztikák a szolgáltatási szektor 2/3-3/4 közötti súlyára utalnak. A csatlakozó országok 

ezeket az értékek természetesen még nem érték el, de a szolgáltatási szektor enyhén növekvő 

részarányának tendenciája a 2002. évi országjelentésben publikált adatok alapján is  

jelentkezik. A szolgáltató szektor foglalkoztatási adatait a 36. melléklet mutatja be. 

Az 1997-2001. évek közötti időszakban a szolgáltatási szektor átlagos foglalkoztatási szintje  

kis mértékben, 45,5%-ról 47,6%-ra nőtt. A minimális érték az 1997. évi 28,8%-ról 29,7%-ra 

nőtt, a maximális érték 59%-ról 59,6%-ra nőtt. Ez azt jelenti, hogy a relatív szórás mutatóval 

kifejezett fejlettségi különbségek 0,217-ről 0,212-re csökkentek a megfigyelési időszakban. A 

relatív szórás mutató alakulását a 28. ábra mutatja be. 

Csatlakozó országok szolgáltatás 
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30. ábra: A csatlakozó országok szolgáltatási szektor foglalkoztatási mutatóinak relatív szórása 1997-2001 közötti 
időszakban.  

Forrás: Európai Bizottság 2002. évi országjelentései alapján saját számítás 

 

A mutatók alakulása arra utal, hogy a csatlakozó kelet-közép-európai országok egy részében 

az agrárfoglalkoztatás mesterségesen magas szinten tartása miatt még nem tudott a 

szolgáltatási szektor meghatározó részesedése a nemzetközi tendenciákhoz kapcsolódó 

mértékben kifejlődni. Ugyanakkor a relatív szórás mutató a szolgáltatási szektorban 
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lényegesen alacsonyabb szinten alakult, mint az agrárszektorban, így a szolgáltatási szektor 

foglalkoztatottsági adatai alapján a csatlakozó országok közötti különbségek mérsékeltebbek. 

 A mesterségesen magas agrárfoglalkoztatási mutatókkal rendelkező országok 

gazdaságszerkezet átalakításának megindulását követően feltételezhető a fejlődő országokhoz 

hasonló szolgáltatási szektor részarány módosulása és az uralkodó európai és világgazdasági 

folyamatokhoz történő alkalmazkodás.  

A megfigyelt időszakban a szolgáltatási szektor nemzetgazdasági súlya erőteljesen növekedett 

a csatlakozó országokban. Az erre vonatkozó adatokat a 37. sz. melléklet tartalmazza. Az 

átlagos értékek a szolgáltató szektor GDP-ben mért arányában 53,2%-ról 59,4%-ra 

növekedtek. A minimális értékek 41,8%-ról 51,3%-ra, a maximális értékek 62,8%-ról 70,4%-

ra nőttek. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató szektor nemzetgazdasági súlya annak ellenére nőtt 

a csatlakozó országokban, hogy a szolgáltatási szektor foglalkoztatása terén csak enyhe 

emelkedés következett be. A relatív szórás mutatóval kifejezett fejlettségi különbségek 0,13-

ról 0,10-re csökkentek, így ebben a tekintetben is kiegyenlítődés következett be a tagjelölt 

országok között. A kiegyenlítődési folyamat időbeli lefolyását a 31. ábra mutatja be. 
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31. ábra: A csatlakozó országok agrárszektor GDP részarányának relatív szórása 1997-2001 közötti időszakban.  

Forrás: Európai Bizottság 2002. évi országjelentései alapján saját számítás 

 

Az agrárfoglalkoztatás nemzetgazdasági hatékonyságának vizsgálatához hasonlóan 

elemeztem a szolgáltatási szektor nemzetgazdasági hatékonyságát is a csatlakozó kelet-közép-
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európai országokban. Az elemzés eredményét a 38. sz. melléklet tartalmazza. Az 1997-2001. 

évek közötti időszakban a mutató átlagos értéke 1,21-ről 1,33-ra nőtt. Ez azt jelenti, hogy a 

csatlakozó országokban a szolgáltatási szektor foglalkoztatási hatékonysága a megfigyelési 

időszakban markánsan nőtt, egységnyi szolgáltatási foglalkoztatás 1997. évben 1,21 egység 

GDP-t, 2001. évben már 1,33 egységnyi GDP-t eredményezett. Ez a fejlődés azonban a relatív 

szórás mutatóval jellemzett fejlettségi különbségek növekedéséhez vezetett a csatlakozó 

országok között. A folyamat időbeli alakulását a 33. ábra mutatja be. 
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32. ábra: A csatlakozó országok szolgáltatási szektor foglalkoztatási hatékonyságának relatív szórása 1997-2001 
közötti időszakban.  

Forrás: Európai Bizottság 2002. évi országjelentései alapján saját számítás 
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A 5. fejezet elemzéseinek eredményei alapján az alábbi tézis fogalmazható meg: 

 

7. tézis 

 

A csatlakozó kelet-közép-európai országok gazdasági fejlettségi különbségei az egy főre 

eső vásárlóerő-paritásos GDP/fő mutató relatív szórása alapján az 1997-2001 közötti 

időszakban erőteljesen csökkentek. Ugyanakkor a kelet-közép-európai országok közötti 

fejlettségi különbségek az EU-15 tagállamokhoz viszonyított fejlettségi különbségeket 

lényegesen meghaladják, ezért a 2004-2007 évek között lejátszódó csatlakozási folyamat 

az EU tagállamok közötti fejlettségi különbségek felerősödéséhez vezet.  

 

A munkanélküliségi arány alapján végzett elemzések alapján megállapítható, hogy az 

EU-15 tagállamok a 90-es évek második felétől a foglalkoztatási helyzetét javították, a 

munkanélküliség szintjét csökkentették. A kelet-közép-európai országokban az 

ezredfordulóra a korábban kedvezőnek tekinthető foglalkoztatási helyzet éleződött, a 

munkanélküliségi arány növekedett, így az EU-15 tagállamokra és a kelet-közép-európai 

országokra kiterjedő gazdasági térben a munkanélküliségi arány mutató alapján 

számított fejlettségi különbségek felerősödtek.  

 

Az elemzések eredményei alapján megállapítható, hogy néhány tagjelölt országban a 

gazdaság visszaesésének folyamatát a gazdaságszerkezet előnytelen átalakulása kísérte, 

melynek következtében az agrárszektor foglalkoztatási és GDP-ben megfigyelhető részaránya 

a fejlődő országokkal összehasonlítható gazdaságszerkezethez vezetett. Az agrárszektor 

relatív súlyának erőssége mellett a csatlakozó országokat a szolgáltatási szektor relatív 

fejletlensége jellemzi, bár a szolgáltatási szektor foglalkoztatási és nemzetgazdasági 

részaránya nem mutat az agrárszektorhoz hasonló torzulásokat.  

 

Az agrárszektor jelentős részaránya és a szolgáltatási szektor gyengesége a gazdaságszerkezet 

átalakítási lehetőségének korlátjaira hívják fel a figyelmet és megerősítik azt a hipotézist, 

hogy a gazdasági transzformáció későbbi szakaszai a foglalkoztatás további problémáihoz 

vezetnek majd a csatlakozó kelet-közép-európai országokban, amelyek várhatólag a 

növekedési esélyek megtorpanásához és regionális fejlettségi különbségek éleződéséhez is 

vezethetnek.   
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6 A kutatás eredményeinek összefoglaló értékelése 
 
6.1 Az Európai Unió regionális fejlesztési politikájára és a területi 

kiegyenlítődés folyamatára vonatkozó kutatás eredményei 
 
 

Az Európai Unió regionális politikájával és a területi kiegyenlítődésre vonatkozó hatásával 

foglalkozó értekezésemben azt a célt tűztem ki magam elé, hogy az európai regionális 

fejlődés folyamatának elemzésén keresztül feltárjam a gazdasági növekedés és a térségi 

fejlődés közötti összefüggéseket, s a területi fejlettségi különbségek alakulásának vizsgálatán 

keresztül az európai gazdasági tér fejlődésének várható tendenciáit megismerjem. 

A kutatás során arra a kérdésre kerestem választ, hogy az Európai Unió regionális 

politikájának deklarált céljai és a megvalósítás eredményei összhangban állnak-e egymással.  

 

Az értekezés 2. fejezetében az európai integráció célrendszerének átalakulását, illetve ezen 

belül a regionális politika kialakulását és összetevőit alapvetően leíró-elemző módszerrel 

vizsgáltam. Az európai regionális politika fejlődését elemző fejezet alapján megállapítottam, 

hogy az Európai Unió regionális politikája a gazdasági-társadalmi kohézió megteremtésének 

célját kívánja megvalósítani, azonban az elmúlt fél évszázad során az egyéb közösségi 

politikákkal versenyzett a közösségi forrásokért. Mivel az Európai Unió döntéshozatali 

rendszerében a szupranacionalitás csak korlátozottan érvényesült, ezért az összeurópai érdek a 

tagállamok közösségének érdekrendszerében a nemzetállami érdekek kompromisszumaként 

jutott érvényre. A regionális politika vonatkozásában ez azt jelentette, hogy a tagállamok és 

régiói közötti különbségek mérséklésére vonatkozó összeurópai érdek a közösségi 

költségvetési források nemzetállamok közötti méltányos felosztásának érdekével 

konfrontálódott. Ennek következtében a tagállamok és régiók közötti fejlettségi különbségek 

mérséklésére vonatkozó célok mellett az egyes, befolyásos tagállamok regionális fejlődési 

gondjainak megoldását segítő programok is részét képezik a közösségi regionális fejlesztési 

céloknak. Ennek a megállapításnak a fényében érthető, ha a közösségi regionális politika 

területi kiegyenlítődést eredményező célkitűzésének csak korlátozott érvényesülése figyelhető 

meg a kvantitatív vizsgálatok során.  

Új kihívást jelent a regionális fejlesztési politika célrendszerének átalakítása vonatkozásában 

a kelet-közép-európai országok csatlakozási folyamata. A kelet-közép-európai országok 

markánsan eltérő, s zömében kedvezőtlen gazdasági társadalmi adottságok mellett váltak, 

illetve válnak az Európai Unió tagállamaivá. A nyugat-európai országok átlagos fejlettségi 
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mutatóitól lényegesen elmaradó jövedelmi, foglalkoztatási és gazdaságszerkezeti mutatók a 

regionális fejlesztési politika célrendszerének radikális átalakítását kényszeríthetik ki. A 

gazdasági-társadalmi kohézió deklarált céljai a regionális fejlesztési politika megvalósítását 

szolgáló közösségi források jelentős növelését, másrészt átcsoportosítását teszik szükségessé a 

kelet-közép-európai tagjelölt és tagállamok javára. Az Európai Unió és elődszervezetei 

történetének tanulságai alapján különösebb kockázat nélkül feltételezhető, hogy ez a folyamat 

a 2007-től kezdődő költségvetési időszakban csak a tagállamok kompromisszumkészségének 

jelentős igénybevétele mellett valósítható meg sikeresen. Nehezíti a helyzetet, hogy a kelet-

közép-európai országok lemaradása nemcsak mennyiségi jellegű az EU-15 tagállamokhoz 

viszonyítva, hanem erőteljes gazdaságszerkezeti átalakítási igény is jelentkezik, s bár egyes 

kelet-közép-európai országokban a transzformációs folyamat a végéhez közeledik, a korszak 

lezárása, s a gazdasági társadalmi tartalékok leltározása még nem történhetett meg. 

Ugyanakkor néhány balkáni ország esetében a transzformációs folyamat jószerével még el 

sem indult, s véghezvitelének eredményessége és társadalmi költségei előzetesen még nem 

határozhatók meg.  A kelet-közép-európai országok európai integrációjának elemzésével az 

értekezés 5. fejezete foglalkozik. 

 

A disszertáció 3. fejezetében a regionális kiegyenlítődés folyamatának nemzetközi 

összefüggéseit tárgyaltam. Megállapítottam, hogy a Föld országaival történő 

összehasonlításban az európai országok más földrészek országaihoz viszonyítva kedvező 

helyzetben vannak. Az 1980 és 1998 közötti időszak több mint száz országra kiterjedő 

adatainak elemzése kapcsán rávilágítottam, hogy az európai országok úgy voltak képesek az 

egy főre eső GDP mutató értékét növelni, hogy ezalatt az országok közötti fejlettségi 

különbségeket kifejező mutató értéke csökkent és a kontinensek közötti összehasonlításban 

csak Ausztrália és Új-Zéland mutatói mutatnak kedvezőbb homogenitást. A Föld országait 

különböző gazdaságstatisztikai mutatók alapján fejlett és fejletlen országok csoportjára bontó 

klaszteranalízis vizsgálatok eredményeképpen igazoltam, hogy az EU-15 tagállamok szinte 

valamennyi kiválasztott mutató értéke alapján a fejlett országok csoportjában találhatók, így a 

területi kiegyenlítődést szorgalmazó közösségi regionális politika meglehetősen nehéz 

helyzetben van, hiszen az egyébként kiemelkedően magas fejlettségű országcsoportban kell 

további homogenizálást elérni. 

 

Az értekezés 4. fejezetében az Európai Unió tagállamai és NUTS2-szintű területegységei 

közötti területi fejlettségi különbségek kvantitatív vizsgálatát végeztem el. Megállapítottam, 
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hogy az 1960 és 2003 közötti időszakban a területi fejlettségi különbségek jelentősen 

mérséklődtek, azonban a területi kiegyenlítődés folyamata egyrészt a gazdasági növekedés 

szempontjából kedvező 50-es és 60-as években következett be, másrészt azokban a 

tagállamokban figyelhető meg, amelyek viszonylag későn csatlakoztak az Európai Unió 

tagállami közösségéhez, s így a közösségi regionális fejlesztési politika forrásaiból csak 

korlátozottan részesedhettek. Így a közösségi regionális fejlesztési politika hatása a területi 

kiegyenlítődés folyamatára korlátozott mértékűnek ítélhető.  

A területi fejlettségi különbségek alakulását megvizsgáltam a tagállamok NUTS2-szintű 

régióinak adatai alapján is. Az 1986 és 1996 közötti adatok összehasonlítása alapján 

megállapítottam, hogy a regionális fejlettségi különbségeket szintetizáló relatív szórás mutató 

értéke lényegében változatlan maradt az egy főre eső GDP mutató esetében, sőt a 

munkanélküliségi ráta mutató alapján még a területi fejlettségi különbségek kis mértékű 

növekvését is kimutattam.  

Az 1986 és 1996 közötti időszak folyamatainak árnyaltabb megítélése érdekében a 

vizsgálatokat a régiók növekedési kategóriákba történő besorolásával és az egyes régiók 

besorolásának elemzésével is elvégeztem. Az egyes régiókat átlagos, előretörő, feltörekvő, 

visszaeső és lemaradó kategóriákba soroltam be az egy főre eső GDP mutató %-os változása 

alapján. A vizsgálatba bevont 179 EU régió közül mindössze 3 volt leszakadó, illetve 

visszaeső minősítésű, míg 11 régió előretörő, illetve feltörekvő besorolást kapott. A 

feltörekvő régiók csaknem kizárólagosan az Európai Unió kohéziós politikája által 

kedvezményezett dél-európai országokban találhatók, ami a regionális fejlesztési politika 

eredményességének hipotézisét kedvezőbb színben tünteti fel.        

Az Európai Unió regionális fejlesztési politikája az elmúlt fél évszázadban a Föld egyik 

legkedvezőbb adottságú gazdasági térségében fejtette ki hatását, ahol a világ legfejlettebb 

országai közötti, nemzetközi összehasonlításban kedvező szintű területi fejlettségi 

különbségeinek további mérséklődése következett be. A területi fejlettségi különbségek 

mérséklődése zömében a gazdasági növekedés aranykorának számító 60-as években történt, a 

közösségi regionális fejlesztési politika kiteljesedésének időszakában a 70-es évek végétől 

szerényebb csökkenés, illetve stagnálás tapasztalható a területi kiegyenlítődés folyamatában.  

Ugyanakkor a regionális fejlesztési politika kohéziós részének aktivitási területén az 

elmaradott régiók további leszakadását sikerült megakadályozni, sőt egyes régiók a korábbi 

kedvezőtlen adottságaik felszámolásával a feltörekvő régiók kategóriájába kerültek. 
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Az értekezés 5. fejezetében a területi kiegyenlítődési folyamatban új kihívást jelentő szakaszt, 

a kelet-közép-európai országok csatlakozásának hatását vizsgáltam az Európai Unióhoz. Ez a 

folyamat rövid távon a területi fejlettségi különbségek elmélyülését eredményezi, s csak az 

Európai Unió tagállamai közötti szolidaritás erősödése vezethet középtávon - előreláthatólag a 

gazdasági-társadalmi transzformációnak az évtized végénél hamarabb nem várható lezárását 

követően -  a területi kiegyenlítődés újbóli beindulásához.   

 
6.2 Az értekezés téziseinek újszerűsége, valamint hozzájárulása a 

közgazdaságtudomány területi kutatási eredményeihez 
 
 

Az értekezésben megfogalmazott tézisek annak a hipotézisnek a vizsgálatához kapcsolódnak, 

hogy az Európai Unió regionális fejlesztési politikájának deklarált célja, a gazdasági-

társadalmi kohézió a tagállamok és régiók vonatkozásában ellentmondásosan és korlátosan 

valósult meg. Az előzetesen megfogalmazott hipotézist széles módszertani háttérrel, 

nemzetközi összefüggésekbe helyezve és empirikus elemzésekre alapozottan vizsgáltam meg, 

majd az ezek alapján adódó következtetéseket tézisek formájában fogalmaztam meg.  

Az értekezés téziseinek megfogalmazásához elvégeztem az Európai Unió regionális 

fejlesztési politikájának történeti, illetve leíró-elemző értékelését, melynek során 

megállapítottam, hogy a területi kiegyenlítődést célzó politika az egyéb politikákkal együtt 

versenyez a korlátozott költségvetési forrásokért, s e küzdelemben a költségvetési politika 

alakítására legnagyobb hatással lévő nettó befizető országok érdekeinek alávetett. A 

regionális fejlesztési politika célrendszerének átalakítását kevésbé motiválta a területi 

kiegyenlítés deklarált igénye, mint az európai integráció bővítésének folyamatában az újonnan 

belépő tagállamok költségvetési pozícióinak érdekei. (1. tézis)   

 

A regionális fejlesztési politika célrendszerének elemzése kapcsán megállapítottam, hogy a 

költségvetési politika szempontjainak alárendelt célok ellentmondásossága miatt a területi 

kiegyenlítődés deklarált célja csak korlátozottan érvényesülhet, hiszen csak az átlagtól 

elmaradó fejlettségű régiók, illetve tagállamok részére juttatott költségvetési források képesek 

közvetlenül a területi kiegyenlítődést elősegíteni. A szerkezetváltásra, illetve humán erőforrás 

fejlesztésre vonatkozó célokra fordított költségvetési pénzeszközök hozzáférhetőek az átlagos 

és átlagostól magasabb fejlettségű tagállamok régiói számára is, így ezek hatékony 

felhasználása még növelheti is a régiók és tagállamok közötti fejlettségi különbségeket. (2. 

tézis) 
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Bár az Európai Unió regionális fejlesztési politikájára vonatkozó szakirodalomban a fenti 

tézisekben megfogalmazott állítások elemei természetesen általánosan elfogadottnak 

számítanak, a közösségi politikák és a regionális fejlesztési célok interakcióját és belső 

ellentmondásosságát megfogalmazó tételek eredeti megfogalmazást tartalmaznak, s így 

újszerű eredményt jelentenek. 

 

Az értekezés történeti, illetve leíró-elemző 2. fejezetében megfogalmazott téziseket a 

későbbiekben alapos, több metszetben elvégzett empirikus elemzésnek vetettem alá. Ennek 

kapcsán kiléptem az Európai Unió tagállamaira vonatkozó statisztikai adatok köréből és 

nemzetközi összefüggésben vizsgáltam meg a területi fejlettségi különbségek alakulását 1980 

és 1998 között a Föld 109 államában, melyek vonatkozásában megbízható statisztikai 

adatokkal rendelkeztem. A vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy az európai országok 

közötti fejlettségi különbségek alakulása az egy főre eső GDP mutató alapján mérséklődtek, 

miközben a Föld országai között ellentétes irányú folyamat figyelhető meg. (3. tézis) A 

vizsgálatok azt eredményezték, hogy az európai integrációban részvevő, és a közösségi 

regionális fejlesztési politika kedvezményezett körét jelentő nyugat-európai országok a 

gazdasági-társadalmi fejlettséget a növekedési elméletek megállapításaival összhangban 

kiválasztott mutató értékei alapján a Föld országai között a fejlettségi szint alapján jól 

elkülöníthető országcsoportot alkotnak. (4. tétel)  

A 3. és 4. tétel empirikus megállapításai az európai országok kiemelten kedvező helyzetét a 

területi kiegyenlítődés folyamatában - a szakirodalomban korábban még elemzés alá nem vont 

adatháttér alapján - igazolják, így új eredménynek tekinthetők.   

 

Az Európai Unió 15 tagállamának hosszú távú területi kiegyenlítődési folyamatát különböző 

országcsoportonkénti metszetben elemeztem az 1960-2003 éveket átfogó időszakban. Az egy 

főre eső GDP és a munkanélküliségi ráta mutató alakulása alapján megállapítottam, hogy a 

fejlettségi különbségek döntően a 60-as években mérséklődtek, a 70-es és 90-es évek 

gazdasági stagnálásának éveiben a térségi kiegyenlítődés folyamata megtorpant.  (5. tézis) A 

térségi kiegyenlítődés országcsoportonkénti vizsgálata során az is felismerhető volt, hogy az 

Európai Unióhoz 1995-ben csatlakozott országokban volt a legerősebb a területi 

kiegyenlítődés, ami arra utal, hogy a 90-es évektől jelentősebb forrásokkal rendelkező 

regionális fejlesztési politika hatása a területi folyamatokra tagállami szinten nem érte el az 

empirikusan igazolható mértéket. Az 5. tézis hosszabb idősor adatai alapján igazolja azt a 

korábban 1960-1996. év adatai alapján nemzetközi szakirodalomból ismert megállapítást, 
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mely szerint „az egy főre eső GDP-ben valamint munkatermelékenységben jelentkező 

(relatív) regionális konvergencia lényegében teljesen lezárult”50.  

A területi kiegyenlítődési folyamatokra vonatkozó ismeretek további bővítése érdekében 

megvizsgáltam a területi fejlettségi különbségek alakulását a NUTS2 régiók szintjén az 1986. 

és 1996. évek között. Az egyes régiókat az egy főre eső GDP mutató változása alapján 

fejlődési kategóriákba soroltam be. Az előretörő, feltörekvő, visszaeső és leszakadó régiók 

kategóriáinak definiálását és a besorolását a szakirodalomban még nem ismert módon 

végeztem el. A régiók adott módszertan mellett elvégzett kategorizálása alapján arra az 

eredményre jutottam, hogy a feltörekvő és előretörő régiók száma jelentősen meghaladta a 

visszaeső és leszakadó régiók számát. Mivel a feltörekvő régiók a közösségi Kohéziós Alap 

által támogatott országokban találhatók, indokolt annak a hipotézisnek a fenntartása, hogy a 

regionális fejlesztési politika az adott időszakban a régiók szintjén empirikusan kimutatható 

mértékben járult hozzá a területi kiegyenlítődés folyamatához.  Így a tézis új módszertani 

alapon fogalmazza meg az EU regionális fejlesztési politikájának hatékonyságát alátámasztó 

korábbi kutatásokban publikált eredményeket51.  

 

A 7. tézisben megfogalmazott következtetések a  kelet-közép-európai országok 1997-2001 

közötti empirikus adataival végzett elemzések eredményeit összegzik. Az adatok 

alátámasztják azt a várakozást, mely szerint kelet-közép-európai országok csatlakozása az 

Európai Unióhoz a területi kiegyenlítődés folyamatának új szakaszát vezeti be. A kelet-közép-

európai országok közötti fejlettségi különbségek erősebbek, mint az EU-15 tagállamok közötti 

fejlettségi különbségek, így a területi kiegyenlítődés folyamatának folytatása a közösségi 

erőforrások növekvő mértékben igényli. A tézis következtetései empirikusan alátámasztják az 

erre vonatkozó szakirodalmi megállapításokat52.  

Az értekezés történeti és leíró-elemző részéhez kapcsolódó 1. és 2. tézis következtetései 

alapján mind a regionális fejlesztési politika célrendszerének, mint a közösségi költségvetési 

politika keretfeltételeinek átalakulása valószínűsíthető a 2007-2013. évi költségvetés 

keretszámainak véglegesítése során.    

  

                                                 
50 CUADRADO-ROURA, JUAN R.: Regional convergence in the European Union: From hipothesis to the actual trends 

Annals of  Regional Sciences 35 (2001) 3, 333-356 
51 HORVÁTH GYULA: Európai regionális politika, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 1998. 
52 ILLÉS IVÁN: Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón, Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2002.  
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6.3 A kutatás folytatásának további lehetőségei, a kapcsolódó kutatási irányok 
kijelölése 

 

A kutatás befejezése sosem keltheti a kutatóban a feladat végleges megoldásának illúzióját. A 

regionális fejlettségi különbségek alakulására vonatkozó további kutatások irányát alapvetően 

befolyásolja az Európai Unió bővítésének folyamata, illetve a regionális politika 

továbbfejlesztése a 2006. évet követő költségvetési tervezési időszakban. Ennek keretében a 

regionális gazdasági-társadalmi kohézió alakulásának vizsgálata a 27 tagállamra bővülő 

Európai Unióban meghatározó jelentőségű.  

 

Jelen kutatáshoz közvetlenül kapcsolódik az a kutatási irány, mely a regionális fejlődés 

tényezőinek vizsgálatát, a fejlődési tényezők számszerűsítését tűzi ki célul. A regionális 

fejlődés tényezőinek számszerűsítéséhez kapcsolódóan kínálkozik a regionális növekedési és 

fejlődési minták meghatározhatóságának vizsgálata. A regionális növekedési és fejlődési 

minták eredményes elkülönítése segítségével az egyes régiók fejlődésének mennyiségi 

ismérvei mellett a minőségi jellegű fejlődési tényezők általi meghatározottság is a kutatás 

tárgyát képezheti. 

 

Szükségesnek tartom az európai térség regionális fejlődési folyamatainak a Föld egyéb 

meghatározó térségeivel történő összehasonlító vizsgálatát. Az európai gazdasági térség 

jelenlegi meghatározó szerepe a Föld gazdasági-társadalmi fejlődésében csak akkor 

biztosítható tartósan, ha a versenyképességet alakító tényezők alakulására vonatkozóan 

nemzetközi összehasonlításban is rendelkezünk rendszerezett és alaposan elemzett 

információkkal.  

 

Így a jelen értekezésben dokumentált kutatási eredmények csak előtanulmányt jelentenek a 

jövőben várhatóan a teljes földrajzi Európára kiterjedő Európai Unió regionális 

kiegyenlítődési folyamatainak nemzetközi összehasonlítással alátámasztott átfogó kritikai 

értékeléséhez.   
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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A Miskolci Egyetemen folytatott oktatói tevékenységem keretében az Európai Unió regionális 

politikájának intenzív tanulmányozása során arra a következtetésre jutottam, hogy a regionális 

politika kinyilvánított céljai és elért eredményei nincsenek összhangban. Ebben az 

értekezésben azt a kérdést vizsgáltam, milyen mértékben valósultak meg a regionális politika 

céljai. E kérdés alapos vizsgálata azért fontos, mert az Európai Unió bővítésének 

folyamatában az új tagállamokban nem teljesen megalapozott remény alakult ki a gazdasági 

és társadalmi kohézió lehetőségeire vonatkozóan. E kutatás eredményei hozzájárulást 

kívánnak nyújtani e kérdés tanulmányozásához.  

 
Az értekezés első része az Európai Közösségek regionális politikájának történeti fejlődését 

vizsgálja. Ebben a részben megállapítottam, hogy a regionális politika céljai nem 

kizárólagosan a tagállamok és régióik területi kiegyenlítődését szolgálják, hanem azt a 

törekvést tükrözik, hogy a közösség és a tagállamok számára elfogadható költségvetés jöjjön 

létre.  

 

Az értekezés második része az EU-15 tagállamok és a csatlakozó európai uniós országok 

területi különbségeinek vizsgálatával foglalkozik. Hosszú távú idősorok alapján 

megállapítottam, hogy az EU-15 tagállamok közötti területi különbségek a 20. század 

második felében jelentős mértékben csökkentek. A területi kiegyenlítődés azonban elsősorban 

a világméretű gazdasági növekedés időszakában figyelhető meg, így az Európai Közösség 

regionális politikája - mely teljes mértékben a 90-es években bontakozott ki – csak szerény 

mértékben járulhatott hozzá a területi különbségek csökkenéséhez.  

 

Ezen kívül vizsgáltam a területi fejlődés folyamatát a régiók szintjén. A növekedési potenciál 

alapján a régiókat 4 kategóriába soroltam be. Megállapítottam, hogy 1986 és 1996 között 179 

európai régióból 6 volt képes relatív helyzetét úgy javítani, hogy az 1 főre eső GDP mutató 

értéke a közösségi átlag 75%-át átlépje. Ezen régiók közül 5 az Európai Unió azon 

tagállamaiban található, melyek a Kohéziós Alap forrásaiból részesedtek. E vizsgálat alapján 

a regionális politika hatása a régiók szintjén kvantitatív módon igazolható volt. 

 

Az értekezés harmadik részében a kelet-európai országok területi különbségeit vizsgáltam. Az 

1 főre eső GDP mutató alapján megállapítottam, hogy a területi kiegyenlítődés folyamata ezen 
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államok között az 1997-2001 évek során előrehaladt. Mivel azonban a területi különbségek 

mértéke az EU-15 tagállamokkal összevetve lényegesen magasabb, ezért az EU bővítése azzal 

jár, hogy az Európai Unión belüli területi különbségek felerősödnek.  

A területi különbségek – a munkanélküliség alapján – a kelet-európai tagjelölt államokban az 

1997-2001 években növekedtek. E fejlődés okát abban találtam, hogy ezek az országok a 

gazdasági átmenetet eltérő intenzitással kezdték el. Ezért a gazdasági és társadalmi élet 

átalakításának eltérő fázisaiban vannak. Ez a folyamat a kezdeti szakaszban ellentmondásos 

foglalkoztatási helyzetet eredményez, ami egyáltalán nem segíti a területi kiegyenlítődés 

folyamatát.  

 

Megállapítottam, hogy az EU-15 tagállam területi kiegyenlítődési folyamatának visszaesése 

várható a bővítés következtében. Az európai integráció történetében megfigyelhető volt, hogy 

az együttműködés bővítésének új fázisa a kooperáció mélyítésének folyamatát eredményezte. 

A mélyítés és a bővítés közötti új egyensúlyt azonban csak akkor lehetett megteremteni, ha a 

költségvetés alakítására és a terhek elosztására vonatkozó egyetértés kialakult. 

 

Európa újraegyesítése csak akkor kínál történelmi esélyt a területi kiegyenlítődésre, ha a 

kölcsönös szolidaritás az országok és a régiók versenyképességét valamint a polgárok és 

nemzetek alkotókészségét az egységes gazdasági térben és egy változatos európai 

értékközösségben hosszú távon biztosítja.       
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ZUSAMMENFASSUNG  
 

DIE REGIONALPOLITIK DER EUROPÄISCHEN UNION 
UND IHRE WIRKUNG AUF DEN TERRITORIALEN AUSGLEICH 

 
Aufgrund der intensiven Forschung der Regionalpolitik der Europäischen Union im Rahmen 

meiner Lehrtätigkeit an der Universität Miskolc habe ich feststellen müssen, dass die 

deklarierten Ziele der Regionalpolitik und die erreichten Ergebnisse nicht im Einklang stehen. 

Ich untersuchte in dieser Dissertation die Frage, in welchem Maß die Zielstellungen der 

Regionalpolitik der Europäischen Union erreicht wurden. Die gründliche Analyse dieser 

Frage ist deshalb sehr wichtig, weil im Laufe der Erweiterung der Europäischen Union in den 

neuen Mitgliedstaaten eine nicht vollständig begründete Hoffnung gegenüber den 

Möglichkeiten der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kohäsion gepflegt wird. Die 

Ergebnisse dieser Forschung bieten einen Beitrag zur Lösung dieser Aufgabe. 

 

Der erste Teil der Dissertation analysiert die historische Entwicklung der Regionalpolitik der 

Europäischen Gemeinschaften. In diesem Teil wird festgestellt, dass die Ziele der 

Regionalpolitik dienen nicht allein der Schaffung des territorialen Ausgleichs zwischen den 

Mitgliedsstaaten und den verschiedenen Regionen, sondern wiederspiegeln die Bestrebung, 

einen für die Gemeinschaft und für die Mitgliedsstaaten akzeptierbaren Haushalt zu schaffen.  

 

Der zweite Teil der Dissertation beschäftigt sich mit der quantitativen Analyse der 

territorialen Unterschiede der jetzigen und zukünftigen Mitgliedsstaaten der Europäischen 

Union. Aufgrund der langen Zeitreihen wurde festgestellt, dass sich der territoriale 

Unterschied zwischen den Ländern der EU-15 in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in 

entscheidendem Masse verringerte. Der territoriale Ausgleich erfolgte aber in erster Linie in 

den 60-er Jahren, in den 70-er und den 90-er Jahren konnte man eher eine Stagnation der 

Verringerung der territorialen Unterschiede feststellen. Der territoriale Ausgleich kann also in 

den Phasen des weltweiten wirtschaftlichen Wachstums beobachtet werden, so dass die 

Regionalpolitik der Europäischen Gemeinschaft – die in vollem Umfang erst in den 90-er 

Jahren entfaltete - nur geringen Beitrag zur Verminderung der territorialen Unterschiede 

leisten konnte.  

Es wurde der Prozess der territorialen Entwicklung auf der Ebene der Regionen untersucht. 

Aufgrund des Wachstumspotenzials wurden die Regionen in 4 Kategorien eingestuft. Es 

wurde festgestellt, dass in der Zeit von 1986 und 1996 von 179 europäischen Regionen 6 
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Regionen ihre relative Lage so verbessern konnten, dass sie – gemessen an dem 

Bruttosozialprodukt pro Kopf – 75% des gemeinschaftlichen Durchschnitts erreichten bzw. 

überschritten. 5 von diesen Regionen befindet sich in den Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union, die mit Hilfe des Kohäsionsfonds unterstützt wurden. Mit Hilfe dieser Analyse konnte 

die Wirkung der Regionalpolitik auf der Ebene der Regionen quantitativ festgestellt werden. 

 

Im dritten Teil der Dissertation beschäftigte ich mich mit den territorialen Unterschieden der 

osteuropäischen Länder. Aufgrund der Untersuchung der Kennziffer Bruttosozialprodukt pro 

Kopf konnte festgestellt werden, dass sich der Prozess des territorialen Ausgleichs zwischen 

diesen Ländern in den Jahren 1997-2001 entfaltete. Da aber das Niveau der territorialen 

Unterschiede in diesen Ländern im Vergleich zu den Ländern der EU-15 wesentlich höher 

sind, deshalb wird die Erweiterung der EU dazu führen, dass sich die territorialen 

Unterschiede innerhalb der Europäischen Union verstärken.  

Die territorialen Unterschiede – gemessen an der Arbeitslosigkeit – wurden größer in den 

Jahren 1997-2001 innerhalb der osteuropäischen Kandidatenstaaten. Die Ursache dieser 

Entwicklung konnte darin gefunden werden, dass sich diese Länder die Transformation der 

Wirtschaft mit unterschiedlicher Entschlossenheit begannen. Deshalb befinden sie sich in 

verschiedenen Phasen der Umgestaltung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. 

Diese Entwicklung führt in den ersten Jahren zu einer sehr widersprüchlichen 

Beschäftigungslage, die den territorialen Ausgleich keineswegs fördert.                 

 

Abschließend konnte festgestellt werden, dass sich der Prozess des territorialen Ausgleichs 

der Staaten der EU-15 mit dem Beitritt dieser Länder einen Rückschlag erleiden wird. In der 

Geschichte der europäischen Integration konnte beobachtet werden, dass eine neue Phase der 

Erweiterung der Zusammenarbeit immer eine Vertiefung der Kooperation mit sich brach. 

Allerdings konnte das neue Gleichgewicht zwischen Vertiefung und Erweiterung der 

Zusammenarbeit erst geschaffen werden, wenn eine Übereinstimmung in der Gestaltung des 

Haushalts und der Verteilung der Lasten erreicht werden konnte.  

 

Die Wiedervereinigung Europas bietet nur dann eine historische Chance zum territorialen 

Ausgleich, wenn die gegenseitige Solidarität die Wettbewerbsfähigkeit der Länder und 

Regionen und die Schaffenskraft der Menschen und Nationen in dem einheitlichen 

Wirtschaftsraum und einer vielfältigen europäischen Wertegemeinschaft auf lange Sicht 

entfalten lässt.              
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