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Heterogén Európa
Az európai gazdasági és szociális tér erõsen
tagolt. A településhálózatokban, a gazda
ságok szerkezetében, a népesség iskolázott
ságában és infrastrukturális ellátottságában
megmutatkozó különbségek okai a konti
nens több évszázados történelmi fejlõdé
sében keresendõk.
A 19. századi állam- és nemzetfejlõdés
európai folyamata az egyes országok területi
szerkezetét különbözõképpen alakította. A
többközpontú államokban (Olaszországban,
Németországban, Spanyolországban) az
ipari fellendülés, a közlekedési infrastruktúra
kiépülése több városi térséget érintett, ezek
közel hasonló fejlõdési pályán haladtak, a
gazdaság parancsnoki posztjai különbözõ
helyekre települtek, a kulturális, a politikai és
a közigazgatási intézmények is decentralizált
formát öltöttek. Az egyközpontú orszá
gokban (Franciaországban, Ausztriában,
Magyarországon, a kelet-közép-európai
országok többségében és részben az Egyesült Királyságban) a domináns fõvárosokon
kívüli perifériák teljesítõképessége gyenge
volt, a vasúthálózatot az állam centrumát
kiszolgáló sugaras szerkezetben fejlesztették, a kulturális és politikai funkciók is ide
összpontosultak.
Az erõs regionális gazdaságok a politikai
állam fejlõdését és a nemzeti integrációt vál
tozatos módokon befolyásolták. A kiemel
kedõ ipari érdekkörök általában a termékeik
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kedvezõ elhelyezését biztosító integrált nemzeti
piacok fejlesztésében voltak érdekeltek, a
védõvámok tekintetében azonban a nem
zeti és a regionális elképzelések között éles
ellentétek húzódtak meg. A gazdasági érde
kek sokszor meghátrálásra kényszerítették a
regionális eliteket, a nemzeti kormányok által
nyújtott nemzeti piacvédelem elõbbrevaló
volt a területi önkormányzati intézmények
önállóságának erõsítésénél, a központi kor
mányzattal való konfrontációnál.
Az állam, a gazdaság és a társadalmi struk
túrák kapcsolatrendszerét Nyugat-Európá
ban az elmúlt fél évszázadban állandó
változások jellemezték (1. táblázat), a hatalom decentralizációját a nemzeti határokat
átlépõ globális tendenciák is ösztönözték.
Kelet-Európában viszont a merev politikai
szerkezet megakadályozta a gazdasági
reálfolyamatok tényleges kibontakozását, a
központi befolyás hatására a gazdasági tér
egységei homogenizálódtak.
A globalizációs folyamatok hatásaira az
egyes régiók és városok különbözõképpen
reagáltak, adottságaik és az alkalmazott stra
tégiák függvényében nyertesek vagy vesz
tesek lettek. A negatív következményeket
elkerülendõ, a helyi és a regionális hatóságok
érdekeik védelmére intézkedések egész so
rát foganatosították. Az alkalmazkodási stra
tégiák ugyanakkor az egybeolvadás ellené
ben az elkülönülést erõsítik. Ezt szolgálják
például a megélénkülõ regionális kulturális
mozgalmak és az egyre eredményesebben

Horváth Gyula • Regionális egyenlõtlenségek Európában
fellépõ etnikai szervezetek. Kérdés persze,
hogy az identitást favorizáló regionális stra
tégia alkalmas-e a régió nemzeti vagy nem
zetközi pozíciójának a védelmére, elegendõ
fejlesztõ erõt jelent-e a régió teljesítõképes
ségének növelésében (Keating – Loughlin,
1997).
A válasz nyilván attól függ, hogy Európa mely térségének milyen régiójáról
van szó. A hagyományos iparvidékek, a
vidéki regionális centrumok vagy a globális
metropoliszok lényegesen eltérõ feltételekkel rendelkeznek a hagyományosan
értelmezett reakcióképesség szempontjából.
Az alkalmazkodásnak a klasszikus termelési
tényezõk minõsége azonban csak az egyik
elõfeltétele. A másik – a hálózatos gazdaság
mûködésébõl következõ új – adaptációs
kritérium a régió vagy a város szervezetei
és intézményei közötti kapcsolatok jellege,
a közös célkitûzés intézményesülésének
lehetõsége, a helyi ösztönzõk, a kollektív döntések elõkészítése, a társadalmi
konszenzus. Ez az új versenyképességi
tényezõcsoport tehát azt jelzi, hogy a helyi
és a regionális fejlõdés sikere már nem csupán szûk gazdasági szempontokon múlik,
hanem a területi növekedésben érdekelt
szereplõk szoros koalíciójától, intézményes
együttmûködésétõl is függ.
A posztmodern típusú térfelfogás terje
désének következménye az új területfej
lesztési paradigma fokozatos térhódítása. A
belsõ erõforrásokra támaszkodó, az önerõre
is építõ, a perifériákról kiinduló fejlesztési
felfogás lassan polgárjogot nyer a fejlettebb
térségek stratégiáiban, sõt, egyre több állam
központi regionális politikája is az „alulról
építkezés” elvét tekinti egyik kiindulópont
jának (Perulli, 1998).
A globalizálódás folyamatos lendületben
tartja, sõt esetenként fel is gyorsítja a poszt
modern gazdaság szerkezeti átrendezõdé
sének mozgástendenciáit. A 80-as évtized
ben megalapozott gazdasági paradigma

kiteljesedése Európában az új évezred elsõ
évtizedeiben várható, a posztfordista térfor
máló erõk is hosszú ideig éreztetik még
hatásukat. Az agglomerációs elõnyöket
érvényesítõ fejlett szolgáltatások bõvülése
prognosztizálható, és országonként eltérõ
ütemben tovább folytatódik e tevékenységek koncentrált decentralizációja. A terjedés
sebessége nem kis mértékben azon múlik,
hogy a régiók fejlesztési stratégiájukban
milyen szerepet szánnak az érett tercier és
a kvaterner ágazatoknak, a gazdaság fejlesz
tésében milyen súlyt képviselnek a magas
hozzáadott értéket termelõ, klaszterekbe
szervezõdött ágazatok. A területfejlesztés új
felfogása – a globalizáció hajtóerõit a helyi
adottságokkal ötvözni képes szakmai kultúra – fontos szelekciós tényezõ lesz majd a
területi egyenlõtlenségek mérséklésében és
erõsödésében.
A globalizáció mellett az európai térségek integrációját befolyásoló második nagy
tényezõcsoportot a gazdaság szerkezeti
és szervezeti rendszerei jelentik. A nagy
szerkezeti átrendezõdések Európa legtöbb
országában – Kelet-Európát nem számítva
– már lejátszódtak. A mediterrán régiókban az
agrárágazat magas részaránya miatt a máso
dik és a harmadik szektor bõvülése tovább
folytatódik, másutt viszont az ipar belsõ szer
kezeti átalakulása és – ezzel párhuzamosan
– a termelõ szolgáltatások fejlõdése vetíthetõ
elõ. Az externáliákra építõ, rugalmas ter
melésszervezés és a technológiai átalakulás a
fejlett (üzleti-tanácsadási, kísérleti-fejlesztési)
szolgáltatásokat a leggyorsabban növekvõ
gazdasági ágazattá emelheti. A fejlett termelõ
szolgáltatások területi eloszlása ma még
nagyfokú koncentrációt mutat, azonban
az utóbbi évtizedben – tudatos regionális
politikai támogatások következtében – Franciaországban, Hollandiában, Ausztriában, az
Egyesült Királyságban és Olaszországban a
dekoncentráció jelei figyelhetõk meg, bár az
ágazatban elkezdõdött európai méretû spe-
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KULTÚRA ÉS ÉRTÉKEK

újraértelmezése
Perszonalizáció

Az individualizmus elfogadása
A különbözõ életstílusok
elfogadása
Az emberi jogok új felfogása
Új jogértelmezés, a rend

A neoliberális értékek
népszerûsítése
A jóléti szolgáltatások
adórendszeren keresztüli
szabályozása
A kultúra szerepének
felértékelõdése a gazdaságban
A regionális kultúrák
új értelmezése

A szabadság új értékei
Új életstílus
Népmûvészetté degradálódott regionális kultúra
A regionális kultúra
átértékelését szorgalmazó
mozgalmak
A fejlõdést akadályozó
regionális kultúrák

1. táblázat • A gazdaság, az állam és a társadalom kapcsolatának változása a 20. század második felében
(Forrás: John Loughlin (2000) alapján a szerzõ összeállítása.)
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Állami beavatkozás
Urbanizáció
Államosítás
Magas adók
Az emberi jogok
Teljes foglalkoztatottság
A szolgáltatásokhoz való
hangsúlyozása
A termelés földrajzi tényeállampolgári jog, a szükségletek
A tömegtájékoztatás
zõinek meghatározó szerepe
fogalmának kiterjesztése
térhódítása
Felülrõl vezérelt
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regionális politika
A közszolgáltatások menedzselése
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Fiskális túlsúly
Diáklázadások
		
Kormányzati válság
Szociális programok
Neoliberális
Posztfordizmus
„Üres”, „nem érzékelhetõ” állam
Individualizmus
állam
Dereguláció és privatizáció
Az állami beavatkozások
A mohóság dicsõítése
Új technológiák és kommunimérséklõdése
A közösségi javak
kációs rendszerek
Adócsökkentés
eszméjének megrendülése
A földrajzi tértõl független,
A szolgáltatások privatizálása
A közösségek széttöredezése
új termelési tényezõk
Recentralizáció
A gazdagok és a szegények
A tercier szektor dominanciája
Regionalizáció
közti különbség növekedése
Globalizáció
Új közigazgatás		
Alulról építkezõ regionális politika			
Tudásalapú gazdaság		
„Közösségi”
A tõke és a piac elfogadása
Az esélyegyenlõség és a társadalmi
Az individualizmus korlátozása
állam
Alacsony adók
igazságosság versenyalapokra helyezése A társadalom erkölcsi
Az osztályharc vége
A jóléti állam tagadása
újraszervezése
Innovatív vállalkozások
Mérséklõdõ bürokrácia
A közösség elv átértelmezése
Szociális dimenzió és intézményes gazdaság
Új public-private partnerség
A regionális és a helyi kultúrák
A szakszervezetek és a helyi
Decentralizáció
fogalmának új tartalma
önkormányzatok szerepének
A helyi önkormányzatok újraértékelése,		
növekedése
a helyi demokrácia fejlesztése,
Gazdasági regionalizmus
az európai polgárság eszméje

Jóléti állam
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cializáció azt mutatja, hogy a centrumrégiók
megszerzett pozícióikat nehezen kívánják
feladni. A decentralizáció mozgatóerõi azonban hatásosabbnak tûnnek, lévén a terjedõ
regionális specializáció és térbeli klaszteresedés hosszú távú versenyképességének
elõfeltétele a megújulást folyamatosan biztosító fejlett szolgáltatások jelenléte.
A gazdaság szervezeti rendszerét is
várhatóan a jelenlegi folyamatok alakítják
az évszázad elsõ évtizedeiben. A kis- és
középvállalatok kétharmados súlya a gazdaságban fennmarad, a multinacionális
vállalatok stratégiáinak sikerétõl függõen
elképzelhetõ arányuk lassú növekedése a
feldolgozóiparban. E vállalatforma ugyanis
fontos tényezõ a gazdasági és társadalmi kohézió erõsítésében, viszonylag kis
tõkeigénye miatt a fejletlenebb térségek
foglalkoztatási gondjainak megoldásában
továbbra is lényeges szereplõ lehet, bár a
gazdaság minõségi átalakulása és a regionális
versenyképesség elõtérbe kerülése miatt a
közepes méretû vállalkozások fejlõdése és
hálózatba szervezõdése nagyobb ütemben
halad elõre, sõt, felértékelõdõben van a
nagyvállalati kapcsolatok szerepe is.
Az európai gazdaság fejlõdési tényezõi
ben bekövetkezett tartós átalakulási tenden
ciák és az európai integráció minõségi
jellegû változásai, illetve mindezeknek a
nemzeti politikai rendszerekre gyakorolt
hatásai érezhetõen befolyásolják a regionális
politikacél-, eszköz- és intézményrendszerének
jövõbeli alakulását is. A regionális fejlesztés és
a makropolitika kölcsönkapcsolataiban és a
regionális politika belsõ mechanizmusaiban
jelentõs átalakulásnak lehetünk tanúi (Le
Galè–Lequesne, 1998).
A regionális politika évszázados fejlõdé
sének legfontosabb tanulsága ma már az
európai gondolkodás szerves részévé vált.
A szolidaritás eszméjét az európai államok
többségének nemzeti és ágazati politikái,
az Európai Unió kohéziós stratégiája a

társadalmi cselekvés kiindulópontjának
tekintik. Az európai modellt mindenekelõtt
ez különbözteti meg a többi kontinens
társadalomirányítási gyakorlatától. A kohéziós modell gazdasági értelemben a régiók
és a társadalmi csoportok közti különbségek
mérséklését jelenti, azt, hogy a népesség
minél szélesebb rétegei mûködhessenek
közre a gazdasági növekedés feltételeinek
megteremtésében és részesedhessenek ezek
eredményeibõl. A kohézió szociális dimenziója a foglalkoztatottság lehetõ legmagasabb
szinten tartását, a hátrányos társadalmi rétegek foglalkoztatási lehetõségeinek javítását
és a munkanélküliség mérséklését fogja át.
S végül a kohézió a politikai gyakorlatban
az államon és az Európai Közösségen belüli kölcsönös támogatás megnyilvánulása,
nem egyszerûen csupán jövedelemtranszfer
formájában, hanem a belsõ erõforrások
optimális hasznosítását szolgáló eszközök
és módszerek közös alkalmazásában. Az
uniós tagállamok két évtizedes fejlõdésébõl
arra a következtetésre juthatunk, hogy a
gazdasági-döntési és fejlesztési rendszerüket
decentralizált országokban a regionális kohézió erõsödött, a centralizált berendezkedésû
államokban pedig gyengült.
Az utóbbi évek változásai azt vetítik elõ
re, hogy a 21. század legelején a regionális
politika mozgásterét – a gazdaság fejlõdési
öntörvényein kívül – két markáns tényezõ
határozza meg: az egyik az Európai Unió
szervezeti, mûködési, finanszírozási reformja
és keleti bõvülése, a másik pedig – nem kis
mértékben az elõbbi tényezõ hatására – a
nemzetállamokon belüli új hatalmi munka
megosztás kialakulása, a decentralizáció
(Michalski – Saraceno, 2000).
Európai kohéziós politika
A területi egyenlõtlenségek a gazdasági fej
lõdés akadályát jelentik, gátolják a verseny
képesség erõsödését, szociális feszültségek
hez vezetnek, korlátozzák az egységes Euró
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pa-koncepció megvalósítását. A Tizenötök
Európájában a gazdasági kapacitások a
Leeds–Lyon–Hamburg–Milánó négyszögbe koncentrálódtak: az Unió területének 18
%-át felölelõ területen a népesség 41 %-a él.
Itt termelték meg a közösségi GDP 48 %-át,
és ide összpontosult a kutatási-fejlesztési
ráfordítások 75 %-a.
Az európai országok egy részének gaz
daságpolitikája már több évtizede igyekszik
a területi különbségek mérséklését külön
bözõ eszközökkel elõsegíteni. Az európai
kohézió erõsítéséhez a nemzeti regionális
politikai intézkedések azonban csak csekély
mértékben járultak hozzá, ezért vált a területi
különbségek mérséklése az Európai Unió
markáns stratégiai irányzatává.
Az Európai Bizottság 1996-ban publikálta
elsõ kohéziós jelentését. A dokumentum
négy alapvetõ kérdéssel foglalkozott (First
Report on Economic and Social Cohesion):
• Csökkentek-e a tagállamok, a régiók és
a társadalmi csoportok közötti gazdasági és
szociális különbségek az Európai Unió harmonikus fejlesztési célkitûzéseinek megvalósítása
nyomán?
• Milyen szerepet játszottak a tagállamok
e célkitûzések megvalósításában?
• Miként segítették elõ az unió egyéb politikái a kohéziós célok megvalósítását?
• Milyen hatásuk volt a strukturális poli
tikai intézkedéseknek?
A kohéziós jelentés megállapította, hogy
az 1983–1995-ös idõszakban a tagállamok
közötti jövedelmi különbségek csökkentek,
mindenekelõtt amiatt, hogy a négy kohéziós
ország (Görögország, Írország, Portugália és
Spanyolország) fejlõdése felgyorsult. A régiók
közötti különbségek azonban lényegében
változatlanok maradtak. A legfejlettebb és
a legfejletlenebb régiók közti jövedelmi különbségek a 80-as évtizedben csak csekély
mértékben mérséklõdtek. Az Európai Unió
leggazdagabb (a német Hamburg Land) és
a legszegényebb (a portugál Azori-szigetek)
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régiójának egy fõre jutó GDP-je között 1983ban 4,7-szeres, 1993-ban pedig 4,5-szeres
volt a különbség. A legfejlettebb és a legfejletlenebb 25-25 régió jövedelmi differenciái egy
évtized alatt nem csökkentek, és a két csoportot alkotó régiók sem változtak. Hasonló
következtetésekre jutott az unió 2004-ben
publikált harmadik kohéziós jelentése is.
A régiók teljesítõképességének alaku
lását elsõsorban az ágazati szerkezet befo
lyásolja. A fõleg a négy kohéziós országban
és Finnországban található agrárrégiók GDPmutatói jelentõsen az EU-átlag alatt vannak,
a jövedelmek növekedési üteme is alacso
nyabb. Az ipari régiók – Németországban,
Észak-Spanyolországban, Észak-Franciaor
szágban, Észak-Olaszországban, Közép-Ang
liában és Ausztriában – teljesítõképessége
meghaladja az unió átlagait, növekedési rátái
azonban csak mérsékelt elõnyt jeleznek. Az
erõs tercier gazdasággal rendelkezõ térségek
– Lisszabon kivételével valamennyi fõvárosi
régió, északnémet, holland és belga területek
– GDP-mutatói a legmagasabbak, a növekedési ütem átlagos (2. táblázat).
A gazdasági tevékenység túlzott mérték
ben koncentrálódik a magasan urbanizá
lódott térségekbe. Az 500 fõ/km2 feletti
népsûrûségû régiók az EU összterületének
csupán 4 %-át, az össznépességnek viszont
50 %-át adják. E területek fajlagos GDP-je a
közösségi átlagot 14 %-kal haladja meg. A
nagyvárosok dinamikus növekedése a kohé
ziós országok többségében tovább mélyítette
a területi jövedelmi különbségeket.

2. táblázat • Az egy fõre jutó GDP az Euró
pai Unió legfejlettebb és legfejletlenebb
régióiban, 1983-2001, EU 15=100 (Megjegy
zés: Az 1983. évi adatok a keletnémet
tartományok nélkül. Forrás: First Report
on Economic and Social Cohesion, 1996, A
New Partnership for Cohesion, 2004 alapján
a szerzõ számításai.) → → →
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Régió

1983		
GDP

Hamburg (D)
Île-de-France (F)
Brüsszel (B)
Bécs (A)
Bréma (D)
Darmstadt (D)
Nagy-London (UK)
Felsõ-Bajorország (D)
Stuttgart (D)
Luxembourg
Felsõ 10
Uusiama (FI)
Stockholm (S)
Uusimaa (FI)
Lombardia (I)
Grampian (UK)
Berlin (D)
Valle d’Aosta (I)
Emilia-Romagna (I)
Antwerpen (B)
Düsseldorf (D)
Karlsruhe (D)
Közép-Frankföld (D)
Trentino-Alto Adige (I)
Salzburg (A)
Észak-Hollandia (NL)
Felsõ 25
Azori-szigetek (P)
Guadeloupe (F)
Extremadura (E)
Madeira (P)
Voreio Aigaio (GR)
Centro (P)
Guyane (F)
Alentejo (P)
Réunion (F)
Norte (P)
Alsó 10
Ceuta y Melilla (E)
Ipeirosz (GR)
Algarve (P)
Martinique (F)
Andalúzia (E)
Iónia Niszia (GR)
Nyugat-Görögország (GR)
Nyugat-Macedónia (GR)
Castilla-la Mancha (E)
Thesszália (GR)
Kréta (GR)
Közép-Macedónia (GR)
Kelet-Macedónia, Trákia (GR)
Galicia (E)
Calabria (I)
Alsó 25

Rangsor

184
1
168
2
165
3
151
4
149
5
149
6
144
7
140
8
138
9
135
10
154		
133
11
132
12
131
13
131
14
130
15
130
16
128
17
128
18
126
19
125
20
124
21
124
22
119
23
118
24
118
25
140		
39
1
40
2
43
3
43
4
43
5
43
6
44
7
45
8
45
9
46
10
44		
48
11
50
12
50
13
54
14
55
15
56
16
56
17
57
18
57
19
57
20
58
21
58
22
59
23
61
24
63
25
53		

Régió

2001
GDP

Felsõ-Bajorország (D)
Brüsszel (B)
Luxembourg
Île-de-France (F)
Bécs (A)
Berkshire, Oxfordshire (UK)
Stockholm (S)
Darmstadt (D)
Uusiama (FI)
Grampian (UK)
Felsõ 10
Bréma (D)
Trentino Alto-Adige
Lombardia (I)
Dél-Írország
Nyugat-Hollandia (NL)
Közép-Frankföld (D)
Emiglia-Romagna (I)
Valle d’Aosta (I)
Salzburg (A)
Közép-Frankföld (D)
Cheshire (UK)
Veneto (I)
Vorarlberg (A)
Piemonte (I)
Düsseldorf (D)
Felsõ 25
Guyane (F)
Thraki (GR)
Dytikii Ellada (GR)
Extremadura (E)
Réunion (F)
Azori-szigetek(P)
Alentejo (P)
Norte (P)
Thessalia (GR)
Ionia Nisia (GR)
Alsó 10
Dessau (D)
Cornwall (UK)
Guadeloupe (F)
Voreio Aigaio (GR)
Brandenburg (D)
Calabria (I)
Andalúzia (E)
Peloponniszosz (GR)
Puglia (I)
Campania (I)
Mecklenburg-Elõpom. (D)
Brandenburg (D)
Thüringia (D)
Ceuta y Melilla (E)
Martinique (F)
Alsó 25

Rangsor
235
1
217
2
194
3
165
4
152
5
149
6
145
7
142
8
140
9
139
10
160		
136
11
133
12
132
13
129
14
126
15
126
16
126
17
124
18
124
19
118
20
117
21
116
22
116
23
115
24
114
25
151		
48
1
53
2
53
3
54
4
54
5
57
6
57
7
57
8
60
9
60
10
56		
60
11
60
12
61
13
62
14
62
15
62
16
63
17
64
18
65
19
65
20
66
21
67
22
67
23
68
24
68
25
62		
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A területi egyenlõtlenségek alakulásában
– település- és gazdaságszerkezeti okokon kívül
– termelékenységi és foglalkoztatási tényezõk
játszanak szerepet. Minél magasabb egy régió termelékenységi színvonala (az egy foglalkoztatottra jutó GDP) és foglalkoztatottsági
rátája, annál kedvezõbb az egy lakosra jutó
GDP értéke. A két tényezõ hatása azonban a
tagállamokban eltérõ módon érvényesül.
A duális regionális gazdaságú Németor
szágban és Olaszországban a két komponens és azok kombinációja regionálisan nagy
szélsõségeket mutat. A kohéziós országok
is különbözõek. Spanyolországban és Íror
szágban a termelékenység az EU-átlaghoz
közelít, a foglalkoztatotti ráta azonban ala
csony, Görögországban és Portugáliában az
alacsony munkanélküliségi mutatók gyenge
termelékenységgel párosulnak.
A termelékenységi különbségek mér
séklését az Európai Unió egyes részein lénye
gesen eltérõ termelési feltételek közepette
kell megvalósítani. A gazdagabb régiókban
szinte összehasonlíthatatlanul kedvezõbbek
a modern távközlési adottságok, képzettebb
és mûveltebb a munkaerõ, kiépült a kutatásifejlesztési infrastruktúra. Érzékelhetõ különb
ségek tapasztalhatók az út- és vasúthálózat
ban, a déli perifériák autópálya-sûrûsége
nem éri el az EU-átlag 50 %-át.
A 2000-2006 közötti költségvetési idõ
szak elõkészítése és a társult országok csat
lakozása a struktúrapolitikai intézkedések
ben is változásokat eredményezett. A
Bizottság 1997 júliusában jelentette meg az
Agenda 2000 címû dokumentumot, amely
az erõsebb és kibõvített unió stratégiai
célkitûzéseit fogalmazta meg az új évszázad elsõ évtizedére. E dokumentum is a
szociális és gazdasági kohéziót fogalmazta
meg elsõ számú prioritásként. A javaslat a
struktúrapolitikai forrásokat az 1994-1999
közötti idõszak évi 26 milliárd eurójáról az
új programozási periódusban évi 39 milliárd
euróra kívánta bõvíteni. A 275 milliárd euró
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strukturális támogatásokból az új tagállamoknak 45 milliárd eurót különítettek el. A
berlini csúcstalálkozón 1999-ben elfogadott
közös költségvetés azonban mérsékeltebb
struktúrapolitikai forrásokat tartalmazott,
összesen 213 milliárd euró áll a tizenötök
rendelkezésére. A strukturális mûveletek
kiadásainak részaránya lényegében a korábbi idõszakkal azonos maradt.
Az Európai Bizottság 2001-ben közzétett
második kohéziós jelentése leszögezte, hogy
az Európai Unió kohéziós politikája az
1989-1999 közötti idõszakban érzékelhetõ
eredményeket ért el (Unity, Solidarity, Di
versity for Europe…, 2001). Az elmaradott
régiókban gazdasági és szociális szempont
ból felzárkózás volt tapasztalható. Mindezek
ellenére a tagországok – fõként a régiók
– közötti jövedelembeli különbségek jelentõ
sek maradtak.
Az unió lakosságának tíz százalékát tö
mörítõ legfejlettebb régiókban az egy fõre
jutó GDP az alsó tíz százalék egy fõre esõ
GDP-jének 2,6-szerese. Az unió három leg
szegényebb országában az egy fõre jutó
vásárlóerõ-paritáson mért átlagos hazai
össztermék az EU-átlag 68 %-áról 79 %-ára
nõtt 1999-ben. A régiók közötti különbségek
– részben a tagállamokon belüli regionális
differenciák erõsödése miatt – sokkal kisebb
mértékben csökkentek.
Az alacsony GDP okának gyökerei a
foglalkoztatottak alacsonyabb teljesítményé
ben, az oktatás és a képzés gyengébb szín
vonalában, a kutatás-fejlesztés és az innová
ciós tevékenység elégtelenségében, az új
információs és kommunikációs technológiák
bevezetésének lassúságában keresendõk.
Az Európai Unió bõvítése jelentõs válto
zást idéz elõ. A huszonhét tagú unióban
a régiók közötti jövedelmi különbségek
megduplázódnak. Ma az unió lakossága
egyhatodának van az uniós átlag 90 százaléka alá esõ jövedelme. A bõvítés után az
unió lakosságának egyharmada esne ebbe
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a kategóriába. A tizenöt tagország lakosságából a legalsó tíz %-os sávba tartozó régiók
GDP-je az EU-átlag 61 %-a, míg huszonhét
tagország esetében ez a szám 31 % lenne.
A bõvítés kétféle módon növeli majd az
unión belüli egyenlõtlenségeket. Egyrészt
megkétszerezi azoknak a lakosoknak az
arányát, akik az uniós GDP-átlag 75 %-át el
nem érõ régiókban élnek, másrészt pedig
megnövelni az egyenlõtlenségek mértékét. A
kohéziós politika elõtt álló kihívást jelzi, hogy
a tíz új tag és a két tagjelölt ország infrastruk
turális beruházási igénye együttesen kilenc
venmilliárd euró, a környezetvédelem euró
pai színvonalra történõ felzárkóztatásához
pedig 50-100 milliárd euróra lenne szükség.
A kohéziós politika a munkahelyterem
tésben is ért el eredményeket. Az 1990-es
években a tizenöt tagországban kétmillió új
munkahely jött létre. Ám ez nem bizonyult
elegendõnek arra, hogy megközelítse a mun
kaképes korú lakosság 70 %-os foglalkozta
tottságát, amit a lisszaboni csúcsértekezlet
2010-re célul tûzött ki. Az országonkénti kü
lönbségek e területen is nagyok. Négy tagor
szágban a munkaképes lakosság több mint 70
%-a dolgozik, míg Görögországban csupán
55 %, Spanyolországban és Olaszországban
pedig még ennél is alacsonyabb ez a szám.
Jóllehet, emelkedett a nõk foglalkoztatottsága
– elsõsorban részmunkaidõben –, ám még így
is 19 %-kal elmarad a férfiakétól.
Makacsul tartják magukat a munkanélkü
liségi mutatókban hosszú idõ óta tapasztalható
különbségek. A munkanélküliségi ráta Gö
rögországban, Spanyolországban, Franciaor
szágban és Olaszországban 10 % fölött van,
és ez legalább kétszerese a Luxemburgban,
Hollandiában, Ausztriában és Portugáliában
regisztrált öt százalék alatti értéknek.
A 2004. évi harmadik kohéziós jelentés az
eddig elért eredmények és fennálló problémák
ismertetése mellett különleges figyelmet
szentelt az unió 2006 utáni idõszakra szóló kohéziós politikája elõtt álló kihívások

vázolásának és az ezekre adandó válaszok
megfogalmazásának. A 2006 utáni kohéziós politika tervezésében két tényezõt kell
tekintetbe venni:
• az Európai Unió bõvítésének eredmé
nyeként megnövekedett gazdasági, szociális
és területi különbségeket;
• a globalizációból, az európai gazdaság
tudásalapú gazdasággá történõ átalakításá
ból, a lakosság demográfiai szerkezetének átalakulásából adódó hosszú távú hatásokat.
A kihívás nagyságrendje a kohéziós poli
tika kidolgozásában az eddigiektõl eltérõ meg
közelítést igényel. Míg a 2000-2006 közötti
kohéziós politika a rendelkezésre álló pénz
ügyi keretbõl, s nem a politika tartalmából
indult ki, addig az új kohéziós politika eseté
ben a tartalommal, a leendõ prioritásokkal
kell kezdeni, s csak utána foglalkozni a
pénzügyi allokációval. Azokat a tényezõket
és akciókat kell támogatni, amelyek hozzájá
rulnak az unión belüli gazdasági, szociális
és területi különbségek csökkentéséhez a
versenyképesség jelentõs növelése révén.
Támogatni kell tehát a fizikai és humán
tõkebefektetéseket:
• a termelékenységi szintet meghatározó
humán erõforrások minõségét képzéssel,
oktatással, továbbképzéssel és népesedés
politikával: a rendelkezésre álló fiatal mun
kaerõ számának növelésével kell javítani;
• a fizikai infrastruktúra magas színvo
nalának megteremtését a telekommunikáció,
a közúti és vasúti közlekedés, a kutatási központok fejlesztésével kell elõsegíteni;
• Európa hosszú távú növekedésének
zálogaként a tudásba, az új kommunikációs
technológiákba történõ befektetést integrált
módszer alkalmazásával, a tudás, oktatás,
képzés, kutatás és fejlesztés, innováció és
az információs társadalom különbözõ dimen
zióinak kombinálásával kell megvalósítani;
• az üzleti tevékenységet ösztönzõ kör
nyezetet a vállalatok, a kutatóközpontok,
az egyetemek és a köztestületek közötti
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interaktív kapcsolat megteremtésével és
fejlesztésével kell fejleszteni;
• a fenntartható növekedés biztosítása
érdekében a természeti erõforrások körül
tekintõ felhasználását az ivóvízellátást, a
szennyvízkezelést, a környezetszennyezõ
kibocsátások korlátozását szolgáló beruházá
sok, a háztartási és az ipari hulladék, továbbá
szennyvíz kezelésére szolgáló létesítmények
létrehozásának támogatásával kell megszervezni.
A kohéziós jelentés elemzései alapján
az unió elõtt álló hosszú távú problémák és
lehetõségek ismeretében a jövõbeni kohéziós
politika alábbi gazdasági, szociális, illetve
területi prioritásai körvonalazódnak:
• A legkevésbé fejlett régiók támogatása
az EU kohéziós politikájának továbbra is fõ
prioritása marad. Míg a korábbi tizenöt tagállam
esetében a támogatás inkább a gazdasági
versenyképesség javítását szolgálja, addig a
tagjelölt országok esetében az alapvetõ infra
struktúra megteremtése még sokáig megha
tározó támogatási célterület marad;
• Az innovatív környezet megteremtése
jól kvalifikált munkaerõ biztosításával, a kutatás-fejlesztés és az információs társadalom
ösztönzésével;
• Míg a tizenöt tagállam esetében a fel
nõtt munkaerõ képzettségének alacsony
színvonala jelenti a hosszú távú kihívást,
addig az új tagállamok esetében a rendelke
zésre álló munkaerõnek a piacgazdaság
követelményeihez történõ gyors alkalmazko
dását kell biztosítani;
• A városok a kohéziós politika alkalma
zásának kulcsfontosságú színhelyei, hiszen
itt koncentrálódik számos egyenlõtlenség:
szociális kirekesztettség, szegénység és nagyfokú prosperitás egymás mellett léteznek.
A városokban a legnagyobb a környezeti
nyomás. Ugyanakkor a városok a környezõ
külvárosi és vidéki települések fejlõdésének
is gazdasági központjai. A nagyvárosokból
álló hálózatok kiegyensúlyozottabb, több
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központú fejlõdést tesznek lehetõvé. E háló
zatokban a közepes méretû városok kulcs
szerepet játszhatnak;
• A vidék diverzifikálódik, jelentõs válto
zások elé néz. A rurális területek jövõje
attól függ, milyen lesz kapcsolatuk más
vidékekkel és városokkal. A mezõgazdaság
jelentõsége csökken a foglalkoztatottság
szempontjából, de megmarad a termõföld
fõ használójának, és szerepe megnõ a táj
és a környezet minõségének biztosításában.
A vidék népességmegtartó ereje attól függ,
milyen új tevékenységi formákat sikerül
teremteni a lakosságnak, elsõsorban a szolgáltatások területén. A kohéziós politikának
a vidéki gazdaság diverzifikációját kell szolgálnia: adaptálnia kell a mezõgazdaságot az
új gazdasági realitásokhoz, és erõsítenie kell
a vidéki térségek versenyképességét.
• A határokon átnyúló, transznacionális és
interregionális együttmûködések ösztönzése
fontos prioritás marad. Az eddigi programok
(INTERREG) hozzájárultak az uniós határok
mentén kialakult problémák megoldásához.
A bõvítés következtében a határokon átnyúló
együttmûködés fokozott ösztönzést igényel
mind az unió és az új tagországok, mind pedig az új tagországok és a harmadik országok
határai mentén;
• Az iparszerkezet átalakításának támo
gatása különösen az átalakítandó szektor
erõs földrajzi koncentrációja esetében élvez
elõnyt a tevékenység unión belüli diverzifi
kálásának szem elõtt tartásával;
• Súlyos földrajzi és/vagy természeti
hátránnyal küzdõ térségek (szigetek, perifériák stb.) segítése továbbra is része a kohéziós
politikának.
A harmadik kohéziós jelentés meghatározó
jelentõségû javaslatának egy új célterület – a
határ menti térségek – bevezetése tekinthetõ.
Ezt fontos felvetésnek kell tartani, még akkor is, ha ennek révén csupán a Tizenötök
lehetõségei bõvülnek. Magyarország – ha az
ország egész területe elmaradottnak minõsül
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– e cél alapján támogatásban nem részesülne,
mert nyilvánvaló, hogy fennmarad az az
alapelv, hogy egy régió támogatásra csak
egy jogcímen lehet jogosult. Kelet-Európa
számára nem a célterület önmaga, hanem a
mögötte meghúzódó alapelv, a határmenti
területek felértékelõdése, a közös programok decentralizált irányítása a fontos. Az
igazgatási rendszer decentralizálását – és
a hatalommegosztás ösztönzését – újabb
érvvel kívánják nyomatékosítani.
A másik fontos javaslat, hogy politikai
szempontból a jövõben az európai regionális
politikának – az erõforrás-koncentráció mel
lett – nagyobb lehetõséget kell biztosítania
a nemzeti politikának és mindenekelõtt a
régiók politikájának. Ez utóbbi érdekében
nagyobb teret kell engedni a régiók saját
erõforrásai hasznosításának, ami nagyon sok
tagállamban a jövedelmek újraelosztásának
új szabályozását kényszerítheti ki. A fiskális
föderalizmus azonban nem csak a gazda
gabb nyugat-európai régiók esélyeit növeli,
hanem a fejlõdõképes és versenyképes
fejlesztési programokkal rendelkezõ keleteurópai régiók lehetõségeit is bõvíthetné.
Differenciált kelet-közép-európai tér
Miközben az Európai Unió regionális és
kohéziós politikájának reformjai az integráción belüli területi különbségek mérséklését
tûzték ki célul, s ennek megvalósításában a
négy évtized több-kevesebb eredményhez
vezetett, a kelet-közép-európai bõvítés kö
vetkezménye a regionális egyenlõtlenségek
fokozódása lesz. A társult országok gyenge
teljesítõképessége miatt a területi differenciák
mértékének növekedésével és az elmaradott
térségek nagymértékû megszaporodásával
kell számolni.
Az új tagállamok térszerkezetére ható
demográfia, munkaerõ-piaci, gazdasági és
környezeti folyamatok Kelet-Közép-Euró
pában jelentõs eltéréseket mutatnak, a
csatlakozás következményei is változatos

képet vetítenek elõre. Bár az európai uniós
szakértõk elõszeretettel kezelik e térséget
homogén egységként, az államszocializmus
öröksége, még inkább az átmenet regionális
hatásai és az új jelenségek menedzselésében
alkalmazott gazdaságpolitikai eszközök,
intézményi megoldások igen eltérõ ered
ményre vezettek.
A gazdaság szerkezetének radikális
átalakulása az egyes régiókat eltérõen érintette. Az átalakulás vesztesei – más európai
országokhoz hasonlóan – a nehéz- és a
kitermelõ ipari térségek és – kelet-európai
jellegzetességként – az összefüggõ agrárv
idékek lettek. A piacgazdaság kiépülése a regionális különbségek fokozódását idézte elõ.
Magyarországon az 1970-es évek közepén
készült elemzések a legfejlettebb Budapest
és a legfejletlenebb észak-alföldi megyék
között kétszeres teljesítménykülönbségeket
mutattak, 2002-ben a szintén legfejlettebb
fõváros és az elmaradott északkelet-alföldi
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve az
ipari válság sújtotta észak-magyarországi
Nógrád megye egy fõre jutó GDP-je között
3,5-szeres különbség volt kimutatható.
Érdekes módon azonban a nagyrégiók
(NUTS 2) esetében a különbségek mértéke
eltérõen alakul az egyes országokban. A
magyar régiók egy fõre jutó GDP-jében a
szélsõ értékek (a Közép-magyarországi és
az Észak-alföldi régió) közötti különbség
2,4-szeres, Bulgáriában viszont a legfejlettebb délnyugati és a szinte azonos értékeket
mutató többi régió között a különbség a 15
százalékot sem éri el. A régiók közti nagy
különbségek Romániára sem jellemzõek.
A legfejlettebb fõváros és a legfejletlenebb
Észak-Moldva között az egy fõre jutó GDP
különbsége az 1990-es évek végén még csak
1,6-szoros értéket mutatott, ám ma már – a
fõváros dinamikus fejlõdése miatt – közel
háromszorosára emelkedett (3. táblázat).
A rendszerváltó országokban az urbanizá
ciós színvonal, a falusi terek kiterjedtsége
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Az egy fõre jutó GDP
(vásárlóerõ-paritáson)
kia
az EU15 átlagában, %

Bulgária

Az ország népességének százalékában
Csehorsz. Magyaro. Lengyelo. Románia S z l o v á -

						

75 felett
50–75
36–49
26–35
25 alatt

–
–
26,2
10,1
63,7

11,5
11,5
77,0
–
–

28,3
–
9,8
13,1
34,1
39,1
27,8
47,8
–		

–
–
10,2
11,8
78,0

11,4
–
88,6
–
–

3. táblázat • A NUTS 2. régiók fejlettségi színvonala, 2001
(Forrás: Területi statisztikai évkönyv, 2002 alapján a szerzõ számítása)
és az elmaradottság foka függvényében
jelentõs területi különbségek mutathatók
ki. Lengyelország kivételével – ahol a városi
népesség száma ma is folyamatosan nõ – a
többi országban a falvak népességvándorlása megállt. Sõt, több országban a migrációs
folyamatok ellenkezõ irányban alakulnak,
a munkahelyet vesztett városi népesség a
falvakba vándorol. Az aktív korú népesség
aránya a rurális térségekben és a hagyományos ipari körzetekben a legmagasabb.
A nagyvárosi térségekben ezzel ellentétes
folyamatoknak lehetünk tanúi. Valamennyi
fõvárosban nõtt a népesség átlagéletkora,
jelentõsen megemelkedett az idõskorú népesség aránya. A dinamikusan fejlõdõ térsé
gekben (a nyugat- és közép-dunántúli régiók
Magyarországon, Lengyelország északnyuOrszág

A legfejletlenebb

gati vajdaságai, Dél-Morvaország), valamint
az északi és a keleti román régiókban és
Szlovákia keleti térségeiben emelkedõ születési rátákkal találkozhatunk, kedvezõbbek a
korstruktúrák is, ugyanakkor a három utóbbi
régiót magas elvándorlás és ingadozó aktív
keresõi ráták is jellemzik.
A munkaerõpiac területi különbségei a
korábbi gazdasági szerkezet átalakulásának
következményeként alakultak ki. Általában
azokban a régiókban magas az aktivitási
ráta, ahol a strukturális változások még nem
hatották át a gazdaság valamennyi ágazatát, fennmaradtak a régi struktúrák. Több
nehézipari régió Csehországban és Lengyelországban még nem lépett új fejlõdési
pályára, illetve sok olyan rurális térség is
található Kelet-Közép-Európában, ahol az
A legfejlettebb

Különbség

régió egy fõre jutó GDP-je vásárlõerõ-paritáson
EU15 = 100		

		
Bulgária
Csehország
Lengyelország
Magyarország
Románia
Szlovákia
EUR15*

Dél-közép21 Délnyugat
Közép-Morvao.
45
Lubelskie		
27
Észak-Alföld
31
Északkelet
16
Kelet-Szlovákia
36
Thraki		
53

38
Prága
Mazowieckie
Közép-Magyarország
Bukarest
Pozsony
Felsõ-Bajorország

1,81
121
59
78
46
98
235

2,69
2,19
2,52
2,88
2,72
4,43

A szárazföldi régiók figyelembevételével

*

4. táblázat • Az egy fõre jutó GDP regionális különbségei a kelet-közép-európai országokban, 2001 (Forrás: A szerzõ számításai a Regions: Statistical Yearbook, 2003 alapján)
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agrárfoglalkoztatottak igen magas aránya (a
romániai Moldvában például 42 %) miatt a
jövõben éles feszültségek keletkezhetnek.
Vannak olyan régiók is, amelyekben a korábban elhanyagolt tercier ágazatok gyors
fejlõdése ellentételezni tudta a gazdaság más
szféráinak összezsugorodását. A kelet-középeurópai átalakulás sajátos paradoxona, hogy
a sikeres régiók mutatják a legalacsonyabb
aktivitási rátákat.
Az új tagországok igen eltérõ gazdasági
potenciáljának fejlesztését kohéziós prob
lémák is akadályozzák. A gazdasági fejlettség
alacsony szintjén az egyes országok regio
nális teljesítõképességében tapasztalható
különbségek nagyobbak, mint az uniós
tagországokban (4. táblázat).
A legalacsonyabb teljesítõképességû és a
legfejlettebb régió (Prága és a romániai északkelet) közti különbség hétszeres, az Unióban
pedig négy és félszeres. Összességében – a
nemzeti különbségektõl eltekintve – európai
léptékben a kelet-közép-európai gazdasági tér
viszonylag homogén képet mutat, a régiók
többsége az uniós teljesítõképesség átlagának felét sem éri el. Mindössze hat (két-két
magyar és cseh, egy-egy szlovák és lengyel)
régió teljesítõképessége haladja meg az
EU átlagát, és ezekben a hat ország népességének mindössze 12,7 %-a él. Románia
legfejlettebb régiójának (Bukarest és Ilfov
megye) teljesítõképessége – az utóbbi évek
dinamikus növekedése ellenére – nem éri
el az uniós átlagot, az ország népességének
háromnegyede, Bulgáriában kétharmada
az EU-átlag 30 százaléka alatti GDP-jû
régiókban él. Lengyelországban két keleti
határ menti régió (közel három és fél milliós
népességgel) teljesítõképessége van az uniós
átlag harmada alatt.
A hat ország közül Bulgáriában mutat
kozik viszonylag kiegyenlítettnek a régiók
teljesítõképessége. A legfejlettebb délnyugati
régió (amelyhez Szófia is tartozik) jövedelmi
mutatója 7593 euró/fõ, ez az érték a legfej-

letlenebb magyar Észak-alföldi régió átlagát
alig haladja meg. A GDP ágazati szerkezete
a régiókban kisebb eltérésekkel azonos
képet mutat. Mindenütt a tercier szektor
van túlsúlyban. A foglalkoztatottak ágazati
szerkezete is hasonló, azzal a különbséggel,
hogy az agrárfoglalkoztatottak aránya a
Délnyugati régió kivételével mindenütt tíz
százalék felett van.
Csehországban Prága (amely önálló
NUTS 2 régió) kiemelkedõ GDP-mutatója
az európai régiók sorában is elõkelõ (29.)
helyet jelent. A fõváros 21 %-kal haladja meg
az uniós átlagot. A 27 ezer eurós európai cso
portban az olasz Piemonte, Valle d’Aosta, a
brit Északkelet-Skócia, a német Düsseldorf
között található. Prága állítja elõ az ország
hazai össztermékének egynegyedét. A többi
cseh régió teljesítõképessége közel azonos
szinten, az uniós átlag 46–53 %-án helyez
kedik el, ennek következtében valamennyi
nem fõvárosi régió az elmaradott kategóriába
tartozik. Egyéb szempontokat is figyelembe
véve azonban több problematikus régió is
található Csehországban. Erõteljes ipari ha
nyatlás és magas, 13 %-os munkanélküliség
jellemzi az Északnyugati és a Morva-sziléziai
régiókat, ezen belül 50 %-os a tartós munka
nélküliek aránya.
Magyarország térszerkezetére erõteljes
gazdasági, szociális és infrastrukturális
egyenlõtlenségek jellemzõek. A regionális
egyenlõtlenségek kialakulásának jól ismert
okaival itt nem foglalkozunk, csupán a magyar döntéshozók figyelmét okkal vagy ok
nélkül elkerülõ különleges vonásra hívjuk fel
a figyelmet. Arra a Kelet-Közép-Európában
egyedülálló, évszázados trendre utalunk,
amely az ország centrumtérségének, Buda
pestnek és agglomerációjának megingatha
tatlan pozícióját érzékelteti. E trend módosí
tása a magyar modernizáció kulcsa, az eddigi
kudarcok meghatározó oka. Az az ország,
ahol a modern térformáló erõk szélsõségesen
magas koncentrációja figyelhetõ meg, nem
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képes aktív és versenyképes kohéziós poli
tika megvalósítására. A magyar régiók az eu
rópai rangsorban különbözõ csoportokban
helyezkednek el. A Közép-magyarországi
régió a rangsor második harmadának végén,
a 17 ezer euró/fõ jövedelmû kategóriában
a francia Korzika, az olasz Szardínia, a
Skót-felföld és -szigetek, a spanyol Castilla
y León és a belga Namur alkotta csoportban
található. A második legfejlettebb magyar
régió, a Nyugat-Dunántúl, a harmadik
harmad legelején helyezkedik el. A 12 ezer
euró/fõ jövedelmû csoportot már kizárólag
kohéziós országok régiói, a portugál Norte,
Centro és Alentejo, a görög Peloponniszosz
és Traki alkotják. Hasonló a Közép-dunántúli
régió pozíciója is, néhány görög, portugál
és a fejlettebb kelet-európai régiókkal a 11
ezer euró/fõ kategóriában helyezkedik el. A
többi magyar régió kizárólag kelet-európai
térségekkel körülvéve, a harmadik harmad
középmezõnyében található. Ha Budapestet
önálló régiónak tekintenénk, akkor 24 ezer
euró/fõ GDP-jével (amely az uniós átlag 108
százaléka) az elsõ ötven legfejlettebb régiók
közé, Madrid, a német Hannover, az olasz
Liguria, az osztrák Felsõ-Ausztria és a brit
Bradfordshire alkotta csoportba kerülne.
Lengyelország regionális jövedelmi pa
lettája is színes. Az ország legfejlettebb régiója,
a Varsó központú Mazowisze egy fõre jutó
GDP-je sem éri el az uniós átlag kétharmadát.
Ez annak következménye, hogy a fõvárost
nagy kiterjedésû, 3,3 milliós népességû,
gyengén urbanizálódott, elmaradott régió
övezi. A legurbanizáltabb két déli sziléziai és
a nyugati Wielkopolska régió teljesítménye
az EU-átlag 40-50 %-a közötti sávban mozog.
A már említett két keleti agrárrégió (Podlaskie és Podkarpackie) Kelet-Közép-Európa
legelmaradottabb térségei közé sorolhatók.
Hét régióban (összlakosságuk 17 millió fõ)
a mezõgazdasági foglalkoztatottak aránya
20 % feletti értéket mutat. A magas agrárfoglalkoztatottság következtében e régiók
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munkanélküliségi rátái az országos átlag
körüli értéken (18 %) vagy az alatt állnak,
miközben az ipari régiók némelyikében a
munkanélküliség 23-27 %-os. A legverseny
képesebb lengyel régiók a következõk:
Malopolska, Pomorze, Slask és Wielko
polska. Komparatív elõnyeik a magas ipari
termelékenységbõl, nagy humánerõforráspotenciáljukból (egyetemek, kutatóintézetek
sora található e régiókban), viszonylag fejlett
infrastrukturális rendszereikbõl következik.
Népes régióközpontjaikat kiterjedt agglomeráció veszi körül, gazdaságuk sokrétû,
magas a szolgáltatásokban foglalkoztatottak
aránya. A fõvárosi régió koncentrációs mutatói, az ország többpólusos berendezkedése
ellenére, jelentõsnek mondhatók. A külföldi
mûködõ tõke egyharmada ide összpontosul,
itt magasabbak a népesség képzettségi mutatói, magasabbak az átlagbérek, a térségre
erõteljes bevándorlás jellemezõ. A lengyel
régiók sorában kedvezõ pozíciót elfoglaló
Szilézia vajdaság Európa legkiterjedtebb
nehézipari és szénbányászati körzetének
tekinthetõ. A gazdaság szerkezeti átalakítása
még a kezdeteknél tart. Az uniós csatlakozást
követõ években a munkahelyek számának
drasztikus csökkenése, kiterjedt szociális
feszültségek várhatók.
A szintén többpólusúnak tekinthetõ Ro
mánia fejlesztési régiói három kategóriába
sorolhatók. A legfejlettebb, az uniós átlagjö
vedelem 46 %-át (a legfrissebb adatok szerint
2001-ben 57 %-át) elérõ Bukarest fejlõdése
az utóbbi években érezhetõen felgyorsult.
1995 és 2001 között a GDP éves növekedési
üteme átlagosan 7,4 % volt, miközben a
többi romániai régióban a GDP csökkent.
Annak ellenére, hogy a fõváros az ország
népességébõl csak 9 %-kal részesedik, az
ország hazai össztermékének 17 %-át állítja elõ, a kis- és középvállalatok 20 %-a, a
külföldi mûködõtõke-befektetések 57 %-a
ide összpontosul. A régiók másik csoportjába az ország hat régiója tartozik, átlagos

Régió

1 Prága
2 Pozsony
3 Közép-Magyaro.
4 Mazowisze
5 Nyugat-Dunántúl
6 Jihozápad
7 Közép-Dunántúl
8 Jihovyhod
9 Bukarest
10 Severovyhod

121
98
78
59
57
52
48
47
46
46

Legszegényebb

Orsz.				

Régió

Orsz.

CZ
SK
HU
PL
HU
CZ
HU
CZ
RO
CZ

Északkelet
Dél
Délkelet
Délnyugat
Juzhen Csentralen
Északnyugat
Szeveren Csent.
Szeveroisztocsen
Severozapaden
Nyugat

RO
RO
RO
RO
BG
RO
BG
BG
BG
RO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3,678
4,328
4,448
4,681
4,781
4,894
5,090
5,203
5,414
5,428

Az EUR15 átlagának %-ában

27,354
22,164
17,094
13,316
12,788
11,840
11,279
11,059
10.878
10,871

Leggazdagabb			

Egy fõre jutó
GDP, vásárlóerõ-paritáson, euro

Az EUR15 átlagának %-ában
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5. táblázat • Kelet-Közép-Európa leggazdagabb és legszegényebb régiói.
(Forrás: A szerzõ számításai a Regions: Statistical Yearbook, 2003 alapján)
teljesítõképességük az uniós átlag 21-30 %-os
értékei között ingadozik. Végül a harmadik
kategóriába Kelet-Közép-Európa legfejletlenebb térsége, az Északkeleti régió (Moldva)
sorolható.
Szlovákia régiói viszonylag kiegyenlített
jövedelmi kondíciókkal rendelkeznek. A Pozsonyi régió (22 ezer euró/fõ, az uniós átlag
98 %-a) az európai regionális rangsorban a 77.
helyen, holland (Limburg, Zeeland), belga
(Nyugat-Flandria), svéd (Dél-Svédország) és
brit (Dél-Wales) régiókkal közös csoportban
található. A többi régió a közepesen fejlett
kelet-európai blokkhoz tartozik.
A Kelet-Közép-Európa térszerkezetét
jellemzõ nagy különbségek abban is kife
jezésre jutnak, hogy – Bulgária kivételével
– mindenütt vannak kiemelkedõen fejlett
régiók. A tíz leggazdagabb kelet-középeurópai régió öt országban található: négy
Csehországban, három Magyarországon és
egy-egy Szlovákiában, illetve Romániában
(5. táblázat, 1. ábra). A tíz legszegényebb
régió viszont a két késõbb csatlakozó ország
ban található. Az ábrán azt is láthatjuk, hogy

Bulgáriában két, Romániában pedig a fõvá
rosi régió és egy (a Székelyföldet is magában
foglaló Közép-régió) fejlesztési egység nem
tartozik ebbe a kategóriába.
A versenyképességi potenciál egyéb

1. ábra • A leggazdagabb és a legszegényebb
régiók elhelyezkedése. (A régiók meg
nevezését lásd az 5. táblázatban)
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tényezõit – megközelíthetõség, a humán
erõforrások minõsége, a kutatási-fejlesztési
kapacitások mennyisége – vizsgálva is
hasonló következtetésekre juthatunk. Az
európai piacokra való gyors eljutást biztosító
autópálya-hálózat sûrûsége a csatlakozó
országokban az uniós átlag hatodát sem éri
el. A három-ötszáz kilométernyi megépült
autópálya döntõ része a fõvárosokból indul,
és a Nyugat-Európa vagy Romániában a
Fekete-tenger irányába halad. Lengyelország
e szempontból kivételnek tekinthetõ, a meg
lévõ négyszáz kilométernyi pálya nagy része
a sziléziai és a nyugatlengyel régiókban talál
ható. A kutatás-fejlesztés országos hálózatai
még a tervgazdálkodás idõszakában ugyan
valamennyi országban kiépültek, a fõváro
sok pozíciói azonban még mindenütt domi
nánsak. Magyarországon Budapest súlya
meghatározó (65 %-os) a K+F ráfordítások
ban, Lengyelországban Varsó még mindig
magas, ám a magyar fõvárosnál lényegesen
alacsonyabb részesedést (44,5 %-ot) mutat.
A kelet-közép-európai régiók verseny
képességében európai összevetésben ma
még egyetlen tényezõ tekinthetõ kiemel
kedõnek, nevezetesen a gazdasági növe
kedés üteme. A makroadatokat összefoglaló
táblázat is jelezte már, hogy Kelet-Európa
az Európai Unió országainál nagyobb növe
kedési ütemet ért el a hazai össztermék elõál
lításában. A 2,5 %-os évi átlagos uniós növe
kedési ütemmel szemben a társult országok
GDP-je 4,8 %-kal növekedett évente 1995
és 2001 között. Az országcsoport-mutató kö
zötti szóródás nem csekély, Lengyelország
a hétéves átlagban 6,3 %-kal, Magyarország
4 %-kal, Szlovákia 3,9 %-kal, Csehország 1,5
%-kal növelte hazai össztermékét. Bulgáriá
ban és Romániában nem volt növekedés. Az
országcsoport átlaga feletti növekedést tizennégy régió mutatott. Ebbõl tizenegy lengyel,
egy-egy pedig magyar, román és szlovák régió. Az elsõ három leggyorsabban növekvõ
régió: Mazowisze (10,4 %), Wielkopolska
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(7,8 %), Bukarest (7,4 %). Magyarországon a
Közép-magyarországi régió 5,2 %-os növekedési ütemét a Közép-Dunántúl (4,6 %) és
a Nyugat-Dunántúl (4,3 %) követi.
Következtetések
Az elmaradottság felszámolása, a régiók
fejlesztése a Közösség egyik legfontosabb
stratégiai célja, költségvetésének közel 40
%-át erre fordítja. A felzárkóztatásra a közös
költségvetésbõl a tagállamok, illetve azok
régiói – fejlettségük színvonalától függõen
– jelentõs támogatásokat kapnak. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a jelentõs támogatások ellenére az egyes tagállamokban a
régióik rangsorában csak akkor következtek be változások, ha az uniós támogatások
felhasználásában több évtizedes következetes strukturális politika érvényesült.
A régiók fejlesztési politikájukban nem a
hagyományos infrastrukturális elemek fejlesztésére koncentráltak, hanem a modern
területfejlesztési hajtóerõkre (innováció,
üzleti szolgáltatások, modern iparszervezési
megoldások, humánerõforrás-fejlesztés)
összpontosították erõfeszítéseiket. Azok a
régiók, amelyek kizárólag az Európai Unió
támogatáspolitikájától várták boldogulásukat, és az éppen aktuális fejlesztéspolitikai
célok megvalósítására törekedtek, nem
voltak képesek relatív pozíciójukon javítani.
E következtetés kiváltképpen az újonnan
csatlakozó régiók számára lehet elgondol
kodtató.
A strukturális politika megvalósítását
szolgáló, valamennyi tagországra érvényes
alapelvek – szubszidiaritás, decentralizáció,
addicionalitás, koncentráció, programozás,
partnerség, áttekinthetõség – a nemzeti regionális politikai szervezetrendszer
korszerûsítését is megkövetelték. Az unió
tagállamaiban az alapelvek következetes
alkalmazása növelte a regionális fejlesztések
hatékonyságát, erõsítette a kohéziót. Az
utóbbi idõben egyre határozottabban meg-
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fogalmazódó új támogatáspolitikai célkitûzés,
a versenyképesség fejlesztése a régiók fenntartható fejlõdését kívánja szolgálni.
Európa jövõjét az Európai Uniónak a
gazdaság fejlesztésén kívül társadalompo
litikai eszközökkel is meg kell alapoznia. A
demokratikus hatalomgyakorlás a hatékony
gazdaság- és társadalomfejlesztés alapja. A
regionális és kohéziós politika tehát nem csu
pán a gazdaságfejlesztés eszköze. A növeke
dés önmagában nem jelent automatikus
garanciát az európai régiók kiegyensúlyozott,
fenntartható és sokpólusú fejlõdésére.
Az új programozási idõszakra való felké
szülés során Magyarországnak bizonyítania
kell azt, hogy a régiók intézményei alkalma
sak a strukturális támogatások hatékony, az
európai kohéziót erõsítõ felhasználására.
Nemzeti érdeknek tekinthetõ, hogy 2007-tõl

Magyarországon regionális operatív programok
szervezõdjenek. A régiók fejlesztéspolitikai
önállósága nélkül nem képzelhetõ el ugyanis
az új kohéziós politika prioritásainak teljesítése. Ha a beérkezõ és remélhetõleg optimális
mennyiségû uniós forrást a jelenlegi – ágazati dominanciájú – szerkezetben használjuk
fel, a régiók közötti markáns különbségek
mérséklése nem képzelhetõ el. Függetlenül
az ország remélhetõleg erõsödõ gazdasági
teljesítményétõl, az uniós kohéziós politika
eredményei csak korlátozott mértékûek
lehetnek. A decentralizált és regionalizált
fejlesztéspolitika lehet az EU-konform megoldás a modern Magyarország számára.
Kulcsszavak: regionális fejlõdés, konver
gencia és struktúrapolitika, decentralizáció,
Európai Unió, Kelet-Közép-Európa
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