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I. A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI ÉS MÓDSZERE 

 

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

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

tényezői hatásának vizsgálata a területi kiegyenlítődésre, valamint a regionális fejlődési 

minták meghatározhatóságának feltárása. 

 

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 valamint a gazdasági és politikai együttműködésnek a 

céljai körül kialakult konfliktusok és az érdekegyeztető folyamatok részleteinek megismerése 

hívta fel figyelmemet arra, hogy az együttműködés deklarált céljai és a tényleges 

megvalósítás között jelentős eltérések mutatkoznak. Így fordult érdeklődésem a regionális 

fejlődési folyamatok természete, a közösségi politika nyilvánosan hangoztatott céljainak a 

vizsgálata felé.  

A politikai deklarációk és a ténylegesen követett célok közötti eltérések megismerése 

nemcsak a közgazdasági elméletének továbbfejlesztéséhez szükséges, hanem kiemelkedő 

gyakorlati jelentőségű is az európai integráció keleti bővítésének folyamatában.  

   

Az értekezés első részében az európai integráció célrendszerének átalakulását, illetve ezen 

belül a regionális fejlesztési politika kialakulását és összetevőit leíró-elemző módszerrel 

vizsgáltam. Az elemzés során a regionális politika fejlesztési céljainak fokozatos kialakítását 

mutattam be, illetve a közösségi együttműködés egyéb céljaihoz történő illeszkedés 

ellentmondásos, kompromisszumokkal terhelt 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 aktuális adatokat bevonjam a vizsgálatokba. Így néhány kiválasztott mutató 

idősorának vizsgálata alapján lehetőség nyílt az Európai Unió tagállamainak területi 
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kiegyenlítődési folyamatára vonatkozó empirikus következtetések levonására a tényleges 

regionális fejlesztési politika kialakulását megelőző időktől is.  

 

A területi kiegyenlítődés folyamatát az európai országok és a Föld többi országa, illetve 

földrésze között az egy főre eső GDP mutatójának 1980 és 1998 év adatai alapján 

keresztmetszeti elemzés keretében vizsgáltam. Ezt követően került sor az Európai Unió 

jelenlegi 15 tagállama közötti fejlettségi különbségek elemzésére az 1960-2003. közötti 

időszakban, illetve tagállamok NUTS2 régiói közötti fejlettségi különbségek vizsgálatára egy 

kiválasztott, a regionális fejlesztési politika célrendszerének átalakítása vonatkozásában 

eseménytelen 1986-1996 közötti időszakban, 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. 

 

Az európai régiók fejlődési típusokba történő besorolását a jövedelmi mutatók elemzése 

alapján végeztem el. A keresztmetszeti elemzés továbbfejlesztésének segítségével az Európai 

Unió tagállamainak régióit az előretörő, feltörekvő, leszakadó és visszaeső régiók 

kategóriáiba soroltam be. Az egyes régiótípusokba sorolt régiók számának alakulása 

lehetőséget nyújtott az európai regionális fejlesztési politika hatékonyságának megítélésére.  

 

A vizsgálatok aktualitását adja, hogy a kelet-közép-európai országokban felfokozott, de 

részben indokolatlan várakozások fűződnek az Európai Unióba történő belépés 

eredményeképp várható gazdasági fejlődés esélyeihez és távlataihoz. A regionális 

kiegyenlítődés valós eredményeinek megismerése alkalmas lehet a felfokozott 

várakozásokkal szembeni realistább szemlélet kialakítására. Bízom abban, hogy az értekezés 

elkészítésével – számos hasonló jellegű munka mellett – hozzájárultam a Magyarország 

számára kínálkozó mozgástér természetének feltárásához. 
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II. A KUTATÁS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAINAK BEMUTATÁSA 

 

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.  

 

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: 

 

Az Európai Unió regionális fejlesztési politikájának célkitűzése a közösségi célok 

hierarchiájában az egyéb céloktól és prioritásoktól való kölcsönös függésben alakult. A 

társadalmi és gazdasági kohézió megvalósítása az egyéb közösségi politikák 

lehetőségeinek és korlátozásainak szorításában történt, melynek során különösen a 

közös költségvetés, illetve a tagállami befizetések érdekeivel került konfliktusba.  

 

A regionális fejlesztési politika célrendszerének elemzése kapcsán igazoltam, 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 

fejlesztésére 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.  
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2. tézis 

 

Az Európai Unió regionális politikájának 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.        

 

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 tézisek azonban eredeti megfogalmazásban jelennek 

meg, s így újszerű eredményt jelentenek. 

 

Az értekezés további tézisei a területi kiegyenlítődési folyamatok empirikus összefüggéseire 

vonatkoznak. A folyamatokat nemzetközi összefüggésben vizsgáltam meg, és 

megállapítottam, hogy a földrészek versenyében a regionális fejlettségi különbségek enyhe 

növekedése tapasztalható az 1980-1998 közötti időszakban. A regionális fejlettségi 

különbségek növekedése a 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 mutatkozik 

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 területi kiegyenlítődés azokon a földrészeken valósult meg, melyek a gazdasági fejlettség 

magas fokán állnak (Ausztráliában és Európában), míg az alacsonyabb fejlettségű 
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kontinenseknél a regionális fejlettségi különbségek kisebb-nagyobb mértékű növekedése 

figyelhető meg.  

 

3. tézis 

 

Az 1980-1998 közötti időszak adatainak keresztmetszeti elemzése alapján 

megállapítható, hogy a Föld 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. 

 

Az európai országoknak a Föld országai között elfoglalt relatív helyzetét a gazdasági-

társadalmi fejlettséget kifejező számos mutató alapján vizsgáltam meg. Az elemzések 

igazolták, hogy az európai integrációban résztvevő nyugat-európai országok a Föld országai 

között a fejlettségi szint alapján jól elkülöníthető országcsoportot alkotnak. 

  

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.    

 

A 3. és 4. tézis empirikus megállapításai az európai országok kiemelten kedvező helyzetét a 

területi kiegyenlítődés folyamatában a szakirodalomban korábban még elemzés alá nem vont 

adatháttér segítségével támasztják alá, 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.   
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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. Mivel a területi 

kiegyenlítődésben az általános gazdasági növekedés szerepe meghatározó volt, ezért 

folyamata megtorpant a 70-es és 90-es évek gazdasági visszaesése következtésben. 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. 

 

 

GDP/fő PPS 
1960-1991 és 1991-2003 között
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1. 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 

 

Az EU-15 tagállama esetében a vásárlóerő-paritásos GDP/fő mutató relatív szórásának értéke 

1960 és 2003 között 0,249-ről 0,108-ra csökkent. Az alapító tagállamok esetében a relatív 

szórási mutató értéke kedvezőbb az átlagnál, 0,141-ről 0,062-re csökkent, kedvezőtlen 

tendenciaként értékelhető, hogy a mutató értéke az 1991. évi 0,027-ről 0,062-re nőtt. Az 

északi és déli bővítés tagállamaiban a relatív szórási mutató a közösségi átlagnak megfelelően 

mérséklődött, azonban a legkedvezőbb tendencia az 1995. évi stratégiai bővítés tagállamaiban 

érzékelhető, melyeknél a relatív szórási mutató 0,171-ről 0,03-ra csökkent.  
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Az EU-15 tagállama esetében a munkanélküliségi ráta relatív szórásának értéke 1960 és 2003 

között 0,744-ről 0,288-ra csökkent. Az átlagtól kedvezőbb arányú a csökkenés az alapító és az 

északi bővítés tagállaminál. A déli bővítés tagállamainál a relatív szórás csökkenése a 

közösségi átlagnál enyhén kedvezőbb, azonban a stratégiai bővítés tagállamainál 1960 és 

2003 között lényegében stagnált és a közösségi átlagot meghaladó szinten stabilizálódott a 

mutató értéke. 

 

Az EU-15 tagállama 1960 és 2003 közötti évekre vonatkozó vásárlóerő-paritásos GDP és 

munkanélküliségi ráta mutató alapján az alábbi megállapításokat tettem:  

 

A jövedelemmutató relatív szórási mutatójánál tapasztalható csökkenés lényegében 

folyamatos tendenciának volt tekinthető a megfigyelési időszakban, bár a 70-es és 90-es 

években a csökkenő tendencia megtorpant és kis mértékű visszaesés következett be. Mindkét 

időszakban a világgazdasági környezet jelentős átrendeződése következett be, s ez a XX. 

század második felének általános gazdasági növekedési folyamatának megtorpanásához 

vezetett. A 70-es években az energiaválság, míg a 90-es években a szocialista világrendszer 

felbomlása okozta a visszaesést a növekedésben és egyúttal a területi fejlettségi különbségek 

mérséklődésében.  A különböző országcsoportok eltérő helyzete különböző tényezőkre 

vezethető vissza. Az alapító országok esetében az egy főre eső GDP relatív szórása 

csökkenésének megfordulása 1991. évet követően a német egyesítésből eredő visszaesésre, 

illetve a Benelux-országok kiemelkedő gazdasági növekedésére vezethető vissza a 

hagyományos német, olasz, francia gazdaságok stagnálásával szemben. Az Európai Unió 

regionális fejlesztési politikájának hatása a területi fejlettségi különbségek alakulására nem 

mutatható ki, hiszen az 1995. évben csatlakozó stratégiai bővítés országaiban a 

jövedelemmutató relatív szórásának kiemelkedően kedvező javulási folyamata figyelhető 

meg. Ezen  országcsoport esetében a 2. világháborút követő időszak kiemelkedő gazdasági 

növekedése biztosított lehetőséget arra, hogy korábbi perifériális helyzetüket meghaladják, s a 

nyugat-európai gazdasági térség többi gazdaságához felzárkóztassák gazdaságukat. Az 

elemzés alapján megerősíthető az állítás, mely szerint a fejlettségi különbségek mérséklésének 

előfeltétele a gazdasági növekedés. 

 

A munkanélküliségi ráta relatív szórásának vizsgálata alapján szintén megállapítható a 

társadalmi-gazdasági kohézió folyamatának előrehaladása az 1960. és 2003. évek közötti 
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időszakban. E mutató esetében is megfigyelhető az alapító tagállamok közösségi átlagnál 

kedvezőbb helyzete. Nem érzékelhető azonban az 1995-ös stratégiai bővítés tagállamai 

esetében a kitüntetetten kedvező helyzet, sőt ezen országcsoport esetében a mutató relatív 

szórásának értéke a vizsgált időszakban lényegében változatlanul magas, s a közösségi átlagot 

meghaladó volt. A megfigyelt tendencia oka a finn, svéd és osztrák gazdaság 

összefonódottsága a 90-es években átalakuló kelet-európai gazdaságokkal és az ebben a 

régióban bekövetkező piacvesztéssel összefüggésben jelentkező foglalkoztatási válsággal. 

 

A területi kiegyenlítődés országcsoportonkénti vizsgálata során az is felismerhető volt, 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 korábbi, az 1960-1996. év adatai alapján 

kidolgozott megállapítást, mely szerint „az egy főre eső GDP-ben valamint 

munkatermelékenységben jelentkező (relatív) regionális konvergencia lényegében teljesen 

lezárult”1.  

 

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.  

 

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.  Az előretörő és feltörekvő régiók a közösségi regionális 

fejlesztési politika kiemelten kedvezményezett régiói közül kerültek ki, így fejlődésük a 

területi kiegyenlítődés folyamatának jeleként értékelhető. 

                                                 
1 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 
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Az elemzés során az Európai Unió átlagának 75%-os értékét el nem érő régiókat „fejletlen 

régióként”, míg a közösségi átlag 125%-os értékét meghaladó régiókat „fejlett régióként” 

soroltam be, az egy főre eső vásárlóerő-paritásos GDP mutató alapján. Az „átlagos”, valamint 

„feltörekvő”, „előretörő”, „visszaeső”, valamint „leszakadó” régiókat az 1986. évi és 1996. 

évi besorolás változása alapján határoztam meg. Az egyes kategóriákba történő besorolást az 

alábbi táblázatnak megfelelően hajtottam végre. 

 

1986. évi besorolás 1996. évi besorolás fejlődési kategória 
fejletlen fejletlen átlagos 
fejletlen átlagos feltörekvő 
átlagos fejletlen leszakadó 
átlagos átlagos átlagos 
átlagos fejlett előretörő 
fejlett fejlett átlagos 
fejlett átlagos visszaeső 

1. számú táblázat: Az EU NUTS-2 régióinak besorolása fejlődési kategóriákba  

 

A fejlődési kategóriák tehát nem az egyes régiókban mért egy főre eső vásárlóerő-paritásos 

GDP mutató abszolút értékeihez, hanem e mutató 1986. és 1996. közötti értékeinek 

változásához igazodnak. A kategóriába történő sorolás szempontjából azt tekintettem 

meghatározónak, ha a fejlett, átlagos, és fejletlen besorolás határát lépte át egy adott régió. Az 

átlagos fejlődésű régiók közé tartoznak mindazon régiók, melyeknek besorolása nem változott 

az 1986-1996 közötti időszakban.  Az átlagos fejlődésű kategóriába tartoznak tehát fejlett, 

fejletlen és átlagos besorolású régiók, melyeknek besorolása változatlan maradt a vizsgált 

időszakban. Természetesen különösen az átlagos fejlődésű régiók kategóriáján belül jelentős 

elmozdulások lehetségesek a közösségi átlaghoz mérten, hiszen a fejletlen kategóriába történő 

besorolás feltétele az EU átlagának 75%-a alatti, a fejlett besorolás feltétele az EU átlagának 

125%-a feletti érték volt, tehát e két szélső érték között mozoghatott az átlagos fejlődésű 

régióba sorolt területegység esetében a mutató értéke. A fejlettségi kategóriát váltani képes, 

vagy kényszerülő régiók esetében az egy főre eső GDP mutató értéke esetleg kisebb mértékű 

is lehetett, mint az átlagos kategórián belül, ugyanakkor a mutató változása következtében a 

besorolás változására került sor. A besorolási változások közül kitüntetettnek tekinthető a 

közösségi átlag 75%-os mértékének átlépése, hiszen ebben az esetben a közösségi regionális 
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politika támogatási körébe történő bekerülés, illetve ebből a körből történő kikerülés 

következik be.  

 

A vizsgálat során megállapítottam, hogy a közösségi támogatási határ átlépésére 8 esetben 

következett be, ebből 2 esetben az átlagos besorolás változott fejletlen besorolásra, míg 6 

esetben az 1986. évi fejletlen régió küzdötte fel magát az átlagos besorolású régiók közé. A 

kedvezőbb helyzetbe került 6 érintett régió közül 5 az Európai Unió regionális politikája által 

kiemelten támogatott kohéziós országok területén (Írország, Görögország, Spanyolország) 

helyezkedik el. Ez a tény megerősíti azt a feltételezést, hogy a strukturális és kohéziós politika 

együttes erőfeszítései pozitív hatást gyakoroltak a korábban kedvezőtlen helyzetű régiók 

fejlődési esélyeinek kiaknázására.  

Az Európai Unió regionális politikájának mérsékelt hatására utal azonban az egyéb politikák 

szerepe mellett az a tény, hogy 5, korábban átlagos besorolású régió, melyek a regionális 

politika forrásaiból csak korlátozottan részesedhettek, 1996-ra a fejlett besorolású régiók közé 

kerülhetett. Ezek a régiók Nyugat-Európa növekedési centrumában, az alapító tagállamok, 

illetve Nagy-Britannia területén helyezkednek el, ami arra utal, hogy az egységes belső piac 

megalkotásából származó előnyökkel a korábban is kedvező növekedési esélyekkel 

rendelkező régiók tudtak elsősorban élni.  

A vizsgálat során egyetlen egy régió került a visszaeső régiók fejlődési kategóriájába. Berlin 

régiónál az egy főre eső vásárlóerő-paritásos GDP mutató értéke a közösségi átlaghoz képest 

26%-os visszaesést mutatott, így a korábbi fejlett besorolás átlagos besorolásra változott 

1996-ra. Ez a visszaesés azonban sem az EU regionális politikájára, sem egyéb kedvezőtlen 

fejlődési folyamatra nem vezethető vissza, hiszen 1986. és 1996. között Berlin régió 

területének és lakosságszámának, ezzel együtt gazdasági potenciáljának jelentős módosulása 

következett be a német egyesítés következtében. Így a kedvezőtlen folyamatok alapvetően 

statisztikai-mérési okok következményeként értékelhetők, s elemzésünk szempontjából 

lényegtelennek tekinthetők.  

 

A 6. tézis empirikus bizonyítása során az előretörő, feltörekvő, visszaeső és leszakadó régiók 

kategóriáinak definiálását és a besorolását a szakirodalomban még nem ismert módszertan 

segítségével végeztem el. Az elvégzett kategorizálást követően 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 
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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 eredményeket2.  

 

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 

erőforrásokat növekvő mértékben igényli.  

 

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.  

 

                                                 
2 HORVÁTH GYULA: Európai regionális politika, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 1998. 
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EU-15 és kelet-közép-európai országok GDP/fő 1997-2001
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2. 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 

 

 

EU-15 tagállamok és a kelet-közép-európai országok 
munkanélküliség alakulása 1997-2001 között
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3. 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 
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Az elemzések eredményei alapján azonban az is igazolható, 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.   

A tézis következtetései empirikusan alátámasztják az erre vonatkozó szakirodalmi 

megállapításokat3.  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.    

 

III. A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSA, TOVÁBBI 

KUTATÁSI IRÁNYOK KIJELÖLÉSE 

 

A kutatás főbb eredményei az elmúlt időszakban publikálásra kerültek a szerző megjelent, 

illetve közlésre elfogadott publikációiban. A szakmai folyóiratokban megjelent, e tárgykörbe 

tartozó publikációk mellett meghatározó az egyetemi oktatási tevékenységben történő 

felhasználás lehetősége, illetve a kutatási eredmények egyetemi jegyzet formájában történő 

megjelentetése. Az Európai Unió regionális politikájának történeti elemzésével kapcsolatos 

ismeretek elsősorban az „Európai integráció és intézményeinek története” című tantárgy 

anyagához kapcsolódik, míg az Európai Unió régiói fejlődésének kvantitatív elemzéséhez 

kapcsolódó ismeretek a „Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába” című tantárgynak az 

EU regionális politikájával foglalkozó fejezetéhez jelent kiegészítést. Mindkét tantárgyhoz 

                                                 
3 ILLÉS IVÁN: Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón, Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2002.  
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kapcsolódóan egyetemi jegyzet került megírásra, melyek 2000-ben és 2002-ben a Bíbor 

Kiadónál megjelentek, illetve tantárgyi segédletként terjesztésre kerültek.  

 

A kutatás további irányait az Európai Unió bővítésének folyamata, illetve a regionális politika 

továbbfejlesztése jelöli ki. Ennek keretében a regionális gazdasági-társadalmi kohézió 

alakulásának vizsgálata a 27 tagállamra bővülő Európai Unióban meghatározó jelentőségű. 

Ezen kívül a regionális fejlődés tényezőinek vizsgálatát tekintem elsődlegesnek. Erre 

alapozva a növekedési minták és kategóriák olyan meghatározását kívánom elvégezni, melyek 

a regionális fejlődés mennyiségi ismérvei mellett a fejlődési tényezők általi 

meghatározottságát is figyelembe veszik. 
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