
REGIONALIZÁCIÓ ÉS REGIONÁLIS 
VERSENYKÉPESSÉG A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 

 
Kuttor Dániel 

okleveles közgazdász, III. éves doktorandusz 
Miskolci Egyetem, Európa Gazdaságtana Intézet, 

Regionális Gazdaságtan Tanszék 
 
 

A XX. század utolsó évtizedében a Kárpát-medence országai1 új világgazdasági 
és világpolitikai helyzetbe kerültek. A Szovjetunió megszűnése és a „keleti 
blokk” szétesése lehetővé tette, hogy a volt szocialista országok korábbi keleti 
orientáltságukat feladva közeledjenek a nyugat-európai tömörülés felé. Most 
már elmondható, hogy ezt a szándékot, a csatlakozási folyamatot siker 
koronázta, hiszen hazánk és egyik szomszédunk, Szlovákia egy szűk esztendeje 
már az Európai Unió teljes jogú tagja és másik szomszédunk, Románia is 
minden bizonnyal – a nem is olyan távoli jövőben – elnyeri majd ezt a státust. 
Az átmenet másfél évtizede megkívánta az előbb nevezett államoktól, hogy 
átalakítsák gazdaságukat, valamint jog- és közigazgatási rendszerüket. Munkám 
első felében, ez utóbbihoz kapcsolódva azt a folyamatot kívánom bemutatni, 
melynek eredményeként a Kárpát-medencében is létre jött a régiók hálózata. 
Azonban ma már az is látható, sőt érezhető, hogy az új feltételrendszer nem 
csak lehetőségeket kínál az új tagok számára, hanem kihívásokat is. Ennek 
megfelelően a Kárpát-medence régióinak is több száz európai uniós társukkal 
kell felvenni a polgárok, a munkavállalók, a befektetők vagy éppen a turisták 
„kegyeiért” folytatott versenyt. Munkám második felében számokkal és 
adatokkal kívánom érzékeltetni a magyar, román, szlovák régióknak az európai 
uniós gazdasági térben, versenyben elfoglalt pozícióját. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Jelen cikk vizsgálata nem terjed ki a földrajzi értelembe vett Kárpát-medence területén 
megtalálható összes országára; az analízis Magyarországra, Szlovákiára és Romániára 
szűkül. A területi versenyképesség elemzése során, a megfigyelt sokaságba Romániának 
csak a Kárpátok inneni részén található régiói kerülnek bele. 
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BEVEZETÉS 
 
A 25 és várhatóan 2007-től 27 tagú Európai Unióban (EU) a gazdasági és 
társadalmi kohézió erősítésének alapelvét egyre inkább háttérbe szorítja a 
versenyképesség fokozásának princípiuma. Ennek a váltásnak több okai is van. 
Egyrészről, míg az új tagok érkezésével a területi diszparitások csökkentésének 
erőforrás-vonzata folyamatosan és jelentős mértékben növekszik, addig ennek a 
többletigénynek az integráción belüli finanszírozása egyre kivitelezhetetlenebb. 
Másrészről, pedig a világpiacon lezajló és egyre élesedő verseny a hatékonyság 
növelésére készteti az EU tagjait. 
Ebben a helyzetben, az új belépők – közöttük Magyarország, Románia és 
Szlovákia – elemi érdeke, hogy minél előbb pozícionálják magukat a 
konkurenciához képest és megtalálják azokat a tulajdonságaikat, tényezőiket, 
erőforrásokat, melyek versenyelőnyt jelentenek a számukra. 
Cikkemben a magyar, román és szlovák NUTS2 2-es szintű régióik európai 
uniós összehasonlító vizsgálatát végzem el, mellyel a Kárpát-medence 
versenyképességének szubnacionális szintű elemzéséhez kívánok hozzájárulni. 
 
VERSENYKÉPESSÉG FOGALMA 
 
Ha egy terület versenyképességéről szándékozunk értekezni, akkor mindenek 
előtt szükséges magának a fogalomnak és összetevőinek a definiálása. Lengyel 
Imre meghatározásával élve a regionális versenyképesség: „a régiók képessége 
relatív magas jövedelem és relatív magas foglalkoztatottsági szint tartós 
létrehozására, miközben a nemzetközi versenynek ki vannak téve”. {Lengyel 
2000.} 
A lehatárolást követően szükséges azon tényezők számbavételei is, melyek 
hozzájárulnak a megfogalmazott állapot eléréséhez. A faktorok nagyobb 
csoportjait az 1. ábrán tűntettem fel. 
A tanulmány terjedelmi korlátai miatt mind az öt alkotóelem vizsgálatára nem 
nyílik lehetőség, ezért mindösszesen a politikai, gazdasági és társadalmi 
tényezők a Kárpát-medence régióinak versenyképességére gyakorolt hatását 
elemzem. 
 
 
 
 

                                                 
2 Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (Nomenclature of Territorial Units 
for Statistics) – Területi Egységek Statisztikai Rendszere. 
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1. ábra: a versenyképesség összetevői. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: a szerző saját szerkesztése. 
 
A VERSENYKÉPESSÉG POLITIKAI ÖSSZETEVŐJE 
 
A politika alapvető formálója egy adott régió versenyképességének, attól 
függően, hogy milyen feltételeket szab a gazdasági és társadalmi 
folyamatoknak, illetve mekkora teret enged a helyi véleményeknek, lentről jövő 
kezdeményezéseknek. A politikai struktúra, a közigazgatási rendszer áttekintése 
különösen lényeges Kelet-Közép-Európával kapcsolatban, hiszen a kontinens 
ezen részén bő másfél évtizeddel ezelőtt még rendkívüli módon központosított 
államok léteztek. Ennek megfelelően szükséges megvizsgálni, hogy a 
szubszidiaritás európai uniós elvét szem előtt tartva, minként ment végbe a 
térségben a központi hatalom decentralizációja. Annak ellenére, hogy az érintett 
államok eltérő politikai berendezkedéssel bírnak, mégis közös pontok, hasonló 
folyamatok állapíthatók meg, fedezhetők fel. 
A rendszerváltást követően mind Magyarországon, mind Romániában és 
Szlovákiában a közigazgatás alapjaivá az önkormányzattal bíró települések és a 
megyék váltak. Bár északi szomszédunknál a reform lassabban haladt, emiatt a 
kerületi (magyar megyének megfelelő) szint önállóságának megteremtése teljes 
körűen csak az elmúlt években valósult meg. {Horváth 2004.} 
Megfigyelhető, hogy a központi ellenőrzés mindhárom országban csökkent, 
azonban az állami dekoncentrált szervek (romániai prefektusok, illetve a 
szlovákiai kerületi államigazgatási hivatalok) révén még mindig fontos szerepet 
játszik a döntéshozatalban. {Horváth 2003.} 
A 90-es évek közepétől az EU elvárásainak megfelelően mindhárom ország 
továbbfejlesztette területi egységeinek hierarchikus rendszerét, melynek 
eredményeként létrejött vagy újjáalakult a kistérségek és régiók szintje. 

Verseny-
képesség

Politikai

Gazdasági

TársadalmiKörnyezeti

Infra-
strukturális 
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Míg a kistérségeknek a járások révén volt történelmi előzménye a Kárpát-
medencében, addig a regionális szint nem tekintett vissza nagy múltra, nem 
rendelkezett hagyományokkal. Egyedül Szlovákiában volt ismert ez a területi 
szint, ahol évtizedekkel korábban megalkották a régiók hálózatát, mely kisebb 
változtatással a mai struktúra alapjául szolgált. Magyarország és Románia 1997-
ben, illetve 1998-ban megyéi összevonásával hozta létre regionális struktúráját. 
Jelenleg, 2005-ben Magyarország 7, Szlovákia 4, Románia Kárpátokon inneni 
része 3 darab NUTS 2-es területi egységre oszlik. Az eltérő múlt és kialakulás 
ellenére a három ország regionális rendszere abban megegyezik, hogy egységei 
önkormányzati funkcióval nem bírnak, mindösszesen fejlesztési-statisztikai 
feladatokat látnak el. 
Sajnálatos tény, hogy a Kárpát-medence – különös tekintettel Romániára és 
Szlovákiára – közigazgatási rendszerének átalakítását, reformját nem csupán 
szakmai, tudományos elvek vezérelték, hanem napi belpolitikai megfontolások 
és etnikai szempontok is. 
Összefoglalásképpen elmondható, hogy a politikai hatalom decentralizációja 
elindult a Kárpát-medencében, azonban az átalakítás folytatása szükséges. A 
kialakult területi egységek hierarchiájának különböző szintjei közötti 
egyértelmű feladat-, hatáskör- és erőforrás-megosztás szükséges; annak 
érdekében, hogy a rendszer hatékonyabban működjön, és sikeresebben 
képviselje a döntéshozatalban résztvevők véleményét, álláspontját. Emellett túl 
a nemzet alatti területi egységek mozgásterének növelése jótékony hatással 
lehet a Kárpát-medencén belüli gazdasági, kulturális együttműködésre, illetve 
növelheti a megyék vagy régiók sikerességét az integráción belül. 
 
A VERSENYKÉPESSÉG GAZDASÁGI ÖSSZETEVŐJE 
 
Az előző tényezőnél könnyebben számszerűsíthető a gazdasági faktor 
versenyképességet befolyásoló hatása. E fejezet számításai során, először a 
Kárpát-medence régióinak jövedelmi helyzetét, jövedelem-termelő 
képességének hatékonyságát és dinamizmusát kívánom analizálni. Majd a 
térség munkaerőpiacát veszem górcső alá és hasonlítom az európai uniós 
átlaghoz. 
A jövedelemmel kapcsolatos kalkulációknál az adott régióban előállított bruttó 
hazai termékből (GDP) indulok ki. Az alábbi táblázatban (1. táblázat) az egy 
főre, illetve az egy foglalkoztatottra vetített GDP értékeket tűntettem fel. Az 
adatok elárulják, hogy az eredeti Lengyel-féle értelmezés szerint a Kárpát-
medence régióinak versenyképessége rendkívül alacsony. Kivételt a Pozsonyi 
és Közép-magyarország Régió képez, ahol a származtatott bruttó hazai termék 
megközelíti az európai uniós átlagot. 
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1. táblázat: GDP megoszlása, euróban és az EU 15-ök átlagához mérten 
százalékban. (2002.) 

 főre jutó GDP foglalkoztatottra jutó 
GDP 

EU 15-ök átlaga 22 463 100,0 52 442 100,0 
EU 27-ek átlaga 19 543 87,0 46 019 87,8 
Közép-Magyarország 18 262 81,3 43 892 83,7 
Közép-Dunántúl 10 782 48,0 26 782 51,1 
Nyugat-Dunántúl 12 040 53,6 28 078 53,5 
Dél-Dunántúl 8 693 38,7 24 507 46,7 
Észak-Magyarország 7 570 33,7 22 945 43,8 
Észak-Alföld 7 682 34,2 23 236 44,3 
Dél-Alföld 8 289 36,9 22 336 42,6 
Nyugat (Románia) 5 930 26,4 13 057 24,9 
Észak-nyugat (Románia) 4 852 21,6 10 082 19,2 
Közép (Románia) 5 278 23,5 12 088 23,1 
Pozsony 22 867 101,8 44 870 85,6 
Nyugat-Szlovákia 9 187 40,9 23 088 44,0 
Közép-Szlovákia 8 289 36,9 21 737 41,5 
Kelet-Szlovákia 7 637 34,0 21 785 41,5 

Forrás: Eurostat adatai alapján a szerző saját számítása és szerkesztése. 
 
Megfigyelhető, hogy az egy foglalkoztatottra jutó GDP, azaz a 
munkatermelékenység mutatója alapján a sokaság elemei egy kicsit kedvezőbb 
pozíciót érnek el. Csak a román régiók, és Pozsony produkál rosszabb 
eredményeket, mint az előző összehasonlításban. 
A régiók jövedelem-termelő képességének elemzésénél a hatékonyság faktor 
mellett a foglalkoztatottság tényező vizsgálata is szükséges, melyhez a 2. ábra 
nyújt segítséget. A régiók elhelyezkedése a koordináta rendszerben egyszerre 
mutatja a foglalkoztatottság és a munkanélküliség szintjét. Leolvasható, hogy 
két régió kivételével – Pozsony és Nyugat-Dunántúl – az összes elem az EU 
átlagánál kedvezőtlenebb pozícióban van. Érdekes Szlovákia helyzete: míg a 
főváros és környezete a legelőkelőbb helyzetben van, addig az ország többi 
része a sor végén található, rendkívül magas munkanélküliségi és viszonylag 
alacsony foglalkoztatottsági adatokkal. Magyarország esetében is érzékelhető a 
kettéosztottság; Közép-Magyarország, Nyugat- és Közép-Dunántúl pozitív 
példájával szemben az ország keleti és déli régiói állnak, ahol a lakosság 
foglalkoztatottsága nagyon csekély és a munkanélküliség is a magas európai 
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uniós érték közelében „jár”. A romániai régiók számára is problémát jelent az 
állástalanok magas aránya, illetve a nem megfelelő foglalkoztatottsági szint, 
mindezek ellenére figyelemre méltó, hogy helyzetük számos magyar régiónál 
előnyösebb. 
 

2. ábra: a régiók munkaerőpiaci jellemzői. (2002.) 

 
Forrás: Eurostat adatai alapján a szerző saját szerkesztése. 
 
A Kárpát-medence régióinak döntő többségére jellemző alacsony 
foglalkoztatási szint fényében érthető meg a munkatermelékenységnél 
tapasztalt, a jövedelmi helyzethez viszonyított kedvezőbb pozíció. 
Még egy összehasonlítás erejéig térjünk vissza a régiók jövedelmi helyzetének 
elemzéséhez. Ahhoz, hogy ne csak egy statikus, pillanatfelvételt kapjunk, 
szükséges megvizsgálni az egy főre jutó GDP időbeli változását is. A következő 
ábra (3. ábra) az egyes régiók az EU 15-ök átlagához viszonyított pozíciójának, 
1995 és 2001 között bekövetkezett módosulását szemlélteti. Leolvasható, hogy 
a vizsgált időszakban a fejletlen területek elmaradottsága fokozódott és csak az 
időszak elején is kedvezőbb helyzetben lévő régiók felzárkózása ment végbe. 
Az adatok szerint csupán a Pozsonyi, a Közép-magyarországi, a Nyugat- és 
Közép-dunántúli Régiónak van esély, hogy az EU jövedelmi átlagát belátható 
időn belül elérje, illetve tartósan meghaladja. Ugyanakkor a Kárpát-medence 
mag- és nyugati területein kívül eső részek fejlődése csak a szinten maradáshoz, 
illetve a leszakadáshoz „volt elég”. Ezeknek a területeknek a jelenlegi 
dinamikával nincs esélyük a konvergenciára. 
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Ennek eredménye, hogy az időintervallum alatt a nyugati és keleti területek 
közötti különbség fokozódott, a képzeletbeli olló szárai kinyíltak. 
 

3. ábra: a régiók jövedelemi pozíciójának változása. 

 
Forrás: Eurostat adatai alapján a szerző saját számítása és szerkesztése. 
 
A VERSENYKÉPESSÉG TÁRSADALMI ÖSSZETEVŐJE 
 
E fejezetben, a versenyképességben közrejátszó harmadik tényezőt, az adott 
térség társadalmát jellemzem, illetve viszonyítom az európai uniós átlaghoz. A 
Kárpát-medence régióinak népességét két szempont szerint: kor és képzettségi 
szint alapján elemzem. 
Az első esetben nem csak az egyszerű demográfiai arányszámokat tekintem át, 
hanem egy származtatott indikátorral az eltérő korosztályi összetétel gazdaságra 
gyakorolt hatását próbálom érzékeltetni. Az egyes régiók eltartottsági ráta 
viszonyszámai a 2. táblázatból ismerhetők meg. 
Leolvasható, hogy a Kárpát-medence régióinak társadalmaiban – általában véve 
– a fiatalok aránya magasabb, az idősebbeké alacsonyabb, mint az európai uniós 
érték. Azonban, ha egybevetjük a két gazdaságilag inaktív korcsoportot és 
megnézzük részesedésüket a teljes társadalomból, akkor megállapíthatjuk, hogy 
nincs jelentős eltérés az EU adataitól. 
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Összességében megállapítható, hogy a kor szerinti megoszlása alapján Kelet-
Közép-Európa társadalmai kedvezőbb képet festenek az EU átlagánál, mivel a 
népesség fiatalosabb, kevésbé elöregedett Mindazonáltal ez nem jelent 
szignifikáns versenyelőnyt a számukra. 
 

2. táblázat: eltartottsági ráták értékei a Kárpát-medence régióiban. (2002.) 
 eltartottsági ráta % 
 fiatal  öreg teljes 
EU 15-ök átlaga 25,1 24,4 49,5 
EU 27-ek átlaga 25,4 23,4 48,8 
Közép-Magyarország 22,4 21,9 44,3 
Közép-Dunántúl 25,1 19,0 44,1 
Nyugat-Dunántúl 23,7 21,5 45,1 
Dél-Dunántúl 25,1 21,6 46,6 
Észak-Magyarország 27,2 22,1 49,3 
Észak-Alföld 28,9 20,1 49,0 
Dél-Alföld 25,3 22,8 48,1 
Nyugat (Románia) 25,5 18,6 44,1 
Észak-nyugat (Románia) 27,7 18,1 45,8 
Közép (Románia) 26,7 17,8 44,5 
Pozsony 22,9 16,8 39,7 
Nyugat-Szlovákia 26,6 17,3 43,9 
Közép-Szlovákia 29,5 16,7 46,2 
Kelet-Szlovákia 33,3 15,5 48,8 

Forrás: Eurostat adatai alapján a szerző sajátszámítása és szerkesztése. 
 
A népesség képzettség foka szerinti összehasonlításakor az előbbinél 
markánsabb eltérések tapasztalhatók. A 4. ábra oszlopdiagramjai megmutatják, 
hogy a Kárpát-medence régióinak lakói átlagosan kisebb arányban rendelkeznek 
felsősokú végzettséggel, mint európai uniós társuk. Ugyanakkor a kisebb 
felsőfokú kapacitásból fakadóan a középfokú képzés arány jelentősebb a 
vizsgált térségben. 
Képzettség szempontjából, a sokaságból két régió: Pozsony és Közép-
Magyarország emelkedik ki, méghozzá az EU átlagnál is kedvezőbb 
összetétellel. Esetükben nem csak a felsőfokú végzettséggel bíró egyének 
aránya haladja meg az európai uniós középértéket, hanem a középfokú 
oktatásban résztvevőké is. 
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A Kárpát-medence többi régiójában a lakosságnak több mint fele középfokú 
végzettséggel rendelkezik, és csupán egy tizede vagy annál is kisebb hányada 
érintett a felsőoktatásban. 
Természetesen ezek az egyszerű arányszámok nem engednek az oktatási 
rendszer szerkezetére és hatékonyságára következtetni, azonban a Kárpát-
medence régióinak versenyhátrányát már ezen indikátorokon keresztül is 
érzékelni lehet. 
 
4. ábra: a régiók népességének megoszlása képzettségének foka szerint. (2002.) 

 
Forrás: Eurostat adatai alapján a szerző saját szerkesztése. 
 
ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A tanulmány első részében a versenyképesség összetevőinek számbavételét 
követően kísérletet tettem a magyar, román, szlovák politika az elmúlt másfél 
évtizedben bekövetkezett, közigazgatást befolyásoló változásainak 
áttekintésére. Ezt követően a versenyképességet meghatározó gazdasági 
tényezőket tekintettem át. A vizsgálatok eredményei alapján megállapítom, 
hogy a Kárpát-medence régióinak jövedelmi szintje az EU átlagtól is jelentősen 
elmarad. Ez részben az alacsony munka-termelékenységből, részben a gyenge 
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foglalkoztatottságból fakad. Kedvezőbb helyzetben csak a Kárpát-medence 
centrális és nyugati fekvésű régiói vannak. Ezeknek a területeknek a gazdasági 
növekedése is gyorsabb, dinamikusabb, így középtávon csak nekik van esélyük 
az EU átlagához való felzárkózásra. 
Bár a társadalmi szempontú analízis szerint is kedvezőtlenebb helyzetben 
vannak a Kárpát-medence régiói, mint európai uniós társaik, azonban ezen a 
téren tapasztalt versenyhátrányuk nem olyan jelentős. 
 
SUMMARY 
 
In this study I attempted to take into account the elements of the 
competitiveness and according to the political, economic and social factors 
determine the position of the regions (NUTS 2 level) of the Carpathian Basin in 
comparison to the EU average. I pointed out that the competitive 
disadvantage of the regions (exception the central and western territories) 
is significant. 
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