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Bevezetés 

)rA hagyományok középpontja Európa lett, mert mindaz amit Ázsiában és Afrikában elfelejtettek, 
részben elárultak, egészen új értelemben és egységben itt gyűlik össze, és válik egésszé. De ha az alapvető 
felismerésnek birtokában vagyunk is, a% összes részetek hiányodnak. Ahhoz képest, hogy mit kellene 

tudni, elképzelhetetlenül keveset tudunk Nem mennyiségben, bár a határok még itt is több mint 
szerények 

A nehézség, hogy az ember a tévúton igen messzire haladt. Egy pillanatra sem szabad e felejteni, hogy a 
téveszmék Európát a szakadék szélére sodorták Anélkül, hogy az ember megfordulna, az egészet át 
kell értékelni. A folyamat már megindult, és ha a válság megoldására van lehetőség, csak azért, és 

kizárólag csakis azért van, mert a rejtett európai és az Európán kívül levő hagyomány hatása már ott is 
érezhető, ahol senki nem is sejtené." 

(Hamvas Béla) 
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Bevezetés 

E dolgozat tárgya az európai regionális folyamatok, azok hátterének, oksági 
összefüggéseinek vizsgálata. 

A kontinens regionális folyamatai súlyos diszparitást hordozóak, mind gazdasági, 
mind foglalkoztatási - társadalmi - demográfiai vetületükben. A dolgozat első, nagyobb 
részéből - megidézve az Európai Unió Bizottsága által publikált régiós jelentéseket is -
mindez remélhetőleg kiderül. 

Súlyos és aggodalomra okot adó Európa helyzete azért is, mert a vizsgált folyamatok 
térben igen-igen koncentráltan, szofisztikus élet- (és nem lét-)rendszert létrehozva mennek 
végbe, a környezet állapotában maradandó és vissza nem fordítható, romboló 
folyamatokat eredményezve. A dolgozat második nagyobb része - saját kutatási 
eredményekre is építve -, egy Európa-profil felvázolása segítségével, népesség-gazdaságtani 
összefüggéseket, szemelvényeket ismertetve, közgazdasági hátteret, demográfiai, 
agrárgazdasági folyamatokat és állapotot felvázolva, szintetikus földrajzi keretbe ágyazva 
próbálja meg a látlelet oksági összefüggéseit valamelyest megrajzolni. 

A témakezelés egyszerre szintetikus és deduktív, ez szükségszerű. 

A dolgozat három nagy feje^tbőlépül fel. 

Az első fejezet elemző bemutatása a mai ('90-es évtized végi) Európai Unió régióinak 
társadalmi-gazdasági helyzetéről, hangsúlyozott figyelemmel e régiók közötti 
különbségekre, továbbá arra a tényre, hogy Európa nyugati részének országai és régiói 
rövid (és közép-) távon nehezen megoldható problémákkal szembesülnek, elegendő talán 
csak a versenyképesség kérdésére és ezzel összefüggésben az Unió feltárt komparatív 
előnyeire és főként hátrányaira utalni. Ez utóbbiról az uniós jelentések általában 
sokatmondóan hallgatnak. A fejezetben áttekintést kapunk még a csatlakozásra váró 
közép- és kelet-európai országokról is; továbbá röviden szót ejtünk az európai közlekedés 
és a regionális fejlődés kapcsolatáról, valamint az uniós területfejlesztési stratégák által 
lehatárolt 'transznacionális makrorégiókróP, nem függetienül a bevezetőben érintett 
földrajzi gondolatkörtől. 

A dolgozat második nagy fejezete vizsgálatának tárgyában és elemzési módszerében 
meglehetősen sokrétű. A fejezet gondolati alapját a népesség-gazdaságtani megközelítés 
adja, Malthus és Keynes e tekintetben korántsem elhanyagolható (és nem elhallgatható) 
gondolatait megidézve, alkalmazva is egyben ezeket az európai helyzetre. Széleskörű 
adatbázison nyugvó, matematikai-statisztikai módszertanában és vizsgálati célkitűzésében 
remélhetőleg átlátható, összefüggéseiben igen beszédes - korántsem öncélú - elemzéseket 
is talál az olvasó e fejezetben egy lehetséges Európa-profil, egy NUTS2-régiók szintjén 
végzett beható vizsgálat és az európai agrárkérdés problematikáját tárgyaló faktoranalízisek 
segítségével. E vizsgálatok megállapításait gazdasági (népesség-, és agrárgazdasági), 
pénzügyi, demográfiai, migrációs vonatkozások egészítik ki. Ez a fejezet kutatási 
megállapításaival a ma Európájára vonatkozóan voltaképpen az európai „fejlődés" (?) 
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fenntarthatóságát teszi elemzése tárgyává. A mondanivaló szorosan összefügg az előző 
fejezetben tárgyalt gondolatkörrel. 

A dolgozat harmadik, egyben záró fejezete megpróbál szintézist vonni a megelőző 
terjedelmes fejezetekben közölt és megvizsgált európai tényhelyzet és az elvégzett, 
széleskörű adatbázist mozgató elemzések alapján, kiemelve a szerző által hangsúlyosnak 
vélt témaköröket. 

Európa dolgozatban tárgyalt jelen helyzete nem szívderítő: a kontinens vázolt és 
megvizsgált problémái nem elsősorban szándék- és akarat-függőek, sokkalta inkább 
objektív gazdasági - környezeti - földrajzi kényszerek által determináltak. 

A I I . világháború utáni, majd 1973-75-öt követően kibontakozó és megerősödő 
folyamatok - pl. az agrártámogatások közösségi költségvetést arányaiban jelentősen 
megterhelő nagyságrendje és ennek kiváltó okai - nem egykönnyen megváltoztathatók. 

Ugyanakkor: Európa vezető döntéshozóinak lépnie kellene, előre - ha van még 
ugyan hová? -, a kontinens elemi érdekeit szem előtt tartva, nem elodázva a szükséges 
döntéseket - mint oly sokszor a múltban; vagy ami rosszabb: tovább súlyosbítva az amúgy 
sem könnyű helyzetet. 

Szembesülnünk kell azzal a kíméletlen ténnyel, hogy földrészünk nagyon szegény 
lett, s nyugati része már régóta lehetőségein felül él - nem a kamatot, hanem a meglévő 
vagyont élve fel. A kialakult rendszer rendkívül érzékeny, egyben bonyolult is, ahol az 
érzékenység Achilles-sarka éppen a létfenntartás rendelkezésre álló, illetve gazdaságosan 
beszerezhető erőforrásainak erősen korlátozott voltában rejlik. 

Távolról sem elegendő az európai folyamatokat pusztán a G D P alakulásának 
egyoldalú szemüvegén keresztül nézni; - az európai létfeltételek vizsgálatára lenne szükség e 
kifejezés mindennemű háttér-vonatkozásával egyetemben. 

A dolgozatban vázolt elemzés végeztével meglehet, nem állhatunk fel íróasztalunk 
mellől azzal a jóleső érzéssel, hogy Európa sorsa, ezen belül ellátásának biztonsága ma 
egyértelműen jó és biztos kezekben van, s a közeli jövőben várhatóan felmerülő gondok, 
feszültségek, gyanakvások légkörében könnyen, komolyabb vita nélkül, a lényegi 
kérdésekben tanúsított teljes nézetazonosság, az országok közötti partnerség elve s a 
közös program alapján történő egyeden irányítás elfogadásának parancsoló szükségessége 
mellett lesz biztosítható az európai kontinens további virágzó fejlődése. 

Európa - szűkebben Nyugat- és Közép-Európa - regionális folyamatainak 
elemzésével, az ezekre ható tényezők felvázolásával foglalkozó értekezést „illő lenne" 
szintetikus földrajzi keretbe ágyazottan kezdeni, bemutatva egyben az európai kontinens 
természeti, gazdasági, történeti és politikai földrajzát, a földrajzi tényezők szerepét az élet 
majd minden területén. Túlmenően azon, hogy e földrajzi, regionális földrajzi 
„bemutatás" önmagában könyvtári irodalmat tesz ki, már csak tudománytörténeti 
vonatkozásainál fogva is - hiszen (a teljesség igénye nélkül sorolva) tudománytörténeti 
„előzmény" Püthagorasz, Parmenidész, Platón, Arisztotelész, Eratoszthenész, Hekataiosz, 
Hérodotosz, Sztrabón, Maszúdi, Varenius munkássága éppúgy, mint A. Humboldt, C. 
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Ritter, F. Ratzel, Vidal de la Blache, A. Hettner, vagy éppen a XX. szd. első felének híres 
magyar geográfusai: Cholnoky Jenő, gróf Teleki Pál és Prinz Gyula. Ez utóbbiak 
munkásságát éppúgy áthatotta a széles körű és alapos szakmai ismeret, a kiterjedt 
nemzetközi kapcsolatrendszer, mint a földrajztudomány eredményeinek folyamatos 
nyomon követése, a külföldi (német, francia, angol) szakmai publikációk ismerete és hazai 
megismertetésének szándéka; - tudásuk és szemléletük máig hatóan tanulságos. 

E dolgozat korábbi - első és második - változata külön fejezetet szentelt az európai 
szintetikus földrajznak, jól megalapozott célból és a szerző által fontosnak vélt értékes 
földrajzi gondolatokat megidézve, nem a tudománytörténeti áttekintés igényével - a cél 
nem ez volt. Az értekezés jelenlegi, harmadik változatának készítése során e sorok írója 
elhagyta a külön földrajzi fejezetet, figyelembe véve a munkahelyi vita során elhangzott 
észrevételeket. A korábbiakból meghagyta azt a keveset, ami e bevezető fejezetbe 
véleménye szerint még beilleszthető, s szolgálhatja a dolgozat fő mondanivalójának 
alátámasztását. 

*.#* 

A földrajz törvényei időben meg nem változtathatóan hatnak; a velük 
szembeszegülő emberi magatartás következményeiben igen súlyos nehézségeket idéz fel, a 
földrajzi törvényekkel harmonikus egységben való gondolkodás és életszervezés 
remélhetően meghozza gyümölcsét. 

Európa - az az Európa, mely kulturális és történelmi vetületben valójában az -
törékeny, apró, mintegy 3,5 millió km2 területet felölelő, félszigetekkel tagolt partvonalú 
terület, egy vele egységet képező masszívum, Eurázsia nyugati, kicsi része, kelet felé 
teljesen nyitottan. 

Ha a 28. délkörig (cca. Königsberg - Odessza vonalig) terjedő Európát szemléljük, az 
előbbi területnagyság valamelyest megnő, mintegy 4,7 millió km2-re. 

Európa mai, XX. század végi állami berendezkedése és az organikus térfelosztás 
kívánalma korántsem esik egybe; néhány történeti atlasz áttanulmányozásával ehhez 
különösebb nehézség nélkül adalékot nyerhetünk. Nemigen érthetjük meg Európa mai 
gondjait, a regionális folyamatok térbeliségét anélkül, hogy a földrajzot segítségül ne 
hívnánk. Hiszen az az Észak - Északnyugat-Európa, mely nagyjából a London -
Amszterdam - Frankfurt -Milano vonal mentén jelölhető ki a térképen, területéhez képest 
a kontinens (rész) erőforrásainak aránytalanul nagy részét 'csapolja le', különösen a 
németalföldi és angol területekre igaz ez, míg az ún. perifériák (kérdés persze: mihez 
képest beszélünk centrumról és perifériáról) rövidtávon megoldhatatlannak tűnő 
problémákkal szembesülnek. 

A szintetikus földrajzi gondolatkörbe tartozik annak meglátása is, hogy Európa mint 
életegység határa nem Gibraltár és a Földközi-tenger általában, hanem szerves részét 
képezi a kontinensnek délről Észak-Afrika (Marokkó, Algéria, Tunézia, részben Líbia) 
tenger felé néző, országaik belső szárazföldi és sivatagos részének hátat fordító parti 
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területsávja is; de Görögországgal átellenben a Kis-Ázsiának nevezett törökországi 
partszakaszról ugyanez elmondható. 

Gibraltár nem elválaszt, hanem összeköt, miként a mediterrán tenger sem éles 
határvonal, hanem tápláló csatorna, hajósvíz, Szuez óta (1869) kiváltképpen az. 

Dél-Spanyolország, Dél-Olaszország és általában a mediterránum előbb említett 
'centrumhoz' képest elmaradottnak tekintett volta sem érthető meg akkor, ha figyelmen 
kívül hagyjuk Marokkó ugrásnyi távolságra lévő ikerterületét, mely jóval közelebb fekszik 
Dél-Spanyolország egyes részeihez, mint emennek Spanyolország más, belső részeihez 
való távolsága; vagy, ha nem számolunk a Szicília partjaitól 140, Szardínia partjaitól 180-
200 km-re fekvő Tunézia komplementer szerepével olasz szempontból. Kis-Ázsia sem 
Törökország belső, anatóliai területe felé vonzódik a mintegy 400 km széles hegylánc 
okozta nehézségeket próbálva legyűrni, hanem vonzódik természetes életalkata szerint a 
görög (szigetvilág irányában. 

Nehezen érthetjük meg Németország szerepét és gondjait is Európában, ha 
figyelmen kívül hagyjuk e kérdéskör földrajzi vonatkozásait: a németek nyugati óceánra 
való törekvésének 2 mesterséges, nagyhatalmi önkény által életre hívott államalakulat általi 
elbuktatását a minden tekintetben Németország részének tekinthető Németalföldön, vagy 
északon Dánia németeket sakkban tartó szerepét a Balti- és az Északi-tenger közötti 
hajózási összeköttetés tekintetében, mely kiszolgáltatottságnak a németek a kieli-csatorna 
megépítésével próbáltak véget vetni. 

Az ún. Közép-Európa (az említett cca. 28. délkörig tartó, mintegy 1000-1500 km 
széles területsáv a Stettin - Trieszt és a Königsberg - Odessza (-Burgasz) vonalak által 
határoltan) problematikája is sokkalta több földrajzi szemléletet kíván meg, mint azt sokan 
gondolják: kezdve az egykori porosz területek mai lengyel és orosz uralmi fennhatóságától, 
érintve e tekintetben a mai Lengyelország kettős nyomás alatti, cseppet sem könnyű 
helyzetét, folytatva a sort Magyarország trianoni feldarabolásának tragikus 
következményeivel, kiemelve a Kárpát-medence minden tekintetben középponti helyzetét 
Európában; majd vizsgálva tovább a Balkán 'gyúlékony', eleddig két világégést elindító, de 
abban legalábbis döntő szerepet vivő szomorú jellegét1 - hangsúlyozottan földrajzi 
szempontból: egyrészt az 'L'-alakú aldunai Havasalföld és Moldva délorosz tér irányában 
való teljes nyitottságától Dalmácia szárazföldnek hátat fordító, minden ízében olasz 
jellegéig másrészt a Konstantinápoly (Isztambul) - Egei-tenger felé vezető belső stratégiai 
útvonal menti apró medencék földrajzi realitásokkal nem mindig számoló, nagyravágyó 
népek által dominálni kívánt jellemzőiig. 

A Balkán I. és I I . vlh. kirobbantásában játszott szerepével kapcsolatban "a Balkán 'gyúlékony', eleddig két 
világégést elindító, de abban legalábbis döntő szerepet vivő szomorú jellegé"-re történt utalás. A dolgozat írója -
elfogadva tudós történészek véleményét, egyetértve Foch marsall-lal, és saját belátása alapján is - a I I . világháborút 
az I. folytatásának tekinti, ebben a megközelítésben (is) a közölt gondolat megállja helyét Az I. vlh. előzményeiben a 
két balkáni háború fontos szerepet játszott; a Balkán-félsziget - pontosabban az azt korábban jelentős részben uraló 
Jugoszlávia, ill. Szerbia - X X . szd. végén is gyúlékony jeDegéről pedig a közelmúltban mindannyian 
meggyőződhettünk. 
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Az európai földrajz tárgykörébe tartozik annak láttatása is, hogy Nyugat-Európában 
a XIX. század derekán már olyan népsűrűség állott elő, mellyel az élelem és ruházat 
nyersanyagának termelése lépést tartani nem tudott. Valóságos túltelítettség - egyben a 
lecsapoks kényszerűsége - csak a XIX. században állott elő. Európából a 2. világháborúig 
kivándorolt népesség összes száma megközelítette a 300 milliót, míg az akkori időszak 
egész európai népessége el sem érte a 450 milliót. A teljes, Uraiig terjedő Európa 
népessége a XX. század végén kereken 700 millió, a népsűrűség 68 fő/km2. 

Cornwall - Párizs - Marseille - Nápoly - Fiume - Bécs - Krakkó - Hamburg -
Oslo vonala Európának túlnépesedett résnél zárta be már 70-80 évvel ezelőtt is. 

A túlnépesedett területekről a népszegény területek felé irányuló népvándorlást az 
államok csak csekély mértékben tudják megakadályozni, illetve csak rövidebb 
időszakokban, mert ez természeti folyamat. Az akadályozás főképp azért lehetetlen, mert a 
túlnépesedés első következményét, a munkanélküliséget megszüntetni nem tudják. 

Becslések szerint az európai élelemtermelés mennyisége 1650 óta legalább kétszeres, 
az északnyugati országokban háromszoros lett. 1850-ig Európa így maga tudta élelmezni 
magát keleti országai gabonafeleslegének északnyugatra való eltolásával. 

Hangsúlyozandó, hogy 60-70 évvel ezelőtti állapot szerint legalább 150 milliónyi 
európai népesség (!), ebből 100 milliónál több az Olaszországgal bővült északnyugati 
országokban, idegenből hozandó élelmezésre szorult. 

A magyar földrajztudomány kimagasló képviselőjétől, Prinz Gyulától való a 
következő idézet az 1930-as évek végéről: 

„A nyersanyaggal való ellátás tekintetében túlnépesedett államok, - vagyis népességük 
ellátását saját termelésükkel biztosítani nem tudják, - az önellátás elvéről mindjárt kezdetben 
lemondhatnak. Európa, mint az egész földség, a háború előtti mezőgazdasági legjobb termelési 
módszerek alkalmazásával el tudott volna tartani közel 600 millió embert Egyes országai ellenben igen 
nagy különbségeket mutattak AZ önellátás tekintetében. Mint állam Svájc volt a legfüggőbb helyzetben, 
mert táplálni csak 1.7 millió lelket tudott, úgy, hogy 2.4-szer annyi volt a népessége, mint a 
termelése. Hasonló helyzettel találkozhattunk Luxemburgban, Belgiumban (230%-os népesség), sőt 
Hollandiában (190) és Nagy-Britanniában (180) is. A sorban Ausztria következett (165), majd 
Németország (140). A sort Norvégia zárta be, mely a Németországhoz hasonló mértékben 
túlnépesedett. A népesség csekély mértékben (110-115%) a termelést felülmúlta még Itáliában és 
Csehszlovákiában." 

Korántsem csak az említett magyar szerző (k) munkásságában lelhető fel a fentiekből 
kitűnő aggodalom az európai kontinens (mezőgazdasági) önellátó képességével 
kapcsolatban, a német földrajztudósok országuk problémáival szembesülve szintúgy 
felhívták erre a figyelmet; Malthus és Keynes e vonatkozású munkásságáról pedig lesz szó 
a későbbiekben. Ugyanakkor kétségtelen az is, hogy - bár eltérő alapon állva - N. J. G. 
Pounds „Európa történeti földrajzá"-val foglalkozó műve is hangsúlyos kérdésként kezeli 
történeti koronkénti horizontális vizsgálatai alkalmával Európa mezőgazdaságának és 
ellátásának problematikáját, a népesség számának alakulásával, a kontinensen belüli és 
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Bevezetés 

kívüli kereskedelmi kapcsolatokkal összefüggésben, minden esetben felhívva az olvasó 
figyelmét arra a konfliktust hordozó körülményre, amit a városi vagy vidéki népesség 
gazdaságosan előállítható és/vagy beszerezhető élelmiszerrel való ellátottsága ill. annak 
hiánya jelenthet. 

*** 

Ha sikerül e dolgozattal néhány összefüggést újonnan megvilágítani, mai világunkba 
ágyazva olyan folyamatokat, amelyekre tudós elmék már néhány évtizeddel ezelőtt 
felhívták a figyelmet - akkor talán volt értelme mindama erőfeszítésnek, mely az 1990-es 
évek második felétől e dolgozat megszületését végigkísérte. 
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1. Regionális folyamatok Nyugat- és Közép-Európában 

1. Regionális folyamatok Nyugat- és Közép-Európában 

Az "Európai Unió régióinak helyzetéről és társadalmi-gazdasági fejlődéséről szóló 6., 
jelentést" 1999. február 3-án fogadta el az EU Bizottsága. Az anyag átfogó képet kívánt 
adni a kohéziós folyamatról, az uniós regionális politikáról. A 6. jelentés aktualizálta a 
korábban készült jelentések anyagát, vizsgálta a növekvő globalizáció régiókra gyakorolt 
hatásait, az információs társadalom fejlődését, az euróra való áttérést, röviden érinti a 
keleti bővítés kérdését, a régiók gazdasági és munkaerő-piaci helyzetét1. 

1.1 Összefoglaló megállapítások a régiók helyzetével kapcsolatosan 

1.1.1 A régiók társadalmi-gazdasági helyzete 

A jelentés szerint az elmaradott és a fejlettebb régiók közötti tényleges konvergencia 
első jelei mutatkoznak (fajlagos GDP tekintetében), mindazonáltal a folyamat korántsem 
egyértelmű, bár a GDP adatok beszédesek: 

• az 1986 és 1996 közötti 10 évben a legszegényebb 10 régió fajlagos GDP 
átlaga a közösségi átlag 41%-áról ennek 50%-ára emelkedett, míg ugyanezen érték a 
legszegényebb 25 régió esetében 52-ről 59%-ra nőtt. 

• a négy ún. kohéziós ország esetében a fajlagos GDP érték az uniós átlag 65%-
áról 76,5%-ra emelkedett, s az előrejelzések szerint 1999-ben eléri az uniós átlag 78%-
át. 

A jelentés e meglepően gyors növekedést egyrészt a szorosabbá váló európai 
gazdasági integrációnak, másrészt a strukturális alapok nem elhanyagolható szerepének 

1 A jelentés felépítése kivonatosan az alábbiak szerinti: 

1. rés%A régiók helyzete 

• gazdaság 
• munkanélküliség és munkaerő-piac 
• demográfiai helyzet és aktív népesség 

2. réss£ A versenyképesség 

• a versenyképesség fogalma, befolyásoló tényezői, kutatás és fejlesztés, kis- és közepes vállalkozások, közveden 
külföldi befektetések, infrastruktúra és humán erőforrás, intézményrendszer és társadalmi tőke, 

3. rés% A%EUStrukturális Alapok szerepe a régiók fejlődésében 

4. rés% EU-bóvítés 

• gazdasági és demográfiai helyzet, versenyképesség, adminisztratív intézmények a társult országokban, konklúzió; 
+ Ciprus 
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tulajdonítja. Példaként megemlíti, hogy a kohéziós országok és az Unió többi országa 
közötti nemzetközi kereskedelem (export-import) reálértéken megduplázódott a vizsgált 
10 év során, külön-külön mintegy 120 milliárd euró értéket érve el. 

Ugyanakkor fenti számokból az is látszik, hogy jelentős diszparitás létezik az Unión 
belül és a fejlődő régiók között is. A leginkább támogatott fejlődő régiók, pl. Dublin és 
Lisszabon növekedési üteme jóval magasabb, mint (többnyire rurális) háttérterületeik 
növekedése. Ez a jelenség felhívja a figyelmet a támogatások rendszeres felülvizsgálatának 
szükségességére annak érdekében, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló pénzösszegek 
az arra leginkább rászoruló régiókba jussanak. 

A fajlagos (területi) hozzáadott értékek konvergenciája ellenére, a munkanélküliség 
elleni küzdelem tekintetében az eredmény jóval kevésbé dicséretes: az uniós átlagban 10% 
körüli munkanélküliségi ráta 16, 5 millió munkát kereső állástalant jelent. Az utóbbi 25 év 
során a munkanélküliség növekedése egyes régiókban jóval magasabb volt, mint másutt, 
míg vannak olyan régiók, melyeket e jelenség nem érintett. A legalacsonyabb 
munkanélküliséget felmutató 25 régió szinte ugyanaz, mint 10 évvel ezelőtt, stabilan 4% 
körüli munkanélküliségi rátával. Ezzel ellentétben a munkanélküliség által leginkább 
sújtott régiók esetében az átlagos érték 20-ról 24%-ra emelkedett. 

Sajátos és nyugtalanságra okot adó jelenség a tartósan munka nélkül lévők helyzete: az 
állástalanok 49%-a minimum egy éve, 30%-uk pedig legalább két éve munkanélküli, 
közöttük sok a nő és a fiatal; - ez utóbbi jelenség különösen aggasztó, hiszen gyökeresen 
ellentétben áll a gazdasági helyzet általános javulásának fentebb hivatkozott tényével. 

A legmagasabb munkanélküliséggel sújtott 25 régióban a tartós munkanélküliség a 
teljesnek 60%-át képviseli, szemben e rangsor ellenkező pólusán lévő (kedvezőbb 
helyzetű) 25 régió 30%-os értékével. Ezen kívül megemlítendő, hogy e magas 
munkanélküliséggel jellemezhető régiókban a munkaképes korú nőknek csak 30%-a 
rendelkezik álláshellyel, míg a fiatalok 47%-a állástalan. A gazdasági növekedés önmagában 
nem oldja meg e súlyos problémát. 

Az Európai Unió régióit a jelentés három nagy csoportba osztja, bár az osztályozás 
nem minden esetben tűnik könnyűnek: 

• városi szolgáltatások nagy központjai (nagyvárosi agglomerációk): e régiók 
helyzete jellemzően kedvezőbb mind a GDP, mind a munkanélküliség tekintetében. Az 
e csoportba tartozó régiók közül az első 25 fajlagos GDP átlaga 27%-kal magasabb az 
uniós átlagnál, s tekintve, hogy az Unió országaiban a szolgáltatás a legnagyobb 
munkahelyteremtő, e régiók munkanélkülisége is alacsonyabb. 

• ipari régiók: ezekben a régiókban a gazdasági tevékenység többnyire a 
közepes méretű városokban koncentrálódik, mely városok számos esetben egy 
városhálózat részét alkotják. E területeken a gazdaság teljesítőképessége elsősorban a 
városokba települt ipar jellegétől függ. Az első 25 legnagyobb ipari foglalkoztatottságot 
mutató régió fajlagos GDP-átlaga 8%-kal magasabb, átlagos munkanélküliségi rátája 1,5 
százalékponttal alacsonyabb az uniós átlagnál. Ugyanakkor az ipari régiók egy része 
iparilag hanyatló vagy átalakuló ipari körzet magas munkanélküliséggel, párosulva 
esetenként alacsonyabb fajlagos hozzáadott értékkel. 
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• rurális régiók: e régiókban a mezőgazdasági foglalkoztatottság viszonylag 
magas, a munkanélküliség nem a legrosszabb, ugyanakkor, pl. igen magas <2~ elvándorlás. 
Egyes agrártevékenységek hozzáadott érték-képző képessége alacsony, ezáltal a 
szerkezetváltás komoly gondjával szembesülnek e régiók. A 25 legnagyobb 
mezőgazdasági foglalkoztatottságot (esetenként rendkívül magas: 40% körüli értéket) 
mutató régió jellemzően fejletlen az egy főre jutó GDP alapján, átlagos 
munkanélküliségi rátájuk 14,7 %. E jelenség a gazdasági diverzifikáció szükségességére 
hívja fel a figyelmet. A szerkezetváltás kényszerűségével szembesülő régiók esetében az alapvető 
gond sokkalta inkább a magas munkanélküliség, mint az alacsony GDP-szint vagy az alulfejletlség. 

r 

A demográfiai folyamatok alapvetően befolyásolják a hosszabb távú munkaerő-piaci 
helyzetet. A jelentés 2025-ig terjedő előrejelzések hatását vizsgálja. E tekintetben három 
tényezőt szükséges megemlíteni: 

• az alacsony születési arányszámot, mely párosul a társadalom elöregedésének 
folyamatával, ez utóbbi jelenség nyugdíj- és egészségbiztosításra gyakorolt 
következményeivel együtt. Az elkövetkező 5-10 évben az elöregedés folyamata 
különösen előrehalad Észak-Olaszország régióiban, Dél- és Kelet-Németországban, 
Franciaország déli részén és Görögország kontinentális területén. 2025-re e jelenség 
még markánsabbá válik Észak-Olaszországban és Közép-Franciaországban, mely 
régiókban a 65 éves és ennél idősebb nyugdíjas népesség száma több mint kétszeresére 
nő a munkaképes lakosság létszámához viszonyítva, 100 aktív korúra 40 időskorú jut 
majd. A 80 évnél idősebb népesség száma mindenütt nőni fog, kiváltképpen 
Görögországban, Spanyolországban, és Olaszországban, jelentős mértékben terhelve a 
központi költségvetéseket, s komoly igényt támasztva az egészségügyi ellátás iránt. 

• fentiekkel párhuzamosan: az aktív korosztály további öregedése várható, mely 
jelenség kérdéseket vethet fel e generációnak technológiai kihívásokkal szembeni 
adaptációs képességével kapcsolatban. Az élethossziglani tanulás jelentősége várhatóan 
meg fog nőni a jövőben. 

• a munkaerő-kínálat várhatóan növekedni fog 2005-ig, főleg a nők aktivitási 
(am.: munkába-állási) szándékának növekedése, kisebb részben pedig a folytatódó 
bevándorlás következtében. A munkaképes korosztály létszámának csökkenése kb. 
2010 körül kezdi majd éreztetni hatását, az aktív népesség számának csökkenésével 
együtt. E csökkenés régiók közötti megoszlása arra enged következtetni, hogy a régiók 
között meglévő dis^parilás felszámolása a munkaerő-piaci egyensúly megteremtése 
érdekében korántsem kizárólag regionális feladat. Egyes régiókban, ahol a 
munkanélküliség viszonylag alacsony, pl. Észak-Olaszországban, a munkaerő-kínálat 
elkövetkező néhány évben várhatóan elkezdődő csökkenése gondokat okozhat. Még az 
is előfordulhat, hogy a munkaerő-kereslet növekedése következtében az aktivitási ráta 
nőni fog. 

Ugyanakkor néhány régióban, ahol a munkanélküliség magas - pl. Spanyolország és 
Franciaország déli részein -, a munkaerő-kínálat további növekedése várható, ez nem 
járul majd hozzá a munkanélküliség középtávon való csökkentéséhez. 
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1.1.2 A versenyképesség 

A versenyképességnek két nagy dimenzióját különböztethetjük meg ezek: a 
termelékenység és a foglalkoztatottság. Az EU elég jó eredményt mutathat fel a 
termelékenység tekintetében, az utóbbit tekintve eredménye kevésbé hízelgő. A 
jövedelmek és a termelés növekedése - e növekedési ütem az utóbbi 10 év során valamivel 
évi 2% feletti volt - nagyobb részt az évente 2% körüli termelékenység- növekedésnek 
volt köszönhető; a foglalkoztatottság növekedéshez való hozzájárulása kevesebb, mint évi 
0,5%. E tény hangsúlyozza azt, hogy a% Unió versenyképességének növelése érdekében a szükséges 
teendőkjellemzően munkaerő-piaci oldalról jelentkeznek. 

A kevésbé fejlett régiók a felzárkózás és az adaptáció kettős kihívásával néznek 
szembe. Néhány régióban (Írország, Spanyolország, Dél-Olaszország) a termelékenység az 
uniós átlaghoz közeli (Írországban még ennél is magasabb), esetükben a fő kihívás: 
munkahelyek teremtése. Ellenben: Portugáliában és Németország keleti tartományaiban a 
foglalkoztatottsági ráta viszonylag magas, de a termelékenységet mindkét esetben 50%-kal 
kellene emelni ahhoz, hogy elérje az unió átlagos szintjét. Görögországban jelentős 
növekedésre lenne szükség mind a termelékenység (+40%), mind a foglalkoztatottság 
(+20%) esetében. 

A termelékenységben' lemaradás egyrészt a kedvezőtlen gazdasági szerkezettel, 
másrészt az innovációs kapacitás hiányával magyarázható. E két tényező játssza a 
legnagyobb szerepet. Ebből következik, hogy az érintett régiókban a fejlődés érdekében 
javítani szükséges a termelékenység bázisát és a növekedési potenciált. 

Közepes elérhetőség és az aktív népesség alacsony képzettségi szintje rendszerint 
csökkenti a versenyképességet. 

A versenyképességre ható tényezők ugyanakkor kevéssé rugalmasan 
változtathatók, és számszerűsítésük is nehézkes lehet. (pl. hatékonyság megléte vagy annak 
hiánya; intézményrendszer fejlettsége; helyi fogadókészség, vállalati kultúra, stb.) 

Észak-Olaszország régióinak sikere vagy számos, fejlődésben elmaradott déli térség 
mai helyzete nem magyarázható meg csupán a gazdasági tevékenység szerkezetével, az 
elérhetőséggel és a képzettségi szinttel. 

A versenyképességet alátámasztó tényezők 

Az ún. kohéziós országok és az Unió többi országa közötti technológiai 
fejlettségbeli különbséget vizsgálva megállapítható, hogy az messze meghaladja az egy főre 
jutó hozzáadott érték tekintetében meglévő különbséget (kivétel Írország). A diszparitás 
jelentős. 

A KKV-k jelentős szerepet játszanak a munkahelyteremtésben a fejlődő régiók 
esetében, számuk a déli tagországokban a legmagasabb, ezt részben az érintett országok 
eltérő szektorális jellege is magyarázza. A KKV-k előszeretettel települnek az adott ország 
leginkább fejlett (ill. favorizált) régióiba, főleg a fővárosokba, míg számuk meglehetősen 
alacsony a legszegényebb régiókban. 
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A versenyképességet alátámasztó tényezők között meg kell említeni a közvetlen 
külföldi beruházásokat is, nem csupán a régióban már korábban befektetett tőke 
mennyiségének további növelése miatt, de e beruházások innovatív hatása miatt is (ú[ 
termék, új technológia). 

Az elmúlt tíz év folyamán az EU világméretekben a legnagyobb külföldi befektetővé 
vált, de jelentős tőkeimportőr is. Különösen Írország, de Portugália és Spanyolország is 
az uniós átlagnál magasabb arányban részesült az EU-n kívüli országokból érkező 
befektetésekből, de a tagállamok befektetéseiből is. 

Az elmúlt évek fejlődése ellenére még mindig jelentős a régiók közötti diszparitás a 
közlekedési infrastruktúrát tekintve; a négy fejlődő, kohéziós országban a szolgáltatások 
színvonalában is komoly a lemaradás. 

A humán tőke esetében meglévő diszparitás, vagyis: az aktív népesség képzettségi 
szintje tekintetében meglévő eltérés valamelyest csökkenni látszik a régiók között, de a 
tanulmányaikat a kötelező iskolai képzésen túlmenően folytató fiatalok számát tekintve 
komoly eltérések figyelhetők meg régiónként. A munkaképes korosztályon belül magas 
azok aránya, akik csak a szükséges alapvégzettséggel rendelkeznek. Portugáliában a 25-59 
éves korosztály 3/4-e, Spanyolországban e korosztály 2/3-a nem rendelkezik felsőszintű 
képzettséggel. Ez az arány a 25-34 éves korosztály esetében alacsonyabb, ami a 
képzettségi szintet tekintve pozitív irányú elmozdulásról tanúskodik. 

Az intézményi rendszert egyre inkább úgy tekintik, mint a versenyképesség egyik 
kulcstényezőjét, a társadalmi tőkével (vállalati légkör, együttműködési készség vállalati 
hálózat, stb.) együtt. Szerepük fontos a regionális fejlődésben. 

1.1.3 Az EU Strukturális Alapok szerepe a régiók fejlődésében 

Az EU strukturális alapjai két nagy területen járulnak hozzá a fejlődő régiók 
felzárkózásához az intézményi rendszerre gyakorolt hatásuk következtében: 

• programozás és értékelés, egyszóval: a folyamatban való gondolkodás és 
döntéshozatali képesség erősítése, 

• a helyi szintű magán- és közszférába tartozó partnerek mobilizálása, és 
együttes munkára való ösztönzése 

Az utóbbi években tapasztalható fejlődés ellenére a regionális kohézió problémája 
továbbra is jelentős az EU-n belül. Az 1. Célkitűzés (Objective 1.) régiókban él az Unió 
lakosságának 25%-a, e régiók fajlagos GDP értéke az uniós átlag 2/3-a körüli; 
mindazonáltal közelít az Unió többi régiójának átlagához. 1989 és 1996 között azon 
régiók fajlagos GDP-je, melyek ez időszak alatt mindvégig az 1. Célkitűzés alá tartoztak, 
az uniós átlag 63,5%-ról annak 69%-ára emelkedett. Csak négy régióban tapasztalták az 
eltérés növekedését, melynek okát az átlagosnál gyengébb termelékenységben és 
foglalkoztatottsági szintben látták. Az 1989 óta bekövetkezett fejlődés az érintett 
Objective 1. régiókban pedig a termelékenység átlagot meghaladó növekedésére vezethető 
vissza, nem a magasabb foglalkoztatottságra. Az 1. támogatási kategóriába tartozó régiók 
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versenyképessége tehát javult, de ez a versenyképesség-javulás - néhány esettől eltekintve -
nem eredményezte munkahelyek teremtését. Következésképpen: e régiók legnagyobb 
problémája a munkanélküliség. Az aktív korú népességen belül itt 6-ból egy munkanélküli, 
szemben az Unió egytizedes átlagával. 

Ami az Objective 2. régiókat illeti, Németország, Franciaország és Olaszország e 
régióiban a munkanélküliség 1997-ben magasabb volt, mint 1989-ben, míg Dániában, 
Hollandiában és Nagy-Britanniában csökkenés következett be. Az Objective 2. régiók 
nagymértékben függenek a feldolgozóipar pillanatnyi helyzetétől, korábban ez a szektor 
szenvedte el a legnagyobb munkahely-veszteséget, s bocsátotta ki a legtöbb 
munkanélkülit. Az utóbbi időben néhány jel arra utal, hogy a KKV-k szerepe, jelentősége 
nő, növelik alkalmazottaik számát; mindez részlegesen ellensúlyozhatja a nagy cégek 
munkaerő-elbocsátását. 

Az Objective 5/b régiókban - kivételek csak Hollandia és Nagy-Britannia ilyen 
régiói - a munkanélküliség folyamatosan nő 1989 óta, ami felveti a strukturális kérdések 
mindent megelőző fontosságát. Ellenben: a foglalkoztatottság jobban nőtt e régiókban, 
mint az EU más részeiben; mindez arra utal, hogy az aktív korú népesség száma 
erősebben nőtt itt, mint másutt. További következtetés, hogy a gazdaság diverzifikációja 
parancsoló szükség, a mezőgazdasági tevékenység mellett. 

Több tanulmány utal arra a Strukturális Alapok hatásvizsgálatával összefüggésben, 
hogy e támogatások jelentős mértékben hozzájárultak az Unión belüli regionális 
diszparitás csökkentéséhez. Egy ilyen, négy nagy makroökonómiai modellre alapozó 
szakértői becslés szerint az Alapok 0,5 százalékpontnyi - vagy ennél kicsit nagyobb -
mértékben járultak hozzá az Objective 1. régiók növekedéséhez. Úgy becsülik, hogy az 
Alapok következtében (tíz év alatt!) 1999-re Görögország, Írország és Portugália bruttó 
hazai terméke közel 10%-kal nő, Spanyolország esetében - az ország régióinak egy része 
kiesik a támogatásra jogosultság alól - ez az érték +4% . A számok azt mutatják, hogy az 
említett országokban 1989 óta megvalósult növekedés a Strukturális Alapok nélkül nem 
mehetett volna végbe. 

A modellek arra is utalnak, hogy az Alapok felhasználásának hatékonysága 
mennyiben függ egyéb tényezőktől, mint pl. jó makrogazdasági politika nemzetgazdasági 
szinten és a gazdasági tevékenység szerkezete az adott régióban. 

1.2 A régiók helyzetének részletes ismertetése 

1.2.1 Gazdaság 

A múlt század végi ipari forradalom kezdete óta Európa nyugati országainak 
gazdasági növekedési üteme átlag évi 2-2,5 % volt. Az átlagértékhez képest bizonyos 
időszakokban eltérés volt megfigyelhető, ilyennek tekinthető az 1950-es '60-as évtized, 
amikof is a gazdasági növekedés üteme elérte a% évi 5%-ot A növekedés ezekben az 
években együtt járt a nemzetközi kereskedelem fejlődésével, a beruházások 
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növekedésével, az intézményi keretek és a gazdaságpolitika stabilitásával - ideértve az 
árfolyamok stabilitását, - továbbá az amerikai technológia európai importjával. 

A növekedésnek az 1970-es évtized "olajválsága" vetett véget. 1973 óta a gazdasági 
növekedés üteme évi 2-2,5% körülire csökkent az EK országaiban, - ez valamivel 
alacsonyabb ütem, mint az USA-ban - miközben a válságot megelőzően a növekedés az 
Egyesült Államok-bélinél magasabb volt, mely európai növekedési ütem - statisztikailag - a 
termelés és a reáljövedelmek 30 évenkénti megkétszereződését jelentette. 

Az 1986-1996 közötti tíz évben az EK gazdasági növekedési üteme átlagosan 
meghaladta az évi 2%-ot, ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy az évtized első felében (1986-
1991 között) a nettó növekedési ütem magasabb, évi 3%-ot meghaladó volt -
köszönhetően a világgazdasági fellendülésnek és az EK országok között szorosabbá váló 
gazdasági integrációnak. 

Az évtized második felében (1991-1996) az európai gazdaság növekedési üteme átlag 
évi 1,5%-ra csökkent, sőt: 1993-ban a közösségi GDP 0,5%-kal vissza is esett az előző 
évhez képest, mely jelenség 1975 óta nem fordult elő. 

Az 1994. évi újabb növekedést a következő években némi bizonytalanság követte 
évi 2% körüli növekedési ütemmel, melynek oka az árfolyamok körüli bizonytalanságra és 
a reálkamatlábak növekedésére vezethető vissza. 

Mindehhez társult a tagországok nemzeti költségvetési politikája iránti bizalom 
csökkenése és az európai közös pénz 1999. évi bevezetésével kapcsolatos kételyek sora. 

1996 és 1999 között az éves növekedési ütem 2,5% volt. 

A fellendülés regionális háttere 

A gazdasági eredményeket vizsgálva Európa egyes részei között jelentős diszparitás 
létezik, főként a központi és periférikus régiók közötti viszonyra igaz ez. Az egy főre jutó 
GDP (vásárlóerő-paritáson számítva) a mediterrán régiókban (Görögországtól Dél-
Olaszországon át Spanyolország és Portugália mediterrán és nyugati régióiig haladva) 
általában az uniós átlag fele-kétharmada közötti. Kelet-Németország az uniós átlag cca. 
60%-át reprezentálja. 

Az Unió ultraperiférikus területein (a Kanári-szigeteket kivéve) a fajlagos GDP az 
átlag 50%-a vagy az alatti. Az Unió északi részein is találunk szegényebb területeket, 
Észak- és Kelet-Finnországban, valamint Nagy-Britannia északi és nyugati területein. 

Ezzel ellentétben az átlagot messze meghaladó a gazdasági fejlettség szintje az EU 
központi magterületén, mely Észak-Olaszország - Ausztria - Észak- és Dél-Németország -
Benelux államok területre tehető. 

A régiók gazdasági fejlettségének mérőszáma a bruttó hazai termék (régióra 
számítva, összesen) és a fajlagos GDP. Az alkalmazott mutatószám nem veszi figyelembe 
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a jövedelem-transzfereket, legyen az magán-, vállalati vagy állami eredetű2. A régiók 
többségére ez a probléma nem mérvadó, főleg a viszonylag fejletlenekre nem. 

A tény, hogy valamely régió viszonylag szegény, nem jelenti azt, hogy e terület 
gazdasági növekedési potenciáját tekintve szükségszerűen állandó hátrányban lenne. 

Az Unión belüli szorosabb integráció, a viszonylag szegény területek alacsonyabb 
költségeivel párosulva, 1986 és 1996 között a regionális GDP-k tekintetében egyfajta 
'konvergenciát' eredményezett. Mindazonáltal e 'konvergencia' az évtized első felére és 
végére koncentrálódott, míg a kilencvenes évek elejének recessziója hátrányosan érintette 
a fejlődő területek gazdaságát, csökkentve a fejlettebb területekről származó tőkeexportot, 
így a termelői beruházásokat e régiókban. 

Második helyen említendő, hogy a regionális eredmények régiótípusok szerint is 
különböznek. Egyértelmű, hogy a gazdasági szektorok egymáshoz képest meglévő aránya 
önmagában differenciál: azokon a területeken, ahol a növekedést hordozó szektorok 
aránya magasabb, a kilátások jobbak lehetnek, mint ott, ahol a jellemző tevékenységek 
kapcsán átstrukturálódásról, illetve annak szükségességéről beszélhetünk. Továbbá: az 
alacsonyabb népességű, esetleg nehezebben megközelíthető rurális régiók a szükséges 
kereslet akkumulálása vagy az egyébként elvárható szolgáltatási színvonal biztosítása 
tekintetében hátrányosabb helyzetben lehetnek, mint az urbánus régiók. 

A régiók közötti (fejlettségi) konvergencia megértéséhez látnunk kell azokat a 
tényezőket, amelyek az eltérő fejlettségű területek relatív növekedését befolyásolják. 
E tényezők az alábbiak: 

• a régiók beruházás-vonzó képessége, párosulva a helyi input-költségek 
alacsonyabb voltával, a munkaerő és egyéb (helyi) erőforrások biztosíthatóságával; 

• technológiai transzfer a fejlett területekről a kevésbé fejlettek felé; 
• a munkaerő elvándorlása az alacsonyabb fizetési szintű és szegényes 

foglalkoztatási lehetőséget nyújtó területekről azon területek felé, ahol a bérek 
magasabbak és a foglalkoztatás is bőségesebb, mely jelenség nem vezet a termelési 
színvonal vagy a jövedelmi helyzet konvergenciájához, de tendenciaszerűen kiegyenlíti 
a régiók közötti eltérő bérszínvonalat3. 

Az említett 3 tényező szerepét a gazdasági integráció tovább befolyásolja; az első 
kettő a kereskedelem fejlődése által generált gazdasági növekedéstől is függ, a migrációs 
folyamat hatása ugyanakkor korántsem egyértelmű és egy irányban ható, mivel a fejlettebb 
területek gazdasági növekedése és az ennek következtében fellépő munkaerő-kereslet 
elvándorlásra ösztönözhet az elmaradottabb területekről, de a kevésbé fejlett területeken 
tapasztalható alacsonyabb munkanélküliség helyben maradásra is késztethet. 

2 Példaként említhető a nagyvárosi agglomerációkban dolgozók és azon kívül, a szomszédos régiókban lakók 
helyzete, hisz ők (városban) megtermelt jövedelmüket nem a termelés helyén használják fel; a városra számított GDP 
így_/MíA>ecsült, a lokális G D P esetében ű/í«becslésről beszélhetünk. 
3 Magyarázatot kívánhat a (valamelyest képzett) munkaerő fejletlenebb területekről a fejlettebb magterületek felé való 
elvándorlása következtében a régiók között tendenciaszerűen (nem abszolút) kiegyenlítődő eltérő bérszínvonal. A 
magyarázatot a komparatív előnyök elméletének Heckscher - Ohlin tétele a termelési tényező-hozadékok 
tendenciaszerű kiegyenlítődéséről, e tétel Samuelson általi abszolutizációja, ül. a területi gazdaságtan telephelyelmélete 
és a térgazdaságtan agglomerációs előnyökre (és hátrányokra) vonatkozó részei adhatják meg. 
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A konvergencia-faktorok vizsgálatakor hangsúlyozni szükséges, hogy valamely régió 
esetében nem elegendő csupán annak beruházásokat vonzó képességét és az odairányuló -
technológiai transzfert, mint a hosszú távú növekedés két meghatározó tényezőjét -
vizsgálni; követelmény emellett a hatékony működés/működtetés feltételrendszerének 
megteremtése is. 

Harmadsorban, bizonyos nemzeti sajátosságok is befolyásolják a regionális 
eredményeket. A német egyesítés hozzájárult az 1991-92-es növekedéshez, de az átmenet 
költségei eredményezték azt is, hogy Németország gazdasági növekedési üteme ettől az 
időponttól számítva elmaradt az uniós átlagtól, noha a növekedés keleten - ugyan alacsony 
bázisról - valóban impozánsnak mondható. 

Finnországban a volt Szovjetunióval folytatott kereskedelem visszaesése 
következtében 1991 és 1993 között drasztikusan csökkent a termelés, erősen túllépve a 
regionális és nemzeti munkaerő-piac adaptációs képességét. 

Nagy-Britanniában a pénzügyi piac mérete és hatása, ennek szoros kapcsolódása az 
Egyesült Államok pénzügyi piacaihoz eredményezte azt, hogy a gazdasági visszaesés 
korábban jelentkezett és mélyebb is volt, mint az EK más régióiban4. 

A regionális diszparitás jelzőszámai 

A regionális eltérések számszerűsítésére számos mód kínálkozik: a fajlagos GDP 
szerepéről már volt szó, miként a régiók közötti némi konvergenciáról is e tekintetben. 

A legszegényebb 10 régió fajlagos GDP-szintje az uniós átlag 41 %-ról annak 50%-
ára emelkedett tíz év alatt, 1996-ra ; 8 régió ezek közül 1986-ban is a legszegényebb tíz 
között szerepelt. A leggazdagabb tíz régió listája sem nagyon változott ez idő alatt: 4 
fővárosi régió (Bruxelles, Ile de Francé (Párizs), Bécs, és London) és 4 nyugat
németországi régió szerepel a sorban, mindkét évben. E régiókban a fajlagos GDP-szint 
az uniós átlag 153%-áról annak 158%-ára nőtt - ez valószínűsíthetően a megnövekedett 
számú ingázó említett centrumterületeken való munkavállalásának köszönhető, s nem a 
városi centrumterületek helyi lakosok általi termelésnövekedésének. 

Tíz év alatt a leggazdagabb 25 régió egy főre számított GDP értéke átlagban a 
korábbi 2,7-szeres arányról 1996-ra 2,4-szeresre csökkent a szegétiyekhez képest. Az 
1996-os legszegényebb régiók listáján már szerepel az 5 keletnémet tartomány is, míg az 

4 Vitathatóak esetleg a szerző Nagy-Britannia 1980-as évekbeli válságára utaló megjegyzései is, Nagy-Britannia és az 
USA szoros pénzpiaci és gazdasági kapcsolatára vonatkozóan. A dolgozat e részében vizsgált periódus az 1986-1996 
közötti tíz év, e tíz év elejére vonatkozik a "gazdasági visszaesés korábban jelentkezett és mélyebb is volt, mint az E U 
más régióiban" mondatrész. 
Tény, hogy az 1980-as évek elején az Egyesült Államokban Reagan elnök elnöksége idején a recesszióból való 
kilábalás szándéka markáns költségvetési politikát hozott magával 'gyógyírként', az állami (költségvetési) kereslet
élénkítő szerep növekedésével segítve a fellendülést Az esf kiváltó recesszió jelentkezett Nagy-Britanniában korábban 
és mélyebben az 1986-1996 közötti tíz év első felében. Nem az 1970-es évek szerkezeti válságáról, és nem a '90-es 
évek "mini-válságáról" van szó. Nagy-Britannia kapcsán egyébiránt nem elhallgatható tény, hogy az ország 
nemzetközi versenyképessége, befolyása, Európában játszott szerepe igencsak megfakult - a franciáké is, bár ők ezt 
nemigen hajlandóak tudomásul venni. Az elmúlt 50 év folyamatai nem az Egyesült Királyság megerősödését 
eredményezték. Már Keynes is figyelmeztet az 1920-as években a brit leáldozás és csökkenő versenyképességű 
termelés veszélyére a dolgozatban idézett tanulmányában. A felszín ugyanakkor látszólag mást mutat. 
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1986-os felsorolásban még nem; ennek ismeretében a diszparitási arány csökkenése még 
inkább figyelemre méltó. 

Statisztikai módszerekkel igazolható (rangkorreláció), hogy idővel kevésbé a 
tagországok közötti diszparitásról és annak növekedéséről, mint inkább a tagországokon 
belüli egyenlőtlenségről és annak növekedéséről beszélhetünk. A kohéziós országok 
példája kézenfekvő ennek igazolására: a területi növekedés először a centrum (fővárosi) 
régiókban megy végbe, hátrányosan érintve az amúgy is kevésbé fejlett területeket, 
növelve így az országon belüli területi fejlettségi diszparitást (vö. centrum-periféria 
növekedési modellek). E folyamat ismeretében egy ország gazdasági fejlődésének 
kérdésköre is árnyaltabb megközelítést kíván. 

Az országon belüli területi egyenlőtlenségek vizsgálatánál nem nélkülözhető 
szempont a gazdasági szerkezetváltás, illetve egyes területek e tekintetben kedvező vagy 
kedvezőtlen helyzete; a (területi) szektorális specializáció jellege és a növekedést hordozó, 
indukáló húzóágazatok jelenléte valamely térségben. Európa egykoron fejlett, ma a 
szerkezetváltás kényszerűségével szembesülni kénytelen ipari (mag)területei jó példát 
szolgáltatnak erre. 

Városi, rurális és ágazati megközelítés 

Az urbánus - rurális régió-jelleg, továbbá az ágazati szerkezet a regionális gazdasági 
eredményekre alapvető hatással van. Elemzési célból a régiókat az alábbiak szerint 
csoportosíthatjuk: 

• urbánus régiók (nagyvárosi agglomerációk), megkülönböztetve ezeket 
egymástól a népsűrűség alapján, további bontásuk: 

- azon régiók, ahol a gazdasági tevékenység a szolgáltatási szférára koncentrálódik; 
- azon régiók, ahol a primer gazdasági tevékenység a feldolgozóipar valamely ága; 

• rurális régiók, ahol a mezőgazdaság hagyományosan jelentős szerepet tölt be. 

Az EU egyes régióit nem mindig könnyű e leegyszerűsített sémába beilleszteni. 

Az első lépés az egyes régiótípusok meghatározása. Gyakori szempont ehhez a 
népsűrűség szerinti megkülönböztetés: magas népsűrűségű: vagyis 500 fő/km2-nél 
nagyobb; a 100-500 fő/km2 népsűrűség közötti köztes területek; illetve a 100 fő/km2 alatti 
alacsonyabb népsűrűségű területek. Az első, magas népsűrűségű régiókat "városi" (urbánus), 
a harmadikat (<=100 fő/km2) "rurális" régióknak nevezhetjük5. 

Fenti meghatározás alapján az Unió népességének fele (49%-a) él magas népsűrűségű urbánus 
területen, valamivel kevesebb, mint negyede rurális térségekben, kicsit több, mint 25% a köztes 

5 Az O E C D definíciója szerint a rurális régiók népsűrűsége 150 fő/km 2 vagy az alatti érték. E meghatározás szerint 
az Unió népességének mintegy 25%-a él rurális területeken. 
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népsűrűséggel bíró területeken. Az urbánus régiók az Unió területének csak 3,5%-át fedik le, a rurális 
terület aránya a% összesből 80%. (!) 

Az urbánus gyűrű a Benelux államoktól halad Észak-Olaszország irányában, 
Németország nyugati részén keresztül. 

A periférikus területeken (Skócia, Írország, Görögország, Svédország, Finnország) 
az urbánus területek méretre kisebbek, térben szétszórtabban jelentkeznek, itt a rurális 
jellegű régiók dominálnak. 

Az urbánus régiókon belüli további megkülönböztetés az egyközpontú 
(monocentrikus) vagy a többközpontú (policentrikus) jelleg. A nagyvárosok egyoldalúan 
uralják az őket környező területeket, lévén mindennemű gazdasági tevékenység ezekben 
koncentrálódik, egyúttal közlekedési csomópont szerepük is jelentős. A 'kisebb' 
nagyvárosok, mint Dublin, vagy Helsinki, a környező alacsony népességű területek 
számára töltenek be térszervező funkciót. 

Ezzel szemben a kisebb (közép)városok gyakorta láncolatot alkotnak, kiegészítve 
egymást, egyikük sem uralja a másikat, néhány gazdasági tevékenység, jellemzően a 
feldolgozóipar valamely ágának telephelyei (ld. Nyugat-Németország Hollandia, Észak-
Olaszország, Nagy-Britannia középső része - Midlands városhálózata). 

A szektorális tagozódást vizsgálva: a szolgáltatástól leginkább függő területek az 
Unió északi részének fővárosi körzetei; de idetartozik a Róma-Cote d'Azur közötti 
mediterrán partszakasz is. A legerősebb szolgáltatási foglalkoztatottsága 13 millió lakosú 
London környéki régióban alakult ki. (A brit főváros messze a legfontosabb EU-s 
pénzügyi központ.) A sorban Londont Ile de Francé régió (Párizs) követi, 11 millió 
lakossal majd következik a Hága és Amszterdam közötti kereskedelmi-igazgatási 
funkcióval jellemezhető, mintegy 7 milliós városi gyűrű. 

A szolgáltatási tevékenységgel ellentétben, a feldolgozóipar inkább a kisebb 
városokba és a policentrikus urbánus régiókba települt. Erre Közép- és Dél-Németország 
és a környéki régiók, valamint Észak-Olaszország a jellemző példák. Az első 25 
feldolgozóipari régióból 13 német. E két országon kívül a feldolgozóipar dominanciája 
szempontjából csak Spanyolország északi részének középvárosi régiói említhetők. 

A magas mezőgazdasági foglalkoztatottsággal bíró rurális régiók a mediterrán 
országokban és Svédország periferikus területén találhatók. Az első tízből kilenc görög 
régió - Görögországban a mezőgazdasági foglalkoztatottság aránya egyharmados, 
esetenként több is, szemben az 5% körüli uniós átlaggal. Athén és az Égei-szigetek 
kivételével valamennyi görög régió az említett csoportba tartozik. 

A régiók értékelésénél több szempontra figyelemmel kell lennünk: mindén régió
típusnak egyaránt van erőssége és gyengesége. A nagyvárosi, urbánus körzetek a (relatív), 
anyagi gazdagság színterei, magas fajlagos hozzáadott értékkel, az EU-s GDP-tömeg 
60%-át reprezentálják. 

Ugyanakkor e formálisan gazdag) régiókban lelhetők fel az Unió előtt álló 
legsúlyosabb problémák is: munkanélküliség, a szegénység terjedése, gazdasági szerkezetváltás, 
mindennemű környezetpusztítás. 
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A szektorális megítélésnél sem árt az óvatosság, hiszen igaz az, hogy a nagyvárosi, 
szolgáltató övezetek egyben a leggazdagabbak és fontos igazgatási központok is, de az 
ipari-feldolgozóipari régiók - melyek földrajzi megoszlása térben is kiegyenlítettebb - az 
EU-átiagnál szintén magasabb fajlagos hozzáadott értéket termelnek, európai 
viszonylatban is magas növekedési ütemmel párosulva. Európa legsikeresebb régiói ezek 
közül kerülnek ki; a különbség ennélfogva nem annyira az ipari, ill. szolgáltatási jellegben 
van, mint inkább az ipari tevékenységen belüli specializáció terén lelhető fel. 

A rurális régiók helyzete sem egyértelmű: egyrészt többségük gazdaságilag hanyatló, 
másrészt ezek a területek számos természeti értéket, szépséget, kulturális tradíciót 
hordoznak; az élet megbecsülendő színterei, sok esetben jelentős vendégforgalmat is 
vonzanak. 

A rurális területek gazdaságilag hanyatló állapota 'eredményezheti' a népesség 
csökkenését, kiváltképpen a fiatalok és a magasabban képzettek elvándorlását, az állandó 
népesség elöregedését, demográfiai eróziót. A rurális régiók átlagos GDP-szintje az uniós 
átlagnak csak 79%-át éri el, összességében e területek gazdasági súlya a megtermelt összes 
EU-hozzáadott érték egyhatodát képviseli. 

A legszegényebb rurális régiók Görögországban, Portugáliában, Olaszország 
középső-déli részén és Spanyolországban találhatók. Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy 
még a rurális régiókban is a munkahelyek öthatodát az agrárszférán kívüli ágazatok 
biztosítják. 

Tekintve, hogy a mezőgazdaság az Unió megtermelt GDP-jének csak 2%-áí jelenti, 
valamint a mezőgazdasági fajlagos hozzáadott érték az átlag 42%-a, igen nehéz a 
felemelkedés útját csak az agrárszférában meglelni. Ugyanakkor a periferikus fekvés, az 
elérhetőség problematikája, a helyi gazdaság alacsonyabb kereslete a másirányú 
méretgazdaságos termelés útjába állít akadályt. A finn Aland szigetének kivételével az 
Unió első 25 mezőgazdasági régiója kivétel nélkül az átlagnál szegényebb. 

Hangsúlyozandó az is, hogy nincs direkt összefüggés a rurális régiók és a szegénység 
között, (vö. városi szegénység), a rurális térségek nem mindegyike potenciálisan gyenge. Jó 
példa ez utóbbira Emilia-Romagna, ahol a rurális környezettel összhangban, magas 
hozzáadott érték-termelő gazdaságfejlesztést hajtottak végre, jó kapcsolatokat ápolva 
Észak-Olaszország városi körzeteivel. Kelet-Anglia és Rhone-Alpes régiók szintén 
felhozhatók jó példaként: mindkettőben fejlett (csúcstechnológia előállítására 
szakosodott városok találhatók. 

Az urbánus és rurális régiók közötti kapcsolatot illetően megemlítendő még a 
s%pms%édosság hatása: a fejlődés motorját képező városi körzet egyben a vele szomszédos 
rurális térségre is gazdaságfejlesztő hatást gyakorol. 

A nem%etkö%i kereskedelem szerepe 
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A nemzetközi kereskedelemnek a gazdasági növekedésre, a versenyképességre, a 
foglalkoztatottságra gyakorolt hatása közismert; miként beruházás-, innováció- és 

- technológiai transzfer-ösztönző hatása is. Mivel e tényezők egyben a regionális fejlődés és 
- a hosszú távú növekedés kulcstényezői is - főképpen a késve fejlődő, elmaradottabb 

térségekben, - ezért a nemzetközi kereskedelem növekedése tendencia-jelleggel a régiók 
növekedését és a közöttük lévő fejlettségbeli különbség mérséklését kell eredményezze. 

Az Európai Unió gazdaságában a nemzetközi kereskedelem szerepe jelentős: 1997-
ben az Unió országaiban a GDP mintegy 30%-a származott az exportból6. A 
kereskedelem 60%-ban az Unió országai között bonyolódik, ami azt is jelenti, hogy 
minden hatodik munkahely - ennél még egy kicsit több is - közvetlenül az EU-
tagországok közötti belső kereskedelemtől függ. A tagországok közötti mélyülő gazdasági 
integráció és az 1999-től bevezetett közös pénz vélhetően a nemzetközi kereskedelem 
lehetőségeit bővítik. 

1987 és 1997 között az Unión belüli kereskedelem GDP-hez mért aránya 14-ről 
15%-ra nőtt, míg a külső (am.: EU-n kívülre irányuló) kereskedelem hasonló aránya 
szintén emelkedett, 8-ról 10%-ra. A nemzetközi kereskedelem (várható) élénkülése 
központi kérdéssé teszi a versenyképesség problematikáját. 

Valamely ország külkereskedelmét lényegesen befolyásolja az ország mérete és 
földrajzi fekvése. Különösen igaz ez Európa kis országaira (Írország, Belgium). 
Ugyanakkor mindegyik EU-tagállamra igaz - mérettől és fekvéstől függetlenül -, hogy 
(áru)kivitelének több mint fele. a közösség országai felé irányul: Olaszországban, 
Finnországban és Nagy-Britanniában ez az érték 55%; Belgiumban, Hollandiában és 
Spanyolországban több, mint 70%; Portugáliában 80%-nál is több. A szolgáltatások 
területére szinte ugyanez mondható eL kivéve az Egyesült Királyságot (egyharmados 
arány), míg Spanyolország és Portugália hasonló értéke 75% feletti. 

A négy kohéziós ország tekintetében elmondható, hogy az Unióval folytatott 
nemzetközi kereskedelem erőteljes hatást gyakorol gazdasági növekedésükre. A vizsgált tíz 
év alatt (1986-1996) az országcsoport termék-kivitelének bruttó hazai terméken belüli 
aránya 11-ről 15%-ra nőtt, a szolgáltatások esetében 4,5-ről 5,5%-ra, ami jelentős 
növekedés, hiszen gazdaságuk teljes GDP-je egyharmaddal nőtt ezen időszak alatt, míg 
kivitelük reálértékben megduplázódott Ugyanakkor figyelemmel az országok méretére, az 
árukivitel szerepe a GDP-ben viszonylag szerénynek mondható - kivéve Írországot -, 
különösen Görögország esetében, ahol ez az arány 1996-ban nem éri el a 10%-ot. (Bár 
Görögország szolgáltatásokból származó bevétele a turizmus és tengerhajózás révén 
jelentős.) 

A viszonylag magas gazdasági növekedési ütem következtében a négy kohéziós ország 
az Unió többi országa számára egyben jelentős exportpiacnak is minősül. 1996-ban e négy 
ország teljes áruimportja elérte a GDP 16%-át, értékben 115 milliárd ECU-t szolgáltatás
importjuk értéke ugyanakkor elmarad az exporttól. 

6 1997-ben az Európai Unió országaiban "a G D P mintegy 30%-a származott az exportból". A származott szó ebben 
az összefüggésben, értelmében megfelel a 'realizálhatja' 01. realizálódik kifejezésnek. Az idézett mondat erre is 
vonatkozflc, a nemzetközi kereskedelem E U - n belüli jelentős szerepére utalva. A dolgozatban közölt Európa-profi] 
faktoranalízis egyértelműen ki is mutatja a külgazdaság népességeltartásban játszott szerepét Nyugat-Európában. 

Tóth Zoltán: Az európai regionális folyamatokat befolyásoló tényezők 20 



1. Regionális folyamatok Nyugat- és Közép-Európában 

Érdekes következtetésekre juthatunk, ha megvizsgáljuk a külkereskedelem 
szerkezetét: tekintve, hogy az Unió egészére a feldolgozóipar számos ágában a 
kereskedelem kiegyenlített, ez a fejlettebb országok vonatkozásában azt jelenti, hogy 
egymás köpött ugyanazon jellegű (típusú) termékeket exportálnak és importálnak; a 
fellelhető egyensúlytalanság pedig arról tanúskodik, hogy az Unió jellemzően a közepes 
technológiai színvonalat hordozó termékek esetében rendelkezik komparatív előnnyel, 
kevésbé az alacsony és csúcstechnológiát képviselő iparágakban. E közepes technológiai 
színvonalú termékek hozzáadott értéke általában átlagnál magasabb, de jövőbeni 
keresletük növekedési üteme elmarad a legmagasabb színvonalat jelentő termékek 
keresletnövekedésétől. 

1996-ban az uniós behozatal legfontosabb részét az alapanyagok és 
energiahordozók, míg a kivitel java részét gépek, berendezések, járművek, kémiai és 
gyógyszeripari termékek alkották. Az Unió nettó importőr a magas technológiai színvonalat 
megtestesítő irodai-kommunikációs és elektronikai, audiovizuális termékek esetében. 

A kohéziós országok külkereskedelmi szerkezete eléggé különböző, általánosságban 
azonban megjegyezhető, hogy inkább az alacsonyabb technológiai színvonalat képviselő, így 
alacsonyabb hozzáadott érték-tartalmú termékekre specializálódnak, amelyekre nézve a 
hosszabb távú növekedési kilátások kevésbé kedvezőek. A képet tovább árnyalja, ha 
figyelembe vesszük, hogy Írország kivételével a kohéziós országok árucsereforgalma 
(Portugália és különösen Görögország esetében) 1996-ban deficites volt. A három 
kohéziós ország (Írországot leszámítva) nettó exportőrnek számít a ruha- és textilipar 
területén, s kivitelük számottevő és egyre növekvő részét meglehetősen alacsony 
hozzáadott érték-tartalmú termékek jelentik, szemben Olaszországgal, mely szintén nettó 
importőr. 

Portugália és Spanyolország faipari termékek tekintetében nettó exportőr. 

A mezőgazdasági foglalkoztatottság mind a négy kohéziós országban magas, egyedül 
Görögország nettó importőr e termékek körére. A szektorban foglalkoztatottak számát 
tekintve Portugália és Spanyolország kiviteli eredményei közepesnek mondhatók. 

Egyedül Írország specializálódott az élelmiszer-feldolgozóipari termékek exportjára, 
növelve így az ágazat országon belüli hozzáadott érték-képzését. 

A kevésbé fej lett régiók és tagországok bemutatása 

1986-ban, a két ibériai ország EK-hoz való csatiakozása évében a négy kohéziós 
ország vásárlóerőparitáson számított fajlagos hozzáadott értéke a közösségi átlag cca. 
65%-át érte el. 1996-ra ez az érték elérte az uniós átlag 76,5%-át.7 

Mindazonáltal a már többször hivatkozott viszonylagos 'konvergencia' a számokból 
kiderül. E 'konvergencia' ugyanakkor erősen konjunktúra-függő és hosszabb távú 

7 A kevésbé fejlett régiók eredményeinek összehasonlítását torzítja az öt keletnémet tartomány 1986-ban figyelembe 
mm vett, de 1996-ban már számításba vett adata. 
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folyamat - 1986 óta is változatlanul megfigyelhető, hogy a fajlagos GDP-értékek spórása az 
Unió egyes régiói között jelentős. 

A négy kohéziós ország elért eredményei különbözőek: Írország8 teljesítménye a 
legjobb, az Unió legmagasabb növekedési ütemének is köszönhetően; 1998-ra becslések 
szerint az egy főre számított hozzáadott értéke elérte az Unió átlagát. (1986-ban még csak 
annak 61%-a volt.) A növekedést jelentős részben a külföldi tőkebefektetések és ezzel 
összefüggésben a multinacionális vállalatok egyes szektorokban való megjelenése 
eredményezte. Napjainkra nyugtalanságra okot adó jelenség e cégek helyi, lokális (ír 
gyökerű) gazdasággal való szerény kapcsolata, és a más szektorokban tapasztalt visszaesés. 
Mindez a növekedés tartósságával kapcsolatban vet fel kérdőjeleket. 

A gazdaság törékenységének másik jele, hogy a növekedés térben koncentráltan, a 
főváros környéki keleti régióban jelentkezik. Mindazonáltal a közelmúltban elért gazdasági 
eredmények nem hagynak kétséget afelől, hogy az ír reáljövedelem és foglalkoztatás 
jelentős mértékben emelkedett. Ehhez járul még a szolgáltatási szektor gyors fejlődése is, 
főleg Dublinban. 

Írországhoz hasonlóan Portugália is az uniós átlag feletti gazdasági növekedést 
produkált az 1986-1996 közötti évtizedben, ha kisebb mértékben is. A növekedés itt is 
térben egyenlőtlenül jelentkezett. A csatlakozást követően a jelentős tőkebeáramlás és a 
növekvő ̂ export ösztönzőleg hatott a gazdaságra, amit az escudo folyamatos felértékelése 
támogatott; ez utóbbinak is köszönhetően a reáljövedelmek emelkedtek, a fajlagos GDP 
1996-ra elérte a közösségi átlag 70%-át, a tíz évvel korábbi 55%-os szintről. A 90-es évek 
eleji gazdasági visszaesés Portugáliát is érintette, a növekedés ismételt beindulása más 
országokhoz képest időben elhúzódott, ami részben a beruházások alacsony voltával, 
részben azok tradicionális iparágakban (ruha-és textilipar) való koncentrált megjelenésével 
magyarázható. A gazdaság megőrizte törékenységét, az ipari szerkezet modernizációra 
szorul. 1995-től a növekedés visszatérni látszik. 

A növekedés területileg a tengerpartra és a fővárosi valamint az északi, leginkább 
iparosodott régiókra koncentrálódott. A belső, tengerparttól távolabb fekvő területek 
esetében - bár relatív helyzetük javult - a lemaradás továbbra is jelentős. 

Lisszabonban a fajlagos GDP 1996-ban elérte az uniós átlag 88%-át, szemben 
Alentejo vidékével, ahol ez az arány csak 60%. Mindeközben a fővárosban jelentős 
társadalmi feszültségek keletkeztek. 

Spanyolország gazdaságának növekedése 1986 óta szintén jelentősnek mondható, 
elérve 1996-ban az uniós fajlagos GDP 79%-át. 1993-ban komoly gazdasági visszaesés 
következett be, az 1994-es bruttó hazai termék alacsonyabb volt a két évvel korábbinál. 
Spanyolország az EU területre második legnagyobb tagállama, a csatlakozás óta 
végbement gazdasági fejlődés regionális különbségei, a területi egyenlőtlenség nagynak 
mondható. A már korábban is szilárd gazdasági bázissal rendelkező Madrid és Katalónia 

8 Írország általam a ssggényebb tagállamok közé való besorolása kapcsán az alábbi megjegyzés kívánkozik: Írország 
egésze az Európai Unión belül - az Eurostat "Régiók" kiadványa szerint - a fajlagos hozzáadott érték alapján az uniós 
adag 76%-át reprezentálja. E z a 76% magasabb, mint a görög, dél-olasz, egyes spanyol és portugál NUTS2 régiók 
G D P alapon számított fejlettségi szintje, de távolról sem éri el pl. a német, észak-olasz, francia, holland és belga 
régiók fajlagos gazdagságát. 
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növekedési üteme a legnagyobb, de megemlítendő a déli, szegény területek egy részének 
jelentős mérvű felzárkózása. Azokon a területeken, ahol a termelési színvonal közepes - az 
északi, óceáni partvidéken és a szomszédos területeken - a gazdasági eredmények is 
kevésbé lenyűgözőek. Ugyanakkor egy spanyol régió említhető (Murcia), ahol a fajlagos 
GDP nem közeledik az uniós átlaghoz. 

Madrid növekedési üteme a csatlakozás óta impozáns, a szolgáltató szféra jelentősen 
fejlődött, a növekedés kisugárzik a szomszédos területekre is. A fővárosi GDP-szint 
valamivel EU-átlag feletti, a katalán az átlag 99%-a. A helyzet az északkeleti, erősen 
iparosodott és a külföldi befektetések által leginkább érintett régiókban hasonlóan 
kedvezőnek mondható. 

Spanyolország déli területei gazdasági szempontból az Unió legszegényebb régiói 
közé számítanak. Mindazonáltal kínálati oldalról jelentős javulás következett be e 
területeken is, a GDP-adatok konvergenciát mutatnak. A két legszegényebb régióban -
Castilla-La-Mancha és Extremadura - országos viszonylatban is magas növekedési rátákat 
tapasztaltak. Murcia fentiekkel nem konvergáló helyzetére már történt utalás; a mediterrán 
területekről általánosságban elmondható, hogy jelentős mértékben függenek a 
mezőgazdaságtól. 

Ugyanakkor a növekedés viszonylag lassú az északi, óceánparti régiókban. A 
feldolgozóipar közepes gazdasági eredményei határt szabnak a növekedésnek, a 
szerkezetváltás, a modernizáció szükségessége e területeken is felvetődik. Ugyanakkor az 
egyik legszegényebb spanyol régióban, Galíciában viszonylag gyors növekedést 
tapasztaltak, az uniós GDP-átlag 63%-át érte el e terület 1996-ra. 

Görögország is - az Unió legszegényebb tagállamaként - az átlagnál magasabb 
növekedési ütemet ért el az 1986-1996 közötti tíz évben; egy főre számított hozzáadott 
értéke az átlag 60%-ról annak 68%-ra növekedett az időszak végére. Korábban az 
országon belüli regionális különbségek nem voltak jelentősek - valamennyi térség 
egyaránt alulfejlett volt; mára viszont a nemzetközi kereskedelem bővülése és a verseny 
növekedése érezteti regionálisan differenciáló hatásait. A végbement jelenség hasonló a 
már tárgyalt országokéhoz: a főváros, Athén és térsége - egyben szolgáltató és ipari 
központ is - profitált leginkább a fellendülésből. Görögország belső térségei alapvetően 
rurális jellegűek, magas a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma (30-40%), a 
termelékenység alacsony. A tengerparti területek nemzetközi vendégforgalma jelentős, bár 
az ország földrajzi fekvése és így megközelíthetősége Európa centrumrégióiból - a Balkán 
feszült helyzetének tükrében - nem a legkedvezőbb. A fővároson kívüli térségek 
növekedési kilátásai közepesnek mondhatók. 

Jóllehet Olaszország egészére a fajlagos hozzáadott érték mutató az uniós átlagnál 
valamivel magasabb, a déli, elmaradottabb területek esetében ez az érték 60-80%' közötti, 
hasonlóan Görögország, Portugália és Spanyolország elmaradott térségeihez. Olaszország 
mediterrán térségeinek problémája részben infrastrukturális jellegű: a (korábban) nehézkes 
megközelíthetőség negatív versenyképességi tényező. Az utóbbi évtizedek fejlesztései 
hoztak némi fejlődést a közlekedés területén, javítva az összeköttetést az északabbra fekvő 
területekkel, de e régiók jelentős függősége a közszférától továbbra is fennáll; az állaim 
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szféra kiadásai pedig elmaradnak a növekvő igényektől. Következésképpen a fajlagos 
GDP-érték viszonylag kevéssé változott a vizsgált tíz év során. 

Németország keleti tartományainak helyzete hasonlóságot mutat az Unió más, 
elmaradottabb térségeinek problémáival az infrastrukturális fejletlenség és a 
versenyképtelen vállalatok tekintetében. 1991-ben a fajlagos keletnémet GDP még az 
uniós átlag egyharmada körüli volt, 1994-re ennek értéke elérte az átlag kétharmadát 
köszönhetően a német kormány régióban eszközölt nagyszabású befektetéseinek. 

A 90-es évek elején Finnországban és Svédországban a GDP drasztikusan 
visszaesett: a volt Szovjetunióval folytatott kereskedelem összeomlása igen hátrányosan 
érintette Finnországot, komoly foglalkoztatási gondokat okozva. 1992-re a '89-es 105%-
ról, az uniós átlag 87%-ára esett vissza a fajlagos GDP Finnországban; Svédországban a 
visszaesés kevésbé drámai, de szintén súlyos volt 109-ről 97%-ra. A két ország fejlettségi 
szintje (1998) uniós átlag körüli. 

Mindkét országbari jelentős, gazdaságilag érzékeny, periferikus fekvésű területek 
találhatók igen alacsony népességgel, alacsony népsűrűséggel. A klimatikus adottságok 
kedvezőtlen volta is érezteti hatását az infrastrukturális fejlesztések magas költségeiben -
humán és fizikai területen egyaránt. A jelenlegi megszorító költségvetési politika nem 
kedvez az állami szerepvállalásnak e térségekben. 

Az Európai Unió fejlettebb magterületén kevés szegény régió található, ennek oka 
leginkább az ipari szerkezetváltás, a modernizáció régiókat nem egyformán érintő hatása. 

Dél-Yorkshire-ban az ottani szénbányászatot érintő szerkezetváltás kulcsfontosságú, 
ugyanez a helyzet a belga-francia határon Hainaut-ban. Merseyside gazdasági 
szerkezetváltással összefüggő gondjait a városi agglomerációval összefüggő problémák és 
a meglévő társadalmi feszültségek csak tovább súlyosbítják. (Az említett régiókban az egy 
főre jutó GDP az uniós átlag 70-75%-a körüli értékre csökkent a tíz évvel korábbi 86%-
ról.) Ausztriában Burgenland problémáját (72% -1996) a természetes térbeli 
kapcsolatoktól való évtizedes fizikai elzártság némileg magyarázza9. 

1.2.2 Munkanélküliség és munkaerő-piac 

Az európai gazdaság legsúlyosabb problémája a munkanélküliség és annak tartósan 
magas volta. 1973 és 1985 között a közösségi szinten vizsgált munkanélküliségi ráta 
minden évben emelkedett, az időszak eleji 2%-ról 10,5%-ra. A kilencvenes évek eleji 
visszaesés következtében 1994-re a munkanélküliség elérte a 11,2%-ot, mintegy 18,5 

9 Burgenland évtizedes elzártságára utalva feltehető a kérdés: "Mitől és honnan volt Burgenland elzárva az elmúlt öt 
évtizedben?" A X X . szd történelmét valamelyest ismerve, a kérdés nem kíván bővebb kifejtést Burgenland 
természetes térbeli kapcsolatait - mármint Magyarország, a Dunántúl ül. a Duna-medence, s nem az Alpok hegyei 
irányában - a trianoni és a megismételt párizsi diktátumok mellett az 1948 utáni több évtizedes időszak vágta el, 
ismert okokból. Ausztria mai - 1918 utáni - helyzetét nagyszerűen adja meg Prinz Gyula professzor, amennyiben 
felhívja a figyelmet a négy, egymástól magas hegyek által elkülönülő és szétfelé húzó völgyrendszerből - Duna, Dráva, 
Mura, Inn völgyei - és a kapcsolódó kisebb medencékből az I. vlh. után összetákolt, semlegesített (ütköző-) 
államalakulat üyetén jellegére. 

Tóth Zoltán: Az európai regionális folyamatokat befolyásoló tényezők 24 



1. Regionális folyamatok Nyugat- és Közép-Európában 

millió embert érintve. 1998 végére lecsökkent valamivel 10% alá, ez az érték 16,5 millió 
állástalant jelent. 

A munkaerő-piaci helyzettel összefüggésben több jelenséget hangsúlyozni szükséges: 

• A munkanélküliség a gazdaság ciklikusan jelentkező visszaesése idején gyorsan 
nő, majd az újbóli fellendüléskor lassan csökken. 

• A munkanélküliség növekedése együtt járt az álláshelyek számának növekedéséve/. 
1987-1997 között az újonnan létrehozott munkahelyek száma 5 millió volt uniós 
szinten, ez azonban nem volt elegendő a munkaerő-piacra újonnan belépő 7,5 millió fő 
számára; következésképpen a munkanélküliség nőtt. 

• A munkanélküliség növekedése regionálisan jelentős mértékben eltérő képet 
mutat. A kevésbé fejlett térségeket a jelenség fokozottabban sújtja. Miközben a 
legfejlettebb 25 régió munkanélkülisége átlagosan 3-4% közötti, addig a legsúlyosabb 
helyzetben lévőké 20-25%. 

• A magas munkanélküliség - időbeli és regionális vetületében egyaránt - a tartós 
munkanélküliség megjelenésével jár együtt, szociálisan ellehetetlenítve egyes társadalmi 
csoportokat. 

• A munkához jutás korlátozott lehetősége mindenekelőtt a nőket és a fiatalokat 
sújtja hátrányosan, regionális vetületében különösen. A legfejlettebb területeken a 
munkába álló nők aránya eléri a 60%-ot, míg a legkevésbé fejlettek esetében az érték 
ennek fele, ami jelentős - meglévő, de - kihasználatlan munkaerő-kapacitásra utal. Ez 
utóbbi területeken a 25 év alatti fiatalok munkanélkülisége eléri a 47%-ot. 

A munkaerő-piac dinamikája 

A munkaerő-piaci kereslet valamely régióban két tényezőtől függ egyrészt a térség 
gazdasági vitalitásától, másrészt a növekedés munkahelyteremtő képességétől, annak 
intenzitásától. 

Fentebb említettük, hogy az 1987-1997 közötti tíz évben az Unióban újonnan 
létrehozott álláshelyek száma nem volt elegendő a munkaerő-piacra belépő 7,5 milliós 
tömeg foglalkoztatásához, ami azt jelenti, hogy a gazdaság - egyébként ellentmondásoktól 
korántsem mentes - növekedése nem képes lépést tartani a munkaképes korosztály 
lélekszámának növekedésével és a dolgozni kívánó népesség arányának emelkedésével. 

A munkaerőkínálat növekedése - paradox módon - nem oka a magas 
munkanélküliségnek, az oksági összefüggés ellentett módon hat: a tapasztalható magas 
munkanélküliség elbátortalanítja a munkaerő-piacra (egyébként) lépni kívánó nőket és 
fiatalokat, csökkentve így a munkaerőkínálatot. 

Az Unió északi országaiban, továbbá Portugáliában és Nagy-Britanniában jellemző a 
legmagasabb aktivitási ráta: a munkaképes korosztályra vetítve 70-80%, miközben 
ezekben az országokban (Dániát is idevéve) tapasztalható a legalacsonyabb 
munkanélküliségi ráta. Svédországban és Finnországban a válságot megelőzően 
kivételesen alacsony munkanélküliség volt jellemző. 
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Az alacsony aktivitási ráta jelentős, kihasználatlan munkaerő-tartalékokra utal. Egyúttal 
különös jelenség az Unióban, hogy egyes régióiban alacsony az aktivitási ráta, miközben a 
munkanélküliség magas (spanyol, dél-olasz, görög régiók). Az európai munkanélküliség 
jelentős részben a munkaerő-kereslet és -kínálat közötti strukturális egyenlőtlenségre 
vezethető vissza, így eredményezve az ún. strukturális munkanélküliséget. 

Háttér afentiek jobb megértésébe^ 

Az Unióban cca. 248 millió munkaképes korú (15-64 év közötti) állampolgár van, 
közülük 246 millió vehető figyelembe hagyományos munkaerő-piaci értelemben. 1997-
ben megoszlásuk az alábbiak szerinti: 

• 124 millió fő teljes munkaidőben foglalkoztatott; közülük 22 millió egyéni, 
független munkavállaló; 

• 25 millió fő részmunkaidőben foglalkoztatott; 
• 18 millió munkanélküli, vagyis aktívan munkát kereső és kész is dolgozni -

közülük 9 millió több mint egy éve állástalan; 
• 79 millió gazdaságilag inaktív, akik közül 11 millió szeretne dolgozni, de 

aktívan nem keres munkát; 

Mindezek alapján: 

• gazdaságilag aktív népességnek tekinthető 167 millió fő (foglalkoztatottak és 
munkanélküliek), az aktivitási ráta 167/246 = 68%. 

• foglalkoztatottsági ráta: a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak 
számának a teljes munkaképes korosztály számához viszonyított értéke: (124+25)/246 
= 60,5%. 

• munkanélküliségi ráta: a munkanélküliek teljes számának és a gazdaságilag 
aktív népességnek a hányadosa: 18/167 = 11%. 

• a tartósan munka nélkül lévők aránya kétféle módon számítható: vagy 9/18 
=49%, vagy 9/167 = 5%, ez utóbbi a tartós munkanélküliségi ráta. 

A képzettségi, szakképzettségi szint is oka a munkanélküliségnek: megfigyelhető, 
hogy az iskolai végzettséggel korrelál az adott réteg munkanélküliségi szintje - a 
képzettségi szint növekedésével a magasabbtól az alacsonyabb érték felé haladva. 

A strukturális munkanélküliség összességében a teljes munkanélküliség mintegy fele 
az EU-ban. 

A munkanélküliség regionális eltérésé 

Amint az már korábban is említésre került, a munkanélküliségi adatok regionálisan 
jelentős mértékben különböznek Spanyolország, Olaszország és Franciaország déli 
részein 20-30%-os munkanélküliségi ráták jellemzőek, de e magas értékek nem kizárólag 
az ottani alacsony termelési szinttel állnak összefüggésben. Görögország és Portugália 
esetében a fajlagos GDP-értékek uniós szinten a legalacsonyabbak, mégis ez viszonylag 
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alacsony (korábban bemutatásra került módon számított) munkanélküliségi rátával 
párosul. Magas a munkanélküliség még Európa északi területein a skandináv országok 
gazdasági szerkezetváltás által erősen érintett régióiban (Finnország), továbbá Kelet-
Németországban, és Franciaország északkeleti részén; e területeken a munkanélküliségi 
ráta 15-20% közötti. Megemlítendő egyes nagyvárosi körzetek ennél magasabb 
munkanélkülisége is, miközben a regionális adatok átlagban kedvezőbbek lehetnek. 

Annak ellenére, hogy az Unió globális munkanélküliségi helyzete 1997-ben hasonló 
képet mutat az 1987. évihez, annak regionális vetülete jelentősen eltérő a 10 évvel korábbitól. A 
skandináv országokban és Dél-Olaszországban rendkívüli mértékben megnőtt a 
munkanélküliség. Nagy-Britanniában, Hollandiában és Írországban ellenkezőleg a 
munkanélküliség számos régióban 4-5%-os. Ugyancsak csökkent a munkanélküliség 
Belgium egyes részein és Észak-Spanyolországban, de e két utóbbi kedvezőbb eset az 
ország egyéb területein bekövetkezett munkanélküliség-növekedéssel járt együtt. 
Nyugtalanító, hogy Spanyolország középső és északi (óceáni) részein, amelyek egyébként 
is az Unió magas munkanélküliséggel sújtott területei, a munkanélküliség tovább 
növekedett Görögországban a szerkezetváltás emeli az állástalanok arányát. 

Az egy évnél régebb óta munka nélkül lévők számának alakulásából 
következtethetünk a munkanélküliség strukturális jellegére: e tekintetben a legmagasabb 
értékeket Dél-Olaszországban találjuk, ahol átlagosan a munka nélkül lévők legalább 2/3-a 
tartósan állástalan, Campaniában 80%-uk az. Görögország középső és keleti területeinek 
60-70%-os értékei is szomorúan beszédesek, amint Spanyolországban az északnyugati 
partvidék, vagy Belgium és Hollandia válság illetve szerkezetváltás sújtotta régiónak 
hasonlóan magas értékei is. 

Nagy-Britannia régióinak többségében és Svédországban a tartós munkanélküliség 
aránya 30-40%-os, míg Dánia, Finnország és Ausztria számos térségében 20-30% körüli. 

A 25 évnél fiatalabbak 2,5-szer nagyobb valószínűséggel találják magukat a 
munkanélküliek között, mint az idősebb korosztályhoz tartozók. Németországot kivéve, 
valamennyi tagországban (és régióban) magasabb a fiatalok munkanélküliségi rátája az 
átlagosnál. A probléma különösen súlyos azokon a területeken, ahol az átlag egyébként is 
igen magas, így Spanyolországban (átlag 40%-os fiatalkori munkanélküliség), 
Finnországban és Svédország északi területein. 

A fiatalkori munkanélküliség gondja nem kevésbé súlyos azokban a régiókban sem, 
ahol az átlagos kép kedvezőbb. Olaszország déli részén - Spanyolország leginkább 
problémás területeihez hasonlóan - magas, 50-60% körüli a fiatalok munkanélkülisége 
azzal a különbséggel, hogy az olasz esetben az ottani átlagnál négyszerte magasabb a 
fiatalkori érték, ami az első elhelyezkedés rendkívüli nehézségére világít rá Mezzogiorno 
egész területén. 

A helyzet hasonló Görögországban is, míg Belgiumban és Franciaországban - itt 
25% körüli értékről beszélhetünk - a fiatalok viszonylag alacsony számát érinti e gond, 
közülük is soknak - a munkaerő-piacra való belépéskor - a képzettségi szintje nem 
megfelelő. 
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A régiók közötti diszparitás a munkanélküliség tekintetében is jelentős: 1997-ben a 
legfejlettebb 10 EU-régió átlagos munkanélküliségi rátája nyolcada (3,6%) a probléma által 
leginkább sújtott területekhez képest (28,1%). 

Az első tíz régió összetételét vizsgálva: a magas munkanélküliségre 1987-ben 
jellemző példaként spanyol régiókat - Ceuta y Melilla, Andalúzia, Extremadura - lehetett 
felhozni; 1997-re csatlakozott hozzájuk Dél-Olaszország is, Franciaország tengerentúli 
tartományainak helyzete is erősen romlott. 

Megemlítendő az is, hogy míg az Európai Közösség egyes régióiban a 
munkanélküliség a hetvenes évek kezdete óta nem, vagy alig változott, addig más 
területeken értéke kétszeresre-háromszorosra nőtt. A diszparitás időben való növekedése 
szintén nem megnyugtató jelenség. 

A diszparitás Unión belüli növekedése együtt jár az egyenlőtlenségek tagországokon 
belüli növekedésével. Az országon belüli területi különbségek a munkanélküliség 
tekintetében Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban a legjelentősebbek. 
Franciaországban Réunion és Elzász, Olaszországban Campania és Trentino-Alto-Adige a 
két szélső érték, Spanyolországban Andalúzia és Navarra, ez utóbbi az ország egyedüli 
olyan régiója, ahol a munkanélküliség az uniós átlag alatti. 

Hollandia, Ausztria és Portugália valamennyi régiójában a munkanélküliség uniós 
átlag alatti, hasonlóan Dániában, Írországban, Luxemburgban. Nagy-Britanniában 
Merseyside a negatív kivétel. 

Váron, rurális és ágazati megközelítés 

A munkanélküliség városi és rurális régiók szerinti alakulását vizsgálva 
megemlítendő, hogy a városi térségek relatíve magas GDP-szintje ellenére 
munkanélküliségük is átlagosnál magasabb. Ugyanakkor a hasonlóan magas 
munkanélküliséget mutató rurális térségek problémája is jelentős, hiszen e területeken a 
mezőgazdaság valamennyi szektor közül a legnagyobb foglalkoztatás-veszteséget 
szenvedte el, akárcsak a feldolgozóipar az 1987-1997 közötti tíz évben. Ugyanakkor a 
szolgáltatások területén nőtt leginkább az álláshelyek száma, ötmillióval növelte e szektor 
álláshelyeinek számát a vizsgált időszakban; a feldolgozóiparban 4 millióval csökkent a 
foglalkoztatottság, összefüggésben az e területen is végbement - versenyképességgel 
szorosan összefüggő - tőkekoncentrációs folyamattal és méretgazdaságossági 
megfontolásokkal is magyarázható fajlagos termékköltség-csökkentési szándékkal. 

Azon 25 régió döntő többségében, ahol a feldolgozóipari szektor domináns helyet 
foglal el a foglalkoztatottság területén, a munkanélküliségi ráta uniós átlag alatti (kivétel: 3 
spanyol régió és a keletnémet tartományok); az első tíz régió átlagában ez az érték 6,2%, 
ami rávilágít e szektor közvetett munkahelyteremtő szerepére is (a szolgáltató szférában), s 
némileg magyarázatul is szolgál e régiók gazdasági sikerességére vonatkozóan. 
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Az ipari szerkezetváltás által érintett európai régiókban a helyzet súlyosabb az 
említettnél. 

A rurális térségek közül jó néhányban a munkanélküliség alatta van az uniós 
átlagnak, de e térségekben az alulfoglalkoztatottság igen jelentős, ami valójában burkolt 
munkanélküliségnek felel meg. 

A városi térségek - ezek gazdasági alapja egyúttal más régiókkal összevetve 
erőteljesebb - munkanélkülisége jelentősnek mondható, A rurális térségekben e probléma 
összefügg az álláshelyek színvonalával és az alacsonyabb bérezéssel is. 

Mindkét régió-típusban találhatók olyan térségek, ahol a gond a szerkezetváltással 
összefüggésben még súlyosabban jelentkezik. 

A nők foglalkoztatottsági helyzete 

A nők helyzete az európai munkaerő-piacon távolról sem mondható kedvezőnek. 
Jóllehet az elmúlt évtizedek munkahely-teremtési intézkedéseinek egyik központi kérdése 
a nők munkához jutásának segítése volt, a növekvő számú női munkavállaló számára ez 
nem bizonyult elegendőnek. Következésképpen: a női munkanélküliség az Unió régióinak 
többségében jóval magasabb a férfiakénál, átlag 12, 5%, a férfiaké 9,5%. 

Az aktív népesség mintegy 40%-át alkotják a nők, ugyanakkor a munkanélküliek fele 
közülük kerül ki, különösen a tartós munkanélküliség jelentős körükben, elterjedt 
részmunkaidős foglalkoztatásuk is. Mindazonáltal pozitív tendencia is megemlíthető: 

• az iskolai végzettség emelkedésével párhuzamosan a munkához jutás 
lehetősége tekintetében csökken a különbség férfiak és nők között - ez utóbbiak javára; 

• a női foglalkoztatottság különösen a szolgáltató szférában nőtt meg. 

A pozitív tendencia a skandináv országokban erősebben jelentkezik, mint az e 
tekintetben 'konzervatívabb' - mediterrán - európai országokban. A fejlődésben 
elmaradottabb régiókban a nők helyzete fokozottan hátrányos, hisz ezeken a területeken 
az általános munkanélküliségi ráta is jóval uniós átlag feletti. 

A munkaerő-piaci helyzet regionális vetülete 

A munkanélküliség Spanyolországban a legmagasabb, mintegy 3,5 millió főt tesz 
ki, jelentős területi diszparitással: északon (Navarra, La Riója, Aragónia) uniós átlag 
közeli, 10-15%-os értékekkel találkozunk, míg Extremadura és Andalúzia 
munkanélküliségi értékei 30% körüliek. A látens munkanélküliség jelentős. 

Portugália helyzete valamelyest más: a kilencvenes éve eleje óta a két ország 
munkanélküliségi jellemzői - dacára a hasonló földrajzi helyzetnek és az egymás 
melSettiségnek - eltérőek: Portugáliában az érték alacsony, 4-8% közötti, szemben 
Spanyolország növekvő munkanélküliségével. A textilipar szerkezeti átalakítása területileg 
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kiegyenlítettebben jelentkezett, még Alentejo - a leginkább sújtott térség -
munkanélkülisége is "csak" 10% körüli. 

Görögországban a munkanélküliség alacsony, de nyugtalanságra okot adóan 
gyorsan nő. 

A szerkezetváltás nem kerüli el a mezőgazdaságot, az ipart, de még a közszféra 
számos területét sem, ugyanakkor az ipari bázis Portugáliához képest kevésbé fejlett; 
egyrészt a növekedés lassabb, másrészt a nők alacsony aktivitási rátája jelentős munkaerő
tartalékokra enged következtetni. 

A nők munkanélkülisége,kétszeresen haladja meg a férfiakét, a 25 év alatti fiataloké 
négyszerte magasabb az ennél idősebb korosztály hasonló adatához képest. Mindezekből 
a jelenségekből az új munkahelyek teremtésének elégtelenségére következtethetünk. 

Írországban a mezőgazdasági foglalkoztatottság csökkenését a gazdaság más 
ágaiban végbement fellendülés ellensúlyozta, így az ország azon kevés nyugati ország közé 
tartozik, ahol a feldolgozóipari foglalkoztatottság folyamatosan nőtt, - 1991 óta 
különösen, a nők munkaerő-piaci helyzetének javulásával párhuzamosan. Ugyanakkor a 
tartós munkanélküliség területi megoszlása országon belüli gondokat takar: a gazdasági 
növekedés a keleti területekre koncentráltan ment végbe, a munkahelyek száma is itt 
emelkedett jelentősen. 

Olaszország déli térségei manapság egy szerkezetváltási folyamatot érnek meg 
számos nagy cég és az állami szektor jelenlévő szereplői racionalizálásra késznyszerülnek. 
Az új munkahelyek teremtésében leginkább a kisvállalkozások járnak az élen. 1987 és 
1997 között a munkanélküliség jelentősen nőtt, főként Calabriában (+7%-pont) és 
Szicíliában (+8%-pont), 24-25%-os értékeket érve el. 

Kelet-Németországban az aktív korú népesség mintegy hatoda van munka nélkül, 
emellett a részleges munkanélküliség is sokakat érint. 

Finnországban - a már korábban említett okoknál fogva -, a kilencvenes évek eleje 
óta jelentősen megnőtt a munkanélküliség, 3,5%-ról 18,5%-ra, különösen sújtva az északi 
és keleti régiókat Az elmúlt néhány évben országosan a helyzet valamelyest javult a 
válságos régiók helyzetében kevéssé mutatkozik pozitív elmozdulás. 

Svédország helyzete hasonló a finnhez: a korábbi, országosan alacsony (2%-os) 
munkanélküliségi ráta 1997-ben elérte a 10%-ot különösen az északi területeken nőtt meg 
jelentősen. 

A magas munkanélküliség az Európai Unió legfőbb gondja. 1998-ban az aktív 
munkaképes korosztályból 16,5 millió fő volt munka nélkül. Néhány térségben a nők 
alacsony aktivitási rátája figyelhető meg. A munkanélküliség egyes régiókat és egyes 
társadalmi csoportokat kiváltképpen sújt a strukturális munkanélküliség ténye és területi 
megoszlása további problémaként jelentkezik. 

A legfejlettebb és legkevésbé fejlett régiók munkanélküliségi adatai jelentős 
mértékben eltérnek egymástól (4-5% kontra 28%), a fiatalok állástalansága az utóbbi 
területeken különösen aggasztó (átlagosan 50%). 
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Minden bizonnyal valószínű, hogy a piac önmagában nem fogja, nem tudja, nem kívánja 
megoldani és kezelni-a kialakult súlyos helyzetet, legyen az területi egyenlőtlenség, vagy strukturális 
munkanélküliség - az állami beavatkozás lehetőségei pedig korlátozottak. 

1.2.3 Demográfiai jellemzők 

Az Európai Unió népessége a 80-as évek véginél valamivel magasabb ütemben tovább 
növekszik. A természetes szaporodás pozitív az Unió egészére, de a népességnövekedés 
nagyobbrészt a bevándorlásnak köszönhető; 1995-ben ez utóbbi tényező a teljes uniós
szaporulat 80%-át adta (a nettó bevándorlás ekkor 760.000 fő volt), az érték csökkent 
valamelyest 1996-97-ben. 

Altalános demográfiai folyamatok 1985-1995 között 

• Az EU össznépessége - a keletnémet területeket is ideszámítva - az 1985-ös 
358,5 millióról 1995-re 371,5 millió főre emelkedett, a növekedés az évtized második 
felében jelentősebb volt. Az átlagos éves növekedési ütem 0,36%. 

• Az Európai Unió népessége elöregedő. A 15 évnél fiatalabb népesség aránya 
tíz év alatt 19,7%-ról 17,6%-ra csökkent, a 65 évesnél idősebb korosztály részaránya 
13,5%-ról 15,4%-ra emelkedett. 

• Az Unió aktív népessége mintegy 8,5 millió fővel emelkedett a vizsgált 
időszakban (165,5 millió fő . 1995-ben), főleg a nők munkába állásának és a 
bevándorlásnak köszönhetően. 

• A 29 évesnél fiatalabb korosztály aktív népességen belüli aránya csökkent, 
részben demográfiai okokból, részben az iskolarendszerben való hosszabb tartózkodás 
következtében. Az 50-64 éves korú férfiak aránya is csökkent az aktív népességen belül 
a korengedményes nyugdíj következtében, míg a nők száma emelkedett. 

Demográfiai előrejelzés 2025-ig 

A demográfiai folyamatok döntően három tényezőtől függenek: a termékenységtől, a 
halandóságtól (és a születéskor várható átlagos élettartam változásától), valamint a 
migrációtól. 

Az Eurostat legutóbb 3 előrejelzést készített, ezek: 
=>a közelmúlt demográfiai folyamatai a továbbiakban is jellemzőek 

maradnak; 
=>a növekvő növekedés forgatókönyve, ami a termékenység növekedését, a 

mortalitás csökkenését és a bevándorlás növekedését feltételezi; és 
=> a mérsékelt növekedés forgatókönyve, melynek induló feltételrendszere 

előbbivel ellentett 

Az első változat regionális vetülete (2000-2005 időszakra) jellemzőiként 
megemlítendő, hogy a különbségek e szinten jóval markánsabban jelentkeznek, a 
növekedéstől a csökkenés irányába való átmenet határozottabb jelleget ölt különösen 
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egyes térségekben az elvándorlás és a természetes fogyás következtében. (Kelet-
Németország, Északkelet-Spanyolország, Olaszország, Skócia délnyugati része, 
Lotharingia, Alentejo, Calabria, Basilicata, Anglia nagyvárosai, Bréma, Bruxelles, Bécs - ez 
utóbbiak esetében a vándorlás iránya a szomszédos régiók felé tart). 

Ugyanakkor növekedésre lehet számítani Spanyolország déli részein (természetes 
szaporodás), Dél-Franciaországban (bevándorlás), Görögországban (mindkét tényező 
következtében). Nagy-Britannia számos régiójában, Belgiumban, Hollandiában szintén nő 
a népesség, ez utóbbi esetében a tengertől elnyert Flevolandban. Növekedésre lehet 
számítani Luxembourg-ban, Németország nyugati részén is, ahol a termékenységi ráta és a 
bevándorlás egyaránt a magasabbak közé tartozik. 

2020 és 2025 között számos régió népessége csökkenni fog. (Olaszország egésze, 
Észak-Spanyolország, néhány görög régió, Nyugat-Németország, Franciaország), a 
termékenységi ráta alacsony értéke, így a természetes fogyás következtében. Az előrejelzés 
csak Nagy-Britannia és Svédország esetében mutat a szinten tartáshoz közeli 
termékenységi értéket. Dél-Franciaország népessége a belső vándorlás (időskorúak 
áttelepülése) és az Észak-Afrikából való bevándorlás következtében vélhetőleg folytatódni 
fog. 

A második és harmadik változat megállapításait a termékenységre, mortalitásra és 
migrációra vonatkozó meglehetősen bizonytalan feltételrendszer némileg kérdésessé teszi. 

A gyorsabb népességnövekedést tételező változat szerint 2025-re az EU15 
népessége meghaladja majd a 423 milliót, a mérsékelt verzió szerint 358 millióra 
csökkenne. 

A népesség elöregedése 

Mindhárom változat szerint a 65 évesnél idősebb korosztály népesség-aránya 
növekedni fog; e folyamat egyébiránt már 1950 óta jellemzi Európa országait Jelenleg e 
korosztály népessége évi 1%-kal, 800.000 fővel gyarapszik. Ez a növekedési ütem duplája 
a teljes népességnövekedésnek. 

2025-re az eltartott - eltartó arány is romlik, az 1995-ös 1 : 4,3 arányról, kevesebb, 
mint 1 : 3 -ra. 

Az Unió országait az elöregedés nem egyformán érinti: a viszonylag fiatalkorú 
népességű országokban a helyzet kedvezőbb (Írország, Luxembourg Hollandia), az 
eltartottak aránya 20% . (1995) Hasonló a helyzet EK-Franciaországban, Dél-
Spanyolországban és Dél-Olaszországban, Ausztria nyugati részén, DNY- és ÉK-
Németországban. 

Viszonylag magasabb a 65 évnél idősebb eltartottak aránya Dél-Franciaországban, 
Spanyolország északi részén, Svédország északi és középső területein; részben a 
munkaképes korosztály elvándorlása (Svédország), részben a nyugdíjasok betelepülése 
(Dél-Franciaország) következtében. 
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Míg 2005 előtt jelentős mértékű elöregedés nem várható Nagy-Britanniában, 
Svédországban és Írországban, addig Észak- és Közép-Olaszországban a helyzet ettől 
eltérő. Ugyancsak elöregedő Németország déli és keleti területe, Dél-Franciaország és 
Görögország szárazföldi része. 

Az EU korösszetételének jelentős változása az elöregedés tekintetében 2025 tájékán 
várható: az eltartottak aránya a munkába állók számához képest 40% körüli értékre nő 

Észak-Olaszország és Közép-Franciaország több régiójában, jelentős részben az 
alacsony születési arányszám következtében. 

Az időskorú eltartottak viszonylag alacsony aránya (25%) csak Dél-
Spanyolországban, Észak-Portugáliában, a Párizs környéki francia régióban és Nagy-
Britannia egybefüggő nagyvárosi övezeteiben lesz várható. Hollandiában - mely jelenleg 
viszonylag fiatal népességű - a 65 éves és ennél idősebb korosztály részaránya jelentősen 
növekszik. Tendencia, hogy az időseken belül a 80 évnél idősebbek aránya is 
megnövekszik 2000 után (27%-ra), kiváltképpen Görögországban, Spanyolországban és 
Olaszországban, komoly kihívások elé állítva az egészségügyi ellátórendszereket. 

Az eltartottsági ráta. a munkaképes kort még el nem érő és azt már túllépő népesség 
aránya a 15-64 éves munkaképes korosztály lélekszámához képest. Ez a mutató kifejezi a 
termékenységi ráta alakulásának, a születéskor várható élettartam változásának és a bevándorlásnak a 
népesség korszerinti összetételére gyakorolt (együttes) hatását, illetve következményeit. 

Az EU-ban ez az érték mára, az elmúlt 20 év során 0,55-ről 0,5-re csökkent, - vagyis 
100 munkaképes korúra 50 eltartott jut -; a születések számának a nyugdíjas népesség 
lélekszám-növekedésénél nagyobb mértékű csökkenése következtében. 

2000 után azonban a ráta folyamatos növekedése várható, 2025-re elérve a 0,58-as 
értéket. 

Az eltartottsági ráta alakulását regionális szinten vizsgálva: a legalacsonyabb 
eltartottsági értékek a fővárosokban és azok környékén jellemzőek, ugyancsak alacsonyabb 
az érték Németország és Ausztria régióinak többségében; ugyanígy Észak-és Közép-
Olaszországban az alacsony születésszám miatt. 

A gazdaságilag fejlettebb térségekben az alacsony születésszám rátát csökkentő 
hatását erősíti a munkaképes korúak bevándorlása e területekre (Darmstadt, Felső-
Bajorország, Lombardia). A legmagasabb értékeket azokban a régiókban találjuk, ahol a 
fiatalkorúak aránya az átlagosnál magasabb, összefüggésben e régiók magasabb születési 
arányszámával. (Írország, Franciaország több területe, Spanyolország). 

Az időskorúak számának növekedése először (2005 táján) Nyugat-Németország és 
Észak-Olaszország régióiban érezteti majd hatását a ráta növekedésében; 2025 körül az 
egész Unióban - a gyerekszám relatív csökkenése ellenére. 

Valószínű, hogy az eltartottsági ráta igen magas (0,6 feletti) értéket ér el 
Franciaországban (középső régiók), Svédországban és Finnországban, az említett 
országok fővárosi körzeteit leszámítva. 
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A ráta növekedésének pénzügyi következményei vélhetően súlyosak lesznek. 

Az aktív korú népesség számának becslésére, az aktivitást ráta alakulására - ezen 
keresztül a társadalom eltartóképességén - vonatkozó becslések erősen bizonytalanok; 
egyvalami azonban biztos: mindez nagyban függ az Unión belüli munkahelyteremtő 
képességtől. 

Megjegyzendő még, hogy az előrejelzések az aktív korosztály esetében is 
elöregedési folyamatot mutatnak: a jelenlegi átlag 38 évről 41 évre nő a munkában állók 
átlagos életkora 2025-re. E folyamat az Európai Unió egészére jellemző. 

1.3 Az Európai Unió Strukturális Alapjainak szerepe a régiók 
felzárkóztatásában 

Az alábbi elemzés az Objective 1., 2., és 5/b támogatási területeken végbement 
folyamatokat mutatja be 1989, az Alapokat érintő reform kezdete óta. 

A hangsúly egyrészt a foglalkoztatás - munkanélküliség, másrészt a fajlagos 
GDP - termelékenység vizsgálatán van. 

Az Objective 1 területek hozzávetőleg az Unió népességének 25%-át érintik, 
mintegy 92 millió embert. E területek jellemzően az EU periférikus fekvésű térségei, 
hátrányos helyzetük több okkal magyarázható: 

> infrastruktúrájuk közepesen fejlett színvonalú, 
>• a munkaerő szakképzettségi szintje viszonylag alacsony, 
> az intézményrendszer nehézségekkel küzd. 

E térségek - átlagosan - az Unió legalacsonyabb fajlagos GDP-értékeit felmutató 
régiói, cca. az átlag 68%-ával. Az Objective 1. területekre egészében elmondható, hogy a 
termelékenység elmarad az Unió többi részén tapasztalhatótól. A foglalkoztatás szintje is 
alacsonyabb, 1997-ben a munkaképes korosztály (15 - 64 év) átlagosan 52%-a volt 
ténylegesen foglalkoztatott. (Az EU egészére ez az érték 61%.) 

Fentiekből következik, hogy e régiók munkaerő-piaci helyzete jóval kedvezőtlenebb 
a fejlettebb területekkel összevetve, a munkanélküliségi ráta átlag 16,2% . 

A magas szintű munkanélküliség sok esetben alacsony aktivitási rátával párosul, ez 
utóbbi főleg a nőket érinti. A foglalkoztatottságot tekintve: az elmaradott térségek eltérő 
jellemzője az Unió többi területéhez képest a mezőgazdaságban dolgozók viszonylag 
magasabb aránya (10%); ugyanakkor a szolgáltatási szféra e területeken is a legjelentősebb 
'foglalkoztató1: a munkában állók 60%-a dolgozik e szektorban. 

Az Objective 1 területeken 1988-1996 között végbement gazdasági növekedés 
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(a fajlagos GDP-növekedést értve ez alatt) teljes egészében a termelékenység 
növekedésének és nem a bővülő foglalkoztatottságnak köszönhető. A termelékenység 
növekedése magasabb szintet ért el ezeken a területeken, mint másutt az EU-ban. 

Az elmaradott térségek részesedése az Unió teljes (6 forrásból származó) kiegyenlítő 
támogatásaiból 68%-ot tesz ki, az Objective 2. területek részesedése 11%, az Objective 
5/b területeké 4%, végül az Objective 6. célterületeké 0,5%. 

A felsorolt, területi felzárkózást szolgáló célkitűzések által érintett uniós népesség 
aránya 51% (!), a teljes népesség fele. A támogatások 55%-a négy országba, a kohéziós 
országokba áramlik, döntően az 1. sz. Célkitűzés finanszírozásán keresztül. 

Számottevő különbségekről beszélhetünk a kohéziós országokon belül is: a fajlagos 
GDP tekintetében az egyik pólust Írország, a másikat Görögország/Portugália kettőse 
képviseli. 

A munkanélküliség alapján épp ez utóbbi két ország adata mondható kedvezőbbnek 
(7-8%), szemben Spanyolország magas, 24%-os értékével. 

Az elmaradott térségeken belül 3 alcsoportot különböztethetünk meg 

, 1. Az első egy eléggé vegyesnek mondható régió-csoport, a 
legmagasabb fajlagos GDP-szinttel jellemezhető térségek: Írország továbbá 
a mediterrán térségből Korzika, Cantabria (Spanyolország), Attika 
(Görögország), Lisszabon, Molise (Olaszország); továbbá az északabbi 
területek közül: Hainaut (Belgium), a Skót-Felföld és a Szigetek, Észak-
Írország és Kelet-Berlin tartoznak ide. 

E régiók mindegyike 1996-ban a 75%-os küszöbérték feletti GDP-
szintet ért el. 

2. A második csoportot azon régiók alkotják, ahol a fajlagos GDP-
szint valamivel elmarad az uniós átlag 75%-ától (71-75%), ezek: Notio 
Aigaio (Görögország), Kréta, a Kanári-szigetek, Szardínia, Burgenland, 
Puglia, Flevoland (Hollandia), Merseyside, Valencia (Spanyolország), Ita 
Suomi (Finnország). 

3. A harmadik csoport azon régióké, ahol a fajlagos GDP-szint jóval a 
75%-os küszöbérték alatti, 70% vagy ennél alacsonyabb. E területek: a 
görög, a kelet-német, a közép- és észak-spanyol, a portugál, és a legdélebbi 
olasz régiók. 

Az Objective 2 és 5/b támogatási területekről az alábbiak mondhatók el röviden: 

A 2. sz. Célkitűzés területei (átalakuló ipari területek) népessége 61 millió fő, az Unió 
teljes népességének 16%-a; e területek jellemzően az EU leginkább urbanizált térségeiben 
találhatók. Az átalakuló rurális térségek (5/b) népessége 32 millió fő (a teljesnek 9%-a). 
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Az Objective 2 területek legfőbb gondja - hagyományos ipari bázisuk 
megrendülésével összefüggésben - az alkalmazkodás, s ennek eredményeként új helyi 
gazdasági szerkezet megteremtése. A probléma elsődlegesen munkaerő-piaci jellegű, itt 
jelenik meg, - magas munkanélküliség formájában. 

Az új munkahelyek teremtése e régiókban elégtelen színvonalú, az átlagos 
munkanélküliség 12%. Ez utóbbi növekedése 1989-1997 között az Unió 3 legnagyobb 
tagállamának érintett térségeiben volt a legmagasabb: Németországban, Franciaországban 
és Olaszországban, de Belgium és Svédország munkanélküliségi adatai sem a legjobbak. 

Az Objective 2 területek hagyományos (hanyatló) iparágai jellemzően: kohászat, 
textilipar, ruhaipar, járműgyártás és fémfeldolgozó-ipar. 1986-1992 között ezek az ágazatok 
szenvedték el a legmagasabb munkaerő-veszteséget. 

Az Objective 5/b területek átlagos munkanélkülisége uniós átlag alatti (7,8%), de 
1989-1997 között tendenciájában emelkedő, s jellegében strukturálisnak mondható. 

A Strukturális Alapok hozzájárulása a fejletlenebb térségek felzárkóztatásához 
viszonylag jelentős, legalábbis a GDP-szintek alakulása alapján. Ugyanakkor az is látható, 
hogy a támogatások eredményeképpen a termelékenység nőtt, a foglalkoztatottság 
kevésbé. Nőtt e régiók versenyképessége is, a rövidtávú munkahelyteremtő hatás viszont 
alig jelenik meg. 

Az Alapok gazdasági növekedést serkentő hatása lemérhető a számokból: egyes 
elemzők szerint 1989-1993 között a támogatások hozzájárulása Görögországban és 
Portugáliában az évi növekedéshez + 0,9% /-pont/, Írországban 0,8 , Spanyolországban 

0,3 %. 1994-1999 között rendre: 1; 0,6 ; és 0,5%-pont. 

Ezeket az értékeket az érintett országok GDP-jének százalékában meghatározott 
éves támogatási nagyságrendekkel kell összevetni, ezek: Portugália esetében 3,2%, 
Görögországnál 3,4%, Írország vonatkozásában 2,1%, Spanyolország esetében 1,1% . 
Görögországban és Portugáliában a növekedés a kapott támogatásokhoz viszonyítva 
kisebb, mint a másik két országban. 

A támogatások munkahelyteremtő'hatása fentieknél szerényebb: 1999-re mintegy 800.000 
munkahelyről mondható el a négy kohéziós ország egészére, hogy az uniós támogatások 
eredményeképpen jött létre. 

Megjegyzendő, hogy az Agenda 2000 dokumentumban az 1999. utáni költségvetési 
periódusra megfogalmazott, a Strukturális Alapokat is érintő reformelképzelések háromra 
szűkítik a jelenlegi hét támogatási célkitűzést. 

1.4 Közép- és Kelet-Európa csatlakozni Mvánó országainak jellemzése 

Az Európai Unió bővítése komoly esélyt jelent mind az Unió mind a csatlakozásra 
váró országok számára. A vizsgált EU bizottsági jelentés - történelmi, földrajzi, politikai, 
társadalmi és gazdasági okokból - a csatlakozni kívánó országokat együttesen (!) kezeli, 
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meg kell mondani: meglehetősen elnagyoltan. Az érintett országokban 1989-90 óta (ill. 
után) jelentősen eltérő ütemben és mélységben végbemenő gazdasági-társadalmi 
folyamatok vizsgálata - a jelentésben foglaltakhoz képest - jóval árnyaltabb közelítést 
érdemelne. 

A gazdasági folyamatok közül az érintett országcsoport esetében a piacgazdaságra 
való áttérés, a nemzetközi kereskedelembe való fokozottabb bekapcsolódás, és az ezt 
szolgáló intézményrendszer kialakítása említendő; a demográfiai folyamatokat illetően: a 
stagnáló vagy éppen csökkenő számú népesség a kivándorlás és a csökkenő termékenység 
ill. születésszám következtében,. 

A piacgazdasági átmenet radikális szerkezetváltásra kényszerítette ezen országokat, 
egyes ágazatokban jelentős munkanélküliséget okozva, élezve az országokon belüli területi 
különbségeket. A csatlakozni kívánó 10 ország legfontosabb kereskedelmi partnerei a 
térséggel közvetlenül szomszédos EU országok, ugyancsak meghatározó ezek szerepe a 
befektetések területén. 

Az EU a csatlakozással kapcsolatos állásfoglalását és a követelményeket az 1993-as 
Koppenhágai és az 1997-es Luxembourgi Nyilatkozatokban rögzítette: előbbi a taggá 
válás leglényegesebb kritériumait, utóbbi a tárgyalások megkezdését és menetét rögzíti. 

Az érintett 10 ország a következő: Bulgária, Csehország, Észtország, Magyarország, 
Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia. (Málta és Ciprus nem 
tárgya jelen elemzésnek.) 

1.4.1 A tagjelöltekről 

Érdekes képet rajzolhatunk fel, ha az Uniós csatlakozásra törekvő közép- és kelet
európai országok néhány jellemzőjét összehasonlító célzattal együttesen - de nem 
elnagyoltan - tesszük vizsgálat tárgyává, „bemutatva a differenciált kelet-európai gazdasági 
tér sajátosságait, a felkészülés színvonalának különbözőségeit, az igen eltérő politikai, 
intézményi környezetet." j^orváth Gy., 2000) E törekvésünk során kiváltképpen négy 
forrásmunkára támaszkodunk10: 

A) A „keleti blokk" országainak tervgazdaságában folytatott látszólagos kiegyenlítő 
politika szinte egyetlen eredménye az volt, hogy a nagyrégiók között az európai 
helyzetképtől eltérő, kiugró különbségek nem voltak regisztrálhatók a 90-es évtized elején. 
Az általánosan gyenge gazdasági teljesítőképesség miatt az elmaradottság területi eloszlása 
egyenletesnek tűnt. A változások regionális hatásait vizsgálva az érzékelhető, hogy a 
fővárosi régiók minden országban az átalakulás nyertesei lettek. A regionális politika 
kialakulását három tényező akadályozza az átmenet időszakában: az önálló regionális 
politika megjelenésének korlátozott támogatottsága kormányzati körökben, a területi 
fejlesztési intézményrendszer gyengesége és a területi közigazgatás megoldatlansága. A 

-W'a) Horváth Gyula: Az átmenet regionális hatásai Kelet-Európában (in. Horváth Gyula: Európai regionális politika, 
pp. 156-186.) 

b) Ehrlich-Révész-Tamási: Kelet-Közép-Európa: honnan — hová? (Akadémiai Kiadó, Budapest 1994) 
c) Csaba László: A kibővítési verseny (Európai Tükör, 2000/1. sz. pp. 10-35.) 
d) 2. Kohéziós jelentés. Brüsszel, 2001. 
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kelet-európai országok felkészültsége a modern regionális politika fogadására lényeges 
különbségeket mutat. Legkedvezőbb a helyzet Magyarország esetében, itt a 
területfejlesztés jogi, intézményi és statisztikai felkészültségét az EU Bizottsága 
megfelelőnek találta-^orváth Gy, 1998) 

B) Érdekes annak láttatása is, hogy a „Visegrádi Négyek" országai - e helyütt 
Magyarországot nem taglalva - miként látják önmagukat, területi fejlettségbeli eltéréseik 
okait, fejlődésükre kiható nemzetközi környezetüket, és ennek messzemenő 
összefüggéseit a 90-es évtized közepén. 

Lengyelország 1 1 

Lengyelország legfontosabb szomszédja Németország, mely az Európai Uniótól függedenül is 
hagyományosan érdekelt egyes nyugat- és észak-lengyelországi területekben (Gdansk és a volt 
Kelet-Poroszország). Lengyelország északnyugati része közvetlen hátországa Berlinnek, amely alig 70 
kilométerre fekszik a lengyel államhatártól. Németország érdeklődése részben történelmi, részben 
szimbolikus jellegű, mert a mai Lengyelország nyugati és északi területei évszázadokon keresztül a 
Porosz Állam, majd a Német Birodalom részét képezték. 

A keletnémet területek reintegrálásával párhuzamosan a Lengyelországba irányuló német 
beruházás növekedni fog és ennek dinamizáló hatása lesz. Nem elképzelhetetlen, hogy Lengyelország 
közeledése AZ Európai Unióhoz a német gazdaságba integrálódásán keresztül jog megvalósulni. 

A lengyel gazdaság regionális szerkezetit vizsgálva: a hivatalos statisztika nem tartalmazza a 
GDP-t regionális bontásban. A lengyel gazdaság növekedési ütemét 2005-re évi 4,5%-ra becsülik. 
Egyes régiókban azonban ennél sokkal gyorsabb, másokban sokkal alacsonyabb lesz a növekedés 
üteme. 

Az urbanizáció-iparosítás-jólét szerkezetét tekintve, a lengyel városi központok egyúttal az 
ipariak is. Az új folyamatok nem változtatták meg ezt a képet, sőt ellenkezőleg, az ipari szerkezet 
átalakulása az ipari termelés még nagyobb koncentrációját eredményezte a vezető régiókban. 

A munkaerő-piacon végbement változások a lengyel átalakulás egyik legjellemzőbb hatását 
mutatják, hiszen az elvesztett és az újonnan létrejövő munkahelyek száma általános gazdasági 
folyamatokat tükröz. 
A foglalkoztatottak számának regionális változásait a következők jellemzik: 

1. Azokban a régiókban volt a legnagyobb a foglalkoztatás csökkenése, ahol nagy 
volt az állami mezőgazdasági vállalatokban alkalmazottak számaránya. 

2. Az ország nyugati-középső része (Wielkopolska) állt leginkább ellen a 
foglalkoztatottság csökkenésének 

3. Ugyanez jellemzi a falusi, keleti régiókat. 
4. A nagy városi ipari központok "közbenső módon" viselkedtek, vagy csak 

viszonylag kevés munkahelyet vesztettek 

A magánszektor többnyire a nagyvárosi központokkal rendelkező régiókban nyert terett 
Varsó, Poznan, Lodz, Wroclaw, Krakkó, Szczecin. Itt volt a legnagyobb az állami szektorban 
dolgozók számának csökkenése és a magánszektorban dolgozók létszámának növekedése. A falusi, 
elmaradott régiókban mindkét szférában csökkent a foglalkoztatottság. 

1 1 G. Gorzelak - B. Jalowiecki: Lengyelország fejlődése 2005-ig (in: Ehrlich - Révész-Tamási (1994) pp. 189-287.) c. 
országtanulmány alapján 
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A munkanélküliség ráta erősen differenciált az egyes régiókban. Varsóban 12 munkanélküli jut 
egy állásajánlatra, de néhány keleti régióban ez az adat az ötszázat is meghaladja. Nyilvánvaló: a 
nagyvárosok (Lodz kivételével) viszonylag jobb helyzetben vannak, bár az egy állásajánlatra 
jutó munkanélküliek 50-70 közötti száma nem éppen a virulens városi munkaerő-piac jele. A lodzi 
régió az egy állásra jutó 192 munkanélkülijével azonos helyzetben van, mint a keleti elmaradott 
vidéki régiók és mint az ország északi része, ahol az állami mezőgazdaságban a legtöbb régi 
munkahely megszűnt 

Az átalakulás regionális lehetőségeit tekintve úgy tűnik, a leginkább iparosított, a hagyományosan 
magas szinten urbanizált, infrastruktúrával is jól ellátott régiókat kevésbé terhelik az átalakulás 
negatívumai. Ezekben volt a privatizáció a leggyorsabb, képesek voltak új tőke bevonására, és 
megvédték pozícióikat az ország gazdaságában. Ennek eredményeképpen az ország regionális 
szerkezetét meghatározó hagyományos ipari — urbanizációs - infrastrukturális komplexum nem tűnt 
el, sőt megerősödött: az erősek erősebbekké válnak, a gyengék továbbra is gyengék maradnak 

A gazdasági és társadalmi struktúrákban érvényesülő polarizációs hatások a lengyel 
térségekben is megnyilvánulnak Majdnem biztos, hogy a regionális különbségek a jövőben 
tovább nőnek 

Csehország 1 2 

Csehország regionális szerkezetét három szinten vizsgálhatjuk: a körietek (számuk 75), a régiók 
(számuk 7: Közép-Csehország, Dél-Csehország, Nyugat-Csehország, Eszak-Csehország, Kelet-
Csehország, Dél-Morvaország, Észak- Morvaország), valamint Prága és a területek szintjén 
(Csehország, Morvaország, Szilézia). Közigazgatási egységként jelenleg csak a körzet létezik 

Az örökség és a regionális deformációk fő vonásai az alábbiakban foglalhatók össze: 

A II. világháború alatt a cseh területek viszonylag csekély kárt szenvedtek 
Az állam tervszerű erőforrás-újraelosztása némileg csökkentette a legmélyebb 

gazdasági és társadalmi különbségeket és egyensúlytalanságokat az egyes régiók között 
Nem tűnt el a Cseh Köztársaság régóta fennálló megosztottsága az 50. szélességi 

fok mentén az iparosodott északra és a fejleden délre. Nem kérdőjéleződött meg Prága 
rendkívül erős központi szerepe. 

Az újonnan keletkezett egyenlődenségek közül a legfeltűnőbb az, ami a német és 
osztrák határ menti és a központi fekvésű területek között jött létre. Az őshonos lakosság 
kiköltöztetése (sic!), elégtelen számú és instabil státusú új telepesekkel történő felváltása, a 
katonai és biztonsági előírások a határon átvezető utak lezárása, a "vasfüggöny" menti területek 
közelében a gazdasági fejlődés elfojtásának stratégiai érdeke a határ menti területek (különösen 
Délnyugat- és Dél-Csehországban, Nyugat-Csehországban és Dél-Morvaországban) 
marginalizálódásához és stagnálásához vezetett 

A határ menti területeken túlmenően "belső perifériák" is keletkeztek: ezek 
elsősorban alacsony népsűrűségű mezőgazdasági körzetek ahonnan az emberek elvándoroltak 
ahol alacsony az egy főre eső jövedelem, fejleden az infrastruktúra és a lakásépítés. Ide tartozik 
Közép-Csehország szélső körzeteinek többsége. 

A cseh területek fejlődési dinamikája az ország keleti (morva) vidékei felé tolódott 
el a nyugati (cseh) vidékekről. A Varsói Szerződés geopolitikai és stratégiai érdekei valószínűleg 
szerepet játszottak ebben a folyamatban. 

A "szocialista iparosítás", amely elsősorban a nehézipari, hadiipari tőkejavakat 
előállító ágazatokra összpontosított, fenntartotta, sőt erősítette számos ipari agglomeráció 
monokultúrás jellegét, rendkívül sebezhetővé tette őket a változó külső hatásokkal szemben és 
számos társadalmi problémát okozott (Eszak-Csehország, Ostrava környéke Észak-
Morvaországban és más régiók). 

1 2 Michal Illner (ed.) : A Cseh Köztársaság az 1989-es átalakulás után: a változások forgatókönyve 2005-ig (in: uo., pp. 
291-394.) c. országtanulmány alapján 
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Az elavult ipari infrastruktúra, az egyoldalú nehéziparra koncentrálás és a jóléti 
intézkedések elhanyagolása károkat okozott a környezetben, egyes ipari agglomerációkban és 
városi központokban (Észak- és Északnyugat-Csehország, Ostrava környéke, Prága, Brno és 

Tizen városa a leginkább érintettek). 
Elhanyagolták a lakásállományt és a városi infrastruktúrát. A lakásépítés 

elsősorban a városszéli lakótelepeken valósult meg, a városközpontok (több közülük 
történelmi) sürgős felújításra szorulnak. Ugyanez vonatkozik a városi infrastajktúrára. 

Országszerte elhanyagolt a közlekedési és távközlési hálózat Különösen fejletlen 
a cseh területeket a Nyugattal összekötő úthálózat. 

Az 1989 utáni változások regionális hatásai szempontjából az alábbi négy folyamatnak volt a 
legnagyobb hatása: (1) az ország geopolitikai helyzetének változása, (2) demokratizálódás, (3) a 
tulajdonviszonyok változásai és a külföldi tőke beáramlása, végül (4) a gazdasági szerkezetátalakulás. 

A geopolitikai változásnak komoly hatása volt a regionális szerkezetre- Az ország gazdasági súlypontja 
nyugat, tehát Csehország felé tolódott. A német és az osztrák határvidék most előnyt szerezhet a 
fejlett országok közelségéből és a viszonylag épségben megőrzött környezetből: a külföldi 
befektetők és a turisták kedvelt célpontjává vált Vonatkozik ez általában a nyugat- és a dél
csehországi régió zömére. Egyes morvaországi, a szlovák határ menti régiók viszont amelyek a 
múltban kedvező fejlődési potenciállal rendelkeztek és az ország legkiegyensúlyozottabb területeit 
képezték, fokozatosan marginális helyzetbe kerülnek. 

Az átalakulás regionális jellegzetességei közül a legfontosabbak a következők: 

Tovább javulnak az ország nyugati peremén fekvő, vagy szélesebb értelemben a 
határon túli területekhez szorosan kapcsolódó régiók fejlődési esélyei. 

A Németországgal felújított kapcsolatok és a német látogatók áradata társadalmi, 
kulturális, esetleg politikai feszültséget is okozhat elsősorban azokban a régiókban, ahonnan 
1945 után a német lakosságot kitelepítették. 

A gazdaságukat kohászatra, szénbányászatra és más hanyadó ágazatokra alapozó 
régiók helyzete tovább romlik 

Jók a fejlődés kilátásai a diverzifikált gazdasági szerkezettel, autóiparral, a gépipar 
bizonyos ágazataival, fejlett szolgáltatásokkal, erős idegenforgalommal rendelkező régiókban 

Az átlagnál jobbak a fejlődés lehetőségei ott, ahol magasabb a privatizált 
vállalatok aránya és erósebb a külföldi tőke beáramlása. 

Az ökológiai potenciál a gazdasági adottságok hasznosíthatósága szempontjából 
elsődleges fontosságú tényező. Az erősen szennyezett környezet Északnyugat-Csehországban 
vagy Észak-Morvaországban egyre inkább hátrányt jelent, negatívan befolyásolja a migrációt és 
a progresszív vállalatok telepítési döntéseit 

Dél-Csehország, viszonylag épen megmaradt környezetével, a régió társadalmi 
stabilitásával és Ausztria, valamint Németország közelségével, mind a fejlődőképes iparágak, 
mind a bevándorlás, mind pedig az idegenforgalom vonzó célpontjává válik 

Nagyon kedvezőek Prágának mint kulturális, kisebb mértékben (!) mint 
nemzetközi gazdasági központnak a fejlődési lehetőségei. 

Szlovákia 1 3 

„Szlovákia Kelet-Közép-Európa legkisebb és legfiatalabb állama. Fejlődése azon múlik, 
milyen politikai fejlemények zajlanak a környezetében, mennyire lesz sikeres az átalakulásban, tagja 
lesz-e az Európai Uniónak Ha Szlovákiát kizárják a Visegrádi Csoportból, ha lemond arról, hogy 
integrálódjon a nyugat-európai struktúrákba, akkor a keleti befolyási övezetbe kerül, ahol 
Oroszországé a döntő szó. Az sincs kizárva, hogy felújítva a Kisantantot (az új körülmények között) 

1 3 i. m. Szlovákia lépései az EU-tagság felé c. részből (pp. 397-485) 
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megkísérel szövetségre lépni Romániával. (?) Ez az út különösen negatív következményekkel járna, 
hiszen a Cseh Köztársaságtól eltávolodva, Szlovákia még inkább megszenvedné, ha egyéb ösztönző 
és fontos gazdasági, kulturális, társadalmi kapcsolatoktól is elvágnák A környező országoknak is 
kockázatot jelentene, ha Szlovákia szorosabb kapcsolatba lépne a politikailag és gazdaságilag 
egyaránt bizonytalan Ukrajnával, hiszen a Szlovákia által alkotott földrajzi ék Magyarország és 
Lengyelország között közelebb vinné a bizonytalanság forrását Európa közepéhez. Ezért az érintett 
országoknak is érdeke megtartani Szlovákiát szabad csoportosulásukban. Az IMF, a Világbank és 
mások által befektetett külföldi tőke és kölcsön hasznos eszköz lehet a szlovákiai átalakulásbarát 
intézkedések megvalósításához." 

C) A csatlakozásra váró közép- és kelet-európai országok közötti „bővítési 
versenyhelyzet" kialakulását teszi beható vizsgálat tárgyává alább röviden hivatkozott 
tanulmányában Csaba JLór̂ /o'.14 

A szerző szerint „a kibővítési politika ingadozik minél inkább belátható közelségbe kerül 
egy-egy posztszocialista ország fölvétele, annál szembeödőbb, hogy az EU-nak nincs olyan átfogó 
stratégiája, aminek alapján előre rögzített és átlátható elvek és eljárások keretében vehetne fel tagjai 
közé tetszés szerinti számú új tagot". Márpedig „ha nincs - megfelelő feltételek beállta esetén 
elérhető - automatikus tagság, akkor a tagjelöltek objektíve versenyhelyzetben vannak és ezért köztük 
bármiféle együttműködés eleve csak alárendelt jellegű lehet A verseny a taggá válás lehetséges 
időpontjára és feltételeire egyaránt kiterjed, már csak azért is, mert az E U felvevőképessége és 
finanszírozási hajlandósága behatárolt" (Csaba L., 2000) 

Magyarország versenyhelyzete az elmúlt egy-másfél évben saját teljesítményétől teljesen 
függedenül alapjaiban átrendeződött, összefüggésben azzal, hogy Helsinkiben a jelentkezők körét a 
korábbi hatról tizenháromra növelték 

A szerző hivatkozott tanulmányában közöl egy igen beszédes táblázatot: 

1. táblázat. A maastrichti konvergenciamutatók alakulása 1997-98-ban 

Fogyasztói árak (évi Államháztartás i Államadósság a Hosszútávú 
' adag, %) hiányok a GDP %- GDP %-ában kamatok 

ában (évi átlag, %) 
1997 - 1998 1997 - 1998 1997 - 1998 1997 - 1998 

Közép- és Kelet Európa 
Albánia 32,1 -20,9 -12,6 - -10,4 71,3 - 59,4 35,2 - 19,9 
Bulgária 1082,2 - 22,3 -2,1 - 0,9 104,4- 84,3 209,9- 14,2 
Horvátország 3,6 - 5,7 -2,5 - -1,0 29,1 - 27,5 14,1 - 16,1 
Csehország 8,4 -10,7 -1,9- -2,3 13,0 - 13,7 "13,5 - 11,5 
Észtország 11,2 - 8,2 2,0- -0,3 6,0 - 5,1 10,9 - 14,7 
Magyarország 18,3 -14,2 -5,4- -5,3 62,9 - 59,9 20,1 - 16,4 
Leítország_ 8,4 - 4,7 0,1 - -0,8 12,7 - 11,1 13,4 - 15,0 
Litvánia 8,8 - 5,1 -1,8 - -5,8 21,2 - 22,5 12,2- 16,7 
Macedónia 1,5 - 0,6 -0,4- -1,8 50,7 - 54,4 21,6 - 20,5 
Lengyelország 15,1 -12,0 -3,1 - -3,3 43,8 - 39,3 20,1 - 18,0 
Románia 154,8- 59,1 -4,6- -5,7 28,2 - 32,3 138,8 - 105,0 
Szlovákia 6,1 - 6,7 -5,2- -6,0 27,1 - 30,6 21,6 - 18,9 
Szlovénia 8,4 - 8,0 -1,7- -1,4 23,5 - 24,0 21,6 - 15,4 

1 4 Csaba László: A kibővítési verseny (Európai Tükör, 2000/1. sz, pp. 10-35.) 
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Földközi-tengeri országok 
Ciprus 3,6 - 2,2 -5,3- -6,4 56,1 - 60,9 6,4 - 7,3 
Málta 3,1 - 2,4 -9,7- -10,5 51,6- 56,3 7,3 - 6,0 
Törökország 85,7 - 84,7 -9,0- -10,3 48,4 - 48,0 122,5 - 142,0 
Emlékeztető adatok 
Euró övezet 1,6-1,1 -2,5- -2,1 75,1 - 73,4 6,0 - 4,7 
Egyezményes 
érték 

2,6 - 2,2 -3,0- -3,0 60,0 - 60,0 8,0- 6,6 

Forrás: Economics of Transition 7. évf. 3. sz.(1999) 787. old. 

A táblázatban összegzett adatok igen tanulságosak. Az EMU-nak való megfelelés ugyan nem 
belépési követelmény, de az amszterdami szerződés óta azt minden új belépőtől elvárják, hogy 
gazdasága "karnyújtásnyira" legyen az egységes valuta megkövetelte szinttől. 

Fentiek alapján elmondható: a gazdaságok EU-érettsége és a többi reálteljesítmény-mutató 
alapján továbbra is létezik az első kör, mert a második körbe sorolt országoknál nem ment végbe 
olyan rendszerbeli átalakulás, ami előrelépésüket megalapozná. Mivel pedig Helsinkiben nem 
bírálták felül a keleti kibővülés finanszírozására Berlinben kialkudott pénzügyi kereteket, AZ E U 
továbbra is csak két-három (nem túl nagy) tagjelölt felvételére van felkészülve. (Csaba L. , 2000) 

D) A fentiek kiegészítésére talán nem felesleges arról is néhány szót ejteni, hogy mi 
jellemzi a vizsgált országcsoport gazdaságát az Európai Unióval való összevetésben, a 
statisztika tükrében15, 1999. év végi állapot szerint: 

Az EUR-l l - re (Gazdasági és Monetáris Unió országai) jellemző munkanélküliségi ráta 1992. 
decembere óta 1999. októberében 9,9%-ra csökkent. Az EU-15 rátája nem változott, 9,1%. 

A 25 éven aluli munkanélküliek aránya 17,5% volt az EUR-15, illetve 18,7% az EUR-11 
térségben. Az EUROSTAT becslése szerint októberben 15,4 millió munkanélküli volt az Unióban, 
az euró-térségben számuk 12,7 millióra tehető. 

1999. augusztusa óta Magyarországon a munkanélküliségi ráta 7% alatti értékeket mutat, 
októberben 6,7% volt Ezzel a közép-európai régióban a legalacsonyabb, és hét EU-tagállamnál is 
kedvezőbb mutatóval rendelkezett 

1997-ben az Európai Unió külkereskedelméből a közép-európai országok mintegy 9,7%-kal 
részesedtek Ez a régió mára az E U második legfontosabb kereskedelmi partnerévé vált az Egyesült 
Államok után (20%). Az E U a közép-európai régióval folytatott külkereskedelmének több, mint 
kétharmadát Lengyelországgal, Csehországgal és MagyarországgalbonyoU^z. A közép-európai országokkal 
lebonyolított kereskedelem 1997-ben a feldolgozott termékek terén 21,3 milliárd többletet hozott az 
EU-nak Ezzel szemben a nyersanyag-kereskedelem 790 millió E C U hiányt okozott 

Németország messze a legnagyobb importőre a közép-európai áruknak (1997-ben 46,7% a részesedése 
az E U összes importjából.) Őt követi Olaszország, Ausztria, Franciaország, és az Egyesült 
Királyság. 

Németország egyúttal messze a legnagyobb ellátója a közép-európai országoknak, 41,7%-os részesedéssel 
az E U összes külföldi eladásából, 1997-ben. 

A közép-európai országok külkereskedelmét növekvő dejiát jellemzi. Az 1993. évi 10,6 milliárd 
ECU-s hiányt 1996-ban további hiánynövekedés követte, 1997-ben elérve a 28,7 milliárdot. 

1 5 Németh Eszter (szerk.): EU-csadakozás a statisztikák tükrében (Európai Tükör 1999/6. sz.) c. publikáció alapján 
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A közép-európai országok külkereskedelmi deficitjének nagy része az EU-val szemben áll 
fenn: 1997-ben 16,3 milliárd E C U . A közép-európai országok egymás közötti kereskedelmét jellemző 
mutatók kiegyensúlyozottak a régió összes államára vonatkozóan. 

E) Folytatva a tagjelöltek vázlatos bemutatását, egyúttal a csatlakozni kívánó 
országcsoport regionális vetületben korántsem homogén voltát igazolandó, az alábbi - az 
EU Brüsszeli Bizottsága által 2001. elején közzétett „2. Kohéziós jelentés"-ben fellelhető -
tanulságos táblázat tanulmányozását kíséreljük meg: 

2. táblázat: Közép-Európai országainak és régióinak néhány mutatója 

G a z d a s á g M u n k a n é l k ü l i s é g % 

G D P / f ő (1998) foglalkoztatás 1999 

O r s z á g / régió (SPA, E U 1 5 = 1 0 0 ) m g . i p a r s z o l g . t e l j e s 

P r a h a C Z 114,7 0,3 22,9 76,6 3 ,2 

Brat is lavsky K r a j SK 99,4 3,4 25,8 70,8 5,9 

K ö z é p - M o . H U 7 2 , 4 1,8 2 8 , 2 70 5,2 

J ihozapad C Z 57,4 7,8 4 0 , 1 5 2 , 1 6,4 

O s t r a v s k y C Z 56,6 3,2 47,7 49 13,7 

N y u g a t - D u n á n t ú l H U 5 4 , 1 6,5 43,7 49,9 4,4 

J i h o v y c h o d C Z 53,4 8,2 4 0 , 1 51,7 8,8 

Severozapad C Z 52,9 4 42,8 53,3 12,6 

S e v e r o v y c h o d C Z 52,7 6,5 46,5 47 7,3 

Mazowieckié P L 52,7 18,8 24,9 56,3 9,2 

Stredni M o r a v a C Z 51,5 5,9 45,6 48,4 9,7 

K ö z é p - D u n á n t ú l H U 48 6,6 42,4 5 1 , 1 6 

Stredocesky C Z 46,9 5,6 39,9 54,4 6,7 

Zápádné S lovensko S K 44,3 9 , 1 41,9 49 15,1 

Stredné S lovensko SK 4 2 , 1 8,7 42,7 48,7 17,6 

Slaskie P L 40,3 3,6 4 5 , 4 51 9,7 

Bucurest i R O 40,3 6,5 37,5 56 3,4 

V y c h o d n é S lovensko SK 3 9 , 2 8,9 4 0 , 4 50,7 21,9 

W i e l k o p o l s k i e P L 3 8 , 1 18,9 34,5 46,6 9,8 

D é l - D u n á n t ú l H U 37,8 10,5 33,6 55,9 8,2 

D é l - A l f ö l d H U 3 7 , 4 15,9 3 2 5 2 , 1 5,7 

D o l n o s l a s k i e P L 36 9,6 33,6 56,9 13,8 

P o m o r s k i e P L 35,6 9,2 31,6 59,3 13 

Z a c h o d n i o p o m o r s k i e P L 3 5 , 2 11,4 - 31,4 57,2 14,9 

E s z a k - M o . H U 33,3 5,5 3 9 , 4 55,2 11,4 

K u j a w s k o - P o m o r s k i e P L 3 3 , 2 20 29 5 1 , 1 15,2 

Észak-Al fö ld H U 3 3 , 1 9,8 3 2 3 57,9 10,1 

L u b u s k i e P L 32,9 7 , 1 3 9 , 1 5 4 , 1 15,3 

M a l o p o l s k i e P L 32,8 2 1 , 2 30,8 48 9,7 

V e s t R O 3 2 , 4 39,5 27,5 33 6,6 

L o d z k i e PL 31,9 23 3 2 45 12,7 

O p o l s k i e PL 31,8 1 0 , 1 38,9 50,7 1 2 , 1 

C e n t r u R O 31,8 3 3 , 2 38,3 28,5 7 , 1 

S u d - E s t R O 28,4 43,9 23,8 32,3 7 3 

S w i e t o k r z y s k i e PL 27,8 35,3 25,7 3 9 , 2 15,6 

W a r m i n s k o - M a z u t s k i e P L 27,7 14,7 30,8 54,5 2 1 ^ 
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Podlaskie PL 27,5 34 19,7 46,5 11,4 
Podkarpackie PL 27,4 27,1 31,2 41,9 16,1 

Sud-Vest RO 26,5 58,6 20 21,4 5,4 

Lubelskie PL 26,1 35,6 20,2 44,3 12,6 

Nord-Vest RO 26 41,6 28,6 29,9 5,6 
Sud RO 25,3 50,7 27^ 22 6,3 

Sofia Stolitsa B L 23,1 2,7 33,5 63,8 9,9 

Yuzhna Bulgarija B L 22,3 25,4 35,2 39,4 16,5 
Sevetna Bulgarija B L 22,2 30,8 29,5 39,7 20,7 

Nord-Est RO 21,6 57,7 20,5 21,8 7,1 

átlag 40,5 17,8 33,7 48,6 10,6 

OprásVo 45% 88% 23% 25% 45% 

mit-max 93,1 58,3 28 55,2 18,7 

<átlag (db) 31 28 26 18 26 

átlagos (db) 0 0 0 0 0 

>átlag (db) 15 18 20 28 20 

Folyt. 
Málta M A L - - - 5 3 

Ciprus CYP 79,3 10,2 23,2 66,6 3,1 

Szlovénia SLO 68,8 10,8 37,7 51,2 7,3 

Csehország CZ 60,3 S,3 403 54,1 8,5 

Magyarország H U 49 7 34,4 58,7 6,9 

Szlovákia SK 48,6 8,1 39,4 52,4 16,4 

Észtország EST 37,2 8,8 31,8 59,4 11,7 

Lengyelország PL 36,1 18,1 31,4 50,5 123 

Litvánia L I T 31 21,4 26,5 52,1 10,2 

Románia RO 28,2 44 27,1 28,9 6,2 
Lettország L E T 27,7 17,2 25,8 57 13,7 

Bulgária B L 22,3 24,4 32,6 43 17 

állag 44,4 15,9 31,9 52,2 9,9 

sifórás% 42% 70% 18% 19% 45% 

min-max 57 38,7 17^ 37,7 13,9 

<átlag (db) 6 6 6 5 6 
átlagos (db) 0 0 0 0 0 

>állag (db) 5 5 5 6 6 

Forrás: 2 Kohéziós jelentés és saját számitások 

Az adatok a fajlagos GDP-adatokat az EUR15 átlagában (=100%), 
vásárlóerőparitáson mutatják. Az egyes közép-európai országokban lejátszódó 
reálfolyamatokat némileg ismerve, az adatokból képezhető sorrend legalábbis fenntartással 
kezelendő. Ennek alapján a dolgozat írója kétkedve fogadja Magyarország és Szlovákia 
átlagban azonos fejlettségi szintjét, miként fenntartások fogalmazhatók meg Csehország és 
egyes régiói - kiváltképpen Prága - erőteljesen felülértékeltnek tűnő fajlagos gazdasági 
fejlettségi szintjével kapcsolatban is. 

Az mindenesetre kiderül a táblázatból a régiók szintjén vizsgálva az adatokat, hogy 
az első húsz között alig találunk lengyel (3 db) és román (1 db) régiókat, azokat is inkább a 
sor közepe-vége felé, ami nem különösebben meglepő tény. A cseh régiók 
túldimenzionált gazdasági fejlettségét a magas munkanélküliségi ráták esetenként 
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erőteljesen árnyaltabbá teszik, miként a 40% feletti ipari foglalkoztatottsági arány is 
elgondolkodtató lehet ismerve a csehországi mikrostruktúra kismértékű változását a 
csehszlovák állam felbomlása óta eltelt időszakban. 

Az is nehezen érthető, hogy a rangsor végén szereplő nagyszámú román és lengyel 
régió láttán - az uniós átlag 1/3-át el nem érő fajlagos GDP-szinttel, magas 
agrárfoglalkoztatottsággal, számos esetben kétszámjegyű munkanélküliségi rátával -
mennyire tekinthető akár a legkisebb mértékben is reálisan megalapozottnak 
Lengyelország és Románia uniós csatlakozási törekvése. Egyáltalán nem tűnik kizártnak -
amint azzal a lengyelek saját bevallásuk szerint számolnak is -, hogy Lengyelország, a 
lengyel gazdaság európai integrációja az ország Németországba való integrálódásán 
keresztül megy majd végbe, jól érthető történelmi és politikai okokból. Az is erősen 
sejthető, hogy a súlyos gondokkal küszködő román és szlovák gazdaság előtt még hosszú 
és rögös út áll mind országos szinten, mind az egyes „régiók" szintjén, a geopolitikai 
előjelek megváltozását és a földrajz törvényeinek mind kínosabban megnyilvánuló, 
figyelmen kívül nem hagyható hatását nem is említve. 

Figyelve az érintett országok felelős vezetőinek megnyilatkozásait, néha úgy tűnik, e 
tényekkel ők maguk kívánnak a legkevésbé szembesülni. 

Fenti gondolatoktól korántsem függetlenül, érdekes és elgondolkodtató is egyben az 
a kép, amely az EU Bizottsága által 2001. január végén beterjesztett és elfogadott "2. 
Kohéziós jelentés"-ből számunkra előtűnik az Unió bővítésével kapcsolatban. 

A Bizottság regionális politikáért és intézményi reformokért felelős francia biztosa -
Michel Barnier - a jelentéshez írott'előszavában hangsúlyozza ugyan az Unió 27 (!) tagúvá 
bővítésének jelentőségét és tétjét, de ez - a jelentésben mindvégig, az Európai Parlament 
előtti beszámolóban pedig szintúgy nyomon követhető hangsúly - olyan, mintha Barnier 
nem lenne tekintettel az EU korlátozott bővítési hajlandóságára, a Berlinben kialkudott 
korlátozott pénzügyi keretekre, a közép- és kelet-európai országcsoport korántsem 
homogén voltára és a közöttük kialakulni látszó „kibővítési versenyre". 

A „2. Kohéziós jelentés" elrettentő jelleggel következetesen 12, egyszerre belépő új 
taggal számol, évi több tízmilliárd euró támogatási igénnyel hosszú éveken keresztül. E^a 
beállítás nyilván nem kifejezetten ösztönzi az európai földrajzban és történelemben 
jellemzően járatlan és tájékozatlan nyugat-európai képviselőket és a közvéleményt a 
mielőbbi és nagymérvű bővítési folyamat támogatására. Az egyes tagországok 
közvéleményének támogatása a csatlakozásra váró országokról is erősen megoszlik: 
Németország lakossága 1. helyen látná szívesen Magyarországot a csatlakozó országok 
között, míg az utolsó (13.) helyen Romániát. 

A francia biztos által jegyzett „2. Kohéziós jelentés" a közép-európai országok 
esetében a negatív körülményeket (alacsony GDP-mutatók, elmaradott infrastruktúra) 
hajlamos túlhangsúlyozni. A terjedelmes jelentésben - s a franciák jól érthető okokból 
vélhetően tisztában vannak az európai regionális folyamatok jelentőségével - illett volna 
differenciáltabban közelíteni Közép-Európa országaihoz, s nem egy kalap alá venni őket, 
különösen nem annak biztos tudatában, hogy a jelenlegi EUR-15 egyszerre 12 (vagy 13) új 
tagállammal nem fog bővülni. 
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Az értekezésben az eddigiek során hivatkozott EU-jelentések is meggyőzhetnek 
bennünket arról, hogy az uniós döntéshozók és döntéselőkészítők - legalábbis a publikált 
jelentések szintjén -

• nem hangsúlyosak kellőképpen a bővítés elemi érdekét saját szempontjukból; 
• nincsenek tudatában a közép-európai tér Európa szempontjából vett 

kulcsfontosságának, - ennél szomorúbb, ha tudatában vannak, de mégis másról beszélnek; 
• továbbá: a jelentésekben nem jelenik meg az európai kontinens földrajzi politikai, 

történeti, népességföldrajzi, szellemföldrajzi - szemléletű mzsgálala Európa elemi 
létérdekeivel összefüggésben. 

Egyáltalán: a fellelhető szemlélet erősen rövidtávú16, miközben a vázolt európai 
(regionális) folyamatokat befolyásoló tényezők a felszín alatt hatnak, s bizony 
könyörtelenül fejtik ki hatásukat. 

Az uniós jelentésben említett tíz ország együttes népessége 105 millió fő (1997), 
az Unió népességének cca. 28%-a. Az országcsoport népessége egészében változás a 
nyolcvanas évek vége óta nemigen tapasztalható. (1960-ban a 10 ország népessége még 86 
millió volt.) A felsorolt országokból kettő, Lengyelország (38,5 millió) és Románia (22,5 
millió) reprezentálja az össznépesség 58%-át, Csehország és Magyarország egyenként 10 
millió körüli népességével további 20%-ot. A többi hat ország népessége (együtt az 
összesnek mintegy ötöde) a felsoroltaknál alacsonyabb, Szlovénia és Észtország esetében 
a 2 millió főt sem éri el. 

A közép- és kelet-európai országok többségének népsűrűsége alacsonyabb az 
Unióban tapasztalhatónál, átlagosan 98 fő/km2, szemben az uniós átlag 116 fő/km2-es 
értékkel. A balti országokban a népsűrűségi értékek alacsonyabbak, az ún. 'visegrádi 
országokban' magasabbak (Csehország: 131, Lengyelország 123, Magyarország 109, 
Szlovákia: 109). A népesség természetes növekedése 1990-95 között 0,4%; a 
népességfogyás okai között jelentős a kivándorlás szerepe. (A teljes népesség 1,1 %-át 
teszi ki.) 

v 

A vizsgált országok demográfiai folyamatai eltérőek 1/ találhatók olyan csökkenő 
népességű országok (Bulgária, Észtország, Lettország), ahol a csökkenés oka a születésszám 
kedveződen alakulásában és. a kivándorlás tényében együttesen keresendő; 2/ vannak a 
csoporton belül olyan csökkenő népességű országok (Magyarország, Románia), ahol a 
népességcsökkenés oka inkább az egyik vagy a másik tényezőre vezethető vissza (pl. 
Magyarországon fogy a népesség, elsősorban a 'természetes' fogyás és nem kifejezetten a 
kivándorlás következtében); 3/ stabil népességű országok Szlovénia, Csehország, Litvánia; 4/ 
növekvő népességű országok ahol a természetes szaporodás magasabb, mint a kivándorlási 
veszteség ilyenek Lengyelország, Szlovákia. 

A vizsgált bizottsági jelentés szerint Lengyelország Csehország (?), Románia, 
Szlovénia és Litvánia esetében a népesség területi megoszlása viszonylag kiegyenlített, 

Hamvas Bélától megidézve egy gondolatot "spirituális bázis nélküli, csak azt látva, ami rövid távon tetszetős", (in. 
Scientia Sacra, I I I , p. 51.) 
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ugyanakkor a főváros környéki népességkoncentráció jellemző Magyarország, Szlovákia, 
Bulgária, Észtország és Lettország esetében. 

Lengyelországban számos nagyipari, városi körzet található, ezek földrajzi eloszlása 
térben szórtabb, többségük mérete egymáshoz hasonló: 1 - 2,5 millió fő, kivétel Felső-
Sziléziában Katowice és környéke (3,8 millió lakos). Csehországban Prága és környéke a 
népesség 20%-át (vö. fent) koncentrálja, ez ugyanolyan mérték, mint Magyarország 
esetében a budapesti népesség aránya. Szlovákiában a Pozsony környéki 
népességkoncentráció aránya 40%, igen magas. Romániában, az ország keleti részén -
Bukarestet leszámítva - viszonylag egyenletes a népesség térbeni eloszlása. 

Ugyanakkor brüsszeli megállapítás szerint Magyarországon a népesség a fővárosi és 
a nyugati országrészben koncentrálódik17. Bulgáriában a Szófia környéki koncentráció 
40%-os, Észtországban és Lettországban a népesség fele a fővárosokban él. 

A vizsgált tíz országban a rurális népesség aránya magasabb az uniós átlagnál, sőt 
egyes országokban - akár adminisztratív szabályozással is akadályozva a (fő)városokba 
áramlást - a városból vidékre való migráció is jellemző (Bulgária, Észtország Lettország 
Románia). Lengyelországban a városi népesség aránya növekvő. 

Az Európai Unió országaihoz hasonlóan a közép- és kelet-európai országok 
népessége is elöregedő. A 15 évnél fiatalabbak száma és aránya csökkenő (átlag 19-20%), 
országonként eltérően. (Ennél magasabb: Lengyelo., Litvánia, Szlovákia; kisebb: Bulgária, 
Szlovénia, Csehország, Magyarország esetében.) 

Csehországban és Szlovákiában a munkaképes korosztály aránya jelentősen megnőtt 
(66-ról 69%-ra, ill. 64-ről 66%-ra); várható, hogy a munkaképes korú aktív népesség 
térbeni koncentrációja is nőni fog a térségben, a születések és a fiatalkorúak számának 
csökkenése következtében, kivétel ez alól Lengyelország és Szlovákia. 

A nyugdíjasok aránya valamennyi csatlakozásra váró országban - az elöregedési 
folyamattal párhuzamosan - nő. Az elöregedés párosul a születéskor várható élettartam 
fejlettebb országokhoz képest alacsonyabb értékével; egyes szerzők szerint ez utóbbi 
értéke az 1989-90-es átmenet kezdete óta csökkent a vizsgált országokban. 

Az EU-hoz hasonlóan: az elkövetkező 10-20 évben az időskori eltartottsági ráta a 
kontinens középső és keleti részén is jelentősen nőni fog miközben a nyugdíjak már ma is 
a társadalombiztosítási kiadások 2/3-át 3/4-ét teszik ki ezekben az országokban. 

A fiatalkori eltartottsági ráta értékei Lengyelország, Szlovákia, Románia, Csehország 
és Bulgária esetében, míg az időskori eltartottsági ráta értékei Magyarország, Litvánia, 
Észtország, Lengyelország és Románia esetében a legmagasabbak. 

A munkaképes kort még el nem érők aránya a rurális régiókban és néhány 
hagyományos ipari körzetben viszonylag magas; míg a városi övezetekben ennek 
ellenkezője igaz, az időskorúak számarányának magas voltával egyetemben. 

1 7 Nem mehetünk el szó nélkül az uniós jelentések meglehetősen felszínes témakezelése mellett Magyarország 
vonatkozásában. 
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Az aktivitási ráta általában azokban a régiókban magasabb, melyeket a gazdasági 
szerkezetváltás kevéssé érintett, és ahol az egy iparágtól vagy a mezőgazdaságtól való függés továbbra is 
fennmaradt. Csehországban és Magyarországon a ráta minden régióban csökkent az 
átmenet kezdete óta, Magyarországon az ipari szerkezetváltás és a mezőgazdasági termelés 
erőteljes csökkenése következtében. A szolgáltatási szféra foglalkoztatást bővítő hatása a 
magas foglalkoztatottsági mutatókkal bíró közép-magyarországi és nyugat-dunántúli 
területeken figyelhető meg. Szlovákiában a főváros környéki népességkoncentráció hatása 
az aktivitási rátában is fellelhető; Lengyelországban és Romániában e mutató értéke a 
rurális régiókban magasabb, míg a korábbi jelentős ipari körzetekben erőteljes csökkenés 
ment végbe az ipari üzemek méretcsökkenése vagy a veszteséges vállalatok bezárása 
következtében. 

A csatlakozni kívánó országok bruttó hazai termékét az átmenet időszakában 
meglehetősen nehéz becsülni, legalább két okból: egyrészt hiányoznak a megbízható 
adatok (pl. számbavételi problémák és ezek változása az évek során; a szolgáltató szektor 
teljesítményének korábbi alulértékeltsége); másrészt a gazdaságban végbement mélyreható 
változások miatt nehéz a rendelkezésre álló adatokat értelmezni. 

Mindazonáltal kétségtelen, hogy a vizsgált 10 ország gazdasági teljesítménye az 
átmenet időszakában jelentősen visszaesett (esetenként 20 - 30%-kal); vásárlóerőparitáson 
számítva a keleti országok együttes GDP-je az Európai Unió együttes bruttó hazai termékének 11%-át 
tette ki 1995-ben. (Nagyságrendileg ez az érték az azóta eltelt időszakban sem nagyon 
változhatott.) 

A közép- és kelet-európai országoknak a gazdasági szerkezetváltás, a 
versenyképesség növelése terén tett intézkedéseit és ezek termelés-növelő szerepét 
korántsem szabad differenciálatlanul szemlélni. E tekintetben Magyarország és 
Lengyelország teljesítménye emelhető ki, a többi csatlakozni kívánó ország gazdasága alig 
mozdult el az 1990 előttihez képest, s e két 'csoport' teljesítménye között a különbség 
nemigen mérséklődik. 

A GDP ágazati összetételét vizsgálva: a szolgáltatási szféra szerepének növekedése 
jellemző, felváltva e terület korábbi gazdasági alulértékeltségét. Az ipari szerkezetváltás az 
ágazat hozzáadott érték-termelését mérsékelte, a mezőgazdasági termelés majd' mindenütt 
jelentősen visszaesett, kiváltképpen Lengyelországban, a balti államokban és 
Magyarországon; ezekben az országokban a mezőgazdasági ágazat szerepe 
hagyományosan jelentős. 

A GDP alakulásának regionális különbségeire vonatkozó adatok meglehetősen 
bizonytalanok, bár egyes országokban (pl. Magyarország) publikálnak területi GDP-
adatokat 

1.5 Transznacionális régiók, európai közlekedési hálózatok; a turizmus 
lehetséges szerepe 

A fentiekben bőven taglalt ismertetés alapján kitűnik számunkra az Európai Unió 
régiói között meglévő fejlettségi diszparitás, annak tükrében is, hogy a konvergencia 
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bizonyos jelei is mutatkoznak. A fejletlenebb régiók felzárkózása hosszan tartó folyamat. 
Az elemzésből az is látszik, hogy a unió városi agglomerációs (urbánus) térségei 
gazdaságilag sikeresebbek, ugyanakkor ezeken a területeken tapasztalhatók az uniót 
aggasztó legsúlyosabb problémák is. Az ipari szerkezetváltás az érintett régiókban eltérő 
mértékben megy végbe, helyenként a problémák tartósnak bizonyulnak. Egyes 
tagországoknak vannak olyan térségei is, melyek gondjain csak az állami beavatkozási 
politika enyhíthet valamelyest; e szerepvállalásnak viszont a tagállamok költségvetési 
politikája határt szab. 

A rurális régiók gazdaságilag sérülékenyebbek, domináns gazdasági tevékenység 
jellemzően a mezőgazdaság, e régiók formális fejlettségi szintje elmarad a városi 
területekétől.18 

Megjegyzendő, hogy az Unió egyes térségei közötti fejlettségbeli összehasonlítás 
kérdésköre nem szűkíthető le a fajlagos GDP-adatok meglehetősen szűk látókörű 
vizsgálatára - nem véletlen talán, hogy egyre több kísérlet születik az 'életminőség' 
komplex mutatóinak alkalmazására, jelezve egyúttal azt a problémát is, hogy a magas 
fajlagos GDP-szint és az 'élhető emberi élet' fogalma nem feltétlenül jár együtt. 

A régiók helyzete nem taglalható a fejlődés fenntarthatóságának vizsgálata nélkül, 
különös tekintettel arra a körülményre, hogy a mai piaci alapú árképzés alulbecsüli, vagy 

1 8 Ebxlich Éva: Infrastruktúra - szolgáltatások (Budapest, 1998) c. könyvében az alábbiakat írja (7. o. és skk): 
"Európa nem egy statikus követelményrendszert jelent, azaz a maastrichti egyezményt vagy az ezt követő előírásokat, 
hanem egyrészt az egyes fejlett európai országok által ténylegesen bejárt fejlődési utat, másrészt az E U és az európai 
együttműködés várható, de még bizonytalannak tekintett lehetséges jövőbeli fejlődési szcenárióit" A .Jellegzetes 
nemzetközi tendenciák" c. fejezetben többek között ezt olvashatjuk: 

„Alapvető változások érlelődnek a tercier szektorok munkaerőigényében, annak minőségi összetételében és a 
foglalkoztatás módjában is. E szektorok munkaerőt felvevő ágazatokból munkaerőt leadó ágasatokká formálódnak. Az 
1980-as évtized második feléig a fejlett országokban a feldolgozóipari foglalkoztatottság csökkenését még a tercier 
szektorok bővülő munkaerő-felszívása ellensúlyozta. Mivel a gazdaságilag fejlett országokban a tercier szektoroknak 
az összes foglalkoztatottakon belüli aránya stabilizálódott, a feldolgozóipari munkaerő átáramlása a tercier 
szektorokba kényszerűen lezárult E z az egyik lényeges oka a munkanélküliség kétszámjegyűvé válásának az E U , 
illetve a gazdaságilag fejlett Európán kívüli országok egy részében az 1980-as évtized második felétől. 
Az élőmunka-igénynek a hálózati infrastruktúrákban, a szolgáltatási szektorokban is megjelenő mérséklődése, 
csökkenése változásokat eredményezett a foglalkoztatás módjában is. A terjedőben lévő atipikus foglalkoztatási 
módok lehetőséget adnak nemcsak a bérek, hanem a szociális juttatások mérséklésére, így a munkaerő árának jelentős 
csökkentésére is, ami egyben a versenyképesség emelkedésével jár. 
A vázolt folyamatok következményeként a legfejlettebb országokban kialakult és állandósulni látszik egy olyan 
foglalkozás és állás nélküli fiatal, Öletve munkaképes korban lévő embercsoport, amellyel a fejlett gazdaság, s a mai 
társadalom nem tud mit kezdeni. Oly mértékűvé szélesedett ugyanis ezen emberek ismeretszintje, kulturális 
színvonala, továbbá életstílusa, életfelfogása és a fejlett gazdaság igényei (magas szintű szakképzettség, gyors szakmai 
alkalmazkodó- és foglalkozásváltási hajlandóság és képesség) közötti különbség, szakadék, hogy ennek áthidalására 
meglehetősen csekély a reális lehetőség. Bizonyosra vehető, hogy a jelen körülmények között a hosszú távú politikai 
és társadalmi stabilitás csak valamiféle új társadalmi konszenzus talaján tud megőrződni. " 

Az elektronikai bázisú informatika értéktermékét, illetve piaci súlyát tekintve a nemzetgazdaságok s egyben a 
világpiac leggyorsabban fejlődő ágazatának bizonyul. Könnyen kialakulhat olyan társadalmi tagozódás, melyben az 
"információ-szegényeket" hatalmas gazdasági és politikai szakadék választja el az "információ-gazdagoktól", azzal a 
valós veszéllyel, hogy az információ-szegények alkotják a társadalom túlnyomó többségét 
Fontos probléma, hogy a technikai adottságok következtében az informatika eszközrendszere, kínálata sokkal 
gyorsabban fejlődik, mint a társadalom egészének alkalmazkodóképessége azokhoz a kihívásokhoz és veszélyekhez, 
amelyek az új technikával együtt járhatnak." 
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éppen figyelembe sem veszi a felhasznált erőforrások újratermelhetőségét, illetve ennek 
költségét (összefoglalóan az ún. externáliákat) - a környezet teherbíró képességéről már 
nem is beszélve. 

Az ökológiai környezet állapotának figyelembe vétele a regionális politika 
kulcstényezője kell legyen. Talán nem 'véletlen1, hogy 1997. nyarán megszületett az 
Európai Térségfejlesztés Távlatai (ESDP) c. dokumentum.19 

A dokumentum részletes helyzetelemzést ad az európai térség legégetőbb gondjairól 
(urbanizáció, népességnövekedés, területi egyenlőtlenségek, közlekedési problémák, 

természeti erőforrások kiaknázásának problematikája), majd 'Az európai terület számára 
megfogalmazható politikai célkitűzések és választasi lehetőségek' kérdéskört taglalja 

A megjelölt politikai célok a korábban Lipcsében megfogalmazott ESDP 
dokumentumban körvonalazott alábbi három fő tényezőn alapulnak: 

• Kiegyensúlyozottabb és többpólusú városrendszer kialakítása, s egy újfajta 
város-vidék kapcsolatrendszer megteremtése; 
• Az infrastruktúra és az ismeretek egyenlő (esélyű) hozzáférhetősége; 
• Az európai természeti és kulturális örökség körültekintő menedzselése, 
fejlesztése. 

Fenti célkitűzések elérése érdekében néhány elsődleges politikai cél és azokat 
szolgálóan specifikus politikai alternatíva meghatározására került sor. Mindazonáltal 
hangsúlyozni szükséges, hogy az itt megfogalmazottak csupán javaslatok, s nem jelentenek 
aktuális politikai irány-meghatározást, de a későbbiekben figyelembe vehetők mint 
lehetséges alkalmazási irányok. 

A célkitűzések és alternatív javaslatok maghatározása/szelekció ja az alábbi általános 
kritériumokon alapult 

> térségi dimenzió (szint): politikai célok és alternatívák megfogalmazására e 
szinten is sor kerül, egy majdani integráltabb, többszektorú európai 
léptékű megközelítés érdekében; 

> európai dimenzió: amint az a helyzetértékelésnél is kiderült, a politikai 
célkitűzések és alternatívák egy kontinentális, nemzeteket átölelő 
(transznacionális), határokon átnyúló vagy európai léptékű interregionális, 
illetve város-közti alkalmazást igényelnek; 
EU-tagállamok érdekeinek figyelembe vétele; 

y gyakorlati alkalmazási lehetőségek, hatékonyság kritériuma. 

Az integrált térségi megközelítés, az ezen alapuló politika többet jelent mint pusztán 
a szektorális politikák térségi dimenziót is figyelembe vevő kidolgozása, átdolgozása. 

Az integrált, koordinált térségi megközelítés végső célja és egyben hozzáadott értéke: 
egy jobb minőség elérése, ideértve e területek fenntartható fejlődését is. 

1 9 1997 nyarán az Európai Unió területfejlesztésért felelős miniszterei Nordwijkban tartották informális 
találkozójukat; ennek írásos dokumentuma - egyben egy több éves szakértői munka lenyomata' - Európai 
Térségfejlesztési 'Perspektívák címmel jelent meg 
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Az alkalmazott európai szintű integrált politikák számára megfogalmazottan - egy 
kettős térségi integrált megközelítés is kialakításra került egyrészt egy földrajzi szempontú 
megközelítés, illetve keret (uniós szinten, illetve főbb európai térség-szinten, 
országhatárokat átlépőén); másrészt egy nem<-fóldraj%i/ interregionáUs megközelítés: az 
Európán belül sokszor egymástól eltérő szinteken felmerülő problémák kezelésére, 
amelyek alapvetően regionális vagy helyi szintű beavatkozást igényelnek (pl. városok 
közötti együttműködés). 

Ez utóbbi esetben különösen hangsúlyozni szükséges a vertikális (adminisztrációs 
szintek közötti ) és a horizontális (egy adott földrajzi szinten belüli szektorok közötti) 
koordinált döntéshozatali folyamat igényét. 

Európai összefüggéseit tekintve három szintű alkalmazási lehetőség jöhet számításba a 
megfogalmazott politikák számára: 

- európai szint; 
- transznacionális szint, 
- regionális/helyi szint. 

Az egész integrált térségi politika legsarkalatosahh pontja a 2. s%int. a transznacionális 
szint 

Az integrált európai térségfejlesztési politika körültekintő koordinációt igényel, 
illetve végső soron ettől függ. Az ESDP dokumentumban vázolt megközelítést 
rendszerként kell értelmezni. 

E rendszerben a transznacionális szint tűnik a leginkább megfelelő integrációs 
szintnek Ez gyakorlatilag egy olyan, országokon átnyúló együttműködést jelent, amit az 
EU tagállamok, régiók, helyi adminisztrációk és más szereplők együttesen alakítanak ki, az 
Európai Térségfejlesztési Perspektívákban - a térségi politika szintjén - megfogalmazott 
irányelveket, célokat és cselekvési lehetőségeket térségfejlesztési stratégiákká fordítva le. 
Az integrált térségfejlesztési politikában megfogalmazottak európai szinten történő 
gyakorlati alkalmazása (transznacionális stratégiák, régiók prioritása, helyi adminisztrációk 
szerepe) megköveteli mind a vertikális, mind a horizontális koordinációt. 

A vertikális koordináció alapvető fontosságú, lényegi eleme az ESDP-nek, illetve a 
térségfejlesztési politikának. 

1.5.1 Az európai transznacionális makrorégiók és a transzeurópai hálózatok 

Az alfejezet gondolati alapját két nagyszerű tanulmány képezi: egyrészt Horváth 
Gyula: 'Az európai regionális fejlődés és politika távlatai', másrészt Erdősi Ferenc 'A 
transzeurópai hálózatok hatása a területi fejlődésre' c tanulmányai20. 

Horváth Gyula európai transznacionális makrorégiók fejlődési perspektíváiról ír az 
európai regionális fejlődésre is gyökeresen ható globalizációs folyamattal összefüggésben. 

2 0 Mindkét t a n u l m á n y a "Tér és társadalom" c. folyóirat 1998/3. számában jelent meg. Az európai közlekedés és a 
regionális folyamatok összefüggéseit bővebben tárgyalja Erdősi Ferenc hasonló című munkája (Erdősi, 2000). 
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A neves kutató az európai kontinens versenyképességének fokozására figyelemmel a 
közösségi, nemzeti és szubnaáonáis kereteken kívül 10 makrorégiót különböztet meg, az 
EU területfejlesztési stratégái által lehatárolt régiókra is tekintettel. E makrorégiók 
alkalmasak lehetnek "a méretgazdaságossági követelmények érvényesítésére, az integrált 
hálózati rendszerek nagy távlatú fejlesztésére, a hatékonyság fokozására." (Horváth Gy., 
1998) ' ' 

E tíz régió a következő: 

1) Északi-tengeri 
2) Központi fővárosi 
3) Atlanti ív 
4) Alpoki ív 
5) Kontinentális átió 
6) Kelet-Németország 
7) Mediterráneum 
8) Észak-Európa 
9) Kelet-Közép-Európa 
10) Dél- és Kelet-Mediterráneum 

E transznacionális makrorégiók földrajzi lehatárolásába részletesebben nem 
belemenve, két megjegyzés feltétlenül ide kívánkozik: az EGYIK, hogy Kelet-Közép-Európa 
mint "lehatárolt" európai transznacionális régió egyként jelenik meg függetlenül attól, 
hogy e térség jelenleg 13 - fejlettségi színvonalát, földrajzi sajátosságait, az európai 
kultúrkörhöz való tartozását, történelmi hagyományait, jelenlegi növekedési kilátásait 
tekintve erősen heterogén csoportot képező - országot tömörít: Albániától és 
Macedóniától kezdve Magyarországon keresztül Lengyelországig. Ugyanakkor nem lehet 
eléggé hangsúlyozni e térség geopolitikai (és gazdasági) jelentőségét Nyugat-Európa 
szempontjából. 

Másik megjegyzésünk azzal kapcsolatos, hogy az európai területfejlesztési stratégák 
vélhetően nem véletlenül határoltak le Dél- és Kelet-Mediterráneum néven egy európai 
makrorégió az Európa 2000+ c. dokumentumban, melyre hivatkozva Horváth Gyula a 
tanulmányában szereplő térképet közli. E régió esetében a lényeg az elnevezés mögötti 
tartalom, mely Törökország kis-ázsiai területét (!), és az észak-afrikai három Maghreb 
ország Európához egyébiránt szorosan gravitáló tengerparti területét öleli fel. Önmagában 
e tény az európai földrajzi gondolat újra(?) értelmezésével egyenértékű.21 

Erdősi Ferenc 'A transzeurópai hálózatok hatása a területi fejlődésre' c. 
tanulmányának bevezetésében írja: "Európa egységének, belső kohéziójának megteremtésében és az 
országok, régiók közötti fejlettségbeli különbségek felszámolásában/ csökkentésében az államhatárok közlekedési 
áramlásokat nehezítő, megtörő hatásainak megszüntetésében, a környezetterhelés mérséklésében és mindezek által 
földrészünk versenyképességének javításában az Európai Unió különkges szerepet szán a nemzetközi 
közlekedési, energiaszállítást és távközlési magisztrálékat magába foglaló, integrált kommunikációs rendszerré 
fejlesztendő, az 1990-es évek ekjén kizárólag az Unió területére kidolgozott Transzeurópai Hálózatoknak 
(TEN), valamint az 1989/91. évi kelet-európai politikai változások nyomán az Unión kívüli országokra is 
kiterjesztett Páneurópai Hálózatoknak (PEN)." 

2 1 E dolgozat bevezetőjében az "európai földrajz" témaköréről érintőlegesen már volt szó. 
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A TEN-ekkel kapcsolatos területfejlesztési elvárások a következőkben kerültek 
meghatározásra: 

• a perifériális régiók helyzetének javítása, 
• a közlekedési infrastruktúra közel egyenlő minőségű elérhetőségének 
biztosítása, 
• környezetbarát közlekedési hálózat kialakítása a közúti forgalom egy 
részének vasútra áthelyezésével, 
• az értelmetlen mobilitás (!) növekedésének megakadályozása, a felesleges 
közlekedés elkerülése. 

Erdősi hangsúlyozza, hogy az utóbbi években számos olyan vélemény fogalmazódik 
meg, melyek az európai TEN-hálózatnak tulajdonított pozitív regionális hatásokat 
kétségbe vonják, s e tekintetben kiemeli: "figyelemre méltóak a%pk a bírálatok, amelyek a% 
európai városháló%at-s%erke%et lehetséges/várható és kívánatos modelljének antinómiájába illesztik be a 
TEN kérdését." 

A TEN nem kívánatos területi hatásai közül kiemelendők: 

•. A TEN területi koncentrációhoz vezető folyosóhatása, megkérdőjelezve a 
jelenlegi forma periférikus térségek felzárkóztatására való alkalmasságát, a tervezett 
hálózat ritkasága és a peremterületeken való gyenge jelenléte miatt. 
(A nagysebességű hálózatok beruházási költségeinek és ettől függően a majdani 
rentabilizáláshoz szükséges forgalomnagyság vélhető ismeretében a megkérdőjelezés 
jogos volta nemigen vitatható.) 

• Probléma, hogy az 1990-es évek elején meghirdetett alapelvekkel szemben a 
tényleges programokban "az elvárhatónál nagyobb mértékben szerepel a nagysebességű 
szárazföldi hálózat, különösen a környezeti szempontból legjobban kifogásolható 
közúti közlekedés". 

• Az útépítésnek biztosított elsőbbséggel "figyelmen kívül hagyták a nyílt tengeri, 
a part menti és a rövid távú tengeri hajózásban (mind a szállítási teljesítmény, mind a 
környezetvédelem terén) rejlő lehetőségeket", - növelve ezzel az olajban éppenséggel 
gazdagnak nem mondható Európa egyébként is meglévő - súlyos gondokat hordozó és 
a kontinens kiszolgáltatottságára rámutató - olajfüggőségét 

• A TEN létrehozása elsősorban a nagy agglomerációkhoz kötődő 
multinacionális vállalatok érdeke, ezzel szemben a közepes és kisvállalatok elsősorban -
regionális léptékű piacra jutásuk miatt - a jó regionális közlekedési rendszerek 
létrejöttében érdekeltek. 

• A TEN hálózatok igen erős vonzó ("szivattyú- és alagút") hatással lehetnek a 
termelési tényezőkre és ezáltal differenciálják a területi fejlődést kedvezőtlen 
népesedési folyamatokat indítva el és egyenlőtlen versenyfeltételeket teremtve. 

• "A nagysebességű, a hagyományosnál jóval ritkább (!!) hálózatok a lineáris 
közlekedési és gazdasági koncentráció, fővonalak menti fejlődési folyosók 
kialakulásának veszélyét hordozzák magukban." 
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• "Az elérhetőség javítása nem biztos, hogy a megcélzott kedvezményezett 
térségben fejti ki fejlesztő hatását." 

• "Ha a perifériákat nem sikerül bevonni teljes értékűen az európai gazdasági 
fejlődésbe, akkor Európa lemondhat meglévő erőforrásainak kb. a feléről. Ez a valós 
potenciál azonban csak akkor érvényesülhet, akkor válhat gazdasági erővé, ha a 
különböző területek feltárása és hatékony hasznosítása megvalósul." (Erdősi, 1998) 

1.5.2 A turizmus lehetséges szerepe - nemzetközi példák 

A vidéki, rurális térségek turizmus általi felemelése22, népességmegtartó szerepének 
növelése manapság hangsúlyos kérdésként jelenik meg - korántsem csak Magyarországon. 
E dolgozat írója — legalábbis úgy gondolja — értékén kezeli a turizmust, mint térbeli 
folyamatokat generáló, a XX. század második felétől tömegméreteket öltő jelenséget, 
ugyanakkor nem híve az egyoldalú vagy ebbe az irányba mutató turisztikai 
specializációnak. Különösen nem híve a turisztikai fejlesztések igénye túlhangsúlyozásának 
a kedvező mezőgazdasági adottságokkal rendelkező vidéki területeken, ahol az eredeti és 
alapvető fontosságú mezőgazdasági komparatív előnyökre alapuló hagyományos termelési 
tevékenység „lefokozása" ma sok helyütt - így Magyarországon is - elszomorító 'divattá' 
lett 

A turizmus a legtöbb európai országban fontos bevételi forrást jelent egyben 
hozzájárul a foglalkoztatottság bővítéséhez. Európára jut a nemzetközi idegenforgalomi 
kiadások mintegy 52%-a, a bruttó hazai termék idegenforgalmi export általi része mintegy 
2%-ot tesz ki. Ezek az adatok megvilágítják azt a tényt, hogy az európai turizmus nagyobb 
mértékben függ a nemzetközi turizmustól, mint a világ bármely más táján lévő országok 
idegenforgalma. (Smeral, 1998) 

Az Idegenforgalmi Világszervezet (WTO) adatai a turizmus növekedését mutatják: 
1970 és 1998 között a nemzetközi beutazások száma a négyszeresére, 166 millióról 625 
millióra nőtt. A világ különböző területei e tekintetben eltérő növekedést mutatnak: 
Európa az összes beutazás 59 %-val a leglátogatottabb kontinens, Amerikával együtt 
(20%) az összes nemzetközi turistaérkezés 79%-át érik el. 1986 óta mindkét kontinensnek 
veszteséggel kellett számolnia piaci részesedését tekintve, míg ugyanebben az időszakban 
az ázsiai és a csendes-óceáni térségek nagyobb piaci részesedéshez jutottak. 

Európa idegenforgalmában a kis- és középvállalatok a meghatározóak. Az Eurostat 
adatai szerint az 1,3 millió szálloda és étterem 96%-a működik kevesebb, mint 9 
dolgozóval. 

A globalizádó következményei azonban súlyosan érintették az európai kis- és 
középvállalatokat, így ezek foglalkoztatottságra való pozitív hatása csökkenő tendenciát 
mutat. Mivel az európai nemzetgazdaságok kisebb vagy nagyobb mértékben a turizmustól 
is függenek, e gazdaságpolitikai problémát komolyan kell venni. 

2 2 Bár e dolgozatnak korántsem fő témája a turizmus, néhány gondolat e térbeli folyamatokat generáló, területi 
politikát esetenként befolyásoló jelenségről - nemzetközi példákra hivatkozva - ide kívánkozik. 
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megállapította - utalva a vidéki környezetben zajló turizmus fontosságára -, hogy az 
üdülőházak 58 %-a falusi területen van, továbbá a 30-39 év közötti -üdülőházzal 
rendelkező - lakosság 70 %-ban a vidéki területek mellett döntött. A területi fejlődést 
illető főbb pozitívumok közé soroljuk a munkahelyteremtést, a magánüdülők és egyéb 
nem kereskedelmi szálláshelyek állandó lakóhelyekké történő átalakítását, a régi házak 
megóvását, valamint az adókból és üdülési díjakból befolyt jövedelmeket. Az üdülőhelyek 
és a második lakások területi fejlődésének elsődleges veszélyei lehetnek: a látogatottság 
szezonalitása, és a földbirtokra gyakorolt gazdasági nyomás. 

Svájc kormányzata - összefüggésben az alpesi turizmus nemzetközi 
versenyképességének csökkenésével - felismerte, hogy a turizmusbarát feltételek 
megteremtése elengedhetetlen a globális versenyben való helytállás érdekében. A 
turizmuspolitika állami feladat, ezt azonban az önkormányzatok segítő közreműködése 
kell, hogy segítse. 

Az idegenforgalom a svájciak számára stratégiai gazdasági ágazat A turizmus 
nemzetgazdasági jelentősége az alpesi országban nagy: a bevételek a nemzeti össztermék 
7,7%-át teszi ki, ezzel a 30 milliárd német márkás bevétellel az idegenforgalom a svájci 
gazdaságban a negyedik helyen áll. 

Svájc helyzeti előnyét az Alpok jelenti, amit az ország egy hosszú távú folyamat 
keretében' gazdaságilag kihasznált és ki is merített Az alpesi üdülőhelyeken meglévő, 
nehezen utánozható és pótolható idegenforgalmi fogadóképesség és a szolgáltatási 
rendszerek összessége folyamatos versenyelőnyt biztosít de megfigyelhetjük azt is, hogy 
általában a turizmus az egyetlen értékalkotási lehetőség más hegyvidéki területek számára 
is. 

Az állam alapvető érdeke, hogy a turizmus és a nemzetgazdaság egyéb ágazatainak 
bevonásával, hatékony idegenforgalmi politikával turizmusbarát feltételeket teremtsen 
meg. Az állam alakítja ki az eredményes turisztikai tevékenység feltételeit, mely az 
idegenforgalom számára - a mellé- és fölérendelt politikák szintjén is - versenyelőny 
megteremtését teszi lehetővé. 

Ausztria esetében a turizmus helyzete, versenyképességének kérdésköre árnyaltabb 
megközelítést kíván: az osztrák turizmus kis- és középnagyságú üzemi struktúrája -
amelyet reprezentatívnak tekinthetünk az Alpok idegenforgalmának nagy részére — egy 
több évtizedes növekedési folyamat eredményeként jött létre. Ugyanakkor a megváltozott 
keretfeltételek ahhoz vezettek, hogy ebben a szerkezetben olyan gyenge pontok 
fedezhetők fel, amelyek az osztrák idegenforgalom nemzetközi versenyképességét 
kedvezőtlenül befolyásolják. A kisebb üzemnagyság nyilvánvaló az Alpokon kívüli 
konkurens turisztikai célterületekhez képest, ill. szembetűnők a termelékenységben 
hátrányok is a hazai és a konkurens nemzetgazdasági ágakhoz viszonyítva. 

A klasszikus alpesi turisztikai célterület szakemberei már régóta beszélnek az ágazat 
nehézségeiről: a piaci részesedés csökkenése, a munkaerő-piacon megfigyelhető 
problémák, a befektetett tőke nem megfelelő kihasználtsága és jövedelmezősége csak 
részei az idegenforgalmi kínálat terén felmerülő problémahalmaznak. A kínálat oldaláról 
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fellépő gondok okaként gyakran emlegetik a kis- és középüzemi struktúrát, amelyről azt 
tartják, hogy az immáron globalizált piacokon nem tud kellően versenyképes maradni. 

Egy osztrák tanulmány (Tschurtschenthaler, 1999) az alpesi turizmus kis- és 
középüzemi struktúrájának helyzetét elemzi kritikusan, annak fejlődését magyarázza, 
rámutat a hiányosságokra, és kiindulópontokat ad egy olyan turizmuspolitikához, amely 
kínálatorientált és ez által hosszú távra tekintő. A törekvés az, hogy az idegenforgalom 
képes legyen önmaga - időben és adekvátan - reagálni a megváltozott (nemzetközi) piaci 
helyzetre. Nem mindig a kis- és középüzemi struktúra az, ami nehézségeket okoz, hanem 
gyakran a képesség hiánya arra: hogyan is kezeljük ezeket a struktúrákat. Az osztrák 
szálloda- és vendéglátóipar elemzése eredményeképpen a tanulmányból előtűnik 
számunkra egyrészt egy viszonylag rossz üzemnagysági pozíció a gazdaság egészén ill. a 
nemzetközi idegenforgalmon belüL másrészt az elemzés adalékként is szolgál annak 
alátámasztására, hogy az ágazat munkatermelékenysége a fejlett nemzetgazdaságokban 
meglehetősen alacsony. 

A nemzetközi turizmus bevételei a mediterrán országokban is jelentősek. Ha 
ideszámítjuk a belföldi turizmusból származó bevételeket is, akkor e forgalom a GDP 5%-
át is megközelíti - Franciaország esetében 7,1%, Spanyolország esetében 9%, Málta 
esetében 40%. A mediterrán országok exportjának 13%-a, a szolgáltatások 'exportjának' 
23%-a az idegenforgalomból származik, továbbá e szektor 5 millió munkahely teremtője. 
A mediterrán turizmus 75%-a az Európai Unió 4 tagországában zajlik, míg a maradék 
25%-a a többi part menti országban. A mediterrán turizmus területi koncentrációja a part 
menti területekre egyrészt földrajzi okokkal magyarázható - mely földrajzi tényezők a 
népesség letelepedését is meghatározták a vékony tengerparti sávokon, illetve kisebb 
medencékben, - másrészt a küldő, északabbra fekvő európai országok lakóinak turisztikai 
kereslete is tömegméretekben e part menti kínálat felé irányul. 

Nagyon tanulságos - többek között - Írország esete a turizmussal kapcsolatos, olykor 
irreális elvárásokat illetően: nincs ugyanis garancia arra, hogy a hátrányosabb helyzetű 
térségekben elköltött pénzek ott is maradnak, és növelik a helyi lakosok jövedelmét. A 
turizmus fejlesztését, különösen a harmadik világban és a gazdaságilag kedvezőbb 
helyzetben lévő országok kevésbé fejlett területein mindig sok vita kísérte. A turizmus a 
periferikus, elmaradott területek kizsákmányolásának egyik formája. E megállapítás főként akkor 
érvényes, ha a vendégkör fővárosi vagy központi város-együttesekből származik, és a 
magterületek birtokolják egyúttal az idegenforgalmi szektor vagyontárgyait is. A 

jövedelmek könnyen visszaáramlanak a kibocsátó térségekbe. Írországból fennáll a 
jövedelemeláramlás lehetősége mind országon belül nyugatról keletre, mind Írországból 
Észak-Amerika, Nagy-Britannia és a kontinentális Európa tőke- és irányítási központjai 
felé. (Pollard, 1997) 

A turizmust érintően a német szakirodalomban kiváló példákat találunk a vidékfejlesztés 
és a globalizáció összefüggéséről, a régiók vidékfejlesztésben betöltött szerepéről2 3, különös 

2 3 ld. Dietrich Fürst Önálló vidékfejlesztés a globalizáció jegyében c. tanulmányát (Tourismus Journal (Lucius & 
Lucius, Stuttgart) 4, Jg. (2000) Heft 2 S. 177-194., magyarul közli „Szemelvények a nemzetközi idegenforgalmi 
szaksajtóból, 2001/2. sz. Fordította: Szolga Balázs) 
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figyelemmel a turisztikai területi fejlesztések előzetesen remélt és tényleges hatásaira, valamint a 
tőke és irányítási központok szerepére. 

A regionális önszabályozás potenciáljai ellentmondásos „erőtérben" valósíthatók meg 
egyrészt hatnak (még?) olyan erők, amelyek támogatják a regionális önszabályozást, másrészt 
nagyon erős az ezt korlátozó tényezők hatása is. A régió komparatív előnye lehet új 
„kormányzati"-szerkezetek kialakítása, továbbá az un. humánpotenciál fejlődése is, amely a 
humántőke mellett az innovatív együttműködés képességét is magában foglalja. 

A vidékfejlesztéshez olyan integrált szervezési folyamatok szükségesek melyek (mint pl. 
az idegenforgalmi stratégiák) egyszerre támogatják a tartós gazdasági növekedésbe és szerkezetbe 
való átmenetet, a humánpotenciált és a regionális identitást 

A regionális szint mozgástere az önálló vidékfejlesztésben erőteljesen behatárolt Ennek a 
kérdésnek a megválaszolása az idegenforgalom számára is lényeges, hiszen a szektor jelentős 
szerepet tölt be a vidékfejlesztésben. 

A globalizáció jelentőségét a régiók számára többek között az adja, hogy a globalizáció 
folytán bekövetkező változások kihatnak a társadalmi részegységekre és ezeket az eredeti 
átalakulási folyamat csoportosítja gazdasági, politikai és szocio-kulturális alosztályokba. A 
globalizáció két következménye fontos elsősorban ebben az összefüggésben: egyrészt a gazdaság 
kiváltása a szabályozási beavatkozások által, másrészt a nemzetközi tőketömörülés, a piacok 
terjeszkedése, illetve a cégek allokációs stratégiájának következtében a világszerte növekvő 
területi versengés. Az első közvedenül kihat a vidékre, mert a régión túli tőketársadalmak egyre 
inkább alárendelődnek a „részvények értéke" filozófiának amely nincs tekintettel a vidék 
szociális és ökológiai szükségleteire. Sokkal inkább visszahúzódik a tőke azokból a régiókból, 
amelyek a politika által szabott keretfeltételek miatt középtávon elveszítették vonzerejüket. 

A megnőtt területi versengés hatással van a régiókra, mivel hozzájárul ahhoz, hogy ezek 
globálisan integráltan és dezintegráltan különbözzenek egymástól, illetve, hogy kialakuljanak 
belső diszparitások az ágazatok és társaságok globalizációs függőségének mértékében. A 
globalizáció nem egyforma mértékben terjed ki az összes termelési folyamatra — az előnyök nem 
egyenletesen rakódnak le a termelési folyamatokra; sőt egyes üzleti vállalkozások és cégek 
jelentős késéssel veszik észre és hasznosítják az előnyöket Az időkülönbség e formája és a 
változások dinamikája a regionális diszparitást is növeli. A globalizáció olyan termékekre és 
termelési folyamatokra is kiterjed, amelyek nagymértékben rászorulnak az információ és a tudás 
befogadására. A másik oldalon a globalizáció a résztvevőket — s ezzel a régiókat is — a szerint 
osztja fel, hogy milyen mértékben tudják biztosítani és felhasználni az információs társadalom 
feltételeit 

A politika és a gazdaság kapcsolatában is számottevő változások jelennek meg. Az egyik 
oldalon „nemzetköziesíteni" kell a politikát, hogy a gazdasági tevékenységnek — a globalizáció 
társadalmi költségeinek alacsonyan tartása miatt - keretfeltételeket szabjunk Másrészt pedig a 
politikának helyi és regionális szinten kell kklakulnia, hogy az utóhatásokat és a (funkcionális) 
globalizáció követelményeit (területileg) fel tudja dolgozni. 

Fentiek alapján a régiók a következő - adott esetben a turizmusfejlesztést érintő -
problémákkal szembesülnek részben a globalizációhoz szükséges 'kiegészítést' kell gazdaságosan 
létrehozniuk és a regionális gazdaság szerkezetét a globális kihívásokhoz igazítaniuk, részint 
pedig politikai és társadalomtudományi szempontból a globalizáció nemkívánatos — a társadalmi 
költségeket erőteljesen megnövelő - következményeit kell időben megálh'taniuk és 
semlegesíteniük (Fürst, 2000) 
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2. A regionális folyamatok mögött fellelhető oksági összefüggések 

2.1 Kísérlet egy 'Európa-prolii' felvázolására 

E fejezetben vizsgálatunk tárgya az a kérdéskör, hogy Európa nyugati és részben 
középső részének országairól rendelkezésre álló makrogazdasági, gazdaságföldrajzi, 
demográfiai információk alapján - ezek egy része viszonylag könnyen fellelhető 
másodlagos információ, másik része komolyabb kutatás eredményeként állítható csak elő, 
- található-e valamely értelmezhető összefüggés a változókként kezelt kategóriák között? 
A többváltozós elemzés1 elvégzéséhez az SPSS program 7.5-ös változatát használtam fel. 

A mellékelt 2 oldalas munkatábla (1. táblázat) tartalmazza azokat az adatokat, 
amelyek közötti összefüggést kerestem; 16 európai országot vizsgáltam - gyakorlatilag 
Luxemburg és Írország kivételével az Európai Unió országait + Magyarország, Norvégia 
és Svájc adatait -, az alábbi ismérvek szerint: 

=> országterület, 
népesség, 

=> népsűrűség, 
=> 15-59 éves korosztály %-os részesedése a népesség egészén belül és abszolút 

számban, 
=> természetes szaporodás, 
=> GDP összesen, és fajlagosan, 
=> termőterület-ellátottság összesen és fajlagosan, 

1 „A társadalmi jelenségek összetettsége, sokdimenziós jellege a területi elemzésben kettős kihívást jelent. Egyrészt 
törekedni kell arra, hogy a vizsgált jelenségnek minden lényeges tartalmi elemét figyelembe vegyük, másrészt arra, 
hogy még áttekinthető legyen a vizsgálatba bevont információtömeg. Nem kis részben éppen a fejlettség (s más 
hasonló összetett fogalmak) sokdimenziós és sokmutatós jellege kényszerítette ki, s alapozta meg a területi 
kutatásokban azt, hogy a hatvanas-hetvenes évekre napi elemzési eszközzé váltak az összetett és rejtett, 
többdimenziós és többmutatós fogalmak mérését lehetővé tevő, többváltozós matematikai-statisztikai eljárások, 
mindenekelőtt a faktoranalízis. E z a módszer szakszerű alkalmazás és meghatározott matematikai feltételek mellett 
alkalmas arra, hogy viszonylag egyszerűen mérhetővé tegye az összetett fogalmakat. A faktoranalízis eredményeként 
olyan új, komplex („latens") változók számíthatóak, amelyek kapcsolatban vannak a kiinduló adatokkal, azokkal 
mérhető a korrelációjuk, s így azonosítható a tartalmuk is. A bonyolult valószínűségszámítási és matematikai
statisztikai összefüggésekből építkező módszer lényegében dimenziócsökkentési eljárás. A dimenzión itt 
mutatószámokat értünk. A számítás több matematikai-statisztikai programcsomag része, nálunk számítása 
leggyakrabban az SPSS-programcsomaggal történik." (Nemes Nagy József, 1998, p. 243.) 
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=> erdőterület-ellátottság összesen és fajlagosan, 
^> a két ellátottsági értéket egészében összegezve és fajlagosan, 
továbbá vizsgáltam: 
=> az országonkénti bruttó export - bruttó import értékeket, 
=> a külkereskedelmi egyenleget, 

az EU-ba való export és az onnan való import értékét és 
=> az EU-val való 'külkereskedelem' egyenlegét, 

végül az egyes E U országok közös költségvetésbe való befizetésének mértékét 
két évre vonatkozóan - az 1989-es és 1996-os év adatai alapján. 
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3. táblázat T á b l a az „ E u r ó p a - p r o f i l " felrajzolásához 

NY-EURÓPA Terület Népesség Nép 15- 59 év Term. GDP össz. GDP/fő Termő Termő Erdő Erdő Együtt 

(km2) sűrűség (%) (ezer) szap.(ezr-) (mrd USD) (USD) terület terület/fő terület terület/ fő (össz. km2) 

(fő/km2) s (össz. km2) (m2) 1. (össz. km2) (m2) 2. 

Németo. 357733 80275 224,4 64,6 51858 -0,9 1891 23560 211778 2638 99808 1243 311585 

Ausztria 83859 7796 93,0 62,3 4857 1,5 180 23120 37653 4830 33124 4249 70777 

Magyaro. 93036 10277 110,5 61,6 6331 -2,60 41 4000 65404 6364 16467 1602 81872 

Olaszorsz. 301302 57517 190,9 63,2 36351 0,3 1128 19620 179877 3127 64780 1126 244657 

Franciao. 543965 57372 105,5 60,6 34767 3,8 1283 22360 317676 5537 145239 2532 462914 

Spanyolo. 504782 39332 77,9 61,6 24229 1,2 537 13650 319022 8111 153959 3914 472981 

Portugália 92389 10467 113,3 60,8 6364 1,4 83 7890 41298 3946 36678 3504 77976 

Nagy-Brit. 241752 57998 239,9 60,3 34973 2,6 1042 17970 183973 3172 20549 354 204522 

Norvégia 323877 4299 13,3 60,1 2584 3,6 111 25800 9392 2185 87771 20417 97163 

Svédorsz. 449964 8749 19,4 59,2 5179 3,3 217 24830 40947 4680 288877 33018 329824 

Finnorsz. 338139 5055 14,9 62,2 3144 3,4 96 18970 29080 5753 261720 51774 290800 

Görögő. 131957 10300 78,1 61,1 6293 0,6 76 7390 91974 8930 26391 2562 118365 

Hollandia 33939 15298 450,7 64,4 9852 4,4 317 20710 20397 1333 2885 189 23282 

Belgium 30528 10068 329,8 n.a. n.a. 0,9 228 22600 21461 2132 6014 597 27475 

Dánia 43094 5181 120,2 62,6 3243 1,3 137 26510 29735 5739 4999 965 34734 

Svájc 41293 6908 167,3 63,5 4387 3,5 250 36230 21018 3043 10943 1584 31961 
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3. táblázat folyt 
NY-EURÓPA Együtt/fő E U ktgvetésbe való befizetés 

(ml) 

1+2 

br. exp. br. imp. egyenleg exp.EU-ba imp 
bői 

E U - E U 
egyenleg 

1989 1996 

millió E C U 

Németo. 3881 362064 326981 35083 174079 149406 24673 moo 24420,78 

Ausztria 9079 40174 48578 -8404 25493 32634 -7141 - 2348,78 

Magyaro. 7966 8602 12387 -3785 3942 4964 -1022 -
Olaszorsz. 4254 168453 147537 20916 89817 81764 8053 7606 9868,75 

Franciao. 8069 209349 201838 7511 117495 111539 5956 8623 14338,32 

Spanyolo. 12025 63100 82361 -19261 42794 50262 -7468 3575 5188,34 

Portugália 7450 15427 24337 -8910 10323 19828 -9505 458 1212,26 

Nagy-Brit 3526 180180 205390 -25210 86503 93033 -6530 6568 8816,05 

Norvégia 
Svédorsz. 

22601 n.a 
37698 

n.a 
49857 42681 7176 

n.a. n.a. 
26551 23391 3160 - 2340,40 

Finnorsz. 57527 23446 18032 5414 11007 8364 2643 - 1239,09 

Görögő. 11492 8934 21237 -1230J 5227 12288 -7061 566 1196,53 

Hollandia 1522 131141 115633 15508 95198 66883 28315 2700 4729,02 

Belgium 2729 103860 112105 -8245 72794 79261 -6467 1807 3106,91 

Dánia 6704 37034 30498 6536 13962 16757 -2795 871 1564,40 

Svájc 4627 n.a n.a - n.a. n.a. - -
Forrás: KSH és Világadasz alapján saját számítások 
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A végül is 22 változós munkatáblát némileg konvertálva, a változók definiálása után 
elvégezve a faktoranalízishez szükséges számításokat, az eredmény az alábbiakban 
foglalható össze. (A részletes eredményközlő táblák az induló táblázattal együtt a 
mellékletben találhatók.) 

• A 'Descríptive Statistics' c. táblázat mutatja a 22 változó vonatkozásában a vizsgálat 
tárgyát képező országcsoport egészére a várható értékeket és szórásokat. Például: a l ó 
ország átlagában az első helyre sorolt változó (fajlagos termőterület-ellátottság) várható 
értéke 4726 négyzetméter/fő; a 15-59 éves korosztály átlagos aránya a népességen belül 
62%, a természetes szaporodás 1,6 ezrelék, stb. 

• A 'korrelációs mátrix'% mellékletben 3 oldalon szerepel a változók nagy száma miatt. 
Ezt a táblát tanulmányozva a fent felsorolt ismérvek között már elég érdekes 
kapcsolatokra bukkanhatunk. 

A teljesség igénye nélkül: 

Az országcsoporthoz tartozó országok területe és népességszáma között nincs 
egyértelműen szoros pozitív korreláció, közepesnél valamivel erősebb e kapcsolat. 

Hasonló erősségű kapcsolat figyelhető meg az országterület és a megtermelt GDP tömege 
között. 

Az országterület és a természetes szaporodás üteme között pedig éppenséggel 
gyakorlatilag zérus a kapcsolat erőssége. 

Nem így a népesség száma és a megtermelt bruttó GDP tömege között, ahol világos, 
egyértelmű szoros pozitív korreláció tapasztalható. 

Viszonylag erős, pozitív korreláció jellemzi a rendelkezésre álló összes termőterület és a 
népesség száma közötti kapcsolat erősségét, ennél valamivel gyengébb a kapcsolat az összes 
termőterület és a GDP tömege között. 

Igen gyenge pozitív korreláció figyelhető meg az összes termőterület és az egy főre eső 
GDP értéke között 

A vizsgálat negatív korrelációt mutatott több esetben is: pl. a fajlagos termőterület és az 
adott ország külkereskedelmi mérleg pozíciója között. 

Annak bővebb kifejtésére, hogy valójában mit jelentenek/jelenthetnek e 
korrelációs együtthatók illetve milyen következtetések vonhatók le a 
számszerűsített összefüggésekből, most csak egy példát hoznék feL mintegy 
ízelítőként: 

Az eredményként kapott és fentebb ismertetett negatív korrelációs együttható 
több összefüggésre is felhívja a figyelmet: egyrészt utal az országcsoporton belüli 
regionális különbségekre, feszültségekre, elsősorban itt a mediterrán országok 
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helyzetére gondolva, ugyanakkor hangsúlyozza a fejlettebb középső/északi térség 
gazdasági szerkezetét, s ennek súlyát is az összesen belül. Az, hogy a fajlagos 
termőterület és egy adott ország lriilkereskedelrni mérleg-egyenlege között negatív a 
kapcsolat, egyértelműen árulkodó tény, s korántsem pozitív tartalommal. 

Gondoljuk el, egy kicsit leegyszerűsítve: valamely magasabb fajlagos 
termőterületű ország rosszabb külkereskedelmi mérleg-egyenleggel bír, illetve, 
amennyiben ez az összefüggés tartósnak bizonyul: egy magasabb fajlagos 
termóterületű ország, tehát egy mezőgazdasági önellátás és mezőgazdasági export 
szempontjából kedvezőbb adottságokkal bíró (esetünkben döntően mediterrán) 
ország gazdaságának azon ágazatait "fogja/kívánja" (?) fejleszteni, amelyek 
jellemzően nem. az ágráriumra épülnek így remélve nagyobb exportot és 
versenyképesebb gazdasági struktúrát egy olyan Európában, amely mezőgazdasági 
adottságait és komparatív előnyeit tekintve éppenséggel nem tekinthető önellátónak2, 
egyes országai esetében pedig kiváltképpen nem. Ez a vélelmezett folyamat azután 
elvezet egy, a valós komparatív előnyöknek ellentmondó, azoktól elszakadt 
támogatási/finanszírozási rendszer kialakulásáig, illetve kényszerű fenntartásáig. 

• A "kommunalitás "tábla mutatja, hogy az eredeti struktúra mekkora hányadát sikerült 
átörökíteni a varianciából, s e tekintetben elmondható: a kapott értékek jellemzően 
magasak (egy kivételével 80%-nál magasabb 'átörökítést' mutatnak). Minél magasabb a 
kommunalitás értéke, annál inkább önálló faktorokról is beszélhetünk, illetve magas az 
egyes • változók súlya a majdani faktorokon belül. 

• A "Totál variance Explained" c. tábla mutatja a 22-es átlóösszeg (trace) értékének 
szétosztását az egyes változók között. Döntően 4, de inkább 2 olyan változó van, 
amelyek e tekintetben kiemelhetőek: ezek az 1. és a 2. változók, vagyis a fajlagos 
termőterület-ellátottság és a 15-59 éves korosztály népességen belüli aránya. 

Az 1. változó (fajlagos termőterület-ellátottság) önmagában több, mint a felét képviseli 
a 22-es adóösszegnek. A két változó együtt a teljes szórást 82%-ban magyarázza. 

Megemlítendő még a 'bruttó export' változó is (4.). 

• A "Rotated Component Mátrix" c. tábla alapján látható, hogy a faktoranalízis során 
a program a 22 változóból 4 különbözőfaktort alkotott, melyek struktúrája a következő: 

1. faktor összetevői: 3. változó (aktív korosztály abszolút létszámban), 4.(brutto 
export), 5. (bruttó import), 11. (export EU-ba), 13. (összes GDP) , 15. (import EU-ból), 
16. ( E U költségvetésbe való befizetés 1989), 17. ( E U költségvetésbe való befizetés 
1996), 18. (népesség); esetíeg még faktoralkotó elem lehet: a 20. (összes termőterület) 
és a 22. változó is (országterület) } i 

2 A dolgozat írójának agrártermeléssel kapcsolatban megfogalmazott gondolatai esetleg kritika tárgyát képezhetik. 
Kifogásként merülhet fel, hogy a dolgozat írója Nyugat-Európát a mezőgazdaság szempontjából komparatív hátrányban 
lévő területként említi, holott a szerkó ezf nem teszj- A szöveg a fajlagos termőterület és az adott ország külkereskedelmi 
mérleg-egyenleg közötti negatív korrelációra utalva megjegyzi: "... egy olyan Európában, amely mezőgazdasági adottságait 
és komparatív előnyeit tekintve éppenséggel mm tekinthető önellátónak (sic!), egyes országai esetében pedig kiváltképpen 
nem." A kijelentés és az a mögött vélelmezhető folyamat a mezőgazdasági önellátó képességgel összefüggésben 
fogalmaz meg állítást, nem pedig sommásan Nyugat-Európa mezőgazdasági komparatív előnyeit 'szólja le'. A 
dolgozat agrárkérdést vizsgáló fejezetében foglaltak világos útmutatást adnak e tekintetben. 
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E faktornak nem könnyű nevet találni - a többinek sem ... -, de talán a "gazdaságipotenciál, 
gazdasági teljesítőképesség" megnevelés hűen tükrözi a lényeget. 

2. faktor összetevői: 1 . (fajlagos termőterület-ellátottság), 7. (együttes /termő- + 
erdő-/ fajlagos terület-ellátottság), 8. (együttes /abszolút/ terület-ellátottság), 9. 
(erdőterület, abszolút) 12. (fajlagos erdőterület-ellátottság) 

JB faktor neve talán a "földterület- ellátottság" lehet. 

3. faktor összetevői 2. (15-59 éves korosztály népességen belüli aránya % ) , 
6. (külkereskedelmi mérleg pozíciója - egyenlege), 10. ( E U külkereskedelmi egyenleg) 

A faktor elnevezését a látszólag együvé nem tartozó ismérvek együttes megjelenítése 
nehezíti; feltételezve, hogy ez nem 'véletlen1, az aktív korosztály aránya és a 
külgazdasági pozíció (teljes és E U vonatkozású egyaránt) között kell valamilyen közös 
nevezőt találni, s ez lehet a következő: "külgazdaságon keresztüli eltartóképesség, 
eltartó potenciál". Az elnevezés indokolt lehet, ha tudjuk, hogy Európa fejlett 
gazdaságú országai voltaképpen mennyire nyitottak a külpiac (és ezen belül: egymás) 
irányában, s ebből következőleg az aktív népesség foglalkoztatásában és tágabban 
'eltartásában' milyen nagy szerepet tölt be a külgazdaság. 

4. faktor összetevői: csak a 21. sz. változó (természetes szaporodás) szerepel e faktorban 
nagyobb súllyal, így ennek nevét viszonylag könnyen meglelhetjük: "népesség
reprodukciós faktor". 

Az elemzés során számos érdekes megállapításra juthatunk, ezek közül a teljesség 
igénye nélkül néhányat ismertettem. Érdekes az is, ahogyan az SPSS program az eredetileg 
más sorrendben szereplő (bevitt) változókat a leíró statisztika táblájában - s később is -
rangsorolta, első helyre állítva a fajlagos termőterület-ellátottság értékét, mely ismérv-
valóban további beható vizsgálat tárgyát képezheti Európa gazdasági eltartó képességének 
elemzésével összefüggésben. 

Az SPSS-elemzés alapján nagyjából előtűnik számunkra (Nyugat-)Európa egy 
lehetséges profilja. A meghatározó faktorok: 

gazdaságipotenciál-gazdasági teljesítőképesség, 
földterület- ellátottság, 
külgazdaságon keresztüli eltartóképesség, 
népesség-reprodukció 
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2.2 Gazdaságelméleti) háttér-elemzés 

2.2.1 Népesség-gazdaságtan: Malthus - Keynes - MyrdaL Romló tendenciájú kumulatív 
folyamatok 

Róbert Thomas Malthus (1766-1834) nem tartozik azon közgazdászok közé, 
akikre hivatkozni túlzottan "népszerű" vagy "politikailag elfogadott" lett volna akár a 
múltban, akár napjainkban. Ez jellemzően így történik olyan tudós szellemek esetében -
Malthus korántsem az egyedüli példa az európai szellemtörténetben - akiknek állításai, 
véleménye, gondolatai a kialakult tabuk rendszerét, vagy bizonyos érdekcsoportok 
érdekeit alapvetően - többségében nem előnyükre - érintik. 

E fejezetben megpróbálom felvázolni: 

=> Malthus népesedési elméletének lényegét, idézve egy helyütt Keynes 
idevágó gondolatait is; 

=>a 'fenntartható' fejlődés elvével is összefüggésben, 
=í>a népesedési és gazdasági folyamatokkal kapcsolatos - elsősorban a 

fejlődő országokat, de korántsem kizárólag őket sújtó - romló 
tendenciájú kumulatív folyamatok lényegét, 

=>majd kísérletet teszek fentiek (Nyugat-) Európa jelenlegi állapotára 
történő illesztésére. 

Malthus Dávid Ricardo kortársa volt, a szakirodalomban találkozhatunk olyan 
utalásokkal is, melyek szerint egyúttal egyik legjelentősebb szellemi ellenfele is. Malthust 
leginkább ismertté 1798-ban publikált, többször kibővített népesedési elmélete tette, mely 
szerint "az emberiség létszáma mértani, létfenntartási cikkeinek mennyisége számtani haladvány 
szerint növekszik. A Föld egyre kevésbé képes eltartani lakóit, és ha nem működik megfelelő ellenható 
erő, a túlnépesedés abszolút mértékűvé válik." 

Dr. Kaposi Zoltán forrásként hivatkozott művében a következőket olvashatjuk 
Malthus-szaf kapcsolatban: 

"Malthus írásának célját a következőkben jelölte meg: 

/. 'Megvizsgálni azokat az okokat, amelyek mind ez ideig gátat vetettek a%t emberiség 
haladásának a boldogulás felé.' 

2. Megvizsgálni a lehetőségét annak, hogy a jövőben eme okokat részben vagy egészen 
miként lehetne kiküszöbölni.' 

A tanulmány tárgya alapvetően a 'népszaporulat és az élelem mennyiségi növekedése közötti 
arány'. Vizsgálatait természeti megfigyelésekkel és eddigi tudományos eredmények 
bemutatásával kezdi. Leírja például Franklin azon megfigyelését, hogy 'a növények és állatok 
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szaporodásának, csak a% s^ab határt, hogy túlnépesedve egymást akadályoznák a létfenntartásban'. A 
logikát folyamatosan átviszi az emberi fajra, s megállapítja, hogy - főleg azokon a 
területeken, ahol a közerkölcsök lazábbak - relatíve nagyon gyors népességszaporulat 
mehet végbe. (...) Malthus végül is arra a következtetésre jut, hogy 'Teljes biztonsággal 
állítható, hogy ha a népesedést semmi sem gátolja, a megkétszereződésre huszonöt évenként sor kerül, 
vagyis a növekedés mértani haladvány arányú.' 

Az analízis másik lényeges eleme az élelmiszer, mint erőforrás. 'Csakhogy az élelmet, 
ami e szaporulatot eltartaná, nem ilyen könnyű előteremteni.' 

A mezőgazdasági termékek előállításának legnagyobb akadálya a gazdasági tér 
kicsiny volta. Malthus a csökkenő hozadék törvényét fogalmazza meg, amikor azt írja, 
hogy 'Ez azonban olyan forrás, amely minden talaj természete szerint ahelyett, hogy növekednék, 
fokozatosan csökken.' 

Különböző számítások és becslések alapján végül úgy vélekedik, hogy huszonöt év 
alatt az élelmiszerforrások biztosan nem képesek megkétszereződniazemberiség lehetséges 
legnagyobb erőfeszítése mellett sem.'" (i. m. 9.8 fejezet) 

Dr. Kaposi idézett művének, második fejezetében - 'A mezőgazdaság átalakulása a 
18. századi Nyugat-Európában' c. fejezet - szerepel egy mondat, amit érdemes szintén szó 
szerint idézni: (Angliában) "Az agrártermelés ún. nettó 'output indexe' - ami talán a legegzaktabb 
mérőszámok egyike -, 1700-1850 között 3,37-szeres növekedést mutat." (!) 

Tehát százötven év alatt 3,4-szeres növekedés a korabeli Európa vezető országában. 

A fentiekben hivatkozott könyv 126. oldalán közölt, továbbá Révai 
Nagylexikonában 'Európa' címszó alatt található adatok, valamint saját számításaim 
segítségével Európa népességének és népsűrűségének 1500-1996 közötti alakulásáról az 
alábbiakat mondhatjuk el (ld. 2. táblázat). 

Megjegyzendő: Európa alatt jelen esetben a földrajzi értelemben vett Európa értendő (a 
népesség vonatkozásában Törökország 1996-os adata nélkül), a népsűrűség számításához 
területként 10.192,96 ezer km2 -t vettem alapul. 

4. táblázat: Európa népességének alakulása 1500-1996 

Ev népesség (millió 
fő) 

növekedés 
(előző év=100%) 

népsűrűség 
(fő/km2) 

1500 67 - 7 
1600 89 1,33 9 
1700 95 1,07 9 
1800' 146 1,54 14 
1900 392 2,68 38 
1996 697 1,78 68 
Forrás: Dr. Kaposi, 126. o. és Révai Nagylexikona 'Európa' címszó alapján saját számítások 

Fenti adatok alapján Európa népessége 500 év alatt több, mint tízszeresére nőtt. 
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A "fenntartható"'fejlődésről 

1987-ben az ENSZ egyik bizottsága - Nemzetközi Környezetvédelmi és Fejlesztési 
Bizottság - közzétette "Közös jövőnk" ('Our common future1) c. jelentését; e jelentést a 
Bizottság norvég elnöknőjének neve után általában "Bruntland jelentés"-ként említik. 

A jelentés alapgondolata a "fenntarthatófejlődés" elve3. 

Az elmélet szerint "fenntarthatófejlődés alatt afejlődésnek a^aformája értendő, amely kielégíti 
ajelenkor igényeit anélkül, hogy veszélyeztetné ajövő generációk lehetőségeit hasonló igényeik kielégítésére. 
Ez a megközelítés a fejlődés alapjának a környezet teherbíróképességét és a természeti erőforrások 
újratermelhetőségének feltételét tekinti. "4 

Talán nem véletlen, hogy Malthus fejlődéselmélete - nem megkerülhetően 
népesedéselméleti vonatkozásai is - ismét érdeklődést kelt egyes körökben. 

A XX. század első felének neves angol közgazdásza, John Maynard Keynes is 
foglalkozott népesség-gazdaságtani kérdésekkel. "Population and Unemployment" c. 
tanulmányában a következőket írja:5 

"1851-ben Nagy-Britannia népessége 21 millió fő volt, 1901-ben 37 millió, 1921-ben 
43 millió fő. A növekvő számú népességnek valamivel több, mint fele tartozik az idősebb 
korosztályhoz. Mindebből adódik néhány következtetés: 

1. Bár a születési ráta (ma6) alacsonyabb, mint 50 évvel ezelőtt, mindazonáltal a napi 
születések abszolút száma Nagy-Britanniában közel kétszeresen haladja meg a 
halálozásokét. 

2. Az a tény, hogy a népesség átlagos életkora ma9 alacsonyabb, mint állandó lélekszámot 
feltételezve egyébként lenne, azt jelenti, hogy az idő előrehaladtával a társadalom által 
eltartott időskorú népesség aránya tendencia jelleggel növekedni fog a jelenleginek 
mintegy kétszeresére. 

3. Mindenek közül a legfontosabb következtetés, hogy a felnőtt lakosság munkaerő
kínálata egy generáción belül ugrásszerűen emelkedni fog, függetlenül a jelenkori 
születési rátától, mivel a munkaképes kort elérő fiúk száma évről-évre nagy mértékben 
meg fogja haladni az elhunyt és nyugdíjba menő férfiak számát. A 20 és 65 év közötti 
férfiak száma - kerekítve - ma 14-15 millió közötti. Az elkövetkező 20 évben - a már 

3 Véleményem szerint a hazai környezetvédelmi szóhasználat az angol 'sustainable' szót leegyszerűsítőén fordítja 
'fenntartható'-nak; 'fenntartani' valamit, illetőleg az "eljövendő generációk életfeltételeit - ha szükséges, korlátozások 
árán is - a jelenkoriéval legalább megegyező színvonalon biztosítani" - nos e két fogalom korántsem ugyanazt jelenti. 
Mindazonáltal a későbbiekben a már meghonosodott fogalmat használom. 
4 Bosch - de Vos: A Föld mint üdülőhely 
5 A tanulmányt közli: Julián L. Simon (ed) - "The Economics of population: Classic Writings"; Transaction 
Publishers, New Brunswick, USA, 1998 (123-124. o.) 
6 Keynes tanulmánya írásának idején (megj.: T.Z.) 
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megszületett - és e munkaképes korba belépő fiúk száma 4-5 millióval lesz nagyobb a 
munkaerőpiacról kilépő idős férfiak számánál. 

Mindez azt jelenti, hogy e rövid időn - 20 éven - belül a jelenleginél 25 - 30 %-kal több 
foglalkoztatási lehetőséget, anyagi eszközt, lakhatást kell találnunk a dolgozó családok 
részére, s e többlet munkáskéznek kell eltartania a növekvő számú időskorú népességet, 
s ha a jelenlegi születési arányszám fennmarad - a növekvő számú gyermekkorú 
lakosságot. Tekintettel arra, hogy e népességi többlet már létezik, a kivándorlás szerepe 
enyhítő lehet. Ugyanakkor, egy elöregedő társadalom esetében a kivándorlás veszélyes 
félmegoldás, hiszen nyilvánvaló, ha adott számú férfi népesség elhagyja szülőhazáját, 
ugyanilyen számban női népességet is el kell küldeni; továbbá: maga a társadalom - a 
fiatalkorúak kivándorlása esetén - mindazon költségek majdani ellentételezéséből, 
amibe egy gyermek a munkaképes kor eléréséig a társadalomnak került, termelési 
oldalról nem fog részesülni. 

4. Negyedik következtetés: legfontosabb export-ágazataink közül nagyon kevés azok 
száma, melyek a 10 év előtti, háborút megelőző időszak szintje felett termelnek; ezek 
közül néhány iparág - pl. textilipar - teljesítménye jóval elmarad a háború előtti szinttől. 
Ezen iparágak helyzete elégedettségre abban az esetben adhat okot, ha fejlődési 
kilátásaik kedvezőek. A nehézségek akkor kezdődnek, ha mondjuk az amerikai kereslet 
egyes nyersanyagok iránt jobban növekszik, mint az adott nyersanyag teljes kínálata 
összességében nő, s Amerika (az Egyesült Államok) képes nálunk többet fizetni e 
nyersanyagokért. Ebben az esetben nemigen számíthatunk arra - hacsak a világ 
nyersanyagpiacán jelentős, pozitív változás be nem következik -, hogy nagyobb 
mennyiségben piacot találunk olyan termékeink számára, amelyek termelése egyúttal 
számunkra jövedelmezőnek (gazdaságosnak) mondható. Európa jelenlegi kilátásainak, 
és az Újvilág önmaga számára előnyt fenntartó növekedési tendenciájának ismeretében, 
megalapozottan nemigen lehetnek nagy reményeink saját jövőbeli helyzetünket 
tekintve." 

Keynes idézett gondolatai máig hatóan elgondolkodtatóak... 

Romló tendenciájú kumulatív folyamatok 

A fejlődéssel, fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban korunkban számos elképzelés, 
terv látott már napvilágot, itt két közös jellemzőjük említhető. Egyrészt, felfedezhető 
bennük a nyugati világ XIX.- XX. századi fejlődése alapján levont következtetések 
egyszerű általánosítása, az így megfigyelt "fejlődési törvényszerűségeknek" a tökéletesen 
eltérő körülmények, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyok ellenére történő 
alkalmazása. 

Másrészt, a fejlődési, fejlesztési elképzelések túlnyomó többsége szigorúan gazdasági 
kategóriákban gondolkodik, az eredményeket össztermékben és jövedelemben, termelési 
körülményekben és életszínvonalban képes csupán megfogalmazni. 

A problémák akkor kezdődtek, amikor egyértelművé vált, hogy sem a nyugati 
gazdasági kategóriáknak, sem a fejlődés elképzelt irányának nincs létjogosultsága a 
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fejlődésben elmaradott országok többségében. Csakhogy az elméletek nyomán konkrét 
tervek születtek; tőkebefektetéseket hajtottak végre, oktatási és egészségügyi programokat 
fogadtak el, amelyeknek hatása - függetienül a program sikeres vagy elhibázott voltától -
maradandó változásokat okozott az érintett országok gazdasági és társadalmi 
felépítésében. 

A fejlődő országok társadalmait szinte átszövik az ördögi körök, amelynek 
szemléltetésére példaként említhető az alacsony jövedelem -> kevés megtakarítás -> kevés 
beruházás -> alacsony jövedelem ok-okozati összefüggés. 

E társadalmakban azonban nem csupán a körkörös oksági lánc azonos színvonalon 
történő ismétlődése fordul elő, hanem az esetek többségében romló tendenciát mutató 
kumulatívfolyamatok figyelhetők meg. (Myrdal) 

Az 50-es, 60-as években a körkörös oksági láncolatot feltételező - erősen 
leegyszerűsítetten értelmezett - maithusi népességi elméletet tekintették alapul a gazdasági 
növekedés kérdéseivel foglalkozók, s talán ezért sem tulajdonítottak gazdasági terveikben 
különösebb jelentőséget a népesség lehetséges növekedési tendenciáinak, illetve a népességfóldrajzi 
elhelyezkedésének. A kérdés nem megfelelő kezelése, elhanyagolása pedig olyan demográfiai 
lavinát indított el, amely az elkövetkező évtizedek egyik legsúlyosabb globális problémáját 
vetíti elénk - döntően, de nem kizárólag a fejlődő világ országaiban. 

Malthus elmélete állandónak tekinti a születések számát, valamint az élelmiszertermelés 
mennyiségét (ez utóbbi a születések számának növekedéséhez viszonyítva hosszabb távon 
jóval kisebb mértékben növelhető - amint arra fentebb utalás történt), és feltételezi a 
reálbérek (rövid távú) növekedését, ami hamarosan a népesség számának növekedését 
eredményezi. A munkaerő kínálatának növekedése, a reálbérek csökkenése és az elégtelen 
élelmiszer-ellátás következtében a halálozások száma megemelkedik, az egyensúly 
visszaáll. 

A népességszám egyensúlyának automatikus visszaállását tételező elméleteket 
azonban a valóság folyamatai némileg cáfolják - de korántsem Malthus-ellenes 
tartalommal: 

=> A fejlődő országok társadalmaiban-gazdaságaiban megfigyelhető 
körkörös oksági láncok többsége nem a korábbi egyensúlyi 
állapotot ismédi meg azonos színvonalon, hanem romló tendenciájú 
kumulatív folyamatokat indít el. a népesség számának csökkenése 
nem következik be olyan mértékben, és olyan gyorsan, mint 
ahogyan a reálbérek csökkenése miatti élelmezési problémák 
jelentkeznek. 

Európa helyzete 

A fentiek vonatkozásában Európa helyzete - s az elkövetkezőkben Európa alatt 
döntően a történelmi és kulturális tekintetben inkább egymáshoz hasonló semmint 
különböző nyugat-európai országokat és Közép-Európa egyes országait értem -
korántsem szívderítő. 
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Amint arra korábban már utalás történt, a kontinens lakosságának száma e 
században drámai mértékben megnőtt, miközben a maithusi gondolatot alapul véve, 
vegetatív bázis szempont/Sói vett ellátottsága - figyelemmel a feltételezett mezőgazdasági 
termelékenység-növekedésre is - nem javult, sőt egyes országok vonatkozásában 
jelentősen romlott. Erről a mellékelt (5.) táblázat tanulmányozásával meggyőződhetünk. 
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5. táblázat: Földellátottság alakulása Európa néhány országában (1932 — 1996) 
1932 T e r m ö t e r . E r d ö t e r . E g y ü t t v e g . b . % 1996 T e r m ö t e r . 1932/1996 E r d ö t e r . 1 9 3 2 / 1 9 9 6 E g y ü t t . 1 9 3 2 / 1 9 9 6 v e g . b . % 

F i n n o t s z . 9 3 6 0 71370 8 0 7 3 0 7 3 4 % 5 7 5 3 1 6 3 % 5 1 7 7 4 1 3 8 % 57527 1 4 0 % 5 2 3 % 

Svédorsz. n.a. n.a. n.a. n.a. 4 6 8 0 n . a . 3 3 0 1 8 n.a. 37698 n.a. 3 4 3 % 

N o r v é g i a 3 7 1 0 28600 3 2 3 1 0 2 9 4 % 2185 1 7 0 % 2 0 4 1 7 1 4 0 % 2 2 6 0 2 1 4 3 % 2 0 5 % 

Spanyolo. 14420 7020 21440 1 9 5 % 8 1 1 1 1 7 8 % 3 9 1 4 1 7 9 % 12025 1 7 8 % 1 0 9 % 

G ö r ö g ő . n.a. n.a. n.a. n.a. 8 9 3 0 n.a. 2 5 6 2 n.a. 11492 n.a. 1 0 4 % 

A u s z t r i a 6830 4950 11780 1 0 7 % 4 8 3 0 1 4 1 % 4249 1 1 6 % 9079 1 3 0 % 8 3 % 

F r a n c i a o . 10200 2510 12710 1 1 6 % 5 5 3 7 1 8 4 % 2 5 3 2 9 9 % 8069 1 5 8 % 7 3 % 

M a g y a r o . 8850 1200 10050 9 1 % 6 3 6 4 1 3 9 % 1602 7 5 % 7966 1 2 6 % 7 2 % 

Portugália n.a. n.a. n.a. n.a. 3 9 4 6 n.a. 3 5 0 4 n.a. 7450 n.a. 6 8 % 

D á n i a 10200 1140 11340 1 0 3 % 5 7 3 9 1 7 8 % 965 1 1 8 % 6 7 0 4 1 6 9 % 6 1 % 

Svájc n.a. n.a. n.a. n.a. 3 0 4 3 n.a. 1584 n.a. 4 6 2 7 n.a. 4 2 % 

Olaszorsz . 5760 1480 7240 6 6 % 3 Í 2 7 1 8 4 % 1126 1 3 1 % 4253 1 7 0 % 3 9 % 

N é m c t o . 4560 2000 6560 6 0 % 2 6 3 8 1 7 3 % 1243 1 6 1 % 3 8 8 1 1 6 9 % 3 5 % 

N a g y - B r i t 4 4 0 0 230 4630 4 2 % 3 1 7 2 1 3 9 % 3 5 4 6 5 % 3526 1 3 1 % 3 2 % 

B e l g i u m 2 7 4 0 460 3200 2 9 % szórás 2 1 3 2 1 2 9 % 597 7 7 % 2729 1 1 7 % 2 5 % szórás 

H o l l a n d i a 3 7 2 0 460 4 1 8 0 3 8 % 1333 2 7 9 % 189 2 4 3 % 1522 2 7 5 % 1 4 % 

e g y ü t t : 1,97 4189 3 2 5 7 7 4 4 6 1,36 

Forrás: Világatlasz alapján saját számítások 
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Az 1932-es és 1996-os statisztikai adatokat összevetve egymással, s kiindulva a 
8.000 m2-es fajlagos (1 lakosra jutó ) mezőgazdasági - és a 3.000 m2-es fajlagos 

erdőterület-értékekből mint vegetatív ellátottsági bázisnak tekinthető kritériumból, a 
következő kép rajzolódik ki előttünk: 

Tudva azt, hogy a 2. világháború utáni további határmódosítások torzítják 
valamelyest az összehasonlítást, de annak lényegi mondanivalóját nem befolyásolják 
számottevően, az 1996-os elemzés tárgyát képező 16 'európai' ország közül a 
rendelkezésre álló tizenkettő 1932-es adatait megvizsgálva kiszámítottam a megjelölt 
vegetatív bázis (összesen 8.000 + 3.000 - 11.000 m2/fő) szerinti ellátottsági szinteket 
(táblázat 5. oszlopa). 

A 12 ország közül pontosan 6 volt olyan (Spanyolország, Dánia, Franciaország 
Norvégia, Finnország, Ausztria), amelyek esetében az együttes érték alapján számított 
fajlagos ellátottsági szint (= együtt/l 1.000) meghaladja a 100%-ot, ezek közül is csak négy 
olyan található (Spanyolország Dánia, Franciaország, Finnország ), ahol a fajlagos 
termőterület-ellátottság 8.000 m2-nél nagyobb. 

Az 1932-es adatok alapján ez utóbbi csoportba tartozik Magyarország is, ötre 
emelve a mezőgazdasági szempontból "önellátásra képesnek" tekinthető országok 
számát, bár az együttes földellátottságot tekintve Magyarország ellátottsági szintje 
valamelyest elmaradta 100%-tól. (91%) 

A vizsgált szempontból különösen kritikusnak volt tekinthető Hollandia, Olaszország 
Németország, Nagy-Britannia és Belgium helyzete. 

Az országcsoporton belüli, a vegetatív bázis %-ban mért ellátottsági szintek közötti 
eltérést kifejező szórás értéke 1,97, ami jelentős ellátottságbeli eltérést tükröz a vizsgált 
országok között. 

Az előbbiekben elmondottakat nem elfelejtve, a jelen helyzetre vonatkozó vizsgálat -
1996-os állapot szerint - a 64 évvel korábbihoz képest igen "érdekes" képet mutat: az 
immáron 16 vizsgált 'európai' ország közül már csak öt (Finnország, Svédország 
Norvégia, Spanyolország, Görögország) olyan van (utolsó oszlop), amelyek vegetatív 
ellátottsági szintje 100% feletti, s közülük is az első három azt igen magas erdőterület
ellátottságának köszönheti, s nem a magas fajlagos termőterület-értékeknek. 

A termő- és erdőterületet együttesen vizsgálva az is jól látható (utolsó előtti oszlop, 
1932/1996 értéke), hogy egyes országoknál a romlás drámai mértékű 1932-höz képest, 
túlmenően azon, hogy mindegyik vizsgált országnál az 1932-es ellátottsági szint magasabb 
- esetenként jóval magasabb - értéket mutat. 

A helyzet e romló tendenciát tekintve különösen drámai képet mutat Hollandia, 
Spanyolország, Olaszország, Dánia, Németország és Franciaország esetében (megjegyzés: 
az 1958-ban létrehozott Közös Piac 6 alapító országából négy szerepel ez 
országcsoportban, s ha az alább megemlített Belgium(-Luxemburg)-ot is idevesszük, 
eredményül megkapjuk a 6 alapító országot...). 

Tóth Zoltán: Az európai regionális folyamatokat befolyásoló tényezők 74 



2. A regionális folyamatok mögött fellelhető oksági összefüggések 

Ha pedig a vegetatív bázis %-ban mért ellátottságot nézzük, akkor Svájc, 
Olaszország Németország Nagy-Britannia, Belgium és Hollandia helyzete már-már 
tragikusnak is mondható, még akkor is, ha az egyébként bekövetkezett mezőgazdasági 
termésátlag-növekedéstől nem tekintünk, nem tekinthetünk el.7 

Az ellátottságbeli eltérést kifejező szórás-érték jelentősen csökkent az országcsoport 
egészére (1,36), ami már a lefelé való 'nivellálódást' jelzi. 

Komparatív előnyök 

Befejezésül álljon itt néhány záró gondolat a komparatív előnyök elméletével 
kapcsolatban - bevallottan nem minden továbbgondolkodtatási szándék nélkül: 

A komparatív előnyök elmélete arra tanít bennünket, hogy minden országnak érdeke 
részt vennie a nemzetközi munkamegosztásban attól kezdve, hogy az import révén több 
termékhez, illetve szolgáltatáshoz juthat, mint amennyit belföldön az exporttermelés 
szolgálatába álU'tott termelési tényezőinek segítségével elő tudna állítani. Az elmélet 
lényegét ez adja; s ez az alapja az országok közötti specializációnak is a rendelkezésre álló 
termelési tényezőkben ellátottság függvényében. 

Ismeretes, hogy a termelési tényezőkkel való ellátottság - s ettől nem 
elválaszthatóan: ára - országonként (régiónként) erősen különböző, ebből adódóan eltérő 
a termelési tényezők hozadéka, ami viszont az adott tevékenység termelékenységét 
befolyásolja elsődlegesen. 

Tudjuk továbbá azt is, hogy valamely országnak elsődleges érdeke azokra a termelési 
ágakra specializálódnia, amelyekre vonatkozó termelési tényezők bőségesen állnak 
rendelkezésére, - e termékeket azután exportálnia célszerű a nemzetközi 
munkamegosztásba való bekapcsolódása révén -, s azon termékeket érdeke és célszerű 
importálnia, amelyekre vonatkozó termelési tényezőknek híján van, vagy azok 
korlátozottan állnak rendelkezésére. 

Mindezekből következően: azoknak a termelési tényezőknek az ára, amelyek 
bőségesen állnak egy ország rendelkezésére, a specializáció, a növekvő export, a fokozott 
kihasználás következtében nőni fog, míg a korlátozottan rendelkezésre állóké - mivel az 
ezeken alapuló termékeket célszerű importálni - csökkenni fog s ez a folyamat - elvben -
elvezet a termelési tényezők árának kiegyenlítődéséhez (Samuelson abszolutizációja). 

Az elmondottakhoz járul még követelményként valamely ország export - import -
struktúrájára vonatkozóan az, hogy az exportált termékek zömében magas jövedelem- és 
alacsony árrugalmasságúak legyenek, az importstruktúra pedig fordítva: alacsony 
jövedelem- és magas árrugalmasságú termékekből álljon. 

7 E termésátlag-növekedés ökológiai következményeiről, s általában: fenntartható vagy fenn nem tartható jellegéről 
most nem szólunk. 
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Minderre a rövid magyarázatra azért volt szükség, hogy jobban megértsük az 
'európai' országcsoport jelen helyzetét, hiszen a vizsgált országcsoport életében a 
külgazdaság alapvető fontossággal bír, s amikor erről beszélünk, akkor az Európai Unión 
kívüli kapcsolódási pontokra gondolunk elsősorban, az alapvető nyersanyag-ellátással is 
összefüggésben. 

2.2.2 Az európai országok néhány jellemzője 

••E fejezet elemzési alapját a mellékelt 6-14. sz. táblázatok jelentik (ld. Mellékletben). 

A fejezet szempontjából vizsgált országok köre majdnem megegyezik az SPSS-
vizsgálatnál közölttel, vagyis: EUR15 (Írország és Luxemburg kivételével), valamint Svájc, 
Norvégia és Magyarország. További két ország (Szlovénia és Horvátország) adata is 
feltüntetésre került. 

A mellékelt táblázatok lényegi tartalma röviden a következő: 

6. sz. : a felsorolt országok legfontosabb földrajzi, demográfiai, gazdasági adatait 
tartalmazza, viszonyítási arányszámokat is közölve ott, ahol annak egyáltalán van értelme. 
Továbbá: a táblázat az országcsoport világgazdasági szerepére is utal alapvető 
külkereskedelmi adataik feltüntetésével (export, import összesen, egyenleg EU-
kereskedelem aránya összesen belül.) 

8. sz. : Lineáris korrelációs együtthatókat tartalmaz, szám szerint 11, előzetesen 
szignifikánsnak gondolt kapcsolatra külön, továbbá mindazon vizsgálati szempontokat is 
felsorolás jelleggel, amelyekre a későbbiekben utalás történik. 

9. sz. : Országrangsor terület szerint, kiemelve a bruttó hazai termék értékét is 
(GDP összesen). 

10. sz.: Fajlagos termőterület, és termő+erdőterület szerinti országrangsor, továbbá 
a fajlagos termőterület szempontjából kritikusnak tekinthető országok (5.000 nm/fő érték 
alatt) és kevésbé kritikusnak (5.000 nm/fő érték felett) tekinthető országok csoportosítása, 
legfontosabb adatai külön-külön, viszonyítási arányszámokat is közölve az országok e két 
csoportjára. 

11. sz.: országrangsor megtermelt összes GDP szerint, népsűrűség szerint, relatív 
GDP% értékek összesen belül, azt 100-nak tekintve. 

12. sz.: országrangsor külkereskedelmi pozíció (bruttó export és import, valamint 
külkereskedelmi egyenleg) szerint, EU-ba való export-arány szerinti országrangsor. 

7. és 13./14. sz.: Külkereskedelmi forgalom alakulása az Európai Unió 
tagállamaiban 

Tóth Zoltán: Az európai regionális folyamatokat befolyásoló tényezők 76 



2. A regionális folyamatok mögött fellelhető oksági összefüggések 

Korre/ááók elemzése 

Az alábbiakban megemlítünk néhány korrelációs együtthatót, amelyek két vizsgált 
tényező (adatsor) közötti kapcsolat erősségét mutatják. Esetünkben 11 ilyen - előzetesen 
szignifikánsnak vélt - kapcsolatot vizsgáltunk. (Számításainkat a 11. sz. tábla alapján 
végeztük, természetesen csak azon országok adatait felhasználva, ahol adat egyáltalán 
rendelkezésre állt.) 

A kapott eredmények (korrelációs együtthatók) mindazonáltal érdekesek. 

y Az országcsoporthoz tartozó országok területe és népességszáma között 
nincs szoros pozitív korreláció, csak közepes erősségű e kapcsolat. Hasonló 
erősségű kapcsolat figyelhető meg az országterület és a megtermelt GDP 
tömege között. 

> Az országterület és a természetes szaporodás üteme között pedig 
éppenséggel még gyengének sem mondható a kapcsolat erőssége. 

> Nem így a népesség száma és a megtermelt bruttó GDP tömege között, 
ahol világos, egyértelmű szoros pozitív korreláció tapasztalható. 

> Viszonylag erős, pozitív korreláció jellemzi a rendelkezésre álló összes 
termőterület és a népesség száma közötti kapcsolat erősségét, ennél 
valamivel gyengébb a kapcsolat az összes termőterület és a GDP tömege 
között. 

r- A vizsgálat negatív korrelációt mutatott két esetben is: igen gyengét az 
összes termőterület, és az egy főre eső GDP értéke között, valamivel 
erősebb a negatív korreláció a fajlagos termőterület és az adott ország 
külkereskedelmi mérleg pozíciója között. 

> A fajlagos erdőterület, illetve a fajlagos termő- és erdőterület korrelációja a 
külkereskedelmi mérleg pozícióval statisztikai szempontból nem mutatott 
számottevő összefüggést. 

> Végül: a külkereskedelmi mérleg pozíció a közepesnél valamivel gyengébb 
korrelációs kapcsolatot mutat a fajlagos GDP értékével. 

Mit jelentenek e korrelációs együtthatók, illetve milyen következtetések vonhatók 
le a fenti - számszerűsített - összefüggésekből? 

> Önmagában abból, hogy az országterület és a népességszám nem mutat 
számottevően erős korrelációt a vizsgált országcsoport esetében - ellentétben 
azzal, amit esetleg gondolnánk-, első szinten levonható az a következtetés, 
hogy a vizsgált országok népességének alakulása csak másodsorban (esetieg 
harmadsorban?) függ a rendelkezésre álló földterület nagyságától. E tény első 
hallásra legalábbis meghökkentő. 

(Európa nagyobb területű országai között egyaránt vannak sűrűn és ritkán 
lakottak (Franciaország, Németország, Olaszország, illetve a skandináv 
államok sorolhatók példaként), a kis és közepes területű országok jellemzően 
relatíve nagy lélekszámúak,. ebből adódóan sűrűn lakottak.) 
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> Az a tény, hogy az országterület és a megtermelt GDP tömege közötti 
kapcsolat erőssége is közepesnek mutatkozott, arra enged következtetni, 
hogy a vizsgált országok gazdasági ereje kevésbé területük nagyságától, illetve 
ezen keresztül a földellátottság mértékétől függ; ebből adódóan nem annyira 
erőforrás-extenzív, mintsem erősen erőforrás-intenzív gazdaságokkal állunk 
szemben, legyen szó akár a földről, akár a munkaerőről, akár a tőkéről mint 
erőforrásról illetve termelési tényezőről. 

Nyilvánvalóan az erőforrások kihasználása intenzitásának is van egy 
határértéke, - a föld és a munkaerő esetében mindenképpen, 
valószínűsíthetően a tőke esetében úgyszintén, bár ez utóbbi meghatározását 
a földrészek közötti szabad tőkeáramlás ténye nem teszi könnyűvé, sőt: az 
előző kettő kihasználási határértékének elérését még siettetheti is! - s ha a 
sűrűn lakott, viszonylag kis területű Európára mint jellemzően inkább magas, 
semmint alacsony ár-bér rendszerű országok halmazára gondolunk, - ráadásul 
olyan országokról van szó, amelyek közül azokat, amelyek korábban 
rendelkeztek is gyarmatbirodalommal, mára azt nagyrészt elvesztették, - nos, 
ekkor lelki szemeink előtt felrémlik egy nem is oly távoli pillanat, amikor 

. Európa lakosságának létfenntartása szempontjából alapvető és nem 
nélkülözhető export versenyképessége az ár oldaláról, illetve ennek 
mennyisége az elérhető erőforrások oldaláról már nem lesz elégséges. 

> Az országterület és a természetes szaporodás üteme közötti, gyengének sem 
mondható kapcsolaterősség egy másik oldalról erősíti mindazt, amire az első 
bekezdésben is utaltunk. 

> A népesség száma és a megtermelt bruttó GDP tömege közötti szoros 
pozitív korreláció pedig egyrészt a fenti második bekezdésben írottakkal van 
összefüggésben, - már ami az erőforrás-intenzív gazdasággal kapcsolatos 
fejtegetést illeti -, másrészt jelzi a fogyasztás hangsúlyos szerepét e 
gazdaságokban, továbbá az export versenyképességének várható 
csökkenésével összefüggésben rámutat Európa nyugati részének elképesztő 
méreteket öltött sebezhetőségére. 

> Az összes termőterület és a népesség száma, illetve a GDP tömege közötti 
viszonylag erős, pozitív korreláció az előzőeken túlmenően is mutatja a 
népesség eltartására irányuló erőfeszítések gazdaságon belüli súlyát, mely 
erőfeszítéseken belül most talán elég az EU mezőgazdaságával kapcsolatos 
vitás kérdések sokaságára utalni, a csatlakozni vágyó társult országok ezzel 
összefüggésben táplált reményeire való bővebb utalás nélkül. 

> Az eredményként kapott negatív korrelációs együtthatók több összefüggésre 
is felhívják a figyelmet: egyrészt utalnak az országcsoporton belüli regionális 
különbségekre, feszültségekre, elsősorban itt a mediterrán országok 
helyzetére gondolva, ugyanakkor hangsúlyozzák a fejlettebb középső/északi 
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térség gazdasági szerkezetét, s ennek súlyát is az összesen belül. Az, hogy a 
fajlagos termőterület és egy adott ország külkereskedelmi mérleg-egyenlege 
között negatív a kapcsolat, egyértelműen árulkodó tény, s korántsem pozitív 
tartalommal. 

> Az a tény, hogy az országcsoport egészére nézve a külkereskedelmi mérleg 
pozíciója (egyenlege) a közepesnél valamivel gyengébb korrelációs 
kapcsolatot mutat az országonkénti fajlagos GDP értékével, más 
megfogalmazásban azt is jelenti, hogy valamely ország gazdagsága és export
import egyen/ege között nincs szoros összefüggés, szélsőséges esetben: relatíve 
magas életszínvonal negatív külkereskedelmi egyenleg mellett is lehetséges és 
fenntartható; hogy miből, az már más kérdés, leginkább az állam eladósodása 
révén (ld. Belgium, s kisebb mértékben Nagy-Britannia esete). 

Országrangsorok meghatározott szempontok szerint, összefüggések 

Vázlatos korrelációs analízisünket befejezve áttérünk Európa országai közötti -
meghatározott szempontrendszer mentén haladó - rangsorok vizsgálatára, jó előre 
hangsúlyozva, hogy valamely rangsor elején lenni, nem feltétlenül jár majd együtt pozitív 
tartalommal az adott országra (országokra) nézve. 

y. Országrangsor terület szerint 

A mellékelt táblából jól látható, hogy Európa terület szempontjából leginkább 
számottevő első nyolc országa között az első Franciaország, a negyedik Németország, a 
hetedik Olaszország a nyolcadik Nagy-Britannia. 
E négy ország területi részesedése a vizsgált csoporton belül mintegy 40%, a 
népességet tekintve arányuk 64% (!), a megtermelt GDP-t tekintve gazdasági súlyuk 
közel 70%-os, ugyanakkor az egy főre számított fajlagos termőterület- ellátottságot 
tekintve a négy közül három helyzete korántsem nevezhető rózsásnak (különösen nem 
Németországé), a negyedik (Franciaország) helyzete is inkább közepesnek mondható, 
más, termőterülettel fajlagosan jobban ellátott országokhoz (Görögország, Spanyolország 
Magyarország) képest. 

> Országrangsorfajlagos termőterület, és termőd erdőterület szerint, továbbá a fajlagos termőterület 
szempontjából kritikusnak tekinthető országok (5.000 r^/fő érték alatt) és kevésbé 

kritikusnak (5.000 m2/fő érték felett) tekinthető országok csoportosítása, legfontosabb adatai 
külön-külön, viszonyítási arányszámokat is közölve a országok e két csoportjára. 

A 10. táblázatból kiderül, hogy a térség legkevésbé ellátott országai fajlagos 
termőterület szempontjából a következők: Hollandia, Belgium, (Norvégia), Németország, 
Svájc, Olaszország, Nagy-Britannia. 

Tóth Zoltán: Az európai regionális folyamatokat befolyásoló tényezők 79 



2. A regionális folyamatok mögött fellelhető oksági összefüggések 

A termő- és erdőterület együttes értéke szerinti rangsort vizsgálva a kép (negatív rangsor) a 
következő: Hollandia, Belgium, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Svájc, (Dánia). 

A közölt országsorrend igen beszédes. Különösen az, az előzőekben említett négy, 
gazdasági súlyát tekintve domináns ország közül három esetében, amelyek helyzetét 
tekintve legalább az mondható viszonylag pozitív elemnek, hogy a GDP%-ban mért 
államadósságuk (bár ennek tömege igen jelentékeny) 'viszonylag' kordában tartottnak 
tűnik, legalábbis olyan országokhoz képest, mint Belgium vagy Olaszország. 

Hollandia és Belgium helyzete már-már tragikusan alatta van a vegetatív minimumnak, 
nyugodtan állítható, hogy e két ország másokból (leginkább az EU többi tagjából) é l . 

Hogy mindez meddig finanszírozható, s milyen áron, az valamelyest a számok mögé 
nézve nem maradhat túl sokáig rejtély. 

A vizsgált összefüggésben Nagy-Britannia, Németország és Olaszország helyzete is igen 
problémásnak tűnik. Együttes (fajlagos) földellátottságuk 3.500 és 4.200 m2/fő érték 
közötti, mintegy fele az átlagnak (7.446 m2/fő), - amelyről pedig tudjuk, hogy nem 
elegendő a vegetatív szükségletek fedezésére, - termőterület-ellátottságukat tekintve Nagy-
Britannia és Olaszország relatív helyzete valamelyest kedvezőbb, e tekintetben 
Németország a maga 2.638 m2/fő (a vegetatív minimum 30%-a) értékével kínzó 
helyzetben van. 

Összevetve egymással a Európa két, fajlagos termőterület-ellátottság szempontjából 
kissé elkülönülő csoportját (5.000 m2/fő alatti, illetve e feletti értékek) a következőket 
állapíthatjuk meg 

> A kritikusnak tekinthető országcsoport (5.000 m2/fő alatt) mind terület (1,18x), mind 
népesség (2,03x), mind népsűrűség (l,72x), mind természetes szaporodás (l,61x), 
mind pedig gazdasági teljesítmény (2,51x-es összes GDP) szempontjából 

jelentékenyebb súlyt képvisel az országcsoporton belül, mint a másik, a vizsgált 
szempontból viszonylag kedvezőbb helyzetben lévő. 

Ezen nagyon nem is csodálkozhatunk, ha tudjuk, hogy a kritikus országcsoportban 
szerepel az elsőként felsorolt négy ország közül három 
(Nagy-Britannia, Németország és Olaszország), rajtuk kívül pedig olyan komoly 
gazdasági erőt jelentő ország található még itt, mint pl. Hollandia vagy Belgium. 

> Ugyanakkor: a kritikus helyzetűnek mondott országok kevesebb, mint feleakkora 
fajlagosfóldellátottságot mondhatnak magukénak, mint a másik országcsoport - akár a 
termőterületet, akár az együttes földellátottságot vizsgáljuk. 
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> országrangsor 
- megtermelt összes GDP 

- népsűrűség szerint, 
- relatív GDP% értékek összesen belül 

Egy ország gazdasági súlyát -némileg egyoldalúan - kifejező összes bruttó hazai 
termék (GDP) mennyisége a vizsgálatunk tárgyát képező országcsoportban beszédesen 
alakul. 
Az első négy ország - már több ízben említésre kerültek - a következő: Németország (1891 
mrd USD), Franciaország (1283 mrd USD), Olaszország (1128 mrd USD), s Nagy-Britannia 
(1042 mrd USD) - 1993-as adatokat alapul véve. (A sorrend az 1997. évi adatok alapján 
hasonló. Ld. még a 14. táblázatot) 

Ahogy az már korábban elhangzott, e négy ország Európa GDP-jének közel 70%-át 
adja. A sorban Nagy-Britannia után következő (ötödik helyezett) Spanyolország mintegy 
fele akkora bruttó hazai terméket tudhat magáénak, mint a szigetország. 

Az országcsoport átlagos 1 főre számított nemzeti jövedelme amúgy elég magas, 
közel 20.000 USD/fő, esetenként meglehetősen jelentős országonkénti eltérésekkel. 

Érdekes még megemlíteni, hogy a legmagasabb (bruttó) nemzeti jövedelemmel bíró 
Németország országcsoporton belüli GDP-részesedése mintegy 25%, egymaga az egész 
'európai Európa' gazdagságának egynegyedét termeli meg s e tény igen sokatmondó, 
különösen akkor, ha figyelembe vesszük Németország amúgy igen "lefojtott" külpolitikai 
szerepvállalását, pontosabban erre való lehetőségét. 

Beszédes még az a tény is, hogy a sorban Németország után következő 
Franciaország a német összes GDP-nek csak mintegy 2/3-át termeli meg. Nagy-Britannia 
esetében ez az arány még rosszabb, csak 55%-os. A sorban harmadik Olaszország 
gazdasági teljesítménye elmarad ugyan valamelyest Franciaországétól, de ha a német-olasz, 
valamint a francia-angol koalíciókat vizsgáljuk, az előző gazdasági teljesítménye mintegy 
30%-kal felülmúlja az utóbbiét. A német-olasz "koalíció" gazdasági súlya a közösségen 
belül 39,4%, a francia-angolé 30,4%. 

Ami a népsűrűséget illeti, a sorrend a következő: Hollandia, Belgium, Nagy-
Britannia, Németországi Olaszország, Svájc. (Franciaország a sorban a tizedik.) 

> országrangsor külkereskedelmi pozíció szerint 

Ha az országok bruttó exportját és importját, valamint külkereskedelmi egyenlegét, 
továbbá az EU-ba való export-arány szerinti országrangsort vizsgáljuk, a kép az alábbiak 
szerint alakul: 
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Az első hat legnagyobb exportot realizáló ország sorrendben a következő: Németország, 
Franciaország Nagy-Britannia, Olaszország, Hollandia és Belgium. 

Tehát azpk az országok, amelyek korábban már gazdasági súlyuk ésI vagy népsűrűségük miatt 
(is) említésre kerültek. Az összefüggés nyilvánvalóan nem véletlen a külkereskedelem nagyságrendje és 
súlya, az adott ország népsűrűsége, valamint fajlagos fóldellátottságának mértéke között. (Az 
országarányok az összesen belül az exportot tekintve közel hasonlóan alakulnak, mint a 
GDP-nél fentebb elmondottak.) 

•Az importot tekintve az első hat között ugyanazon országok szerepelnek, a 2. és 3. 
helyen lévő cserét leszámítva még a sorrendiség is megegyezik. 

Ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok alapján vizsgált 15 ország közül összesen 8 
ország (!) külkereskedelmi egyenlege mutat negatívumot, köztük olyanoké is, mint Belgium, 
Ausztria, Spanyolország, Nagy-Britannia. (Spanyolország és Ausztria külkereskedelmi 
passzívumát némileg ellensúlyozza a turizmusból elért jelentős aktívum.) 

Az elért külkereskedelmi egyenleg tekintetében az első két helyen Németország és 
Olaszország szerepel, 1993-ban összesen mintegy 56 milliárd dolláros többlettel, - 1994-
re ez a többlet dollárban már több, mint 68 milliárdra nőtt. Sorrendben a harmadik 
Hollandia 15 milliárddal, negyedik Franciaországa holland többlet közel felével. 

A képet némileg finomítja az EU-ba való export-arány, amit az egyszerűség kedvéért 
az 'EU-függőség' mutatójának is tekinthetünk. E tekintetben 1993-ban Hollandia, 
Belgium, Spanyolország és Portugália állt az "élen", a sorrend 1994-re valamelyest 
módosult, de az említett négy ország EU-függősége továbbra is igen magasnak mondható. 

Érdekes, hogy Németország EU kereskedelmének aránya az Összesen belül nem éri el az 50%-ot. 

A közölt elemzési táblák tartalmazzák az európai tömbön belül az országonkénti 
GDP-részesedéseket, valamint az exporton belüli rangsort. Talán nem meglepő, hogy 
mindkét tekintetben Németország áll az élen mintegy 25%-os részaránnyal. 

E fejezetben leírtak rövid összefoglalásaként az alábbiakat mondhatjuk eh 

Kimutattuk, hogy Európán belül négy ország - Németország, Olaszország, 
Franciaország és Nagy-Britannia - aránya a kontinens nyugati részén belül a területet 
tekintve mintegy 40%, a népességet tekintve 64%, a megtermelt GDP vonatkozásában 
pedig gazdasági súlyuk közel 70%. Közülük kettő - Németország és Olaszország -
'koalíciója' maga mögé utasít minden más szövetkezést mind a megtermelt GDP, mind a 
külkereskedelmi többlet tekintetében.8 

8 Itt most nem részletezett történeti okokból, a dolgozat írója csekély esélyt valószínűsít egy francia-német 
„koalícióra". 
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Behatóan elemeztük az országcsoport országait, a hangsúlyt a fajlagos termőterület
ellátottságra helyezve. Megkülönböztettünk e szempontból meglehetősen kritikus és 
kevésbé kritikus helyzetben lévőket. 

Megkíséreltük felhívni a figyelmet néhány - alapvetőnek tekinthető - összefüggésre 
is, mint pl. a földellátottság, a külkereskedelmi nagyságrend és pozíció, a népsűrűség a 
gazdasági súly, összefoglalóan - és félig viccesen -: a "mekkorára nyithatod a szádat"-
faktor tényezői közötti összefüggéseket szerettük volna láttatni. 

2.2.3 Az Európai Monetáris és Gazdasági Unió9 

A Werner jelentés 1970-es közzététele óta számos gazdasági, pénzügyi és gazdaságpolitikai 
elmélet, terv, javaslat, elemzés látott napvilágot az európai monetáris egység megvalósításának 
módjával, lehetőségeivel, egyáltalán az unió szükségességével kapcsolatban. 

A következőkben megkíséreljük számba venni azokat a pénzügyi és gazdasági 
sajátosságokat, amelyek az egyes tagországok esetén megnehezíthetik, esetleg - a jelen kritériumok 
mellett - megkérdőjelezhetik a pénzügyi-gazdasági unióba való felvételüket. 

Gazdasági, valamint gazdasági és politikai szükségszerűségek 

Az Európai Unió gazdasági és monetáris politikájának egységesítési kísérlete során olyan 
probléma-csoporttal kell szembenézni, amely legszemléletesebben az ún. "összeegyeztetheteden 
tényezők háromszögé"-ben foglalható össze. E háromszög egyértelművé teszi, hogy hosszú távon 
nem lehetséges egy adott gazdasági integrációban a tőkék szabad mozgásának, a rögzített 
árfolyamoknak valamint a tagállamok monetáris autonómiájának egyidejű fenntartása. A döntés, hogy a 
három közül mely elemet vetjük el, és mely kettőt kívánjuk megvalósítani, meghatározza a 
közösségi monetáris politika felépítését, működési mechanizmusát, prioritásait. 

Miután az EU-ban a tőkék szabad mozgása elfogadott ténynek tekinthető, a továbbiakban 
két eset lehetséges: a tagállamok monetáris autonómiáját előtérbe helyező, a valutaárfolyamok 
rögzítéséről lemondó ún. piaci modell, illetve a monetáris autonómia korlátozását felvállaló, 
rögzített árfolyamokban gondolkodó centralizált modell. 

A Maastrichtban elfogadott egyezmény, amely konkrét határozatokban intézkedik az 
európai központi bank ( E C B ) , a közös valuta létrehozásáról, valamint előirányozza az árfolyamok 
rögzítését, egyértelműen a monetáris unió centralizált változatát részesítette előnyben. 

A döntő szempont ebben a következő lehetett: a hagyományosan kevésbé erős monetáris 
fegyelmet tanúsító jegybankok és kormányok egy szigorú (német mintára szerveződő) pénzügyi 
rendszerhez való csadakozástól, valutájuk árfolyamának erős valutákhoz való rögzítésétől, 
pénzügyi és gazdasági hitelük növekedését várják. 

11 E fejezet alapját Králl Ágnes kitűnő tanulmánya (kézirat) és Losoncz Miklós (1999) könyve képezi. 
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Maastricht: különböző érdekű államok kompromisszuma 

Ahogyan ez az előbbiekből kiderült, a Maastricht-i szerződés EMU-ra vonatkozó pontjai 
egyértelműen a központi jegybankkal és rögzített árfolyamokkal dolgozó, szigorú monetáris 
fegyelmet valló pénzügyi rendszer megvalósítását vették tervbe. A tagállamok közötti egyetértés 
nyilvánvaló abban a tekintetben, hogy a gazdasági tevékenység és a tényezőmozgások unión belüli 
teljes felszabadítása megköveteli egy egységes pénzügyi rendszer létét, s hogy e rendszer 
szükségszerűen stabil kell legyen. Kizárólag a stabil, kiszámítható és hiteles monetáris irányítás 
teremtheti meg a gazdaság szereplőinek "biztonságérzetét", amely ugyanakkor előfeltétele a 
fenntartható növekedésnek és az egységes belső piac előnyei mainál fokozottabb kiaknázásának. 

••A két országcsoport kialakulásán túl tovább bonyolítja a döntéshozatal, valamint a 
megvalósítás körülményeit az az egyre nagyobb politikai befolyásra szert tevő, elsősorban 
transznacionális vállalatokból álló gazdasági csoportosulás, amelynek érdekei országhatárokon 
túlmutamak. E gazdasági szereplők számára egyre fontosabbá válik a stabil pénzpiaci 
körülmények kiterjesztése az egész kontinensre, valamint a tranzakciós költségeket és az 
árfolyamkockázatot megszüntető egységes valuta bevezetése. 

A fejlettebb gazdaságokat tömörítő országcsoport érdekeit is megpróbálja kielégíteni az 
egyezmény, méghozzá az igen szigorú konvergencia kritériumok formájában. Az is észrevehető, hogy 
mennyivel erősebb a fejlettebb gazdaságok érdekérvényesítő képessége: a monetáris unió egyes 
szakaszaiba való ádépést meghatározott gazdasági és pénzügyi feltételekhez, mutatókhoz kötik, s 
a feltételek teljesítésének értékelését az 1996-os kormányközi konferencia hatáskörébe utalták. 

Teljestthetők-e a konvergencia kritériumok! - a tagállamok helyzete és érdekei ma, illetve néhány éves 
távlatban 

A monetáris unió jövője szempontjából rendkívül fontos kérdés, hogy az egyes tagországok 
mennyire képesek, illetve hajlandóak megfelelni a szerződésben foglalt követelményeknek, 
valamint, hogy az érdekviszonyok alakulása mennyiben teszi lehetővé a követelmények 
"átértékelését", enyhítését. Az előre meghatározott dátumok és kritériumok betartása ugyanis 
kétségesnek tűnik a tagországok többsége számára. 

A - vélhetően a legstabilabb gazdaságok által összeállított - konvergencia kritériumok 
maradéktalan teljesítése fejlett és kevésbé fejlett gazdaságok számára egyaránt kérdésesnek bizonyul. 
Adódik ez részben a gazdaságok stabilitás- és fejlettségbeli különbözőségéből, részben pedig a 
kialakult gazdasági és társadalmi struktúrák, elosztórendszerek, kulturális és politikai viszonyok 
igen nagy eltéréseiből. E z utóbbi, országspecifikus sajátosságok motiválják a hatalmon lévő 
politikusok döntéseit, és határozzák meg végső soron a monetáris unió sorsát. 

Érdemes részletesen megvizsgálni; a tagállamok az egyes konvergencia kritériumokat 
hogyan képesek megvalósítani, e kritériumok végrehajtását az egyes országokban milyen egyéb 
tényezők befolyásolják, illetve a konjunktúraciklus milyen mértékben gyakorol hatást a 
kritériumok megvalósíthatóságára. 

Igen figyelemre méltó egy 1999. előtt készült, szigorúan közgazdasági számításokat és 
tényezőket felhasználó elemzés 1 0 , mely az E M U (potenciális) tagállamait négy csoportba sorolta a 
maastrichti kritériumok teljesíthetősége alapján: 

Két francia közgazdász - Guy Longueville és Jean-Jacques Santini — elemzéséről van szó. 
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1. a kritériumok teljesítésére előzetesen már képes ország 
2. a kritériumokat teljesíteni képes országok 
3. a kritériumokat feltehetően teljesíteni képes országok 
4. a kritériumokat teljesíteni nem képes országok 

Az általános gazdasági tendenciák szerint az 2. és 3. csoport országainak mindegyike 1997-re, de 
legkésőbb 1999-re képes elérni, illetve megközelíteni az államadósság GDP-hez viszonyított 
értékének 60%-os arányát. A negyedik csoportba tartozó országok államadóssága azonban az 
előírt időpontra meg sem tudja közelíteni a G D P arányában meghatározott küszöbértéket (egyes 
esetekben még az államadósság kismértékű csökkenését sem fogják tudni elérni). 

Az elemzés négy kedvező és egy kedveződen hipotézis hatását vizsgálta a második, illetve harmadik 
országcsoportbeli államok adósságának alakulására, 1997-re, illetve 1999-re vonatkozó O E C D 
becslések alapján. 

A hipotézisek (és a táblázathoz tartozó rövidítések) a következők: 

Á l t : általános tendencia, amely az 1980-92 közötti időszak adagos G D P 
növekedésével, a költségvetési politika és finanszírozási igény 
változadanságával valamint a kamadábak 1994-95-ös szintjével 
számol. 

H l : feltételezi a G D P éves növekedésének az általános tendencia szerinti 
értéket 1%-kal meghaladó szintjét; 

H2: feltételezi a költségvetési kiadások GDP-hez viszonyított évi 0,4%-
os csökkentését, valamint eközben az általános növekedési szint 
változadanságát; 

H3: feltételezi, hogy az 1993-ban eltervezett privatizációs program 
hatást gyakorol az államadósság csökkentésére; 

H4: az előző három hipotézis együttes megvalósulását (erősen optimista 
feltételezés) tételezi; 

H5: feltételezi a reálkamadábnak az általános tendenciához képest 1,5%-
os emelkedését. 

A hipotézisek felhasználásával a következő táblázatot készítette el a szerzőpáros: 

3. ORSZÁGCSOPORT 
Ál t H l H2 r-i3 H4 H5 

• 9 7 '99 '97 '99 '97 •99 '97 97 '99 •97 '99 

Nagy Britannia 60,3 61,8 57,7 55,0 59,1 58,0 1,9 *• 55,0 49,4 61,9 64,5 
Spanyolország 62,7 62,0 60,1 55,3 61,6 58,2 1,2 57,9 50,5 64,5 64,8 
Portugália 66,8 61,6 64,1 54,8 65,6 75,9 - 63,0 51,1 68,8 64,7 
Finnország 70,8 73,8 68,1 66,6 69,6 70,0 3,1 64,0 59,9 72,8 77,0 
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4. ORSZÁGCSOPORT 
Alt H l H2 H3 H4 H5 

'97 '99 '97 '99 '97 '99 '97 '97 '99 '97 '99 

Dánia 79,6 76,4 76,6 68,9 78,3 72,5 75,4 65,1 81,9 80,1 
Hollandia 83,5 82,6 80,5 75,00 82,3 78,7 1,6 77,8 69,8 85,9 90,6 
Írország 83,4 73,3 80,4 66,1 82,3 69,6 - 79,3 62,4 86,0 77,1 
Svédország 100,5 111,2 97,3 103,0 99,3 107,4 3,9 92,4 95,5 103,0 115,7 
Olaszország 120,2 117,9 116,5 109,0 119,0 114,0 1,0 114,3 104,3 123,6 123,3 
Görögország 128,1 129,4 124,6 121,3 126,9 125,8 - 123,4 117,7 131,5 134,7 
Belgium 136,7 132,9 132,7 123,5 135,1 129,1 1,5 130,0 111,3 140,8 139,4 
*Privatizációs bevételek a G D P %-ában 
Forrás: " E U gazdasági jelentés az 1994-es évre", ill. becslések O E C D adatok alapján 

A táblázat adatai igen szemléletesen bemutatják a legoptimistább közgazdasági becsléseket 
alapul véve sem várható, hogy a negyedik országcsoport gazdaságai elérjék (megközelítsék) a 
konvergencia kritériumok államadósságra vonatkozó elvárásait. Az adatokból arra is 
következtemerünk, hogy a nagyobb mértékű G D P növekedés (amelynek beindításához minden 
bizonnyal jelentős reálkamadáb csökkentésre is szükség van) relatíve jobban képes hozzájárulni az 
államadósság mérsékléséhez, mint a költségvetési deficit lefaragása Ezenkívül, a nagymértékben 
eladósodott országok szempontjából létkérdés a kamadábak szintje, hiszen látható, hogy a 
mindössze 1,5 %-os reálkamatláb emelkedés milyen látványos romlást idéz elő az államadósság 
alakulásában. 

A fenti megállapítások további kérdéseket vetnek fel: Melyek lehetnek a G D P %-ában mért 
államadósság csökkentésének akadályai, illetve várható-e ezen akadályok felszámolása? Mi lesz a 
sorsa a gyengébben teljesítő államoknak, s ezáltal a monetáris uniónak? (Számított-e egyáltalán a% 
EMU létrehozásakor a konvergencia kritériumok teljesítése?) 

A deficit és az államadósság csökkentésének akadályai 

Az államadósság radikális csökkentésének legfontosabb akadályai egyrészt a konjunktúra 
alakulásában, másrészt az eladósodottság mértékében és az adósságállomány szerkezetében, 
harmadrészt pedig a költségvetési deficit csökkentésének országspecifikus nehézségeiben 
keresendők. 

A nagy államadósságot felhalmozott országok esetén célszerű különbséget tenni a stabil, 
erős gazdasággal, ugyanakkor túlfejlesztett költségvetési újraelosztó mechanizmussal rendelkező 
országok (Belgium, Svédország Finnország, Hollandia, Dánia), valamint az egyéneden 
teljesítményt nyújtó, rendszeresen túlköltekező, szegényebb országok között (a dél-európai 
országok, Írország). A megkülönböztetés azért is kívánatos, mert nincs egyértelmű korreláció a 
nagy deficit és nagy államadósság illetve a kedveződen makrogazdasági mutatók között 
(Svédország és Belgium példája), tehát ez utóbbi államok gazdaságát lényegesen kevésbé terhelik 
meg a konjunkturális, valamint a struktúra hiányosságaiból eredő problémák. 

Konjunktúraciklus és monetáris politika 

A konjunktúraciklus hatása következtében a tagállamok mindegyikének szembe kell néznie 
a következő problémákkal: 

• Viszonylag lassú növekedés, illetve a munkanélküliség strukturális jellege párosul a kiépült 
(egyes országokban igen magas színvonalú) munkanélküli és szociális ellátó rendszerrel, tehát 
az erre fordítható kiadások drasztikusan nem csökkenthetők, sőt a kevésbé fejlett országok 
esetén a harmonizációs lépések következtében még növelésükre is szükség van. 
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• Az európai gazdaságok reálnövekedési szintje várhatóan nem fogja meghaladni a 
reálkamadábak színvonalát, amelynek következtében az államadóssági mutatók továbbra is 
kedveződenül alakulnak majd. 

• Az előbbi folyamat visszavezethető egyrészt a gazdaságok teljesítményének viszonylag lassú 
növekedésére, másrészt az erőteljes antiinflációs politika és az árfolyamok védelme érdekében 
magas szinten tartott kamadábakra. A pénzügyi piacok nyitottsága és a rendkívül gyors 
tőkeáramlás következtében a pénzügyi kormányzatok rákényszerülnek az egymáshoz való 
alkalmazkodásra, amely jelen, esetben, az erőviszonyok alapján, a Bundesbank monetáris 
politikájához való alkalmazkodással egyenértékű. Megfigyelhető például, hogy 1994-ben az 
EMS-ből korábban kivált, és a recesszióból éppen kilábalt Olaszország - hasonlóan a többi 
tagállamhoz - sem csökkentette jelentős mértékben kamadábait mindaddig, amíg a német 
monetáris politika meg nem tette jelzésértékű lépéseit. 

Az adósságok szerkezete 

A nagy államadósságot felhalmozó országok többségének azzal a problémával is szembe 
kell néznie, hogy adósságuk kezelése komoly nehézségekbe ütközhet a hitelek kedveződen 
összetétele miatt. Az unióbeli országok jegybankjuk útján a jövőben már nem finanszíroztathatják 
államadósságukat, ehelyett minden esetben állampapírok kibocsátására kényszerülnek, amely 
intézkedés következtében az adósságállomány növekedését, illetve csökkenését nagyobb 
mértékberi\befolyásolják az aktuális piaci kamadábak. További problémát jelent, hogy jó néhány 
országban - Belgium vagy Olaszország - az inflációs időszakokban az adósság jelentős részét 
változó kamatozású, tehát a piaci kamadábak alakulását azonnal tükröző, ezzel az állam 
kamatfizetési kötelezettségét azonnal módosító változó kamatozású államkötvénnyel 
finanszírozták. Ugyanezen országokban figyelhető meg, hogy a fix kamatozású államkötvények 
igen rövid lejáratúak, tehát az adósság elvileg stabilabb, jobban kezelhető részén is rövid időn 
belül mutatkozik a piaci kamadáb hatása. 

A deficit és az államadásság csökkentésének egyedi problémái 

Amíg az előbbiekben felsorolt problémák a jelentősebben eladósodott országok 
mindegyikét sújtják, léteznek olyan egyedi - és elsősorban a szegényebb országok helyzetét 
megnehezítő - tényezők, amelyek ez utóbbi országok számára a kritériumok teljesítését szinte 
lehetetlenné teszik. 

• A viszonylag kis hatékonysággal működő, hagyományosan nagy szerepet magára vállaló állami 
újraelosztási rendszer az elmúlt években a munkanélküliség hatására tovább duzzadt 
(Olaszország - a déli területek fokozódó munkanélkülisége, hatalmas és kevéssé hatékony 
állami bürokrácia). 

• A dél-európai országok szinte mindegyikére jellemző a fekete gazdaság fokozott jelenléte, 
amely a költségvetés bevételi oldala számára jelent érzékeny veszteséget, a felszámolására tett 
kísérletek pedig a kiadási oldal számláját növelik. 

• Azon országokban, ahol a korábbi években a szociális juttatások mértéke és színvonala 
alacsony volt, az unió országaival történő harmonizáció következtében (feltételezve, hogy a 
nivellálás felfelé történik majd) a költségvetés kiadási oldalát jelentősen megemelheti a 
társadalombiztosítási járulék emelésekor fizetendő kompenzáció (Spanyolország, Hollandia). 
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• A kevésbé fejlett országokban az elmúlt évtizedekben került sor azokra a költséges 
infrastrukturális beruházásokra, amelyek szükségessége vitathatadan, de jelentősen 
hozzájárultak az államadósság növekedéséhez (Spanyolország, Portugália). 

• Az unió országai közötti adóharmonizáció elsősorban a magas adókulcsokkal dolgozó 
országokat sújtja (Olaszország, Dánia, Írország), hiszen itt a kulcsok várható csökkenése 
költségvetési bevételkiesést eredményez. Vélhetően nem járnak sokkal jobban a jelenleg 
alacsony adókulcsú országok sem (Spanyolország, Portugália, Nagy Britannia), hiszen az 
adókulcsok emelése könnyen.inflációt gerjeszthet, amely a költségvetési bevételek reálértékét 
csökkenti. 

• Végül egy igen fontos tényezővel, a bizalom kérdésével visszakanyarodhatunk az első 
részekben tárgyalt politikai szempontokhoz. A bizalom, illetve annak hiánya jelenti ugyanis a 
döntő különbséget fejlett és kevésbé fejlett, de egyaránt magas államadóssági szinttel rendelkező 
országok között. Amennyiben egy országban a politikai vezetőknek, döntéshozóknak, a_. 
gazdasági és monetáris politika alakítóinak hitele van a gazdasági szereplők szemében, azok 
tudják, mit várhatnak el, s ennek fejében milyen áldozatokat kell vállalniuk; az adósság 
fenntartható, a megszorítások végrehajthatók Ahol azonban a döntéshozók nem élvezik a 
gazdasági szereplők bizalmát, lojalitását - aminek lehet oka sokszoros csalódás, magyarázható 
mentalitásbeli, kulturális különbségekkel - a döntések mindig a pillanatnyi érdekviszonyok által 
diktált, rövidtávú célokat fogják irányadónak tekinteni, s ez rendkívüli változékonyságot, 
kiszámíthatatlanságot eredményez gazdaságban és politikában egyaránt. 

Továbblépés, az EMUjövője 

Szembesülve az előbbiekben részletesen elemzett problémákkal, és a monetáris unió 
létrehozásához feltételként támasztott követelmények várható hatásával, az egyes országok 
döntéshozói számára egyértelműnek tűnhetett: az unió a tervezett módon és időre nem megvalósítható. 
Éppen ezért számos elmélet, javaslat született a pénzügyi unió bevezetésének módjával, a 
kritériumok értelmezésével illetve a majdani résztvevők számával kapcsolatban. 

További feszültségforrást jelent az a körülmény, hogy egy-egy ország régióinak fejlettsége, 
infrastruktúrája, ezáltal a monetáris unióra való alkalmassága köpött 50-60 éves távlatokban 
mérhető különbségek fedezhetők fel. Nem gondolhatjuk komolyan, hogy az egyes országokat 
makrogazdasági aggregált mutatóik alapján ítélik (ítélték) a pénzügyi unióra alkalmasnak, illetve 
alkalmatlannak. A monetáris unió, illetve a konvergencia kritériumok értelmezése alapvetően 
politikai kérdés, az éppen aktuális érdekek, illetve azok erőviszonyai határozzák meg az E M U 
jövőjét. 

Európa országainak egy hatékonyan működő és versenyképes gazdaságot megkövetelő 
(illetőleg eredményező) gazdasági unióba való tömörítése alapvető fontosságú a kontinens 
országainak jövője szempontjából. E z a gazdasági unió manapság (1999/2000) igen döcögősen 
alakul, jelentős ellenszéllel és -érdekekkel küzdve, ideértve a közös pénz elleni spekulatív, romboló 
szándékú tőkemozgásokat is. Szükséges mind a jelenlegi 11 EMU-tagország és a majdan 
csatlakozók szempontjából is megértenünk: az E M U voltaképpen egy eszköz- és nem célrendszer. A 
különbségtétel lényegét világossá teheti Európa gazdasági területének földrajzi szemléletben való 
értelmezése; az egységes európai piac - térben az EUR-15-ön messze túlnyúló - megteremtése e 
kölcsönös munkamegosztáson alapuló előnyökre építő európai gazdasági terület újraalkotását is 
jelentené. 
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2.3. Demográfiai folyamatok Európában 

2.3.1 Kontinens- és országos szintű vizsgálat 

Az elkövetkező, európai demográfiai folyamatokat elemző fejezet szervesen épül a 
korábbiakban említett gondolatokra. 

A jelzett gondolat kifejtése előzetesen feltételezi: 

a) Róbert Thomas Malthus 1798-ban publikált, többször kibővített népesedési 
elméletének lényegi ismeretét (Id. korábban is), mely szerint "az emberiség létszáma mértani, 
létfenntartási cikkeinek mennyisége számtani haladvány szerint növekszik. A Föld egyre 
kevésbé képes eltartani lakóit, és ha nem működik megfelelő ellenható erő, a túlnépesedés 
abszolút mértékűvé válik." Malthus analízisének másik lényeges eleme - a népesség 
számának vizsgálata mellett - , az élelmiszer, mint erőforrás. A mezőgazdasági termékek 
előállításával és a legnagyobb akadályként jelentkező korlátozottan rendelkezésre álló 
gazdasági térrel kapcsolatosan Malthus a csökkenő hozadék törvényét fogalmazza meg 

b) a 'fenntartható' fejlődés elvének ismeretét, melynek lényege: "fenntartható 
fejlődés alatt a fejlődésnek az a formája értendő, amely kielégíti a jelenkor igényeit anélkül, 
hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségeit hasonló igényeik kielégítésére. Ez a 
megközelítés a fejlődés alapjának a környezet teherbíróképességét és a természeti erőforrások 
újratermelbetőségének feltételeit tekinti." (Bosch - de Vos, 1994) 

c) a népesedési és gazdasági folyamatokkal kapcsolatos - elsősorban a fejlődő 
országokat, de korántsem csak őket sújtó - romló tendenciájú kumulatívfolyamatok megértését, 
mely fogalmat Myrdal munkássága nyomán ismerhette meg a szakmai közvélemény. 

Jelen fejezet - fentiek előrebocsátása után - egyfajta kísérletként is felfogható e 
gondolatok Európa (kiváltképpen Nyugat-Európa) jelenlegi állapotára történő illesztésére 
vonatkozóan. 

Jelen dolgozat 2.1 fejezetében részletesen ismertetett SPSS-elemzés alapján előtűnt 
számunkra (Nyugat-)Európa alapvető profilja. Emlékeztetőül - az ezt meghatározó 
faktorok az alábbiak voltak: 

• gazdasági potenciál-gazdasági teljesítőképesség, 
• földterület- ellátottság, 
• külgazdaságon keresztüli eltartóképesség, 
• népesség-reprodukció 

Korábban (2.2.1 fejezet) közöltünk egy táblázatot is Európa népességének és 
népsűrűségének 1500-1996 közötti alakulásáról. 

Tóth Zoltán: Az európai regionális folyamatokat befolyásoló tényezők 89 



2. A regionális folyamatok mögött fellelhető oksági összefüggések 

Hangsúlyozzuk, hogy Európa alatt a földrajzi értelemben vett Európa értendő (a népesség 
vonatkozásában Törökország 1996-os adata nélkül), s a népsűrűség számításához 
területként 10.192,96 ezer km2 -t vettünk alapul. 

Európa országonkénti népességét az alábbi 15. sz. táblázat közli. 

15. táblázat: Európa népessége országonként -1996 
(Törökország nélkül) 

Népesség terűlet Népsűrűség 
(millió) (ezer km 2) fő/km2 k=137 

Albánia 3,38 28,7 118 -19 
Andorra 0,07 0,5 140 3 
Ausztria 8,05 83,9 96 -41 
Belgium 10,14 30,5 332 195 
Bosznia-
Hercegovina 

4,48 51,1 88 -49 

Bulgária 8,41 110,9 76 -61 
Csehország 10,32 78,9 131 -6 
Dánia 5,26 43,1 122 -15 
Észtország 1,47 45,1 33 -104 
Fehéroroszo. 10,25 207,6 49 -88 
Finnország 5,12 338,1 15 -122 
Franciaország 58,37 551,5 106 -31 
Görögország 10,47 132 79 -58 
Hollandia 1 1 15,52 40,8 380 243 
Horvátország 4,78 56,5 85 -52 
Írország 3,6 70,3 51 -86 
Izland 0,27 103 3 -134 
Jugoszlávia 10,57 102,2 103 •34 
Lengyelország 38,62 312,7 124 -13 
Lettország 2,49 64,5 39 -98 
Liechtenstein 0,03 0,2 150 13 
Litvánia 3,71 65,2 57 -80 
Luxemburg 0,41 2,6 158 21 
Macedónia 2,16 25,7 84 -53 
Magyarország 10,17 93 109 •28 
Málta 0,37 0,3 1233 1096 
Moldova 4,33 33,7 128 -9 
Monaco 0,03 0,0018 16667 16530 
Nagy-Britannia 58,61 244,1 1-0 103 
Németország 81,91 357 229 92 
Norvégia 4,38 323,9 14 -123 
Olaszország 57,4 301,3 Í91 54 
Oroszország 1 2 116 4295 27 -110 

Hollandia népsűrűségi adatai az alapul vett országterület függvényében eltérőek lehetnek. 
Oroszország európai területét és népességét alapul véve. 
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Portugália 9,92 92,4 107 •30 
Románia 22,61 237,5 95 42 
San Marino 0,02 0,06 333 196 
Spanyolország 39,27 504,8 78 •59 
Svájc 7,07 41,3 171 34 
Svédország 8,84 450 20 -117 
Szlovákia 5,37 49 110 •27 
Szlovénia 1,99 20,3 98 -39 
Ukrajna 51,09 603,7 85 -52 
Vatikán 0,001 0,00044 2273 2136 
együtt 697,33 10193,0 68 -69 
Forrás: KSH 

A táblázat utolsó oszlopában szereplő értékekről (k=137 fő/km2 értéktől való eltérés) 
kicsit később lesz szó. 

Európa népsűrűségi adatainak behatóbb vizsgálata 

Grafikusan ábrázolva az európai 'népsűrűség-idősort' a következő oldalon látható 
görbét kapjuk. 

A görbéről első látásra nehezen állapítható meg hogy exponenciális vagy 
logisztikus függvénnyel közelíthető-e jobban. Mivel valamely terület (Európa mint 
kontinens) népsűrűségével kapcsolatos vizsgálatról van szó, feltételezve ugyanakkor egy 
"k" telítettségi szintet, a logisztikus közelítést vehetjük alapul. 

A trendillesztéssel kapcsolatos szárnítások alább láthatók; a táblázatból az is 
kiolvasható, hogy "k" értékére k=136,8 (gyakorlatilag 137 fő/km2) telítettséget kapunk, 
336-os minimális eltérés-négyzetösszeg mellett. 

16. táblázat. Európa népsűrűségi adataira illesztett logisztikus trend táblája 
k= 136,812622 336 

y f =ln((k-y)/y) ybecs (y-ybecs)A2 
1500 1 7 2,9202 4,722194 5,1884005 
1600 2 9 2,6533 8,170838 0,6875102 -0,57475 3,905966 
1700 3 9 2,6533 13,87352 23,751184 0,114968 0,447737 
1800 4 14 2,1716 22,84934 78,310761 0,862032 0,480947 
1900 5 38 0,9556 35,93487 4,2647592 24,99231 4 
1996 6 68 0,0119 53,02739 224,17911 5,780968 0,925239 

A trendfüggvény képlete is leolvasható: ^=136,812622/(1+e ,- 9 0 5 % 6-°- 5 7 4 7 5* t) 

A 15. táblázatban Európa országainak népességi és népsűrűségi adatai mellett 
feltüntetett külön oszlop az országonkénti népsűrűségi értékeknek a kontinens egészére kapott 
vélelmezett telítettségi szinttől (137 fő/km2) való eltérését mutatja. A kapott eredmény 
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elgondolkodtató, természetesen figyelmen kívül hagyva az európai miniállamok extrém 
értékeit. 

Amennyiben az eredmények értékelését leszűkítjük a bennünket közelebbről érdeklő 
EK-15 tagország adataira, s az alábbi 17. sz. táblázat 'rangsor' oszlopában szereplő 
értékeket első szinten a vastagon szedett országok vonatkozásában kiértékeljük, 
meglehetősen messzemenő következtetések levonására nyílik mód, összevetve a kapott 
eredményeket a korábban (2.2.1 fejezetben) írottakkal is. 

17. táblázat EK-15 népessége országonként -1996 
•• népesség 

mió 
terület 
ezer km2 

népsűrűség 
fő/km2 k=137 rangsor! 

Ausztria 8,05 83,9 96 -41 Hollandia 243 
Belgium 10,14 30,5 332 195 Belgium 195 
Dánia 5,26 43,1 122 -15 Nagy-Britannia 103 
Finnország 5,12 338,1 15 -122 Németország 92 
Franciaország 58,37 551,5 106 -31 Olaszország 54 
Görögország 10,47 132 79 -58 Luxemburg 21 
Hollandia 15,52 40,8 380 243 Dánia -15 
Írország 3,6 70,3 51 -86 Portugália -30 
Luxemburg 0,41 2,6 158 21 Franciaország -31 
Nagy-Britannia 58,61 244,1 240 103 Ausztria -41 
Németország 81,91 357 229 92 Görögország -58 
Olaszország 57,4 301,3 191 54 Spanyolország -59 
Portugália 9,92 92,4 107 -30 Írország -86 
Spanyolország 39,27 504,8 78 -59 Svédország -117 
Svédország 8,84 450 20 -117 Finnország -122 
együtt 372,9 3242,4 115 -22 együtt -22 
Forrás: KSH alapján saját számítások 

A logisztikus trenddel való közelítés alapján elmondhatjuk, hogy Európa egésze 
népességi telítettségéről cca. 137 fő/km 2-es népsűrűségi érték mellett beszélhetünk; ennek 
tükrében Nyugat-Európa egyes országai és a kontinens egésze jövőjét tekintve -
pszichikai/emberi, környezeti/ökológiai, gazdasági-társadalmi, népmozgalmi 
vonatkozásban - alkothatunk „némi" képet. 

Európai kilátások? 

E fejezetben megkíséreltem felvázolni Európa népesedési folyamatait az elmúlt 
ötszáz évről rendelkezésemre álló adatok alapján, egymás mellé állítva a századfordulók 
népsűrűségi adatait - azok alakulását grafikusan is ábrázolva, - logisztikus trendillesztés 
segítségével egyfajta telítettségi szintet (= k) is keresve, a kontinens egészét alapul véve. 

Megvizsgáltam Európa országainak jelenkori népsűrűségi adatait - EK15 és azon 
kívüli országok bontásban külön-külön -, továbbá: az egyes országok népsűrűségének e 
kontinens egészére számított telítettségi értékhez való viszonyulását, a különbségeket fel is 
tüntetve. E közelítő számítást összevetettem egy korábban közölt, a fajlagos 
földellátottsági adatok alapján készített elemzés eredményével - közbevetőleg megemlítve 
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a faktoranalízis alapján kapott Európa-profilt is -, megjegyezve, hogy e két elemzés 
eredménye és az ezekből levonható következtetés meglehetős hasonlóságot mutat Nyugat-
Európa országainak egy jól körülírható csoportjára nézve. 

E sorok írójának meggyőződése, hogy a népsűrűségi adatokra illesztett logisztikus 
trend, illetve az eredményként kapott "k" telítettségi értéktől való eltérés egy-egy európai 
ország(csoport) esetében a jövőre nézve beszédes következtetések levonására alkalmas, a 
következtetések kifejtése - e dolgozat keretei között - természetesen nem lehet teljes körű. 

Annyi azért talán valószínűsíthető - nem differenciálatlanul abszolutizálva az 
elkövetkezendőkben leírtakat -, hogy Európa azon országaiból, illetve regionális szinten is 
folytatva a vizsgálódást: régióiból, ahol a jelenlegi népesedési szint magasabb, esetenként 
jóval magasabb, mint a kontinens egészére kapott "k" (= 137 fő/km2) érték, a 
természettudományból is ismert törvényszerűség alapján a népesség (idővel) várhatóan az 
alacsonyabb népsűrűségű - és megélhetésre alkalmas - területekre áramlik, először 
országon belül, majd országcsoporton belül, esetleg az unió határterületei mentén azon 
kívülre is. 

2.3.2 Regionális vetület: NUTS-régiók elemzése 

Az Európai Unió NUTS2 régióinak egy lehetséges profilja 

Az európai 202 db NUTS2 régió mellékletben közölt 18. sz. táblázatba foglalt adatainak 
elemzése érdekes képet tár elénk. A táblázatban 9 numerikus változó szerepel, ezek: 

terület (km2), népsűrűség, népesség, inaktív/aktív arány, munkanélküliségi ráta 
mezőgazdasági - ipari - szolgáltatási foglalkoztatás aránya, az Unió ádagában kifejezett relatív 
fajlagos GDP-szint. 

A faktorelemzés leíró táblája a 9 felsorolt változót a mellékletben található 
táblázatokból kiolvashatóan, az itt közölt sorrendbe rendezte: 

1. szolgáltatási foglalkoztatás aránya 
2. inaktív/aktív arány 
3. ipari foglalkoztatás aránya 
4. mezőgazdasági foglalkoztatás aránya 
5. munkanélküliségi ráta 
6. népesség 
7. népsűrűség 
8. az Unió ádagában kifejezett relatív fajlagos GDP-szint 
9. terület (km2) 

• A 'Descriptive Staüstics' c. táblázat mutatja a 9 változó vonatkozásában a várható értékeket és szórásokat. 
A 202 NUTS2 régió 'ádagában' az első helyre sorolt változó (szolgáltatási foglalkoztatás) várható 
adagos értéke 63,87 %, meglehetősen magas szórásérték mellett; de a népsűrűség adagban 374 fő/km2 

értéke is szembetűnő. 
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A 'korrelááós mátrix' tanulmányozásával elég érdekes kapcsolatokra bukkanhatunk 
Vizsgálva pl. az alábbi korrelációkat: 

a) a mezőgazdasági foglalkoztatás aránya - szolgáltatási foglalkoztatás aránya 

b) népsűrűség - szolgáltatási foglalkoztatás aránya 

c) népesség - ipari foglalkoztatás aránya 

d) népsűrűség - munkanélküliségi ráta 

e) népesség - relatív fajlagos GDP-szint 

j) relatívfajlagos GDP-szint - szolgáltatási foglalkoztatás aránya 

g) terület - munkanélküliségi ráta 

az alábbi megjegyzéseket tehetjük: 

Ad a) Az eredményként kapott korrelációs együttható (-0,661) negatív és elég erős 
közepes kapcsolatot tételez fel a mezőgazdasági és a szolgáltatási foglalkoztatás 
között. Ezen nagyon nem is csodálkozhatunk 

Ad b) A gyenge közepes erősségű pozitív kapcsolat (0,449) láttán, 
megkockáztatható a kijelentés: a magas szolgáltatási foglalkoztatottság 'nem 
nagyon' függ a népsűrűségtől, s e jelenség okainak vizsgálata behatóbb 
tanulmányozást tenne szükségessé. Tekintve, hogy a régiók népsűrűségének 
várható értéke amúgy is meglehetősen magas (374 fő/km2), igen magas szórás 
mellett, - ugyanakkor a munkahelyteremtés parancsoló szükség, s ez gyorsan és 
fajlagosan nem túl magas ráfordítással a szolgáltatási szférában képzelhető el -, e 
tény részben magyarázatként szolgálhat a kapcsolat jellegére az Unió régióinak 
egészére. 

Ad c) Érdekes, hogy a népesség száma és az ipari foglalkoztatottság között nincs 
korreláció. (Szinte ugyanez a helyzet a másik két szektorbeli foglalkoztatás és a 
népességszám vonatkozásában is.) 
E tényből is érdekes következtetések levonására kínálkozik lehetőség, hiszen a 
kapott érték(ek) azt jelenti(k), hogy egy régió népességszáma és e népesség aktív, 
foglalkoztatott részének gazdasági ágak közötti megoszlása nem mutat összefüggést. 
A behatóbb vizsgálat megkívánja a demográfiai jellemzők alaposabb elemzését. 

Ad d) A népsűrűség és a munkanélküliségi ráta közötti kapcsolaterősség értéke 
(0,046), pontosabban e kapcsolat meglétének hiánya beszédes: felhívja a figyelmet 
arra a tényre, hogy az Unió régióin belül tapasztalható munkanélküliségi ráták nem 
függenek a régiók benépesültségének mértékétől. 
A demográfiai jellemzők és a népesség gazdasági aktivitásának figyelembe vétele itt 
sem nélkülözhető - ezzel összefüggésben az E U tagországaira egészében jellemző 
elöregedési folyamatra és a magas inaktív/aktív arányra hívjuk fel a Figyelmet. 

Ad e) Elgondolkodtató az is, hogy a népességszám és a régiók uniós adag 
százalékában kifejezett relatív fejlettségi szintje között nincs számottevő kapcsolat 
(0,199): e szerint a népesség mint (gazdasági) erőforrás nem meghatározó tényező a 
GDP-ben kifejezett helyi gazdasági fejlettség tekintetében, ami rávilágít a gazdasági 
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tevékenység jellemzően munkaintenziv (és nem extenzíven munkaerő-igényes) 
voltára, mely tény éppenséggel nem szolgálja az Unión belüli munkahelyteremtést. 
A kapcsolat hiánya továbbá jelentheti azt is, hogy a magas lélekszámú régiókon 
belül a kép igen vegyes azok gazdasági fejlettségét tekintve. 
Említhető talán még a GDP-számbavétel problematikája is. 

Ad f) Az a tény, hogy a relatív fajlagos GDP-szint és a szolgáltatási foglalkoztatás 
közötti kapcsolaterősség alacsony (0,317) kérdéseket vethet fel a szolgáltató szféra 
anyagi gazdagsághoz való hozzájárulása tekintetében, illetve sejtetni engedi az 
állami bürokrácia foglalkoztatásban betöltött szerepét. 

Ad g) A munkanélküliségi ráták és a régiók területnagysága közötti korreláció 
gyenge közepes. Érdekes, hogy a területnagyság a „legerősebb" korrelációt — a 
nyolc szóba jöhető változó közül — a munkanélküliséggel mutatja. 

• A "kommunalitás" tábla az eredeti stioiktúra átörökítési hányadát mutatja a varianciából; a kapott értékek 
nem túlzottan magasak, kivétel a szolgáltatási foglalkoztatás aránya. Tudjuk azt, hogy minél magasabb a 
kommunalitás értéke, annál inkább önálló faktorokról is beszélhetünk illetve magas az egyes változók 
súlya a majdani faktorokon belül. 

• A "Tolai variance Explained" c. tábla alapján 3 olyan változó van, amelyek kiemelhetőek: ezek az 1. - 2. -
3. változók e három változó a teljes szórást 68 %-ban magyarázza. 

• A "Rotated Component Mátrix" c. tábla alapján látható, hogy 3 különböző faktorról beszélhetünk ezek 
szerkezete a következő: 

1. faktor összetevői: 1.-4.-7. változók, vagyis: szolgáltatási foglalkoztatás aránya, mezőgazdasági foglalkoztatás 
aránya, népsűrűség. 

E faktor neve: „népsűrűség által befolyásolt foglalkoztatási szerkezet" 

2. faktor összetevői: 2. - 5. - 8. változók - inaktívIaktív arány, munkanélküliségi ráta, relatív fajlagos GDP-szint. 

E faktor neve: „a munkában nem állók számával fordítottan arányos anyagi gazdagság és ipari 
foglalkoztatás ". 

Annak kiderítése, hogy ez esetben mi az ok és mi az okozat - további elmélyülést igényelne, 
figyelemmel az egyes régiók - és tagországok - népesedési folyamataira és komparatív előnyeire is. 

3. faktor összetevői: 6. - 9. változók — népesség és terület. 

E faktor neve lehet: „rendelkezésre álló élettér". 

Fentiek alapján a 202 NUTS2 régió egészét leíró profil - a vizsgált változók köre alapján -
a következőkben ragadható meg 

=> népsűrűség által befolyásolt foglalkoztatási szerkezet, 
zí> a munkában nem állók számával fordítottan arányos anyagi 

gazdagság és ipari foglalkoztatottság 
=> rendelkezésre álló élettér. 
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Gazdasági fejlettség, népsűrűség, foglalkoztatás 

Előbbieken túlmenően megvizsgálva a 202 db európai NUTS2 régió legfontosabb adatait, 
továbbá elvégezve néhány számítást, az alábbi összegző eredmények adódnak: 

19. táblázat: 
A 202-ből azon régiók száma ahol 
Fejlettségi szint Régiók száma 

(db) 
GDP>EU100% 85 
GDP>EU150% 9 
GDP<EU100% 112 
GDP=EU100% 2 
GDP<EU75% 54 
GDP<EU50% 19 
Forrás: im. alapján saját számítások 

A fajlagos GDP (EUR-15 = 100%) alapján az első 20 régió a következő: 

20. táblázat: Fajlagos GDP%-sorrend 
Megnevezés Kód 
Hamburg DE6 
Darmstadt DE71 
Oberbayern DE21 
R E G . Bruxelles-Cap. B E I 
Luxemburg L U 
B remén DES 
Wien AT13 
Ile de Francé FR1 
Stuttgart DE11 
Mi ttel frankén DE25 
Karlsruhe DE12 
Stockholm SE01 
Dánia D K 
Düsseldorf DEA1 
Antwerpen BE21 
Hannover DE92 
Salzburg AT32 
Ahvenanmaa/ Aland FI2 
Groningen NL11 
Kasseí DE73 
Forrás: im. alapján saját számítások 

Az első húszból 10 német régió (a többi: benelux, osztrák, francia, svéd, dán, finn) 
az uniós átlag 150%-át meghaladó fejlettséget képviselő 9-ből pedig 5 db német. 
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Az előbb említett húsz régió területe összesen 152. 496 km2, népessége 50.299, 6 
ezer fő (50 millió), átlagos számított népsűrűsége 330 fő/km2. Ötnek népsűrűsége 
1000 fő/km2, vagy annál több. 

Az uniós GDP-átlag 50%-át el nem érő 19 régió kivétel nélkül spanyol, görög és portugál, 
az alábbiak szerint 

21. táblázat: 
Az uniós GDP-átlag 50%-át el nem érő régiók 
Megnevelés Kód 
Galícia ES11 
Kentriki Makedonia GR12 
Sterea Ellada GR24 
Algarve PT15 
Andalucia ES61 
Ionia Nisia GR22 
Thessalia GR14 
Extremadura ES43 
Anatoliki Makedonia, Thraki GR11 
Dytiki Makedonia GR13 
Peloponnisos GR25 
Dytiki Elláda GR23 
Norte PT11 
Voreio Aigaio GR41 
Centro PT12 
Alentejo PT14 
Madeira PT3 
Ipeiros GR21 
Acores PT2 
Forrás: im. alapján saját számítások 

Az első húsz legsűrűbben lakott régió döntően Európa középső és északnyugati 
magterületének régiói, kivételként egy-két spanyol és görög régió is előfordul ezek között. 
Hat angol, négy német, három holland, két belga, egy francia és egy osztrák régió szerepel 
még a sorban. E húsz terület összesen 51.558 km2-t és 58.745, 3 ezer lakost reprezentál, 
átlag 1.139 fő/ km2 népsűrűség mellett. 

22. táblázat: Legsűrűbben lakott régiók (fő/km2) 
Megnevelés Kód Népsűrűség 

(főlkm*) 
R E G . Bruxelles-Cap. B E I 5888 
Greater London UK55 4415 
Ceuta y Melilla ES63 4196 
Berlin D E 3 3907 
Wien AT13 3845 
West Midlands UK73 2923 
Hamburg D E 6 2257 
Merseyside UK84 219© 
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Greater Manchester UK82 2005 
Bremen D E 5 1686 
West Yorkshire UPC24 1034 
Düsseldorf D E A 1 1000 
Zuid-Holland NL33 963 
Attiki GR3 915 
Ile de Francé FR1 912 
South Yorkshire UK23 837 
Utrecht NL31 739 
Madrid ES3 626 
Noord-Holland NL32 609 
Antwerpen BE21 567 
Forrás: im. alapján saját számítások 

Az alábbi táblázat azon húsz régiót tartalmazza, ahol a mezőgazdasági 
foglalkoztatottak aránya a legmagasabb, 45%-tól 15%-igterjedő értéket mutat. Érdemes 
ezt a sorrendet összevetni a korábbi, gazdasági fejlettséget mutató táblázatéval, továbbá 
beszédes az utolsó oszlop uniós átlagban kifejezett GDP-szintje is. 
Fentebb láttuk, hogy a fajlagos hozzáadott érték(szint) és a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak aránya -0,548-as {negatív} korrelációt mutatott. 
Zömmel görög spanyol és portugál régiókat találunk itt két olasz társaságában; a finn 
régiók (kiváltképpen Aland szigete) érdekes és elgondolkodtató 'kivételt' jelentenek. 

23. táblázat: Magas agrár-foglalkoztatottságú régiók és GDP % 
(EUR15=100%) • 
Megnevelés Kód mg.fogL GDP % 

Peloponnisos GR25 45 42 
Anatoliki Makedonia, Thraki GR11 42,5 43 
Dytiki Ellada GR23 42,4 41 
Kriti GR43 38,1 52 
Thessalia GR14 37,3 44 
Sterea Ellada GR24 30,9 48 
Ipeiros GR21 30,5 31 
Ionia Nisia GR22 29,5 44 
Centro PT12 28,1 35 
Galicia ES11 26,3 49 
Voreio Aigaio GR41 26,3 36 
Dytiki Makedonia GRB 23,7 43 
Kentriki Makedonia GR12 19 48 
Extremadura ES43 17,1 44 
Ahvenanmaa/ Aland FI2 17 135 
Vali-Suomi FI14 16,8 85 
Acores PT2 16,5 31 
Molise IT72 15,6 67 
Calabria IT95 15,2 53 
Alentejo PTM- 14,7 34 
Forrás: im. alapján saját számítások 
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A legkisebb mezőgazdasági foglalkoztatottságot mutató alsó tíz százalékban kilenc olyan 
régiót találunk, ahol az uniós átlagot meghaladó a gazdasági fejlettség színvonala, 
ugyanakkor hat olyat, ahol az a fenti átlag 75%-át nem éri el. 

Belső migráció 

A tagországok és régióik belső migrációjáról tájékoztat a következő 24. táblázat. 
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24. táblázat: Belső migráció - vándorlási egyenlegek, /fő/ 
Belgium Németország Spanyolország Franciaország 
R E G . Bruxelles-Cap. -9 081 Sachs en -15 033 Comunidad -5 628 Ile de Francé -39 703 R E G . Bruxelles-Cap. 

Valenciana 
Antwerpen -449 Mecklenburg- -10 672 Castilla-La Mancim -5 336 Nord - Pas-de-Calais -20 243 

Votpommem 
Hainaut -387 Sachsen-Anhalt -9 874 Cananas -5 276 Lorraine -13 302 
Limburg 117 Brandenburg -9 666 Andalucia -2 327 Champagne-Ardenne -4 689 
Liege 313 Thüringen -7 653 Islas Baleares -2 073 Franche-Comté -3 214 
West-Vlaanderen 681 Berlin -6 948 Navarra -1 517 Haute-Normandie -1 313 
Oost-Ylaanderen 831 Schleswig-Holstein -6 073 Murcia -1 422 Basse-Normandie -1 297 
Luxembourg 1 340 Baden-VÍ lirttemberg -4 577 Kxtremadura -1 359 Bourgogne -708 
Namur 1 430 Bremen -3 769 Cantabria -879 Auvergne 216 
Brabant Wallon 2 156 Saarland -2 024 Galicia -752 Alsace 282 
Vlaams Brabant 3 049 Nordrhein-Westfalen -1 279 Aragón -445 Corse 800 
Összesen 129 931 I lessen 1 780 Ceuta y Melilla -232 Iimousin 944 

Hamburg 3 791 La Riója -204 Bretagne 1 378 
Bayem 19 107 Asturias 1 189 Poitou-Charentes 1 541 
Rheinland-Pfalz 20 344 Castilla y León 1 263 Pays de la Loire 1 593 
Niedersachsen 32 546 Pais Vasco 6 399 Picardie 1 677 
összesen 1 000 388 Cataluna 7 275 Centre 7 267 

Madrid 11 324 Aquitaine 9 999 
Összesen 235 693 Rhone-Alpes 10 055 

Midi-Pyrénées 10 688 
Languedoc-Roussillon 16 400 
Provence-Alpes- Cote 21 628 
d'Azur 
összesen 617 478 

Portugália Hollandia Finnország Svédország 
Centro -3 200 Zuid-Holland -5 234 Ita-Suomi -2 464 Smaland Med Öama -4 761 
Alentejo -1 900 Noord-Holland -2 538 Pohjois-Suoini -1 825 Norra Mellansverige -4 057 
Acores -1 200 Limburg -1 494 Vali-Suomi -1 505 Ostra Mellansverige -3 209 
Algarve -600 Overijssel -789 Etela-Suomi -462 Övre Norrland -2 844 
Madeira -200 Groningen -441 Ahvenanmaa/Aland 88 Mellersta Nordand -2 219 
Lisboa e vale do Tejo 2 900 Friesland -286 Uusimaa 6 168 Vastsverige 1 912 
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24. táblázat: Belső migráció - vándorlási egyenlegek, /fő/ 
Belgium Németország Spanyolország Franciaország 
R E G . Bruxelles-Cap. -9 081 Sachsen -15 033 Comunidad -5 628 Ile de Francé -39 703 R E G . Bruxelles-Cap. 

. Valencáana 
Antwerpen -449 Mecklenburg- -10 672 Castilla-La Mancha -5 336 Nord - Pas-de-Calais -20 243 

Vorpommem 
Hainaut -387 Sachsen-Anhalt -9 874 Canarias -5 276 Lorraine -13 302 
Limburg 117 Brandenburg -9 666 Andalucia -2 327 Champagne-Ardenne -4 689 
Liege 313 Thüringen -7 653 Islas Baleares -2 073 Franche-Comté -3 214 
West-Vlaanderen 681 Berlin -6 948 Navarra ,, -1 517 Haute-Normandie -1 313 
Oost-Vlaanderen 831 Schleswig-Holstein -6 073 Murcia -1 422 Basse-Normandie -1 297 
Luxembourg 1 340 Baden-Württemberg -4 577 Extremadura -1 359 Bourgogne -708 
Namur 1 430 Eremen -3 769 Cantabna -879 Auvergne 216 
Brabant Wallon 2 156 Saarland -2 024 Galicia -752 Alsace 282 
Vlaams Brabant 3 049 Nordrhein-Westfalen -1'279 Aragón -445 Corse 800 
Összesen 129 931 Hessen 1 780 Ceuta v Melilla -232 Limousin 944 

Hamburg 3 791 La Riója -204 Bretagne 1 378 
Bayem 19 107 Asturias 1 189 Poitou-Charentes 1 541 
Rheinland-Pfalz 20 344 Castilla y León 1 263 Pays de la Loire 1 593 
Niedersachsen 32 546 Pais Vasco 6 399 Picardie 1 677 
összesen 1 000 388 Cataluna 7 275 Centre 7 267 

Madrid 11 324 Aquitaine 9 999 
Összesen 235 693 Rhone-Alpes 10 055 

Midi-Pyrénées 10 688 
Languedoc-Roussillon 16 400 
Provence-Alpes- Cote 21 628 
d'Azur 
összesen 617 478 

Portugália Hollandia Finnország Svédország 
Centro -3 200 Zuid-Holland -5 234 Ita-Suomi -2 464 Smaland Med Oama -4 761 
Alentejo -1 900 Noord-Holland -2 538 Pohjois-Suomi -1 825 Norra Mellansverige -4 057 
Acores -1 200 limburg -1 494 Vali-Suomi -1 505 Ostra Mellansverige -3 209 
Algarve -600 Overijssel -789 Etela-Suomi -462 Övre Nordand -2 844 
Madeira -200 Groningen -441 Ahvenanmaa/Aland 88 Mellersta Nordand -2 219 
Lisboa e vale do Tejo 2 900 Friesland -286 Uusimaa 6 168 Vastsverige 1 912 
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Norte 4 200 
Összesen 32 600 

Olaszország 
Campania -12 269 
Puglia -7 448 
Calabria -6 775 
Sicüia -5 933 
Basilicata -1 072 

Lazio -239 
Sardegna -23 
Molise 244 
Liguda 388 
Valle d'Aosta 433 
Trentino-Alto Adige 1112 
Friuli-Venezia Giulia 1 375 
Piemonte 1 703 
Abruzzo 1 872 
Lombardia 1 981 
Umbda 2 742 
Veneto 3 629 
Marche 4 098 
Toscana 4 992 
Emilia-Romagna 9 190 
Összesen 278 740 
Forrás: Eurostat (1997) 

Zeeland -33 
Utrecht 1 002 
Gelderland 1 205 
Drenthe 1 499 
Noord-Brabant 1 534 
Flevoland 5 575 
összesen 244 093 
Nagy-Britannia 
South East -16 000 
North West -11 000 
West Midlands -10 000 
North -6 000 
Yorkshire and -4 000 
Humberside 
Northern Ireland -1 000 
Wales 2 000 
Scotland 3 000 
East Anglia 9 000 
East Midlands 10 000 
South West 24 000 
összesen 949 000 

Összesen 66 842 Sydsvedge 
Stockholm 
összesen 
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Megvizsgálva azon tíz EU-tagország belső migrációs adatait, melyekre nézve 
ilyen adatok egyáltalán rendelkezésre álltak, az alábbiak mondhatók el a mellékelt 
korrelációs tábla alapján; a táblázatban az adott ország regionális (NUTS1 vagy NUTS2 
szinten gyűjtött) vándorlási egyenlegei és a fajlagos hozzáadott érték-szintek között 
számított, illetve a területi vándorlási egyenlegek és népsűrűségi adatok között számított 
lineáris korrelációs együtthatók szerepelnek. Az utolsó oszlop számtani adagot is közöl e 
két korrelációs együtthatóra. 

25. táblázat: Korrelációs tábla - regionális adatok alapján 
vánd. egy. -
GDP/fő 

vánd. egy. -
népsűrűség 

adag 

Belgium -0,876 -0,945 -0,911 

Németország 0,359 -0,114 0,123 

Spanyolország 0,513 0,088 0,301 

Franciaország -0,607 -0,752 -0,680 

Portugália 0,503 0,545 0,524 

Hollandia -0,527 -0,614 -0,571 

Finnország 0,724 0,976 0,850 

Svédország 0,696 0,881 0,789 

Olaszország 0,705 -0,319 0,193 

Nagy-Britannia -0,095 -0,613 -0,354 

25/a) - Korrelációs rangsorok 
Vánd. Egy. -
GDP/fő 

vánd. egy. -
népsűrűség 

Finnország 0,724 0,976 

Olaszország 0,705 -0,319 

Svédország 0,696 0,881 
Spanyolország 0,513 0,088 

Portugália 0,503 0,545 

Németország 0,359 -0,114 
Nagy-Britannia -0,095 -0,613 

Hollandia -0,527 -0,614 

Franciaország -0,607 -0,752 

Belgium -0,876 -0,945 
vánd. Egy. -
GDP/fő 

vánd. egy. - népsűrűség 

Finnország 0,724 0,976 
Svédország 0,696 0,881 
Portugália 0,503 0,545 
Spanyolország 0,513 0,088 
Németország 0,359 -0,114 
Olaszország 0,705 -0,319 
Nagy-Britannia -0,095 -0,613 
Hollandia -0,527 -0,614 1 j 
Franciaország -0,607 -0,752 

Belgium -0.87C -0,945 
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vánd. egy. -
GDP/fő 

vánd. egy. -
népsűrűség 

átlag 

Finnország 0,724 0,976 0,850 
Svédország 0,696 0,881 0,789 
Portugália 0,503 0,545 0,524 
Spanyolország 0,513 0,088 0,301 
Olaszország 0,705 -0,319 0,193 
Németország 0,359 -0,114 0,123 
Nagy-Britannia -0,095 -0,613 -0,354 
Hollandia -0,527 -0,614 -0,571 
Franciaország -0,607 -0,752 -0,680 
Belgium -0,876 -0,945 -0,911 
Forrás: Eurostat (1997) alapján saját számítások 

"" A tábládat adatai messzemenően beszédesek: 

a) A vándorlási egyenlegek és a fajlagos hozzáadott érték-szintek között 
számított korrelációs együttható-rangsor 'elején' álló országok: Finnország Olaszország 
Svédország, Spanyolország és Portugália. A közepes és annál magasabb pozitív korreláció 
esetükben azt jelenti, hogy azon területek (régiók) bírnak jellemzően pozitív vándorlási 
egyenleggel, melyek gazdaságilag is fejlettebbek az adott országon belül. Fogalmazhatnánk 
úgy is, hogy ezekben az országokban a rágiók közti gazdasági fejlettségbeli különbség népesség-elszívó 
hatássaljár együtt a fejlettebb területek irányában vándorlási többletet eredményezve. 

Azokban az országokban, ahol a vizsgált korreláció negatív értéket mutat, mintegy 
fordított jelenséggel állunk szemben: a fejlett területek népessége csökken a vándorlási 
veszteség következtében. Jellemzően ide tartozik: Hollandia, Franciaország és Belgium. 

Németország esetében a tapasztalt enyhe pozitív korreláció a nyugati tartományok 
kelet felé kifejtett szívó hatásáról tanúskodik. 

b) A területi vándorlási egyenlegek és a népsűrűségi adatok között számított 
lineáris korrelációs együtthatók rangsora alapján a kép a következő: markáns a pozitív 
összefüggés Finnország és Svédország esetében, ami a ritkán lakott területek felől a 
sűrűbben lakott magterületek felé való migrációs áramlásról tanúskodik, míg Portugália 
esetében ez a kapcsolat közepesen erősnek mondható. 

Nagy-Britannia, Hollandia, Franciaország és Belgium esetében a közepes és annál 
erősebb negatív korreláció a regionális vándorlási egyenlegek és a népsűrűségi adatok 
között egyértelműen a magas népsűrűséggel jellemezhető területekről való eláramlásról 
tanúskodik a kevésbé sűrűn lakott területek felé. 

Nemetország és Olaszország enyhén negatív korrelációs értékei alapján - kevésbé 
markánsan - hasonló megállapítás tehető. 

c) Fenti két korrelációs együttható számtani átlagából képzett 'országrangsor' 
szinte megegyezik a b) pontban hivatkozott rangsorral, ami Nagy-Britannia, Hollandia, 
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Franciaország és Belgium esetében arra enged következtetni, hogy a vándorlás iránya 
ezekben az országokban a fejlettebb magterületekről a kevésbé fejlett és ritkábban lakott 
belső vagy külső régiók felé irányul. 

A skandináv területeken éppen fordítva: a magasabban fejlett és országos 
viszonylatban népesebb területek felé 'áramlik' a népesség. 

Fentiekben elmondottakhoz hozzá kell termünk a következőket: 

Az EK15 tagországainak belső migrációjáról rendelkezésre álló adatok (Eurostat 
alapján) szerint Belgiumban 130 ezer, Németországban 1 millió, Spanyolországban 236 
ezer, Franciaországban. 617 ezer, Olaszországban 279 ezer, Hollandiában 244 ezer, 
Finnországban 67 ezer, Portugáliában 33 ezer, Svédországban 148 ezer, az Egyesült 
Királyságban 949 ezer fő volt a 90-es évtized első felében az éves - országon belüli 
interregionális - vándorlás. Ez a 10 országra összesen 3 millió 703 ezer fő, arányaiban nem 
különösebben magas, de elgondolkodtató érték. 

Egyfajta kiegyenlítődés - a napjainkban zajló folyamatok ellenére - be kell következzen, 
még akkor is, ha jelenleg az egészségesnek, humánusnak, az eredendő emberi természet 
szerint valónak éppenséggel nem mondható roppant népesség-koncentrációs folyamat is 
végbemegy és e% az elsődlegesen szembetűnő, a hatásaiban nem kellően végiggondolt 
globalizáció következtében a népesség (= fogyasztó?) jelentős hányadát a fő közlekedési 
tengelyek mentén metropoliszokba, agglomerációs övezetekbe tömörítve, ott komoly 
zsúfoltságot, egyfajta vegetatív falanszter-létet idézve elő, mindezt nem különösebben 
magas kulturális szinttel, mondhatni: kultúra alatti színvonallal párosítva. 

A migrációs folyamat - ha 'kicsiben is - de már elindult; megemlíthető az idősebb 
(am.: nyugdíjas) generációk nagyvárosi körzetekből való kiköltözése, vagy a fiatalkorú 
népességet sújtó igen magas, 20-25%-os munkanélküliségi ráták demoralizáló, előbb-
utóbb elvándorlást is kikényszerítő hatása. A vándorlás - érthetően - először egy ország 
magterületei felé irányul, majd az ottani - nem mindig kedvező - tapasztalatok alapján 
azon kívülre is. 

E folyamattal összefüggésben vélhetően nem az az elsődleges kérdés, hogy a 
migráció mikor, mely területekről és hová irányul, milyen fennálló területi különbségek 
következtében, illetve azokat tovább mélyítve megy végbe - természetesen e szempontok 
fontosak, s a mindenkori politika részéről kezelést igényelnek. 

A végső kérdés vélelmezhetően az, hogy Európa - mint egész és mint 
országcsoportokból összeálló kontinens - képes-e a jelenlegi és várható jövőbeli 
fejlettségi szintje, erőforrás-ellátottsága, ökológiai állapota, a fenntarthatóság kritériuma, 
termékeinek exportképessége (stb.) alapján eltartani népességének azt a hányadát, - e 
hányad részére értelmes emberi sorsot is biztosító munkát nyújtva, - amelyik szülőföldjén 
valamilyen okból demoralizáló létre kényszerül vagy el is hagyja azt, társadalmi 
szempontból esetleg "leírt" kategória. 
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2.4 Az európai agrárkérdés problematikája 

Ha mindarra tekintettel, amit az eddigiekben elmondtunk, megvizsgáljuk a témánk 
szempontjából nem kevésbé fontos 'európai' agrárkérdést13, - érintve valamelyest 
Magyarország helyzetét is, - akkor elöljáróban a következő megállapításokat tehetjük: 

1. A mezőgazdaság területén - az iparral ellentétben - számottevő azon tényezők szerepe, 
amelyek nem vagy csak kis mértékben módosíthatók (pl.: termőterületek földrajzi 
adottságai: hőmérséklet, napfénytartam, hőösszeg csapadék, domborzat, talajminőség; 
növények genetikai tulajdonsága, földhasznosítás, íoldellátottság mértéke). 

2. Kizárólag az említett tényezők figyelembevételével, ^komparatív előnyök elmélete alapján 
elképzelve a világ mezőgazdaságának képét, az a jelenlegitől gyökeresen különböző 
lenne. 
E különbözőség egyik lényeges eleme, hogy míg Észak- és Dél-Amerika vagy 
Magyarország jóval nagyobb, az Európai Unió lényegesen kisebb mennyiségű gabonát termelne és 
exportálna, mint jelenleg ez jellemző, ugyanakkor az Európai Unió hús- és tejtermelése 
valamint -exportja magas értéket, Kelet-Közép-Európából származó gyümölcs- és 
zöldségimportja szintén magasabb értéket képviselne. 

3. A jelenlegi helyzetről (világ- és európai viszonylatban egyaránt) megállapítható, hogy a 
tényleges versenyképességi adatok és a komparatív előnyök között egyes régiókban komoly 
eltérés mutatkozik, amelynek magyarázata egyrészt a versenyképesség mesterséges 
megnövelésében, másrészt a. természeti adottságokon kívüli 'komparatív előny
elemekben' (tőkeellátottság infrastrukturális helyzet, munkaerő-ellátottság) keresendő. 

4. Az Európa mezőgazdasági ellátása szempontjából nem elhanyagolható jelentőségű 
Közép-Európa országaiban - s itt nagyon fontos Magyarországra gondolnunk - az 
agrárollóm 1990-es évek elején igen nagyra nyílt, amely a térségben 1990 és 1995 között 
a termelés közel 30%-os csökkenését eredményezte14. 

5. Magyarországon - mint az európai országcsoporton belüli mezőgazdasági termelés és 
ellátás szempontjából hangsúlyosan figyelembe veendő országban -, miután a termelői 

1 3 A dolgozat szerzője nem hagyja figyelmen kívül azt a tényt (számára e tény ugyan nem döntő, sokkalta inkább 
következménye egy rövid távon szükséges, ám hosszabb távon fínanszírozhatadan közösségi mezőgazdasági 
politikának), hogy Nyugat-Európa nettó agrárexportőr. Ezt a szerző nem vitatja, miként a dolgozatban erre 
vonatkozó utalás is található, megjegyezve, hogy "a rendszer (CAP-rendszer) hosszú távú finanszírozhatósága 
továbbra is megkérdőjelezhető". Említhető még a mezőgazdasági támogatások uniós költségvetést alaposan 
megterhelő nagyságrendje és aránya; a dolgozatban erre vonatkozóan is található utalás. A dolgozat írója e helyen 
tisztelettel felhívja a figyelmet J . M. Keynes dolgozatban — lábjegyzetben is - idézett gondolataira. 

A közép-európai agrártermelés drasztikus csökkenése a '90-es évtized első felében természetesen összefügg a 
tulajdonviszonyok változásával is - ez nem vitatható. Ugyanakkor az agrárolló szétnyílása és annak termelésre 
gyakorolt - a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségét romboló - negatív hatása korántsem elhanyagolható tényező, 
amely körülmény kedvezőtlen hatását vélhetően a korábbiakkal megegyező tulajdonviszonyok közepette is éreztette 
volna. A mezőgazdasági termelés a fent említett időszakban Közép-Európa azon - viszonylag kedvezőbb 
mezőgazdasági adottságokkal bíró - országaiban is csökkent, ahol a tulajdonviszonyok változása nem volt a 
magyarországihoz hasonlíthatóan drasztikus. Az agrártermelés csökkenéséhez fentieken kívül hozzájárult - éppen a 
vizsgált periódusban kezdődően - az élelmiszerfeldolgozó és -forgalmazói, sok esetben diktáló pozíciót elfoglaló 
szektorban bekövetkezett igen nagy mértékű tőkekoncentrációs folyamat is. A multinacionális vállalatok megjelenése 
és térnyerése az élelmiszerfeldolgozói - forgalmazói oldalon nem feltétlenül jár(t) együtt a hazai mezőgazdasági 
termelés fokozásával. - sőt, ezzel ellentétes tendenciára is akad példa Magyarországon. 
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árak nagy része tükrözi a nemzetközi viszonylatban is alacsonynak mondható 
önköltséget, joggal merülhetnek fel az alábbi kérdések: 

- Vajon kell-e, célszerű-e a lehető legnagyobb mértékben élni a% agrártámogatások lehetőségével, és azEurópai Unóboz hasonló 
rendszer kiépítésével védeni az agrártermelőket? 

• Célszerű lenne-e a protekcionizmus által elválasztani a magyar agrárágazatot a világpiactól, a gazdaságon belül pedig 
jövedelemátcsoportosítást végrehajtani a fogyasztók kárára? 

• Elvárja-e, - egyáltalán elvárhatja-e -azEU, valamint érdekében áll-e, hogy mezőgazdaságunk támogatási rendszere az Unióéhoz 
legyen hasonlatos mind a piaci rendtartást eszközök, mind azpk mértéke tekintetében? 

6. A Magyarországgal kötött társulási szerződést vizsgálva megállapítható: az 
agrárprotekcionizmus - többek között termelői és exporttámogatásban megnyilvánuló -
hatásai az Európai Unió piaca számára továbbra is jóval nagyobb védelmet 
biztosítottak, mint amilyennel a magyar agrárpiac rendelkezik. (A magyar 
exporttámogatási szint 8%-os, amely a világon a harmadik legalacsonyabb, míg 
ugyanezen érték az Európai Unióban 40-45%.) 

7. A CAP (EU-n belüli közös agrárpolitika) reformjának, illetve a bevezetése óta eltelt 
periódus eredményeinek értékelésekor megállapíthatjuk, hogy - bár a feleslegek 
csökkenése bíztató jelnek számít - lényegi változások még nem történtek, a rendszer 
hosszú távú finanszírozhatósága továbbra is megkérdőjelezhető, s csupán az Unión 
belüli politikai erőviszonyok alakulásától, illetve a külpiaci értékesítési lehetőségektől 
függ, hogy mikor következik be a rendszer újabb reformja. 
A reform eredményei tömören az alábbi pontokban foglalhatók össze: 

- A gabonapiacot középpontba helyező agrárreform első eredményei is e piacon születtek: a termelést az 
ugarprogram révén sikerült csökkenteni, a felhalmozott készletek is lassan elapadtak. 

- A többi mezőgazdasági termék piacát is sikerült többé-kevésbé egyensúlyba hozni, az intervenciós felvásádások 
készletei pedig szinte minden termék esetén jelentősen csökkentek. 

- A mezőgazdasági termékek ára a gabonapiacon 1994-re az előző évihez képest 12%-kal, az állati termékek 
piacán adagosán 3,7%-kal csökkent A mezőgazdasági termelés jövedelmezősége Spanyolországban és 
Portugáliában növekedett a legnagyobb mértékben, a jövedelmezőség legjelentősebb csökkenését pedig 
Olaszországban, Luxemburgban és Franciaországban regisztrálták. 

- A rendszer módosításának ráfordításait nem szabad figyelmen kívül hagyni, ugyanis az eredetileg kezdetben 
drágára, majd hatásai következtében egyre olcsóbbra tervezett CAP-reform költségei továbbra is igen magasak, és 
csökkenésükre a jövőben sem lehet számítani. 

- A reform bevezetését követő néhány év tapasztalatai alapján egyértelműnek tűnik, hogy az Unió 
agrárrendtartásának ésszerűsítését célzó reform nem tekinthető befejezettnek. A felesleges készleteket ugyan 
többé-kevésbé sikerült felszámolni, a finanszírozási problémák azonban továbbra is napirenden vannak, továbbra 
is aránytalanul nagy összeget fordítanak ártámogatásra. 

- Az eddigi intézkedéseknek és az esetleges további reformlépéseknek csupán akkor lesz érezhető hatása a 
csatlakozni kívánó országok, köztük Magyarország számára, ha - felismerve a rendszer hosszú távú 
működésképtelenségét - az Európai Unió maga határozza el a támogatások drasztikus leépítését, a piac 
fokozottabb megnyitását 

8. A GATT Uruguay-i Fordulóján született egyezményt összegezve: az Európai Unió a 
számára fontos termékek szektoraiban szinte kivétel nélkül megtalálta azokat a 
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kibúvókat, amelyek segítségével piacának korábbi védettségi szintjét a jövőben is 
fenntarthatja, illetve exportőreit az eddigihez hasonló mértékben támogathatja. 

Mindegek ismeretében joggal tehetők fel a^ alábbi kérdések: 

- Érdeke-e, s ha igen miért az Európai Uniónak a magas mezőgazdasági árak 
fenntartása a belső piacon akkor, amikor ez nyilvánvalóan egy hosszabb távon 
finans:nro%hatatlan agrártámogatási rendszerrel jár együtt? 

- Mennyiben függ ez össze az Unió 'önellátásra' való törekvésével egy olyan belső 
piacon, amely a mezőgazdasági adottságok, az eltartandó népesség a fajlagos 
földellátottság szempontjából objektíve nem tekinthető önellátásra képesnek. 

- Megállja-e a helyét az a feltevés, amely szerint az EU-ban azért jellemző túltermelés 
egyes termékekből, mert irreálisan magas az agrártámogatás mértéke, jelentősen 
eltorzítva a komparatív előnyök érvényesülését? Milyen következményekkel jár 
hosszabb távon az ily módon mesterségesen kialakított termelési struktúra fenntartása, 
korántsem csak pénzügyi szempontból? 

- Csökkenthető lenne-e az EU kiszolgáltatottsága az által, hogy a mezőgazdasági 
termelés szempontjából kedvező adottságokkal rendelkező közép-európai országokat 
minél előbb integrálja maga közé, természetesen nem a jelenleg érvényes feltételek 
alapján (ti.: Qnanszírozhatatlan, a józan észnek ellentmondó agrártámogatási rendszer)? 
A jelenleg folyamatban lévő 'csatlakozási tárgyalások' során vajon figyelembe veszik-e 
- mindkét részről - ezt a szempontot? 

- Valójában kiknek a% érdeke az, hogy a közép-európai társult országok majdani 
csatlakozásuk pillanatában tudatosan legyengített mezőgazdasággal rendelkezzenek? 

- Milyen következményekkel járna rövid és hosszabb távon, ha 'Európa' a valós és 
ténylegesen (még) meglévő, s nem a végletekig eltorzított komparatív előnyein alapuló 
gazdaságpolitikát valósítana meg? 

2.4.1 Mezőgazdasági földhasznosítás és termésátlagok az EUR15 országaiban 

Az EUR15 országai 3,24 millió km2 összterületük átlagosan 41%-át hasznosítják 
mezőgazdasági szempontból, ez mintegy 1,32 millió km2-t jelent. Ebből a szántóterület 
72.996 ezer hektár, cca 730.000 km2. (55,3%), a gabonatermő-terület ennek valamivel 
kevesebb, mint a fele: mintegy 350.380 km2 (48%). 

1994-ben a megtermelt összes gabonamennyiség 175 millió tonna volt, 1997-ben 
18%-kal több, mintegy 206, 3 millió tonna. A gabona hektáronkénti termésátlaga kereken 
5 t/ha, a burgonya egy hektárra jutó terméshozama 29.800 kg/ha, 29,8 tonna. A burgonya 
vetésterülete 1994. évi adatok szerint 1.430 ezer hektár, 14.300 km2, a betakarított összes 
burgonyatermés fentiek alapján 42.614 ezer tonna, kereken 42,6 millió tonna, a 
gabonatermés ötödét kitevő mennyiség. 
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Az EUR15 országainak a mezőgazdaságilag hasznosított földterület aránya alapján számított 
rangsora a következő: 

26. táblázat: Mezőgazdasági földhasznosítás -
EUR15 (1000 ha) 

(199' 1. év) 
Összes 
földterület 

Erdőterület Mg.-lag 
hasznosított 
terület 

Mg. /összes 
terület (%) 

EUR IS 324 019 131683 41% 
EUR 12 236 823 122 261 52% 

Írország 7 029 - - n.a 
Nagy-Britannia 24 415 2 459 17 068 70% 
Dánia 4 309 493 2 712 63% 
Olaszország 30 128 6 750 17 570 58% 
Franciaország 54 909 14 784 30 120 55% 
Spanyolország 50 479 15 554 26 052 52% 
Luxembourg 257 89 127 49% 
Németország 35 697 - 17 308 48% 
Hollandia 4 157 330 1971 47% 
Belgium 3 052 617 1365 45% 
Portugália 9 191 3 108 3 991 43% 
Ausztria 8 386 3 245 3 450 41% 
Görögország 13 196 2 940 3 977 30% 
Finnország 33 815 20 146 2 605 8% 
Svédország 44 996 23 633 3 367 7% 
Forrás: Eurostat (1997) alapján saját számítások 

A rangsor - egyebek mellett - árulkodik a mezőgazdasági komparatív előnyökről. 

A gabonatermő-terület aránya a szántóból 5 országban haladja meg az 50%-ot 
(Luxembourgot nem számítva), ezek: Ausztria, Görögország Dánia, Nagy-Britannia és 
Németország. 

A gabona hektáronkénti termésátlaga az alábbi országokban haladja meg az EUR15 
átlagát (5,0 t/ha): Hollandia (7,1), Belgium (6,8), Nagy-Britannia (6,6), Franciaország (6,5), 
Németország (5,8), Dánia (5,5), Írország (5,5) és Ausztria (5,4). 

E nyolc ország együtt az uniós gabonatermés 72-73%-át képviseli, 1994-ben 
126,5 millió t, 1997-ben 151,3 millió tonnás terméssel. A legjelentősebb 

gabonatermő országok e csoporton belül Franciaország (az uniós termelés 30%-ávaI), 
Németország (21%) és Nagy-Britannia (11%); rajtuk kívül jelentős gabonatermelő még 
Olaszország (10%) és Spanyolország is (9%), ez utóbbiak esetében a termésátlagok 
elmaradnak az EUR15 átlagától: Olaszország esetében ez átlag körüli, 4,7 t/ha, 
Spanyolország esetében az unió átlagos terméshozamánál jóval alacsonyabb, 2,3 t/ha. 
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A burgonyatermelést tekintve öt ország emelhető ki: Hollandia, Nagy-Britannia, 
Franciaország, Németország és Spanyolország - együttes részesedésük 77%-os a teljes 
termelésből. 

Az EUR15 országainak népsűrűségi rangsorát tartalmazza az alábbi táblázat: 

27. táblázat: Népsűrűségi országrangsor -
EUR15 (fő/km2) 

Hollandia15 315 
Belgium 331 
Nagy-Britannia 242 
Németország 228 
Olaszország 190 
Luxemburg 156 
Dánia 121 
Portugália 108 
Franciaország 106 
Ausztria 96 
Görögország 79 
Spanyolország 78 
Írország 52 
Svédország 21 
Finnország 15 

Kiszámítva külön-külön 

• a népsűrűség - gabona termésátlaga; 
• népsűrűség - összes gabonatermés; 
• népsűrűség - burgonya termésátlaga; 

és a 
• népsűrűség - összes burgonyatermés 

adatsorok közötti korrelációs együtthatókat, az alábbi eredményt kapjuk: 

korrelációs együttható = 
gabona term. adag - népsűrűség 

= 0,913 
összes gabonatermés - népsűrűség 

= 0,198 
burgonya term. adag - népsűrűség 

= 0,933 
összes burgonyatermés - népsűrűség 

= 0,570 

Az értékek beszédesek: egyértelmű és érthető a népességeltartó-igyekezetről 
tanúskodó szoros pozitív korreláció a termésátlagok és az országok népsűrűsége között, 
bár nem tudni (csak sejthető) a magas termésátlagok mögött meghúzódó ökológiai 
következményeket; az összes termést alapul véve a gabona esetében kapott alacsony érték 

1 5 Hollandia esetében ld. a korábbi utalást is. 
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is 'érthető', hiszen külterjes, gazdaságosan csak nagyobb területen termelhető kultúráról van 
szó 1 6, s ezzel valamely terület sűrűn lakott volta nehezen összeegyeztethető - az éghajlati 
követelményekről nem is szólva; a hűvösebb és csapadékosabb éghajlatot kedvelő, 
fajlagosan magas hozamokat elérő burgonya esetében pedig az látható, hogy a sűrűn lakott 
országok népességének egyik Jő táplálékáról van szó a gabona mellett, illetve helyett. 

Ha elvégzünk néhány számítást az EUR-15 országára vonatkozóan, az alábbi -
sokatmondó - táblázathoz jutunk. (Az alapadatok FAO-becslés alapján, KSH-forrásból 
valók) 

28. táblázat: Gabona-egyenértékben számított ellátottsági 
szintek (EUR15) 

Ország Gabona termésmennyisége 
(ezer tonna) 

Önellátás szintje 
% (jó színvonalon) 

India % -
ban (= 200 
kg/fő/év) 

USA %-ban 
(=800 
kg/fő/év) 

1997 1 lakosra 'tonna) (100%= 11/fő/év) 
Ausztria _4493 0,56 56% 279% 70% 
Belgium/Lux. 2527 0,25 25% 125% 31% 
Dánia 9545 1,81 181% 907% 227% 
Finnország 3830 0,75 75% 374% 94% 
Franciaország 62185 1,07 107% 533% 133% 
Görögország 4786 0,46 46% 229% 57% 
Hollandia 1565 0,10 10% 50% 13% 
Írország 1938 0,54 54% 269% 67% 
Nagy-Britannia 23607 0,40 40% 201% 50% 
Németország 45412 0,55 55% 277% 69% 
Olaszország 19910 ' 0,35 35% 173% 43% 
Portugália 1457 0,15 15% 73% 18% 
Spanyolország 19185 0,49 49% 244% 61% 
Svédország 5878 0,66 66% 332% 83% 
együtt 206318 0,55 55% 277% 69% 
Forrás: KSH Statisztikai Évkönyv - 1997 és Woddwatch Institute 1997.- 1998. évi jelentése alapján saját 
számítások 

A táblázat tartalmához magyarázatként: 

• az egyes országok népességi adatai itt most nem kerültek feltüntetésre, a 
vonatkozó statisztikákban az adatok fellelhetők; 

• az élelmezési szempontból vett jó színvonalú, biztonságos (100%-os) ellátás 
szintjét FAO becslés alapján agrárszakértők gabona-egyenértékben számítva 1 tonna 
/JŐ/ év adatban határozták meg, 

1 6 A "külterjes" jelzővel kapcsolatban — amennyiben e fogalmat az alacsony technológiai színvonalú termeléssel 
azonosítjuk - megjegyezhető, hogy ez tévedés a gabonával kapcsolatban Európában. Nem vitás, hogy nagy és 
esetenként kis területen is lehet intenzíven gabonát termelni, fajlagosan jóval magasabb ráfordításokkal, ami az 
árakban ilL a termelői jövedelmezőség alakulásában, és egy ideig a termésádagok növekedésében is 
megmutatkozik/megmutatkozhat A termésádagok növekedési ütemének csökkenése ül. az abszolút hozamok 
stagnálása esetén ez egyértelmű drágulást jelent - a kereslet és az esedegesen fellépő hiány növekedésén keresztül -, 
miként erre Lester. R. Brown is figyelmeztet. Különösen igaz ez, ha a termésnövekmény elmarad az emberiség 
létszámának gyarapodásától és gnbonaigényének növekményétől. Kis területen intenziven gabonát termelni nem tűnik 
közgazdaságilag túlzottan racionálisnak. A gondolatmenet az összes gabonatermés és a népsűrűség közötti alacsony 
korreláció (0,198) láttán jegyzi meg a következőket: "az alacsony érték 'érthető', hiszen külterjes, gazdaságosan csak 
nagyobb területen termelhető kultúráról van szó, s ezzel valamely terület sűrűn lakott volta nehezen összeegyeztethető". 
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• a táblázat utolsó két oszlopában a vizsgált országok gabona-ellátottsági szintje 
látható egyrészt India fogyasztási szintjén (=200 kg gabona/fő/év), másrészt az 
USA fogyszfási szintjén (=800 kg gabona/fő/év) számítva, mintegy két 
szélsőértéket tüntetve fel az értékeléshez támpontként. 

Az EUR-15 országaival kapcsolatban annyit azért megjegyzünk, hogy 373 millió 
emberről (1996), és mintegy 3,24 millió km2-nyi európai területről van szó, átlagosan 115 
fő/ km2 népsűrűség mellett, amelybe beleértendő Nyugat-Európa középső, északnyugati, 
sűrűn lakott magterülete és Skandinávia ritkán lakott területe egyaránt. 

• Fenti táblázatból jól látszik, hogy a kérdéses országcsoport gabona-egyenértékben 
számított önellátási szintje 55%; - ami annyit jelent, hogy mintegy 170 millió 'európai 
polgár' élelmiszerrel való ellátását a Közösségen kívülről kell megoldani. 

(Dánia és Franciaország jelentősen kilóg a sorból a maga 181%, illetve 107%-os 
önellátási szintjével. A többiek közül néhánynak a helyzete nem különösebben irigylésre 
méltó.) Ugyanakkor megjegyzendő,'hogy 1992-es bázishoz képest (1992= 100%) 1993. és 
1997. között Dánia, Finnország, Írország Portugália és Svédország bővítette 
mezőgazdasági termelését, a többi ország esetében enyhe csökkenés, illetve stagnálás volt 
jellemző. 

Ugyanakkor az EUR-15 országai együttes folyó fizetési mérleg-egyenlege 1997-ben 
+118 Mrd USD volt, összehasonlításként: 1993-ban még csak +6,8 Mrd USD - a néhány 
év alatt bekövetkezett látványos növekedés, főleg annak dinamikája szembeötlő. 

Európa nyugati, sűrűn lakott országai számára kézenfekvő megoldásként kínálkozna 
Közép- és Kelet-Európa egyes, mezőgazdasági termelésre alkalmas adottságokkal 
rendelkező országaiból lebonyolítandó élelmiszer-import - e felvetés nem igazán újdonság 
hiszen az Európa két része közötti munkamegosztásnak vannak történelmi hagyományai. 

Elvégezve a fentihez hasonló számításokat a szóba jöhető EUR-15-ön kívüli európai 
országok körére, az alábbi táblázathoz jutunk: 

29. táblázat: Gabona-egyenértékben számított ellátottsági 
szintek (EUR15-ön kívüli országok) 

Ország Gabona termésmennyisége 
(ezer tonna) 

önellátás szintje % 
(jó színvonalon) 

India %-ban 
(=200 
kg/fő/ év) 

USA %-ban 
(= 800 
kg/fő/év) 

1997 1 lakosra (tonna) (100%= 1 t/fó/év) 
Bulgária 6359 0,76 76% 378% 95% 
Csehország 6927 0,67 67% 336% 84% 
Észtország - - - -
Lengyelország 24040 0,62 62% 311% 78% 
Magyarország 14121 1,39 139% 694% 174% 
Románia 20502 0,91 91% 453% 113% 
Szlovákia 3863 0,72 72% 360% 90% 
Szlovénia 556 0,28 28% 140% 35% 
egyűttl 76368 0,77 77% 386% 96"/. 
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Oroszország 1 7 80440 0,69 69% 347% 87% 
Ukrajna 32061 0,63 63% 314% 78% 
együtt2 112501 0,67 67% 337% 84% 

Forrás: K S H Statisztikai Évkönyv - 1997 és Worldwatch Institute 1997.-1998. évi jelentése alapján saját 
számítások 

A kép egyrészt meglehetősen lesújtó, másrészt az EUR-15 országainál kapott 
eredménynél kedvezőbb: megjegyezhető, hogy a nagy kiterjedésű, mezőgazdasági 
művelésre helyenként kiváló adottságokkal rendelkező Oroszország és Ukrajna sem képes -
a rendelkezésre álló statisztikák alapján - saját lakossága számára a jó színvonalú, 
biztonságos ellátás szintjén az élelmiszert megtermelni; ugyanakkor a relatíve alacsony 
fogyasztási - ellátási szint alapján a helyzet korántsem ilyen kedvezőtlen. 

A többi, táblázatban feltüntetett ország közül egyedül Magyarország esetében 
haladja meg a gabona-egyenértékben számított biztonságos ellátási szint a 100%-ot. Románia 
adatai is viszonylag jónak mondhatók, a nyugati fogyasztási szint itt sem jellemző - ennek 
alapján az eredmény még inkább kedvező. 

Ugyanakkor ez utóbbi országcsoport együttes folyó fizetési mérleg-egyenlege már 
néhány év óta -12 Mrd USD körüli passzívumot mutat, országonkénti jelentős eltéréssel, 
hiszen e passzívum zömét 1997-es állapot szerint Csehország Lengyelország és Románia 
adja (hárman együtt: - 9,8 Mrd USD). 

Fentiek alapján Európa népessége élelmiszerrel való ellátásának ügye 
elgondolkodtató: jelentős tartalékok rejlenek még a magyar, lengyel, román, ukrán és 
orosz mezőgazdaságban, ezen belül gabonatermesztési lehetőségekben, de a jelen helyzet 
ismeretében ezek rövid- és középtávú realizálhatósága erősen kérdéses lehet. 

Ha mindehhez hozzávesszük azokat a figyelmeztető jelzéseket, amelyeket a 
Worldwatch Institute 1998-ban kiadott tanulmánykötete tartalmaz18 a világ gabona-ellátási 
(élelmezési) gondjairól, kilátásairól, a termelékenységnövelés már elértnek tűnő korlátairól, 
a gabonakészletek biztonságos (70 napi) fogyasztásnak megfelelő mennyiség alá 
csökkenéséről a jelen időszak és - a demográfiai folyamatoktól nem elszakíthatóan - az 
elkövetkező 2-3 évtized vonatkozásában, akkor nyugtalanságunk még tovább fokozódhat. 

Lester R Broum fent említett tanulmányában a következőket írja: 

"A Föld népessége gyorsan közelít a 6 milliárdhoz, és a növekedési sebesség 
enyhe csökkenése ellenére továbbra is évente 80 millióval gyarapodik. Ennek a 
többletnek a táplálása évente további 26 millió tonna gabonát igényel. 

A farmerek az élelmiszer-termelést vagy a megművelt terület növelésével, vagy 
a föld termőképességének javításával fokozhatják. 

A világ termőföldjeinek legnagyobb részén gabonát termesztenek, amely 
közvetlen fogyasztással az ember kalória-bevitelének durván a felét adja, közvetett 
fogyasztása állati termékek formájában pedig a fennmaradó rész jelentős hányadát. 

Oroszország európai népességét alapul véve. 
Lester R. Browrr. Harc a földek termőképességének fokozásáért, in: "A világ helyzete -1998" pp. 91-109. 
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Mindent összevéve nem valószínű, hogy a világ szántóföldjeinek területe a 
következő néhány évtizedben jelentősen növekedjék. Ha ez igaz, az egy főre jutó 
gabonatermő terület, ami az 1950-es 0,23 hektárról 1997-re 0,12 hektárra 
zsugorodott, 2030-ig 0,08 hektárra csökken tovább. 

Az 1950 és 1990 közötti erőteljes, évi 2,1 százalékos növekedéssel szemben 
1990 és 1995 között a termésátíagok már csak évi 1 százalékkal nőttek. 

Szinte mindenütt, ahol búzát termesztenek, a fejlődő és az iparilag fejlett 
országokban egyaránt, a termésátíagok növekedése lassul. 

Az egyes gabonafélékre és országokra vonatkozó történelmi trendek kijózanító 
képet mutatnak Minden olyan mezőgazdasági területen, ahol az eredmények 
látványosan nőttek, elérkezik az az idő, amikor a növekedés lelassul, és vagy megáll 
vagy ennek előjeleit mutatja 

30. táblázat: A világ egy évre számított gabonatermésének változása évtizedenként, 

Év Összes 
gabona 

Rizs Búza Kukorica 

1950-60 2,0 1,4 1,7 2,6 
1960-70 2,5 2,1 2,9 2,4 
1970-80 1,9 1,7 2,1 2,7 
1980-90 2,2 2,4 2,9 1,3 
1990-95 0,7 1,0 0,1 1,7 

Közíi: im. 101. o. 

Nemcsak a búzatermésnek az Egyesült Államokban és Mexikóban elért 
tetőzéséről van szó, a terméshozamok Kanadában és Egyiptomban sem javultak 1990 
óta. 

Általánosságban véve egy S-alakú görbe szemlélteti, hogyan alakult a világ 
gabonaföldjeinek termésátlaga. Végső soron a gabonatermés mindenütt állandósulni 
fog. Ha a közvetlenül előttünk álló években több ország is eléri a plafont, ami 
valószínűnek látszik, az tovább lassíthatja a gabonaföldek termőképességének 
növekedését az egész világon, és így az jóval alatta marad majd a gabonaigények 
növekedésének. 

Az 1990-es évek lassuló hozamnövekedése jele lehet annak az átmenetnek, ami 
az élelmiszertöbblet fél évszázad óta tartó korszakából az élelmiszerhiánnyal 
jellemezhető jövőbe visz át, olyan időbe, ahol a termelés növekedése elmarad a piaci 
igények növekedése mögött. Ha a bőség politikáját felváltja a hiány politikája, a 
kérdés nem az lesz, hogy jut piachoz néhány exportáló ország, hanem hogy hogyan 
jut élelemhez több mint 100 gabona-importáló ország. 

A világ gabonatermelésének eme lendületvesztése idején nem meglepő, hogy a 
világ gabonatartalékai az 1990-es évek alatt minden korábbinál alacsonyabb szintre 
zuhantak A minimális biztonsághoz a világ 70 napi fogyasztására elegendő 
mennyiséget kell tartalékolni. Enélkül egyetlen rossz termés is elég a gabonaárak 
meredek emelkedéséhez. Ha a tartalék 60 napi alá csökken, az árak rendkívül 
ingataggá válnak. 
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Mivel a világ napi gabonafogyasztása 5 millió tonna, ahhoz, hogy az 1997-es 57 
napi tartalékot 70-re növeljük, a termésfölöslegnek 65 millió tonnával kellene 
meghaladnia a fogyasztást. 

Ahogy a gabonafélék iránti igény meghaladja a termelést, az importáló országok 
még kiszolgáltatottabbakká válnak, mint eddig, mivel importjuknak közel a fele 
egyeden exportőrtől, az Egyesült Államoktól függ. Az USA nagyobb aranyban vesz 
részt a gabona exportjában, mint Szaúd-Arábia az olajéban. Ez igen kockázatos, mert 
az USA gabonatermése, lévén, hogy túlnyomórészt öntözi a földeket, évről-évre 
változik és erősen függ az aszályoktól és a növényzetet hervasztó hőhullámoktól19. 

Mivel a világ gabonaigénye kezdi meghaladni a kínálatot, ez az elemzés azt 
mutatja, hogy a gabona reálára emelkedni fog az előttünk álló években. Japán 
kormányzata számos globális előrejelzést tett, s ezek azt ígérik, hogy a búza és a rizs 
ára 2010-ig megkétszereződik; (...) ha ez bekövetkezik, több embert szegényíthet el és 
rövidebb idő alatt, mint bármely más esemény a történelem folyamán." 

Az Egyesült Államok és Kanada együttes gabonatermelése 1997-ben 389.772 
(341.456 + 48.316) ezer tonna volt (a világ összes gabonatermelésének 18,8%-a) , a világ 
teljes termelése 2.074.790 ezer tonna. Ez utóbbi érték a cca. 6 milliárd lakosra vetítve alig 
34%-os ellátási szintet jelent. 

Nem kell ahhoz különösebb képzelőerő, hogy e népesedési folyamatnak - akár a 
Föld egészében, akár kontinensek szerinti bontásban vizsgálva - az élelmiszerrel való 
ellátással, elláthatósággal összefüggésben van (kell legyen) határértéke, ez adott esetben ki is 
számítható. 

Malthus és követőinek gondolatait talán minden eddiginél indokoltabb ma 
elővenni, átgondolni, értelmezni. 

2.4.2 A csatlakozni kívánó országok kilátásai az EU agrárpolitikájával összefüggésben 

Vázlatosan megismerve a magyar és európai mezőgazdaság jelen helyzetét, az 
Európai Megállapodás agráriumra vonatkozó részleteit, valamint az azóta bekövetkezett 
változásokat, el kell gondolkodnunk azon, vajon milyen utak állnak a magyar 
mezőgazdaság előtt, - tágabban: a mezőgazdaság szempontjából kedvező adottságú, 

" Lester R Brown idézett gondolatával kapcsolatban - az aszályveszély és az USA öntözéses gazdálkodásának 
összefüggéséről - az alábbiak kívánkozhatnak magyarázatként 
Gabonatermelés esetében öntözésre vélhetően azért van szükség az Egyesült Államok gabonatermő vidékei egy 
részén, mert a vegetációs periódusban lehulló csapadék mennyisége iil. időbeni eloszlása nem elégséges. Ebből 
következőleg: az öntözés - hacsak nem sótalanított tengervízzel vagy felfogott esővízzel történik, ami egyrészt, bár 
van rá példa, igen drága, másrészt nem valószínű, - a felsőn alatti vi^kés^ettt veszi igénybe. A probléma akkor lép fel, 
ha az öntözéshez szükséges vízkivétel meghaladja a vízadó rétegek fenntartható vízhozamát, aminek következtében 
csökken a vízbázis - esetenként drasztikusan csökken - ül. egyre mélyebbről és egyre nagyobb ráfordítással juttatható 
csak a felszínre az öntözési vízszükséglet. Ez utóbbi esetre van már példa az USA-ban és azon kívül is. Egy 
vízhiányos évben, elapadó kutakkal kísérve bizony felléphet szárazság, erőteljesen kihatva a gabona világpiaci árának 
alakulására. Lester R. Brown erre a veszélyre figyelmeztet. 
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csatlakozni kívánó országok számára, - van-e választási lehetőség, vagy ezen országoknak 
gyenge alkupozíciójuk következtében valamely diktált utat kell követniük? 

Az Európai Közösségnél - nehéz tárgyalásokkal - elért csekély engedmények, a 
Közösség magatartása a GATT Uruguay-i Fordulóján, vonakodása az Európai 
Megállapodások bármely, reánk nézve kedvező módosításától, illetve a csatlakozni kívánó 
országokkal kapcsolatban tett nyilatkozatai arra engednek következtetni, hogy az Unió a 
társult tagok csatlakozása esetére is biztosítékokat keres, saját kialakult rendszerén változtatni nem 
kíván, elvárja, hogy a majdani csatlakozók "harmonizálódjanak". 

Ennek következtében az. Európai Közösség döntéseire a rövidlátás, illetve egyes 
intézményei hosszú távú finanszírozhatatlanságának el nem ismerése jellemző. 

E szemléletmód világosan nyomon követhető az agrárszférában. Az Európai 
Uniónak - pontosabban legfontosabb agrártermelőinek, Franciaországnak, a déli 
államoknak, bizonyos szempontból Németországnak - rövid távon érdeke a CAP rendszer 
nagyobb módosítások nélküli fenntartása. Éppen ezért, szembe kell néznünk azzal a 
ténnyel, hogy az Uniónak olyan csatlakozó országokra van szüksége, amelyek gyenge 
agrárpiaccal, kis agrárexport-potenciállal, ugyanakkor belpiacukon csökkenő 
versenyképességgel rendelkeznek. 

A továbbiakban kívánatosnak tartanák, ha a csatlakozni szándékozó piaca 
tökéletesen nyitott lenne, élelmiszer felvevőképessége pedig dinamikusan növekedne. Ily 
módon ugyanis, hivatkozva a hatalmasra nőtt exportlehetőségekre, az agrárpolitikán 
csupán kisebb - természetesen a GATT egyezmény betartása érdekében tett - korrekciókat 
kellene végrehajtani. A csatlakozni szándékozók mezőgazdasági termelése pedig az előírt 
ütemű "harmonizációs periódusbán" oly mértékben összeszűkülne, hogy belépésük a 
CAP rendszerbe már jelentősebb külön költséggel nem járna. Hallva az Európai Unió 
Mezőgazdasági Bizottságának társult országokra vonatkozó elvárásait, e vízió sajnos nem 
tűnik alap nélkülinek. 

Az út, amely mégis járhatónak látszik a magyar mezőgazdaság számára, 
semmiképpen nem lehet a CAP rendszer szolgai másolása, az Unió által megkövetelt 
változtatások minden áron történő betartása. Fel kell ismernünk, hogy az Unió is saját 
érdekei ellen játszik és mezőgazdaságának hosszú távú működőképességét lehetetleníti el 
akkor, amikor szinte bezárja, és protekcionista intézkedésekkel elszigeteltté teszi saját 
piacait. 

Rendszere ugyanis - ahogyan erre már többször utaltunk - csak ideig-óráig 
finanszírozható. 

A magyar mezőgazdaság számára nem szabad olyan példát állítani, amely 
arra kényszerítené, hogy létező komparatív előnyeivel ellentétes módon és azzal 
ellentétes mennyiségben termeljen. Mindazokkal a közösségi ajánlásokkal tehát egyet 
lehet érteni, amelyek az agrárbürokrácia magyarországi fejlesztését, az agrár-információs és 
oktatási hálózat kiépítését, a megfelelő marketing tevékenység kialakítását, hatékonyabb 
infrastruktúra és hitelrendszer kiépítését célozzák. Élnünk kell mindazokkal a tárgyalási 
lehetőségekkel, amelyek a Magyarország számára nyújtott koncessziók kibővítését 
eredményezhetik, ki kell használnunk a lehetőségeket, amelyeket fejlesztési célból az Unió 
rendelkezésünkre bocsát. Nem szabad azonban - és pénzügyileg lehetetlen is - adottságaink 
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ellenében, teljesen alkalmazkodnunk az Európai Unió világpiactól elzárt -
finanszírozhatatlan - rendszeréhez. 

A magyar - és nem csak a magyar - mezőgazdaság minden valószínűség szerint 
csupán saját forrásaira támaszkodhat, termelését hosszú távon csak a már említett 
prioritások tényleges előtérbe helyezésével emelheti arra a mennyiségi szintre és minőségi 
színvonalra, amely adottságaiból következik. 

Ugyanakkor megemlítendő, hogy az Európai Unió éves költségvetésének mintegy 
felét költi mezőgazdasági támogatásra, amely arány nyilvánvalóan sokáig fenn nem 
tartható költséges állapotra utal - e tényhelyzettel Brüsszelben számolnak is. (A lényeg és 
témánk szempontjából másodlagos, hogy e mezőgazdasági támogatások egy része idővel 
átalakul más költségvetési fejezetté - egyfajta metamorfózison átmenve -, ily módon 
csökkentve a direkt 'megfogható' agrártámogatások nagyságát.) 

E nagy összegű mezőgazdasági támogatás jelentős mértékben deformálja az 
egyébként meglévő közösségi komparatív előnyöket, a zsarolásos földhasználat ökológiai 
következményeiről nem is beszélve. 

Nem különösebben nehéz annak belátása sem, hogy a mezőgazdasági 
támogatottsági szint tervezett csökkentése - mely kérdésről napjainkban komoly viták 
folynak az Unión belül - jelentős méretékben ki fog hatni egyes - mezőgazdasági 
komparatív előnyeit tekintve kevésbé versenyképes - területek népességmegtartó 
képességére, szociális és politikai feszültségeket is keltve. 

A káosz-elmélet pillangó effektusa a jelenkori - európai - folyamatokra lineáris 
szemüvegen keresztül tekintő k számára igen tanulságos lehet. 

2.5 Konklúzió 

E dolgozat harmadik fejezete egészének mottójaként is szolgálhat Hamvas Béla 
gondolata20: "A dolgokat nem akkor értem meg, ha a dolgokat elkülönítem és önmagukban ne'zye 
meghatározom, hanem ha látom, hogy egymással összefüggenek, és olyan szakadatlan sorban állanak, 
amely az eredethez ér." 

2 0 Hamvas Béla: Scientia Sacra II. köt. 169. o. (Medio Kiadó, 1995) 
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Faktoranalízis azEurópai Unió mezőgazdaságával kapcsolatban 

A korábbi SPSS elemzésnél leírtakat - módszertanában e fejezetben is - felhasználva 
az alábbiakban közölt gondolatok és konklúzió teheti teljesebbé az Európai Unió 
mezőgazdaságával kapcsolatban eddig elmondottakat: 

Ez esetben végül is 12 változós munkatáblával dolgoztam (31. táblázat), a táblázat az 
alábbi adatokat tartalmazza az EUR15 országaira vonatkozóan: 

=> népesség 
=> országteriilet 
=> népsűrűség 
=> k=137 értéktől való eltérés 
=> gabona termésmennyisége 1997-re vonatkozóan összesen (ezer tonna) és 
=> fajlagosan, 1 lakosra vetítve 
=> folyó fizetési mérleg egyenlege 1996. és 1997. évre 
=> mezőgazdasági termelés indexe 1997/1992 (%) 
=> GDP összesen 
=> fajlagos termőterület és 
=> fajlagos termőterület + erdőterület 
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31. táblázat: Munkatábla az agrár-faktoranalízishez 
Népesség Terület Népsűrűség k= 137 Gabona termés 1 lakosra Jó szintű Folyó fiz. Folyó fiz. mg-term G D P Termőterület Termő-
(M) (ezerkm2) (fő/km2) (000 t) 1997 (0 önellátás médeg médeg indexe (%) össz. (fajlagos, m2) + Erdöter. (M) (000 t) 1997 

(%) egyenlege egyenlege(M 1997/92 (mrd (fajlagos, 
100%= (M USD) USD) 1997 USD) m2) 
1 t/fő/év 1996* 

Ausztria 8,05 83,9 96 -41 4493 0,56 56% -3990 -3865 99,6 180 4830 9079 
Belgium 10,14 30,5 332 195 2527 0,25 25% 13999 13954 100,2 228 2132 2729 
Dánia 5,26 43,1 122 -15 9545 1,81 181% 2865 - 108,3 137 5739 6704 
Finnország 5,12 338,1 15 -122 3830 0,75 75% 4787 6269 104,3 96 5753 57527 
Franciaország 58,37 551,5 106 -31 62185 1,07 107% 20561 41037 98 1283 5537 8069 
Görögország 10,47 132 79 -58 4786 0,46 46% -4554 - 93,2 76 8930 11492 
Hollandia 15,52 40,8 380 243 1565 0,10 10% 22779 21242 98,5 317 1333 1522 
Írország 3,6 70,3 51 -86 1938 0,54 .54% 1406 - 102,8 - - -
Luxemburg 0,41 2,6 158 21 - - -
Nagy-Britannia 58,61 244,1 240 103 23607 0,40 40% -3690 6810 97,6 1042 3172 3526 
Németország 81,91 357,7 229 92 45412 0,55 55% -13780 -1190 96,6 1891 2638 3881 
Olaszország 57,4 301,3 191 54 19910 0,35 35% 41111 33515 91,2 1128 3127 4254 
Portugália 9,92 92,4 107 -30 1457 0,15 15% -1491 -2093 108,4 83 3946 7450 
Spanyolország 39,27 504,8 78 -59 19185 0,49 49% 503 2486 99,6 537 8111 12025 
Svédország 8,84 450 20 -117 5878 0,66 66% 5892 - 116,6 217 4680 37698 
Forrás: K S H és Világatlasz alapján saját számítások 
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A kapott eredmények röviden: 

• A 'Descrípáve Statístícs' c. táblázat mutatja a 12 változó vonatkozásában az országcsoport egészére a 
várható értékeket és szórásokat. Például: a 15 ország ádagában az első helyre sorolt változó (fajlagos 
gabonatermés-mennyiség) várható értéke 467 kg/fő/év, 290 kg-os szórással. (Vagyis a gabona
egyenértékben számított ellátottsági szint kereken 47% (!). A "k" értéktől való eltérés esetében az 
ádagérték 
+ 40 fő/km 2 (az előjelnek jelentősége van), ez esetben a szórás igen magas, 117, 7 fő/km2. 

• A 'korrelációs mátrix 'a mellékletben 12 x 12-es mátrix formájában szerepel. 

A teljesség igénye nélkül elmondható: 

Közepes erősségű negatív korreláció (-0,604) figyelhető meg az 1 főre jutó gabona mennyisége és a 
"k = 137 fő/km 2 " értéktől való eltérés között. 

A mezőgazdasági termelés indexe és a folyó fizetési mérleg pozíció, illetve a megtermelt 
hozzáadott érték közötti korrelációkat vizsgálva az eredmény hasonló: közepes erősségű és negatív. 

Az országterület és a termelt gabonamennyiség között érthetően szorosabb - és pozitív - a 
korrelációs kapcsolat (0,763). Érthető az is, hogy a "k"-tól való eltérés és a fajlagos földellátottság 
közötti összefüggés miért mutat közepes, illetve annál erősebb negatív korrelációt (A termőterület 
esetében e kapcsolaterősség -0,853.) 

Érdekes, de nem meglepő a negatív, közepesnek mondható korreláció (-0,534) a 
népsűrűség és az országterület között 

Elgondolkodtató a G D P - népesség - megtermelt gabonamennyiség hármasa között 
páronként megfigyelhető szoros, pozitív korreláció is. 

• A "kommunalitás" tábla itt is azt mutatja, hogy az eredeti struktúra mekkora hányadát sikerült 
átörökíteni a varianciából, s e tekintetben elmondható: a kapott értékek jellemzően magasak (kettő 
kivételével 80%-nál magasabb 'átörökítést' mutatnak). Minél magasabb a kommunalitás értéke, annál 
inkább önálló faktorokról is beszélhetünk illetve magas az egyes változók súlya a majdani faktorokon 
belül. 

• A "Totál varíance Explained" c. tábla mutatja a 12-es adóösszeg értékének szétosztását az egyes 
változók között Döntően 2, esedeg 3 olyan változó van, amelyek e tekintetben kiemelhetőek: ezek az 
1. (fajlagos gabonamennyiség) és a 2. (+ a 3. helyre rangsorolt) folyó fizetési mérleg pozíció változók 

Az első két változó együttesen a teljes szórást 73%-ban, a harmadik változót is számítva 87%-ban 
magyarázza. 

• A "Rotated Component Mátrix"z. tábla alapján látható, hogy az elemzés eredményeként 3 faktort 
kaptunk az eredetileg 12 változóból. 
E faktorok struktúrája a következő: 

1. faktor összetevői: 1.+ 6. + 9.+ 10.+ 11. sz. változók (fajlagos gabonamennyiség + "k" értéktől való 
eltérés + népsűrűség + fajlagos erdő- és termőterület) 

E faktorneve lehet, figyelemmel a faktorelemek előjelére is: "a népsűrűség növekedésével csökkenő 
földterület- eltartóképesség". Az összefüggés elég egyértelműnek tűnik. 
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2. faktor összetevői: 4. + 5. (+ 7.) + 8. (+ 12.) sz. változók (megtermelt teljes gabonamennyiség + GDP 
összesen + mezőgazdasági termelés indexe + népesség + országterület). 

E faktor neve talán: "a népesség élelmiszerrel való ellátásától függő anyagi gazdagság". 

3. faktor összetevői: 2. + 3. sz. változók (folyó fizetési mérleg egyenlegek). 
E faktornak nevet találni - összefüggésben az előzőekkel - talán könnyebb, tekintettel arra, hogy a folyó 
fizetési mérleg pozíciójára a külgazdasági mérleg alapvetően kihat. így kézenfekvőnek tűnik "a 
külgazdaságon keresztüli eltartóképesség" - korábbról más összefüggésben már ismert -
faktorelnevezés. 

A három faktor: 

• a népsűrűség növekedésével csökkenő fóldterület-eltartóképesség, 
• a népesség élelmiszerrel való ellátásától függő anyagi gazdagság, 
• a külgazdaságon keresztüli eltartóképesség. 

E sorok Írójának meggyőződése szerint a fentiekben kapott eredményi összevetve az "Európa-
profil" eredményével, a levonható következtetések köre csak egy meglehetősen szűk körlien mozoghat. 
Malthus és Keynes korábban idézett gondolatai egy terület ellartóképességével, az export 
versenyképességével összefüggésben kiváltképpen figyelembe ajánlhatók 

Miként az sem lehet vita tárgya, hogy a népesség-gazdaságtan megállapításai és az európai 
regionálisfolyamatok szorosan összefüggnek egymással. 

*** 

Ha mindezek után végiggondoljuk vizsgálatunk mindvégig egyik alapvető 
szempontját - a regionális folyamatok és Európa gazdasági ellátottságának problémáját -
ennek összefüggését az előzőekben vázolt gazdasági, demográfiai, pénzügyi, 
agrárgazdasági, regionális helyzetvizsgálat főbb megállapításaival és az ott felvetett 
kérdésekkel - nos, akkor kedvünk nem feltétlenül fog jobbra fordulni21. 

Miben áll e borúlátás lényege? 

Gondoljuk végig adott egy közel 400 milliós (Nyugat-)Európa, - nevezzük ez 
Európát az egyszerűség kedvéért néhol EU-nak, természetesen tudva azt, hogy a két 
fogalom nem teljesen ugyanazt az országcsoportot takarja, - amelyben mezőgazdasági 
túltermelés jellemző, de e túltermelés oka nem az eredendően meglévő és az agráriumban 
gyökerező komparatív előnyök meglétében keresendő, hanem egy olyan, az adottságoktól 
elszakadt támogatási rendszerben - átlagosan 40-45%-os támogatási szint mellett ,-, amely 
támogatási szint hosszabb távon nyilvánvalóan nem finanszírozható, rövid távon is csak 

2 1 Keynes „A békeszerződés gazdasági következményei" (Európa Könyvkiadó, Budapest 2000) c. műve VI . 
fejezetében (p. 210) az alábbiakat írja, 1919.évi állapot szerint „Európa a világtörténelem legsűrűbb 
népességtömörülése. Más világrészekhez képest Európa nem önellátó, kiváltképpen élelmezni nem tudja magát. A 
kontinensen belül nem egyenlően oszlik meg a népesség, nagy része viszonylag kevés számú , sűrűn lakott ipari 
központokba tömörül. /A kontinens ellátását szolgáló/ szervezet szétrombolásával és a szállítmányok áramlásának 
megszakításával e népesség egy részét megfosztják megélhetési lehetőségétől. A fölösleges népesség elől elzárják a 
kivándorlás útját." 
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úgy, hogy Németország aránya az uniós közös költségvetés finanszírozásában lassan eléri 
az egyharmadot a maga 6 év alatt 25%-ról 30%-ra növekvő részesedésével. (Jelenleg ez az 
arány cca. 28%.) 

Az EU költségvetésének tagországok befizetései szerinti taglalása most bővebben nem 
feladatunk22, annyit azonban megjegyzünk e korántsem elhanyagolható kérdéskörrel 
kapcsolatban, hogy 1989 és 1996 között az Unió költségvetésének főösszege a befizetéseket 
tekintve közel megduplázódott - 44,3 mrd ECU-ről 81,3 mrd ECU-re -, s ezen belül 
Németország részesedése 11,1 mrd-ról 24,4 mrd ECU-re, több mint kétszeresére 
növekedett. így állt elő 1996-ra a 30%-os német befizetési részarány. 

Amíg az uniós költségvetési befizetések főösszegének évi növekedési üteme 1989-
1996 között évi 9% (!), addig ezen belül a német befizetéseké 12%. Mindkét érték jóval 
magasabb az EU egészére vizsgált évi gazdasági növekedési ütemnél. 

Hogy mindebből milyen következmények származnak majd a nem is oly távoli 
jövőben, azt könnyen elképzelhetjük, ha szem előtt tartjuk a mondást, mely szerint 'az 
diktál, aki fizet'. 

Ha mindehhez hozzávesszük azt a tényt, hogy a legnagyobb befizető Németország 
az általa a közös kasszába folyósított súlyos márka-tízmilliárdok alig negyven százalékát 
kapja vissza a kiadásokból való részesedés gyanánt, míg a nála nagyságrenddel kevesebbet 
befizető Franciaország hagyományosan jó érdekérvényesítő képességénél fogva arányában 
és abszolút értékben egyaránt többet kap vissza támogatásként, akkor a vázolt kép még 
árnyaltabbá válik. 

Végezetül: a komparatív előnyöket nem tükröző mezőgazdaságon túlmenően igazán 
nem árt, ha figyelmünket az EU pénzügyi reformjára is fordítjuk az előírt konvergencia 
kritériumok teljesítésére való képesség - vagy képtelenség - szem előtt tartásával 
egyidejűleg. 

2 2 ld. még Mellékletben a 32-33. sz. táblázatokat is 
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1 főre jutó GDP régiónként (1998, euró), 27 tagállamot feltételezve 
Kö\li: 2. Kohésgós jelentés 
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Európa sorsával kapcsolatban nem nélkülözhető az a szempont, mely az európai 
regionális folyamatokat - a kontinens fogalmi meghatározottságán túlmenően -
geopolitikai és történeti földrajzi vetületében szemléli. Bár e dolgozatnak korántsem volt 
hangsúlyos célja e témakör kifejtése, az alábbiakban néhány gondolat ismertetésére mégis 
sor kerül. 

Az első kérdés annak tisztázása, hogy milyen Európáról is beszél(t)ünk valójában? 
A XLX. századi térképalkotó földrajztudósok Európájáról, mely valahol az Ural tájékára 
teszi az európai kontinens "végét", vagy tágítva e kört Eurázsia irányában - Prinz Gyula 
szintetikus földrajzi szemlélete alapján közelítve - egy egységes életedényről beszélve, 
melynek kisebb, nyugati részét üli meg sűrűbben a népesség, keleti irányban erősen 
ritkulva, - s amely területegységbe keleten még Szibéria is beletartozik - ugyanakkor déli 
irányban szoros munkaföldrajzi kapcsolatban az indoafrikai kontinenssel, különösen a 
mediterrán tenger déli-nyugati szegélye mentén hangsúlyozva e kapcsolat kívánatos voltát, 
de egyáltalán nem elhanyagolva a kisázsiai (törökországi) és a közel-keleti kapcsolódás 
térségét sem, amint erre korábban már történt utalás. 

Avagy: egy szűk értelmezését használjuk az "Európa-fogalomnak", vizsgálódásunk 
körét Nyugat- és Közép-Európára korlátozva - s miként korábban, jól megalapozott 
álláspontunk által vezérelve most is ezt tesszük -, mely "szűkítés" kultúrtörténeti, vallási, 
filozófiai, történelmi, gazdasági, földrajzi (sőt: antropológiai) megalapozottságon nyugszik 
hiszen a kontinens alapvető l é n y e g é t , mintegy 1500 év óta a kereszténység jelenti. 

Az Európa-egységre vonatkozóan a nagyszerű magyar történész, Padányi Viktor 
1950-es években írott, tiszta szellemű szavait idézve1: 

"Az európai ember sokszor hallotta már azt a lapossá vált és a sok használattól megviselt 
megállapítást, hogy Európát, mint tényt az Egyház hozta létre s mint folyamatot a kereszténységjelenti, 
hogy ez már nem is mond számára semmit.(...J Valahogyan kikopott belőlünk az a tudomás, hogy nem v 
o n á s a Európának a kereszténység, hanem fogalomalkotó lényege, s általában hajlamosak 
vagyunk arra, hogy a kereszténységet szemléljük európai tényként, nem pedig megfordítva. Már pedig ez 
óriási különbséget jelent, különösen a jelen válsága tekintetében, főképpen azért, mert a kereszténység mint 
Európa-lényeg integráns része annak a nehezen kifejezhető valaminek ami százféleségünk alatt közösen 
európai bennünk 

(...) Azj ami Európa, az a kereszténység, s ebből a kötelékből, ebből a minden európai tünet alatt 
meghúzódó általános alapanyagból kellene Európa tervszerű és intézményes eszmei, és ebből politikai 
egységének létrejönnie úgy, mint ahogy másfélezer évvel ezelőtt is ebből a tényből bomlott ki az a zűrzavaros 
és erjedő káosz, amit a monasteriumok szellemgócai között feszülő erő Európává rendezett. Ez volna az 
Európa-egység gondolatának egyetkn természetes és történelmi és lélektani útja, s egy ilyenben aMarshall-
félepénz, mD aZ Európa-Unió nevűpolitikai kísérlet csupán - segíthet." 

1 in.: Padányi Viktor A nagy tragédia (Gede Testvérek Bt, Budapest 1995, p. 37. o. és sk k ) 
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Mindazok után, hogy tisztáztuk, milyen Európáról beszélünk, tisztáznunk szükséges 
azt is, hogy e fogalom által lehatárolt földrajzi térbe mi n e m tartozik bele, illetőleg az 
európai tér első szinten vett további tagolása miként lehetséges? 

A fentiek szerint értelmezett Európa keleti határát "nagyjából — egészében" a 28. 
hosszúsági kör mentén húzhatjuk meg, kb. a Königsberg - Odessza vonal mentén, míg a 
szűken értelmezett Nyugat-Európa keleti határa a Stettin-Trieszt vonal mentére tehető, 
amint az korábban, a földrajzi kérdéskörrel kapcsolatban említésre is került. 

Magyarország ezen 1000 - 1500 km széles területsávon fekszik, méghozzá e 
területsáv - és tegyük hozzá: az európai kontinens - geopolitikailag legsarkalatosabb 
részén, a Kárpát-medencében. A Kárpát-medence Európa geopolitikailag kulcsfontosságú 
területe2. Érdekes módon e kulcshelyzet tenyéré - jól érthető okokból - ritkán szokták 
felhívni akár a hazai, akár a nemzetközi közvélemény figyelmét az Unió bővítéséről folyó 
- sokszor parttalanná váló - vita során. 

A kontinens újabbkori történelmében, Európa biztonsága számára Nagy Katalin 
korától kezdődően jelentett permanensen fenyegető veszélyt a keletről nyugat felé 
irányuló nagyhatalmi terjeszkedési szándék. Ennek útjában két ország a területében 
erősen módosuló, a németséggel sok területen összefolyó, majd a XVIII. század végén 
háromszor is felosztásra került, államként ismételten 1918-tól létező Lengyelország és a 
területében 1920-tól egyharmadára zsugorított, Trianont megelőzően európai 
összehasonlításban középállami pozíciójú Magyarország állott. Magyarország a Monarchia 
idején Európa öt vezető államalakulata egyikének volt központi, meghatározó része. 

Az előbbiekben említett területsáv egyben Európa nyugati részének biztonsági 
zónáját is jelenti - bár e biztonsági zóna szükségességéről és a priori nyugati érdekkörbe 
tartozó parancsoló voltáról két világháború győzelmi mámorában a "győztesek" 
megfeledkezni látszottak, aminek szomorú következménye a kontinens katasztrofális 
kiszolgáltatottságában és jelenlegi védhetetlen állapotában teljességgel tetten is érhető. 
Különösen beszédes e tény annak tükrében, ha száz évvel ezelőtti európai államföldrajzi 
térképeket hasonlítunk össze maiakkal, feltételezve, hogy 3-4 nemzedékkel ezelőtt eleink 
tudták mit és miért tesznek. 

Miután látjuk ama tényt, hogy Magyarország Európa biztonsági övezetében fekszik, 
ismerjük valamelyest a közel- és távolabbi európai múlt történéseit, továbbá e dolgozat 
megelőző fejezeteiben bőséges adalékot igyekeztünk szolgáltatni annak láttatásához, hogy 
e szűken értelmezett Európa - voltaképpen Nyugat-Európa, de nevezhetjük közkeletű 
nevén Európai Uniónak is, tudva és nem elfelejtve a kettő közti különbséget, - milyen 
gazdasági, demográfiai, szintetikus földrajzi folyamatokkal jellemezhető, idézzünk fel 
néhányat a dolgozat lényegi megállapításai közüL remélhetően a magyar regionális és uniós 
csatlakozási politika számára sem minden tanulság nélkül: 

• Az Európai Unió mai helyzetét jelentós mértékű fejlettségi diszparitás jellemzi, mind a tagállamok 
mind a régiók szintjén; a diszparitás nemcsak országok közötti, hanem országokon belül is létezik 

1 Ennek részletes indoklását Prinz Gyula és Teleki Pál földrajzi munkásságára utalva megadhatjuk, de e tekintetben 
bőséges eligazítást adhat a tér 1500 éves, főképpen újabbkori történelme. 
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A fejlettségi diszparitás mellett nem kevésbé hangsúlyos tényként kell közölni az uniós országok és 
régiók közötti területi és népességi, ebből következőleg népsűrűségi diszparitást is. 

Az Európai Unió területének kevesebb, mint 4%-án él a lakosság 49 %-a, e tekintetben az igen sűrűn 
lakott északnyugat-európai térség emelendő ki, a szinte minden tagországban fellelhető nagyvárosi 
agglomerációk mellett Az Unió népességének fele él magas népsűrűségű urbánus területen, valamivel 
kevesebb, mint negyede rurális térségekben, kicsit több mint 25% a köztes népsűrűséggel bíró 
területeken. Az urbánus régiók az Unió területének csak 3,5%-át fedik le, a rurális terület 
aránya az összesből 80%. 

A formálisan gazdag régiókban lelhetők fel az Unió előtt álló legsúlyosabb problémák: a 
munkanélküliség, a szegénység terjedése, a gazdasági szerkezetváltás, mindennemű környezetpusztítás. 

A kereskedelem 60%-ban az Unió országai között bonyolódik, az Unió jellemzően a közepes 
technológiai színvonalat hordozó termékek esetében rendelkezik komparatív előnnyel, 
kevésbé az alacsony és csúcstechnológiát képviselő iparágakban. Emellett kifejezetten súlyos és 
a külkereskedelmi adatokban megnyilvánuló komparatív hátránnyal bír egyes alapvető ellátási 
ágazatokban (mezőgazdaság, energiahordozó- és alapanyag-ellátás). 

Az Unió jövőbeli versenyképessége komoly aggodalmakra ad okot, annak növelése érdekében a 
szükséges teendők jellemzően munkaerő-piaci oldalról jelentkeznek. 

Az uniós munkanélküliség a gazdaság ciklikusan jelentkező visszaesése idején gyorsan nő, majd az 
újbóli fellendüléskor lassan csökken. 

\ 

A munkanélküliség növekedése együtt járt az álláshelyek számának növekedéséve/. 1987-1997 között az 
újonnan létrehozott munkahelyek száma 5 millió volt uniós szinten, ez azonban nem volt elegendő a 
munkaerőpiacra újonnan belépő 7,5 millió fő számára; következésképpen a munkanélküliség nőtt. 

A gazdaság - egyébként ellentmondásoktól korántsem mentes - növekedése nem képes lépést tartani a 
munkaképes korosztály lélekszámának növekedésével és a dolgozni kívánó népesség arányának 
emelkedésével. 

A munkanélküliség növekedése regionálisan jelentős mértékben eltérő képet mutat A kevésbé fejlett 
térségeket a jelenség fokozottabban sújtja. .Miközben a legfejlettebb 25 régió munkanélkülisége 
adagosán 3-4% közötti, addig a legsúlyosabb helyzetben lévőké 20-25%. 

A magas munkanélküliség - időbeli és regionális vetületében egyaránt - a tartós munkanélküliség 
megjelenésével jár együtt, szociálisan ellehetedenítve egyes társadalmi csoportokat. 
A munkához jutás korlátozott lehetősége mindenekelőtt a nőket és a fiatalokat sújtja hátrányosan, 
regionális vetületében különösen. A legfejlettebb területeken a munkába álló nők aránya eléri a 60%-
ot míg a legkevésbé fejlettek esetében az érték ennek fele, ami jelentős - meglévő, de - kihasználatlan 
munkaerő-kapacitásra utal. Ez utóbbi területeken a 25 év alatti fiatalok munkanélkülisége eléri a 47%-
ot 

Az E U össznépessége - a keletnémet területeket is ideszámítva - az 1985-ös 358,5 millióról 1995-re 
371,5 millió főre emelkedett, a növekedés az évtized második felében jelentősebb volt Az adagos éves 
növekedési ütem 0,36%. 

Az Európai Unió népessége elöregedő. A 15 évnél fiatalabb népesség aránya tíz év alatt 19,7%-ról 
17,6%-ra csökkent, a 65 évesnél idősebb korosztály részaránya 13,5%-ról 15,4%-ra emelkedett 
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• Az E U országai közül a vezető szerepe kétségkívül Németországé, ez a megtermelt jövedelemben 
éppúgy megmutatkozik mint az uniós költségvetéshez való hozzájárulásban. Az uniós költségvetésbe 
való befizetési hányad tekintetében Németország messze a legelső, egyben komoly nettó befizető. 

• Az uniós országok fajlagos földterület ellátottsága erősen eltérő, e tekintetben a különbség 60 év alatt 
— a lefelé való nivellálódás 'eredményeképpen' - mérséklődött közöttük; ugyanakkor továbbra is 
megkülönböztemetünk erősen és mérsékelten túlnépesedett országokat, illetve régiókat. 

• Ötszáz év európai népsűrűségi értékeinek logisztikus közelítése alapján k=137 fő/km2 népsűrűségi 
telítettségi értéket kaptunk eredményként. Egyes uniós országok népsűrűségi értéke - főként egyes 
régiók népsűrűsége - ettől jelentősen eltérő - felfelé. 

• Az Európai Unióban mezőgazdasági túltermelés jellemző, de e túltermelés oka nem az eredendően 
meglévő és az agráriumban gyökerező komparatív előnyök meglétében keresendő, hanem egy olyan, 
az adottságoktól elszakadt támogatási rendszerben - átlagosan 40-45%-os támogatási szint mellett -, amely 
támogatási szint hosszabb távon nyilvánvalóan nem finanszírozható. 

• A kontinens nyugati részének profiljáról képet alkothattunk az elvégzett faktorelemzések segítségével. 
A meghatározó faktorok a következők voltak 

• gazdasági potenciál - gazdasági teljesítőképesség, 

• földteriilet- ellátottság, 

• népesség-reprodukció 

• népsűrűség által befolyások foglalkoztatási szerkezet, 

• a munkában nem állók számával fordítottan arányos anyagi gazdagság és ipari 
foglalkoztatottság, 

• rendelkezésre álló élettér 

• a népsűrűség növekedésével csökkenőfóldterükt-eltartóképesség, 

• a népesség élelmiszerrel való ellátásától függő anyagi gazdagság, 

• a külgazdaságon keresztüli eltartóképesség. 

Az elvégzett faktorelemzésekkel összefüggésben további érdekes megállapításra 
juthatunk — egyfajta "faktorsúly" meghatározásán keresztül, - amennyiben az egyes 
faktorokat alkotó változók mellé rendelt, a teljes szórást magyarázó értékeket faktoronként 
összegezzük, majd a kapott értékeket egymáshoz viszonyítjuk. Ez az összevetés 
hozzávetőleg azt mutatja meg, hogy az egyes faktorok — mint a dimenziócsökkentési eljárás 
eredményeként kapott komplex, látens, aggregált változók - a kiinduló elemzés alapját 
képező tábla elemi változóinak teljes szórást magyarázó értékei tükrében voltaképpen 
milyen faktorsúllyal bírnak önmagukban, ill. egymáshoz képest. 

Felhasználva a dolgozat mellékletében közölt számítási eredményeket, elvégezve a 
szükséges összevetést, az alábbi táblát kapjuk eredményként 
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34. táblázat Faktorsúlyok lehetséges értékei 
Ettrópa-profil elemzés 

Faktorok neve, sorszáma Faktor súlya 
1. gazdasági potenciál - gazdasági 

teljesítőképesség 
15,255 

2. földterület- ellátottság 54,973 
3. a külgazdaságon keresztüli 

eltartóképesség 
29,772 

4. népesség-reprodukció 0 
Kerekített faktor-arányok: 3 : 11 : 6 : 0 

NUTS2 régiók elemzése 
Faktorok neve, sorszáma Faktor súlya 

1. népsűrűség által befolyásolt 
foglalkoztatási szerkezet 

44,679 

2. a munkában nem állók számával 
fordítottan arányos anyagi gazdagság és ipari 

foglalkoztatottság 

49,228 

3. rendelkezésre álló élettér 6,079 
Kerekített faktor-arányok: 15 :16 : 2 

EU agrárfaktoranalízis 
. Faktorok neve, sorszáma Faktor súlya 

1. a népsűrűség növekedésével csökkenő 
földterület-eltartóképesség 

39,412 

2. a népesség élelmiszerrel való ellátásától 
függő anyagi gazdagság 

10,485 

3. a külgazdaságon keresztüli 
eltartóképesség 

50,094 

Kerekített faktor-arányok: 4 : 1 : 5 

Az eredmények azt mutatják, hogy 

1) a földterület- ellátottság 
2) a külgazdaságon keresztüli eltartóképesség, 
3) a népsűrűség növekedésével csökkenő földterület-eltartóképesség, 
4) a munkában nem állók számával fordítottan arányos anyagi gazdagság és ipari 

foglalkoztatottság, valamint 
5) a népsűrűség által befolyásolt foglalkoztatási szerkezet 

alkotják azokat a markáns faktorokat, amelyek a három elemzés együttes szemlélete alapján 
meghatározó súllyal bírnak a mai Európában ill. Nyugat-Európában a kontinens(rész) 
regionális (és országos szintű) folyamatai mögött vélhetően meghúzódó mélyebb okokat 
és összefüggéseket keresve. 

A dolgozat írója korántsem állítja, hogy a teljesség igényével, de fentiek alapján 
alapvető jellemzőiben talán elénk tárul annak az Európának képe, amelyhez való 
csatiakozásról Magyarország esetében olyan sok szó esik napjainkban. 
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Az Európai Unióhoz közeledve feltétlenül szükségessé válik, hogy a fejlett Nyugat 
helyzetét ne a „látványgazdaság és látványgazdagság"3 alapján ítéljük meg hanem - a nagyobb 
csalódások megelőzése érdekében — az európai térbeli folyamatok tényszerű értékelésére 
helyezzük a hangsúlyt. Ehhez segítséget nyújt, ha Európa jelenlegi helyzetének vizsgálata 
során a népességgazdaságtani szempontokra nagyobb figyelmet fordítunk. 

A dolgozatban feltárt európai - nyugat-európai - látlelet már önmagában nem konform 
az egyoldalúan pozitív Európa-képpel, hiszen 

• a területi diszparilás hangsúlyozása, 
• a magas és tartós munkanélküliség ténye és annak okai, 
• a mély és súlyos ellentmondás és érdekellentét az EU-tagországokon belül és azpk 

között, 
• a kedvezőnek éppenséggel nem mondható európai népesedési folyamatok, a 

munkanélküliség és a migráció összefüggése az európai kontinens földrajzi tényezőkből 
adódó korlátozott eltartó képességével, 

• a külgazdaság domináns és kényszerű szerepe az európai népesség eltartásának 
igyekezetével összefüggésben, 

• az európai fejlődés újraértékelésének szükségessége, nem vitatva el a felszínen megjelenő 
anyagi gazdagság tényét, 

\» a fejlődés fenntarthatóságának problematikája a területileg koncentrált és erősen 
globalizálódó európai gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, 

• a jellemzően közepes technológiai színvonalat hordozó európai gazdaság hosszabb távú 
versenyképességi kilátásai és ennek veszélyei, 

• a feltárt komparatív hátrányok - a mélyben a feltártnál még súlyosabb - problematikája 
az importfüggőség következtében, 

• a leértékelődő közös pénz külgazdaságra gyakorolt ellentmondásos hatásai, 
• a - nem is olyan hosszabb távon - finanszfrozhatatlan uniós közös agrárpolitika, 
• az alacsony földterület- ellátottság ténye, melyet súlyosbít a népsűrűség növekedésével 

csökkenőfóldterület-eltartóképesség, 
• a munkában nem állók számával fordítottan arányos anyagi gazdagság és ipari 

foglalkoztatottság, 
• a népsűrűség állal erőteljesen — s nem feltétlenül a hatékonyság szem előtt tartásával -

befolyásolt foglalkoztatási szerkezet 

mind - mind olyan tények és tényezők, amelyek az eddigiektől némileg eltérő 
megvilágításba helyezik az európai kontinens - amúgy újraértékelésre szoruló - fejlődési 
kilátásait. 

A csatlakozásra váró (?) közép-európai országok nem kevés gonddal terhelt 
gazdasági-társadalmi helyzete a fenti látlelettel vélhetően szembesülő ill. szembesülni 
kénytelen nyugat-európai döntéshozókat nem állítja könnyű helyzet elé, miközben egy-egy 
csatlakozni kívánó ország is komoly dilemmákkal szembesül történeti - földrajzi-gazdasági 
- társadalmi okokból, ill. rövid távú szorító kényszerek következtében. 

3 Idézet Erdősi Ferenc professzortól 
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E dilemmák közül az egyik legnagyobb: a "hogyan tovább" kérdése, s az ettől nem 
elválasztható önértékelés és újraértékelés szükségessége, melyet nagymértékben 
nehezítenek aktuálpoütikai megfontolások. A dolgozat írója ez utóbbi gondolatkörtől 
mindvégig tudatosan távol tartotta magát. 

A NUTS2 és NUTS3 szinten vizsgált 109 db közép-európai régió több mint 75%-
ában a népesség csökkenő, az EUR15 régióinak hasonló értéke 24 % (56 NUTS2 régió). 
Ez utóbbi esetben a népesség növekedésének forrása nem a javuló termékenységi ráta, 
hanem a kontinensen kívülről származó migráció. A bevándorlás jelensége a területi 
önellátás szintjét figyelembe véve alapvetően ellentétes azzal, ami a kontinens nyugati 
országainak vitális érdeke. Egy olyan kontinens(rész)ről van ugyanis szó, mely már 100 
évvel ezelőtt is népessége élelmezését Közép- és Kelet-Európa országai mezőgazdasági 
termésfeleslegének nyugatra való eltolásával volt képes hosszabb időn keresztül 
biztosítani, s mely kontinens(rész) már a XX. szd. elején is a túlnépesedés tüneteit mutatta. 
A két vlh. között legalább 100-150 millió európai népesség élelmezését a kontinsen 
kívülről kellett megoldani. E tekintetben a helyzet a XX. század végére korántsem lett 
jobb. 

Az EUR15 országai népességi folyamatait némileg súlyosbítja az a tény, hogy a 
periférikus területek népessége csökkenő a "centrum" területek felé való vándorlás 
következtében is, összefüggésben az interregionális migrációval - amint arról a dolgozat 
vonatkozó fejezetében volt szó. Mindez nem javítja a perifériák erőforrásainak jobb 
kihasználását, növelve a centrum területekre nehezedő mindennemű terhelést. 

A dolgozat részletes képet nyújtott az európai kontinens nyugati része gazdasági és 
regionális folyamatainak népességgazdasági vetületéről, jelentős mérvű 
meghatározottságáról. A szerző azonosult azon tudósok4 témában kifejtett álláspontjával, 
akik munkásságának a jelen európai folyamatok tükrében való értékelése bőséges adalékot 
szolgáltat ahhoz, hogy a kontinens ellátásbiztonságával szorosan összefüggő 
túlnépesedés ténye Nyugat-Európa országai egészére - egyes országai esetében pedig 
különösen - kellő súllyal legyen említhető. Természetesen lehet vitatni azt a véleményt, 
miszerint a mai Európa gazdasági, regionális (stb.) folyamatai jelentős és meghatározó 
részben népességgazdaságtani oldalról magyarázhatók ill. magyarázandók. Nem tudni mi 
okbóL e körülmény nem kerül kellő súllyal hangsúlyozásra az EUR15 országaiban sem. 

Nem nehéz belátni az ökológiai szemléletben vizsgált fenntarthatóság és a biológia 
törvényei alapján, hogy amennyiben valamely területen a népesség (ill. a populáció) 
mértéken túl szaporodik, akkor a rendelkezésre álló fajlagos élettér lecsökken, a 
korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások ára megemelkedik, ebből következőleg az 
ezekre alapozott termelés ároldali versenyképessége csökken, a népesség fizikai eltartása 
egyre nagyobb és több erőfeszítésbe kerül a zsugorodó versenyképességű exporton 
keresztül (is). Ennek egy lehetséges veszélye az, hogy a túlszaporodott, magával egy idő 
után tehetetlen, a lelkiismeretien propaganda által felajzott, félresiklott vágyakat kergető 
népesség nagyvárosokba, agglomerációkba tömörül, jelentős részében leépül, egyre 
alacsonyabb (vegetatív és kulturális!) szinten termeli újjá (?) önmagát. 

Malthus, Keynes, Prinz Gy. 
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Mindezekre a folyamatokra a dolgozatban hivatkozott szerzők már korábban 
felhívták a figyelmet. A tartós munkanélküliség ténye által is gerjesztett népességi nyomás 
érthetően abban az irányban keres majd levezetést, amerre az a legkisebb ellenállásba 
ütközik, ill. egyáltalán fizikailag lehetséges. Ez a földrajzi tér pedig a jelen állás szerint 
főként Európa középső és keleti vidékeit jelenti. A folyamat már elkezdődött, bár ma még 
annak elején vagyunk. 

A dolgozat beható képet nyújtott a közép-európai országcsoport egyáltalán nem homogén 
voltáról, az országcsoport kulcsfontosságú jelentőségéről Nyugat-Európa (általában 
Európa) szempontjából. Nagy kérdés, hogy a közép-európai tér területi differenciái 
mögött meghúzódó folyamatok és okok közül melyeket lehet adott esetben a meglévő 
állami kereteken belül rendezni, ideértve a "kezelés" jelentős anyagi erőforrás-igényét a 
nem túl gazdag közép-európai országokban, s melyek azok az okok és az azokból 
következő folyamatok, amelyek rendezése objektíve nem állhat meg az adott ország 
határainál. 

További nagy kérdés, hogy Nyugat-Európa leértékelődő versenyképességű országai 
és a jellemzően más tagország(ok) gazdasági teljesítményéből élő országok miként 
szembesülnek a 80 milliós, kulcsfontosságú pozíciót elfoglaló Németország gazdasági 
hátterének tekinthető Közép-Európa problémáival, s magával azzal a ténnyel, hogy e 
problémákat Németország nélkül egyetlen ország vagy országcsoport sem lesz képes 
kezelni; a'németek pedig csak abban az esetben, amennyiben a térrel kapcsolatos érdekeik 
- mely érdekek egyúttal európai érdekek is - érvényesülnek. E helyzettel a németek láthatóan 
tisztában is vannak. 

Miként az is nagy kérdés, hogy Németország kapcsolata a hatalmas - és közeli -
gazdasági erőforrásokkal rendelkező Oroszországgal hogyan alakul: a közös és hosszabb 
távú érdekeket szem előtt tartva. 

A geopolitikai összefüggéseket mellőzve: a fentiekben is vázolt nyugat-európai 
látlelet, a földrajzi tényezők szerepének el nem hallgatható jelentősége, valamint Közép-
Európa országainak dolgozatban is röviden érintett problémahalmaza olyan tényezők, 
melyek rövidebb távon a felelősen gondolkodó európai ember homlokára mély ráncokat 
varázsolhatnak. 

A dolgozat írója alapvetően nem pesszimista képet kívánt sugallni, sokkalta inkább 
híve a tényekkel való kíméletlen szembesülés és az abból adódó reális értékelés 
szükségességének. Éppen ez utóbbi kíméletlen szembesülést hiányolja a brüsszeli 
adminisztráció részéről éppen úgy, mint a csatlakozásra váró - ill. kijelölt - országok 
részéről - legalábbis annak tükrében, ami a szerző számára a publikus információkból 
leszűrhető. 

A dolgozat írója jól tudja, hogy az értekezésben vázolt ill. megvizsgált folyamatok és 
maga a látlelet hosszabb idő folyományaként alakultak ki, ebből adódóan bárminemű -
még a leggondosabb szándék által vezérelt - beavatkozás is csak nagyon lassan fejtheti ki 
hatását. Nem is beszélve azokról a - nemkívánatos - beavatkozásokról, melyeket beható és 
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gondos helyzetértékelés és a folyamatokban való gondolkodás nem előz meg. Sajnos, ez 
utóbbira is akad példa a kontinens közeli és távolabbi történetében. 

A dolgozat végkövetkeztetéséhez tartozik annak láttatása is - miként Erdősi 
professzor fogalmazta meg találóan e munka 2. változatának munkahelyi vitája alkalmával 
-, hogy a szerző az eddigi hagyományoktól némileg eltérően, megbontja azt az eufórikus 
hangulatot és Európa-képet, ami Közép-Európa országaiban a Nyugathoz való remek 
csatíakozás várakozása közepette általánosan eluralkodni látszik. Megbontja, azzal a 
tudatos szándékkal, hogy Európa felszíni folyamatai mögé engedjen pillantani. Pedig e 
folyamatok oksági összefüggéseinek felvázolása közben olyan hangsúlyos kérdéskör, mint 
az európai kontinens történeti összefüggésében vizsgált biztonsága és e biztonság a priori 
követelményei, még csak nem is szerepelt. 

Nem e dolgozat írójának feladata ez utóbbi gondolatkör kibontása, pusztán 
hivatkozik a - források között fellelhető - kiváló magyar történész5 munkásságára, amikor 
megállapítja, hogy a kulturális értelemben vett Európa vázolt folyamatai igen súlyos 
következményekkel fenyegetnek az eljövendő nemzedékek élete és életkilátásai 
szempontjából, amennyiben az azokat kiváltó okok enyhülése belátható időn belül be nem 
következik. Ebben az összefüggésben az a megállapítás, hogy a biztonság körülmények 
folyománya, nem pedig erőfeszítéseké, csupán egy, ám lényeges meglátás. 

Az ökok közül a népességgazdaságtani magyarázatúak esetében a rövid időtávon 
belüli enyhülés lehetősége erősen korlátozott, a mások mellett Keynes által az 1920-as 
években is megfogalmazott valós veszélyek bekövetkezte pedig részben már ténykérdés. A 
dolgozat írójának véleménye szerint nem különösebben felemelő az, amikor 70-80 év 
európai folyamatainak tükrében a figyelmes szemlélő a korabeli, figyelmeztető és jó 
szándékú, felelősségteljes vélemények máig ható szomorú - és megoldatlan, sőt egy más, 
magasabb siánten súlyosabbá váló - érvényét kénytelen megállapítani.6 

Nyugat-Európa számára a keleti bővítés létkérdés. Létkérdés, mert e bővítés esélyt 
adhat a kontinens - a felszínen kevésbé, a mélyben annál inkább szembetűnő -
megtépázott tekintélyének és erejének regenerálódásához, bár kételyeink nemigen lehetnek 
a tekintetben, hogy e regenerálódási törekvést a versenytárs makrorégiók aligha fogják 
tétienül szemlélni.7 

Az európai kontinens országainak reális önismeretük tudatában mindent meg kell 
tenniük annak érdekében, hogy a világot még nem is oly rég irányító és uraló kontinens 
egységes és erős gazdasági térré válva, a kölcsönös munkamegosztás harmonikus 
előnyöket biztosító rendszerében erejét mielőbb visszanyerje. E törekvés előfeltétele egy 
olyan gazdasági erőkoncentrááó létrejötte - a jelenlegi szétforgácsoltság lehangoló állapota 
helyett -, amire Közép-Európa országai nélkül egyszerűen nincs reális esély. Sőt, e vázolt 
erőkoncentráció tartós létrejöttéhez a közép-európai országok reintegrálása az európai 

5 Padínyi Viktor (1906-1963) 
6 A Keynes által előre jelzett problémák közül ténykérdés ma a tartós és magas munkanélküliség az Európai Unió 
számos régiójában, a látens munkanélküliségről nem is szólva, de ugyanígy tény a kontinens zsugorodó 
versenyképessége is a gazdaságosan beszerezhető erőforrások kodátos volta következtében. 
7 Vélhetően nem lenne kívánatos 400 milliónál több európai ember és utódai számára, ha Alexis de Tocquevüle 
víziója Európa - Amerika és Oroszország közötti - feloldódásáról valóra válna. 
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gazdasági térbe még csak nem is elegendő. Európa gazdasági háttérterülete ugyanis 
magában foglalja Kis-Azsiát, a Közel-Kelet egy részét és Észak-Afrika országait is, 
nagyjából oly mértékben kibővítve a Római Birodalom egykori, kontinentális Európán 
kívüli területeit mint európai háttérterületet, mint amilyen mértékben a majdani -
kibővített - Európai Unió kontinentális része túlterjeszkedik az egykori Római Birodalom 
Duna-limesnél véget érő területén. 

Ebben az összefüggésben világosan érthető, hogy az Európai Gazdasági és 
Monetáris Unió (EMU) létrehozatala is csak egy es%kö\ az erős európai gazdasági tér 
megteremtése érdekében, nem pedig cél, amint azt néhányan láttatni szeretnék.8 

A nem oly távoli jövőben - amennyiben egy katasztrófa azt meg nem akadályozza -
Magyarország újkori történetének napfényesebb oldalára kerülhet, természetesen nem 
függetlenül a világban, ezen belül Európában végbemenő politikai-gazdasági 
folyamatoktól. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás konkrét dátuma körül manapság sok vita van; 
ezzel és a harmonikus csatlakozás útjában álló valós és mesterségesen gerjesztett 
akadályokkal most nem különösebben törődve, szükséges az alábbiakat megjegyezni: 

, Európa történelmének és jelen állapotának nem is különösebben behaló tanulmányozása 
után eljuthatunk arra a következtetésre, hogy kimondjuk, de legalábbis halkan megjegyeztük-
Közép-Európa, ezen belül is Magyarország integrálása - ha tetszik: reintegrálása - a hatékony, 
fenntartható és jövőbe mutató európai munkamegosztásba, az országok és régiók közötti kölcsönös 
előnyökön és komparatív előnyökön alapuló munkamegosztásba, összefüggésben a jelen európai 
struktúra sokáig fenn nem tartható finanszírozásával, Nyugat-Európának legalább annyira 
érdeke, mint a kontinens középső részén fekvő, sorsukban eleddig kevésbé szerencsésnek mondható 
országoknak. 

Nem Magyarország (vagy Lengyelország) képviseli azt a felet, amelyik indokolatlanul 
túlbecsüli saját - jelenleg még meglévő - versenyelőnyeit, példának okáért mondjuk az 
agrárgazdaság területén, átlag 45 - 50%-os agrártámogatottsági szintet fenntartva, ily 
módon erőteljesen — és önmaga érdekeivel ellentétesen - akadályozva Közép-Európa 
országainak nyugat-európai piacokra jutását. 

Nem Magyarország és Kelet-Közép-Európa egyéb országainak területe 4%-án él az 
összlakosság mintegy fele, komoly ellátási - infrastrukturális - demográfiai - ökológiai 
gondokat okozva, amint az az EUR-15 országainak egészére jellemző. 

Habsburg Ottót, a Páneurópai Unió elnökét jó tíz éve megkérdezték, hogy milyen jövőt jósol Európának. Válasza 
egyszerű és felemelő volt: "Nagy jövőt" — mondotta az idős politikus. 
De ugyanő írta le valamivel később azt is, hogy a felelős európai kormányok felelős politikusainak színvonala az 
elmúlt 20 év során ijesztően zuhant. A dolgozat írója nem vitatja Habsburg Ottó idézett megállapítását; a maga 
részéről hozzáteszi, hogy a kontinentális elemi érdekeket szem előtt tartó perspektivikus látásmód hiánya - különösen 
a X X . szd. európai történéseinek tükrében - a század folyamán mindvégig tetten érhető. 
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Magyarországnak helye, jól megérdemelt helye van és kell legyen az európai 
országok csoportjában, velük harmonikus munkamegosztásban. Magyarország múltja, 
történelmi, kulturális hagyatéka mindenki számára tiszteletet parancsoló. 

A magyar regionális fejlődés kilátásainak taglalásakor ez a szempont sem 
nélkülözhető. 

Végezetül, szem előtt tartva az európai kontinens - újraértékelésre szoruló -
fejlődési kilátásait leíró tényeket, összefoglalva a dolgozat legfőbb mondanivalóját, 
következtetéseit, az alábbi felsorolás tehető: 

> A dolgozatban több esetben hivatkozott tudósok népességgazdaságtani 
megállapításai Európa vonatkozásában alapjaiban ma sem vitathatók bár vitára 
késztethetnek. Hangsúlyozandó, hogy e földrajzi és népességgazdaságtani 
gondolatok nélkül a jelen európai térbeli folyamatok lényege és iránya nemigen 
érthető meg. A dolgozatban közölt idézetek külön-külön és egészében is a 
dolgozat fő mondanivalójának - „az európai fejlődés mint olyan folyamatának 
újraértékelése"9 - alátámasztását szolgálják. 

> A dolgozatban közölt gondolatmenetből - a "nyersanyaggal való ellátás 
tekintetében túlnépesedett államok" fogalmazással kapcsolatban - kiderül, hogy itt 
mindvégig a mezőgazdaság általi önellátás képességéről van szó a vizsgált 
európai országokban, s nem a hagyományos ipari nyersanyagbázis meglétéről. A 
mezőgazdasági önellátás szempontjából túlnépesedett országok esetében a magas 
színvonalú feldolgozóipari tevékenység - túlmenően a komparatív előnyök 
kihasználásán - egyfajta szükségszerű következmény, amennyiben a népesség hazai 
élelmiszertermeléssel el nem tartható hányada számára az élelmiszerimport anyagi 
fedezetét az export révén elő kell teremteni. E tekintetben alapvető kérdés az 
export megléte, annak nemzetközi versenyképessége, továbbá az 
exporttermeléshez gazdaságosan beszerezhető erőforrások megléte. A komparatív 
előnyök elmélete és a dolgozatban vázolt Európa-profil némi iránymutatást ad 
fenti összefüggés bővebb elemzéséhez. 

> A dolgozat írója a mezőgazdasági önellátásra képes és kevésbé képes országokat a 
fajlagos termőterület-ellátottság alapján vizsgálta munkájában, többek között a 
washingtoni székhelyű 'Világfigyelő Intézet' is nagy hangsúlyt szán a fajlagos 
termőföld népességnövekedéssel összefüggő zsugorodásának a fenntartható .-
fejlődést taglaló jelentéseiben. A dolgozatban fellelhető matematikai-statisztikai 
elemzések és a levont következtetések során a fajlagos termőterület-ellátottság 
kiemelt szerepet kapott. Az elméleti alapot fentiekhez Malthus munkássága nyújtja. 
Hangsúlyozandó, hogy a vegetatív ellátottsági bázis vizsgálatáról van szó a vizsgált 
esetben, figyelembe véve a fajlagos erdőterület-ellátottság értékeit is. 

> Példaként megemlítve Hollandia 1990-es évek végi 35 mrd USD értékű agrár- és 
élelmiszeripari exportteljesítményét - egyúttal összevetve egymással az 1932. évi és 
az 1996. évre vonatkozó földellátottság-elemzést -, Hollandia a bemutatott 

9 Idézet Gazdag László egyetemi docenstől, e dolgozat munkahelyi vita során felkért egyik bírálójától. 
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elemzések szerint nem tűnik termőföld-ellátottsága alapján mezőgazdasági 
önellátásra képes országnak. Az ország 14%-os, egy főre számítva 1.522 m2-es 
termő- + erdőterület-ellátottsága nem túl magas érték, a vegetatív minimumnak 
tekintett 11.000 m2-hez képest, bár Európa közvetlen szomszédságában találhatók 
ennél még rosszabb értékek is (Közel-Kelet). Az Európai Unió Bizottsága által 
1999-ben közzétett, a régiók helyzetéről szóló jelentéshez csatolt egyik - a 
szektoronkénti feltárt komparatív előnyöket tartalmazó - melléklete (12. sz. 
táblázat) szerint Hollandia mezőgazdasági feltárt komparatív előny mutatója 
(/exp.-imp./ : /exp. + imp./; a tört értéke -1 és +1 közötti lehet) + 0,06, ez 
esetben gyakorlatilag az export megegyezik az importtal. Az ország 20 szektort 
magában foglaló teljes feltárt komparatív előny indexe 0,04, szektorálisan igen 
komoly eltérésekkel. A holland élelmiszeripari ágazat (ideértve az ital- és 
dohánygyártást is) előzőeknél jelentősen jobb értéket mutat (+ 0,40), ami az ágazat 
exportorientáltságát és exportelőnyét jól mutatja. Ugyanakkor az 
élelmiszerfeldolgozó-ipar nem csupán (sőt nem feltétlenül) belföldön megtermelt 
hazai nyersanyagra épül, Hollandia esetében vélhetően nyersanyag-importra is. 
1997. évi adatok szerint 8,444 Mrd ECU volt Hollandia mezőgazdasági importja, 
és 9,465 Mrd ECU az élelmiszeripari import, ez együtt 17,909 Mrd ECU-t jelent, 
az ország teljes importjának közel 11 %-át. Figyelemre méltó tény lehet még az is, 
hogy Hollandia más, földellátottságtól függő nyersanyagból (pl. fa) abszolút feltárt 
komparatív hátránnyal bír. (Szomorú tény az is, hogy Hollandiában a 
mezőgazdasági földhasználat több, mint 'zsarolásos' jellegű. A fenntartható 
mezőgazdasági művelésnek vélhetően nem a holland példa a követendő útja, a 
nitrátalapú műtrágyák használata, és a nitrátfelhalmozódás következtében 
szaporodó számú mélységi "daganatos megbetegedések tükrében különösen nem.) 

> A foldellátottság ténye és egy nemzetgazdaság élelmiszer-önellátó 
képessége egymástól nem elválasztható kategóriák. Malthus csökkenő hozadékról 
szóló törvénye e tekintetben iránymutató lehet.10 

y A dolgozatban közölt egyik matematikai vizsgálat eredményeként a terület 
nagysága és az ország népessége között nagyon gyenge korreláció mutatkozott. 
E tény elsőre legalábbis meglepőnek tűnt. A meglepődés alapjául szolgáló 
mondatrész a 2.2.2 alfejezetből: "(mindebből) első szinten levonható az a 
következtetés, hogy a vizsgált országok népességének alakulása csak másodsorban 
(esetleg harmadsorban?) függ a rendelkezésre álló földterület nagyságától". Furcsa -
és az emberi természettel nehezen összeegyeztethetőnek tűnő - jelenség az, amikor 
valamely terület(nagyság), ország, régió (stb.) benépesültsége alapvetően nem 
függ a rendelkezésre álló terület nagyságától. A dolgozatban vizsgált 
faktoranalízisek is kimutattak egy olyan latens, komplex változót Nyugat-Európa 
esetében, aminek jobb híján a "rendelkezésre álló élettér" elnevezést adtam. Az 
alacsony korreláció és az ez által jelzett látszólagos tény ellentmondani látszik a 
biológia és a természet törvényeinek, ami alól az emberiség sem vonhatja ki magát 

1 0 A gondolat kiegészítéseként megjegyzendő, hogy a föld minősége, a művelési ágak és a művelési színvonal 
úgyszintén nem elhanyagolandó tényezők — nem függedenül a földellátottság fokától. 
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> Hangsúlyos elem a dolgozatban Európa fenntartható versenyképességének 
kérdése az elérhető erőforrások oldaláról. Az állítást megalapozó gondolatmenetet 
úgyszintén a dolgozat említett alfejezete tartalmazza. A közölt gondolat 
figyelmeztető és jó szándékú. Összefügg az Európa-profil „külgazdaságon 
keresztüli eltartóképesség" faktorának fontos és lényeges jelentésével, továbbá 
összefügg a döntően közepes technológiai színvonalat hordozó európai export 
hosszabb távú versenyképességének problematikájával, miként összefügg a közös 
európai valuta - az euró - árfolyamának várakozásokat alulmúló leértékelődésével 
is, mely körülmény a létfontosságú európai importot erőteljesen drágította, - igaz, 
az európai export nem tagállamok közötti árucsere formájában bonyolódó 40%-os 
hányadát relatíve olcsóbbá tehette, a közösségen kívülre, nem túlzottan nagy 
távolságra. A vizsgált összefüggésben a dolgozat írója megemlíti még az uniós 
nemzetközi kereskedelem szerepére, s főként a taglalt közepes uniós technológiai 
színvonal és a versenyképesség összefüggésére utaló gondolatokat. Az említett 
uniós dokumentum hivatkozott feltárt komparatív előny táblázata és Keynes 
dolgozatban idézett gondolata elgondolkodtató kell legyen az európai országok 
jövőbeli versenyképességére és annak kilátásaira vonatkozóan. 

> A közölt 55%-os - gabona-egyenértékben számolt - EU önellátási szint (550 
kg/fő/év) száraz tény, a számítás ellenőrizhető. Ez az érték alatta marad a FAO 
által biztonságos ellátási szintként meghatározott 1000 kg/ fő/év kritériumnak. 
E tényen pozitív irányban nem változtat az, hogy az Unió jelentős 
takarmánygabona-exportőr. A már többször hivatkozott feltárt komparatív előny 
táblázatból látható, hogy az EU a mezőgazdasági termelésben komparatív 
hátránnyal, méghozzá jelentősnek mondható hátránnyal bír a világ többi részével 
szemben, ami importfüggőségre is utaló tény (az index értéke: - 0,52), míg az 
élelmiszeripari szektorra ez már nem áll: a tört értéke ez esetben + 0,21, ami 
feldolgozott élelmiszerekből (ideértve az ital- és dohányárukat is) exporttöbletet 
takar. Az Európai Unió teljes importjából a mezőgazdasági alapanyag és 
élelmiszeripari import értéke rendre: 81.283 + 109.418 millió ECU (1997), együtt 
190.701 millió ECU. A kereken 191 milliárd ECU-s agrárimport a teljes uniós 
import 11%-át teszi ki. 

> A dolgozatban közölt elemzésekkel, matematikai-statisztikai számítási 
eredményekkel kapcsolatban az alábbiakat tartom még kiemelendőnek: 

A 137 fő/km2 népsűrűségi telítettségi adat a földrajzi Európa egészének 1500-1996 
közötti népességi és területi adataiból került levezetésre, zárt matematikai
statisztikai logika, az ún. logisztikus trendillesztés módszertana segítségével. 
Természetesen vitatható a szerző véleménye, amelyet bőséges adatgyűjtéssel, 
elemzésekkel, a belőlük levont következtetésekkel, az összefüggések láttatásával 
mindvégig alátámaszt dolgozatában. A dolgozatban közölt három faktorelemzés 
(Európa-profil; NUTS2 régiók szintjén végzett elemzés; agrárfaktoranalízis) SPSS 
eredményközlő táblái együttesen több mint 20 oldalt tesznek ki, nem is szólva a 
program által elvégzett számitások tartalmáról. A lehatárolt faktorok 
(dimenziócsökkentési eljárás eredményeként kapott komplex, aggregált változók) 
száma tíz. A szerző számára nem volt előre látható a természetes alapú 
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logaritmusra építő logisztikus trendillesztés eredménye sem Európa népsűrűségi 
adataira illesztve. A számítási összefüggés, az eredménytábla, és az eredményként 
kapott trendfüggvény képlete legalábbis erre enged következtetni. 

*** 

A dolgozat írója mindazon összefüggések felvázolásával, amiről munkája szólni 
kívánt, néhány adalékot kívánt szolgáltatni az európai területi folyamatok differenciáltabb, az 
eddigiektől némileg eltérő hangsúlyú vizsgálatához, miközben őszintén szeretné és reméli, hogy az 
uniós csatiakozás az általa érintett valamennyi fél számára az elérhető legmagasabb 
életminőséget hozza el boldog jövőként. 

\ 
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MELLÉKLETEK 





Descripfföve StaSísíccs 

1 " - " 1 Mean 
Std. 

Deviation Analysis N 
TERME- 4725.9244 2555.9029 9 
15- 62.1333 1.6363 9 
59_ÉV 23103.29 17368.47 9 
BR._EXP._ 130631.3 114589.8 9 
BR.JMP. 128423.6 103260.4 9 
EGYENLEG 2207.7778 20004.19 9 
EGYÜTT/Fé 6546.9978 3611.7573 9 
EGYÜTT 216779.7 171635.7 9 
ERDÉ- 61698.56 58301.41 9 
EU_EGYENLE 3737.5556 14280.77 9 
EXP.EU-BA 70599.78 57033.20 9 
ERDÉ- 1821.0711 1352.5402 9 
GDP_ÖSSZ. 721.6189 643.7971 9 
GDP/FÉ 17740.00 6758.4299 9 
IMP._EU-Ba 66862.22 47028.09 9 
EU_KTGVETÉ 4674.1111 3925.7092 9 
KTGVBE96 7926.0500 7634.6870 9 
NÉPESSÉG 37082.22 27512.04 9 
NÉP.SFO/KM 177.8800 119.0240 9 
TERMÉ- 155081.2 116596.7 9 
TERMSZA 1.6333 1.6919 9 
TERÜLETKM2 250101.4 191671.4 9 



Correlation Mátrix 

TERÍWE- 15- 59 ÉV BR. EXP. BR. IMP. EGYENLEG EGYÜTT/Fé EGYÜTT ERDÉ- EU EGYENLE 
Correlation TERMÉ- 1.000 -.525 -.335 -.556 -.514 -.531 .961 .288 .313 -.671 

15- -.525 1.000 .199 .448 .337 .827 -.558 -.207 -.124 .851 
59_ÉV -.335 .199 1.000 .905 .930 .386 -.306 .682 .573 .382 
BR._EXP._ -.556 .448 .905 1.000 .989 .626 -.552 .441 .369 .679 
BR._IMP. -.514 .337 .930 .989 1.000 .501 -.510 .494 .395 .592 
EGYENLEG -.531 .827 .386 .626 .501 1.000 -.528 -.022 .071 .834 
EGYÜTT/Fé .961 -.558 -.306 -.552 -.510 -.528 1.000 .369 .438 -.685 
EGYÜTT .288 -.207 .682 .441 .494 -.022 .369 1.000 .963 -.039 
ERDÉ- .313 -.124 .573 .369 .395 .071 .438 .963 1.000 .003 
EU_EGYENLE -.671 .851 .382 .679 .592 .834 -.685 -.039 .003 1.000 
EXP.EU-BA -.597 .491 .863 .980 .963 .643 -.582 .446 .387 .764 
ERDÉ- .677 -.497 -.184 -422 -.389 -.406 .854 .442 .579 -.561 
GDP_ÖSSZ. -.395 .273 .980 .958 .964 .512 -.377 .618 .527 .484 
GDP/FÉ -.453 .516 .394 .588 .533 .619 -.561 .098 .053 .572 
IMP._EU-Ba -.520 .337 .931 .982 .988 .527 -.498 .553 .468 .623 
EU_KTGVETÉ -.407 .266 .976 .950 .954 .513 -.391 .635 .539 .502 
KTGVBE96 -.395 .385 .921 .973 .961 .613 -.365 .559 .515 .589 
NÉPESSÉG -.323 .157 .999 .894 .924 .351 -.294 .697 .581 .354 
NÉP.SFO/KM -.807 .616 .095 .371 .337 .387 -.852 -.385 -.426 .763 
TERMÉ- .267 -.243 .717 .465 .529 -.068 .324 .991 .917 -.059 
TERMSZA -222 -.228 -.268 -.131 -.102 -.225 -.234 -.089 -.128 131 
TERÜLETKM2 .244 -.201 .713 .479 .528 .017 .323 .997 .953 -.011 



Correlation Mátrix 

EXP.EU-BA ERDÉ- GDP ÖSSZ. GDP/FÉ IMP. EU-Ba EU_KTGVETÉ KTGVBE96 NÉPESSÉG NÉP.SFO/KM TERMÉ-
Correlation TERMÉ- -.597 .677 -.395 -.453 -.520 -.407 -.395 -.323 -.807 .267 

15- .491 -.497 .273 .516 .337 .266 .385 .157 .616 -.243 
59_ÉV .863 -.184 .980 .394 .931 .976 .921 .999 .095 .717 
BR._EXP._ .980 -.422 .958 .588 .982 .950 .973 .894 .371 .465 
BR.JMP. .963 -.389 .964 .533 .988 .954 .961 .924 .337 .529 
EGYENLEG .643 -.406 .512 .619 .527 .513 .613 .351 .387 -.068 
EGYÜTT/Fé -.582 .854 -.37.7 -.561 -.498 -.391 -.365 -.294 -852 .324 
EGYÜTT .446 .442 .618 .098 .553 .635 .559 .697 -.385 .991 
ERDÉ- .387 .579 .527 .053 .468 .539 .515 .581 -.426 .917 
EU_EGYENLE .764 -.561 .484 .572 .623 .502 .589 .354 .763 -.059 
EXP.EU-BA 1.000 -.426 .917 .590 .981 .925 .936 .853 476 .463 
ERDÉ- -.426 1.000 -.260 -.641 -.346 -.275 -.230 -.176 -.750 .361 
GDP_ÖSSZ. .917 -.260 1.000 .507 .965 .994 .969 .976 .141 .646 
GDP/FÉ .590 -.641 .507 1.000 .542 .523 .512 .386 .366 .117 
IMP._EU-Ba .981 -.346 .965 .542 1.000 .969 .957 .927 .345 .580 
EU_KTGVETÉ .925 -.275 .994 .523 .969 1.000 .952 .974 .172 .665 
KTGVBE96 .936 -.230 .969 .512 .957 .952 1.000 .908 .173 .564 
NÉPESSÉG .853 -.176 .976 .386 .927 .974 .908 1.000 .083 .736 
NÉP.SFO/KM .476 -.750 .141 .366 .345 .172 .173 .083 1.000 -.354 
TERMÉ- .463 .361 .646 .117 .580 .665 .564 .736 -.354 1.000 
TERMSZA .013 -.207 -.231 .143 -.024 -.156 -.258 -240 .437 -.068 
TERÜLETKM2 .484 .402 .656 .131 .590 .676 .591 .728 -.365 .991 



Correlation Mátrix 

1 TERMSZA TERÜLETKM2 
Correlation TÉRWiE- -.222 .244 

15- -.228 -.201 
59_ÉV -.268 .713 
BR._EXP._ -.131 .479 
BR._IMP. -.102 .528 
EGYENLEG -.225 .017 
EGYÜTT/Fé -.234 .323 
EGYÜTT -.089 .997 
ERDÉ- -.128 .953 
EU_EGYENLE .131 -.011 
EXP.EU-BA .013 .484 
ERDÉ- -.207 .402 
GDP_ÖSSZ. -.231 .656 
GDP/FÉ .143 .131 
IMP._EU-Ba -.024 .590 
EU_KTGVETÉ -.156 .676 
KTGVBE96 -.258 .591 
NÉPESSÉG -.240 .728 
NÉP.SFO/KM .437 -.365 
TERMÉ- -.068 .991 
TERMSZA 1.000 -.074 
TERÜLETKÍW2 -.074 1.000 



Communalities 

- - Initial Extraction 
TERME- 1,000 .834 
15- 1.000 .932 
59_ÉV 1.000 .988 
BR._EXP_ 1.000 .983 
BR._IMP. 1 000 .974 
EGYENLEG 1.000 .916 
EGYÜTT/Fé 1.000 .965 
EGYÜTT 1.000 .988 
ERDÉ- 1.000 .978 
EU_EGYENLE 1.000 .949 
EXP.EU-BA 1.000 .983 
ERDÉ- ' 1.000 .830 
GDP_ÖSSZ. 1.000 .996 
GDP/FÉ 1.000 .554 
IMP._EU-Ba 1.000 .990 
EU_KTGVETÉ 1.000 .987 
KTGVBE96 1.000 .964 
NÉPESSÉG 1.000 .988 
NÉP.SFO/KM 1.000 .880 
TERMÉ- 1.000 .974 
TERMSZA 1.000 .974 

\ TERÜLETKWI2 1.000 .990 
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 



Totál Variance Explained 

Initial Eigenvai ues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
% 0 f Cumulative %of Cumulative %of Cumulative 

Connponent Totál Variance % Totál Variance % Totál Variance % 
i 1 11.733 53.333 53.333 11.733 53.333 53.333 10.321 46.913 46.913 

2 6.225 28.296 81.629 6.225 28.296 81.629 4.769 21.676 68.589 
3 1.552 7.054 88.683 1.552 7.054 88.683 4.001 18.188 86.777 
-4 1.105 5.025 93.708 1.105 5.025 93.708 1.525 6.931 93.708 
5 .699 3.176 96.884 
6 .325 1.476 98.360 
7 .255 1.159 99.519 
8 .106 .481 100.000 
9 1.082E-15 4.920E-15 100.000 
10 5.748E-16 2.613E-15 100.000 
11 3.918E-16 1.781E-15 100.000 
12 1.940E-16 8.819E-16 100.000 
13 1.235E-16 5.615E-16 100.000 
14 7.287E-17 3.312E-16 100.000 
15 5.532E-17 2.515E-16 100.000 
16 -2.78E-17 -1.26E-16 100.000 
17 -1.06E-16 -4.84E-16 100.000 
18 -1.62E-16 -7.38E-16 100.000 
19 -2.85E-16 -1.29E-15 100.000 
20 -4.30E-16 -1.96E-15 100.000 
21 -5.68E-16 -2.58E-15 100.000 
22 -1.94E-15 -8.84E-15 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 



Component Mátrix3 

- — - -

Component 
- — - -

1 2 3 4 
TERME- -.520 .716 .195 .115 
15- .442 -.606 .514 .325 
59_ÉV .932 .262 -8.44E-03 -.224 
BR._EXP._ .984 -7.67E-02 2.Ó45E-02 -9.05E-02 
BR.JMP. .972 -9.48E-04 -7.62E-02 -.156 
EGYENLEG .620 -.434 .511 .285 
EGYÜTT/Fé -.505 .802 .206 .155 
EGYÜTT .543 .800 -.103 .203 
ERDÉ- .473 .792 4.441 E-02 .354 
EU_EGYENLE .665 -.573 .142 .396 
EXP.EU-BA .980 -.121 -6.06E-02 6.303E-02 
ERDÉ- -.366 .790 .181 .196 
GDP_ÖSSZ. .969 .165 2.669E-02 -.167 
GDP/FÉ .606 -.360 -1.13E-02 .241 
IMP._EU-Ba .987 2.729E-02 -.117 -4.39E-02 
EU_KTGVETÉ .974 .159 -3.16E-02 -.113 
KTGVBE96 .963 .104 .144 -6.99E-02 
NÉPESSÉG .923 .283 -4.97E-02 -.230 
NÉP.SFO/KM .339 -.811 -.290 .156 
TERMÉ- .563 .782 -.174 .122 
TERMSZA -.106 -.241 -.839 .447 
TERÜLETKM2 .581 .776 -.118 .188 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 4 components extracted. 



1 Component 1 
1 2 3 4 

! TERME- -.365 .718 -.372 -.217 
15- 8.554E-02 -.263 .912 -.153 
59_ÉV .981 7.276E-02 .107 -9.48E-02 
BR._EXP._ .904 -.142 .381 -2.18E-03 

! BR.JMP. .945 -.129 .253 3.299E-02 
EGYENLEG .302 -.145 .877 -.183 
EGYÜTT/Fé -.343 .812 -.377 -.215 
EGYÜTT .651 .736 -8.17E-02 .126 
ERDÉ- .519 .836 6.044E-02 8.179E-02 
EU_EGYENLE .336 -.281 .846 .203 
EXP.EU-BA .860 -.118 .455 .153 
ERDÉ- -.226 .813 -.302 -.163 
GDP_ÖSSZ. .970 2.522E-02 .219 -7.95E-02 
GDP/FÉ .401 -.207 .551 .217 
IMP._EU-Ba .940 -5.78E-02 .295 .124 
EU_KTGVETÉ .966 3.563E-02 .228 -6.79E-04 
KTGVBE96 .904 4.592E-02 .363 -.117 
NÉPESSÉG .986 7.965E-02 6.909E-02 -6.70E-02 
NÉP.SFO/KM .115 -.674 .464 .444 
TERMÉ- .698 .665 -.151 .145 
TERMSZA -.148 -.140 -7.03E-02 .963 
TERÜLETKM2 .686 .704 -7.29E-02 .135 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 11 iterations. 



Compoírteint! t rairsformaiomi Mátrix 

Compönent 1 2 3 4 
1 .915 -.036 .398 .055 
2 .243 .342 -.465 -.124 
3 -.157 .197 .495 -.831 
4 -.280 .501 .617 .539 

Extraction Method: Principal Compönent Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 





Factor Analysis 

Descriptive Statistics 

Mean 
Std. 

Deviation Analysis N 
FOGLSZOLG 63,87 8,76 191 
INAKT+V/AK 1,172 ,374 191 
IPARFOGL 28,91 7,05 191 
MGFOGL 7,33 8,15 191 
MUNKAN._R| 10,20 5,74 191 
NÉPESSÉG 1881,769 1631,356 191 
NÉPSdRdSÉG 374,31 780,47 191 
RELFAJLGDP 94,06 34,36 191 
TERÜLETJK 14447,49 18085,43 191 

Correlation Mátrix 

FOGLSZOLG INAKT+V/AK IPARFOGL MGFOGL MUNKÁN, R| 
Correlation FOGLSZOLG 1,000 -.017 -,484 -,661 ,057 

INAKT+V/AK -,017 1,000 -,234 ,220 ,587 
IPARFOGL -,484 -,234 1,000 -,335 -,223 
MGFOGL -,661 ,220 -,335 1,000 ,131 
MUNKAN._Rj ,057 ,587 -,223 ,131 1,000 
NÉPESSÉG ,155 -029 ,105 -.260 ,194 
NÉPSdRdSÉG ,449 ,048 -,225 -,290 ,046 
RELFAJLGDP ,317 -,330 ,240 -,548 -,383 
TERÜLETJK -,167 ,079 -,029 ,201 ,428 



Correlation Mátrix 

ÍMÉPESSÉG NÉPSdRdSÉG RELFAJLGDP TERÜLETJK 
Correlation FOGLSZOLG ,155 ,449 ,317 -,167 

INAKT+V/AK -,029 ,048 -,330 ,079 
IPARFOGL ,105 -,225 ,240 -,029 
MGFOGL -,260 -,290 -,548 ,201 
MUNKAN._R| ,194 ,046 -,383 ,428 
NÉPESSÉG 1,000 ,154 ,199 ,230 
NÉPSdRdSÉG ,154 1,000 ,300 -251 
RELFAJLGDP ,199 ,300 1,000 -,190 
TERÜLETJK ,230 -,251 -,190 1,000 

Communalities 

Initial Extraction 
FOGLSZOLG 1,000 ,837 
INAKT+V/AK 1,000 ,531 
IPARFOGL 1,000 ,732 
MGFOGL 1,000 ,776 
MUNKAN._R| 1,000 ,797 
NÉPESSÉG 1,000 ,636 
NÉPSdRdSÉG 1,000 ,544 
RELFAJLGDP 1,000 ,659 
TERÜLETJK '•1,000 ,607 

Extraction Method: Principal Compönent 
Analysis. 

Totál Variance Explained 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Compönent Totál 
%of 

Variance 
Cumulative 

% Totál 
%of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 2,661 29,562 29,562 2,661 29,562 29,562 
2 2,009 22,328 51,889 2,009 22,328 51,889 
3 1,451 16,117 68,006 1,451 16,117 68,006 
4 ,898 9,982 77,988 
5 ,719 7,988 85,976 
6 ,547 6,079 92,054 
7 ,462 5,135 97,189 
8 ,252 2,795 99,984 
9 1.456E-03 1.618E-02 100,000 



Totál Variance Explained 

Rotation Sums of Squared Loadings 
%of Cumulative 

Component Totál Variance % 
1 2,342 26,018 26,018 
2 2,269 25,214 51,232 
3 1,510 16,774 68,006 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Mátrix3 

Component 
1 2 3 

FOGLSZOLG ,602 ,672 -,151 
INAKT+V/AK -,486 ,542 -2.3E-02 
IPARFOGL .. ,195 -,652 ,519 
MGFOGL -,817 -,165 -,286 
MUNKAN._R| -,500 ,652 ,350 
NÉPESSÉG ,224 ,283 ,711 
NÉPSdRdSÉG ,482 ,526 -,187 
RELFAJLGDP ,790 -9.5E-02 ,163 
TERÜLETJK -,447 ,145 ,621 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 3 components extracted. 

Rotated Component Mátrix3 

Component 
1 2 3 

FOGLSZOLG ,911 8.654E-02 2.998E-03 
INAKT+V/AK 1.499E-02 ,706 ,183 
IPARFOGL -,371 -.718 ,282 
MGFOGL -,663 ,524 -,247 
MUNKAN._Rj 2.528E-02 ,686 ,571 
NÉPESSÉG ,252 -.157 ,740 
NÉPSdRdSÉG ,731 7.968E-02 -6.5E-02 
RELFAJLGDP ,487 -,648 5.659E-02 
TERÜLETJK -,316 ,232 ,674 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 



Compönent Transforrrtation Mátrix 

Compönent 1 2 3 
1 ,726 -,682 -,089 
2 ,673 ,678 ,298 
3 - -,142 -.276 ,950 

Extraction Method: Principal Compönent 
Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalizatiön. 





Factor Analysis 

Descriptive Statistics 

Mean 
Síd. 

Dewiaíion Analysis M 
FAJLAGOS ,4670 ,2906 10 
FOLEGY96 8078,90 16397,34 10 
FOLEGY97 11816,50 15526,04 10 
(EZER_TONN 18417,10 20829,75 10 
GDP 678,50 620,56 10 
K 40,40 117,69 10 
MGINDEX 99,400 4,556 10 
NÉPESSÉG 34,4310 28,0208 10 
NÉPSŰRÜS 177,40 117,69 10 
TERMERDÖ 11006,20 16669,96 10 
TERMÖTER 4057,90 2024,82 10 
TERÜLET 254,510 189,156 10 

Correlation Mátrix 

FAJLAGOS FOLEGY96 FOLEGY97 (EZER TONN GDP 
Correlation FAJLAGOS 1,000 -,075 ,285 ,692 ,365 

FOLEGY96 -.075 1,000 ,867 -.008 -.018 
FOLEGY97 ,285 ,867 1,000 ,436 ,301 
(EZER_TONN ,692 -.008 ,436 1,000 ,863 
GDP ,365 -.018 ,301 ,863 1,000 
K -.604 ,261 ,216 -,120 ,147 
MGINDEX -.108 -.477 -.530 -,448 -.666 
NÉPESSÉG ,319 -,018 ,281 ,839 ,978 
NÉPSŰRÜS -.604 ,261 ,216 -.120 ,147 
TERMERDÖ ,421 -.125 -.171 -,214 -.356 
TERMÖTER ,574 -,224 -.147 ,175 -.141 
TERÜLET ,758 ,003 ,304 ,763 ,566 



Correlation Mátrix 

K MGINDEX NÉPESSÉG NÉPSÜRÜS TERMERDŐ 
Correlation FAJLAGOS -.604 -.108 ,319 -,604 .421 

FOLEGY96 ,261 -.477 -,018 ,261 -.125 
FOLEGY97 ,216 -.530 ,281 ,216 -,171 
(EZER_TONN -.120 -.448 ,839 -.120 -.214 
GDP ,147 -.666 ,978 ,147 -.356 
K 1,000 -.372 ,106 1,000 -,633 
MGINDEX -.372 1,000 -,670 -.372 ,425 
NÉPESSÉG ,106 -.670 1,000 ,106 -.377 
NÉPSÜRÜS 1,000 -,372 ,106 1,000 -,633 
TERMERDŐ -,633 ,425 -.377 -,633 1,000 
TERMŐTER -.853 ,245 -.047 -.853 ,469 
TERÜLET -,534 -.269 ,619 -,534 ,250 



Coirrelation Mátrix 

TERMÖTER TERÜLET 
Correlation FAJLAGOS ,574 ,758 

FOLEGY96 -.224 ,003 
FOLEGY97 -,147 ,304 
(EZER_TONN .175 ,763 
GDP -.141 ,566 
K -.853 -.534 
MGINDEX .245 -.269 
NÉPESSÉG -.047 ,619 
NÉPSŰRÜS -.853 -.534 
TERMERDÖ ,469 ,250 
TERMÖTER 1,000 ,672 
TERÜLET ,672 1,000 

Communalities 

Initial Extraction 
FAJLAGOS 1,000 ,801 
FOLEGY96 1,000 ,966 
FOLEGY97 1.000 ,949 
(EZER_TONN 1,000 ,916 
GDP 1.000 ,960 
K 1.000 ,924 
MGINDEX 1,000 ,729 
NÉPESSÉG 1,000 .951 
NÉPSŰRÜS 1,000 ,924 
TERMERDÖ 1,000 ,651 
TERMÖTER 1,000 ,808 
TERÜLET 1,000 ,914 

Extraction Method: Principal 
Compönent Analysis. 

Totál Variance Explainetíl 

In itial Eigenvalues 
Extraction Sums oí Squared 

Loadings 

Compönent Totál 
%of 

Variance 
Cumulative 

% Totál 
%of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 4,481 37,340 37,340 4,481 37,340 37,340 
2 4,306 35.882 73,222 4,306 35,882 73,222 
3 1,705 14.212 87,434 1,705 14,212 87,434 
4 ,554 4,613 92,048 
5 .452 3,769 95,817 
6 ,249 2,072 97,889 
7 .241 2,006 99,895 
8 1.168E-02 9.736E-02 99,992 
S 9.603E-04 8.007E-03 100,000 
10 2.374E-16 1.979E-15 100,000 
11 -1.3E-16 -1.1E-15 100,000 
12 -1.5E-16 -1.3E-15 100,000 



Totál Variance Explained 

Rotation Sums of Squared Loadings 
%of Cumulative 

Component Totál Variance % 
1 - 4,280 35,664 35,664 
2 4,036 33,637 69,301 
3 2,176 18,134 87,434 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Mátrix3 

Component 
1 2 3 

FAJLAGOS ,885 -1.7E-02 ,132 
FOLEGY96 -.126 ,432 ,874 
FOLEGY97 ,185 ,613 ,734 
(EZER_TONN ,735 ,590 -,166 
GDP ,492 ,774 -.346 
K -.719 ,634 -7.4E-02 
MGINDEX -.151 -,828 -.142 
NÉPESSÉG .516 ,750 -,349 
NÉPSÜRÜS -.719 ,634 -7.4E-02 
TERMERDŐ ,359 -,667 ,276 
TERMÖTER ,728 -.521 8.395E-02 
TERÜLET ,940 ,169 4.350E-02 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 3 components extracted. 



Rotaíed Component Mátrix3 

Component 
1 2 3 

FAJLAGOS ,745 ,474 ,144 
FOLEGY96 -,140 -8.1E-02 ,969 
FOLEGY97 -2.6E-02 ,286 ,931 
(EZER_TONN ,219 ,923 ,126 
GDP -,120 ,972 3,251 E-02 
K -.944 4.548E-02 ,176 
MGINDEX ,310 -.631 -,485 
NÉPESSÉG -8.8E-02 ,971 2.054E-02 
NÉPSÜRÜS -.944 4.548E-02 ,176 
TERMERDŐ ,722 -358 -2.0E-02 
TERMÖTER ,890 3.715E-02 -.119 
TERÜLET ,665 ,671 ,145 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

Component Transformation Mátrix 

Component 1 2 3 
1 ,797 ,603 ,036 
2 -.558 ,713 ,424 
3 ,230 -,358 ,905 

Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization. 



Mellékelt táblázatok a 2. fejezethez 

6. táblázat: EUR13 + 3 ország néhány jellemző adata 

Terület 
(km2) 

Népesség 
(ezer, 1993) 

Nép-
Súrúség 
(fö/km2) 

15- 59 év 
(%) (ezer) 

Term. 
szap.(ezr.) 

1991 1992 

GDP össz. 
(mrd USD) 

GDP/fo Termő- Termö-
(USD) terület terület/fo 

1993 (össz. km2) (m2) 1. 

Erdő- Erdő
terület terület/fo 
(össz. km2) (m2)2. 

Együtt Együtt/fo 
(össz. km2) (m2) 

1+2 

Németo. 357733 80275 224,4 64,6 51858 -0,9 1891 23560 211778 2638 99808 1243 311585 3881 

Ausztria 83859 7796 93,0 62,3 4857 1,5 180 23120 37653 4830 33124 4249 70777 9079 

Magyaro. 93036 10277 110,5 61,6 6331 -2,60 4! 4000 65404 6364 16467 1602 81872 7966 

Horváto. 56538 4784 84,6 62,8 3004 n.a. 25 5205 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

Szlovénia 20253 1989 98,2 62,8 1249 n.a. 13 6330 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 
Olaszorsz. 301302 57517 190,9 63,2 36351 0,3 1128 19620 179877 3127 64780 1126 244657 4254 

Franciao. 543965 57372 105,5 60,6 34767 3,8 1283 22360 317676 5537 145239 2532 462914 8069 

Spanyolo. 504782 39332 77,9 61,6 24229 1,2 537 13650 319022 8111 153959 3914 472981 12025 

Portugália 92389 10467 113,3 60,8 6364 1,4 83 7890 41298 3946 36678 3504 77976 7450 

Nagy-Brit. 241752 57998 239,9 60,3 34973 2,6 1042 17970 183973 3172 20549 354 204522 3526 

Norvégia 323877 4299 13,3 60,1 2584 3,6 111 25800 9392 2185 87771 20417 97163 22601 

Svédorsz. 449964 8749 19,4 59,2 5179 3,3 217 24830 40947 4680 288877 33018 329824 37698 

Finnorsz. 338139 5055 14,9 62,2 3144 3,4 96 18970 29080 5753 261720 51774 290800 57527 

Görögő. 131957 10300 78,1 61,1 6293 0,6 76 7390 91974 8930 26391 2562 118365 11492 

Hollandia 33939 15298 450,7 64,4 9852 4,4 317 20710 20397 1333 2885 189 23282 1522 

Belgium 30528 10068 329,8 n.a. n.a. 0,9 228 22600 21461 2132 6014 597 27475 2729 

Dánia 43094 5181 120,2 62,6 3243 u 137 26510 29735 5739 4999 965 34734 6704 

Svájc 41293 6908 1673 63,5 4387 3,5 250 36230 21018 3043 10943 1584 31961 4627 

együtt 3688400 393665 106,7 60,6 238664 1,8 7655 19446 1620686 4189 1260203 3257 2880888 7446 



7. táblázat:Külkereskedelmi mérleg pozíció az országcsoportra (M USD, 1993) 

Ország br. exp. br. imp. egyenleg exp.EU-ba imp. EU-bóI E U egyenleg 
% % 

Németo. 362064 326981 35083 174079 48,1 149406 45,7 24673 
Ausztria 40174 48578 -8404 25493 63,5 32634 67,2 -7141 

Magyaro. 8602 12387 -3785 3942 45,8 4964 40,1 -1022 

Horváto. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 
Szlovénia 4944 6510 -1566 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 
Olaszorsz. 168453 147537 20916 89817 53,3 81764 55,4 8053 

Franciao. 209349 201838 7511 117495 56,1 111539 55,3 5956 

Spanyolo. 63100 82361 -19261 42794 67,8 50262 61,0 -7468 
Portugália 15427 24337 -8910 10323 66,9 19828 81,5 -9505 

Nagy-Brit. 180180 205390 -25210 86503 48,0 93033 45,3 -6530 
Norvégia n.a. n.a. n. a. n.a. n. a. n.a. n. a. n. a. 
Svédorsz. 49857 42681 7176 26551 53,3 23391 54,8 3160 

Finnorsz. 23446 18032 5414 11007 46,9 8364 46,4 2643 

Görögő. 8934 21237 -12303 5227 58,5 12288 57,9 -7061 
Hollandia 131141 115633 15508 95198 72,6 66883 57,8 28315 
Belgium 103860 112105 -8245 72794 70,1 79261 70,7 -6467 
Dánia 37034 30498 6536 13962 37,7 16757 54,9 -2795 
Svájc n.a. n.a. n. a. n.a. n. a. n.a. n. a. n. a. 

együtt: 1406565 1396105 10460 775185 55,1 750374 53,7 24811 



8. táblázat: Korrelációs együtthatók 
r= 

országterület — népesség 0,576 
országterület —természetes szaporodás 0,186 

népesség - GDP összes 0,976 
országterület - GDP összes 0,552 

összes termőterület - népesség száma 0,828 
összes termőterület — összes GDP 0,742 

összes termőterület - GDP /fő -0,171 
fajlagos termőterület - külker, mérleg poz. -0,424 
fajlagos erdőterület — külker, mérleg poz. 0,101 
fajlagos termö-,+erdöteriilet - külker, poz. 0,075 

külker, mérleg - GDP/fö 0,434 



9. táblázat: Országrangsor 1. (terület szerint) 

T e r ü l e t 

( k m 2 ) 

Népesség 

(ezer, 1993) 

N é p 

sűrűség 

( f o / k m 2 ) 

15-

( % ) 

59 év 

(ezer) 

T e r m . 

szap. (ezr . ) 

1991 1992 

G D P össz. 

( m r d U S D ) 

G D P / í o T e r m ő 

( U S D ) terület 

1993 (össz. k m 2 ) 

T e r m ö -

terület/f3 

( m 2 ) l . 

E r d ő 

terület 

(össz, k m 2 ) 

E r d ö -

terület/fo 

( m 2 ) 2. 

E g y ü t t Együtt/15 

(össz. k m 2 ) ( m 2 ) 

1 + 2 

F r a n c i a o . 543965 57372 105,5 60,6 34767 3,8 1283 22360 317676 5537 145239 2532 462914 8069 

Spanyolo . S04782 39332 77,9 61,6 24229 1,2 537 13650 319022 8111 153959 3914 472981 12025 

Svédorez. 449964 8749 19,4 59,2 5179 3,3 217 24830 40947 4680 288877 33018 329824 37698 

N é m e t o . 357733 80275 224,4 64,6 51858 -0,9 1891 23560 211778 2638 99808 1243 311585 3881 

F i n n o r s z . 338139 5055 14,9 62,2 3144 3.4 96 18970 29080 5753 261720 51774 290800 57527 

N o r v é g i a 323877 4299 13,3 60,1 2584 3,6 H í 25800 9392 2185 87771 20417 97163 22601 

QUaszoirez. 301302 57517 190,9 63,2 36351 0,3 1128 19620 179877 3127 64780 1126 244657 4254 

N a g y - B r i t 241752 57998 239,9 60,3 34973 2,6 1042 17970 183973 3172 20549 354 204522 3526 

Görögő. 131957 10300 78,1 61,1 6293 0.6 76 7390 91974 8930 26391 2562 118365 11492 

M a g y a r o . 93036 10277 110,5 61,6 6331 -2,60 41 4000 65404 6364 16467 1602 81872 7966 

Portugália 92309 10467 113,3 60,8 6364 1,4 83 7890 41298 3946 36678 3504 77976 7450 

A u s z t r i a 83859 7796 93,0 62,3 4857 13 180 23120 37653 4830 33124 4249 70777 9079 

H o r v á t o . 56538 4784 84,6 62,8 3004 n.a. 25 5205 n. a. n. a. n. a. n. a. n.a. n. a. 

D á t i k 43094 5181 120,2 62,6 3243 1,3 137 26510 29735 5739 4999 965 34734 6704 

Svájc 41293 6908 167,3 63,5 4387 3,5 250 36230 21018 3043 10943 1584 31961 4627 

Hol l and ié 33939 15298 450,7 64,4 9852 4,4 317 20710 20397 1333 2885 189 23282 1522 

B e l g i u m 30528 10068 329,8 n.a. n.a. 0,9 228 22600 21461 2132 6014 597 27475 2729 

Szlovénia 20253 1989 98,2 62,8 1249 n.a. 13 6330 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

együtt: 3688400 393565 106,7 60,6 238664 1,8 7655 19446 1620686 4189 1260203 3257 2880888 7446 



lü. táblázat: : ürszágtangsor 2. (fajlagos termő- és erdőterület; országcsoportok) 

Terü let 

( k m 2 ) 

Népesség 

(ezer, 1993) 

N é p 

sűrűség 

( ÍB/kni2) 

15-

(%) 
59 év 

(ezer) 

1991 

T e r m . 

szap. (ezr . ) 

1992 

G D P össz. 

( m r d U S D ) 

G D P / f o T e r m ö -

( U S D ) terület 

'1993 (össz. k m 2 ) 

T e n n ö -

terület/io 

( m 2 ) 1 . 

E r d ő 

terület 

(össz. k m 2 ) 

E r d ő 

terület/ ío 

( m 2 ) 2. 

E g y ü t t 

(össz. k m 2 ) 

Együtt/fö 

( m 2 ) 

1+2 

H o r v á l o . 56538 4784 84,6 62,8 3004 n.a. 25 5205 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

Szlovénia 20253 1989 98,2 62,8 1249 n.a. 13 6330 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

Görögő. 131957 10300 78,1 61,1 6293 0,6 76 7390 91974 8930 26391 2562 118365 11492 

Spanyolo . 504782 39332 77,9 61,6 24229 1.2 537 13650 319022 8111 153959 3914 472981 12025 

Magyaro. 93036 10277 110,5 61,6 6331 -2,60 41 4000 65404 6364 16467 1602 81872 7966 

F i n n o r s z . 338139 5055 14,9 62,2 3144 3,4 96 18970 29080 5753 261720 51774 290800 57527 

Dánia 43094 5181 120,2 62,6 3243 1,3 137 26510 29735 5739 4999 965 34734 6704 

F r a n c i a o . 543965 57372 105,5 60,6 34767 3,8 1283 22360 317676 5537 145239 2532 462914 8069 

A u s z t r i a 83859 7796 93,0 62,3 4857 1,5 180 23120 37653 4830 1 33124 4249 70777 9079 

Svédorsz. 449964 8749 19,4 59,2 5179 3,3 217 24830 40947 4680 288877 33018 329824 37698 

Portugália 92389 10467 113,3 60,8 6364 1,4 83 7890 41298 3946 36678 3504 77976 7450 

N a g y - B r i t 241752 57998 239,9 60,3 34973 2,6 1042 17970 183973 3172 20549 354 204522 3526 

Olaazoroz. 301302 57517 190,9 63,2 36351 0,3 1128 19620 179877 3127 64780 1126 244657 4254 

Svájc 41293 6908 167,3 63,5 4387 3,5 250 36230 21018 3043 10943 1584 31961 4627 

N é m e t o . 357733 80275 224,4 64,6 51858 -0,9 1891 23560 211778 2638 99808 1243 311585 3881 

Norvégia 323877 4299 13,3 60,1 2584 3,6 111 25800 9392 2185 87771 20417 97163 22601 

B e l g i u m 30528 10068 329,8 n.a. n.a. 0,9 228 22600 21461 2132 6014 597 27475 2729 

H o l l a n d i a 33939 15298 450,7 64,4 9852 4,4 317 20710 20397 1333 2885 189 23282 1522 

együtt: 3688400 S93S65 106,7 60,6 238664 1,8 7655 19446 1620686 4189 1260203 3257 2880888 7446 



10. láblázat folyt . 

T e r ü l e t 

( k m 2 ) 

Népesség 

(ezer, 1993) 

N é p 

sűrűség 

( fÖ/km2) 

15-

( % ) 

59 év 

(ezer) 

1991 

T e r m . 

8Zap . (ezr.) 

1992 

G D P össz. 

( m r d U S D ) 

G D P / f ö T e r m ő - * 

( U S D ) terület 

1993 (össz. k m 2 ) 

T e r m ő 

re rület/fo 

( m 2 ) 1. 

E r d ő 

terület 

(össz. 

k t r > 2 ) _ _ 

E r d ő 

terület/fö 

( m 2 ) 2 . 

E g y ü t t 

(össz. k m 2 ) 

E g y ü t t / f ő 

( m 2 ) 

1+2 

H o r v á l o . 56538 4784 84,6 62,8 3004 n.a. 25 5205 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

Szlovénia 20253 1989 98,2 62,8 1249 n.a. 13 6330 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

F i n n o r s z . 338139 5055 14,9 62,2 3144 3,4 96 18970 29080 5753 261720 51774 290800 57527 

Svédorsz. 449964 8749 19,4 59,2 5179 3,3 217 24830 40947 4680 288877 33018 329824 37698 

N o r v é g i a 323877 4299 13,3 60,1 2584 3,6 111 25800 9392 2185 87771 20417 97163 22601 

Spanyolo . 504782 39332 77,9 61,6 24229 1,2 537 13650 319022 8111 153959 3914 472981 12025 

Görögő. 131957 10300 78,1 61,1 6293 0,6 76 7390 91974 8930 26391 2562 118365 11492 

A u s z t r i a 83859 7796 93,0 62,3 4857 1.5 180 23120 37653 4830 33124 4249 70777 9079 

F r a n c i a o . 543965 57372 105,5 60,6 34767 3,8 1283 22360 317676 5537 145239 2532 462914 8069 

M a g y a r o . 93036 10277 110,5 61,6 6331 -2,60 41 4000 65404 6364 16467 1602 81872 7966 

Portugália 92389 10467 113,3 60,8 6364 1,4 83 7890 41298 3946 36678 3504 77976 7450 

Bánta 43094 5181 120,2 62,6 3243 1,3 137 26510 29735 5739 4999 965 34734 6704 

Svájc 41293 6908 167,3 63,5 4387 3,5 250 36230 21018 3043 10943 1584 31961 4627 

OIBBZOCSZ. 301302 57517 190,9 63,2 36351 0,3 1128 19620 179877 3127 64780 1126 244657 4254 

N é m e t o . 357733 80275 224,4 64,6 51858 -0,9 1891 23560 211778 2638 99808 1243 311585 3881 

N a g y - B r i t 241752 57998 239,9 60,3 34973 2,6 1042 17970 183973 3172 20549 354 204522 3526 

B e l g i u m 30528 10068 329,8 n.a. n.a. 0,9 228 22600 21461 2132 6014 597 27475 2729 

H o l l a n d i a 33939 15298 450,7 64,4 9852 4.4 317 20710 20397 1333 2885 189 23282 1522 

együtt: 3688400 393665 106,7 60,6 238664 1,8 7655 19446 1620686 4189 1260203 3257 2880888 7446 



10/a. táblázat: Fajlagos termőterület szempontjából kritikus országok (5000 nm/fó alatt) 
Terü let Népesség N é p - 15- 59 év T e r m . G D P össz. G D P / í ö T e r m o - T e r m ő - E r d ő - E r d ő - E g y ü t t E g y ü t t / f ö 

( k m 2 ) (ezer, 1993) Sűrűség ( % ) (ezer) szap. (ezr . ) ( m r d U S D ) ( U S D ) terület terület/fö terület terület/fö (össz. k m 2 ) ( m 2 ) 

( f ö / k m 2 ) 1991 1992 1993 (össz. k m 2 ) ( m 2 ) 1. (össz. k m 2 ) ( m 2 ) 2. 1+2 

A u s z t r i a 83859 7796 93,0 62,3 4857 1,5 180 23120 37653 4830 33124 4249 70777 9079 

Svédorsz. 449964 8749 19,4 59,2 5179 3,3 217 24830 40947 4680 288877 33018 329824 37698 

Portugália 92389 10467 113,3 60,8 6364 1,4 83 7890 41298 3946 36678 3504 77976 7450 

N a g y - B r i t . 241752 57998 239,9 60,3 34973 2,6 1042 17970 183973 3172 20549 354 204522 3526 

Olaszotez. 301302 57517 190,9 63,2 36351 0,3 1128 19620 179877 3127 64780 1126 244657 4254 

Svájc 41293 6908 167,3 63,5 4387 3,5 250 36230 21018 3043 10943 1584 31961 4627 

N é m e t o . 357733 80275 224,4 64,6 51858 -0,9 1891 23560 211778 2638 99808 1243 311585 3881 

N o r v é g i a 323877 4299 13,3 60,1 2584 3,6 111 25800 9392 2185 87771 20417 97163 22601 

B e l g i u m 30528 10068 329,8 n.a. n.a. 0,9 228 22600 2 1 4 6 l \ 2132 6014 597 27475 2729 

H o l l a n d i a 33939 15298 450,7 64,4 9852 4,4 317 20710 20397 1333 2885 189 23282 1522 

együtt: 1956636 259375 132,6 60,3 156403,6 2,1 5448 21003 767795 2960 651428 2512 1419223 5472 

10/b. táblázat: Fajlagos termőterület szempontjából kevésbé kritikus országok (5000 nm/fő felett) 
Terü let Népesség N é p - 15- 59 év T e r m . G D P össz. G D P / f ö T e r m ő - T e r m ö - E r d ő  E r d ő - E g y ü t t E g y ü t t / f 

ő 

(össz. k m 2 ) ( m 2 ) 

1+2 

( k m 2 ) (ezer, 1993) sűrűség 

( fö/km2) 

( % ) (ezer) szap. (ezr . ) 

1991 1992 

( m r d U S D ) ( U S D ) terület terület/fc 

1993 (össz. k m 2 ) ( m 2 ) 1 . 

terület 

(össz. k m 2 ) 

terülct/fö 

( m 2 ) 2 . 

E g y ü t t E g y ü t t / f 
ő 

(össz. k m 2 ) ( m 2 ) 

1+2 

G ö r ö g ő . 131957 10300 78,1 61,1 6293 0,6 76 7390 91974 8930 26391 2562 118365 11492 

Spanyolo . 504782 39332 77,9 61,6 24229 1,2 537 13650 319022 8111 153959 3914 472981 12025 

M a g y a r o . 93036 10277 110,5 61,6 6331 -2,60 41 4000 65404 6364 16467 1602 81872 7966 

F i n n o r s z . 338139 5055 14,9 62,2 3144 3,4 96 18970 29080 5753 261720 51774 290800 57527 

D á n i a 43094 5181 120,2 62,6 3243 1,3 137 26510 29735 5739 4999 965 34734 6704 

F r a n c i a o . 543965 57372 105,5 60,6 34767 3,8 1283 22360 317676 5537 145239 2532 462914 8069 

együtt: 1654973 127517 77,1 61,2 78007 1,3 2170 17019 852891 6688 SÖ8774 4774 1461665 11463 



10/c. táblázat: Arány a két csoportra (a/b) 
Terület Népesség 
(km2) (ezer, 1993) 

Nép
sűrűség 
(fo/km2) 

15-
(%) 

59 év 
(ezer) 

Term. GDP össz. GDP/fö Termő- Termó-
szap.(ezr.) (mrd USD) (USD) terület terület/fö 

1991 1992 1993 (ossz. km.2) (m2) 1. 

Erdő
terület 
(össz. km2) 

Erdő
terület/fő 
(m2) 2. 

Együtt 
(össz. km2) 

Együtt/fö 
(m2) 
1+2 

1,18 2,03 1,72 0,99 2,00 1,61 2,51 1,23 0,90 0,44 1,07 0,53 0,97 0,48 

11. táblázat: Qrszágrangsor 3. (megtermelt GDP, népsűrűség, GDP%) 
Terü let Népesség N é p  15- 59 év T e r m . G D P össz. G D P / f ö T e r m ő  T e r m ő  E r d ő - E r d ő  E g y ü t t Együtt/fő 

( k m 2 ) (ezer, 1993) sűrűség ( % ) (ezer) szap. (ezr . ) ( m r d U S D ) ( U S D ) terület terület/fő T e r ü l e t terület/fő (össz. k m 2 ) ( m 2 ) ( k m 2 ) 
( i ö / k m 2 ) 1991 1992 1993 1993 (össz. k m 2 ) ( m 2 ) 1 . (össz. K m 2 ) ( m 2 ) 2 . 1+2 

N é m e t o . 357733 80275 224,4 64,6 51858 -0,9 • 1891 23560 211778 2638 99808 1243 311585 3881 

Frascíao. 543965 57372 105,5 60,6 34767 3,8 1283 22360 317676 5537 145239 2532 462914 8069 

301302 57517 190,9 63,2 36351 0,3 1128 19620 179877 3127 64780 1126 244657 4254 

N a g y - B r i t . 241752 57998 239,9 60,3 34973 2,6 1042 17970 183973 3172 20549 354 204522 3526 

Spanyolo . 504782 39332 77,9 61,6 24229 1,2 537 13650 319022 8111 153959 3914 472981 12025 

H o l l a n d i a 33939 15298 450,7 64,4 9852 4,4 317 20710 20397 1333 2885 189 23282 1522 

Svájc 41293 6908 167,3 63,5 4387 3,5 2S0 36230 21018 3043 10943 1584 31961 4627 

B e l g i u m 30528 10068 329,8 n.a. n.a. 0,9 228 22600 21461 2132 6014 597 27475 2729 

Svédoraz. 449964 8749 19,4 59,2 5179 3.3 217 24830 40947 4680 288877 33018 329824 37698 

A u s z t r i a 83859 7796 93,0 62,3 4857 1,5 180 23120 37653 4830 33124 4249 70777 9079 

D á n i a 43094 5181 120,2 62,6 3243 1.3 137 26510 29735 5739 4999 965 34734 6704 

N o r v é g i a 323877 4299 13,3 60,1 2584 3,6 111 25800 9392 2185 87771 20417 97163 22601 

F i n n o r s z . 338139 5055 14,9 62,2 3144 3,4 96 18970 29080 5753 261720 51774 290800 57527 

Portugália 92389 10467 113,3 60,8 6364 1,4 83 7890 41298 3946 36678 3504 77976 7450 

Görögő. 131957 10300 78,1 61,1 6293 0,6 76 7390 91974 8930 26391 2562 118365 11492 

M a g y a r o . 93036 10277 110,5 61,6 6331 -2,60 41 4000 65404 6364 16467 1602 81872 7966 

H o r v á t o . 56538 4784 84,6 62,8 3004 n.a. 25 5205 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

Szlovénia 20253 1989 98,2 62,8 1249 n.a. 13 6330 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

együtt: 3688400 39366S 106,7 60,6 238664 1,8 7655 19446 1620686 4189 1260203 3257 2880888 7446 



11. táblázat folyt. 
G D P növ. G D P össz. G D P 

97/93 ( m r d U S D ) abszolút 

változás 

N é m e t o . 1,0845 2051 160 

F r a n c i a o . 1,0920 1401 118 

Olaazorsz . 1,0707 1208 80 

N a g y - B r i t 1,1298 1177 135 

S p a n y o l o . 1,1038 593 56 

H o l l a n d i a 1,1222 356 39 

Svájc 1,0222 2SS 6 

B e l g i u m 1,0803 246 18 

Svédorsz. 1,1101 241 24 

A u s z t r i a 1,0760 194 14 

D á n i a 1,1265 155 17 

N o r v é g i a 1,1935 132 21 

F i n n o r s z . n.a. -
Portugália 1,1059 91 9 

Görögő. 1,1016 84 8 

Magyairo. 1,1046 45 4 

H o r v á t o . n.a. 

Szlovénia 1,1259 14 2 

E g y ü t t 



11/a. táblázat Országrangsor népsűrűség szerint 
Terület Népesség Nép- 15- 59 év Term. GDP össz. GDP/fö Termő- Termő- Erdő- Erdő- Együtt Együtt/fö 
(km2) (ezer, 1993) sűrűség (%) (ezer) szap.(ezr.) (mrd USD) (USD) terület terület/fö terület terület/fö (össz. km2) (m2) 

(15/km2) 1991 1992 1993 (össz. km2) (m2) 1. (össz. km2) (m2) 2. 1+2 

Hollandia 33939 15298 450,7 64,4 9852 4,4 317 20710 20397 1333 2885 189 23282 1522 

Belgium 30528 10068 329,8 n.a. n.a. 0,9 228 22600 21461 2132 6014 597 27475 2729 

Nagy-Brit. 241752 57998 239,9 60,3 34973 2,6 1042 17970 183973 3172 20549 354 204522 3526 

Németo. 357733 80275 224,4 64,6 51858 -0,9 1891 23560 211778 2638 99808 1243 311585 3881 

Olaszorsz. 301302 57517 190,9 63,2 36351 0,3 1128 19620 179877 3127 64780 1126 244657 4254 

Svájc 41293 6908 167^ 63,5 4387 3,5 250 36230 21018 3043 10943 1584 31961 4627 

Dánia 43094 5181 120,2 62,6 3243 1,3 137 26510 29735 5739 4999 965 34734 6704 

Portugália 92389 10467 113,3 60,8 6364 1,4 83 7890 41298 3946 36678 3504 77976 7450 

Magyaro. 93036 10277 110,5 61,6 6331 -2,60 « 4000 65404 6364 16467 1602 81872 7966 

Franciao. 543965 57372 1053 60,6 34767 3,8 1283 22360 317676 5537 145239 2532 462914 8069 

Szlovénia 20253 1989 98,2 62,8 1249 n.a. 13 6330 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

Ausztria 83859 7796 93,0 62,3 4857 1,5 180 23120 37653 4830 33124 4249 70777 9079 

Horváto. 56538 4784 84,6 62,8 3004 n.a. 25 5205 n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 

Görögő. 131957 10300 78,1 61,1 6293 0,6 76 7390 91974 8930 26391 2562 118365 11492 

Spanyolo. 504782 39332 77,9 61,6 24229 ia 537 13650 319022 8111 153959 3914 472981 12025 

Svédorsz. 449964 8749 19,4 59,2 5179 3,3 217 24830 40947 4680 288877 33018 329824 37698 

Finnorsz. 338139 5055 14,9 62,2 3144 3,4 96 18970 29080 5753 261720 51774 290800 57527 

Norvégia 323877 4299 13,3 60,1 2584 3,6 111 25800 9392 2185 87771 20417 97163 22601 

együtt: 3688400 393665 106,7 60,6 238664 1,8 7655 19446 1620686 4189 1260203 3257 2880888 7446 



11/b. táblázat: Országrangsor GDP% szerint 
Terület Népesség Nép 15- 59 év Term. GDP össz. GDP/fö G D P % 

(km2) (ezer, 1993) sűrűség (%) (ezer) szap.(ezr.) (mrd USD) (USD) (összesen 
(fö/km2) 1991 1992 1993 belül) 

Németo. 357733 80275 224,4 64,6 51858 -0,9 1891 23560 24,7% 

Franciao. 543965 57372 105,5 60,6 34767 3,8 1283 22360 16,8% 
Olaszorsz. 301302 57517 190,9 63,2 36351 0,3 1128 19620 14,7% 

Nagy-Brit. 241752 57998 239,9 60,3 34973 2,6 1042 17970 13,6% 

Spanyolo. 504782 39332 77,9 61,6 24229 1,2 537 13650 7,0% 

Hollandia 33939 15298 450,7 64,4 9852 4,4 317 20710 4,1% 

Svájc 41293 6908 167,3 63,5 4387 3,5 250 36230 3,3% 

Belgium 30528 10068 329,8 n.a. n.a. 0,9 228 22600 3,0% 
Svédorsz. 449964 8749 19,4 59,2 5179 3,3 217 24830 2,8% 
Ausztria 83859 7796 93,0 62,3 4857 1,5 180 23120 2,4% 

Dánia 43094 5181 120,2 62,6 3243 1,3 137 26510 1,8% 

Norvégia 323877 4299 13,3 60,1 2584 3,6 111 25800 1,4% 
Finnorsz. 338139 5055 14,9 62,2 3144 3,4 96 18970 1,3% 

Portugália 92389 10467 113,3 60,8 6364 1,4 83 7890 1,1% 
Görögő. 131957 10300 78,1 61,1 6293 0,6 76 7390 1,0% 
Magyaro. 93036 10277 110,5 61,6 6331 -2,60 41 4000 0,5% 

Horváto. 56538 4784 84,6 62,8 3004 n.a. 25 5205 0,3% 
Szlovénia 20253 1989 98,2 62,8 1249 n.a. 13 6330 0,2% 

együtt: 3688400 393665 106,7 60,6 238664 1,8 7655 19446 100% 



12. táblázat: Országrangsor 4. 
Külkereskedelmi mérleg pozíció elemzése (M USD, 1993) 

a) Export 
Ország br. exp. br. imp. egyenleg % exp.EU-ba 

% 

imp. EU-ból 

% 

E U 
egyenleg 

Norvégia n.a. n.a. - n.a. n.a. - -
Svájc n.a. n.a. - n.a. n.a. - -
Horváto. n. a. n. a. - n. a. n. a. - -
Németo. 362064 326981 35083 25,7% 174079 48,1 149406 45,7 24673 

Franciao. 209349 201838 7511 14,9% 117495 56,1 111539 55,3 5956 

Nagy-Brit. 180180 205390 -25210 12,8% 86503 48,0 93033 45,3 -6530 

Olaszorsz. 168453 147537 20916 12,0% 89817 53,3 81764 55,4 8053 

Hollandia 131141 115633 15508 9,3% 95198 72,6 66883 57,8 28315 

Belgium 103860 112105 -8245 7,4% 72794 70,1 79261 70,7 -6467 

Spanyolo. 63100 82361 -19261 4,5% 42794 67,8 50262 61,0 -7468 

Svédorsz. 49857 42681 7176 3,5% 26551 53,3 23391 54,8 3160 

Ausztria 40174 48578 -8404 2,9% 25493 63,5 32634 67,2 -7141 

Dánia 37034 30498 6536 2,6% 13962 37,7 16757 54,9 -2795 

Finnorsz. 23446 18032 5414 1,7% 11007 46,9 8364 46,4 2643 

Portugália 15427 24337 -8910 1,1% 10323 66,9 19828 81,5 -9505 

Görögő. 8934 21237 -12303 0,6% 5227 58,5 12288 57,9 -7061 

Magyaro. 8602 12387 -3785 0,6% 3942 45,8 4964 40,1 -1022 

Szlovénia 4944 6510 -1566 0,4% n. a. - n. a. - -

együtt: 1406565 1396105 10460 100% 775185 55,1 750374 53,7 24811 

b) Import 
Ország br. exp. br. imp. egyenleg exp.EU-ba 

% 

imp. EU-ból 

% 

E U 
egyenleg 

Norvégia n.a. n.a. - n.a. - n.a. - -

Svájc n.a. n.a. - n.a. - n.a. - -
Horváto. n. a. n. a. - n. a. - n. a. - -
Németo. 362064 326981 35083 174079 48,1 149406 45,7 24673 

Nagy-Brit. 180180 205390 -25210 86503 48,0 93033 45,3 -6530 



Franciao. 209349 201838 7511 117495 56,1 111539 55,3 5956 

Olaszorsz. 168453 147537 20916 89817 53,3 81764 55,4 8053 

Hollandia 131141 115633 15508 95198 72,6 66883 57,8 28315 

Belgium 103860 112105 -8245 72794 70,1 79261 70,7 -6467 

Spanyolo. 63100 82361 -19261 42794 67,8 50262 61,0 -7468 

Ausztria 40174 48578 -8404 25493 63,5 32634 67,2 -7141 

Svédorsz. 49857 42681 7176 26551 53,3 23391 54,8 3160 

Dánia 37034 30498 6536 13962 37,7 16757 54,9 -2795 

Portugália 15427 24337 -8910 10323 66,9 19828 81,5 -9505 

Görögő. 8934 21237 -12303 5227 58,5 12288 57,9 -7061 

Finnorsz. 23446 18032 5414 11007 46,9 8364 46,4 2643 

Magyaro. 8602 12387 -3785 3942 45,8 4964 40,1 -1022 

Szlovénia 4944 6510 -1566 n. a. n. a. - -

együtt: 1406565 139610S 10460 775185 55,1 750374 53,7 24811 

c) Egyenleg 
Ország br. exp. br. imp. egyenleg exp.EU-ba imp. EU-ból 

% 

E U 
egyenleg 

Norvégia n.a. n.a. - n.a. n.a. -

Svájc n.a. n.a. - n.a. n.a. -

Horváto. n. a. n. a. - n. a. n. a. -

Németo. 362064 326981 35083 174079 48,1 149406 45,7 24673 

Olaszorsz. 168453 147537 20916 89817 53,3 81764 55,4 8053 

Hollandia 131141 115633 15508 95198 72,6 66883 57,8 28315 

Franciao. 209349 201838 7511 117495 56,1 111539 55,3 5956 

Svédorsz. 49857 42681 7176 26551 53,3 23391 54,8 3160 

Dánia 37034 30498 6536 13962 37,7 16757 54,9 -2795 

Finnorsz. 23446 18032 5414 11007 46,9 8364 46,4 2643 

Szlovénia 4944 6510 -1566 n. a. n. a. - -

Magyaro. 8602 12387 -3785 3942 45,8 4964 40,1 -1022 

Belgium 103860 112105 -8245 72794 70,1 79261 70,7 -6467 

Ausztria 40174 48578 -8404 25493 63,5 32634 67,2 -7141 

Portugália 15427 24337 -8910 10323 66,9 19828 81,5 -9505 

Görögő. 8934 21237 -12303 5227 58,5 12288 57,9 -7061 



Spanyolo. 63100 82361 -19261 42794 67,8 50262 61,0 -7468 

Nagy-Brit. 180180 205390 -25210 86503 48,0 93033 45,3 -6530 

együtt: 1406565 1396Í05 10460 775185 55,1 750374 53,7 24811 

d) Export % E U - b a 
Ország br. exp. br. imp. egyenleg exp.EU-ba 

% 

imp. EU-ból 

% 

E U 
egyenleg 

Norvégia n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Svájc n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Horváto. n. a. n. a. n.a. n. a. n.a. n. a. n. a. n. a. 

Szlovénia 4944 6510 -1566 n. a. n.a. n. a. n. a. n. a. 

Hollandia 131141 115633 15508 95198 72,6 66883 57,8 28315 

Belgium 103860 112105 -8245 72794 70,1 79261 70,7 -6467 

Spanyolo. 63100 82361 -19261 42794 67,8 50262 61,0 -7468 

Portugália 15427 24337 -8910 10323 66,9 19828 81,5 -9505 

Ausztria 40174 48578 -8404 25493 63,5 32634 67,2 -7141 

Görögő. 8934 21237 -12303 5227 583 12288 57,9 -7061 

Franciao. 209349 201838 7511 117495 56,1 111539 553 5956 

Olaszorsz. . 168453 147537 20916 89817 533 81764 55,4 8053 

Svédorsz. 49857 42681 7176 26551 533 23391 54,8 3160 

Németo. 362064 326981 35083 174079 48,1 149406 45,7 24673 

Nagy-Brit. 180180 205390 -25210 86503 48,0 93033 45,3 -6530 

Finnorsz. 23446 18032 5414 11007 46,9 8364 46,4 2643 

Magyaro. 8602 12387 -3785 3942 45,8 4964 40,1 -1022 

Dánia 37034 30498 6536 13962 37,7 16757 54,9 -2795 

együtt: 1406565 1396105 10460 775185 55,1 750374 53,7 24811 



13. táblázat: Külkereskedelmi forgalom alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 1994-ben (millió USD) 

Teljes export Expón EU-ba Export EU-ba (%) Teljes import Import EU-ból Import EU-ból egyenleg 

Németország 4Í9312 205190 48,93 373172 172202 46,15 Németország 46140 

Franciaország 235505 141405 60,04 229344 136056 59,32 Franciaország 6161 

Nagy-Britannia 204491 99875 48,84 226793 105902 46,70 Nagy-Britannia -22302 

Olaszország 189805 101459 53,45 167685 94413 56,30 Olaszország 22120 

Hollandia 156580 97826 62,48 143598 68340 47,59 Hollandia 12982 

Belgium - 108235 72896 67,35 139873 94703 67,71 Belgium - -31638 
Luxemb. Luxemb. 
Spanyolország 73295 50309 68,64 92510 56096 60,64 Spanyolország -19215 

Svédország 61292 32462 52,96 51725 28450 55,00 Svédország 9567 

Ausztria 45215 28332 62,66 55343 . 36495 65,94 Ausztria -10128 

Dánia 41417 19591 47,30 34878 17215 49,36 Dánia 6539 

Írország 31338 21143 67,47 25764 14921 57,91 Írország 5574 

Finnország 29658 13777 46,45 23214 10130 43,64 Finnország 6444 

Portugália 17534 13136 74,92 26624 18826 70,71 Portugália -9090 

Görögország 8347 4571 54,76 22041 13930 63,20 Görögország -13694 

együtt 1622024 1612564 9460 

Magyarázat: Belgium és Luxemburg adatai együtt szerepelnek a táblázatban 

Források: Dirtetion of Trade Statistics Yearbook IMF, /1995/., KSH, Világatlasz és saját számítások 



14. táblázat: Külkereskedelmi forgalom alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 
1997-ben (millió ECU) 

Teljes export Teljes import egyenleg Feltárt 
komparatív 
(teljes) 

előny 

Németország 443062 384493 58569 0,07 

Franciaország 264761 250845 13916 0,03 

Nagy-Britannia 245062 270059 -24997 -0,05 

Olaszország 209939 183050 26889 0,07 

Hollandia 180195 165800 14395 0,04 

Belgium - 150951 139662 11289 0,04 
Luxemb. 
Spanyolország 87935 100115 -12180 -0,06 

Svédország 73400 57471 15929 0,12 

Ausztria 52203 57890 -5687 -0,05 

Dánia 43412 39552 3860 0,05 

Írország 46839 32477 14362 0,18 

Finnország 36431 27818 8613 0,13 
Portugália 20349 29505 -9156 -0,18 

Görögország 9606 22353 -12747 -0,40 

Együtt 1864145 1761090 103055 0,03 

Forrás: Eurvstat 1997 



18. táblázat: NUTS2 régiók adatai, EUR-15 
/ e z e r ' j % Foglalkoztatás % ( E C U ) 

EUR15=100 
Kód Terület Népsűrűség Népesség Inaktív/aktív Munkán. mg. ipar szolgáltatás GDP/fö 

(km 2) ráta 
75,8 175 Wien ATI 3 415 3845 1595,7 ,•1,0 5,8 0,8 23,4 75,8 175 

Salzburg AT32 7155 70 500,9 1,0 3,6 5,8 27,9 66,3 135 

Voradberg AT34 2601 132 343,3 1,0 4,1 3,4 44 52,6 124 

Tirol AT33 12648 52 657,7 1,1 5,0 5,1 26,6 68,3 122 

Oberösterreich AT31 11980 115 1377,7 1,0 3,3 9,6 37,4 53 115 

Niederösterreich ATI 2 19173 79 1514,7 1,1 3,6 11,9 29,9 58,2 104 

Karnten AT21 9533 59 562,4 1,2 6,1 8,7 27,6 63,7 97 

Steiermark AT22 16388 73 1196,3 1,2 5,2 10,4 31,7 57,9 96 

Burgenland AT11 3966 69 273,7 1,2 3,7 9,7 32,6 57,7 78 

R E G . Bruxelles-Cap. B E I 161 5888 948,0 1,5 14,1 0,3 14,6 85,1 185 

Antwerpen BE21 2867 567 1625,6 1,4 8,3 1,6 31,4 67 140 

Vlaams Brabant BE24 2106 471 991,9 1,3 5,1 2,1 22,4 75,4 93 

Oost-Vlaanderen BE23 2982 452 1347,9 13 7,2 3,7 31,6 64,7 108 

West-Vlaanderen BE25 3134 357 1118,8 1,4 5,5 5,5 32,5 62 119 

Hainaut BE32 3786 340 1287,2 1,6 15,8 2 25,4 72,6 84 

Limburg BE22 2422 318 770,2 1,4 9,4 2,6 37,8 59,6 108 

Brabant Wallon BE31 1091 307 334,9 1,4 8 2 21,1 76,9 83 

Liege BE33 3862 263 1015,7 1,5 13 2,7 28 69,4 105 

Namur BE35 3666 118 432,6 1,4 12 3,4 19,4 77,1 86 

Luxembourg BE34 4440 54 239,8 1,5 7,1 6,4 23,8 69,8 101 

Dánia D K 43080 121 5212,7 0,9 7,4 3,9 26,4 69,7 142 

Ahvenanmaa/ Aland FI2 1552 ló 24,8 1,2 4,7 17 25 58,1 135 

Uusimaa FI11 10405 125 1300,6 0,9 12,7 1,5 22,7 75,8 127 

Etela-Suomi FI12 58244 31 1805,6 1,1 16,1 7,1 32,3 60,5 92 

Vali-Suomi FI14 46708 15 700,6 1,2 15,8 16,8 28,5 54,7 85 

Pohjois-Suomi FI15 136068 4 544,3 1,2 19,1 10,3 23,6 66,1 85 

Ita-Suomi FI13 85172 8 681,4 1,2 19,3 13,3 24,2 62,5 77 

Ile de Francé FR1 12012 912 10954,9 1 10,7 0,4 20,5 79,1 175 

Alsa.ce FR42 8280 203 1680,8 1,1 7,7 2,2 36 61,8 119 
% Foglalkoztatás % ( E C U ) 

http://Alsa.ce


EUR15=100 

Kód Terület Népsűrűség Népesség Inaktív/aktív Munkán. mg. ipar szolgáltatás GDP/fö 
(km2) ráta 

Champagne-Ardennc FR21 25606 53 1357,1 1,2 13,5 8,6 25,8 65,6 114 

Rhone-Alpes FR71 43698 127 5549,6 1,2 10,6 3,4 30,9 65,7 114 

Haute -Normandie FR23 12317 144 1773,6 1,3 14 3,4 31,9 64,7 109 

Centre FR24 39151 62 2427,4 1,2 10,8 5,5 31,2 63,3 108 

Franche-Comté FR43 16202 69 1117,9 1,2 9,3 5 38,6 56,4 106 

Basse-Normandie FR25 17589 80 1407,1 1,3 13,3 8,5 29,6 61,9 105 

Aquitaíne FR61 41308 69 2850,3 1,3 12,1 8,9 21,4 69,7 104 

Provence-Alpes- Cote d'Azur FR82 31400 140 4396,0 1,4 15,7 3 19,2 77,8 104 

Bourgogne FR26 31582 51 1610,7 1,2 10,9 7,8 30,4 61,9 102 

Lortaine FR41 23547 98 2307,6 1,4 11,2 2,3 31.4, 66,3 101 

Pays de la Loire FR51 32082 98 3144,0 1,2 11,2 7,5 31,7 60,8 101 

Picardie FR22 19399 96 1862,3 1,3 14,2 5,6 32,4 62 99 

Midi-Pyrénées FR62 45348 55 2494,1 1,2 11,2 7,8 25,4 66,8 99 

Bretagne FR52 27208 105 2856,8 1,3 10 9,4 25,3 65,4 98 

Poitou-Charentes FR53 25810 63 1626,0 1,3 11,4 10,8 26,8 62,3 95 

Auvergne FR72 26013 51 1326,7 1,2 11,2 11,3 26,9 61,8 95 

N o r d - Pas-de-Calais FR3 12414 322 3997,3 1,5 16,8 3 31,2 65,8 94 

L imousin FR63 16942 42 711,6 1,3 9,7 10,3 25,5 64,2 94 

Languedoc-Roussillon FR81 27376 81 2217,5 1,4 16,4 8,9 19,4 71,6 90 

Corse FR83 8680 30 260,4 2 21 12,4 17,3 70,3 82 

A t r i k i G R 3 3808 915 3484,3 1,5 11,9 1,1 25,6 73,3 53 

Kentr i ld Makedonia G R 1 2 18811 93 1749,4 1,4 8,9 19 26,9 54 48 

Ionia Nisia G R 2 2 2307 85 196,1 1,2 5,5 29,5 14,8 55,7 44 

K r i t i G R 4 3 8336 66 550,2 1,2 3,4 38,1 12,6 49,3 52 

Dyt ik l EUada G R 2 3 11351 64 726,5 1,4 8,6 42,4 16,9 40,7 41 

Thessalia G R 1 4 14037 53 744,0 1,4 7,6 37,3 18,4 44,3 44 

N o t i o Aigaio G R 4 2 5286 50 264,3 1,4 4,9 10,1 21 68,9 54 

V o r e i o Aigaio G R 4 1 3836 49 188,0 1,8 7,1 26,3 20,4 53,3 36 

Peloponnisos G R 2 5 15491 42 650,6 1,2 6,4 45 16 39 42 

Sterea Ellada G R 2 4 15550 41 637,6 1,5 10,3 30,9 29,9 39,2 48 

Anatol iki Makedonia, T h r a k i G R U 14158 40 566,3 1,2 9,6 42,5 17,9 39,6 43 



(ezer) % Foglalkoztatás % ( E C U ) 
EUR15=100 

Kód Terület Népsűrűség Népesség Inaktív/ aktív Munkán. mg. ipar szolgáltatás GDP/fo 
(km2) ráta 

Ipeiros GR21 9204 39 359,0 1,6 11,2 30,5 18,6 50,9 31 

Dytiki Makedonia GR13 9452 32 302,5 1.4 163 23,7 34,4 41,9 43 

Groningen NL11 2697 188 507,0 1,1 10,1 4,4 24,8 70,8 135 

Noord-Holland NL32 4042 609 2461,6 1 6,4 3,1 18,4 78,5 124 

Utrecht NL31 1434 739 1059,7 0,9 5 1,2 17,1 81,7 123 

Zuid-Holland NL33 3446 963 3318,5 1,1 6,4 3,3 17,7 79 116 

Noord-Brabant NL41 5082 446 2266,6 1 5,5 4,2 29 66,8 110 

Zeeland NL34 2932 124 363,6 1,1 5,6 5,7 27 67,3 109 

Overijssel NL21 3420 306 1046,5 1,1 6,2 4,4 29,2 66,4 100 

Limburg NL42 2209 510 1126,6 1.1 6,5 3,6 28,6 67,9 100 

Gelderland NL22 5143 361 1856,6 1,1 5,6 4,5 26,8 68,7 99 

Drenthe NL13 2680 169 452,9 1,1 6,7 6,4 25,7 67,9 95 

Friesland NL12 5741 106 608,5 1,2 7,8 5,6 26,8 67,6 94 

Flevoland NL23 1931 134 258,8 1,1 6,2 5,4 19,5 75,1 82 

Greater London UK55 1578 4415 6966,9 1 103 0,3 17 82,7 132 

Grampian UKA4 8707 61 531,1 0,8 5,2 6,1 30,6 63,2 122 

Berkshire, Buckinghamshire, Oxfordshire UK52 5742 351 2015,4 0,8 4,1 1,2 25,4 73,4 106 

Avon, Gloucestershire, Wiltshire UKÓ1 7461 284 2118,9 0,9 5,8 23 25,1 72,6 97 

Cheshire UK81 2331 419 976,7 í 5,7 1,7 29,2 69,1 96 

Borders-Central-Fife-Lothian-Tayside U K A l 17863 106 1893,5 1 7,5 2,2 26,1 71,7 92 

Leicestershire, Northamptonslüre UK32 4918 307 1509,8 0,9 5,3 1,2 35,7 63,1 91 

Cumbria UK12 6824 72 491,3 1 7,1 5,4 32,9 61,7 90 

East Anglia UK4 12570 168 2111,8 1 5,9 3,9 27,8 68,3 90 

North Yorkshire UK22 8309 87 722,9 1 53 6,5 26,1 67,4 88 

Surrey, East-West Sussex UK53 5460 456 2489,8 1 5 1,2 21 77,8 88 

Hampshire, Isle of Wight UK56 4159 416 1730,1 1 5,4 1,4 26,2 72,4 88 

Bedfordshire, Hertfordshire UK51 2875 539 1549,6 0,9 5 1,1 25,3 73,6 87 

West Midlands UK73 899 2923 2627,8 1,2 9,8 0,3 37,3 62,4 86 

West Yorkshire UK24 2034 1034 2103,2 1 7,7 0,5 32,1 67,4 81 

Dorset, Somerset UK63 6105 188 1147,7 1,1 5,9 4,5 24,1 71,4 81 

Humberside UK21 3508 254 891,0 1 9 2 32,9 65,1 80 



% Foglalkoztatás % ( E C U ) 
EUR15=100 

Kód Terület Népsűrűség Népesség Inaktív/aktív Munkán mg. ipar szolgáltatás GDP/fö 
(km2) ráta 

80 Herefotd & Worcester, Warwickshire UK71 5902 203 1198,1 0,9 5,2 3,2 30,1 66,7 80 

Greater Manchester UK82 1286 2005 2578,4 1,1 7,9 0,4 31 68,6 80 

Derbyshire, Nottinghamsbire UK31 4789 414 1982,6 1 7,7 1,5 35,5 63 79 

Lincolnshire UK33 5921 102 603,9 1 6,5 6,2 27,2 66,5 79 

Dumfries & Galloway, Strathclyde UKA2 19899 122 2427,7 1,2 8,9 1,8 28,3 69,9 79 

Kent UK57 3735 414 1546,3 0,9 7 2 24,2 73,8 77 

Northumberland, Tyne and Wear UK13 5566 259 1441,6 1,2 10,5 1,6 29,5 68,9 76 

Lancashire UK83 3070 464 1424,5 1,1 6 2,1 32,5 65,3 76 

Essex UK54 3675 427 1569,2 1 6,5 1,9 26,6 71,6 74 

Gwent, Mid-South-West Glamorgan UK92 3630 491 1782,3 1,2 8,2 0,7 33,7 65,6 73 

Highlands, Islands UKA3 30611 9 275,5' 1 8,2 5,6 25,8 68,6 73 

Cornwall, Devon UK62 10262 149 1529,0 7,9 5,8 23 71,2 72 

Cleveland, Durham UK11 3026 386 1168,0 1,1 9,7 0,9 32,6 66,5 71 

Shropshire, Stoffordshire UK72 6203 237 1470,1 0,9 5,3 3,7 35,6 60,7 71 

Clwyd, Dyfed, Gwynedd, Powys UK91 17136 66 1131,0 1,2 7,6 7 273 65,7 71 

Northern Ireland UKB 13483 122 1644,9 1,3 11,5 4,8 25,8 69,3 71 

South Yorkshire UK23 1559 837 1304,9 1,2 9,7 0,4 31,1 68,4 67 

Merseyside UK84 655 2190 1434,5 u 11,7 0,4 24,5 75,1 67 

Dessau D E E 1 4280 135 577,8 0,9- 5 35,6 59,4 -

Halle D E E 2 4428 208 921,0 0,9- 3,5 343 62,2 -

Magdeburg D E E 3 11738 108 1267,7 1 - 5,6 33 61,4 -

Hamburg DE6 755 2257 1704,0 1 8,1 1,1 23,2 75,7 227 

Darmstadt DE71 7445 493 3670,4 1 5,9 1,3 31,7 67,1 206 

Oberbayern DF.21 17529 226 3961,6 0,9 4,3 2,8 31,6 65,6 186 

Bremen DE5 404 1686 681,1 1,2 11,4 0,8 29,9 69,3 180 

Stuttgart DE11 10558 363 3832,6 1 5,6 3,1 43,4 53,6 161 

Mittelfranken DE25 7246 229 1659,3 í 6,2 3,1 39,7 57,1 150 

Karlsruhe DE12 6919 382 2643,1 1,1 5,9 1 40,2 58,8 145 

Düsseldorf DEA1 5288 1000 5288,0 1,2 9 1,5 35,2 63,3 142 

Hannover DE92 9048 235 2126,3 1,1 8,2 2,1 31,4 66,6 137 

Kassel DE73 8289 152 1259,9 1,2 8 4,4 31,4 64,1 135 



Fohrt (ezer) % Foglalkoztatás % ( E C U ) 
7 EUR15=100 

Kód Terület Népsűrűség Népesség Inaktív/aktív Munkán. mg. ipar szolgáltatás GDP/ffö 
(km2) ráta i. 

Tübingen D E M 8918 192 1712,3 1 5,1 3,1 44,8 52,2 134 

Köln DEA2 7365 564 4153,9 1.2 7,8 1,3 33,3 65,4 132 

Schwaben DE27 9993 171 1708,8 i 5,3 4,7 41,8 53,5 130 

Braunschweig DE91 8097 207 1676,1 1,2 10,6 2,2 36,7 61,1 130 

Freiburg DE13 9357 221 2067,9 1 5,4 2,6 40,9 56,5 126 

Oberfranken DE24 7231 152 1099,1 1 6,5 4,1 43,2 52,7 126 

Rheinhessen-Pfalz DEB3 6831 288 1967,3 1,1 7 3,6 36,8 59,6 125 

Atnsberg DEA5 7999 477 3815,5 1,3 9,1 1,7 39,9 58,4 124 

Detmold DEA4 6518 304 1981,5 1,2 7,2 3,3 40,6 56,1 123 

Saarland D E C 2570 422 1084,5 1,4 9,3 35,3 63,5 123 

Unter frankén DE26 8533 153 1305,5 1 5,8 3,1 40,3 56,5 122 

Schleswig-Holstein D E F 15732 172 2705,9 1 6,6 3,9 27,3 68,8 122 

Berlin DE3 889 3907 3473,3 0,9 11,7 1 23,2 75,7 120 

Oberpfalz DE23 9691 108 1046,6 1 5,8 6,1 38,7 55,2 119 

Giessen DE72 5381 194 1043,9 1,1 6,8 2,2 36 61,8 119 

Weser-Ems DE94 14959 154 2303,7 1,2 8,4 6,4 32,1 61,4 116 

Niederbayern DE22 10331 109 1126,1 1 5,1 6,8 39,5 53,7 113 

Münster DEA3 6902 370 2553,7 1,3 7,8 2,5 35,8 61,7 111 

Koblenz DEB1 8093 182 1472,9 1,2 5,8 1.7 36,6 61,7 107 

Trier DEB2 4922 102 502,0 1,2 5,5 5 34,2 60,8 103 

Lüneburg DE93 15244 103 1570,1 1,1 6,8 4,9 30,4 64,7 98 

Brandenburg DE4 29480 86 2535,3 0,9 15,3 4,7 34,4 60,9 74 

Sachsen D E D 18412 250 4603,0 1 15,1 2,5' 37,8 59,7 69 

Thüringen D E G 16174 156 2523,1 0,9 15,8 3,6 36,9 59,5 69 

Mecklenburg-Vorpommern DE8 23171 79 1830,5 0,9 16,6 7,4 30,1 62,5 66 

Lombardia IT2 23872 373 8904,3 1,3 6,3 2,9 42,4 54,7 113 

Valle d'Aosta IT12 3264 36 117,5 1,2 5,2 7,2 21,9 70,9 111 

Emília-Romagna IT4 22124 177 3915,9 1,2 5,3 7,3 34,6 58,2 110 

Trentino-Alto Adige IT31 13607 67 911,7 1,2 3,4 9,6 26,9 63,5 106 

Liguria IT13 5418 307 1663,3 1,5 11,6 4,2 24,3 71,5 103 

Friuli-Venezia Giulia IT33 7844 152 1192,3 1,3 6,3 4,3 35 60,8 103 



(ezer) % Foglalkoztatás % ( E C U ) 
EUR15=100 

Kód Terület Népsűrűség Népesség Inaktiv/aktív Munkán. mg. ipar szolgáltatás GDP/fö 
(km2) ráta 

Lazio IT6 17227 301 5185,3 1,5 13,2 4,4 20,1 75,5 103 

Veneto IT32 18365 241 4426,0 1,3 5,4 5 41 53,9 102 

Piemonte IT11 25399 169 4292,4 1,3 7,6 4,9 40,3 54,8 99 

Toscana IT51 22993 153 3517,9 1,3 8,5 3,5 34,7 61,8 95 

Marciié IT53 9694 149 1444,4 1,4 5,9 7,3 39 53,7 89 

Umbna IT52 8456 97 820,2 1,4 10,4 6,4 32,6 61 85 

Abruzzo IT71 10794 117 1262,9 1,5 9,9 9 33,2 57,8 78 

Molíse IT72 4438 75 332,9 1,6 17,8 15,6 27,8 56,6 67 

Sardegna ITB 24090 69 1662,2 1,7 21,8 12 24,1 63,9 67 

Puglia IT91 19357 210 4065,0 1,9 17,9 123 24,9 62,8 62 

Sicilia ITA 25707 197 5064,3 2 24 12,5 18,9 68,6 61 

Campania IT8 13595 421 5723,5 1,9 25,5 9,5 22,3 68,1 59 

Basilicata IT92 9992 61 609,5 1,9 19,4 13,8 32 54,2 58 

Calabria IT93 15080 138 2081,0 1,9 25 15,2 18,1 66,7 53 

Lisboa e vale do Tejo PT13 11931 277 3304,9 1 8,9 3,6 25,3 71,1 56 

Algarve PT15 4989 69 344,2 1,2 9,1 13,1 17 70 48 

Norte PT11 21278 165 3510,9 1,1 7 10,8 40,5 48,6 38 

Centro PT12 23668 72 1704,1 0,9 4,1 28,1 30 41,9 35 

Alentejo PT14 26931 20 538,6 1,3 123 14,7 23,1 62,1 34 

Madeira PT3 779 329 2563 1,3 5,5 12,3 29,3 58,4 34 

Acores PT2 2330 103 240,0 1,5 7 1 16,5 23,4 60,1 31 

Islas Baleares ES53 5014 144 722,0 1,3 13,8 2,8 24 733 80 

Madrid ES3 7995 626 5004,9 1,3 20,6 1 26 73 78 

Cataluna ES51 31930 190 6066,7 1,3 18,7 3,4 36 60,6 76 

Pais Vasco ES21 7261 287 2083,9 1,4 21,5 2,7 35 62,4 75 

Navarra ES22 10421 50 521,1 1,5 11 8,9 37,9 53,2 75 

La Riója ES23 5034 52 261,8 1,5 14,5 12,6 41 46,4 72 

A ragon ES24 47650 25 1191,3 1,4 15,2 10,2 32,9 56,9 70 

Canarias ES7 7242 212 1535,3 1,5 21,7 8,3 19,2 72,5 62 

Cantabria ESI 3 5298 99 524,5 1,6 24,6 11,1 32 56,9 61 

Comunidad Valenciana ES52 23305 167 3891,9 1,4 21,5 6,8 35,4 57,8 60 



Foryt. (ezer) % Foglalkoztatás % ( E C U ) 
EUR15=100 

Kód Terület Népsűrűség Népesség Inaktív/aktív Munkán. mg. ipar szolgáltatás G D P / 1 0 
(km2) ráta 

59 Astunas ESI 2 10565 102 1077,6 1.7 22,3 11,7 30,5 57,8 59 

Castilla y León ES41 94193 27 25433 1,5 20,2 14,1 29,1 56,8 58 

Murcia ES62 11317 95 1075,1 1,6 24,3 10,2 28,1 61,6 56 

Ceuta y Melilla ES63 31 4196 130,1 1,7 27 0,5 7,6 91,9 56 

Casrilla-La Mancha ES42 79230 21 1663,8 1,7 20 13 33,4 53,6 53 

Galícia ES11 29434 93 2737,4 1.4 19 26,3 25,2 48,4 49 

Andalucia ES61 87268 81 7068,7 1,6 32,4 113 22,3 66,5 47 

Extremadura ES43 41602 26 1081,7 1,7 303 17,1 23,1 59,8 44 

Stockholm SE01 6490 262 1700,4 - 7,7 0,3 17,5 82,2 145 

Sydsverige SE04 13968 90 1257,1 - 10,6 4 24,7 713 106 

Vastsverige SE05 29927 59 1765,7 - 10,4 3,7 27,7 68,6 110 

Östra Mellansverige SE02 38432 39 1498,8 - 10,6 3,4 28,3 68,3 102 

Smaland Med Öarna SE03 32712 24 785,1 - 9 5,6 35 59,4 108 

Norra Mellansverige SE06 63971 14 895,6 - 10,9 3,7 30,4 65,9 106 

Mellersta Norrland SE07 71122 6 426,7 - 123 4,8 25,6 69,6 112 

Övre Norrland SE08 154312 3 462,9 - 12,1 43 22,3 73,4 111 

Írország I E 68895 52 3582,5 1,4 11,8 113 27,3 61,4 76 

Luxemburg L U 2586 156 403,4 1,4 3,2 2,6 22,9 74,4 183 

Forrás: Eurostat-Regio, 1997 



32. táblázat. Az Európai Unió tagállamainak részesedése a közös költségvetésből 1989-ben 
( M E C U ) 

Hozzájárulás a % Részesedés a % Befizetés/részesedés Részesedés a 
bevételekhez kiadásokból a kiadásból rangsor kiadásokból 

Németország 11100 25,0% 4580 13,5% 2,4 Olaszország 6177 
Franciaország 8623 19,5% 5677 16,7% 13 Franciaország 5677 
Olaszország 7606 17,2% 6177 18,2% 1,2 Németország 4580 

Nagy-Britannia 6568 14,8% 3214 9,5% 2,0 Hollandia 3830 

Spanyolország 3575 8,1% 3544 10,4% 1,0 Spanyolország 3544 

Hollandia 2700 6,1% 3830 113% 0,7 Nagy-Britannia 3214 

Belgium 1807 4,1% 683 2,0% 2,6 Görögország 2565 

Dánia 871 2,0% 1045 3,1% 0,8 Írország 1712 

Görögország 56(3 13% 2565 7^% 0,2 Dánia 1045 

Portugália 458 1,0% 946 2,8% 03 Portugália 946 

Írország 371 0,8% 1712 5,0% 0,2 Belgium 683 

Luxemburg 73 0,2% 8 0,0% 9,1 Luxemburg 8 

Együtt 44318 100,0% 33981 100,0% 13 

33. táblázat: Az Európai Unió közös költségvetésének bevételei 
országonként, 1996-ban (M E C U ) 
| Összes befizetés összes befizetés 1 

megoszlása %-ban 
Németország 24420,78 30,0% 
Franciaország 1433832 17,6% 
Olaszország 9868,75 12,1% 
Nagy-Britannia 8816,05 10,8% 
Spanyolország 518834 6,4% 
Hollandia 4729,02 5,8% 
Belgium 3106,91 3,8% 
Ausztria 2348,78 2,9% 
Svédország 2340,40 2,9% 
Dánia 1564,40 1,9% 
Finnország 1239,09 1,5% 
Portugália 1212,26 L 5 % 
Görögország 119633 13% 
Írország 767,56 0,9% 
Luxemburg 183,11 0,2% 
Összesen 8132032 100,0% 
Forrás: EC Court ofÁuditors 




