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Együttműködési Kezdeményezések (2007-2013) 
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Vizsgált tényezőcsoportok CZ PL HU SK AU SL BU HO RO
Intézményrendszer 82 55 80 104 25 58 108 98 116

Infrastruktúra 38 73 50 56 15 35 76 44 97

Makro gazdasági környezet 42 72 44 54 33 50 31 60 58

Egészségügy, alapf. oktatás 53 43 51 42 20 24 49 60 83

Felsőoktatás 38 36 49 54 18 23 63 56 59

Fogyasztási piac 41 51 67 54 22 49 83 114 113

Munkaerő piac 75 57 79 86 32 91 49 106 104
Pénzügyi piac 57 37 72 47 34 128 80 92 77

Technológiai szint 31 42 49 45 17 34 52 50 59

Piac méret 40 19 52 59 36 78 62 71 43

Üzleti környezet 35 60 86 61 30 53 97 96 110

Innováció 34 63 37 89 23 32 92 74 102

Helyezés alapmutatók szerint 44 61 55 62 20 39 65 60 90

Helyezés hat. mutók szerint 34 28 52 51 19 55 59 72 64
Helyezés innovációs miliő
szerint 32 61 58 74 10 36 97 83 106

Kelet-Közép-Európa országai a Globális Versenyképességi 
Index mutatói alapján (helyezés, 2012) 
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A versenyképességi főkomponens és a gazdasági fejlettség a 
Kelet-Közép-Európa régióiban 
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Versenyképesség és a kutatás-fejlesztés kapcsolata Kelet-
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Versenyképesség és a kutatás-fejlesztés kapcsolata Kelet-
Közép-Európa régióiban 

A Kelet-Közép-Európa régiók versenyképességének 
főkomponens szerinti típusa
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Az első 20 legfejlettebb és a 20 legfejletlenebb régió (2009)Az első 20 legfejlettebb és a 20 legfejletlenebb régió (2009)

A Duna Térség – az Európai Duna Stratégia területeA Duna Térség – az Európai Duna Stratégia területe

Source: Hardi Tamás. Datas: own collection from EUROSTAT and national statistical officies.



A magyar térszerkezet a kilencvenes évek elejénA magyar térszerkezet a kilencvenes évek elején A magyar térszerkezet 2010-benA magyar térszerkezet 2010-ben

Megnevezés 1995 2009

Főváros 179 230

A leggazdagabb megye Győr-Moson-Sopron 109 Győr-Moson-Sopron 109

A legszegényebb megye Nógrád 60 Nógrád 45

A  három leggazdagabb megye 

átlaga

1. Győr-Moson-Sopron

2. Vas

3. Fejér

105
1. Győr-Moson-Sopron

2. Komárom

3. Fejér

99

A  három legszegényebb megye 

átlaga

1. Nógrád

2. Szabolcs-Szatmár 

3. Pest 

68
1. Nógrád

2. Szabolcs-Szatmár

3. Békés

50

A  három leggazdagabb és 

legszegényebb megye átlagának 

hányadosa

1,56 1,98

Főváros és a leggazdagabb megye 

hányadosa
1,64 2,11

Főváros és a legszegényebb megye 

hányadosa
3,00 5,22

A területi GDP alakulása
(egy főre jutó érték alapján, változatlan áron, az országos érték százalékában)
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Az autópályák megközelíthetősége 
a városokból és a kistérségekből, 2010
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a városokból és a kistérségekből, 2010

Forrás: Hardi Tamás



Irányok Kelet-Közép-Európa területi  fejlődésébenIrányok Kelet-Közép-Európa területi  fejlődésében

• Egyre határozottabb versenytér alakul ki Kelet-Közép-Európában. 
• Fővárosok versenye egyre élénkebb, ebben Berlin, Prága, Varsó, Bécs és Pozsony 
meghatározó szerepet játszik, a többi főváros helyzete csak országos szinten jelentős 
(erőforrás koncentráció)
• Mindenütt a fővárosok, azok közvetlen térsége és a döntően a nyugati 
országrészekben  lévő regionális nagyközpontok kínálnak kedvező telephelyi 
feltételeket és működési tereket, közel azonos dimenziókban és intézményekben 
(erős népességvonzás).
• A regionális különbségek nem csökkenek, sőt nőnek, stabil, nehezen elmozdulható
térszerkezetek jönnek létre, amelyek tartós társadalmi, gazdasági, területi 
feszültségeket hordoznak. 
• Az országok feltártsága (belső kapcsolataik, nemzetközi folyosókra való ráfűződés, 
hálózatokban való részvétel) különböző, a nagytérség szerveződés, összekapcsolódás 
gyenge.

• Határ menti térségek élénkülnek,újszerű kapcsolatok jelennek meg. 

• Egyre határozottabb versenytér alakul ki Kelet-Közép-Európában. 
• Fővárosok versenye egyre élénkebb, ebben Berlin, Prága, Varsó, Bécs és Pozsony 
meghatározó szerepet játszik, a többi főváros helyzete csak országos szinten jelentős 
(erőforrás koncentráció)
• Mindenütt a fővárosok, azok közvetlen térsége és a döntően a nyugati 
országrészekben  lévő regionális nagyközpontok kínálnak kedvező telephelyi 
feltételeket és működési tereket, közel azonos dimenziókban és intézményekben 
(erős népességvonzás).
• A regionális különbségek nem csökkenek, sőt nőnek, stabil, nehezen elmozdulható
térszerkezetek jönnek létre, amelyek tartós társadalmi, gazdasági, területi 
feszültségeket hordoznak. 
• Az országok feltártsága (belső kapcsolataik, nemzetközi folyosókra való ráfűződés, 
hálózatokban való részvétel) különböző, a nagytérség szerveződés, összekapcsolódás 
gyenge.

• Határ menti térségek élénkülnek,újszerű kapcsolatok jelennek meg. 

• Kedvező földrajzi, geopolitikai helyzet tudatosabb érvényesítése. 
• Budapest pozíciójának erősítése a (kelet-)közép-európai térség fővárosainak 
versenyében.
• A nagyvárosi hálózat adottságainak javítása,  funkcionális nagyvárosi régiók 
szervezése, új területi politika.
• A regionális különbségek árnyaltabb kezelése, stabilitás és fékezés.
• Makroregionális együttműködések ösztönzése, támogatása (DS, Centropa)
• Határ menti kapcsolatok élénkítése, új együttműködési terek ösztönzése 
(EGTC, város kapcsolatok) 
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Tanulságok a magyar fejlesztés politika számára Tanulságok a magyar fejlesztés politika számára 

A holnap két nagy fejlődési övezete Európában ?A holnap két nagy fejlődési övezete Európában ?

Köszönöm a figyelmüket!

rechnj@sze.hu

Köszönöm a figyelmüket!

rechnj@sze.hu


