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FEJLETTSÉGI KÜLÖNBSÉGEK KÖZÉP-KELET 
EURÓPAI HATÁR MENTI RÉGIÓKBAN  

(Development differences between Central and Eastern 
European regions by country borders) 
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A tanulmány közép-kelet európai határ menti régiókat hasonlít össze fejlettségi szempontokból. 
Megvizsgáljuk a határtérség általános jellemzőit, a régió térszerkezetét, gazdasági potenciálját valamint 
a határon átnyúló együttműködési lehetőségeket is. A vonatkozó szakirodalom áttekintése után a 
regionális GDP, munkanélküliség, foglalkoztatottság és K+F mutatók alapján kerülnek bemutatásra a 
regionális eltérések. A tanulmány célja a különbségek feltárása, amely ismeretében célzott regionális 
politikákat lehet alkalmazni a térség gazdasági egyenlőtlenségeinek mérséklése, a kooperáció 
elősegítése érdekében. 

Bevezetés 

A tanulmány öt közép-kelet-európai ország, Ausztria, Szlovákia, Csehország, 
Lengyelország és Magyarország egymáshoz közeli, határ menti régióit hasonlítja 
össze fejlettségi szempontból EU NUTS 2 szinten. Ezen területek közti 
együttműködésnek történelmi vonatkozásai is vannak, gazdasági-társadalmi 
szempontból hatnak egymásra és az autóipari koncentráció is közös bennük. A 
térség vállalkozásai közt gyakori az együttműködés, illetve az Európai Uniós 
források is támogatják a határon átnyúló projekteket. Közép-Kelet-Európában ipari 
koncentrációt mutató, dinamikusan fejlődő térséget képez ez a határ-menti sáv, amit 
bizonyít, hogy a szakirodalomban közismert „Közép-Európai Kék Banán” része a 
terület.  

A regionális fejlettségi különbségek vizsgálatához többféle mutató alkalmazható, 
többek között a regionális GDP, a munkanélküliség, foglalkoztatottság alakulása, 
ipari koncentrálódás és a kutatási-fejlesztési tevékenység aránya. Jellemzően 
EUROSTAT adatok kerülnek felhasználásra. A vizsgált időintervallum 2004-től 
napjainkig tart, bemutatásra kerülnek az EU bővítés óta végbement változások. A 
következő régiókat vesszük sorra a munkában: Ausztria (Burgenland, 
Niederösterreich, Wien), Szlovákia (Bratislavský region, Západné Slovensko, 
Stredné Slovensko), Csehország (Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko), 
Lengyelország (Małopolskie, Śląskie, Opolskie), Magyarország (Nyugat-Dunántúl, 
Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország).  



 
 

A tanulmány célja ezen térség régióinak összehasonlítása, bemutatása, hiszen a 
fejlettségi különbségek ismeretében lehet olyan célzott stratégiákat, regionális 
politikákat alkalmazni, amelyek a gazdasági fejlődést, a kooperációt segítik és a 
régiók kohézióját erősítik. 

A tanulmány megírását és megjelenését a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0010 
azonosító számú, "Tehetséggondozási rendszer és a tudományos-képzési műhelyek 
fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen" című projekt támogatta. A tanulmány az 
azonos projekt keretei között a Széchenyi István Egyetem Regionális és 
Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának "Közép-Európa versenyképessége" c. 
kutatási témájában készült. 
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1. ÁBRA 
A vizsgáltba bevont régiók 
(The investigated regions) 

Forrás: Saját szerkesztés 

A határtérség jellemzői, térszerkezet 

A tanulmány egy meghatározott, határ menti régiókból álló térség elemzését tűzi 
ki célul. A választott terület vizsgálatához elsőként meg kell ismerni a határtérség, 
mint fogalom jellemzőit, specifikusságait, Közép-Európa térszerkezeti jellemzőit és 
a vizsgált térség történelmi vonatkozásait, formáló tényezőit. A határtérség 
hagyományos értelmezés szerint az a terület, amelyre az államhatárok megléte 
jelentős befolyást gyakorol, mind gazdasági mind társadalmi értelemben (Hansen 
1983). Napjainkban inkább az a definíció lehet helytálló, amely figyelembe veszi, 



 
 

hogy az Európai Unióban az államhatárok korlátozó szerepe megszűnt. Hardi 
(2008) szerint azt tekinthetjük határmenti térségnek, amelynek életét a szomszédos 
területtel fenntartott interakciók befolyásolják, a város-és közlekedéshálózat 
kapcsolódásai, a lakosok társadalmi-gazdasági jellemzői is hatnak rá. Kiemeli 
azonban, hogy míg az EU belső határai az átlépés szabadságát biztosítják ugyan, a 
mindennapi életet szabályozó rendszerek (adminisztratív, állami, közigazgatási stb.) 
eltérései fennállnak. Martinez (1994) modellje a határ menti térségek interakcióit 
foglalja össze és a következő négy szintjét különbözteti meg a kapcsolatoknak: 1.) 
elidegenedett határtérség, 2.) egymás mellett létező határtérség, 3.) kölcsönösen 
együttműködő határtérség, 4.) integrált határtérség. Az általunk vizsgált régiók a 
harmadik és negyedik szint között helyezkednek el, hiszen az országok kapcsolata 
baráti, kooperatív, több helyen nagyon erős stabilitással jellemezhető, azonban a 
teljes összeolvadás gazdasági és társadalmi értelemben még nem történt meg. 

Európa térszerkezetének leírására számos modellt alkottak már, melyek főként a 
centrum-periféria elméletből indulnak ki. Szabó (2009) a különféle térszerkezeti 
ábrákról szóló kritikai szemléletű összefoglaló művében áttekinti a fejlettségi 
különbségeket, gazdasági fejlettségi csomópontokat grafikusan leíró modelleket, 
mint például a közismert arany háromszög, kék banán, vörös polip és más beszédes 
nevű térszerkezeti ábrák. Az egyik leghíresebb ilyen alakzat a Kék Banán, a nyugat-
európai gazdasági centrum, úgynevezett magterület, ahol az egy főre jutó GDP 
értéke a legmagasabb. Ezután ismerteti a Gorzelak által először említett Közép-
európai Bumeráng (más forrásokban Közép-európai Kék Banánként is előfordul), 
mint térszerkezeti ábra felbukkanását. A rendszerváltás után Közép-Kelet Európa 
gazdasági fejlődése megindult, az infrastruktúrával leginkább ellátott, innovatív 
térségek, fővárosi régiók gazdasága kezdett fellendülni. Az északról Gdansk, 
Poznan, Wroclaw, Prága, Brno, Pozsony, Bécs és Budapest érintésével felrajzolható 
zóna formailag hasonlít nyugati párjához, innen ered a párhuzam. Cséfalvay (1999) 
szerint azonban messze nem ér a Kék Banán nyomába, gazdaságilag jóval elmarad 
tőle, nem bír olyan tradicionális történelmi gyökerekkel és a városai sem kötődnek 
olyan sok szállal egymáshoz. (Szabó 2009) „Közép-Kelet Európa vajon csak a 
nyugati gazdasági centrum (Kék Banán) perifériája lenne?” – teszi fel a kérdést 
Tagai (2004, 3.o.). Kelet- Közép Európa gazdasági potenciálterét vizsgáló 
kutatásában. A közép-európai erőtér nem vizsgálható meg önmagában, szükséges a 
tágabb környezetének figyelembe vétele is. Egyes területek, régiók térerősségét 
nem csak gazdasági erejük, hanem fekvésük, pozíciójuk is befolyásolja. Európa 
centrumterülete, magterülete megfeleltethető a Kék Banán térségének, melynek 
belső (közép európai) része rendkívül magas potenciálértékkel bír (17 milliárd Euró 
/ km felett). A magterület szélétől a gazdasági potenciáltér folyamatosan csökken, 
az országhatárok pedig látványosan tagolják a térerősséget. (Tagai 2009).  

A Közép Európában bekövetkezett rendszerváltás, majd a volt szocialista 
országok EU csatlakozása számos lehetőséget teremtett a határok merev elválasztó 
szerepének gyengülésében. Közép-Kelet Európában pedig különösen sűrű a határok 
érintkezése, határsűrűsödési metszéspontok száma. (Baranyi 2009). Ezen közép-
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kelet európai térség pedig évszázadok óta szoros kapcsolatban áll egymással, 
fejlődésük elképzelhetetlen volt egymás nélkül, a történelem során az egykori 
Habsburg Birodalom része volt az országok többsége. (Tagai 2009). A szlovák-
osztrák-magyar hármashatár vidéke, dél-cseh területekkel együtt Európa egyik 
legdinamikusabb térségének tekinthető, elsősorban Bécs, Pozsony központi 
funkciói miatt. Az itt elhelyezkedő régiók pedig már az Osztrák-Magyar 
Monarchiában is centrumtérségek, fejlett területek voltak. (Hardi 2008). Az utóbbi 
két vélemény szemben áll Csévalfay (1999) Szabó Pál által interpretált azon 
gondolataival, miszerint az osztrák-magyar-szlovák illetve cseh és lengyel 
határtérség (az úgynevezett Közép-európai Bumeráng egy része) csak halvány 
leképezése Európa centrumtérségének és nem rendelkezik hagyományos gazdasági 
kapcsolatokkal. A tanulmányban azt a nézetet képviseljük, hogy a vizsgált terület 
dinamikusan fejlődő térség, határon átnyúló kapcsolatainak történelmi vonatkozásai 
jelentősek, a jövőre nézve pedig további fejlődésre, gazdasági stabilitásra számíthat, 
melyet az autóipari koncentráció mellett a városoknak köszönhet.  

Járműipari vonatkozások 

Közép-Kelet Európa ipari térségeinek fejlődése a második világháború után vett 
nagy lendületet, előtte főként mezőgazdasági termelés volt a jellemzőbb. A 19. 
század végén, 20. század elején a nemzetállamok kialakulása során megmutatkoztak 
fejlődésbeli különbségek, amelynek oka az eltérő társadalmi-gazdasági 
jellemzőkben keresendő, például Csehország már az Osztrák-Magyar 
Monarchiában is ipari központ volt. A szocializmus idején az egész térségben nőtt 
az iparban foglalkoztatottak aránya, ami főként a nehéziparnak volt köszönhető. 
(Hardi 2012).  

A gépgyártáson belül a gépkocsigyártás aránya alacsony volt, az 50-es évektől 
kezdődően kezdődött meg inkább az autók előállítása. A járműgyártás az adott 
nemzetgazdaságban alakított ki kapcsolatrendszert. A KGST által kijelölt 
szakosodás mellett az országok saját piaci lehetőségeik növelésére törekedtek az 
autóiparban. Az autóbuszgyártás hagyományosan Magyarországon volt jellemző, de 
például Csehországban is megjelent. A személygépkocsi és teherautó kapacitások 
kiépülése is megkezdődött a szocialista országokban, ám még mindig hiánycikknek 
minősültek. Napjainkban egy meghatározott térségre összpontosulnak az autóipar 
összeszerelő üzemei, az Észak-Dunántúlon, Szlovákia nyugati részén, Csehország 
közép-keleti részén illetve Lengyelország déli régióiban. A térség jó logisztikai 
infrastruktúrával és kapcsolatokkal rendelkezik. (Hardi 2012) 

1. TÁBLÁZAT 
A vizsgált térség gépjárműgyárai 

(Automotive factories in the investigated regions) 



 
 

Település Régió Gyár 
Gyártás 
kezdete 

Gyártás 

Csehország (összesen 11 autógyár) 

Koprivnice Moravskoslezsko Tatra 1990 autó, 
teherautó 

Nosovice Moravskoslezsko Hyundai Motor 
Manufacturing 

2008 autó 

Trebic Jihovýchod Tedom Divize 
Bus 

1990 busz 

Lengyelország (összesen 16 autógyár) 

Bielsko-Biala Śląskie Fiat-GM 
Powertrain 

1990 motorgyártás 

Gliwice Śląskie General Motors 
Manufacturing 
Polan / Opel 
Polska 

1998 autó 

Niepolmice Małopolskie MAN 
Nutzfahrzeuge 

2007 teherautó 

Tychy Śląskie Fiat Auto Poland 1990 autó, 
motorgyártás 

Magyarország (összesen 4 autógyár) 

Esztergom Közép-Dunántúl Magyar Suzuki 
Zrt 

1991 autó 

Győr Nyugat-Dunántúl Audi Hungária 
Motor Kft 

1993 autó, 
motorgyártás 

Szentgotthárd Nyugat-Dunántúl General Motors 
Powertrain - 
Magyarország 
Autóipari Kft 

1991 motorgyártás 

Szolvákia (összesen 3 autógyár) 

Pozsony Bratislavský 
region 

Volkswagen 
Slovakia 

1991 autó 

Nagyszombat 
(Trnava) 

Západné 
Slovensko 

PCA Slovakia 
(PSA Peugeot, 
Citroen) 

2006 autó 

Zsolna 
(Zilina) 

Stredné 
Slovensko 

Kia Motors 
Slovakia 

2004 autó, 
motorgyártás 

Ausztria (összesen 4 autógyár) 
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Település Régió Gyár 
Gyártás 
kezdete 

Gyártás 

Bécs (Wien) Wien Opel Wien Gmbh  autó, 
motorgyártás 

Forrás: Saját szerkesztés Dusek (2012, 285.o.) alapján 

Az 1. számú táblázatból látható, hogy a vizsgált térségben nagy az autóipari 
koncentráció, hiszen az egyes országok autógyáraiból több az adott régiókban 
található. Számos gyár a rendszerváltás után települt a közép-kelet európai 
országokba, de az Európai Unióhoz való csatlakozás után is nőtt a gépjárműgyárak 
száma.  

A járműiparral rendelkező régiók (egy NUTS 3-as szinten végzett felmérés 
szerint) versenyképessége „átlagosan jelentősen meghaladja a járműiparral nem 
rendelkező térségeket”. (Dusek 2012, 288.o.) Ezeken a területeken alacsonyabb a 
munkanélküliségi ráta, a jövedelemteremtő képesség is magasabb, a gazdasági 
aktivitás jelentős. (Dusek 2012) 

Határon átnyúló együttműködések 

Az Európai Unió tagországainak határrégiói általában gazdasági, történelmi, 
társadalmi problémák, konfliktusok területeinek is tekinthetők. Sajátosság a 
határmentiségnek és periférikusságnak az egybeesése főként az elmaradottabb 
térségekben. Kellő összefogással azonban az EU fejlesztési forrásait megfelelően 
hasznosítva, kölcsönösen előnyös fejlesztésekre fordíthatják azt a határrégiók. 
Baranyi (2009) kitörési pontként értelmezi az úgynevezett eurorégiókat, melyek a 
periférikus jelleg felszámolásáért, fejlettségi különbségek mérsékléséért, integráció 
erősítéséért sokat tehetnek. Kelet- Közép Európában a határ menti 
együttműködések intézményi modelljei csak a rendszerváltás után kezdtek 
kialakulni, míg Nyugat-Európában ennek a Gazdasági Közösség létrejöttéig 
visszavezethető hagyományai vannak. (Baranyi 2009). A határon átnyúló 
együttműködések elősegítése az Európai Unió egyik fő prioritását képezi, a térségi 
szereplők hosszú távú, intézményesített együttműködéseit teszik lehetővé, amelyek 
válaszul szolgálnak a lokális gazdasági és társadalmi problémákra. A programoknak 
azonban hátráltató tényezői is vannak, például, hogy nincsenek megfelelő 
hatáskörök helyi szintre telepítve, túl hangsúlyos a központi irányítás szerepe illetve 
a szakmai tudás hiánya (pályázatírás, határon átnyúló együttműködési lehetőségek 
ismerete) (Pintér 2010). Azok a régiók, melyek az uniós támogatásoktól várják a 
boldogulást és kizárólag az aktuális fejlesztéspolitikai célok megvalósítását tűzték 
ki, nem tudtak javítani pozíciójukon. Azok a területek lehetnek sikeresek amelyek 
nemcsak a hagyományos fejlesztéspolitikai irányzatokra koncentrálnak, hanem az 
innováció, üzleti szolgáltatások, modern iparszervezés, humán-erőforrás fejlesztés 
területére fektetik a hangsúlyt. (Horváth 2004). A különböző határon átnyúló 



 
 

szerveződéseknek tehát nagy szerep jut a területfejlesztésben, regionális 
egyenlőtlenségek leküzdésében. Az interregionális szervezetek három típusba 
sorolhatók (Baranyi 2009):  

1. Munkaközösség – kevésbé integrált, lazább szerveződés 

2. Eurorégió – államhatárt áthidaló, széles hatókörű együttműködés 

a) nagyrégiós modell – nagyívű határon átnyúló, regionális, 

tartományi vagy megyei együttműködések (trans border) 

b) kisrégiós modell – megyék, kistérségek, városok együttműködése 

(cross border) 

3. Rövid távú, projekt szintű, településközi együttműködés – ad hoc 

jellegű, alkalmi kooperációk 
Több, közép-európai országot érintő, főként nagyobb, regionális jelentőségű 
városok súlyára építő együttműködés például a 2003-ban alakult Centope (Central 
European Region) nevű határon átnyúló kezdeményezés, melynek fő célkitűzése a 
régió versenyképességének javítása. Résztvevők: Ausztria (Bécs, Alsó Ausztria, 
Burgenland), Csehország (Dél-Morva régiók), Szlovákia (Pozsony, Nagyszombat 
régiók), Magyarország (Győr-Moson-Sopron és Vas megye) illetve jelentős 
városok (Pozsony, Brno, Eisenstadt, Győr, Sopron, Szombathely, St.Pölten, 
Nagyszombat). A Centrope projektjeivel az alábbi négy terület támogatását tűzte ki 
célul: 

- Tudásrégió: tudás alapú gazdaság megteremtése, határon átnyúló 

együttműködések elősegítése tanulók, kutatók között, K+F 

támogatás. Fő célok az innováció támogatása és kutatási 

együttműködések segítése, energiahatékony gazdálkodás 

megteremtése, mobilitás javítása, biotechnológia fejlesztése, 

információs és kommunikációs technológia fejlesztése, terjesztése. 

- Humán erőforrás: képzések javítása, kialakítása, tudás-és 

információ bázis megteremtése, civil szervezetek határon átnyúló 

együttműködéseinek segítése, „közös munkaerőpiac” 

megteremtése 

- Területi integráció: közlekedési és logisztikai központ kialakítása, 

környezetkímélő közlekedésirányítás, fenntartható városfejlesztés 

támogatása illetve a régió összekovácsolása érdekében 

adminisztrációs egységesítés, összehangolás. 

- Kultúra és turizmus: turisztikai hálózatok együttműködése, 

identitás teremtése, kulturális termékek népszerűsítése. (Centrope 

Stratégia 2013) 
Jól látható, hogy a Centrope együttműködés nem csupán fejlesztéspolitikai célokat 
kíván megvalósítani, a térség integrációját, egy közös identitás kialakulását, tudás 
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alapú gazdaság megvalósulását kívánja elérni a kulturális értékek megőrzése illetve 
a civilek határon átnyúló kapcsolatainak támogatása mellett.  

Fejlettségi különbségek bemutatása 

Ezen fejezetrész a vizsgálatba bevont régiók fejlettségi különbségeit mutatja be az 
EU csatlakozás óta eltelt időszakban. Nyilvánvaló, hogy a kiválasztott közép-kelet-
európai országok, ezen belül is elsősorban a volt szocialista országok gazdaságára a 
rendszerváltás volt a legnagyobb hatással, ám fejlődésükben, felzárkózásukban 
fontos lépcsőnek tekinthető az Uniós csatlakozás. A térséget NUTS 2-es szinten 
vizsgáljuk meg, melynek oka a regionális adatok elérhetősége. NUTS 3-as és 
alacsonyabb szinteken nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű és típusú 
Eurostat adat, az országok nemzeti statisztikái is hiányosságokat illetve eltéréseket 
mutatnak. NUTS 1-es szintű vizsgálatot sem tekintünk megfelelőnek, mert a 
regionális eltéréseket kevésbé pontosan mutatná be. Tisztában vagyunk vele, hogy a 
NUTS 2-es lehatárolásnak is vannak elemzési korlátai, számos régión belüli 
különbség elhalványul, néhány ország összes régiója hasonló kategóriában vesz fel 
értékeket, a különbségek emiatt nem látszanak markánsan, ugyanakkor ez a 
lehatárolás már alkalmas a főbb makrogazdasági folyamatok elemzésére. A vizsgált 
határtérség bemutatása önmagában kiragadva inadekvát lenne, ezért fontosnak 
tartjuk, hogy ne csak a választott régiókat egymással, hanem a régiót magába 
foglaló ország többi részével is összehasonlítsuk. 

A fejlettségi különbségek bemutatására elsőként a regionális GDP változását 
vizsgáljuk meg. Az értékeket vásárlóerő paritásban fejeztük ki a jobb 
összehasonlíthatóság és az inflációs hatás kiküszöbölése miatt. A második ábrán jól 
látszik, hogy a legfejlettebb régiók Ausztriában találhatók, egységesen 20 000 Euró 
per főnél is magasabb GDP értékkel. Kiemelkednek még a fővárosi régiók a 10 és 
20 ezer Euró per fő közötti értékeikkel, ami az ipari és népességi koncentrációt jól 
mutatja. A legfejletlenebb területek Lengyelországban illetve Szlovákia keleti 
részén találhatók. Összességében megállapítható, hogy keletre haladva csökken az 
egy főre jutó GDP értéke, ugyanakkor a fővárosi régiók kivételt képeznek. A 
határvonalak megszakító ereje is jól tükröződik Csehország esetében, ahol a 
hasonló fejlettséggel bíró „vidéki” területeket a gazdaságilag erősebb Ausztriától 
illetve gyengébb Szlovákiától és Lengyelországtól elválasztja.  

2. ÁBRA 
Az egy főre jutó regionális GDP 2004-ben vásárlóerő paritásban  

(Regional GDP per capita in PPP in 2004) 



 
 

Forrás: Saját szerkesztés EUROSTAT adatok alapján  

A kiválasztott határtérségről elmondható, hogy az osztrák régiók messze felette 
teljesítenek a többi országhoz képest, kiemelkedik továbbá a Budapestet illetve 
Pozsonyt magába foglaló térség. A cseh és a két magyar dunántúli terület hasonló 
egy főre jutó GDP értékeket produkál, 7 illetve 10 ezer Euró közötti a GDP/fő 
értéke. A nem fővárosi szlovák területek és egy lengyel régió (Slaskie) fejlettsége 
hasonló, 5 és 7 ezer Euró közötti GDP értékekkel bír. A másik két lengyel terület a 
legelmaradottabb 2004-ben. A Slaskie régióban található autóipari koncentráció 
okozza a térség kiemelkedését. 

Megvizsgáltuk a 2004 és 2010 között végbement változásokat, ami alapján 
kijelenthető, hogy összességében a térségben javult a gazdasági helyzet az időszak 
elejéhez képest. A 2009-es válság ellenére Magyarország kivételével mindenhol 
nagyságrendekkel magasabb a GDP per fő értéke (3. ábra). Ausztria tovább növelte 
gazdasági termelékenységét, még magasabb értékeket produkál. A fővárosi régiók 
kiemelkedése most is jellemző, a vizsgált időszak elejéhez képest Prága, Varsó, 
Pozsony is javított pozícióján. A legnagyobb változás Lengyelországban és 
Szlovákiában következett be, a korábbi leszakadó lengyel területek gazdaságilag 



 464

fellendültek illetve Szlovákia legelmaradottabb keleti régiója is kezd felzárkózni. 
Egy nyugat-keleti periférikusság megfigyelhető a szlovák, a lengyel és a magyar 
gazdaság tekintetében, hiszen egyre keletebbre haladva az országhatártól csökken 
az egy főre jutó GDP (a fővárosi régiók kivételt képeznek). A vizsgált határtérség 
tekintetében elmondható szintén, hogy a lengyel régiók produkálták a legnagyobb 
változást, mindhárom határ menti terület egy főre jutó GDP-je 7 és 10 ezer euró 
közé esik már. Szlovákiában Pozsony térsége elérte a 20 ezernél magasabb értéket, 
míg második legfejlettebb régiója (Západné Slovensko) meghaladja a 10 ezres GDP 
per fő határt. Az, hogy a válság hatására több régió gazdasága növekedni tudott, a 
szlovákiai euró bevezetéssel, fokozott külföldi működő tőke beáramlással, 
Lengyelország iparának fellendülésével és a cseh gazdaság további erősödésével 
magyarázható.  

3. ÁBRA 
Az egy főre jutó regionális GDP 2010-ben vásárlóerő paritásban (Euró)  

(Regional GDP per capita in PPP in 2010 (Euro)) 

Forrás: Saját szerkesztés EUROSTAT adatok alapján 



 
 

 
A továbbiakban egy másik fontos, gazdasági fejlettséget jelző mutató, a 

munkanélküliségi ráta szintjét vizsgáljuk meg, szintén a térségre, majd országokra, 
végül a kiválasztott határrégióra vonatkozóan 2004 és 2009 között. Több régió 
esetében az Eurostat nem közölt 2009-nél frissebb adatokat, így nyilvánvaló, hogy a 
válság miatt bekövetkezett recesszió hatása érzékelhető lesz és a 2010-11 után 
következő, több régióban végbement fellendülés még nem látszik az adatokban. 

A munkanélküliségi ráta 2004-ben vegyes képet mutatott a közép-kelet európai 
országokban. Összességében a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta Ausztriában 
volt, de a magyar Nyugat-Dunántúl és Közép-Magyarország régiókban is 5% alatti 
volt ez az érték. Prága régiója emelkedett még ki az alacsony munkanélküliség 
tekintetében. Lengyelország produkálta a legmagasabb munkanélküliségi rátát, 
számos régiójában 20 százalék feletti volt. Érdekesség, hogy például egy fővárosi 
régió, Bécs magasabb munkanélküliségi rátával bír, mint a környező Alsó-Ausztria. 
Egy észak felé növekvő tendencia figyelhető meg az állástalanok tekintetében. Az 
általunk vizsgált határmenti terület is szintén vegyes képet mutat.  

4. ÁBRA 
A munkanélküliségi ráta 2004-ben (%) 

(Unemployment rate in 2004 (%)) 
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Forrás: Saját szerkesztés EUROSTAT adatok alapján 
 
2009-re jelentős átalakulás figyelhető meg a munkanélküliség szerkezetében, a 

legnagyobb változást itt is Lengyelország produkálta. A gazdasága fellendülésének 
köszönhetően jelentős mértékben nőtt a munkahelyek száma, 20% felett sehol nem 
volt a munkanélküliségi ráta. A legnagyobb munkanélküliség közép- kelet-
szlovákiai és észak-magyarországi régiókban figyelhető meg. Az általunk vizsgált 
határtérségről összességében elmondható, hogy kedvezően alakul a 
foglalkoztatottság, Burgenland, Alsó-Ausztria és Pozsony régiójában 5% alatti a 
munkanélküliségi ráta, Magyarország és Csehország vizsgált területein illetve két 
lengyel régióban 5-10% közötti, ami a válság évében nem tekinthető rossz értéknek. 
10 és 15 % között két régió található, a lengyel Opolskie és Nyugat-Szlovákia 

(Západné Slovensko). Egyedül a Közép-Szlovákia régió bír rosszabb értékekkel a 
kiválasztott határtérségben. A munkanélküliség alacsonyabb szintje többek között 
az autóiparnak köszönhető, egy kivétellel, ami Burgenland, ahol elsősorban a 
mezőgazdaság a jelentős. 

5. ÁBRA 



 
 

A munkanélküliségi ráta 2009-ben (%) 
(Unemployment rate in 2009 (%)) 

Forrás: Saját szerkesztés EUROSTAT adatok alapján 
 
A tanulmányban továbbá megvizsgáljuk a kutatás-fejlesztésre fordított összeg 

alakulását a térségben. Az adatokból leszűrhető, hogy Ausztriában fordítanak a 
legtöbbet K+F-re, a többi országban pedig inkább a fővárosi régió kutatás-
fejlesztési kiadásai jelentősek. Azok a régiók, melyek eddig is sokat, 200 Euró per 
fő fölötti összeget költöttek 2004-ben, a vizsgált időszak végén is magas értékekkel 
bírtak. Prága és környéke illetve Pozsony régiója az eltelt időszak végére még több 
kiadással rendelkezik ezen a téren. A vizsgált határtérségben a Nyugat-Dunántúl 
régióban csökkentek a K+F kiadások illetve a cseh területeken is kevesebbet 
fordítottak rá. Az autóiparral rendelkező térségekben fontos lenne a kutatás-
fejlesztés támogatása, a visszaesés a válság időszakának tudható be. Több határon 
átnyúló együttműködési program, például a Centrope is támogatja az innovációt, 
kutatást. 
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6. ÁBRA 
Egy főre jutó K+F kifizetések 2004-ben (Euró) 

(R&D payment per capita in 2004(Euro) 

 
Forrás: Saját szerkesztés EUROSTAT adatok alapján 
 

7. ÁBRA 
Egy főre jutó K+F kifizetések 2004-ben (Euró) 

(R&D payment per capita in 2004(Euro) 



 
 

Forrás: Saját szerkesztés EUROSTAT adatok alapján 

Összegzés 

A tanulmányban áttekintettük Közép-Kelet Európa egy határtérségének gazdasági 
mutatóit, fejlettségi különbségeit illetve a határtérségek jellemzőit. Egy ország 
határterületei elhelyezkedésüknél fogva tartozhatnak peremterületekhez, de egy 
dinamikusan fejlődő térséghez is. Esetünkben az utóbbi, szerencsés helyzet áll fenn, 
hiszen Magyarország nyugati része, Ausztria keleti területei, a Nyugat-Szlovák 
régiók, keleti cseh területek és déli lengyel körzetek egy gazdaságilag stabil, 
fejlődő, jelentős autóiparral rendelkező térség részei. Számos határon átnyúló 
együttműködési program, projekt segíti a további integrációt mind gazdasági, mind 
társadalmi értelemben. Az EU csatlakozás ezért egy állomáspontnak tekinthető a 
vizsgált régió életében. 2004 óta számos gazdasági mutató javult, összességében 
nőtt az egy főre jutó GDP értéke, csökkent a munkanélküliség. A foglalkoztatás 
kedvező alakulása elsősorban az autóiparnak tudható be, de a szolgáltatási szektor 
sem elhanyagolható tényező. Még a 2009-ben tetőpontját élő gazdasági válság sem 
tudta oly mértékben visszavetni a terület fejlődését, hogy gazdasági mutatói jelentős 
mértékben és tartósan alacsonyak lettek volna. Magyarországról sajnos inkább 
stagnálás, némi visszaesés mondható el, még a Nyugat-Dunántúl régiója és a 
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fővárosi régió koncentrált ipara sem tudta kompenzálni a recessziót kellő 
mértékben. A válság a kutatás-fejlesztésre fordított kiadások tekintetében érezteti 
hatását, ahol eddig is keveset költöttek rá, méginkább visszaesett. Szerencsére 
azonban voltak olyan régiók, melyek K+F kiadásaikat növelni tudták. 

A határon átnyúló együttműködések támogatása, a fejlődő, dinamikus városok 
kooperációjának segítése és az autóipari kapcsolatok bővítése mellett a társadalom 
felé is egy nyitottságot, összefogást elősegítő programokat kell szorgalmazni, így 
érhető el a térség további fejlődése, növekedése. 
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DEVELOPMENT DIFFERENCES BETWEEN CENTRAL AND 
EASTERN EUROPEAN REGIONS BY COUNTRY BORDERS  

 

VERONIKA POREISZ 

 

This study compares the economic development at EU NUTS 2 level of boundary regions 
of 5 countries: Austria, Slovakia, the Czech Republic, Poland and Hungary. The 
collaboration between these areas has historic aspects, they influence each other 
economically and socially. Each of them has strong traditions in car industry. Moreover, the 
European Union supports the cross-border projects as well. This frontier lane is developing 
dynamically, and shows focus on the car industry. This Central and Eastern European area is 
part of the well-known „Central-European Boomerang”, wich is proved fact in the literature. 
There are several indicators, applicable for testing regional development differences, inter 
alia the regional GDP, unemployment rate, economic activity, industrial concentration and 
the rate of R&D. EUROSTAT and official statistical data of individual nations are being 
used in the analysis. The examined time interval expands from 2004 to present days, changes 
implemented since the EU expansion are being shown. The following regions will be 
detailed: Austria (Burgenland, Niederösterreich, Wien), Slovakia (Bratislavský kraj, Západné 
Slovensko), The Czech Republic (Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko), Poland 
(Małopolskie, Śląskie, Opolskie), Hungary (Western Transdanubia, Central Transdanubia, 
Central Hungary) The purpose of this study is the comparison of the regions in this area. If 
the developing differences are known, efficient strategies and regional politics can be set up. 
They can enhance economic development and support and may strengthen the cooperation 
and cohesion of regions. 


