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A regionális versenyképesség 
meghatározása
Melyek az Európai Unió legversenyképesebb 
régiói? A nemrégiben nyilvánosságra hozott 
harmadik regionális versenyképességi index 
feltárja a részleteket. 

A regionális versenyképességi index (Regional Competit-
iveness Index, RCI) 2017. február 27-én nyilvánosságra 
hozott legújabb változata a fővárosi régiók és a más 

nagyvárosi térséget magukban foglaló régiók fokozatos erő-
södését jelzi. 

Az EU észak-nyugati térségében e versenyképes régiók ked-
vező hatásai továbbgyűrűznek a régió határán, javítva a szom-
szédos régiók versenyképességét. Az Unió keleti és déli 
tagállamai esetében azonban a fővárosi régió közelsége úgy 
tűnik, hogy nem növeli a versenyképességet. Ez az egyedülálló 
index rávilágít olyan összefüggésekre is, amelyet a nemzeti 
versenyképességi indexek nem képesek feltárni. 

Az RCI 2010-es és 2013-as változatához képest Málta, vala-
mint Franciaország, Németország, Svédország, Portugália és az 
Egyesült Királyság több régiója javított eredményein, míg Cip-
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SZÁM*

Egyesült Királyság London és vonzáskörzete 100,00 1.

Egyesült Királyság Berkshire, Buckinghamshire és Oxfordshire 97,67 2.

Hollandia Utrecht 97,63 2.

Svédország Stockholm 97,21 4.

Egyesült Királyság Surrey, Kelet- és Nyugat-Sussex 93,95 5.

Dánia Hovedstaden 92,94 6.

Luxemburg Luxembourg 91,06 7.

Franciaország Île de France (Párizs és vonzáskörzete) 90,27 8.

Németország Oberbayern 89,68 9.

Egyesült Királyság Hampshire és Wight-sziget 88,61 10.

Finnország Helsinki-Uusimaa 88,26 11.

Hollandia Amszterdam és vonzáskörzete 87,34 12.

Németország Darmstadt 86,66 13.

Németország Hamburg 85,28 14.

Németország Karlsruhe 85,23 15.

Hollandia Noord-Brabant 85,13 16.

Egyesült Királyság Cheshire 85,08 17.

Hollandia Zuid-Holland 84,81 18.

Belgium Brüsszel és vonzáskörzete 84,12 19.

Németország Stuttgart 83,75 20.

* Ugyanaz a rangsorszám abban az esetben került kiosztásra, amikor két régiónak a 0–100 közötti skálán  
elért pontszáma közötti különbség nem haladja meg a 0,1 pontot.
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rus, a görög, az ír és az utóbbi időben 
a holland régiók teljesítménye csök-
kenni látszik. Az EU keleti régióiban 
a versenyképesség a három mérési 
időszakon keresztül változatlan szinten 
maradt. 

Első kiadása óta az EU egyre több régi-
ója használja az RCI-t erősségeik 
és gyenge pontjaik azonosításához, 
valamint fejlesztési stratégiáik kialakí-
tásához. E gyakorlat megkönnyítése 
érdekében az RCI legutóbbi változatához 
új online eszközként interaktív ered-
ménytáblák is készültek, amelyek leegy-
szerűsítik egy adott régió összevetését 
a többivel. Az eszköz összehasonlítja 
a kiválasztott régiót az összes többi 
régióval, valamint az azonos fejenkénti 
GDP-vel rendelkező régiókkal. 

Ezek az eredménytáblák, továbbá 
az interaktív térképek, a sugárdiagra-
mok, a módszertani dokumentum és az 
adattáblázatok megtekinthetők az RCI 
holnapján: http://europa.eu/!qN87MJ. 

Az RCI alapja a Világgazdasági Fórum 
által kidolgozott globális versenyképes-
ségi index, amelyet az EU regionális 
szintjéhez igazítottak. Az RCI a verseny-
képesség több mint 70 mutató által leírt 
11 vetületéből tevődik össze; e mutatók 
témák széles körét fedik le az innováci-
ótól, a kormányzáson, a közlekedésen, 
a digitális infrastruktúrán, az egészsé-
gen át a humántőkéig. 

Az RCI figyelembe veszi a régiók gazdasági fejlettségét azáltal, 
hogy a kevésbé fejlett régiókban nagyobb súlyt helyez a ver-
senyképesség alapvető tényezőire, a fejlettebb régiókban pedig 
az innovációs tényezőkre.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://europa.eu/!qN87MJ
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Regionális versenyképességi index – RCI 2016
Az index értékei az alacsonytól (negatív) a magasig (pozitív) terjednek.
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