Benkõ Péter*
KORRELÁCIÓ A HAZAI MEZORÉGIÓK
FEJLÕDÉSE ÉS VERSENYKÉPESSÉGE KÖZÖTT
(1996 – 2007)
Hazánk középszintû közigazgatási egységeinek (megyék, fõváros) vizsgálata elõtt nézzük
meg országunk fejlettségi mutatóit, helyét a nemzetközi erõtérben. Magyarország fejlettségi
szintje  ha a legfontosabb gazdasági-társadalmi mutatókkal mérjük  Európa középmezõnyében helyezkedik el. Fajlagos GDP-je az 19912007-es idõszakban a 21. és a 24. hely között
mozgott (utóbb vásárlóerõ-paritáson 19027 USD, az osztrák fele, a luxemburgi negyede és a
román több mint másfélszerese), Kelet-Közép-Európában rendszerint csak Szlovénia és Csehország, újabban Szlovákia elõzi meg. A 2007-es KSH-évkönyv által publikált félszáz ország
közül a legalacsonyabb, 1,1%-os növekedést produkálta. 2000 és 2007 között ugyanakkor XX.
századi történetünkhöz képest példátlan növekedést mondhattunk a magunkénak: hét év alatt
fajlagos GDP-nk az USA-éhoz képest annak 34,3%-áról 41,1%-ra emelkedett  igaz, a környezõ rendszerváltó országok még gyorsabb fejlõdést mutatnak. Hazánk foglalkoztatási rátája viszont e másfél évtized alatt (a kontinens 33 adatközlõ országa között) a 15. helyrõl az utolsók
közé került (2007-ben 57,3%), csak Horvátországé és Máltáé rosszabb. Hasonlóképpen kedvezõtlen az ország helyzete a fajlagos vásárlóerõ területén, 44,4 százalékkal Európában a 28-ak
vagyunk, vagyis a középmezõny alján helyezkedünk el. A rendszerváltó országok közül látványosan elhúzott Szlovénia, Csehország, de Észtország és Lettország, sõt Szlovákia is, az utóbbi
vásárlóereje az európai átlag 48,8 százaléka. Nálunk valamivel rosszabbul állnak a lengyelek,
és jóval lemaradva jönnek a horvátok (GfK Hungária, Budaörs , 2008: 20.) Az életminõség
terén  egy ENSZ-index szerint, amely többek között a fajlagos GDP-t, az oktatás szintjét és a
várható élettartamot vizsgálja  Európában szintén a középmezõnyben mozgunk, világviszonylatban 2007-ben a 36. helyen álltunk, a régióban e téren csak Szlovénia és Csehország elõz meg
bennünket (Pócs, 2007: 8). Országunk tehát az általános fejlettség terén félúton mozog Nyugat
és Kelet között. A perspektíva egyáltalán nem bíztató.
Magyarország a nemzetközi versenyképességi rangsorban a svájci IMD kutatóiskola mérése szerint  földrajzi fekvésébõl adódóan  az európai középmezõnyben, 2003-ban a 20., 2004ben 22. helyen található, utóbb  Lengyelország kivételével  mindegyik közép-európai ország
megelõzte. 2007 közepére ismét felkapaszkodtunk a 20. helyre, aminek okai nyilván a megszorító intézkedéseknek tudhatók be. Ekkor Kelet-Közép-Európában csak Észtország, Litvánia,
Csehország és Szlovákia állt jobban, s a legtöbb dél-európai állam  köztük Olaszország  is
lemaradt tõlünk. Világviszonylatban azonban az IMD szerint a 2003 és 2007 között  némi
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hullámzással a 30. helyrõl a 35. helyre kerültünk. A túlzott megszorító intézkedés restriktív
hatása egy idõ után olyan gazdasági negatívumokkal járt (a GDP és a foglalkoztatottság terén),
amelyek a versenyképességre további kedvezõtlen befolyást gyakorolnak. Így 2008 elejére  a
Centre for European Reform szerint  Magyarország versenyképessége a korábbi CER-méréshez képest az európai országok között három hellyel lépett hátra, a 22. helyrõl a 25. helyre
csúszott vissza, ezzel a kontinentális középmezõny közepérõl annak aljára került. A világ 55
legjelentõsebb országa között az IMD szerint 2008-ra  két év alatt  a 31. helyrõl a 38. helyre
hátráltunk, s a régió országai közül csupán a lengyeleket elõzzük meg. Országunk versenyképessége 2008 õszére tovább romlott, az IMF World Economic Forum jelentése szerint világviszonylatban az általa mért 2007-es 47. helyrõl egy év alatt a 62. helyre süllyedtünk. A WEF
ekkor már minden közép- és észak-európai, valamint még két tucat Európán kívüli országot
(köztük Kínát), sõt Oroszországot is elénk helyezte, a kontinensen csak a Balkánt és néhány
kelet-európai államot elõzünk meg. Ezzel modernkori történetünkben példátlanul az európai
középmezõnybõl az alsó harmadba kerültünk, jóval közelebb a Balkánhoz, mint Nyugathoz,
félúton Nyugat-Európa és Közép-Afrika között (Csád a 134.). (Benkõ, 2008: 10; CER, 2008: 1;
Török, 2008: 16. és Bartha, 2008: 100.) Jelentõsebb versenyképesség-vesztés tehát nem is régiórelációban, sokkal inkább világviszonylatban ért bennünket, hiszen amíg az ezredfordulót
követõ években csupán tucatnyi, fél évtizeddel késõbb már kétszer annyi Európán kívüli ország
elõzött meg minket. Magyarország így az évtized során elveszítette azt a relatív versenyelõnyét,
amellyel az ezredfordulón rendelkezett.
***
A hazai mezorégiók (megyék, fõváros) fejlettségének és fejlõdésének meghatározása során
az 1990 és 2007 közötti évekbõl származó statisztikai adatokat 14 ágazatban/változóban minden évrõl regisztráltam, területi rangsort állítottam fel és azt behatóan vizsgáltam. A KSH területi adatokkal jellemzett és idõbeli összevetésre alkalmas, kutatási tapasztalataim alapján jelzésértékûnek ítélt ágazatok, változók (indikátorok) fejlettségének átlagsorszáma megadja a megye
globális fejlettségének szintjét, változása pedig a fejlõdés dinamikáját. (Globális=az egészre
kiterjedõ  Magyar értelmezõ 1987: 465.) Ezek a változók a következõk: a gazdaságból: a
beruházások, az ipari alkalmazottak és a turizmus; az infrastruktúrából: a közutak, a vízvezeték- és csatornahálózat, a távközlés és a személygépkocsi-állomány; a környezetvédelem területérõl a vízvezeték- és csatornahálózat hosszúságának hányadosa; a kulturális életbõl: a moziés színházlátogatás; az életminõségre: az öngyilkossági, a munkanélküliségi ráta és az átlagkeresetek. A GDP és a foglalkoztatottság mutatóit  mint a versenyképesség szempontjából meghatározókat  külön és csupán az 1990-es évek közepe óta rendelkezésre állásuk miatt részben
más évekbõl vettem figyelembe. A következtetések levonása során más hasonló vizsgálatokat,
méréseket és számításokat is figyelembe vettem. A kutató kollégáktól, intézményektõl átvett
megállapításokat hivatkozással közlöm. Azok az adatok, amelyeknél nem található forrásmegjelölés, vagy a magam számításain, vagy pedig KSH közlésen alapulnak.
Az említett 14 változóval mért globális fejlettségi szint adatai szerint az ezredfordulóra az
ország három nagyrégióra oszlott: az átlagosnál fejlettebb Budapest és Észak-Dunántúl, alacsonyan fejlett a Dunától és a fõváros környéki agglomerációtól keletre fekvõ terület legnagyobb része, köztük pedig egy közepes fejlettségû övezet húzódik. Akadnak az adott földrajzi
nagytáj átlagától szignifikánsan eltérõ fejlettségû megyék is: Tolna és Borsod-Abaúj-Zemplén
a 90-es évek elsõ felében még közepesen fejlettnek számított, azonban dinamikájuk lelassult
és azóta inkább az elmaradottabb Alföldhöz sorolhatók, míg Pest megye fordított utat járt be.

70

XXI. Század – Tudományos Közlemények 2009/22

(Baranya és Fejér megye pedig helyet cserélt.) Csongrád és Heves megyék viszont a közepes
szinten állókhoz tartoztak és tartoznak ma is. (Ld. 1. és 2. ábra.)

1. ábra
A középszintû területi egységek átlagos globális fejlettségi szintje 1990 és 1996
között

Magas
Közepes
Alacsony

A fejlettségi szinttõl meg kell különböztetnünk a fejlõdés ütemét, hiszen az utóbbi már középtávon magában hordozhatja az elõbbi kategória megváltozását. Az 1990-es évtized elsõ
felében fõként a nyugati és központi megyék fejlõdtek dinamikusan, jórészt azok, amelyek
környezetükhöz képest viszonylag fejlettek voltak. A központi fejlõdõ magot fogta karéjba a
lemaradó, egykor túlnyomórészt nehézipari megyék láncolata (ide tartozott az ekkor hasonló
jellegû fõváros is), a közepes tempóban haladókat pedig a déli mezorégiók tették ki. (Ld. 3.
ábra.)
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2. ábra
A középszintû területi egységek átlagos globális fejlettségi szintje 1996 és 2007
között

Magas
Közepes
Alacsony

3. ábra
A középszintû területi egységek globális fejlõdési üteme 1990 és 1996 között

Gyors
Közepes
Lassú
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Az évtized közepétõl és az ezredfordulón a dinamikus zóna keletebbre húzódott, de még
mindig jórészt a központi térségeket ölelte fel, viszont már felerészben elmaradott megyéket
mozgatott meg. A felgyorsult fejlõdés oka mindenekelõtt a globális fejlettségi mutatók között
súlyozottan szereplõ infrastrukturális ágazatokat preferáló kormányzati és uniós felzárkóztatási támogatásokban keresendõ. A korábban közepes tempóban fejlõdõ déli megyék viszont lelassultak, ugyanis az agrárrégiók válsága a nehézipari megyékénél késõbb kezdõdött és idõben
elhúzódott. Dinamikájuk megtorpanását geopolitikai tényezõk (délszláv háborúk) is elõidézhettek. (Ld. 4. ábra.)

4. ábra
A középszintû területi egységek globális fejlõdési üteme 1996 és 2003 között

Gyors
Közepes
Lassú

Az ezredfordulótól számított kétharmad évtizedben az ország egésze szempontjából kedvezõ
trendváltozás következett be, nagyobbrészt viszonylag elmaradott térségek kapcsoltak gyorsabb ütemre, amíg a magasan fejlettek többségének gyarapodása erõteljesen mérséklõdött, a
közepesek egy része pedig differenciálódott. Különösképpen figyelemreméltó néhány dél- és
kelet-magyarországi megye megnövekedett dinamikája, és a fejlettebbek fele részének lemaradása. (Ld. 5. ábra.) Így tehát a nyugati és a keleti országrész között az elõzõ évtizedben mélyülõ
szakadék betemetõdni látszik.
***
A regionális fejlettség és fejlõdés felvázolását követõen az egyes térségek versenyképességét is vizsgálat alá vontam. A régiók, megyék fõként a központi támogatásokért, egyes városok
pedig a megye- vagy a régiószékhelyekért, kiemelt rendezvényekért versengenek. Helyzeti elõ-
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nyük azonban jelentõs különbségeket mutat, ami mindenekelõtt a térség GDP-jétõl és foglalkoztatottsági adottságaitól függ. Kutató kollégák versenyképességi vizsgálatot készítettek az
ezredforduló körüli évekrõl, egyúttal a számítások metodikáját is kidolgozták (Lengyel, 2000,
2006; Lukovics, 2006; Lukovics  Kovács, 2008). A többféle versenyképességi fogalom közül
a középrégiók esetében az ún. egységes vagy sztenderd kategóriát használtam, amely az egy
fõre jutó GDP-t és a foglalkoztatási rátát veszi alapul. (A GDP területi adatait a többihez képest
fél éves késéssel és  mint már jeleztem  csak 1994 óta publikálja a Központi Statisztikai
Hivatal.) Az 1996 és 2003 közötti idõszakban a versenyképesség regionális megoszlása alig
különbözött a fejlettségi szint térbeliségétõl, vagyis kedvezõbb helyzetûnek bizonyult az északi
megyék többsége: Gyõr-Moson-Soprontól Hevesig, és csekély képességûnek a déliek nagyobb
része: Baranyától Békésig (6. ábra). Köztük pedig egy közepes versenyképességû övezet húzódott. Csak elvétve akadt olyan megye, ahol a fejlettség és a versenyképesség két klaszterrel
különbözött (Vas és Nógrád).

5. ábra
A középszintû területi egységek globális fejlõdési üteme
2003 és 2007 között

Gyors
Közepes
Lassú
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6. ábra
A középszintû területi egységek versenyképességi szintje 1996 és 2003 között

Magas
Közepes
Alacsony

Az ezredfordulótól kitapinthatóan, de a 20032006-os idõszakban már jól láthatóan felborult a kilencvenes évek alapképlete, magas fokú versenyképességre tett szert néhány e téren
korábban gyengén álló megye, pl. Baranya, Csongrád és Borsod-Abaúj-Zemplén, és lemaradt
az egykor kedvezõ képességû Veszprém, Heves és Nógrád (7. ábra). Tehát az utóbbi években a
magas fokú versenyképesség már nem alkot összefüggõ nagyrégiót, hanem inkább valamiféle
mozaikot képez a megyékbõl.
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7. ábra
A középszintû területi egységek versenyképességi szintje 2003 és 2006 között

Magas
Közepes
Alacsony

Érdekes összevetni a fejlõdés dinamikáját a versenyképességgel, annak ellenére, hogy magától értetõdik: a kedvezõbb adottságú régiók gyorsabban fejlõdhetnek. Mégsem mûködik automatikusan az ok-okozati összefüggés, hiszen mindkét vizsgált idõszakban akad egy, illetve
három megye, ahol szöges ellentétben áll képesség és eredmény. Az ezredforduló körüli években Borsod-Abaúj-Zemplén megye alacsony fokú versenyképességgel rendelkezett, mert hét
év alatt 1,5 százalékponttal csökkent a foglalkoztatási rátája, és több mint hat százalékponttal
hátrált GDP-je az országos átlaghoz képest, mégis dinamikusan fejlõdött. Nem véletlen, hogy
egy kutató kolléga a megye jövõbeli versenyképességét a vizsgált idõszakban az észak-dunántúli megyék adottságaival azonosnak, s a többi összes relatíve fejletlennek minõsített megyével
ellentétben közepesen fejlettnek ítélte (Lukovics, 2006: 157). A globális fejlõdés üteme nemcsak  bár elsõsorban és áttételesen  a térségi GDP és foglalkoztatás növekedésétõl függ,
hanem pl. az infrastruktúraépítés (autópálya, vízvezeték, kultúra) döntõen központi finanszírozásától is. Borsodban éppen errõl volt szó, minthogy 2003-tól jelentõs mértékben közeledett is
a versenyképesség és a globális fejlõdés üteme.
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8. ábra
A középszintû területi egységek komplex helyzete 2003 és 2007 között*

Jó
Közepes
Gyenge

*

Fejlettség, fejlõdés és versenyképesség együtt. Versenyképesség 2003 és 2006 között.

Komárom-Esztergom megye változatlanul magas fokú versenyképességgel rendelkezik, mert
fajlagos GDP-je 2003 és 2006 között minden megyéénél, sõt a fõvárosénál is gyorsabban növekedett, foglalkoztatási rátája viszont valamelyest (0,3 százalékponttal) csökkent, így összességében éppen csak belefért a magas versenyképesség klaszterébe. De hiába birtokol kedvezõ
gazdasági potenciált, nem tudja azt globális fejlõdésében  bár egy pont híján, tehát itt is határeset  érvényre juttatni, mert mint gazdaságilag fejlett megye közel sem részesül olyan mértékû
központi támogatásban, mint a déli és a keleti térségek. Miközben Komárom megye ipari fejlõdése az utóbbi fél évtizedben párját ritkító, ugyanis e téren a 2003-as negyedik helyrõl 2005-re
élre tört  és azóta is tarja aranyérmét  a megyék rangsorában, addig pl. a vízvezeték-hálózat
bõvítésében közel kétszer akkora sorrendi hátrányt szenvedett (2007-re 12. lett a megyék között). A kultúra szférájában pedig változatlanul az utolsók között található. Gyõr-Moson-Sopron és Somogy megye viszont alacsony fokú versenyképességgel ért el dinamikus fejlõdést
2003 és 2007 között. Mindkettõ az infrastruktúra fejlesztésével, Somogy pedig kulturális téren
is pozícionálta magát.
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1. táblázat
A középszintû területi egységek komplex helyzete 2003 és 2007 között
TERÜLETI EGYSÉG

Globális
fejlettség

Globális
fejlõdés

Versenyképesség*

Komplex
helyzet

Budapest fõváros

jó

jó

jó

jó

Baranya megye

közepes

közepes

jó

közepes

Bács-Kiskun megye

gyenge

jó

közepes

közepes

Békés megye

gyenge

gyenge

közepes

gyenge

Borsod-Abaúj-Zemplén
megye

gyenge

közepes

jó

közepes

Csongrád megye

közepes

jó

jó

jó

Fejér megye

jó

közepes

közepes

közepes

Gyõr-Moson-Sopron
megye

jó

jó

gyenge

jó

Hajdú-Bihar megye

gyenge

jó

közepes

közepes

Heves megye

közepes

közepes

gyenge

közepes

Jász-Nagykun-Szolnok
megye

gyenge

gyenge

közepes

gyenge

Komárom-Esztergom
megye

közepes

gyenge

jó

közepes

Nógrád megye

gyenge

gyenge

gyenge

gyenge

Pest megye

közepes

közepes

jó

közepes

Somogy megye

közepes

jó

gyenge

közepes

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye

gyenge

jó

közepes

közepes

Tolna megye

gyenge

gyenge

közepes

gyenge

Vas megye

jó

gyenge

gyenge

közepes

Veszprém megye

jó

gyenge

gyenge

közepes

Zala megye

jó

gyenge

jó

közepes

*
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Ha végsõ összegzésül a megyék komplex helyzetét vizsgáljuk meg, a következõ képet kapjuk: az elemzett fõ komponensek mindegyikében csak Budapest áll egészen jól, Csongrád,
valamint Gyõr-Moson-Sopron pedig döntõen jól (ld. 8. ábra, 1. táblázat). Valamennyi fõ kutatási faktorban csupán a fõvárosnak kedvezõ a helyzete, ennek a térségnek a jelenét és jövõjét
tekinthetjük egyaránt biztatónak. Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Tolna megye állapota és perspektívája azonban elszomorító, közös jellemvonásuk, hogy egyiket sem érinti autópálya. Tolna és két alföldi mezorégió ugyan éppen átbillent a gyenge klaszterbe, mert mindhárom versenyképessége közepes, és ez lehet némi remény számukra. Nógrád esetében azonban
semmi biztatót nem tudok mondani, valamennyi fõ faktorban gyengén áll, a haladás legfõbb
motorjához, az autópályához belátható idõn belül nem jut, meglévõ lehetõségeit sem képes
kihasználni, ezért borúlátóan ítélem meg helyzetét. A megyék kétharmadáról átlag körüli képet
festhettem, ezek bármilyen irányba mozdulhatnak.
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