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Összefoglalás: Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiája célul tűzte ki, 
hogy a térség minden polgárának javuljanak az általános jóléttel kapcsolatos kilá-
tásai. Az egyes országokra vonatkozó versenyképességi mutatók szerint azonban 
a régión belüli különbségek továbbra is látványosak. A versenyképesség szempont-
jából meghatározó legtöbb tényező esetében jól látható törésvonalak húzódnak a 
Duna menti országok egyes csoportjai között. Az országokon belüli régiók szintjét 
vizsgálva további egyenlőtlenségek figyelhetők meg e téren. Ezek alapján a Duna 
régió kohéziójának az erősítése meghaladja az uniós makroregionális stratégia ke-
reteit. Ugyanakkor a versenyképességi mutatók alapján azonosítható néhány olyan 
tényező, amely segítheti az érintett országok felzárkózását.

Abstract: The EU Strategy for the Danube Region stipulates that all citizens of the 
Region should enjoy better prospects of prosperity in their home countries. Based on 
relevant competitiveness indicators, disparities among countries of the Region are 
still enormous. In case of most factors that determine competitiveness, differences 
can be clearly identified between major groups of countries in the Region. When 
evaluating the regional level within the countries, a further dimension of disparities 
can be observed. All these suggest that the strengthening of cohesion in the Danube 
Region goes far beyond the limits of an EU macro regional strategy. Nevertheless, 
based on the competitiveness indicators, some factors can be identified, that can 
support the catch-up of certain economies.

Bevezetés

Az Európai Tanács 2009-ben kérte fel az Európai Bizottságot, hogy készítse el 
a Duna régióra vonatkozó uniós stratégiát. Az „EU Strategy for the Danube 
Region” időrendben az Unió második makroregionális stratégiája (a Bal-

ti-tenger régióra vonatkozó előzte meg). A Duna régió a folyó vízgyűjtő területén 
fekvő országokat foglalja magában, közülük kilenc uniós tagállamot (Németország, 
Ausztria, Szlovákia, Csehország, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Romá-
nia és Bulgária), illetve öt EU-n kívüli országot (Szerbia, Bosznia és Hercegovina, 
Montenegró, Moldova, valamint Ukrajna). A stratégia alapvetése, hogy az érintett 
országok a különbözőségük ellenére sok szállal kötődnek egymáshoz, ami lehető-
séget teremt a szinergiák kihasználására és az integráció mélyítésére. A stratégia 
célul tűzte ki, hogy 2020-ra a régió minden polgára számára javuljanak a lakóhelyén 
elérhető munkalehetőséggel, oktatással és általános jóléttel kapcsolatos kilátások.

E célkitűzés megvalósítása nagymértékben összefügg az adott országok ver-
senyképességével. A stratégia négy pillére közül leginkább a harmadik, „a jólét 
megteremtése a Duna régióban” fedi le azokat a prioritási területeket, amelyek a 
versenyképesség szempontjából meghatározóak. Az elemzés a World Economic 
Forum által közzétett országszintű versenyképességi index, illetve az Európai Unió 

https://www.danube-region.eu/
https://www.danube-region.eu/
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által publikált regionális versenyképességi index segítségével vizsgálja, hogy a Duna 
régió országai a nemzetközi rangsorban és egymáshoz viszonyítva hogyan állnak 
ezen a területen. Az így felvázolt helyzetkép alapján felmérhető, hogy mennyiben 
megvalósítható a Duna Régió Stratégia (DRS) említett célkitűzése.

Összehasonlítás
a versenyképességi indexek alapján

A politikai és gazdasági vezetőket tömörítő World Economic Forum 2004 óta 
évente teszi közzé a Global Competitiveness Report című jelentést, amelyben 
a globális versenyképességi index (Global Competitiveness Index, GCI) alapján 

rangsorolja az egyes országokat. A szervezet értelmezésében a versenyképesség 
az intézmények, szabályozási keretek és egyéb tényezők olyan összessége, amely 
befolyásolja egy adott ország termelékenységét. Ez utóbbi pedig meghatározza a 
jólétnek az adott gazdaság által biztosított szintjét. A termelékenység ugyanakkor 
befolyással van a beruházások megtérülési rátájára is, ami pedig alapvetően meg-
határozza egy adott ország tőkevonzó képességét, és ezen keresztül a fejlődési 
lehetőségeit is.

1. táblázat
A Duna régió országainak versenyképessége

a Global Competitiveness Report 2017–2018 alapján

Duna régió: globális versenyképességi indexek

  Helyezés 
(137-ből)

Változás 2016–
2017-hez képest

Németország 5. -
Ausztria 18.   +1
Csehország 31. -
Szlovénia 48.   +8
Bulgária 49.   +1
Szlovákia 59.   +6
Magyarország 60.   +9
Románia 68.   -6
Horvátország 74. -
Montenegró 77.   +5
Szerbia 78. +12
Ukrajna 81.   +4
Moldova 89. +11
Bosznia és Hercegovina 103.   +4

https://www.weforum.org/
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
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A GCI-ben meghatározott súllyal, tizenkét csoportban szerepelnek a verseny-
képességet befolyásoló tényezők: intézmények, infrastruktúra, makroökonómiai 
környezet, egészségügy és alapszintű oktatás, felsőoktatás és szakképzés, a piac 
működése, a munkaerőpiac hatékonysága, a pénzügyi szektor fejlettsége, tech-
nológiai háttér, a piac mérete, üzleti folyamatok, innováció. Az alacsonyabb érték 
jobb helyezést jelent az egyes kategóriák, illetve a GCI esetében egyaránt.

A Duna régió országainak a helyezését mutató táblázatból két dolgot ér-
demes kiemelni. Egyrészt, hogy az összesített versenyképesség tekintetében 
hatalmas különbségek vannak a térség országai között, ami mindennél jobban 
mutatja, hogy e téren hiányzik a kohéziójuk. Másrészt érdekes fejlemény, hogy 
Románia kivételével egyikük sem rontott az előző évi helyezésén, mi több, a ti-
zennégy országból tíz javított rajta. Különösen figyelemre méltó, hogy hazánk 
kilenc helyet lépett előre a listán. Ennél nagyobb mértékben csak Szerbia és 
Moldova javított a versenyképességi rangsorban elért pozícióján. Déli szom-
szédunk javuló versenyképessége a beruházási statisztikákon is meglátszik: 
az elnyert beruházási projektek által teremtett munkahelyeknek a népesség 
nagyságával korrigált számát tekintve a Global Location Trends Annual Report 
2017 alapján tavaly világviszonylatban az első lett. Ugyanebben a rangsorban 
Moldova tavaly a hatodik volt, vagyis a versenyképességet vizsgáló elemzések 
és a beruházási statisztikák egyaránt abba az irányba mutatnak, hogy a két 
ország a felzárkózás útjára lépett. Mindez igen kedvező a Duna régió egészét 
illetően is, hiszen a különbségek csökkenését és a kohézió erősödését segíti 
elő. Ennek ellenére, a különbségek egyelőre látványosak, s a Németország, 
illetve Bosznia és Hercegovina közti 98 helyezésnyi különbség mindezt egyér-
telműen szemlélteti.

A régió államai közül csak Románia rontott a versenyképességi rangsorban 
tavaly elért helyezésén, ami azért érdekes, mivel az ország gazdasága 2017 
második negyedévében az Európai Unión belül a legnagyobb mértékű GDP-nö-
vekedést könyvelhette el az előző év azonos időszakához képest. Mégis több, a 
versenyképességet befolyásoló tényező tekintetében is nehézségekkel küzd az 
ország (például: az infrastruktúra színvonala, a szabályozás stabilitása, illetve az 
üzleti kiszámíthatóság).

A versenyképességi rangsorban elfoglalt átlagos helyezések alapján a szelle-
mi tulajdonjog védelme az a terület, ahol egyértelműen kirajzolódik a Duna régió 
egyes országcsoportjai közti különbség. Ausztria és Németország ebből a szem-
pontból jóval a többi ország előtt jár, az Európai Unióhoz 2004 óta csatlakozott 
közép-európai országok alkotják a középmezőnyt, míg a régió nem uniós államai 
a rangsor végén helyezkednek el. A teljes régiót tekintve viszont az országcsoport 
helyezéseinek átlaga javult az előző évhez képest (a 80.-ról a 75.-re). Meglepőnek 
mondható, hogy a vállalkozások számára tehertételt jelentő kormányzati szabá-
lyozás tekintetében az „új” EU-tagállamok átlagosan rosszabb helyezést értek el, 
mint a Duna régió Unión kívüli országai. A 2. táblázatban szereplő valamennyi 
kategória közül e területen a legnagyobbak a különbségek. Németország a 7., míg 

http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GBE03868USEN
http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GBE03868USEN
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
https://www.ft.com/content/b5c9664c-6331-11e7-8814-0ac7eb84e5f1
https://www.ft.com/content/b5c9664c-6331-11e7-8814-0ac7eb84e5f1
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Horvátország a 135. helyre került. Az utóbbira vonatkozóan az Amerikai Egyesült 
Államok Külügyminisztériuma által készített, a befektetési környezetre vonatkozó 
2017-es jelentés szerint a szabályozási rendszere bürokratikus és összetett, ugyan-
akkor a kormány törekszik a szabályozás észszerűsítésére.

A biztonság hiányából adódó kockázatok tekintetében is kirajzolódik a jelleg-
zetesnek mondható sorrend a három országcsoport között, ugyanakkor e téren 
kisebb különbségek láthatóak, mint például a szellemi tulajdonjogok védelme ese-
tében. Ez elsősorban a Duna régió balkáni és kelet-európai országai számára jó 
hír, hiszen náluk jellemzően magasabbak a vállalati működés biztonsági kockázatai, 
mint Nyugat-Európában. Érdemes kiemelni, hogy e kategóriában az új EU-tagálla-
mok és Németország, illetve Ausztria átlagos helyezése között gyakorlatilag nincs 
különbség. Az egyes országok tőkevonzó képességét nagymértékben meghatá-
rozó infrastruktúra terén Horvátország és Szerbia javított a legtöbbet – egyaránt 
tizenegy helyezést – az előző évi eredményéhez képest. Az átlagos helyezések 
szempontjából Németország és Ausztria jóval a másik két országcsoport előtt jár 
ezen a területen is.

2. táblázat
A Duna régió országainak átlagos helyezése egyes kategóriákban (137-ből)

(A Global Competitiveness Report 2017–2018 alapján saját szerkesztés)
Teljes
Duna 
régió

Németország 
és Ausztria

„Új” EU-
tagállamok

EU-n 
kívüli 

országok

Első és utolsó a 
régióból

Szellemi tulajdonjog 
védelme 75.   18.   69. 121.

Ausztria (11.) 
Bosznia és 

Hercegovina (133.)
Kormányzati 
szabályozás okozta 
nehézségek

98.   36. 113.   98. Németország (7.) 
Horvátország (135.)

A biztonság hiányából 
fakadó üzleti költségek 54.   39.   40.   81. Csehország (19.) 

Bulgária (102.)

Általános 
infrastruktúra 
színvonala

65.   11.   59.   94. Ausztria (9.) 
Románia (103.)

Oktatási rendszer 
színvonala 81.   27.   93.   87.

Németország (9.)
Bosznia és 

Hercegovina (131.)
Munkabér 
meghatározásának 
rugalmassága

71. 125.   57.   69. Csehország (10.) 
Ausztria (136.)

Internet-felhasználók 
(népesség %-a) 46.   19. 46.   58. Németország (14.) 

Ukrajna (81.)
Megjegyzés: „Új” EU-tagállamok: Magyarország, Szlovákia, Csehország, Horvátország, Szlovénia, 

Románia, Bulgária; EU-n kívüli országok: Szerbia, Montenegró, Moldova, Ukrajna, Bosznia és 
Hercegovina.

https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper
https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper
https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/investmentclimatestatements/index.htm#wrapper
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Az oktatási rendszer általános színvonalát illetően érdekes eredmény, hogy a 
régió EU-n kívüli országai átlagosan jobb helyezést értek el, mint az „új” tagállamok, 
elsősorban Ukrajnának (56.) és Montenegrónak (58.) köszönhetően. A teljes Duna 
régió átlaga kismértékben javult az előző évi eredményhez képest.

A közvetlen külföldi tőkeberuházások elnyerését az is befolyásolja, hogy az adott 
országban mennyire rugalmas a munkabérek meghatározása. Ez a kategória azért 
különösen érdekes, mivel itt a jellegzetes sorrendnek a fordítottja figyelhető meg, 
vagyis Ausztria és Németország átlagosan a rangsorban jóval hátrébb helyezkedik 
el, mint a másik két országcsoport. Ugyanakkor ez a fejlett gazdaságokra általában 
jellemző, így összességében nem változtat a két ország versenyképességén. 
A Duna régió keleti országai számára viszont lehetőség, hogy ezt a tényezőt kihasz-
nálva nyerjenek el beruházási projekteket.

Az internet-felhasználóknak a teljes népességen belüli aránya szempontjából 
viszonylagos homogenitás figyelhető meg a három országcsoport átlagos helyezé-
seiben: e területen mutatható ki a legkisebb különbség közöttük. Igencsak figyelemre 
méltó Moldova teljesítménye, amely harminc helyezést javított tavaly óta.

versenyképesség az innováció terén

Az innovációs potenciált meghatározó tényezők közül a 3. táblázat hat kü-
lönböző kategóriában mutatja be a Duna régió országcsoportjainak átlagos 
helyezését, illetve a régió legjobban és legrosszabbul teljesítő országának 

helyezését az adott területen.
Az innovációs kapacitást általánosságban értékelő kategóriában ismét a „jel-

legzetes” sorrend figyelhető meg: Németország és Ausztria világszinten is az 
élvonalba tartozik, az EU-hoz 2004 óta csatlakozott országok átlagban a közép-
mezőnybe sorolhatók, míg a Duna régió Unión kívüli országai átlagosan a rangsor 
utolsó harmadában találhatók. A régió éllovasa, Németország, illetve a legrosszabb 
eredményt elért Bosznia és Hercegovina között 127 (!) helyezésnyi különbség van, 
vagyis gyakorlatilag a lista két végén helyezkednek el. Mindez eléggé érzékelteti, 
hogy a jövőt talán a legnagyobb mértékben meghatározó tényező kapcsán jelent-
keznek a legnagyobb eltérések a Duna régióban. Mindez azt sugallja, hogy egyes 
országoknak az éllovasokhoz történő felzárkózása gazdasági szempontból inkább 
utópia, mint reális célkitűzés.

Az egyes országok tehetségmegtartó és tehetségvonzó képessége kulcsfon-
tosságú kérdés a globális értékláncban való feljebb jutáshoz. Az átlagos helyezések 
azt mutatják, hogy e tekintetben a Duna régió „új” uniós tagállamainak a verseny-
képessége kifejezetten gyenge. A többi kategóriákhoz képest jóval nagyobb a 
lemaradásuk Németországtól és Ausztriától, és gyakorlatilag a nem uniós országo-
kéhoz hasonló helyzetben vannak. Egyedül Csehország tudott világviszonylatban a 
középmezőnyt jelentő helyezéseket (51. és 74.) elérni.
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3. táblázat
A Duna régió országainak átlagos helyezése

az innovációval kapcsolatos kategóriákban (137-ből)
(A Global Competitiveness Report 2017–2018 alapján saját szerkesztés)

 
Teljes 
Duna 
régió

Németország 
és Ausztria

„Új” EU-
tagállamok

EU-n 
kívüli 

országok
Legelső; legutolsó

Innovációs kapacitás   71.   7.   68. 101.
Németország (5.);

Bosznia és 
Hercegovina (132.)

Az ország 
tehetségmegtartó 
képessége

104. 24. 111. 126.
Németország (13.);

Bosznia és 
Hercegovina (135.)

Az ország 
tehetségvonzó 
képessége

106. 27. 116. 123.
Németország (13.);

Bosznia és 
Hercegovina (136.)

Tudományos 
kutatóintézetek 
színvonala

  55. 14.   52.   81. Németország (11.); 
Moldova (115.)

Tudósok és mérnökök 
rendelkezésre állása   76. 24.   86.   81. Németország (11.); 

Moldova (120.)

Egyetemek és 
vállalkozások együtt-
működése a K+F terén

  74. 13.   74.   98. Németország (7.); 
Moldova (121.)

Megjegyzés: „Új” EU-tagállamok: Magyarország, Szlovákia, Csehország, Horvátország, Szlovénia, 
Románia, Bulgária; EU-n kívüli országok: Szerbia, Montenegró, Moldova, Ukrajna, Bosznia és 
Hercegovina.

A tudományos kutatóintézetek színvonalában valamivel kisebb átlagos különb-
ségek figyelhetők meg: a Duna régió EU-n kívüli országainak átlagos helyezése a 
többi innovációs tényező esetében elértnél jobbnak mondható. Érdemes kiemelni 
Szerbia 47. helyét, amellyel a régió több EU-s tagállamát is megelőzte.

Hűen tükrözik a közép-európai munkaerőpiaci helyzetet a tudósok és mérnö-
kök arányát mutató versenyképességi indexek. Az elsősorban Magyarországon, 
Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban jelentkező munkaerőhiány a 
magasan képzett szakemberekre is kiterjed. Az „újak” e téren átlagosan rosszabb 
helyzetben vannak, mint a Duna régió EU-n kívüli országai. Ez utóbbi országcsoport 
számára viszont lehetőséget teremt, hogy a visegrádi országokban egyre nehezeb-
ben találnak a külföldi befektetők mérnököket és kutatókat.

https://www.ft.com/content/ae950cdc-5805-11e7-80b6-9bfa4c1f83d2
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Az egyetemek és a vállalati szféra együttműködése nagyjából az országcsoportok 
„jellegzetes” átlagos helyezését mutatja. Itt érdemes külön megemlíteni a Ma-
gyarországra vonatkozó indexet: hazánk 41 (!) helyet javított az egy évvel korábbi 
eredményéhez képest.

régiók a duna régióBan

A GCI országszinten ad képet az egyes gazdaságok versenyképességéről. Az 
üzleti környezet, infrastruktúra, oktatás és egyéb versenyképességi tényezők 
tekintetében ugyanakkor az országokon belül is hatalmas különbségek mu-

tatkozhatnak. Ezenfelül a DRS megvalósításában sem minden esetben országok 
játsszák a meghatározó szerepet. Németország például Baden-Württemberg és 
Bajorország révén érintett az Európai Uniónak a régióra vonatkozó együttműködési 
mechanizmusában. Kiegészítésképpen ezért érdemes megvizsgálni egy olyan mu-
tatót is, amely a régiók szintjén ad képet a versenyképességről.

Ilyen eszköz az Európai Bizottság által közzétett európai regionális versenyképes-
ségi index (Regional Competitiveness Index, RCI). A 2010 óta háromévente kiadott 
mutató lehetővé teszi az Európai Unió országait alkotó régiók számára, hogy képet 
kapjanak a versenyképességük alakulásáról, és összehasonlíthassák magukat más 
térségekkel. A jelentés készítőinek az értelmezésében a regionális versenyképes-
ség egy adott régió azon képessége, hogy vonzó és fenntartható környezetet, illetve 
körülményeket biztosítson a vállalkozások, valamint az ott élő lakosság számára. 
A definíció tudatosan foglalja magában az üzleti siker és a személyes jólét célkitű-
zését is.

Az RCI módszertani szempontból a NUTS-2 (Nomenclature of Units for Territorial 
Statistics, Területi Statisztikai Egységek Nómenklatúrája) regionális felbontáson 
alapul, annyi módosítással, hogy a funkcionális (például munkaerőpiaci) szempont-
ból egy-egy városnak a vonzáskörzetéhez tartozó régiókat egyben kezeli. A mutató 
a GCI esetében alkalmazott megközelítésen alapul, vagyis olyan tényezőket vesz 
figyelembe, mint az innováció, a kormányzati szabályozás, a szállítmányozási és 
digitális infrastruktúra, illetve az emberi erőforrások.

Az Európai Bizottság által legutóbb közzétett, The EU Regional Competitiveness 
Index 2016 című jelentés nyilvánvalóan nem tartalmazza a Duna régió azon orszá-
gait, amelyek nem tagjai az Uniónak. Mégis érdemes megvizsgálni, hogy milyen 
különbségek vannak a Duna menti uniós országok között és az egyes országokon 
belül is a régiók szintjén. A Duna régióból a legversenyképesebb Felső-Bajoror-
szág, amely e téren a kilencedik az Európai Unió 263 régiója közül. Ugyanakkor 
a lista legvégén is egy olyan régió található, amely közvetlenül a Duna mentén 
fekszik. A 2016-os jelentés szerint a romániai Sud-Est [Délkelet] fejlesztési régió a 
legkevésbé versenyképes az Európai Unióban (nem számítva a tengerentúli Fran-
cia Guyanát). A lista utolsó tíz helyezettje között még két román és egy bolgár 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201701_regional_competitiveness2016.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201701_regional_competitiveness2016.pdf
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régió található. A Duna régió Unión kívüli országairól ilyen információ nem áll ren-
delkezésre, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy régiós szinten is hatalmas különbségek 
lennének kimutathatók az osztrák és német társaikhoz képest.

4. táblázat
A Duna menti uniós országok versenyképessége a régiók szintjén (263-ból)
(A The EU Regional Competitiveness Index 2016 alapján saját szerkesztés)

  Legjobb Legrosszabb Különbség

Ausztria Bécs és Alsó-Ausztria
(49-49.) Burgenland (125.) 76

Bulgária Délnyugat (207.) Északnyugat (258.) 51

Csehország Közép-Csehország és Prága 
(102.) Északnyugat (189.) 87

Horvátország Belső területek (220.) Tengerpart (222.) 2
Magyarország Közép-Magyarország (152.) Észak-Alföld (232.) 80

Németország Felső-Bajorország (9.) Mecklenburg–Elő-
Pomeránia (126.) 117

Románia Bukarest-Ilfov (161.) Délkelet (262.) 101

Szlovénia Nyugat-Szlovénia (113.) Kelet-Szlovénia 
(157.) 44

Szlovákia Pozsony régió (96.) Kelet-Szlovákia 
(225.) 129

Megjegyzés: Horvátországban és Szlovéniában két-két NUTS-2 szintű régió van.

Az országokon belüli különbségek szempontjából Németország nyilvánvalóan 
a keleti tartományok miatt szerepelt kevésbé jól, a DRS-ben részt vevő Baden-
Württemberghez és Bajorországhoz köthető régiók azonban jellemzően a lista 
elején találhatók (Felső-Bajorország a kilencedik, Stuttgart a huszadik). Románia és 
Szlovákia esetében azonban a helyezések vizsgálatakor a főváros és a vidék közti 
általános fejlettségbeli eltérés érhető tetten.

Az 1. ábra jól szemlélteti, hogy az egyes uniós tagországok régióinak a ver-
senyképessége hogyan viszonyul az EU átlagához. Ami a keleti tagállamokat illeti 
– néhány fővárost és azok vonzáskörzetét leszámítva –, a legtöbb régió elmarad az 
uniós átlagtól. A Duna régió államaiban Ausztrián és Németországon kívül egyedül 
Közép-Csehország és Prága, illetve a pozsonyi régió kapott az EU28 átlagánál jobb 
értékelést.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201701_regional_competitiveness2016.pdf
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1. ábra
A NUTS-2 régiók versenyképessége az EU28 átlagához viszonyítva

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201701_regional_competitiveness2016.pdf
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konklúzió

Ahogy a bevezetőben arról szó volt, a Duna Régió Stratégia célul tűzte ki, hogy 
2020-ra a régió minden polgára számára elérhetőbb közelségbe kerüljön az 
általános jólét. A versenyképességi mutatók elemzése alapján ugyanakkor 

nem valószínű, hogy ez idő alatt a térség valamennyi országának minden polgára 
változást fog érezni ezen a téren. Bizakodásra ad okot, hogy a Duna régió országai 
átlagosan javítottak a versenyképességükön – a különbségek ugyanakkor továbbra 
is látványosak. Szintén figyelemre méltó, hogy a régió nem uniós országai közül 
Szerbia és Moldova számottevően javított a globális versenyképességi rangsorban 
tavaly elért helyezésén. Ez azt jelenti, hogy van pozitív példa arra, hogy elindult a 
felzárkózás a régióban.

Németország és Ausztria a legtöbb tényező szempontjából külön kategóri-
át képez, az Európai Unióhoz 2004 óta csatlakozott Duna menti országok pedig 
a „tipikus” sorrend szerint megelőzik az Unión kívüli országokat. A régiók szintjét 
is megvizsgálva a helyzet még összetettebb. Nem csupán az államok, hanem az 
országok egyes régiói között is számottevő különbségek vannak. A nyugati pia-
cokhoz való közelség, illetve a fővárosok és vonzáskörzetük dominanciája ezen a 
téren szintén meghatározó. Mindez azt mutatja, hogy a Duna régió kohéziójának 
az erősítése, illetve a lakosság kilátásainak a mindenki számára érezhető javítása 
meghaladja az uniós makroregionális stratégia kereteit.

A versenyképességi indexek alapján ugyanakkor látható néhány olyan tényező, 
amely segíthet abban, hogy az uniós célkitűzés megvalósulása legalább közelebb 
kerüljön. Ilyen a munkabérek megállapításának a rugalmassága, amelyben a régió 
legkevésbé fejlett országai előnyt élveznek. Ezek az államok bizonyos területeken 
kedvezőbb helyzetben vannak a szakember-ellátottság tekintetében is, mint az Uni-
óhoz 2004 óta csatlakozott társaik. A két tényező együtt esélyt jelenthet arra, hogy 
az országcsoport több külföldi közvetlen tőkeberuházást vonzzon, és így megkezd-
je vagy folytassa a felzárkózást.

Ami az „új” uniós tagállamokat illeti, a tehetségek megtartása, illetve a mérnökök 
és tudósok rendelkezésre állása az a terület, amelyet célszerű fókuszba helyezni 
a versenyképesség javítása érdekében. A Duna régió kohéziójának az erősítését 
szolgálná az is, ha a régiók szintjén meglévő különbségek egy tudatos fejlesztési 
politika révén szintén csökkenthetők lennének.


