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Modernizációs lejtőn
Kelet-Közép-Európa és Magyarország felzárkózási 

kísérletei és a felzárkózás területi szcenáriói 

GÁL, Zoltán (PHD, Dr habil.)
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Crisis á la Visegrad
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Felépítés

• Útfüggő felzárkózási modellek az európai perifrián/szemi-

periférián

• A poszt-szocialista transzformáció modelljei

• A területi fejlődés szcenáriói európai kontextusban

• A felzárkózás/leszakadás szecnáriói és területi fejlődés 

trendjei Kelet-Közép-Európában
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Európa és Kelet-Közép-Európa csökkenő részaránya a 
világgazdaságban

• Maddison adatbázis alkalmas evolúciós vizsgálatokra

• Igazolja Európa és KKE fokozatos relatív részaránycsökkenését hosszú 
távon is. 

A globális GDP-ből való részesedés,%

1820 1870 1913 1950 1973 2003 2030

West

Europe

23.0 33.1 33.0 26.2 25.6 19.2 13.0

CEE 3.6 4.5 5.0 3.5 3.4 1.9 1.3

Zoltan Gal’s calculation based on Maddison’s database (2007) and Berend (2011)[1])

[1] Berend, I (2011) Central and Eastern Europe in the World Economy: Past and Prospects. 2011. May 3-9.
[1] Maddison, A. 2007: Contours of the World economy, 1 – 2030 AD, Essays in Macro- Economic History, Oxford: Oxford University Press.



Relatív fejlettségi szakadék KKE & NyE-12 között
A tőkefelhalmozás ciklusai,1870-2012 

(NyE-12=100%=1, fajlagos GDP, %)
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Korábbi felzárkózási kísérletek, modernizációs 
(tőkeakkumulációs) periódusok 

KKE periférizálódása a 16/17. századtól – tőkehiány 

Három modernizációs szubbrégió: (1) Austria-Magyarország nyugati része; (2) Magyaro. Lengyelo. 
Baltikum; (3) Ausztria-Magyarország  határperifériája; Balkán)

1. Felzárkózás a 19/20. század fordulóján: 
• 1870és 1910 között KKE fajlagos GDP mutatója a nyugat-európai szint 46%-ról per cent 48,5 százalékára nőtt. 

(Iparosodás, Agrárnépesség átlaga 68%, NYE:36%)

• A sikeres felzárkózás birodalmi keretekben: birodalmi piac és ‚kvázi’ belső tőkeforrásokon (FDI, banktőke)

2. Felzárkózás a tervgazdasági rendszerben (1950-1989)
• 1974-re KKE fajlagos GDP mutatója a nyugat-európai szint 44%-án tetőzött, majd 1980-ra 41%-ra zuhant. (gyors 

konvergencia az 1960-as években)

• Erőltetett (nehéz)iparosodás és erőltetett belső tőkeakkumuláció az agrárgazdaság  terhére (Agrárnépesség 53%, 
NYE:20% 1950-ben)

• Eladósodás: 1970 és 1989 a régió nettó külső adóssága 6Mrd USD-ról 110 Mrd USD-ra nőtt. Magyarország ebből 
21Mrd USD kétszerese volt a nyugati export bevételeinknek). 

Transzformációs veszteségek_divergencia: határváltozások, háborúk, válságo, rendszerváltások okozta nemzeti 
vagyonvesztés. Fenntarthatatlan adósságpályák; GDP elmaradása a potenciálistól (kibocsátási rés, output gap, GNI-ban)

• Magyarországon 1918 és 2011  között 7 államcsőd/vagy adósságátütemezés volt (ez 34 évet emésztett fel az adott 
időszakból…)

• Transzformációs veszteség egyik indikátora: 1990-ben a nemzeti vagyon a GDP-nek 4-szerese volt, ma alig egyharmada!!!



Relatív fejlettségi szakadék a Visegrádi-4 & a NyE-12 között: A felzárkózás 
ciklusai, 1870-2012 [NyE-12=100%, fajlagos GDP %] 

• A visegrádi országokra vetítve a teljes (CEE/SEE)transzformációs régióra  számított fejlettségi réshez képest a 
nyugathoz viszonyított szakadék 1913-ban közel 20%-al, a szocialista tervgazdaság konvergenciacsúcsa idején (1975) 
8%-al, 2013-ban pedig 12%-al volt kisebb. Ez nemcsak a visegrádi országok konvergenciájának gyorsabb ütemét jelzik, 
hanem kelet-közép és a délkelet-európai régiók országok felzárkózási lehetőségeinek szétválását is. 



Konvergencia és divergencia ciklusok: 
Transzformációs veszteségek Magyarországon

Az egy főre jutó GDP alakulása 1870 és 2010 (Ny-Eu 12= 100)
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Forrás: Maddison adatbázis: http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm

http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm


Posztszocialista átmenet modellje KKE-ban

Kedvezőtlen keretfeltételek: globalizáció, Washington Konszenzus neoliberális 
paradigmája (rosszul menedzselt ‘one-size-fit-all’ transzformációs modellek)

‒ A fajlagos GDP 1992-ben érte el a 150-éves mélypontját (26,6%; Mo:32%), növekedés válság és 
stagnálás. 

‒ Külső és belső sokkok: adósságválság, pénzpiaci és valutaválságok,
‒ ‘Shock terápiák’ a gyors piaci és árliberalizáció és privatizáció   20-25%-al csökkent a GDP, és 20%-

30%-al csökkenő ipari kibocsátás.
‒ A rendszerváltás éltanulóinak (Magyarország) sérülékenysége 
‒ Béta konvergencia: 4-5%-os éves GDP növekedés: 
‒ 2005-re a fajlagos GDP elérte a 35%-os nyugat-európai szintet (lényegében azonos volt az 1989-

es, ill. a 2011-es 40% az 1957-es szintnek felel meg). 
‒ 2010-ben KKE régió a nyugat-európai fejlettségi szint  40%-án állt, ami nem érte el az 1910-es 

szintet. 

Transition (átmenet) és konvergencia modelljei
‒Szelényi „outer directed capitalism” modellje
‒Bohle-Greskovits: visegrádi államok „beágyazott neoliberális” kapitalizmusa
‒Nölke and Vliegenthart (2009) Dependent Market Economy (DME) modellje
‒EBRD Transition Report, 2009: a poszt-socialista neo-liberális  model sérülékeny!
‒Myant-Drahokupil (2012)  külső sokkhatások
‒Smith-Swain, 2010: systemic vulnerabilities of transition models in CEE



Transformation models according to Szelenyi et al. (2000)
 

Transition types Outer-directed 
capitalism 

Top-down directed 
capitalism 

Building capitalism 
from below 

(bottom) 

Type of Capitalism Liberal system (New 
EU-8 members in 
CEECs) 

Patrimonial system; 
Politically controlled 
capitalism (Russia, 
Ukraine, Bulgaria) 

Hybrid system 
(China, Vietnam) 

 

Political strategy of 
transition (conflicts 
within elites) 

Victory of the 
technocracy over 
bureaucracy; 
collaboration with 
intelligentsia for the 
hegemony 

Bureaucracy 
preserved its power, 
using it for the 
acquisition of private 
wealth 

Coalition of 
bureaucracy with the 
new national 
bourgeoisie; 
Bureaucracy 
preserved its political 
power 

Foreign capital Predominant Little Growing portion of 
TNCs; many small 
investors 

Political system Multi-party 
democratic system 

Multiparty system 
with authoritarianism 

Mono-party system 

Transition crises  Deep, relatively short 
period (4-5 years) 

Shallow at the 
beginning, but long 
lasted (10 years < ) 

No crises 

 

 

 



Institution Liberal Market Economy 

(LME)

Coordinated Market 

Economy (CME)

Dependent Market Economy

(DME)

Primary means of 

raising investments

Domestic and international

capital markets

Domestic bank lending 

and internationally 

generated funds

FDI and foreign-owned banks

Corporate

governance

Outsider control/ 

dispersed shareholders

Insider control/ 

concentrated 

shareholders

Control by headquarters

of transnational

enterprises

Industrial relations Pluralist, market based, 

few collective agreements

Corporatist, 

consensual, sector-vide 

or national agreements

Company level collective 

agreements

Education and 

training system

General skills, high R&D 

expenditures

Company- or industry 

specific skills

Limited expenditures for 

further qualification

Transfer of 

innovation

Based on markets and 

formal contracts

Importance of joint 

ventures and business 

associations

Intra-firm transfer within

transnational enterprise

Kapitalizmusmodellek 
(Nölke & Vliegenhart 2009, Gál 2014)

•Erős függés az külföldi 
befektetésektől (FDI):”low-
road” beruházásvezérelt-
növekedési pálya (Gál, Lux 
2013)
•Dupla tulajdonos váltás: 
PRIVATIZACIÓ + 
’FOREIGNIZATION’: 
betöltötte a transzformációs 
válság által okozott 
tőkehiány-szakadékot
•Példa nélkül álló 
tulajdonjog átruházása a 
stratégiai szektorokban a 
külföldi befektetők számára 
•A külföldi hitelintézetek 
soha nem követtek 
gazdaságfejlesztési célokat 
KKE-ben (Raviv, 2008).
•Kontroll-funkciók: MNCs-
leányvállalat



Per capita GDP as a percentage of the EU average 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.

do?tab=table&init=1&plugin=1&language=

en&pcode=tec00114

1995 2000 2005 2011 2012 2013

EU 100 100 100 100 100 100

Bulgaria 32 27 37 45 47 47

Czech Republic 77 71 79 80 81 80

Croatia 46 50 57 61 62 61

Hungary 51 54 53 66 67 67

Romania 33 26 35 49 50 54

Slovakia

Poland

Slovenia

47
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47

83

60

51

88

73

65

84

76

67

84

76

68

83

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114


Kovergencia az EU27 átlagához 2002-2013 (egy főre jutó 
GDP, PPP)

• .



Fajlagos GDP változása Kelet-Közép és Délkelet-Európában 

a 12 legfejlettebb nyugat-európai országhoz hasonlítva 1870-

1912 (WE 12 =100%)
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change of regime crisis



Demography

MULTIPOLES (2010-2030)
Cohort-component, hierarchical, 
multiregional, supranational model of 
population dynamics (up to 2030)

ESPON at 
NUTS2 IOM

Economy
MASST3 (2010-2030)
Econometric: social, macroeconomic and

Territorial (up to 2030)

ESPON at 
NUTS2

POLIMI

Transport
MOSAIC (2010-2030)
Integrated modal split and traffic assignment 
based on TRANSTOOLS OD trip matrices
(up to 2030)

EU27 at 
NUTS2

MCRIT

Land-use
METRONAMICA (2010-2050)
Spatial and dynamic land use model that 
Uses constrained cellular automata to 
allocate land-uses (up to 2050)

EU27 
at Cells 1 km2

RIKS

Integrated
SASI (2010-2050)
Dynamic System (up to 2050)

ESPON 
and Western 
Balkans
at NUTS3

S&W

Territorial Scenarios and Visions for Europe 2050
Előretekintési modellek





Methodology: Scenarios, Vision & Political pathways



Előretekintései (foresight) modell: the MASST-3 
(Macro, Sectoral, Social, Territorial)

• MASST előretekintési ökonometriai modell

• ET2050 projekt a MASST 3 modellben vizsgálta a válság hatásait, államháztartás költségvetési 
korlátait (deficit, adósság) public budget , innovaciós és városi térségek szerepét a regionális 
növekedésben.

• Nemzetgazdasági kompones: fogyasztás, beruházások, import, export, közkiadások

• Regionális komponens:  szektorális, innováció, növekedés, munkanélküliség  demográfia, 
migráció, területi tőke, urbanizációs előnyök

• A modell vizsgálja a regionális növekedésre gyakorolt hatásokat: 
• Gazdasági válsághatások; 
• Makrotényezők (államháztartás költségvetési korlátait , államadósságot, spread in 

állampapírok hozamait, devizaárfolyamok); 
• Területi tőkekomponenseket (innovativitást, bizalom, agglomeration economies, HC); 
• Területi spillovereket; 
• Kohézós politikák, infrastrukturális beruházások, FDI hatásait. 



BASELINE TRENDS for CEE and SEE

„Eastern European countries will hardly be able to sustain the
strategy of growth of the previous decade, when many industries
were attracted… While large cities and capitals may have
agglomeration economies, rural areas will tend to be depopulated.
Migrations from East to West will continue.

Social Welfare may grow slowly, and the gap with Northern and EU
Core regions may also grow.”

(ET2050 Final report)
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Losing population

Increasing GDP 

gap with WE: 

losing population 

and growing less 

than EU average

Growing less than

EU average

Growing more than

EU average

Increasing Polarisation 

on Global Gateways

Baseline Scenario: Key Territorial Trends towards 2030



Regionális szintű gazdasági szakadék a régi és az új EU 
tagállamok között



Baseline szcenárió: összesített eredmények

20

Average 

annual GDP 

growth rate

Average annual 

population 

growth rate

Average annual 

employment 

growth rate

Average annual

manufacturing 

employment

growth rate

Average annual 

service 

employment 

growth rate

EU27 1.89 0.31 1.58 1.38 1.63

Old 15 1.88 0.47 1.53 1.48 1.54

New 12 1.93 -0.38 1.90 0.98 2.33

Kettő/három sebességes EU; 
A déli országok lasabban növekednek, mint az északiak.
Kelet-Európa (CEE) csak kicsivel nő gyorsabban a nyugat-európai országoknál: ez 
nem elég a 2030-ig történő felzárkózásra. 



Relatív változás a fajlagos GDP növekedésben az EU27 átlagra 
vetítve: új kohéziós politika igénye   

2010-20302000-2010



GDP a.a.: 1,89 %

45 régió 1,00 % alatt

Növekvő regionális különbségek. Átlagosan mérsékelt növekedési kilátások 2030-ig.



Területi szcenáriók

• “Baseline szcenarió: Nincs változás a gazdasági fundamentumokban és 
struktúrákban; nincs szakpolitikai változás sem
A: “Megas” szcenarió: Piac-vezérelt, Market driven scenario; Kohéziós 
politika EU költségvetési részaránya csökken; az EUs beruházások a 
metropolisz térségekbe koncentrálódnak. 

• B: “Cities” szcenarió: Jelenlegi jóléti rendszerek megtartása; Kohéziós 
politika EU költségvetési részaránya nem csökken; az EUs beruházások a 
másodrendű városi térségekbe (nagyobb vidéki városok) koncentrálódnak. 

• C: “Regions” szcenarió: Jelenlegi jóléti rendszerek megerősítése; Kohéziós 
politika EU költségvetési részaránya nő; az EUs beruházások a vidéki és a 
kohéziós térségekbe koncentrálódnak
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A

Territorial Scenario A : Promotion of Metropoles



Az európai Metropolisz hálózat fejlesztése
• Fővárosok, globális metropoliszok és globális 

kapuvárosok fejelsztése. 
• Az“Europe 2020” strategián alapszik.
• Az európai globális versenyképesség meghatározó a 

nemzetközi hálózatokkal való összekapcsoltság 
előnyeinek kihasználásában és a nagyobb európai 
metropoliszok agglomerációs előnyeinek 
kiakanázásában.

Territorial Scenarios 2050 (A)



B

Territorial Scenario B: Promotion of Second Tier Cities



A másodlagos nagyvárosok fejelsztése: 
• A „nyitott és policentrikus Európa megteremtése” a 

leghatékonyabb stratégia a versenyképesség, a szociális kohézió 
és a fenntarthatóság támogatásában. 

• A másodrendű nagyvárosok (fővárosok, regionális központok). 
ESDP hatása. 

• A Kohéziós és Strukturális alapok ezt a városi szintet célozzák meg. .
• A kiegyensúlyozott policentrikus városhálózat támogatása (261 

second-tier város) városi megújítás, reurbanizáció, K+F
beruházások és regionális, interregionális közlekedési 
hálózatfejlesztés segítségével. 

Territorial Scenarios 2050 (B)



C

Territorial Scenario C: Promotion of Cities in Peripheral Regions



A kisebb városok és  a periférikus régiók támogatása
• Az energiahiány, a fenntarthatatlan mobilitási/migrációs szerkezet  

és a klímaváltozásnak a Territorial Agenda 2020-ban
megfogalmazott kihívásaira reagál.

• A helyi termelés és a helyi piacok növekvő szerepe mellett a képzett 
emberek nagyvárosokból vidéki térségekbe történő vándorlása 
erősíti a lokalizációt. 

• A kohéziós politikák az európai  társadalmi és gazdasági 
egyensúly/kiegyenlítődés irányában hatnak regionális szinten, a 
decentralizáció, az endogén fejlődés és a regionális 
intézményrendszer megerősítésének támogatásával. 

Territorial Scenarios 2050 (C)



Baseline Scenario

• The

A (MEGAs)

B (Cities)

C (Regions)

1.0 %        

0.5 

0.25%

of total EU
Structural
Funds     

European Funds Allocation across NUTS3



Gyorsabban növekednek az országok közötti különbségek 
Kelet-Közép-Európában (Nyugat-kelet Eu, KKE régión belül)

• A fenntartható konvergenciát veszélyezteti a gazdaságok duális 
szerkezete, alacsony diverzifikáltsága (export szektorok), a hazai 
tulajdonú ágazatok gyengesége, alacsony versenyképessége.

• Az alacsony bérszintre épülő versenyképesség (beruházásvezérelt
gazdaságok) fejlődési csapda, ami akadályozza a pénzügyi és 
társadalmi tőke akkumulációját, de akadályozza az igazán magas 
hozzáadott értékű ágazatok megtelepedését is (stratégiai K+F, 
technológiai spillover) és bátorítja az elvándorlást a magas 
bérszínvonalú nyugat-európai régiókba.

• Az európai konvergencia ellenére a jelentős gazdasági és területi 
különbségek megmaradnak a függő piacgazdaságokban, azok 
permanens tőkehiánya miatt. 



Növekvő regionális különbségek 
Kelet-Közép-Európában

•Regionális szinten a korábbinál jobban növekednek a 
regionális különbségek. Az új tagállamokban (NM13)
a fővárosi régiók az átalakulás valódi nyertesei, míg a 
rurális és a keleti határrégiók a vesztesei. 

•Feszültség a növekedés-orintált és a fenntarthatóság-
orientált szakpolitikák között prognosztizálhatók.

•A jelenlegi trendek 2030-ig folytatódnak, hacsak nem 
következik be jelentős változás az Eus
szakpolitikákban és a technológiai fejlődésben. 



Nyertesek: fővárosi régiók
(fajlagos GDP az EU10 átlagában, %)



Winners: Capital city regions
The change of the relative development level of capital cities and capital regions
in the EU 1995–2009
Source: Eurostat. Gál-Illés-Lux (2013)[1]

• Convergence processes have been most beneficial for capital cities. It means that the 
overwhelming part of GDP is produced in the capital-city-regions (in Bulgaria 48%, in Hungary 
48%, in Slovakia 60%, in Croatia 47%).
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Capital city or regions Country Per capita GDP as a percentage of EU15 average

1995 2009 Change

Stockholm SVE 196 192 –4,0

Prague CZ 49 123 +74,0

Madrid ESP 103 128 +25,0

Budapest HU 49 88 +39,0

Bratislava SK 41 121 +80,0

Bucharest RO 13 41 +28,0

Attiki GR 70 115 +45,0

Lisbon and Tejo Valley PT 84 95 +11,0

Uusimaa FINN 175 190 +15,0

Central Hungary HU 38 65 +27,0

Mazowieckie PL 24 55 +31,0



The 20 richest and poorest regions in the European Union in 2009 and 
2011

 

A EU 27 tagállamának 1 főre jutó GDP értéke a leggazdagabb és a legszegényebb 

NUTS2 szinteken 
(vásárlóerő paritáson számolva (PPS), EU27 = 100)  

 

 

A húsz leggazdagabb A húsz legszegényebb 

1. Inner London (UK) 373 1. Severozapaden (BG) 28 

2. Luxemburg (L) 279 2. Nord-Est (RO) 29 

3. Bruxelles-Cap. / Brussels Hfdst. (BE) 216 3. Severen tsentralen (BG) 30 

4. Groningen (NL) 198 4. Yuzhen tsentralen (BG) 30 

5. Hamburg (DE) 188 5. Yugoiztochen (BG) 36 

6. Praha (CZ) 172 6. Sud-Vest Oltenia (RO) 36 

7. Île de France (FR) 168 7. Severoiztochen (BG) 37 

8. Stockholm (SE) 167 8. Sud-Est (RO) 39 

9. Bratislavský Kraj (SK) 167 9. Podkarpackie (PL) 39 

10. Wien (AT) 163 10. Sud-Muntenia (RO) 39 

11. Oberbayern (DE) 162 11. Lubelskie (PL) 39 

12. Bremen (DE) 158 12. Észak-Magyarország (HU) 40 

13. Utrecht (NL) 157 13. Észak-Alföld (HU) 40 

14. North Eastern Scotland (UK) 157 14. Podlaskie (PL) 41 

15. Darmstadt (DE) 156 15. Nord-Vest (RO) 41 

16. Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK) 

154 16. Warmińsko-Mazurskie (PL) 42 

17. Noord-Holland (NL) 152 17. Dél-Alföld (HU) 43 

18. Hovedstaden (DK) 152 18. Dél-Dunántúl (HU) 44 

19. Southern & Eastern (IE) 148 19. Centru (RO) 45 

20. Åland (FI) 145 20. Swietokrzyskie (PL) 45 

 
Forrás: http://blogs.wsj.com/brussels/2011/02/24/eus-richest-and-poorest-regions/  

(Wall Street Journal, 2011. 02. 24.) 



Development level by per capita GDP in the Danube region
(PPP, % of EU27 average)

• Zoltán Gál, Gábor Lux, Iván Illés (eds.): Danube Region – Analysis and Long-Term Development Trends of the Macro-Region.

Discussion Papers 2013. No. 90. : http://discussionpapers.rkk.hu/index.php/DP/issue/view/411

http://discussionpapers.rkk.hu/index.php/DP/article/view/2534
http://discussionpapers.rkk.hu/index.php/DP/article/view/2534


A regionális GDP különbségek szóródása a legfejlettebb és legfejletlenebb régiók 
között (2000 – 2008)
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Forrás: EUROSTAT



38

GDP növekedés prognózisok a  feltáró szcenáriók esetében

1. A “Cities szcenario” gyakorolja a legerősebb növekedési hatást: a területi 
tőke adottságok maximálisan kihasználtak

2. Ez érvényes KKE-i tagállamokra, de ott kisebb a növekedési hatás

3. Új KKE tagállamok (NEW-12)legtöbbet a „Regions” szcenárióval nyernek a 
kiinduló szcenárióhoz képest. 

4. Új KKE tagállamok (NEW-12) nyernek a “Megas szcenarióval is, de kisebb a 
növekedési hozadék, mint az EU15-ben.

Aggregates Baseline Megas Cities Regions Megas vs. baseline Cities vs. Baseline Regions vs. Baseline 

EU27 1.89 2.22 2.31 1.82 0.33 0.42 -0.06

old15 1.88 2.22 2.32 1.81 0.34 0.44 -0.07

new12 1.93 2.22 2.23 1.98 0.29 0.30 0.05



Regionális egyenlőtlenségek az új KKE tagállamokban (NEW-12) :
Theil index a kiindulási (Baseline) szcenárióban
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Az elmúlt 20 évben a 
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országokon belüli

egyenlőtlenségeket.

A gyors konvergencia 
nem folytatódik (a 
válság okozta első 
törés)



Theil Index : az EU tagállamok közötti egyenlőtlenségek
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Kohézió, konvergencia: területi egyenlőtlenségek változása; GDP/fő 1981-2051 

Regionális újraelosztás erősíti a kohéziót– a konvergencia EU 
szinten stagnál
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2008 Crisis 
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Termelékenység: lassú konvergencia, stagnálás a KKE-i
országokban  (Gini-index)

Hypothesis of no 

productivity 

convergence in NMCs:

impact on overall 

regional disparities 

(Gini coefficient)



A regionális egyenlőtlenségek kelet és nyugat között nominálisan 

megmaradnak...

(GDP/fő, 1000 EUR; 2010)  Tartós GDP 
szakadék  
megmarad az 
EU két 
makrorégiója
között. 



Érzékenységvizsgálat exogén hatások tesztelésével  MASST modellben: 
alacsonyabb infláció hatása a KKE-12-ben
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Megjegyzés: Infláció az új KKE tagállamokban 5%-ról
(baseline) 3%-ra csökkent. Baseline előrejelzés az 
EU15-re 2.5%.

Az infláció erőteljes hatással 

van a KKE növekedési 

ütemére; 

az országok közötti különbségek 
erősen csökkennek; az 
összevont mutató esetében  az 
egyenlőtlenségek  csak 
kismértékben csökkennek.  

------ Szaggatott vonal kiinduló 
(Baseline) Scenario
____az új prognózis Aggregált területi 

különbségek 

Országok közötti

Regionális szinten



Adóemelés hatása a nagyobb államadóssággal rendelkező országokban
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FDI és  a növekedés
nem hatott pozitívan a belső tőkeakkumulációra

• Prasad, Rajan, Subramanian (2007): a külső finanszírozásra támaszkodó fejlődő országok lassabban
növekednek, mint azok , amelyek saját megtakarításaikra támaszkodnak. FDI negatív összefüggést
mutat a növekedéssel a fejletlenebb pénzügyi piacú országokban!

• MASST modell nem talált szignifikáns kapcsolatot az FDI és a gazdasági növekedés között: az FDI

hozadékait ellensúlyozza az importnövekedés (Intrafirm transznacionális hálózatok)

Csehország Lengyelország Magyarország Románia Szlovákia Szlovénia

FDI -0.43 0.68 -0.29 0.55 0.37 0.72

Portfólióbefektetése

k

0.43 -0.08 0.38 0.43 0.46 0.33

Banktőke 0.4 0.57 0.70 0.74 0.81 0.4

Hazai 

megtakarítások

0.43 0.14 0.58 0.56 -0.46 0.69

Belföldi bankok által 

kihelyezett hitel a 

magánszektor felé

-0.55 -0.37 -0.73 -0.7 0.31 -0.5

zat: Parciális korrelációs együtthatók, változók és a GDP növekedési üteme közti kapcsolat.
Magyarázó változó P-érték

FDI 0.286839

Portfólió 0.706339

Banktőke 0.007559

Hazai megtakarítások (GDP %-ában) 0.552019

Államadósság (GDP %-ában) 0.181588

Magyar_Dummy 0.100444

Lengyel_Dummy 0.978843

Szlovén_Dummy 0.609867

2000-2007_Dummy 0.045676

2008-(válság)_Dummy 0.003877

Panel regressziós elemzés



From 514 to 530 inh., 
Aging: >64 years 26% to 39% 

Stable, ageing and more mobile population towards 2030

CEE is the only EU 
macroregion where the
population is decreasing!



• 1,595 FUAs in EU 27+2

• Two bananas: From 
England 

• to Italy 

• to Hungary

• Next step:
• Trends

FUA population



• 64 MEGAs

• Clusters of MEGAs:
• England, Be-Ne-Lux, Germany

• Italy, France, Switzerland

• Czech Rep, Poland, Hungary

• Solitary MEGAs

• Tissues of FUAs

Typology of FUAs
Three types, based on the seven 
indicators 



Global accessibility 2010-2030



Multi-modal accessibility in EU
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