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1. Bevezetés
A kohéziós politika az Európai Unió egyik legkiemelkedőbb prioritása. Ez az EU 
költségvetésének egyharmadát kitevő terület, amely minden más politikánál jobban épít a 
szolidaritás elvére, a tagállamok és 268 régiójuk közötti gazdasági, társadalmi és területi 
egyenlőtlenségek csökkentését szolgálja.
Azonban az egyenlőtlenségek mértéke még mindig jelentős. Szem előtt kell tartanunk, hogy 
minden negyedik régió egy főre eső GDP-je kevesebb, mint az uniós átlag 75%-a, és az egyes 
régiókon belül is nagyok a különbségek.

Több európai elemzés, az ESPON 2006 program eredménye, a kohéziós jelentések és a 
stratégiai kezdeményezések is arra hívják fel a figyelmet, hogy a társadalmi kirekesztés 
jelensége a legfejeletlenebb területekre koncentrálódik. 
A jelentés célja, hogy rámutasson a szegregáció és kiszolgáltatott csoportok térbeli 
összefüggéseinek rendszerére, valamint hangsúlyozza e folyamatok felismerésének és területi 
alapú kezelésének fontosságát. Ezért a kiszolgáltatott közösségek és csoportok kérdését a 
területi kohézióval összefüggésben kell vizsgálni.
A dokumentum megpróbál rávilágítani arra, hogy a mikroterületi fejlesztésben gyökerező 
területi kirekesztés kezelése érdekében azonosítani kell és fel kell ismerni a fő problémákat. 
Azonban az eddig készült területi elemzések és a jelenlegi európai statisztikai rendszer alig 
szolgál információval európai szinten. 

A szegénységtől a kirekesztésig
A kiszolgáltatott csoportok többdimenziós problémákkal szembesülnek, amelyek elmélyítik a 
szegénységet, valamint kirekesztéshez és növekvő szegregációhoz vezetnek. A hosszú távú 
munkanélküliségtől sújtott csoportok kirekesztése gyakran inaktivitáshoz vezet, amely rontja 
a társadalmi és gazdasági nehézségekből való kilábalás esélyeit. 

A kirekesztés erős területi jelleggel rendelkezik
A gazdasági és társadalmi fejlesztésekből való kirekesztődés területi alapú és összefügg egyes 
területek kirekesztésével, így a kiszolgáltatott csoportok nehezebben jutnak munkához és 
bizonyos szolgáltatásokhoz. 

A társadalmi csoportok kilátásait földrajzi elhelyezkedésük – régiók, mikrorégiók – és 
általánosabban véve életkörülményeik határozzák meg. Ezért a kirekesztettség veszélyének 
térbeli meghatározottsága nagyon erős.

A jelenség mikroregionális szinten jelentkezik
Fontos kiemelni, hogy ezek a társadalmi és gazdasági válságterületek elsősorban a régiók 
külső területein vagy elmaradott mikrorégiókban találhatók, és legtöbbször nem lehet őket 
NUTS 2 szinten észlelni.
Ezért a területileg kiszolgáltatott társadalmakat nem NUTS 2, hanem az EU terminológiája 
szerinti LAU 1 és LAU 2 szinten lehet vizsgálni.

Szegregáció a vidéki területeken is
A szegregáció folyamata nyilvánvalóan jobban megfigyelhető a városokban, mint a környező, 
kevésbé lakott területeken. Valójában azonban a helyzet a szegregáció által sújtott vidéki 
területeken rosszabb.



DT\707790HU.doc 3/6 PE402.549v01-00

HU

A városokban a szegregáció folyamata összefügg a szuburbanizációval, amely a 
hagyományos városközpontok hanyatlásához vezet. Ugyanakkor, a városi gettók mellett a 
társadalmi feszültségek sokkal koncentráltabban jelennek meg az elmaradott vidéki 
területeken. A vidéki lakosság helyzete rendkívül kedvezőtlen az új tagállamokban, ahol a 
gazdasági átmenet felerősített a régiókon belüli egyenlőtlenségeket.

A rejtett probléma: hiányzó eszközök
A területi kirekesztettség itt vizsgált jelenségét sem az európai statisztikák, sem a politikai 
célok és eszközök nem fedik le kellőképpen. 

A területi kirekesztettséggel sújtott csoportok rejtve maradnak a térbeli elemzések, cselekvési 
tervek készítői és a döntéshozók előtt is. 

Ezek a folyamatok kisebb területi egységek szintjén zajlanak, ezért a jelenlegi, NUTS 2 szintű 
megfigyelési eszközök, mint például az EUROSTAT adatgyűjtése vagy az ESPON program 
szisztematikus elemzései nem tudják őket európai szinten azonosítani. Nincsenek általánosan 
alkalmazott, megfelelő területi mutatók.

Ahogy az e jelentésben bemutatott elemzésből kiderül, a jelenlegi statisztikai rendszerből nem 
állítható elő olyan elemzés a NUTS 2 régiókon belüli egyenlőtlenségekről, amely uniós 
szinten összehasonlítható lenne. A területi statisztikai egységek egyenlőtlenségeit mérő 
mutatók egyáltalán nem tudják kimutatni a régiókon belüli valódi egyenlőtlenségeket. Azokat 
a területi jellemzőket, amelyek helyi, regionális és társadalmi hátrányokhoz – különösen 
szegregációhoz – vezetnek, még nem azonosították egységesen, európai szinten. 

Régiókon belüli társadalmi és földrajzi perifériák
A területi egyenlőtlenségek tekintetében az európai kohéziós politika, amely a NUTS 2 
régiókra összpontosít, figyelmen kívül hagy számos problémát, amelyek a régiókon belül 
jelentkeznek. A régiókon belüli egyenlőtlenségek sokszor jelentősebbek, mint a régiók 
közöttiek. 
A regionális gazdasági hajtóerőt képviselő nagy és középméretű városok kiemelkedő 
társadalmi és gazdasági mutatói gyakran elterelik a figyelmet a környező területek vagy 
szegregált városi körzetek problémáiról. Valójában hatalmas szakadék keletkezik a dinamikus 
városi területek és a társadalmi és gazdasági fejlődési folyamatokból kimaradó területek 
között. 

A probléma területi szintű kezeléséhez integrált megközelítés szükséges
A fenti elemzés alapján a horizontális megközelítés nem elég a kiszolgáltatott csoportok 
problémáinak megoldásához. E kiszolgáltatott csoportok helyzetének javításához olyan 
területi megközelítésre van szükség, amely a problémák összetettségét és az érintett területek 
földrajzi elhelyezkedését is figyelembe veszi. Valódi igény van egy olyan mikroregionális 
megközelítésre, amely a régiókon belüli egyenlőtlenségekre és a legérzékenyebb területekre 
összpontosít.
Ennek hiányában a polarizáció folyamata elmélyülhet – különösen ha a gazdasági és 
társadalmi intézkedések a dinamikus központokra összpontosulnak – és a kirekesztett 
területek még jobban lemaradnak. E probléma kezelésekor nagy hangsúlyt kell fektetni a 
területrendezésre és az egységes területfejlesztésre. 
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2. Régión belüli területi kirekesztés

Az esélyegyenlőség hiánya, a társadalmi konfliktusok koncentrációja – különös tekintettel a 
szegregációra –, amelyek a kiszolgáltatott csoportok koncentrációjához vezetnek különböző 
helyzetekben fordulhatnak elő. Ezek kKöztudottan városi problémák, azonban az új 
tagállamok tapasztalatai szerint főként területi alapon jelennek meg.

A legkevésbé fejlett területeket fenyegeti leginkább a területi kirekesztés
A kiszolgáltatott csoportok és a társadalom többsége között térbeli és társadalmi távolság is 
található. A kirekesztés okai főként a kirekesztett csoport földrajzi elhelyezkedésében 
gyökereznek. Ez az elhelyezkedés komoly hátrányokat jelenthet a következő tényezők szerint:

 A földrajzi hely tulajdonságai:
o munkahelyek elérhetősége
o távolság a városközponttól
o rossz vagy viszonylag drága tömegközlekedés
o alacsony jövedelem

 A terület belső jellemzői:
o a sikeres vállalkozások hiánya
o alacsony foglalkoztatottsági szint
o alacsony képzettség
o emberi erőforrások (egészség, képzettség és jólét tekintetében)
o az épített környezet állapota
o feszültség a különböző társadalmi csoportok között, rasszizmus és 

szegregáció
o közszolgáltatások hiánya és minősége

A területi kirekesztés általában nem a fejletlenebb területek tipikus problémája, és nem csak a 
vidéki területekre jellemző, de kiemelten jelentkezik a külső területeken, a válságban lévő 
mikrorégiókban. A területi kirekesztésnek a következő alapvető formáit különböztethetjük 
meg, amelyek a gyakran keveredő területi jellemzőkön alapulnak:

- periférikus földrajzi elhelyezkedés
- olyan terület, ahol koncentráltan vannak jelen kirekesztett társadalmi csoportok, 
szegények és kisebbségek
- a gazdasági szerkezet-átalakításból eredő konfliktusokkal sújtott terület.

A nagyobb területi egységek elfedik a kirekesztett területek problémáit
A fejletlenebb és lemaradó területek problémái részben a területi összesítés miatt maradnak 
rejtve. Ha a statisztikák nagyobb területi egységekkel dolgoznak, a területi egységeken belüli 
különbségek eltűnnek. Az EU kohéziós politikájának jelenlegi alapegységei (NUTS 2) 
lehetővé teszik a különböző országok területi egységei társadalmi és gazdasági tényezőinek 
összehasonlítását. A kohéziós politika forrásainak régiók és országok közötti elosztásához 
továbbra is ezt a megközelítést kell alkalmazni. 
Azonban a területi kohézió szempontjából különböző olyan térbeli folyamatok figyelhetők 
meg, amelyeket a NUTS 2 szintű társadalmi-gazdasági mutatók nem jeleznek, és ezért rejtve 
maradnak. 
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A kiszolgáltatott csoportok területi koncentrációja a régiók külső részein
A városok és az azokat körülvevő vidéki területek szükségletein kívül a régiókon belüli 
jelentős fejlődésbeli különbségek fő oka az infrastruktúra hiánya, különösen Közép-Kelet-
Európában. 

A munkaerőpiac helyi térbeli szerkezete, a közlekedési és informatikai kapcsolatok hiánya 
miatt az alacsonyabb mobilitású vidéki lakosok nem jutnak hozzá a fejlettebb városok által 
kínált előnyökhöz. Ebből következően a városok vonzereje nem érvényesül, míg a szegénység 
és a megfelelő infrastruktúra hiánya miatt a vidéki területek lehetőségeit egyre kevésbé 
ismerik el.
Az új tagállamokban, ahol a városokba koncentrálódó bevándorlók miatti feszültségek 
kevésbé jellemzőek, a társadalmi szegregáció és az esélyegyenlőség hiánya leginkább a vidéki 
területeken jelentkezik. Ez legalább akkora kihívást jelent.

A területi kirekesztés túlmutat a társadalmi problémákon
Míg a szegénység alapvetően az elégtelen jövedelem eredménye, a területi kirekesztés ezen 
túlmutat, mivel a szegregált településeken és területeken élők sok további lehetőségtől is 
elesnek: tanulási lehetőségektől, az infrastruktúrához és szolgáltatásokhoz való hozzáféréstől. 

Az etnikai különbségek – a bevándorlók városi gettókba tömörülése és a roma népesség 
erőteljes szegregációja az új tagállamokban – az elmaradott területek problémáit tovább 
súlyosbítják, mivel integrációjuk sokkal nehezebb.
Végül, a legtöbb kiszolgáltatott csoport feltehetőleg nem csak a társadalmi-gazdasági fejlődés 
pozitív hatásaiból nem részesül, hanem a döntéshozatali folyamatokból is kirekesztődik.

Korlátozott területi adatgyűjtés és -feldolgozás az európai kutatásokban
Az európai statisztikákból nem láthatóak eléggé a társadalmi problémák. Ahhoz, hogy 
összehasonlítható területi egységeket kapjunk, a különböző országok különböző területi 
szintjeit és adatait úgy kell kiválasztani, hogy a területi egységek mérete a lehető legkisebb 
mértékben térjen csak el egymástól. 

A területi összesítés problémáján felül, csak néhány társadalmi mutató áll rendelkezésre 
területi bontásban, így az európai térbeli kutatások kevésbé összpontosítanak a társadalmi 
problémákra. Létezik néhány esettanulmány, amely a szegregáció és területi kirekesztés 
jelenségével foglalkozik, azonban európai szinten érvényes elemzés még nem készült. A 
következő mutatókat lehet területi szinten alkalmazni:

 aktivitási ráta
 foglalkoztatási ráta
 tartós munkanélküliségi ráta
 a szegénység kockázata 
 várható élettartam
 a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya.

A szegénységet és a társadalmi kirekesztést minden országban máshogy kezelik. A 
tagállamok rendszerei nem csak az elérhető erőforrásokban különböznek, hanem az elosztás 
szerkezetében is. A nemzeti eltéréseken kívül, ha igazán meg akarjuk oldani az elmaradott és 
szegregált területek problémáit, el kell ismernünk, hogy a szegénység és a társadalmi 
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kirekesztés olyan területi kérdések, amelyeket térbeli megközelítést alkalmazva, elegendő 
erőforrással és konkrétan a leghátrányosabb helyzetben lévő területekre összpontosítva kell 
kezelni.
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