
Lengyelország és Magyarország
fejlődése az Európai Unióban



Amiről szó lesz

• Csatlakozás előtti gazdasági helyzet

– Fejlesztési programok a csatlakozás eléréséhez

• Csatlakozással járó gazdasági fejlődés

– Külföldi tőke beáramlása

– Kereskedelem

– Munkaerőpiac

• Európa 2020 célkitűzései



Csatlakozás előtti gazdasági helyzet

• II. világháború mindkét ország jelentős károkat
szenvedett el
– Államhatárok áthelyezése
– Városok és ipari régiók megsemmisülése
– Szovjet irányítás
– Lassú fejlődés és helyreállítás

• Rendszerváltás után
– Mindkét ország kifejezte szándékát arra, hogy az Európai

Közösséghez csatlakozzon
– Szocialista intézményrendszer átalakításának elindítása:

• Demokrácia
• Piacgazdaság



• Előcsatlakozási alapokból nyújtott pénzügyi
támogatás
– Európai Közösség pénzügyi segítsége

• II. Világháború után
– Háborús helyzet helyreállítására

– Demokrácia, piacgazdaság megteremtése

• 1990-es évektől
– Csatlakozási feltételek teljesítése

• PHARE program: gazdasági szerkezet átalakítása

• ISPA program: közlekedési és környezetvédelmi
fejlesztések
– Legtöbb és legnagyobb beruházások Lengyelországban

valósultak meg

• SAPARD program: agrárpolitika felzárkóztatása



Csatlakozás utáni támogatások

• Csatlakozás után új pénzügyi támogatási programok
– Pénzügyi és szakmai hozzájárulás

• Regionális fejlesztések szükségessége: eltérő fejlettségű
területek
– Magas eltérések a GDP hozzájárulásához
– Munkanélküliségben való eltérések
– Oktatásbeli különbségek
– Lengyelország

• Legfejlettebb: Mazowiecki
• Legelmaradottabb: keleti, dél-keleti térség

– Magyarország
• Legfejlettebb: Pest megye, Észak-Dunántúl
• Legelmaradottabb: Észak-Magyarország



Külföldi tőke



Export
Lengyelország

• 2004-2014
– 48,4 milliárd-» 125,2 milliárd

– 4,3%-a a teljes EU tagállamok
közötti exportjának

– 75%-a a teljes lengyel
exportnak

– 8. legnagyobb exportőr

– Élelmiszer és mezőgazdasági
termékek
• Rozs, fagyasztott gyümölcs, 

baromfi, tojás, juice, 
konzervzöldség

– Háztartási eszközök, 
elektronikai eszközök, yacht, 
hajó, bútor

Magyarország

• 2004-2014
– 61,956 milliár-» 123,49 

milliárd

– 87,7%-a az exportnak
valamely európai államba

– Elektronikai eszközök, 
járművek, 
gyógyszerkészítmények, 
műanyag termékek, optikai, 
orvosi eszközök



Munkaerő
Lengyelország Magyarország

• Foglalkoztatási ráta
folyamatos növekedése
– Nők és férfiak foglalkoztatása

egyaránt nőtt, azonban nőké
alacsonyabb mértékben

– Magas munkanélküliségi
arány a fiatalok körében (20-
24 év): 21%

– 3,9% rés a nők és férfiak
fizetése között

• Munkaerő szabad áramlása
– Szakképzett fiatal munkaerő

• Foglalkoztatási ráta
folyamatos növekedése
– Nők és férfiak foglalkoztatása

egyaránt nőtt, azonban nőké
alacsonyabb mértékben

– Magas munkanélküliségi
arány a fiatalok körében (20-
24 év): 21%

– 10,5% rés a nők és férfiak
fizetése között

• Munkaerő szabad áramlása
– Szakképzett fiatal munkaerő



Európa 2020

Lengyelország

• 2014-2020 között megmarad
a tendencia

– 119,5 milliárd euró

– Elmaradott fejlettségű
régiók felhozása

– Mezőgazdasági
támogatás

Magyarország

• Kevesebb támogatás

• Fiatal munkaerő
foglalkoztatásának
problémáját megoldani

• Növelni az energia és forrás
felhasználás hatékonyságát

• Szociális és demográfiai
problémák megoldása



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ
FIGYELMET!


