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1 Előzmények
Az 1. leckében már részletesen kifejtésre került, hogy az 1990-es évekre számos
kihívással kellett az Európai Uniónak szembesülnie. Ezek közül a legfontosabbak a belső
piaci problémák, úgymint az elöregedő társadalom okozta feszültségek, illetve a
versenyképesség romlása nemzetközi viszonylatban. Ez utóbbi a nemzetközi porondon jelent
komoly globalizációs-versenyképességi kihívást, hiszen a növekedés és a sikeres jövő
legfontosabb hordozója. Továbbá egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a gyorsuló technológiai
változásokat Európa nemhogy nem diktálja, hanem az átvételben is, természetesen Európán
belül is területileg különböző mértékben, de olykor komoly problémák adódnak.
Mindezeket a 2000-től bevezetett Lisszaboni Stratégia (LiS) is orvosolni szándékozott
már. Központi eleme a térség versenyképesebbé tétele volt. Fő célja pedig, hogy 2010-re az
EU a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú társadalma legyen. Ennek
érdekében a fenntartható növekedés(1), a több és jobb munkahely létrehozása(2) és nagyobb
társadalmi kohézió(3) voltak a középpontban.
A stratégiának azonban már hamar jelentkeztek a problémái is. Nem volt például
megoldva a kormányzás és a koordináció, nem voltak kikényszeríthetők a célok eléréséhez
szükséges tagállami lépések. Illetve a 2004-es bővítés, 10 tagállam csatlakozása, további
nehézségeket hozott. Már a félidei felülvizsgálatkor, látva a siker elmaradását, lazítottak a
stratégián.
A pontot a LiS kudarcára az tette fel, hogy 2008 végén begyűrűzött az EU-ba is a
pénzügyi válság, ami aztán az európai piacon még talán hosszabb távú hatással bírt, mint az
USA-ban például. A gazdasági növekedés visszaesése drasztikus volt és hatásait a gazdasági
élet bizonyos szektoraiban, a foglalkoztatásban a mai napig érezni lehet.
1. Ábra: Gazdasági növekedés visszaesése a globális gazdasági válság hatására

Forrás: NGM Külgazdasági stratégia (2011)

2 Az Európa 2020 stratégia
Ebben a helyzetben az uniós szintű döntéshozók úgy látták, hogy új növekedési
modellre és stratégiára van szükség. Így szinte a LiS folytatásaként egy új 10 évre szóló
növekedési és foglalkoztatási stratégiát alkottak. Ennek célja volt nem csupán kivezetni az
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Uniót a válságból, hanem kezelni a meglévő növekedési modell hiányosságait úgy, hogy
közben a Lisszaboni Stratégia általános céljait fenntartja.
2010-ben tehát az Európai Tanács elfogadta az „Európa 2020: A foglalkoztatást és
növekedést célzó új európai stratégiát”. Abból indultak ki, hogy az 1930-as évek óta
tapasztalt legsúlyosabb világszintű gazdasági válság miatt túlzott eladósodással, lassú
strukturális növekedéssel és magas munkanélküliséggel kell szembenézni. A makrogazdasági
stabilitás helyreállítása, valamint az államháztartás fenntarthatóvá tétele a növekedés és
foglalkoztatás előfeltétele. A szerkezeti reformok döntő fontosságúak a hosszú és fenntartható
fellendüléshez és szociális modellek fenntarthatóságának megőrzéséhez.
Az európai versenyképesség, termelékenység, növekedési potenciál és gazdasági
konvergencia növelése érdekében az új stratégia a következő kiemelt területekre
összpontosít: tudás és innováció, fenntarthatóbb gazdaság, magas foglalkoztatottsági
szint és társadalmi befogadás. Ezek adják a stratégia három pillérét – az intelligens
növekedést, a fenntarthatóságot és az inkluzivitást.

2.1 Intelligens növekedés
Miért van szükség intelligens növekedésre?
o Európa gazdasági növekedése lassabb, mint versenytársaié. Ennek okai:
o egyrészt az alacsony K+F beruházások: Európában a K+F kiadások aránya
2% alatt van, ami elmarad az USA-beli 2,6%-tól és Japán 3,4%-ától. Ez
elsősorban a magánberuházások alacsonyabb szintjének tulajdonítható.
o a nem kielégítő ICT, digitális társadalom: Az információs és
kommunikációs technológiák iránti globális kereslet 2 000 milliárd EUR
értékű piacot jelent, ennek azonban csak negyede származott 2010-ben
európai vállalkozásoktól. Európa elmarad a nagy sebességű internet
használata terén is, ami – többek között a vidéki területeken – hátrányosan
érinti innovációs képességünket, a tudás online terjesztését és az áruk és
szolgáltatások online forgalmazását.
o Oktatás/képzés
o nem megfelelő olvasási készség – tanulók 25%-a esetén vannak különböző
problémák
o tanulás, képzés felfüggesztése
o felsőfokú képzettségűek alacsony aránya – EU: 25-34 évesek 1/3-a, USA:
40%, Japán: 50%
o Elöregedő társadalom
o kevesebb aktív dolgozó, több nyugdíjas
o tudásalapú társadalom: tagjai tovább dolgoznak
A pillér célterületei: oktatás, kutatás/innováció, digitális társadalom
Célok: növelni a K+F beruházásokat, a foglalkoztatási arányt, iskolázottság szintjét
Eszközök: külföldön tanulás lehetőségének megteremtése, egyetemek teljesítményének
növelése, oktatás és képzés javítása
Az ide tartozó kiemelt kezdeményezések: Innovatív Unió, Mozgásban az Ifjúság, Európai
digitális menetrend

2.2 Fenntartható növekedés
Miért van szükség fenntartható növekedésre?
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o Nagyfokú függés a fosszilis (olaj, gáz, szén) tüzelőanyagoktól
o jelentős és ártalmas árváltozások (fogyasztók, vállalkozók)
o gazdasági biztonság
o Természeti erőforrásokért folyó globális versengés
o Éghajlatváltozás miatt a fosszilis erőforrásokat kiváltó új technológiák kutatása.
o Versenyképesség, termelékenység, új munkahelyek
Főbb prioritások: versenyképes, erőforrás-hatékonyabb és környezetbarát gazdaság.
Célok: üvegházhatású gázok csökkentése, megújuló energia és energiahatékonyság növelése
Eszközök: a gazdasági növekedés függetlenítése az erőforrás-és energiafelhasználástól,
újonnan kialakítandó iparpolitika
Az ide tartozó kiemelt kezdeményezések: Erőforrás-hatékony Európa, Iparpolitika a
globalizáció korában

2.3 Inkluzív növekedés
Miért van szükség inkluzív növekedésre?
o Foglalkoztatás
o munkaképes lakosság csökkent, munkaóra 10%-kal kevesebb, mint az
USA-ban vagy Japánban
o foglalkoztatás arányának növelése fontos – különösen nők esetében
o fiatalkori munkanélküliség súlyos probléma
o Készségek
o 80 millió fő csak alacsony vagy alapvégzettséggel rendelkezik
o új készségek elsajátítása, fejlesztése kiemelt szereppel bír
o Szegénység elleni küzdelem
o 80 millió ember, 19 millió gyerek veszélyeztetett
o foglalkoztatottak 8%-a nem keres eleget ahhoz, hogy a szegénységi
küszöb felett tudjon élni
Fő prioritások: gazdasági, szociális, területi kohézió és magas foglalkoztatási arány
Célok: foglalkoztatási arány és iskolázottság növelése, szegénységben, kirekesztettségben
élők számának csökkentése
Eszközök: új készségek és munkahelyek létrehozása, a munkaerőpiac és jóléti rendszerek
modernizálása, szegények alapvető jogainak elismertetése, támogatások nyújtása
Az ide tartozó kiemelt kezdeményezések: Új készségek és munkahelyek menetrendje,
Szegénység elleni európai platform.

2.4 Az Európa 2020 stratégia konkrét, számszerűsített célkitűzései
Az Európai Tanács az alábbi – a tagállamok és az Unió intézkedéseit irányító – közös
kiemelt célokról állapodott meg:
– a képzettségi szint javítása, különösen törekedve a korai iskolaelhagyás arányának
kevesebb mint 10%-ra való csökkentésére, és legalább 40%-ra növelve a felsőfokú vagy
annak megfelelő végzettséggel rendelkező 30–34 éves korúak arányát;
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– a kutatás és fejlesztés feltételeinek javítása, különösen azt célozva meg, hogy e
területen a köz- és a magánszféra beruházásainak együttes mértéke a GDP 3%-a legyen; a
Bizottság kidolgoz majd egy olyan mutatót, amely tükrözi a K + F- és az innovációs
intenzitást;
– az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának az 1990-es szinthez képest 20%-kal
való csökkentése, a megújuló energiaforrások arányának 20%-ra való növelése a teljes
energiafogyasztásra vetítve, és az energiahatékonyság 20%-kal történő növelése. Az EU
vállalja, hogy határozatot hoz arról, hogy a 2012 utáni időszakra vonatkozó globális és átfogó
megállapodáshoz való feltételes felajánlásaként 2020-ra az 1990-es szintekhez képest 30%os csökkentést tűz ki elérendő célként, feltéve, hogy más fejlett országok is kötelezettséget
vállalnak a kibocsátás hasonló mértékű csökkentésére, és ahhoz a fejlődő országok is
megfelelő mértékben hozzájárulnak felelősségük és képességük szerint;
– a 20–64 éves nők és férfiak foglalkoztatási rátájának 75%-ra emelése, többek között
a fiatalok, az idősebb munkavállalók és az alacsony képzettségű munkavállalók nagyobb
mértékű foglalkoztatása, valamint a legális migránsok fokozottabb integrációja révén,
– a társadalmi befogadás elősegítése, mindenekelőtt a szegénység csökkentése révén
legalább 20 millió embert emelve ki a szegénységi küszöb és a kirekesztődés általi
fenyegetettségből.
A tagállamok már a nemzeti reformprogramok készítésekor figyelembe veszik saját
kiindulási helyzetüket és nemzeti körülményeiket, és ennek megfelelően, a kiemelt célok
fényében, a Bizottsággal párbeszédet folytatva tűzik ki nemzeti céljaikat. Miután a stratégia
sikere továbbra is a tagállami kormányzatok kezében van, és uniós szinten nincs eszköz arra,
hogy a nemzeti reformprogramokat kikényszerítsék, legfeljebb a válság okozta lépéskényszer
miatt lehet reménykedni abban, hogy az „EU 2020” több eredményt tud felmutatni, mint a
lisszaboni stratégia.
Terület

Célkitűzés

Foglalkoztatás

A foglalkoztatás szintjét a 20-64 éves korosztály körében legalább
75%-ra növelni.

K+F

A K+F beruházások aránya érje el a GDP 3%-át.

Éghajlatvédelem, fenntartható Az üvegházhatású gáz-kibocsátás legalább 20%-kal való
energiagazdálkodás (20/20/20) csökkentése; a megújuló energiaforrások arányának és az
energiahatékonyságnak 20-20%-kal való növelése.
Oktatás

Az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése és a
felsőfokú képzettséggel rendelkezők arányának legalább 40%-ra
való növelése.

Küzdelem a szegénység és a A szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett
társadalmi kirekesztés ellen
lakosok számának 20 millió fővel való csökkentése.
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A cél a fenti célokat 2020-ig teljesíteni.1 A számszerűsített célkitűzések könnyebb
teljesítése érdekében az Európa 2020 stratégiát támogató 7 kiemelt kezdeményezést is
megneveztek, melyek illeszkednek mind a célokhoz, mind a pillérekhez:
o
o
o
o
o
o
o

Innovatív Unió
Mozgásban az Ifjúság
Európai digitális menetrend
Erőforrás-hatékony Európa
Iparpolitika a globalizáció korában
Új készségek és munkahelyek menetrendje
Szegénység elleni európai platform

3 A stratégia sikerének zálogai
3.1 A belső piac
Elsősorban a belső piac minél hatékonyabb működése biztosíthatja az EU 2020 sikerét.
A növekedés és a munkahelyteremtés nem valósulhat meg az egységes piac megerősítése,
elmélyítése és kiszélesítése nélkül. A vállalkozások nap mint nap tapasztalják, hogy az
egységes piac létezése ellenére továbbra is számos tényező akadályozza a határokon átnyúló
üzleti tevékenységet. Érzékelik, hogy a különböző hálózatok nincsenek megfelelően
összekapcsolva, hogy az egységes piac működésére vonatkozó szabályok végrehajtása nem
egyenletes. Ahhoz, hogy az egységes piac hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia
célkitűzéseinek megvalósításához, jól működő, egymással összeköttetésben álló piacokra van
szükség, ahol a verseny és a fogyasztók hozzáférése ösztönzi a növekedést és az innovációt,
mind a termékek mind pedig a szolgáltatások piacán. A közös versenypolitika hatékony
eszköze lehet annak a küzdelemnek, amit a nemzeti protekcionizmus ellen folytat az EU.
Konkrét feladatok az egységes piacon melyek az EU 2020 sikerét támogatják: az
egységes piac szabályozásának időben és pontosan történő átvétele, a korvívmányainak
(digitalizáció) kiaknázása ezen a téren is, illetve intelligens szabályozás

3.2 Befektetés a növekedésbe: kohéziós politika, az uniós költségvetés és a magán
erőforrások mozgósítása
A pénzügyi válság jelentős hatást gyakorolt az európai vállalkozások és kormányok
beruházás- és innováció-finanszírozási képességére. Az Európa 2020 céljainak eléréséhez
elengedhetetlen egy olyan szabályozási környezet kialakítása, amely egyszerre biztosítja a
pénzügyi piacok hatékonyságát és biztonságát. a rendelkezésére álló saját pénzügyi forrásokat
más eszközökkel egészítse ki, új utakat tárjon fel a magán- és állami források együttes
felhasználása és a szükséges beruházásokat finanszírozó innovatív eszközök kialakítása terén,
egyebek mellett a köz-magán társulások (PPP) lehetőségeinek fokozottabb kiaknázásával. A
Bizottság javasolni fogja az Európa 2020 céljainak megvalósítását szolgáló innovatív
finanszírozási megoldások kialakítását, mint pl. a szétaprózottság csökkentése, illetve az
innovatív pénzügyi eszközökben rejlő lehetőségek fejlesztése. Eközben biztosítja a hatékony
és eredményes pénzgazdálkodást, új pénzügyi eszközök kialakítását, hatékony európai
kockázatitőke-piac megvalósítását és ezáltal a vállalkozások közvetlen tőkepiaci
hozzáférésének jelentős megkönnyítését és végül a kezdő vállalkozások és az innovatív kkv-k
számára finanszírozást biztosító magánalapokat szolgáló ösztönzők körének szélesítését.
1

Bizonyos területek esetén egyes tagállamok eltérő (jellemzően alacsonyabb) nemzeti célt tűztek ki. Például
Magyarország esetén a felsőfokú végzettségre vonatkozó vállalás 40% helyett 30,3%, a megújuló
energiaforrások aránya esetén a 20% helyett 14,65% vagy a K+F kiadásokra vonatkozó 3%-os vállalás helyett a
nemzeti vállalás 1,8%.
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3.3 Külpolitikai eszköztár bevetése
A globális növekedés új lehetőségeket kínálhat majd az európai exportőrök számára, és
versenyképes hozzáférést biztosít a legfontosabb importtermékekhez. Egy olyan Európa
létrehozása, amely nyitott, és amely szabályokon alapuló nemzetközi keretek között működik,
a legjobb útja azon előnyök kiaknázásának, amelyeket a globalizáció tartogat a növekedés és
a foglalkoztatás számára.
A következő évtizedben megvalósítandó európai növekedés forrásai között az EU már
meglévő partnerei mellett a feltörekvő gazdaságoknak is helyet kell kapniuk. Ezek az
országok a középosztály megerősödése nyomán növekvő mértékben importálnak olyan
termékeket és szolgáltatásokat, amelyek terén az Európai Unió komparatív előnyökkel
rendelkezik.

3.4 Az EU 2020 Stratégia összefüggései az általános gazdaságpolitikával
A Tanács a tagállamok elképzeléseit is figyelembe véve elfogad átfogó
gazdaságpolitikai irányelveket (ÁGPI, broad guidelines of the economic policies). Ez a
többéves gazdaságpolitikai iránymutatás a tagállamok felé ajánlásként jelenik meg. Első
alkalommal 1993 decemberében készült ilyen a Maastrichti Szerződés rendelkezésének
megfelelően. A lisszaboni stratégia keretében 2005-től az ÁGPI az integrált iránymutatások
egyik részét képezte, amelyek a tagállami reformok irányát jelölték ki. Az EU 2020 stratégia
fenntartja ugyanezt a konstrukciót, az ÁGPI a foglalkoztatási iránymutatásokkal együtt
alkotják az integrált iránymutatásokat.
Továbbá fontos megemlíteni, hogy a 4. Leckében a gazdasági és monetáris unió
kapcsán tárgyalt európai szemeszternek is fontos szerepe van abban, hogy a tagállamok
felelősen, gazdaságpolitikájuk és költségvetésük koordinált tervezése során szem előtt tartsák
az EU 2020 stratégia célkitűzéseit és országspecifikus ajánlásait is.
4

Az EU 2020 Stratégia végrehajtása

Az EU 2020 stratégia végrehajtása hasonló eljárásra épül, mint a lisszabonié. Az
előzőeknél kevesebb, tíz új integrált iránymutatást fogadtak el (hat gazdaság-, és négy
foglalkoztatáspolitikait).
Ezek
alapján
készítik
el
a
tagállamok
nemzeti
reformprogramjaikat. Az integrált iránymutatás képezi majd alapját a Tanács által
esetlegesen a tagállamoknak címzendő országspecifikus ajánlásoknak. Bár az
iránymutatásokat évente újra meg kell határozni, a végrehajtás következetessége érdekében a
jelen iránymutatásoknak 2014-ig nagyrészt változatlannak kell maradniuk.
Az „Európa 2020 integrált iránymutatás” a következő iránymutatásokból áll:
1. iránymutatás: Az államháztartás minőségének és fenntarthatóságának biztosítása
2. iránymutatás: A makrogazdasági egyensúlytalanságok kezelése
3. iránymutatás: Az euroövezeten belüli egyensúlytalanságok csökkentése
4. iránymutatás: A K+F-hez és innovációhoz nyújtott támogatások optimalizálása, a
tudásháromszög erősítése és a digitális gazdaság potenciáljának felszabadítása
5. iránymutatás: Az erőforrás-hatékonyság növelése és az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentése
6. iránymutatás: Az üzleti és fogyasztói környezet javítása és az ipari bázis korszerűsítése
7. iránymutatás: A munkaerő-piaci részvétel növelése és a strukturális munkanélküliség
csökkentése
8. iránymutatás: A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, képzett munkaerő, a
munkaminőség fokozása és az egész életen át tartó tanulás ösztönzése
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9. iránymutatás: Az oktatási és képzési rendszerek teljesítményének javítása minden szinten,
valamint a felsőoktatásban részt vevők számának növelése
10. iránymutatás: A társadalmi összetartozás erősítése és a szegénység elleni küzdelem

4.1 A programot koordináló intézmények
Intézmény

Szerep

Európai Tanács

A program irányítója, feladata az éves értékelés és szakpolitikai
iránymutatás.

Miniszterek Tanácsa

Nyomon követés, szakértői értékelés.

Európai Bizottság

Éves jelentés a növekedésről, országspecifikus szakpolitikai
ajánlások, figyelmeztetések.

Európai Parlament

Gazdasági párbeszéd a Tanáccsal
elszámoltathatóság érdekében.

és

Bizottsággal

az

Nemzeti, regionális és helyi Az EU prioritásainak közvetítése a polgárok felé.
hatóságok
Érdekelt
felek
társadalom

és

civil A bevált módszerek átadása, átvétele, teljesítményértékelés és
hálózatépítés.

4.2 Lisszaboni Stratégia és Európa 2020 stratégia – hasonlóságok és különbségek
Bár az EU 2020 Stratégia időben szorosan követte a Lisszaboni Stratégiát és épít is az
ott kialakított célokra, illetve elvekre, mégis vannak nyilvánvaló különbségek, melyek részben
a LiS-ből levont tapasztalatoknak köszönhetők. Az alábbi táblázat tartalmazza a fontosabb
különbségeket, melyek akkor is látszanak, ha a nagyobb célok hasonlóak maradtak.
Lisszaboni Stratégia

Európa2020 stratégia

Túl sok, ellentmondó célkitűzés

Kevesebb, fókuszáltabb célkitűzés

Eszközök, szankciók, elkötelezettség hiánya

Összehangoltabb
elkötelezettség

Versenyképesség, foglalkozatás

Integráltabb
megközelítés
gazdaságpolitika, makro dimenzió

eszközrendszer,

nagyobb
–

több

Közös pontok: gazdaságpolitikák összehangolása, versenyképesség és foglalkoztatás növelése

5 Összegzés
Az Európai Unióban évtizedek óta napirenden van a versenyképesség fokozása, az
öregedő társadalom problémáinak kezelése, illetve mint adottság kiaknázása, valamint a
fenntartható növekedés mint célkitűzés. Mindezt úgy kellene elérni, hogy közben a
foglalkoztatás javuljon, a társadalmi kohézió erősödjön, és a lehetőségekhez képest senkit ne
hagyjunk hátra, azaz a szegénység elleni küzdelem is megvalósuljon. Éppen ezért az utóbbi 2
évtizedben már a második versenyképességi stratégiát hozták létre. Az Európa2020 stratégia
fókuszáltabb, integráltabb megközelítést alkalmaz a maga 3 pillérjével (intelligens,
fenntartható, inkluzív növekedés) és 5 területével (foglalkoztatás, K+F, éghajlatvédelem,
oktatás, szegénység elleni küzdelem).
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Hogy milyen eredményekre lehet számítani 2020-ra? Egyes célkitűzések, és egyes
tagállamok esetében vannak biztató eredmények. A legtöbb esetben azonban a
megosztottság jellemző, mégpedig észak-dél viszonylatban, illetve a válság nyomán kialakult
mag- illetve periféria országok viszonylatában. Így bár vannak mérhető, tetten érhető
eredményei az EU 2020 Stratégiának, azért az is jól látszik, hogy az Európai Unió egysége
továbbra is veszélyben lehet.
Kiegészítő ismeretek, hasznos linkek
o Az Európa 2020 stratégia végrehajtása az egyes országokban
o http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/index_hu.htm
o Az Európa 2020 stratégia Magyarországon
o http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-yourcountry/magyarorszag/national-reform-programme/index_en.htm
o A Bizottság közleménye Európa 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés stratégiája
o http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf
o Europe 2020 Indicators
o http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators
o http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020strategy/headline-indicators-scoreboard
o https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/drafteurope2020-strategy/europe-2020-targets-statistics-and-indicators-eu-level_en
o The Europe 2020 Competitiveness Report 2012 (World Economic Forum)
o https://www.weforum.org/reports/europe-2020-competitiveness-report
o The Europe 2020 Competitiveness Report 2014 (World Economic Forum)
o http://reports.weforum.org/europe-2020-competitiveness-report-2014/
o Borbás László (2012): Európai elvárások-magyar válaszok. Az Európa 2020 stratégiai
üzenete Magyarországnak. Vállalkozásfejlesztés a XXI. században
o http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/04_Borbas_Laszlo.pdf
o László Borbás (2012): Hungary’s competitiveness in the light of Europe 2020
strategy. MEB 2012 – 10th International Conference on Management, Enterprise and
Benchmarking, Budapest, Hungary
o https://www.researchgate.net/profile/Laszlo_Borbas/publication/254442269_H
ungary's_competitiveness_in_the_light_of_Europe_2020_strategy/links/54ee2
61f0cf2e55866f22173/Hungarys-competitiveness-in-the-light-of-Europe-2020strategy.pdf
o Koncz Katalin (2012): Foglalkoztatási célkitűzések és a valóság. Statisztikai Szemle,
90. évfolyam 2-3. szám
o http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2012/2012_02-03/2012_02-03_165.pdf
o Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen célkitűzéssel összefüggésben
o http://hvg.hu/gazdasag/20170421_Masfelmillio_magyar_el_a_legsulyosabb_n
elkulozesben
o Központi Statisztikai Hivatal (2013): A relatív jövedelmi szegénység és a
társadalmi
kirekesztődés
(Laeken-i
indikátorok),
2012:
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/laekindikator/laekindikator12.pdf
o
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