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▶A Z EURÓPA 2020 STRATÉGIA
MEGVALÓSULÁSÁNAK MÉRÉSE
Regionális hatás

Az EU tízéves munkahely-teremtési és növekedési
stratégiáját, az Európa 2020 stratégiát 2010-ben
indították el azzal a céllal, hogy megteremtse az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés feltételeit.
Az Európa 2020 mutatója a stratégia első négy évéből
származó adatokat tekint át azzal a céllal, hogy megállapítsa, mennyire hatékony a tagállamok és a régiók
számára válság utáni stratégiaként.

Az elemzés emellett arra is választ ad, hogyan teljesítenek
az EU különböző régiói. A régiók közötti – gyakran egy országon belül is megjelenő – teljesítménykülönbségek kimutatása
lehetőséget teremt a bevált gyakorlatok azonosítására és
megosztására.
A régiók kohéziós politika szerinti osztályozása szerint a foglalkoztatási ráták, a felsőoktatási ráták, valamint a kutatás-fejlesztés GDP-ben való részesedésének aránya jóval
alacsonyabb a „kevésbé fejlett” régiókban, míg a „fejlettebb”
régiók általában az Európa 2020 minden mutatójában sokkal jobban teljesítenek.

A mutató az Európa 2020 stratégia öt fő célterületét vizsgálja: a foglalkoztatást, az oktatást, a szegénység elleni küzdelmet, az innovációt, valamint az éghajlatváltozást és az
energiaellátás fenntarthatóságát. A mutató minden területen
olyan pontszámot ad a tagállamoknak, régióknak és városoknak, amely a célok teljesülését tükrözi.

A mutató emellett arra is rávilágított, hogy a fővárosi régiók
gyakran az országok legjobban teljesítő régiói. A fővárosi régió
és a következő legjobban teljesítő régió közötti különbség
Bulgáriában, Romániában és Szlovákiában egyaránt jelentős.
Románia és Bulgária fővárosi régiói több EU-15 tagállamot
is megelőznek, például Spanyolországot, Görögországot és
Olaszországot. A pozsonyi régió még jobban teljesít: 21 tagállamot utasít maga mögé. Az elemzésből kiderül, hogy a nagyvárosok jobban teljesítenek, mint a kisvárosok, az elővárosok
és a vidéki területek. Hollandia, Svédország és Finnország
nagyvárosai már most elérték az Európa 2020 stratégiában
szereplő célokat a szegénység csökkentése, a foglalkoztatás
és az oktatás terén.

Uniós áttekintés
Az Európa 2020 stratégia első négy évében a legtöbb uniós
és nemzeti cél tekintetében előrelépések történtek. A gazdasági válság miatt azonban a foglalkoztatási és szegénységi
mutatók számos országban alig változtak. Hat tagállam
romló teljesítményt könyvelhetett el: közülük Ciprus eredménye – kilenc pontos eséssel – a legrosszabb, Görögország és
Portugália teljesítménye pedig egyaránt három-három ponttal csökkent.
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Az Európa 2020 mutató nemzeti szinten az EU egészére vonatkozó célok alatt. Svédország és Dánia már 2012-ben teljesítette
vagy túlteljesítette az összes célt. A három balti állam pontszámai növekedtek a legjobban: több mint tíz indexponttal.
(100 = minden célt teljesített vagy túlteljesített, 0 = minden cél teljesítésétől nagyon távol van)
Forrás: Európai Bizottság az Eurostat és az EGT adatai alapján
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Az északi régiók, valamint
több német, osztrák, egyesült
királyságbeli, francia és
Benelux államoki régió magas
pontszámot ért el a 2020-as
célok teljesítésében.

2010 és 2012 között
nyolc régió tudta több mint
tíz ponttal növelni pontszámait.
Ugyanakkor kétszer ennyi
régiónál történt hasonló
mértékű visszaesés.
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▶EURÓPA 2020 MUTATÓ –
4 KIEMELT UNIÓS CÉL, 2012

▶A Z EURÓPA 2020 MUTATÓ VÁLTOZÁSA –
4 KIEMELT UNIÓS CÉL, 2010–2012

AZ UNIÓS CÉLOKTÓL VALÓ TÁVOLSÁG MUTATÓJA

AZ UNIÓS CÉLOK TELJESÍTÉSÉTŐL VALÓ TÁVOLSÁG
MUTATÓJÁNAK VÁLTOZÁSA
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100 = minden célt teljesített vagy túlteljesített
0 = minden cél teljesítésétől a legtávolabb van
Uniós átlag = 71,4

>0 = előrelépést tett a célok teljesítése felé
≤0 = nem tett előrelépést a célok teljesítése felé
Uniós átlag = 3

Forrás: Európai Bizottság az Eurostat és az EGT adatai alapján
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A különbséget elsősorban a kohéziós országok nagyvárosaira jellemző jobb munkalehetőségek, jobb oktatási színvonal
és alacsonyabb szegénységi arány okozza (1). Ugyanakkor
a nem kohéziós országok nagyvárosaiban magasabb a szegénységi arány és alacsonyabb a foglalkoztatottság, mivel
a képzettebbek és vagyonosabbak az elővárosi területre költöznek, a városközpontok pedig több szegényt és munkanélkülit vonzanak.

mutatkoznak jelei annak, hogy terjedne a kevésbé fejlett régiókban. Az EU előrelépést ért el a megújuló energiára és az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó célok teljesítésében, de ez részben a válság miatti energiakereslet-csökkentésnek tudható be. Az oktatás terén
kitűzött cél teljesítése biztató jeleket mutat, de a foglalkoztatás nagymértékű növekedésének visszatérése akadályozhatja a folyamatot.

A 2020-as célok
Az elemzés segít meghatározni azokat a kihívásokat, amelyek nehezítik az Európa 2020 stratégia végrehajtását. Az
elemzésből – nem meglepő módon – kiderül, hogy a gazdasági válság megnehezítette a szegénység csökkentése és
a foglalkoztatás javítása terén vállalt célok teljesítését, és
bizonyos országok esetében ez a jövőben is így lesz. A kutatás-fejlesztés terén jelentős előrelépések történtek, de
a 2020-as célkitűzés eléréséhez javítani kell a trendeket. Az
innováció továbbra is erősen koncentrált jellegű, és nem

(1)	Az uniós átlag 90 %-a alatti GNI/fő mutatóval rendelkező országok, amelyek
jogosultak a Kohéziós Alap támogatásának igénybevételére a 2014–2020as időszakban (Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Görögország,
Horvátország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország,
Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia).

Általában véve a nagy kihívást a szegénység csökkentése és
a foglalkoztatás, valamint az innováció növelése – és a többi
célterület pozitív trendjeinek megőrzése – jelenti. Az EU
a kohéziós politika részeként az unió költségvetésének mintegy harmadát az Európa 2020 által meghatározott fő területekre fordítja, a mutató pedig segíti a tagállamokat és
a régiókat abban, hogy a konkrét kihívások leküzdésével és
a fejlesztési igényekre való koncentrálással a maximálisra
növeljék az uniós finanszírozás hatását.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
http://europa.eu/!wy97Wg
Lásd még a Panorama 52. számának 24. oldalán
megjelent cikket:
http://europa.eu/!YB78tb
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