
HOGYAN MŰKÖDIK? 
AZ INDEX HÁROM DIMENZIÓBÓL 
ÉPÜL FEL: 
▶1 ALAPVETŐ EMBERI SZÜKSÉGLETEK,
▶2 A JÓLÉT ALAPJAI ÉS
▶3 LEHETŐSÉG

A három dimenzió térképe itt tekinthető meg: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/mapapps/
social_progress/spi.html

 ▶      HOGYAN TÖRTÉNIK 
A TÁRSADALMI HALADÁS? 
SZÓLJON HOZZÁ AZ EU REGIONÁLIS TÁRSADALMI HALADÁS 
INDEXRŐL SZÓLÓ TERVEZETÉHEZ!

A DG Regio új regionális Társadalmi Haladás Index (THI) 
tervezetet adott ki, amelyhez várják az érdekeltek és 
a lakosság észrevételeit. Az index célja, hogy 272 euró-
pai régióban felmérje a társadalmi haladás szintjét, 
kiegészítve ezzel a gazdasági fejlődés hagyományos, 
GDP-, jövedelem- és foglalkoztatottságalapú mérését.  

A társadalmi haladás mérése adatokat szolgáltathat az 
uniós régiók fejlesztési stratégiáihoz. Az index abszolút tel-
jesítményt mér egy 0-tól 100-ig terjedő skálán az index 
összetevőit mérő mind az 50 mutató esetében. 

A legutóbbi számadatok azt mutatják, hogy a teljes THI 
a romániai és bulgáriai régiókban a legalacsonyabb, míg 
a norvég és a holland régiókban a legmagasabb. Szintén 
magas a társadalmi haladási szint Ausztriában, Németor-
szágban, Luxemburgban, Írországban és az Egyesült Király-
ságban. Belgium, Franciaország és Spanyolország is jól 
teljesít, noha bizonyos régiók itt jelentősen alacsonyabb 
értékkel rendelkeznek, mint az ország többi része. Görögor-
szág és Dél-Olaszország egyes régióiban rendkívül alacsony 
a THI. Ezzel szemben Észtországban, több csehországi régi-
óban és Kelet-Szlovéniában a viszonylag alacsony fejlettségi 
szint ellenére magasak a számok.

A THI-t és a bruttó hazai terméket (GDP) összehasonlítva, 
amely a gazdasági tevékenység egyik mérőszáma, szoros 
és pozitív kapcsolatot találunk a kettő között, amely gyengül 
a magasabb egy főre jutó GDP estén. Ez különösen a fővá-
rosi régiókban szembetűnő. Például Bukarestben, Pozsony-
ban, Prágában, Brüsszelben, Luxemburgban és Londonban 
az egy főre jutó GDP-hez viszonyítva alacsony a THI szintje. 
Más régiók jobban teljesítenek, mint ami az egy főre jutó 
DGP alapján várható lenne. Ez a helyzet az északi régiókban, 
a legtöbb holland régióban, de a lengyelországi Podlaskié-
ben, a nyugat-walesi Cornwallban és az egyesült  királyságbeli 
völgyekben is. 

A THI-t azért hozták létre, hogy segítsen a régióknak felfe-
dezniük erősségeiket és gyengeségeiket a hasonló gazdasági 
teljesítménnyel rendelkező más régiókhoz képest. Minderről 
többet tudhat meg a régiós pontkártyák segítségével, ame-
lyeket itt érhet el: http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/
information/maps/social_progress

Mindegyik dimenzió három tematikus komponensből áll. Az így 
létrejött tizenkét komponens jelentős eltéréseket mutat mind 
az uniós tagállamok között, mind az egyes tagállamokon belül. 
A dimenziók olyan területeket ölelnek fel, mint az egészségügy, 
a lakhatás minősége és elérhetősége, a személyes biztonság, 
a felsőoktatáshoz való hozzáférés és a környezetszennyezés.

Az index az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatósága, a Social Progress Imperative szervezet, vala-
mint az Orkestra, a Baszk Versenyképességi Intézet együtt-
működéseként jött létre. Az index a globális Társadalmi 
Haladás Index általános keretébe illeszkedik, amelyet aztán 
az EU igényei alapján módosítottak. Az indexet azonban nem 
pénzügyi támogatási célból hozták létre, és nem kötelező az 
Európai Bizottságra nézve. 

Az index tervezetét azzal a céllal hozták nyilvánosságra, 
hogy visszajelzést kapjanak az érintettektől a témákról, 
a használt mutatókról, valamint a mutatóknak az egyes 
régiókra vonatkozó egyetlen végeredménybe történő 
 összesítésének módszeréről. 

Véleményeiket és javaslataikat a következő címre 
várjuk: REGIO-B1-PAPERS@ec.europa.eu  

A regionális Társadalmi Haladás Index átdolgozott változata 
2016 októberében jelenik meg.  

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
http://europa.eu/!dg63bB
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