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Újra konvergencia az 
EU régióiban
Ez a cikk azt mutatja be, hogy miképpen változtak 
a regionális egyenlőtlenségek az Európai Unióban 
2000 óta. Az EU elkötelezte magát az ilyen egyen-
lőtlenségek csökkentése mellett, a kohéziós politika 
pedig több támogatást nyújt a kevésbé fejlett régiók 
felzárkóztatására. a hamarosan közzétett 7. kohé-
ziós jelentés részletesebb elemzést is tartalmaz majd. 

Az Eurostat által közzétett legfrissebb adatok alapján 
2015-ben minden negyedik uniós polgár (az EU teljes 
lakosságának 27 %-a) olyan régióban élt, ahol az egy 

főre eső GDP (PPS) kevesebb volt, mint az EU átlagának 75 %-a 
(lásd a térképet). 

E régiók többsége a kelet- és közép-európai tagállamokban talál-
ható, de van köztük görögországi, dél-olaszországi, portugáliai, 
valamint számos a legkülső régiók közül. a fővárosokhoz tartozó 
Yugozapaden és Bucureşti-llfov régiók kivételével Bulgária és 
Románia összes régiója az EU-átlag 50 %-a alatti szinten van. 

Ennek ellenére 2000 és 2015 között a közép- és kelet-európai 
tagállamok egy főre jutó GDP-je nőtt az EU-átlagához képest. 
Jelentős növekedés tapasztalható általában a fővárosi régiók-
ban, így például Románia és Bulgária esetében is, ahol az egy 

főre jutó GDP az EU átlagához képest kétszeresére nőtt, vala-
mint Szlovákiában, ahol szintén csaknem megduplázódott.

A gazdasági válság miatt a görögországi régiók helyzete rom-
lott. 2011-ben a 13 régió közül négyben haladta meg az egy 
főre jutó GDP az EU-átlag 75 %-át. 2015-re ez a szám kettőre 
csökkent: csupán a fővárosi régió, Attiki (95 %) és Notio Aigaio 
(75 %) esetében érte el a fenti szintet. Olaszországot szintén 
megviselte a válság. 2011-ben öt régióban volt az egy főre 
eső GDP kevesebb, mint az EU átlagának 75 %-a, míg 2015-
ben már hét régióban. 

Portugáliában csak két régió volt a 75 %-os küszöbérték felett, 
a fővárosi Lisszaboni (103 %) és Algarve (79 %) régiók, mini-
mális változással 2011 óta.

Ismét a konvergencia útján

A legfrissebb GDP-vel kapcsolatos adatok rámutatnak a kon-
vergencia folyamatára az európai régiók között, amelyet bár 
a válság félbeszakított, de lassan újra fejlődésnek indult. a vál-
ság előtt a regionális gazdaságok közötti különbségek csökken-
tek az EU-ban (az egy főre jutó regionális GDP variációs együtt-
hatója 12 %-kal csökkent 2000 és 2008 között). Ez főleg annak 
volt köszönhető, hogy a régióban a legalacsonyabb egy főre jutó 
GDP gyorsabban növekszik, mint az átlagos és a sikeresebb. 

AZ EGY FŐRE ESŐ GDP, A FOGLALKOZTATÁSI RÁTA (20–64) ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA RELATÍV 
SZÓRÁSA AZ EU-28 NUTS 2 RÉGIÓKBAN, 2000 ÉS 2016 KÖZÖTT
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Forrás: Eurostat és DG REGIO számítások
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A válság azonban úgy tűnik megállította ezt a tendenciát; 2008 
és 2015 között a regionális egyenlőtlenségek nőttek (az egy 
főre jutó regionális GDP variációs együtthatója 4  %-kal nőtt, 
de jóval a 2000-es szint alatt maradt. 2014 és 2015 között 
a különbségek ismét csökkeni kezdtek, de még túl korai lenne 
megmondani, hogy ez a tendencia vajon tartós lesz-e. 

A foglalkoztatási rátában fennálló különbségek 2013 óta csök-
kentek, habár ezt egy, a válság által kiváltott jelentős növeke-
dés előzte meg. a különbségek itt továbbra is jóval a válság 
előtti szinteken maradtak. Ezzel szemben a regionális munka-
nélküliségi rátában tapasztalt egyenlőtlenségek tovább növe-
kednek, jóllehet 2012 óta a növekedés üteme lassult.  

Egy főre jutó GDP (PPS, 2015)

Írország két régiójának értékei a nemzeti értékeken alapuló becslések.
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