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Milyen statisztikai eredményekkel 
rendelkezik a régió?
A kérdés megfelelő hozzáértéssel történő 
megválaszolásához egyszerűen csak rá kell 
pillantani az Eurostat regionális évkönyvére. Az 
évkönyv idén ősszel jelenik meg, és több mint 200 
oldalon keresztül tartalmaz egyértelmű és színes 
elrendezésű statisztikákat Európa régióiról.

Az évkönyv az 
európai polgá-
rok  é le tének 

megértésére irányuló, 
egyre növekvő igényt is 
kielégíti. A népességi 
kritériumokon alapuló, 
há rom kü lönböző 
szintű bontás (a sta-
tisztikai célú területi 
egységek nómenkla-
túrája – NUTS I, II, III) 
segítségével lehetővé 
teszi az olvasó szá-

mára az összes uniós, és ahol lehetséges, az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás és a tagjelölt országok politikai, 
gazdasági és társadalmi helyzetének értelmes, szubnacionális 
szinten történő összehasonlítását.

Az évkönyv referenciaként szolgál az örökké kíváncsi emberek 
számára. A kiadvány a népesség, az egészségügy, az oktatás 
és képzés, a munkaerőpiac, a gazdaság, az üzleti statisztika, 
a kutatás és innováció, a digitális gazdaság, a turizmus, a köz-
lekedés és a mezőgazdaság szempontjából vizsgálja meg 
Európa régióit. 

A 2018-as kiadás ezt kiegészíti az európai városokról szóló 
fejezettel, valamint az évek során kidolgozott különböző típusú 
földrajzi besorolásokkal.

Az egyes fejezetek a régiókról szóló kulcsfontosságú megál-
lapításokkal és infografikai rangsorokkal kezdődnek. 

Az alábbi infografika mutatja, hogy míg az EU foglalkoztatási 
rátája 72 %-os – ez a valaha feljegyzett legmagasabb arány –, 
a finnországi Åland régió (a Balti-tengerben lévő tartományi 
szigetcsoport) van az első helyen 88 %-os foglalkoztatási 
rátával.

Politika és tervezés

A regionális adatok nem csak az olvasó kíváncsiságának kielé-
gítését szolgálják vagy azt, hogy a helyi bárban eldicsekedjen 
a tájékozottságával. A nemzeti és az európai politikai döntés-
hozatal jelentős mértékben függ ezen adatoktól. 

Az EU kohéziós politikájának célja az uniós régiók közötti 
különbségek csökkentése. Ha például az egy lakosra jutó GDP 
kevesebb az uniós átlag 75 %-ánál, a régió jogosult lesz 
a Kohéziós Alap támogatására. És itt válik politikailag fontossá 
a NUTS II régiókra történő bontás.
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Note: Serbia, national data. EU-28 and United Kingdom: estimates. France: provisional.

Crude rate of total population change, by NUTS 3 regions, 2016
(per 1 000 inhabitants)
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NUTS III régiók, 2016

*  A népességváltozás nyers aránya a teljes népességváltozás aránya az adott év alatt a kérdéses terület átlagos 
népességéhez viszonyítva az illető évben. Az érték ezer lakosra vetítve van kifejezve.

Nincs rendelkezésre álló adat
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Note: Albania, 2008-2014. Norway, Switzerland and Serbia: national data. Switzerland: provisional. Bulgaria, Germany and Romania: break in  
series.

Change of gross domestic product (GDP) per inhabitant, by NUTS 2 regions, 2007-2016
(percentage points difference for 2016 minus 2007; based on data in purchasing power standards (PPS)  
in relation to the EU-28 average, EU-28 = 100)
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Note: Albania, 2008-2014. Norway, Switzerland and Serbia: national data. Switzerland: provisional. Bulgaria, Germany and Romania: break in  
series.
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in relation to the EU-28 average, EU-28 = 100)
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Nincs rendelkezésre álló adat

Változás a bruttó hazai termékben
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Egy főre eső GDP – NUTS II régiók, 2007-2016



Az adatokat a város- és vidékfejlesztési szakpolitikákban is fel-
használják. A kohéziós politika középpontjában áll a városi 
dimenzió, és a költségvetés egyik része az európai városok fenn-
tartható városfejlesztésének előmozdítására van előirányozva. 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap a vidéki területek 
fejlesztését segíti az innováció ösztönzésével, miközben védi a 
biodiverzitást és a természetes környezetet. 

Végül pedig a helyi önkormányzati döntéshozók is rengeteget 
használják a NUTS III régiók adatait, amelyek részletesebb 
földrajzi szintet jelenítenek meg. 

Az évkönyvben további információk találhatók a regionális 
adatok szakpolitikákban történő felhasználásáról.

Uniós szintű csapatmunka 

Az Eurostat nem egyedül hozta létre ezt az átfogó kiadványt, az 
évkönyv létrehozatala Európa-szerte számos szereplőtől függ.  

Kezdetben az Eurostat statisztikai egységei megvitatják, hogy 
milyen formában tárgyalják a fontos témákat az évkönyvben. 
A Regionális és Várospolitikai Főigazgatósággal konzultálnak a 
szakpolitikai háttérrel foglalkozó első fejezetet érintően. Idén a 
Főigazgatóság az utolsó, a Fókuszban a regionális tipológiák 
című fejezet megírásához is segítséget nyújtott. A kiadványban 
megjelenítendő mutatók kiválasztása ijesztő feladatnak tűnhet 
az elérhető adatok mennyiségét és mélységét figyelembe véve.

Az évkönyv azonban nem jöhetne létre a nemzeti statisztikai 
hivatalok minőségi és időszerű adatai nélkül. Az évkönyv szer-
kesztői az adatok extrahálásával várnak, amíg a legújabb 
adatok rendelkezésre állnak. Az adatok végleges extrahálása 
ugyanazon a napon történik. 

Ezután az adatokat és a fejezetek szövegét feltöltik az Euros-
tat közhasználatú enciklopédiájába, amely a Statistics Expla-
ined nevet viseli. Ez a weboldal tartalmazza az Eurostat 
legtöbb publikációját, köztük az évkönyvet is.

Ugorjunk mintegy négy hónappal előre az időben, amikor az 
évkönyv online és nyomtatott formában is megjelenik szep-
tember közepén, néhány héttel a régiók és városok európai 
hetének éves megünneplése előtt. Ezzel egyidejűleg az online 
változatot is közzéteszik a Statistics Explained oldalon, többek 
között az olvasó által használható, kész Twitter-bejegyzések-
kel. Az évkönyv mintegy 60 térképet tartalmaz, és rengeteg 
grafikon és infografika tarkítja. 

A kiadványból egyéb eszközök is kifejlődtek. Tekintse meg az 
Eurostat interaktív statisztikai atlaszát. Az évkönyvben lévő 
térképekre alapozva az atlasz rengeteg információt tartalmaz. 
A térképek ingyenesen letölthetők és újrafelhasználhatók. 

További, részletes információkat nyújtó forrás az interaktív 
térképekre és a hozzájuk kapcsolódó grafikonokra hivatkozó 
Regions and Cities Illustrated (régiók és városok illusztrálva) 
eszköz. Az eszköz élő adatállományokon alapul – a beérkező 
új adatokat az alkalmazás automatikusan felhasználja. Az 
eszköz rendelkezik egy automatizált visszatekintési funkcióval 
is, amely megmutatja, hogyan változott a helyzet az elmúlt 
10 évben. 

Ezen eszközök segítségével az Eurostat regionális évkönyve 
információkkal szolgál a politikai döntéshozók, a polgárok és 
a vállalkozások számára egyaránt.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A nyomtatott változat az EU-könyvesboltban rendelhető meg: 
https://bit.ly/2S2k4F5
Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat
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TERTIARY STUDENTS, 2016
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Eurostat_regional_yearbook
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Eurostat_regional_yearbook
http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?mids=BKGCNT,C02M01,CNTOVL&o=1,1,0.7&ch=POP,C02&center=50.04099,19.94249,3&
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=nuts2.labourmarket&lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat

