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Az uniós regionális Társadalmi Haladás Index 
(2020 EU-SPI) 2020. évi kiadása a kohéziós 
politika következő programozási időszakára való 
felkészülés jegyében 2020. december 2-án indult. 

A mutató célja, hogy a gazdasági fejlődés – bruttó hazai 
termékhez (GDP-hez) hasonló – hagyományos méré-
seinek elvégzése céljából valamennyi európai régió 

társadalmi haladását felmérje. „A GDP-n túl” témájú vitán a 
hagyományos gazdasági mérések alternatívájaként megha-
tározott EU-SPI kizárólag társadalmi és környezeti mutatókat 
használ a társadalmi fejlődés hiteles leképezéséhez. 

A 2020. évi kiadás a 12 tematikus komponenst alkalmazó glo-
bális Társadalmi Haladás Index általános keretébe illeszkedik, e 
komponensek három szélesebb körű dimenzióba csoportosítha-
tók, amelyek a társadalmi haladás alapvető, középszintű és 
árnyaltabb aspektusait írják körül. A 2020. évi EU-SPI 55 sta-
tisztikai mutatót tartalmaz elsősorban az Eurostat adataiból, 
másodsorban pedig többek között a következő forrásokból: Gal-
lup World Poll, Európai Környezetvédelmi Ügynökség, a kormány-
zás minőségével foglalkozó Quality of Government Institute, 
valamint a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete.

Célja, hogy széles körű szempontrendszer alapján elősegítse az 
összehasonlító teljesítményértékelést szerte az uniós régiókban, 
ezáltal támogatva a döntéshozókat és az érdekelt feleket vala-
mely régió erősségeinek és hiányosságainak értékelésében kizá-
rólag társadalmi és környezeti aspektusokból. Az említett 
aspektusok túlnyomórészt a kohéziós politika által támogatott 
beruházások központi elemét képezik az alapszolgáltatások 
(egészségügy, oktatás, víz és hulladék), az információ- és kom-
munikációtechnológiához való hozzáférés, az energiahatékonyság, 
az oktatás és készségek vagy a környezetszennyezés területén.

Az index eredményeit egy 0–100-ig terjedő skálán mérik, ahol 
a 0 a társadalmi haladás leggyengébb, míg a 100 a legjobb 
eredményét jelenti. A skála meghatározása a (lehetséges) leg-
jobb és leggyengébb globális teljesítmény azonosításával történik 
minden egyes mutató tekintetében bármely európai régióban. 

A 2020. évi eredmények alapján bebizonyosodott, hogy a tár-
sadalmi egyenlőtlenségek rendkívül eltérőek régiószerte és a 
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társadalmi haladás különböző aspektusait tekintve is. Az északi 
országok viszonylag jól teljesítettek, míg a délkeleti országok 
eredménye gyengébb. A tíz legjobban teljesítő régió mind svéd, 
finn vagy dán. Az Övre Norrland svéd régió érte el a társadalmi 
haladás legmagasabb szintjét az EU-ban (ahogy a 2016-os, 
első kiadásban is), őt követi a finn Helsinki-Uusimaa régió és 
a svéd Mellersta Norrland régió.

Az eredmények azt tükrözik, hogy az uniós régiók átlagosan az 
alapvető emberi szükségletek terén teljesítenek jobban. Az alap-
komponensek tekintetében jó eredmények érhetők el például a 
szennyvíztisztításba és a szociális lakhatásba történő beruhá-
zásokkal. A lehetőség dimenzió nagyfokú eltérésekre mutatott 
rá, egyes régiók felettébb jól, más régiók igencsak gyengén tel-
jesítettek. Ez a dimenzió a társadalmi haladás árnyaltabb, nehe-
zebben javítható aspektusaira is kitér, mint például az állami 
intézményeken belüli korrupció elleni küzdelem, illetve a nők 
munkaerőpiaci belépésének és megtartásának elősegítése.

A 2020. évi kiadás az indikátorkészletet érintő és a regionális 
adatok megbízhatóságát célzó gondos finomítások eredmé-
nye. Az Europa weboldalon számos interaktív eszköz áll ren-
delkezésre, többek között eredménymutatók, térképek és 
személyre szabható oszlopdiagramok, egy módszertani doku-
mentum és az ESIF nyílt hozzáférésű adatok portálján elér-
hető interaktív webes adattörténetek. 

https://www.socialprogress.org/
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