
 

 

Regionális diszparitások: a GDP és a munkanélküliségi ráta 
regionális összefüggéseinek vizsgálata az Európai Unióban  

Kalocsai Kornél∗ 

Absztrakt  

Tanulmányomban a GDP és a munkanélküliség alakulását vizsgálom, az Európai Unió 
régióiban, 1998-2001 között. Az egy főre jutó GDP regionális adataiban jelentős eltérések 
voltak tapasztalhatóak az EU25 régiói esetében, mind az abszolút értékek, úgy a GDP 
terjedelme esetében. A vizsgált időszakra elmondható, hogy a GDP növekedést mutatott, és 
növekedett az országokon belüli diszparitás is. A munkanélküliségi ráta alakulásának 
vizsgálata során, a vizsgált időszakban nagyobb diszparitás volt jellemző, mint a GDP-nél. 
Az új tagországok esetében nem volt kiugró értékkel rendelkező régió, ellenben a régiók 
50%-ában drasztikusan nőtt a munkanélküliségi ráta. Elemzéseim során arra a 
következtetésre jutottam, hogy regionális szinten nem feltétlenül érvényesül Okun 
törvénye; ez a törvény csak egy bizonyos gazdasági fejlettség elérése után válik érvényessé. 

1. A GDP regionális megoszlása 1998-2001 között 

A vizsgált időszakban a legtöbb régióval rendelkező ország Németország volt, majd ezt 
követte az Egyesült Királyság és Franciaország. Egy régióval rendelkező ország (a 
regionális és az országos szint megegyező nagyságú) 8 db volt. 
A következő ábra alapján jól látható, hogy jelentős a GDP szórása az EU-25 országaiban. 
Legnagyobb regionális szakadék (terjedelem) az Egyesült Királyság régióiban 
tapasztalható. 
Kevés magas GDP-vel rendelkező régiót mutat, ha az átlag a terjedelem bal oldalán 
helyezkedik el. A kettőnél több régióval rendelkező országok közül 12 (a 16-ból) mutat az 
ország többi régiójához képest kiugró GDP értékeket. 
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Forrás: EuroStat adatok alapján 

1. ábra A vizsgált országok régióinak elhelyezkedése a GDP alapján 1998., 1999., 
2000. és 2001. évre vonatkozóan (fentről lefelé) 

Alapvetően három csoportra oszthatóak fel az EU országai a regionális diszparitásokat 
figyelembe véve. Az egyik típus, melyben nőtt a regionális terjedelem, tehát a húzó régió 
tovább növelte előnyét. A másik kategória, ahol a regionális különbségek nem változtak, 
csak a határértékek növekedtek. A harmadik csoportba az országok tartoznak, amelyekben 
a regionális szakadék csökkent.  

1.1 A GDP eloszlása az EU15-ben és az új tagországokban 

Az előzői ábrából is kitűnt, hogy a GDP nagyságában szignifikáns különbség van az EU-15 
régiói és az új tagországok régiói között, ezért vizsgáljuk meg a két „minta” eloszlását, 
amelynek alakulásából a GDP változásának tendenciáira is következtetni tudunk. 



 

 

   

  

Forrás: EuroStat adatok alapján 

I=Praha; II=Bratislavsky kraj; III=Kypros; IV=Kozep-Magyarorszag; 1=Inner London; 2=Hamburg; 3=Luxembourg 

(Grand-Duché); 4=Region de Bruxelles; 5=Wien; 6=Oberbayern; 7=Darmstadt; 8=Ile de France; 9=Berkshire, 

Buckinghamshire and Oxfordshire; 9= 

2. ábra Az egy főre jutó GDP alakulása az EU-15-ben, és a 10 új tagországban 

A vizsgált időszakban, a régi tagállamokban valamivel nagyobb lett a doboz nagysága, ami 
azt jelenti, hogy a régiók fele növelte a GDP értékét, valamint a kiugró GDP-vel rendelkező 
régiók még nagyobb előnyre tettek szert. Az új tagországok (AC) esetében inkább fordított 
tendencia érvényesül. A régiók felének csökkent a GDP-je, viszont a felső 25%-ba eső 
régiók tovább növelték az előnyüket, a szélső értékű régiókkal együtt. Az alsó 25% pedig 
csak minimálisan növekedett (az EU régióihoz hasonlítva szinte semmit). 2001-re tovább 
növelték előnyüket a kiugró értékkel rendelkezők. A 10 új tagországban ’99-re bekerült a 
szélső értékek közé Közép-Magyarország, de az abszolút sorrend nem változott. Ezek mind 
azt mutatják, hogy a szélső, és kiugró értékekkel rendelkező régiók jobban növelték az 
előnyüket, mint az EU és AC régióinak több mint fele. 

2. A munkanélküliségi ráta eloszlása az EU-25 régióiban 
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Forrás: EuroStat adatok alapján 

3. ábra A munkanélküliségi ráta alakulása az EU25 régióiban, 1998-20011  

Az átlagos munkanélküliségi ráta az EU15-ben 1998-tól kezdődően folyamatosan csökkent, 
és a 2001. évre 7,6%-ot ért el, míg az EU25-re vonatkoztatva a 9,2%-ot. A csökkenés 
üteme az EU15-ben nagyobb mértékű volt, mint az EU25-ben. A vizsgált időszakban a 
munkanélküliségi ráta az országok közel felében csökkent.  
Ha az előzőekben már alkalmazott módon két részre bontjuk a mintánkat (AC, EU15), és 
ábrázoljuk a sokaságot a már ismert módszerrel, akkor az első, amit észrevehetünk, hogy a 
10 új tagország régiói között nincs szélső, illetve kiugró értékkel2 rendelkező térség.  

                                                 
1 fentről lefelé; EU-15 átlagok: ’98: 10,1; ’99: 9,4; 2000: 8,4; 2001: 7,6. 
2 szélső érték: 1,5-szeres és 3-szoros dobozhosszal tér el a doboz határától (kör); kiugró érték: 3-szoros dobozhosszal van 
messzebb a doboz határától (csillaggal) 



 

 

  

  
Forrás: EuroStat adatok alapján 

1=Guadeloupe; 2=Martinique; 3=Guyane; 4=Réunion; 5=Andalucía; 6=Extremadura; 7=Calabria; 8=Ceuta & Melilla; 

9=Campania; 10=Sicilia; 11=Sardegna 

4. ábra A munkanélküliségi ráta alakulása az EU-15-ben, és a 10 új tagországban 

Érzékelhető, hogy ezen országokban növekszik a régiók közötti különbség. A ’99-es évben 
észlelhető, hogy megközelítőleg ugyanannyit változott az alsó, illetve felső érték, ellenben 
a doboz növekedett, tehát az elemek 50%-a között is nőtt a diszparitás. A 2001. évben, a 
minta felében jelentősen tovább nőtt a regionális különbség. 
Amíg az új tagországok esetében növekedett a munkanélküliség ráta regionális különbsége, 
addig az EU15 régióiban ez csökkent, de 1999-re kiugró, 2001-ben további érték jelent 
meg. Elmondható, hogy az EU15 régióban a legnagyobb munkanélküliségi rátával 
rendelkezők többnyire a periférikus régiók, három spanyol régió, és három (2001-ben már 
négy) olasz régió. 

3. A GDP és a munkanélküliségi ráta kapcsolatának szorossága regionális szinten3 

                                                 
3 Az elemzéseket az SPSS 11.5 programmal végeztem, és megtartottam az angol nyelvű táblázatokat. 



 

 

Első lépésként vizsgáljuk meg, milyen korrelációs kapcsolat létezik – ha létezik egyáltalán 
– regionális szinten évenként a GDP és a munkanélküliségi ráta között4. 

1. táblázat A vizsgált két ismérv közötti korrelációs kapcsolat összegzése 

  Unemp1998  Unemp1999  Unemp2000  Unemp2001
Correlation Coefficient GDP1998 -0,459* GDP1999 -0,541* GDP2000 -0,595* GDP2001 -0,548*
Sig. (2-tailed) 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations - Spearman's rho

 
 
A kapott eredmények azt mutatják, hogy évről évre egyre erősebb a kapcsolat a két mutató 
között. A 0,459 érték is viszonylag erős kapcsolatnak mondható, és a 2000. évi adatok 
alapján a kapcsolat szorossága még tovább erősödött (0,595), bár 2001-ben valamelyest 
csökkent. Továbbá bebizonyosodott az igazunk, mi szerint a két mutató között negatív a 
kapcsolat, azaz minél nagyobb egy régióban a GDP értéke annál kisebb a régió 
munkanélküliségi rátája5.  
Regressziós vizsgálatot végezve, a regressziós egyenes egyenlete a ’98-as évre: 

98'9,389402.2198' MunkanélkGDP −= . Tehát 95%-os valószínűség mellett 1 

százalékpontos munkanélküliség csökkenése hatására 1998-ban átlagosan 389,9 ± 2·63,0 
értékkel (PPS-ben) növekedett a GDP értéke, azaz 263,9 és 515,9 közötti értékkel. 

2. táblázat A két ismérv regressziós vizsgálata, 1998 – 2001 év 

0,13 0,18 0,26 0,23
Sig. Sig. Sig. Sig.

ANOVAb 0,000 0,000 0,000 0,000

B Std. Error B Std. Error B Std. Error B Std. Error
(Constant) 21 401,61 732,93 (Constant) 23 310,69 752,53 (Constant) 25 289,47 723,72 (Constant) 25 616,61 721,47
Unemp1998 -389,96 63,04 Unemp1999 -505,84 67,06 Unemp2000 -625,08 66,34 Unemp2001 -595,70 68,88

Adjusted R Square Adjusted R Square

 

Unstandardized 
Coefficients

Adjusted R Square Adjusted R Square
Model Summary

Coefficientsb

a. Predictors: (Constant), Unemp1998, Unemp1999, Unemp2000, Unemp2001
b. Dependent Variable: GDP1998, GDP1999, GDP2000, GDP2001

 

Unstandardized 
Coefficients

 

Unstandardized 
Coefficients

 

Unstandardized 
Coefficients

 
A következő három évre is elvégezve a lineáris regresszióanalízist, elmondható, hogy a 
modell egyre nagyobb részt magyaráz, azaz egyre nagyobb hányadban fedi le a regressziós 
egyenes a vizsgált mintát. Mindkét modell szignifikáns, és a kapott együtthatóink értékét is 
elfogadjuk, mivel szignifikánsak.  
Eddigiekben, a modellben együtt szerepeltettük az EU-15, illetve az új tagországok régióit. 
Érdemes megvizsgálnunk külön-külön a két mintát6. 

                                                 
4 A korreláció meghatározásához a Spearman-féle mutatót használom, mivel több szakirodalom szerint jobban 
alkalmazható bizonyos esetekben, mivel a kiugró értékek nem befolyásolják a mutató értékét. 
5 De mint láttuk, vannak kivételek. 
6 0-val jelöltem az EU-15 régióit, míg 1-gyel a csatlakozó országok régióit. 



 

 

3. táblázat A két ismérv regressziós vizsgálata az EU15 és az új tagországok 
régióiban, 2001. év 

B Std. Error B Std. Error
(Constant) 25 408,5 728,65 (Constant) 16 805,3 1 374,17
Unemp2001 -403,0 77,62 Unemp2001 -424,7 92,57
a. Dependent Variable: GDP2001

Coefficientsa - ACCoefficientsa - EU15

 

Unstandardized 
Coefficients

 

Unstandardized 
Coefficients

 

Mind a két esetben a modellünk szignifikáns, a regressziós egyenesek egyenletei: 
EUMunkanélkEUGDP 20010,403408.252001 −= , és ACMunkanélkACGDP 20017,424805.162001 −= . 

Egy főre jutó GDP 2001 (PPS)
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5. ábra A két ismérv regressziós egyenesei (EU25, EU15, AC), 2001 

Az ábrából is kitűnik, hogy ha összességében vizsgáljuk a két mintát (a 25 ország régióit), 
akkor a regressziós egyenes meredeksége torzul az új tagországok egyenese felé, mivel 
ezen régiókban nagy számmal vannak jelen a magas munkanélküliségi rátával rendelkező 
régiók, viszont a konstans értéke az uniós régiók egyenesének konstans értékéhez közelít. 
 
A GDP és a munkanélküliségi ráta kapcsolatával összefüggő elemzést először Okun 
végzett, mely Okun-törvényeként lett ismert. Kiszámolva az egy főre jutó GDP, és a 
munkanélküliségi ráta évenkénti növekedésének átlagát százalékát7, valamint ábrázolva a 
kapott eredményeket, az alábbiakat kapjuk. A 15 ország régióinak többsége a négy év alatt 
növelte GDP-jét, és csökkentette a munkanélküliségi rátáját. A 10 ország régióinak 
esetében, inkább az a jellemző, hogy növelték a régiók a GDP-jüket, de ugyanakkor 
növekedett – jelentős mértékben – a munkanélküliségi rátájuk is. 

                                                 
7 Ki kell emelnem, hogy a vizsgált időszak igencsak rövid időszaknak számít az ökonometriai elemzések során, de 
összehasonlító adatok hiányában csak ilyen időtávra készíthettem el az elemzést. A kapott eredmények messze menő 
következtetéseket nem tesznek lehetővé. 
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6. ábra A két ismérv átlagos változása százalékpontban kifejezve, 1998-2001 

Ha ebben az esetben megvizsgáljuk a két módosított ismérv közötti kapcsolatot, akkor 
meglepő eredményt kapunk8. A teszt azt mutatja, hogy a két ismérv között alig van 
kapcsolat, sőt inkább elhanyagolható. Tehát az egy főre jutó GDP (PPS) átlagos 
növekedése (százalékpontban), és a munkanélküliségi ráta növekedése (százalékpontban) 
között nincs (0,071; 0,109) korrelációs összefüggés, a vizsgált időintervallumban9.  

4. táblázat A két ismérv átlagos változásának korrelációs kapcsolata (EU25) 

  

Mnél átl növ. 
%pontban 
1998-2001

Correlation Coefficient 0,071

Sig. (2-tailed) 0,096

Correlation Coefficient 0,109

Sig. (2-tailed) 0,083

GDP átl. növ. 
%pontban 
1998-2001

Spearman's rho

Correlations

Kendall's tau_b
GDP átl. növ. 

%pontban 
1998-2001

 
A grafikonos elemzés során már észrevehető volt, hogy az EU-15 régióiban más a két 
ismérv között az összefüggés, mint a 10 új tagország régióinak esetében. Ezért érdemes 
külön megvizsgálni a két mintát. Az eredmény ez esetben is meglepő. 

                                                 
8 Az elemzés során a biztonság kedvéért nem csak a Searman-, hanem a Kendall-féle mutatót is használtam. 
9 Az értékek kevésbé szignifikánsak. 



 

 

5. táblázat A két ismérv átlagos változásának korrelációs kapcsolata (EU15, AC) 

  

Mnél átl növ. 
%pontban 
1998-2001  

Mnél átl növ. 
%pontban 
1998-2001

Correlation Coefficient -0,018 0,256*

Sig. (2-tailed) 0,697 0,018

Correlation Coefficient -0,031 0,391*

Sig. (2-tailed) 0,650 0,012

GDP átl. növ. 
%pontban 
1998-2001

GDP átl. növ. 
%pontban 
1998-2001

Correlations
EU15 AC

Kendall's tau_b
GDP átl. növ. 

%pontban 
1998-2001

Spearman's rho
GDP átl. növ. 

%pontban 
1998-2001

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

Az EU-15 régiókban hasonló eredményt kaptunk, mint a 25 ország esetében. Nagyon 
gyenge a két ismérv kapcsolata, sőt inkább nincs, de a kapcsolat iránya negatív (-0,11; -
0,18). Ellenben a 10 ország régióinak esetében a kapcsolat iránya pozitív (!), és gyengén 
közepesnek mondható (0,234; 0,366). Tehát minél nagyobb GDP-növekedést produkált egy 
régió a 10 új tagországban, annál nagyobb volt a munkanélküliségi ráta növekedése. 
 
4. Az elemzés összegzése 
 
Elsőként az egy főre jutó GDP regionális adatait elemeztem. Az alkalmazott ábrákból 
kiderült, hogy jelentős eltérések voltak tapasztalhatóak az EU25 régiói esetében, mind az 
abszolút értékek, úgy a GDP terjedelme esetében. A vizsgált időszakra elmondható volt, 
hogy az esetek többségében a GDP növekedést mutatott. Ugyanakkor sok esetben 
növekedett az országokon belüli diszparitás is, mivel a magas GDP értékkel rendelkező 
régiók tovább növelték előnyüket, míg az alacsonyabb értékkel rendelkezők annyival nem, 
vagy egyáltalán nem tudták növelni azt, ami kitűnik a szélső értékek alakulásából is. 
A munkanélküliségi ráta alakulásának vizsgálata során észrevehető volt, hogy a vizsgált 
időszakban nagyobb diszparitás volt jellemző a mutatóra az EU25 országaiban, mint a 
GDP-nél volt érzékelhető. A ráta az országok közel felében csökkent a négy év alatt, több 
országban növekedett, de volt olyan ország, ahol nem lehetett konkrétan megállapítani a 
változás irányát. Az új tagországok esetében nem volt kiugró értékkel rendelkező régió, 
ellenben a régiók 50%-ában drasztikusan nőtt a munkanélküliségi ráta. Az EU15-ben 
folyamatos csökkenés volt tapasztalható, és mind a három évben ugyanazok a régiók 
szerepeltek kiugró értékekkel. 
 
Az egy főre jutó GDP és a munkanélküliségi ráta kapcsolatának elemzése során a kapcsolat 
szorosságára vonatkozóan megállapítható, hogy a kapcsolat negatív irányú (fordított) és 
évenként egyre erősebb a kapcsolat szorossága. Regressziós egyenest illesztve a mintánkra, 
arra jutottam, hogy évről évre egyre meredekebb a regressziós egyenes meredeksége, és a 
konstans értéke is egyre nagyobb. Külön elemezve az EU15 és az új tagországok régióinak 



 

 

regressziós egyenesét, a két egyenes meredeksége között nem tapasztalható nagy 
különbség, ellenben a konstans értékében jelentős. 
Okun törvényéből kiindulva, a négy évre kiszámoltam mind a két ismérv esetében az 
évenkénti növekedések átlagát, és így vizsgáltam a két ismérv kapcsolatát. Az EU25 régiói 
esetében, 1998-tól 2001-ig terjedő időszakban, az egy főre jutó GDP és a munkanélküliségi 
ráta növekedése között nem volt korrelációs összefüggés. Az elemzést tovább folytatva, az 
EU15 és az új tagországok szerint 2 részre bontottam a növekedési mutatókat, és így 
vizsgáltam a két ismérv közötti kapcsolatot. Regionális szinten, az EU15 országaiban a 
vizsgált időszakban az egy főre jutó GDP és a munkanélküliségi ráta közötti kapcsolat 
nagyon gyenge és iránya negatív, míg az új tagországok esetében a kapcsolat gyengén 
közepes, viszont pozitív irányú. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy regionális 
szinten nem feltétlenül érvényesül Okun törvénye. Továbbá az elemzés eredménye arra 
enged következtetni, hogy az Okun-törvény csak egy bizonyos gazdasági fejlettség elérése 
után válik érvényessé. 
 
Az egy főre jutó GDP és a munkanélküliségi ráta alakulásának regionális szintű vizsgálata 
valószínűleg új fejezetet nyit a makroökonómiai elméletek között, hiszen, mint ahogy 
kiderült, meglepő eredményeket hozhat egy ilyen jellegű elemzés. 
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