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Krátka správa:
REGIONÁLNE HOSPODÁRSKE ROZDIELY V EÚ OSTÁVAJÚ VÝRAZNÉ
Eurostat zverejnil štatistiku o tom, ako sa hospodársky darilo jednotlivým regiónom v EÚ za rok 2017. Použil
na to ukazovateľ HDP na obyvateľa meranom v parite kúpnej sily (PPS), ktorý berie do úvahy rozdielne
úrovne kúpnej sily a mal by tak umožniť lepšie porovnania medzi krajinami.
Celkovo ostali v roku 2017 regionálne rozdiely v EÚ výrazné, podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch
– od bulharského regiónu Severozapaden, ktorý v roku 2017 mierne vzrástol na 31 % priemeru EÚ, až po
centrálny Londýn (západ), kde HDP na obyvateľa vzrástol na 626 % priemeru EÚ. Rozdiel medzi produkčne
najchudobnejším a najbohatším regiónom sa oproti roku 2016 jemne zmenšil.
Región slovenského hlavného mesta sa umiestnil na 8. mieste, s HDP na obyvateľa vo výške 179 %
priemeru EÚ (mierny pokles oproti 185 % v predchádzajúcom roku). Bratislava preskočila francúzsky región
hlavného mesta Île de France – Paríž (176 %), avšak prekonala ju Praha, ktorá sa v rebríčku posunula na 7.
miesto (so 187 %). Okrem Bratislavy však zvyšné regióny na Slovensku boli pod priemerom EÚ a s výnimkou
Východného Slovenska si oproti roku 2016 nepolepšili. Stále sa však najnižšie v rámci Slovenska nachádzal
región Východného Slovenska, s HDP na obyvateľa iba 54 % priemeru EÚ (rast o 1 percentuálny bod oproti
roku 2016).
Od vstupu Slovenska do EÚ sa HDP na obyvateľa zvýšil vo všetkých slovenských regiónoch, avšak
nie rovnomerne a regionálne rozdiely pretrvali, dokonca sa rozšírili. Najmä rozdiel medzi Bratislavským
krajom a Východným Slovenskom sa od roku 2004 zväčšil, aj keď samotný rok 2017 priniesol isté zmiernenie
rozdielu (oproti 2016). Pri vstupe Slovenska do EÚ mal Bratislavský kraj 3,1-násobne vyšší HDP na
obyvateľa oproti Východnému Slovensku, pričom v roku 2017 bol tento rozdiel 3,3-násobný.
Aj keď tieto štatistiky sú na pohľad jednoduché, treba si pri pohľade na ne uvedomiť ich obmedzenia.
Najvýraznejším je to, že HDP na obyvateľa nezohľadňuje, koľko ľudí v danom regióne reálne býva, a
koľko dochádza za prácou. Týka sa to napríklad Luxemburska, ktoré dosahuje 253 % priemeru EÚ, ale za
prácou tam dochádza veľké množstvo ľudí mimo regiónu. Taktiež sídla medzinárodných spoločností,
ktoré sa v regiónoch nachádzajú, nemusia svoju celú produkciu aj v danom regióne míňať. V oboch
prípadoch tak regióny môžu dosiahnuť vyšší HDP pri prepočte na obyvateľa. Tak je to aj v prípade Bratislavy
a mnohých iných veľkých miest v Európe.
Dôležité je tiež dodať, že HDP na obyvateľa hovorí o ekonomickej produkcii, a nevypovedá o príjme pre
domácnosti v danom regióne či krajine.
Vzhľadom na Brexit sa čoskoro bude štatistika pozerať k priemeru EU27 (bez Spojeného kráľovstva),
čo v prípade Slovenska znamená o niečo vyššie ukazovatele HDP na obyvateľa (PPS) ako percento
priemeru EU27, keďže z bloku odchádza jeden z najbohatších členských štátov. Keď vezmeme ako
referenciu EU27 agregát, Bratislavský kraj by si za rok 2017 polepšil na 181 %, zatiaľ čo Východné
Slovensko by dosiahlo 55 % priemeru EU27.
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HDP na obyvateľa v PPS ako % priemeru EÚ28
čím predbehol aj Prahu (182 %)
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Pozn.: Percentuálne vyjadrenie k priemeru EÚ28.
Zdroj: Eurostat, SLSP
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