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Előszó

Az Uniónak, különösen a mostani nehéz időszakban, szüksége van kohéziós
politikára. Olyan politikára van szüksége, mely elősegítheti azokat a beruházásokat,
amelyek révén az Unió és régiói kikerülnek a jelenlegi válságból, csökkenthetik
az egyenlőtlenségeket, és hozzájárulhatnak az Európa 2020 stratégia nagyra törő
céljainak teljesítéséhez.
A kohéziós politika már eddig is hozzájárult a gazdasági, szociális és környezeti
feltételek javításához az Unión belül, ahogy azt az értékeléseink mutatják. Ugyanezek
az értékelések azonban arra a megállapításra jutottak, hogy kis számú fő prioritásra
koncentrálva, különösen a fejlettebb régiókban, javulna a hatékonyság. Ezért a
kohéziós politikának szelektívebbé kell válnia.
A jövőbeli programoknak csak kis számú, az Európa 2020 stratégiához szorosan
kapcsolódó prioritásra kell koncentrálniuk, ezáltal valamennyi prioritás elegendő
forráshoz jutna, hogy valódi hatást gyakoroljon. Ezeket a prioritásokat a Bizottság,
a tagállamok és a régiók közötti párbeszédben fogják meghatározni az egyes
tagállamok és régióik erősségeinek és gyengeségeinek közös értékelése alapján.
Közös érdekünk, hogy a kohéziós politika eredményes legyen. Ezért meg kell
állapodnunk a tagállamokkal és a régiókkal, hogy minden program korlátozott
számú célkitűzést tartalmazzon, és gondosan figyelemmel kell kísérnünk a haladást.
A mostani időszakban a kohéziós politika szoros kapcsolatban áll a lisszaboni
stratégia célkitűzéseivel. Az Európa 2020 stratégiához fűződő kapcsolatnak a
jövőben még erősebbnek kell lennie. Ez jó programok megvalósítását igényli
egyértelmű feltételekkel és erős ösztönzőkkel. Az előfeltételeknek például elő kell
írniuk, hogy a környezeti infrastruktúrába történő beruházást meg kell előznie
annak, hogy átvegyék az EU megfelelő környezeti jogszabályait. Az ösztönzők
azokat a régiókat és országokat jutalmaznák, amelyek jó teljesítményt nyújtanak, és
elérik az elfogadott európai célokat.
Ez a jelentés és a benne foglalt javaslatok felhasználják a korábban lefolytatott
nyilvános konzultációk eredményeit is. A 4. kohéziós jelentést követő konzultációra
reagálva javaslatokat tettünk olyan módszerekre, amelyek áramvonalasítják és
egyszerűsítik a végrehajtási mechanizmusokat, csökkentve a kedvezményezettek
adminisztratív terheit. A területi kohézióról szóló zöld könyv által elindított vitát
követően ez a jelentés kifejti, hogy a területi kohézió milyen hatást gyakorol a
kohéziós politikára, és új mutatókat vezet be, amelyek feltárják olyan problémák
területi dimenzióját, mint a szegénység és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Az
érdekeltekkel és a tagállamok szakértőivel a kohéziós politika jövőjéről folytatott
konzultációk azt is aláhúzzák, milyen fontos a kohéziós politikát alátámasztó
pénzalapok hatásának és láthatóságának növelése, beleértve a humántőkébe való
beruházásokat, amelyek új stratégiánk fontos elemei.
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Előszó

A 2013 utáni időszakra javasolt kohéziós politika lehetővé teszi valamennyi tagállam
és régió számára, hogy aktívan ösztönözze az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedést. Erőfeszítéseink különösen a legszegényebb régiók fejlődését fogják
támogatni, a szolidaritás iránti elkötelezettségünkkel összhangban. De a Bizottság
az Unió többi részének nehézségeivel és növekedési potenciáljával is foglalkozni
fog, mint amilyenek például a hátrányos helyzetű városi területek, a gazdasági
átalakuláson átmenő régiók és általánosabban a képzettebb munkaerőnek
köszönhetően az innovatívabb és nagyobb mértékben tudásalapú gazdaságra való
szükségszerű átállás.
A válság aláhúzta, hogy továbbra is szükség van egy olyan politikára, amely ösztönzi
Európa versenyképességét, polgárai jólétét és környezetünk minőségét. Ez a politika
azonban csak a fő prioritásokra fókuszáló összehangolt akció esetén járhat sikerrel.
Csak ily módon segíthetjük elő a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót és az
Európa 2020 programot.

Johannes Hahn
a regionális politikáért felelős
európai biztos
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Andor László
a foglalkoztatásért, a szociális
ügyekért és a társadalmi
összetartozásért felelős
európai biztos
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Lexikon

Rövidítések
Hivatalos sorszám

Országkód

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK

Név
Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Írország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Olaszország
Ciprus
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Egyesült Királyság

KOH:

Kohéziós országok, beleértve a legkevésbé fejlett és a közepesen fejlett tagállamokat (lásd lejjebb)

KONV:

Konvergenciarégiók, amelyek a legkevésbé prosperáló NUTS 2 régiókat ölelik fel, ahol az egy főre jutó GDP
kisebb az EU-25 átlag 75%-ánál

EFTA:

Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EU-27 + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc)

EU:

Európai Unió

OECD:

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

PPS:

Vásárlóerő-egység

RCE:

Regionális versenyképességi és foglalkoztatási régiók: az összes régió a konvergenciarégiók és az átmeneti
régiók kivételével (lásd lejjebb)

ÁTM:

Az átmeneti régiókba a fokozatosan bekapcsolódó és fokozatosan kiváló régiók tartoznak. Azért nevezik ezeket
átmenetieknek, hogy hangsúlyozzák a konvergenciarégiók és a regionális versenyképességi és foglalkoztatási
régiók közötti átmeneti szakaszukat.
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Lexikon

Földrajzi csoportok
Tagállamok csoportjai
Bővítés alapján
EU-15: Valamennyi 2004 előtt csatlakozott tagállam: BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE, UK
EU-10: A 2004-ben csatlakozott tagállamok: CZ, EE, CY, LV, LT, HU, MT, PL, SI, SK
EU-12: Az EU-10 és a 2007-ben csatlakozott tagállamok: BG, RO
Földrajzi csoportok
Közép- és kelet-európai tagállamok: EE, LV, LT, PL, SK, CZ, SI, HU, RO, BG
Déli tagállamok: PT, ES, IT, EL, MT, CY
Nyugati tagállamok: EU-15
Északi tagállamok: SE, DK, FI
Balti államok: EE, LV, LT
Benelux: BE, NL, LU
Fejlettségi szint alapján
Legkevésbé fejlett tagállamok: (BG, RO, PL, LV, LT, HU, EE, SK) (az egy főre jutó GDP az EU-átlag 75%-a alatt van)
Közepesen fejlett tagállamok: (PT, MT, CZ, SI, EL, CY) (az egy főre jutó GDP az EU-átlag 75–100%-a között van)
Magasan fejlett tagállamok: (IT, ES, FR, BE, DE, UK, FI, SE, DK, AT, NL, IE, LU (az egy főre jutó GDP az EU-átlag fölött van)
Státus szerint
Tagjelölt országok: Horvátország, Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM)
Potenciális tagjelölt országok: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Montenegró, Szerbia, Koszovó az ENSZ Biztonsági
Tanács 1244/99-es határozata szerint és Izland
A NUTS 3 régiók csoportjai
A jelentés NUTS 3 régiók osztályozásának széles körét tartalmazza. A Regionális Politikai Főigazgatóság egy regionális
munkadokumentumot fog kiadni, részletes módszerrel az egyes osztályozásokra.
Nagyvárosi régiók
Ezt az osztályozást az OECD-vel együttműködve dolgozták ki, és a több mint 250 000 lakosú városi agglomerációk
NUTS 3 megközelítéséből áll, amint az URBAN AUDIT városi övezetei alapján meghatározták.
Túlnyomóan városi, átmeneti, túlnyomóan vidéki régiók
Ez az osztályozás az OECD-nek a Bizottság által felülvizsgált osztályozásán alapul. A részletes módszertant a Eurostat
2010. évi regionális évkönyve tartalmazza.
Határrégiók
A határrégiók olyan NUTS 3 régiók, amelyek az Európai Regionális Fejlesztési Alap szabályozása alapján határokon
átnyúló együttműködési programokra jogosultak.
Hegyvidéki régiók
Ezek olyan NUTS 3 régiók, amelyekben a lakosság 50%-a hegyvidéki területen él, vagy a földterület 50%-a
hegyvidékinek tekinthető.
Szigeti régiók
Ezek olyan NUTS 3 régiók, amelyekben a lakosság többsége egy vagy több szigeten él a szárazföldhöz való állandó
kapcsolat, például híd vagy alagút nélkül.
Ritkán lakott régiók
Ritkán lakott régiók azok a NUTS 3 régiók, amelyekben a népsűrűség nem éri el a 12,5 főt km²-ként.
A térképek és NUTS 3 osztályozások mögött álló adatok innen tölthetők le:
https://circabc.europa.eu/d/d/workspace/SpacesStore/b35d4432-3434-496a-9726-641f55f8abaf/5CR_data_and_
typologies.zip
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Vezetői összefoglaló

Az Ötödik jelentést a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról az utóbbi idők
legsúlyosabb pénzügyi és gazdasági válságát követően fogadták el. Az EU és
tagállamai a válságra reagálva lépéseket tettek, hogy megőrizzék a vállalatok
működését és az emberek munkahelyeit, ösztönözzék a keresletet, és növeljék az
állami beruházásokat.
Emiatt számos kormánynak okoz gondot adósságai refinanszírozása, mivel a
csökkenő bevételek egybeesnek a jóléti kiadások és az ösztönző intézkedések miatt
növekvő ráfordításokkal. A nagyarányú deficitek és a pénzpiacok nyomásának hatása
alatt a legtöbb EU-kormány költségvetési konszolidációs intézkedéseket hajt végre.
Mindeközben az EU elfogadta a hosszú távú fellendülés nagyra törő új stratégiáját,
az Európa 2020 programot. Ennek fő célja az intelligens, inkluzív és fenntartható
növekedés. E cél elérése érdekében az Európa 2020 még elődjénél, a lisszaboni
stratégiánál is erősebben hangsúlyozza az innováció, a foglalkoztatás és a társadalmi
befogadás szükségességét, valamint a környezeti kihívásokra és az éghajlatváltozásra
való hatásos reagálást.
E kohéziós jelentés célja az Európa 2020 stratégia támogatása és annak a
hozzájárulásnak a hangsúlyozása, amelyet a régiók és a kohéziós politika valósíthatnak
meg e célok elérése érdekében. A jelentés rámutat, hogy az Európa 2020 fő céljai
nem érhetők el csupán az EU- vagy tagállami szinten kidolgozott politikákkal. Egy
ilyen nagyra törő program csak erős nemzeti és regionális részvétellel és helyszíni
tulajdonlással valósítható meg. Ez a lisszaboni stratégia egyik fő tanulsága. Például, a
75%-os foglalkoztatási cél eléréséhez a konvergenciarégiókban 2008-ban csaknem
10 millióval több munkahelyre lett volna szükség, többre, mint az összes többi
régióban együttvéve.
Ezenkívül az EU regionális sokfélesége, a régiók roppant eltérő jellemzői,
lehetőségei és szükségletei megkövetelik a „minden méretre megfelelő" politikák
meghaladását egy olyan megközelítés irányába, amely a régióknak lehetőséget
ad a szükségleteiknek megfelelő politikák megtervezésére, és kezükbe adja az e
politikák megvalósításához szükséges eszközöket. Ez az, amit a kohéziós politika a
helyi erőforrások kiaknázásán alapuló módszerével biztosít.
A jelentés rámutat, hogy a hatékony Európa 2020 stratégia szoros koordinációt
követel meg a kohéziós politika és más EU politikák között. Az általános politikák,
ha szorosan összehangolják őket, számos területen nagyobb általános hatást
gyakorolnak, mint ha egymástól elszigetelve valósítanák meg őket. Egy a
közelmúltban készült OECD-tanulmány szerint a fenntartható gazdasági és
társadalmi fejlődés megvalósítása érdekében lényeges, hogy a közlekedési
infrastruktúrában végrehajtott beruházásokat a vállalatok és a humán tőke
fejlesztésének támogatásával kombinálják.
Az ötödik kohéziós jelentés a Lisszaboni Szerződés alapján elfogadott első jelentés,
amely a gazdasági és társadalmi kohézió kettős célját a területi kohézióval egészítette
ki. Ennek érdekében a jelentés először is a szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi
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dimenzióját elemzi. Másodszor, nagyobb figyelmet szentel az éghajlatváltozásnak
és a környezetnek. Harmadszor, megvizsgálja, hogyan mérhető a politikák területi
hatása.
A jelentés számos egyéb újdonságot is tartalmaz a korábbi jelentésekhez képest.
A regionális gazdasági egyenlőtlenségek elemzése kibővült az intézményekre
vonatkozó kérdésekkel, és egy új versenyképességi index is bevezetésre került.
Ezenkívül a társadalmi kohézió elemzése a Stiglitz-Sen-Fitoussi jelentést követve a
jólét objektív és szubjektív mutatóira és egyéb olyan mutatókra is kiterjed, amelyeket
korábban regionális szinten nem mutattak ki.
A jelentés négy fejezetből áll. Az első fejezet elsősorban a gazdasági, társadalmi
és területi helyzetet és az EU-ban érvényesülő trendeket tekinti át, megvizsgálva,
hogy (1) hogyan ösztönözhető a gazdasági versenyképesség és konvergencia, (2)
hogyan növelhető a jólét és csökkenthető a társadalmi kirekesztettség és (3) hogyan
erősíthető a környezeti fenntarthatóság. A második fejezet a nemzeti politikáknak a
kohézióhoz való hozzájárulását vizsgálja. A harmadik fejezet áttekintést ad arról, hogy
más EU-politikák hogyan járulnak hozzá a kohézióhoz. Az utolsó fejezet összefoglalja
a bizonyítékokat a kohéziós politikának a kohézió céljainak elősegítésére gyakorolt
pozitív hatásairól, és rámutat azokra a területekre, amelyek tovább javíthatók.

Gazdasági, társadalmi és területi helyzet és tendenciák
Az 1. fejezet gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból ad átfogó áttekintést
az EU régióinak helyzetéről és tendenciáiról. Mindhárom perspektíva kirívó regionális egyenlőtlenségeket tár fel a termelékenységi különbségektől a csecsemőhalandósági rátákig és az éghajlatváltozástól való sebezhetőségig. Számos ilyen egyenlőtlenség mérséklődött az elmúlt évtizedben, egyesek viszonylag gyorsan is, de ös�szességében továbbra is mély szakadék tátong a kevésbé fejlett és a magasan fejlett
EU-régiók között.
Bár egyes regionális egyenlőtlenségek sohasem fognak (teljesen) eltűnni, sokuk
képtelen, igazságtalan és tarthatatlan. Az intelligens, zöld és inkluzív növekedés
céljai felé való tényleges fejlődés érdekében csökkenteni kell ezeket a regionális
egyenlőtlenségeket.

A versenyképesség és konvergencia elősegítése
Az EU nem áll egyedül a jelentős regionális fejlettségbeli egyenlőtlenségek
vonatkozásában. Számos nagy országban, mint például Kínában, Indiában,
Brazíliában és Oroszországban ugyancsak nagy eltérések mutatkoznak az egyes
régiók között az egy főre jutó GDP tekintetében, és ezek az országok az EU kohéziós
politikáját tanulmányozzák, hogy megismerjék e különbségek csökkentésének
módját.
Az USA államai között az egy főre eső GDP különbségei viszonylag csekélyek, de
a Kanadát és Mexikót is magában foglaló Észak-amerikai Szabadkereskedelmi
Egyezményen (NAFTA) belüli különbségek sokkal nagyobbak, mint az EU-ban.
A NAFTA-n belüli regionális egyenlőtlenségek nem csökkennek. Ez arra utal, hogy
egy nagy szabadkereskedelmi övezethez való tartozás önmagában nem elegendő
ahhoz, hogy a kevésbé fejlett régiók felzárkózzanak, különösen, ha az infrastruktúra,
az intézményi hatékonyság és az innováció vonatkozásában nagyok a különbségek.
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Az EU egységes piaca ma már félmilliárd embert foglal magában. Egy ilyen
hatalmas piac új lehetőségeket teremt a méretgazdaságosság és a szakosodás
számára. Mindkettő révén az EU cégei igen termelékenyek és nemzetközileg
versenyképesebbek lehetnek. Az EU cégeinek hozzáadott értéke egyre inkább a
tudásigényes és egyéb szolgáltatásokban rejlik, amelyekben az EU versenyképességi
előnnyel rendelkezik. Ezt a szolgáltatási mérleg pozitív és növekvő többlete mutatja
a világ többi részével.
Az EU belső piaca nemcsak az áruk, hanem a személyek, a szolgáltatások és a tőke
szabad mozgását is biztosítja. Ez lehetővé teszi, hogy az emberek könnyebben
utazzanak szabadidejük eltöltésére vagy munkába. A belső piac új távlatokat nyit
a beruházásokra és a nyugalomba vonulásra, több embernek teszi lehetővé, hogy
munkát találjon, és több szabad álláshely kerülhet betöltésre. A növekvő integráció
a kereskedelmi és pénzügyi folyamatok bővülésében is megmutatkozik. Az EUban az áruk és szolgáltatások kereskedelme jelentősen bővült, különösen az EU-12
országcsoporton belül, valamint az EU-12 és az EU-15 országok között. A külföldi
működőtőke-beruházások és a külföldön dolgozó személyek átutalásai alapvető
tőkeforrássá váltak számos kevésbé fejlett tagállam számára. A válság azonban e
folyamatok közül sokat megzavart.
Az egy főre jutó gazdasági növekedés a népesség, a foglalkoztatás és a termelékenység változásaihoz kapcsolódik. Mivel 2000 és 2007 között a legtöbb régióban csak
kis mértékben nőtt a lakosság száma, ez kevés hatást gyakorolt a regionális növekedésre, az EU szintjén pedig szinte semmilyen hatása sem volt. A foglalkoztatás növekedése erőteljesen kihatott az átmeneti régiókra és mérsékelten befolyásolta a regionális versenyképességi és foglalkoztatási régiókat. A konvergenciarégiókban a foglalkoztatás csak kismértékben járult hozzá a növekedéshez, de az (igen) alacsony
foglalkoztatási arányszámok egy erősen kihasználatlan erőforrásra mutatnak rá.
A növekedés fő forrása valamennyi EU-régióban a magasabb termelékenység volt.
A termelékenység növekedése különösen magas volt a konvergenciarégiókban. Ezt
egyrészt a szektorokon belüli növekedés táplálta (a tág értelemben vett innovációhoz kapcsolódva), másrészt a foglalkoztatottság áttolódása a magasabb hozzáadott
értéket termelő szektorokba (szerkezetátalakítás). A versenyképességi régiókban a
nagyobb termelékenység szinte kizárólag az innovációból származott. Az átmeneti régiókban a termelékenység növekedése nagyobbrészt az innovációból eredt, de
nevüknek megfelelően részben a szerkezetátalakítás következménye volt.

Innováció
Ahhoz, hogy növelje a termelékenységét, az EU-nak több innovációra (a szó tág
értelmében) és beruházásra van szüksége az oktatásban, a képzésben és az egész
életen át tartó tanulásban. Az Európa 2020 stratégia az innováció erősítésének
szükségességét hangsúlyozza. Például minden tízből csak egy régió érte el az Európa
2020 azon célkitűzését, amely szerint a GDP 3%-át kell K+F-re fordítani.
Az innováció minden régió számára fontos, függetlenül attól, hogy a kutatás
élvonalában vannak-e vagy sem. Azokban a régiókban, amelyek nincsenek a kutatás
élvonalában, vagyis a legtöbb régióban, nagyobb hangsúlyt kell fordítani a máshol
kifejlesztett innovatív gyakorlatok átvételére és terjesztésére, mint a radikális
újításokra. Ennek megfelelően ezeknek a régióknak támogatniuk kell a beruházást
a cégek azon képességébe, hogy beépítsék az innovatív gyakorlatokat és képezzék
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a munkatársaikat, ezenkívül elő kell segíteniük a magánvállalatok, a kutatási
központok és a kormányok közötti kapcsolatokat (hármas spirál modell).
Az Európa 2020 stratégia azon célját, hogy a felsőfokú vagy annak megfelelő
képzettséggel rendelkezők arányát a 30–34 éves korosztály 40%-ra emeljék, minden
hat régióból kevesebb mint egyben érték el, és ahhoz, hogy 2020-ra elérjék ezt a
célt, a legtöbb egyéb régiónak is jelentősen növelnie kell az egyetemek kapacitását
és az oktatásban maradó fiatalok számát.
Az Európa 2020 programnak azt a célját, hogy a 18–24 éves korosztályban a legfeljebb
alapfokú végzettséggel rendelkező „korai iskolaelhagyók” aránya ne haladja meg a
10%-ot, minden négyből egy régióban érték el, és teljesítéséhez számos régióban
nagy erőfeszítésre lesz szükség, különösen Máltában, valamint Spanyolország és
Portugália 17 régiójában, amelyekben ez az arányszám még mindig meghaladja a
30%-ot.
Számos esetben az államnak kell fellépnie annak érdekében, hogy ezek a gazdaságok
hatékonyan hasznosítsák eszközeiket és lehetőségeiket. Az innovációra és oktatásra
fordított beruházás nagy lendületet adhat a gazdasági növekedésnek, de csak
megfelelő infrastruktúra és intézmények esetében.

Infrastruktúra
Az innováció nagyobb növekedést eredményez, ha egy nagy piachoz egyszerű a
hozzáférés. A nagy piac eléréséhez szükséges infrastruktúra változik, mivel egyre több
szolgáltatás vásárolható és értékesíthető online, és ezzel a távoli régiók is közvetlenül
hozzáférhetnek az EU egészére kiterjedő, sőt a globális piachoz is. Az EU-n belül ez az
egységes digitális piac létrehozását és a szélessávú szolgáltatásokhoz való növekvő
hozzáférést teszi szükségessé. A szélessávú hírközléshez való hozzáférés azonban
távolról sem általános. Románia ritkán lakott területein 2009-ben a családoknak
csupán 13%-a rendelkezett szélessávú kapcsolattal, szemben Finnországgal, ahol
a ritkán lakott területeken lakó családok 77%-a, a sűrűn lakott területeken élő
családoknak pedig 84%-a rendelkezett szélessávú hozzáféréssel.
A digitális hálózatok fokozódó jelentősége ellenére a személyek és áruk vasúton,
közúton, levegőben vagy vízen történő szállításának képessége továbbra is döntő
jelentőségű. A közlekedési infrastruktúra azonban az EU-n belül egyenlőtlen
eloszlású. Az Unió középső és keleti területein lévő tagállamok többsége sokkal
kevesebb autópályával rendelkezik, mint az EU többi részének országai, és
vasúti hálózataikon is jóval alacsonyabb sebességek érhetők el. Ezen országok
legtöbbjében a légi közlekedéshez való hozzáférés ugyancsak rosszabb a kevesebb
járat és a repülőterek kedvezőtlen elérhetősége miatt.
A határ menti régiók közlekedési infrastruktúrája gyakran elmaradottabb, és a
szolgáltatások és a piacok elérhetősége is rosszabb, különösen az EU külső határai
mentén. Ez az egy főre jutó GDP-jük és foglalkoztatási rátáik csökkenése irányába
hat. A határokon átnyúló együttműködés növelheti a jólétet, de az eltérő intézményi
rendszerek, kultúrák és nyelvek miatt a tranzakciós költségek viszonylag magasak
lehetnek. Az EU támogatása elősegítheti ezen akadályok leküzdését és a feltáratlan
erőforrások hasznosítását.
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Intézmények
Az erős intézmények alapvető jelentőségűek a fenntartható gazdasági növekedés és
a társadalmi jólét szempontjából. Ezt a politikai döntéshozók és a kutatók egyaránt
mind inkább felismerik. A válság rámutatott a stabil makrogazdasági feltételek
szükségességére, de az élénkítési stratégiáknak egyensúlyba kell hozniuk a
költségvetési konszolidáció kívánalmát az állami beruházások megfelelő szintjének
szükségességével. Az e-kormányzati szolgáltatások széles körű elérhetősége és
alkalmazása növelheti a közigazgatás átláthatóságát és hatékonyságát, a határokon
átnyúló és régiók közötti együttműködés pedig erősítheti az intézményi kapacitást.
Az infrastruktúra, az intézmények és az innovációs ütem javítására irányuló együttes
erőfeszítések hatására az EU gazdasága termelékenyebbé és versenyképesebbé
válhat, ami alapvető fontosságú a megfelelő növekedési ráták fenntartásához és
a több és jobb munkahely megteremtéséhez. Az Európa 2020 célkitűzéseinek
teljesítéséhez átfogó stratégiára van szükség.

A jólét növelése és a kirekesztés csökkentése
Születéskor várható élettartam és egészség
A születéskor várható élettartam az EU-ban az egyik legmagasabb a világon. Ennek
eredményeként az átlagéletkor és a 65 éven felüliek részaránya a népességből is
világszerte az egyik legmagasabb. Ez kihat mind az egészségügyi szolgáltatásokra,
mind a munkaerőre. Az időskorúak arányának emelkedése növekvő keresletet
támaszt az egészségügyi és kapcsolódó szolgáltatásokra. Minthogy a munkaerő
átlagéletkora emelkedik, és az emberek magasabb életkorig maradnak állásban,
az (át)képzés iránti igény a rugalmas foglalkoztatási megoldások iránti igényekkel
párhuzamosan növekedni fog.
Bár a születéskor várható élettartam összességében magas, a régiók közötti
különbségek viszonylag jelentősek. Ennek számos oka van, a jövedelmi, oktatási
és az életkörülményekkel kapcsolatos feltételektől kezdve a jó minőségű
egészséggondozáshoz való egyenlőtlen hozzáférésig. A gyermekhalandóság
például jóval magasabb a romániai és bulgáriai régiókban, de az EU-15 néhány
távolabb fekvő és gazdasági válságban lévő régiójában is. Ugyanez áll a daganatos
megbetegedésekből és a szívbetegségekből származó halálozási arányszámokra
is. A közúti balesetekből származó halálesetek tekintetében az EU régiói között
1:10 arányú különbség van, de nem annyira az úthálózat állapota, mint inkább a
gépkocsivezetők magatartása és a bűnüldözés mértéke következtében.

Életkörülmények
A munkanélküliség 2000 és 2008 között jelentősen csökkent. A regionális
munkanélküliségi arányszámok azonban még a válság előtt is magas szinten
maradtak Dél-Olaszországban, Kelet-Németországban és Dél-Spanyolországban.
2008 óta a munkanélküliség számos tagállamban, különösen Spanyolországban és a
balti államokban drámaian emelkedett, amelyekben 2010 elején 20% körüli átlagos
szinteket regisztráltak. A következő években jelentős erőfeszítésre van szükség
ahhoz, hogy az emberek újra munkához jussanak.
A munkaerő mobilitása az EU-ban továbbra is alacsony, különösen az USAhoz viszonyítva, és ez önmagában nem fogja csökkenteni a munkanélküliség
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nagymértékű regionális egyenlőtlenségeit az EU egészében. Mindazonáltal a magas
munkanélküliségű régiókban jelentős a kifelé irányuló migráció, bár a migráció
jellege eltérő az EU-12 és az EU-15 országaiban. Az EU-12 országaiban a migráció
elsősorban a városi régiók, különösen a fővárosok felé irányul. Ezzel szemben az
EU-15-ben a migráció inkább az elsődlegesen vidéki régiókba, mint az elsősorban
városi régiókba irányul. Az EU-n kívülről származó migráció a legutóbbi időkig az EU
régióinak legfontosabb népességnövekedési forrása volt, de az érintett személyek
sikeres integrálódása továbbra is egyenetlen, és foglalkoztatási arányszámaik az
átlagnál jóval alacsonyabbak számos tagállamban.
Egyetlen generáción belül a nők elérték és túlszárnyalták a férfiak képzettségi
szintjét. Gyakorlatilag valamennyi EU-régióban sokkal több 25–34 év közötti nő
rendelkezik egyetemi végzettséggel, mint férfi, miközben az 55–64 év közötti
nőknél ez csak a régiók csekély kisebbségében áll fenn. Ez a tendencia azonban
nem vezetett a foglalkoztatási arányszámok kiegyenlítődéséhez. Különösen a déleurópai régiókban a női foglalkoztatottság jóval alacsonyabb, mint máshol, az
elmúlt évtized jelentős növekedése ellenére, és a munkanélküliség a nők körében
sokkal magasabb, mint a férfiaknál.
A szolgáltatásokhoz való hozzáférés két fő vonatkozásban különbözik: a
legfontosabb a fejlettebb és a kevésbé fejlett országok közötti különbség, a
második legfontosabb eltérés pedig a ritkán és a sűrűn lakott területek között
mutatkozik. A fejlettebb tagállamok többségében a szolgáltatásokhoz, mint például
az oktatáshoz, az egészségügyhöz vagy a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés
egyik típusú területnél sem jelent problémát. A kevésbé fejlett tagállamokban
azonban a szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozottabb, különösen a ritkán
lakott területeken.
A sűrűn lakott területek azonban az összes tagállamban jelentkező
problémahalmaztól szenvednek, így a bűnözéstől, az erőszaktól, a vandalizmustól,
a szennyeződéstől és a zajtól. A sűrűn lakott területeken e problémákkal szembesülő
lakosság aránya kétszer-háromszor akkora, mint a más területeken élőké.
A városokban élők részvételével készült felmérések azt mutatják, hogy az ott élők
elégedetlenek a levegő minőségével és a biztonsággal, és számos esetben igen
kevéssé bíznak ezek javulásában.

Szegénység
Az Európa 2020 stratégia célul tűzte ki a szegénység és a kirekesztés mérséklését.
Az ezek megfigyelésére alkalmazott mutató két abszolút jelzőszámot (súlyos anyagi
nélkülözés és alacsony munkaintenzitású háztartásokban élés), valamint egy
viszonylagos mérőszámot (a szegénységi küszöb alatti jövedelem) kombinál.
A súlyos anyagi nélkülözés erősen koncentrálódik a kevésbé fejlett tagállamokra
és régiókra, amelyekben az emberek egynegyede súlyosan nélkülözőnek minősül.
Az EU-12-ben a viszonylagos szám általában magasabb a ritkán lakott területeken,
míg az EU-15-ben a sűrűn lakott területeken nagyobb.
Az alacsony munkaintenzitású családok Nagy-Britanniában, Magyarországon
és Írországban a leggyakoribbak, ahol 10 közül legalább egy személy él ilyen
helyzetben. A balti államokban, Cipruson és Szlovákiában ugyanakkor ez a szám
kisebb az 1:20-nál.
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A szegénység kockázatának kitett (a rendelkezésre álló jövedelem országos
mediánjának 60%-a alatti) jövedelmi szintű lakosság részaránya az országok között
szintén jelentős különbségeket mutat: négy közül egytől (Romániában) 10-ből
egyik terjed (a Cseh Köztársaságban). De a különbségek regionális szinten jóval
szélesebbek: két csehországi régióban és az olaszországi Trento tartományban
mért 17-ből egytől három dél-olaszországi, két spanyolországi és egy romániai
régióban mért háromból több mint egyig terjednek. Számos tagállamban, köztük
az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és
Lengyelországban ez az arány kétszer akkora a legkevésbé prosperáló régiókban,
mint a leginkább prosperálókban.
A pénzügyi válság előtt a háztartások jövedelme számos közép- és keleteurópai tagállamban számottevően emelkedett. Ez sok embert kiemelt az anyagi
nélkülözésből, és növelte az életszínvonallal való általános elégedettségüket
és boldogságukat. Sajnálatos módon a válság nemcsak véget vetett ennek a
növekedésnek, hanem vissza is fordította. Ennek következtében valószínűleg
fokozta a nélkülözést, különösen a leginkább érintett országokban, mint például a
balti államokban.
Az aktív befogadás támogatása és a szegénység csökkentése az oktatásba, a
képzésbe és a készségekbe való befektetést, a munkaerőpiacok, a képzési és oktatási
rendszerek, valamint a szociális és egészségügyi szolgáltatások korszerűsítését teszi
szükségessé, hozzásegítve az embereket a változások előrelátásához és kezeléséhez
és egy összetartó társadalom építéséhez.

A környezeti fenntarthatóság növelése
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás a legnehezebb a déli városokban
és régiókban, valamint a tengerparti és hegyvidéki területeken lesz. Még ha
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását drasztikusan csökkentenék is
ma, a hőmérsékletek a következő években továbbra is emelkednének, és a
szélsőséges időjárási események gyakoribbak lesznek, több aszállyal, árvízzel és
vékonyabb hótakaróval. Számos régióban, amely nagymértékben támaszkodik a
mezőgazdaságra és a téli vagy nyári turizmusra, a közeljövőben valószínűleg több
aszály és kevesebb hó lesz, ami alááshatja ezeket a tevékenységeket. Ugyanakkor
más régiókat gyakrabban érhet árvíz, amellyel szemben számos város különösen
sebezhető.

Az éghajlatváltozás korlátozása
Az Európa 2020 stratégia azon célkitűzése, hogy az energiafogyasztás 20%-át
megújuló energiaforrásokból nyerjék, jóval több beruházást igényel a napenergiába,
különösen Dél-Európában, ahol erre a legjobb lehetőségek adódnak, valamint a
szélenergiába, elsősorban az atlanti-óceáni és északi-tengeri partvidéken.
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-os csökkentésére vonatkozó
cél nagyra törő, és mind a magán-, mind a közszektor részéről beruházásokat
igényel. A magánszektort nagyrészt lefedi a kibocsátás-kereskedelmi rendszer,
de a közszektornak így is jelentős változtatásokat és beruházásokat kell
végrehajtania a kibocsátások és az energiafelhasználás csökkentése érdekében.
Az energiahatékonyság növelése beruházásokat tesz szükségessé épületek
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szigetelésébe, korszerűbb fűtőrendszerekbe, hatékonyabb szállítási módokba, és
talán a városi életet és a kompaktabb városokat is ösztönzi.

A környezetminőség javítása
Az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent azoknak a városoknak a száma,
amelyekben a szennyvíztisztítás nem felel meg az EU normáinak. Ennek ellenére
több keleti tagállamban további beruházások szükségesek a települési szennyvíz
kezeléséről szóló irányelv teljesítéséhez, amely miatt a csatlakozási szerződések
fokozatos átmenetet irányoztak elő. Bár a hulladék újrahasznosítása emelkedik, és
a hulladéklerakó-helyek alkalmazása csökken, egyes déli és keleti tagállamokban
nagyobb előrehaladásra van szükség a hulladék hatékony kezeléséhez.
A levegőminőség számos régióban, különösen a városközpontokban és délen
kedvezőtlen, hátrányosan befolyásolva az egészséget és az életminőséget.
Az ózonszint és a levegőben lévő por csökkentése helyi és regionális szinten fokozott
erőfeszítést igényel. Ezenkívül mind a Natura 2000 területek, mind a tágabb vidék
zöld infrastruktúrája megfelelő kezelést és védelmet igényel.

Nemzeti politikák és kohézió
A nemzeti kormányok különféle regionális fejlesztési politikákat valósítanak meg a
gazdasági, társadalmi és területi kohézió elősegítésére. Miközben egyes tagállamok
a regionális egyenlőtlenségek kezelésének adnak elsőbbséget, mások inkább a
nemzeti versenyképességre vagy meghatározott területi jellemzőkre helyezik a
hangsúlyt. Az alkalmazott megközelítésmódtól függetlenül, a hangsúlyt egyre
inkább az endogén fejlődés ösztönzésére helyezik a komparatív előnyökkel rendelkező
területek támogatásával, ahelyett, hogy a régiókat a hátrányok miatt kompenzálnák.
Az alacsonyabb szintű önkormányzatok szinte valamennyi tagállamban az állami
beruházások viszonylag magas hányadáért felelősek. Az EU állami beruházásainak
átlagosan mintegy kétharmadát a regionális és helyi hatóságok valósítják meg, ami
aláhúzza az Európa 2020 stratégiához való hozzájárulásuk fontosságát.
Az állami beruházások kritikus jelentőségűek a kevésbé fejlett régiók
versenyképességének javítása szempontjából, különösen az infrastruktúrával
kevésbé ellátottakban. Az utóbbi időben számos tanulmány jutott arra a
megállapításra, hogy az állami beruházások bizonyos feltételek mellett elősegítik
a növekedést, és e feltételek között a helyes intézményi kormányzás döntő
jelentőségű. A kohéziós politikától kapott támogatás biztosítja, hogy a kevésbé
fejlett országok és régiók fenntarthassák a növekedési potenciáljuk erősítéséhez
szükséges állami beruházások szintjét, és elősegíti az intézményi kapacitásuk
erősítését is.
A kohéziós politika útján történő finanszírozás azt jelenti, hogy az állami beruházások
a GDP-hez viszonyítva magasabbak a kohéziós országokban, mint az EU többi részén.
Az elmúlt évtizedben pozitív korreláció mutatkozott az állami beruházások értéke
és a gazdasági növekedés szintje között, ami arra utal, hogy az állami beruházások
fontosak a konvergenciához, és hogy a gazdasági növekedés lényeges az állami
beruházásokhoz.
Az állami beruházások magasabb aránya a kohéziós országokban elsősorban az
infrastruktúra, különösen a közlekedési hálózatok javítására irányult, és a kohéziós
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politika e vonatkozásban döntő szerepet játszott az EU fejlettebb részeihez képest
meglevő különbségek csökkentésében.
Eltérően attól, ahogy a kohézió alapján az EU-finanszírozásra jogosulttá válnak,
a régiók viszonylagos prosperitása nem az egyik fő meghatározója a nemzeti
beruházási forrásokhoz való hozzájutásuknak, kivéve Németországot, valamint
kisebb mértékben Franciaországot. Egyéb tényezők, mint például a geofizikai
jellemzők, a költségvetési és politikai autonómia mértéke vagy a fővárosok vonzereje
legalább olyan fontosnak látszanak az állami beruházások regionális megoszlásának
meghatározásában, mint a kohéziós célok.
A kohéziós politika mind a fejlett, mind a kevésbé fejlett régiók versenyképességének
növeléséhez hozzájárul. Átlagosan az összes állami beruházás mintegy 25%-át adja
regionális szinten Spanyolország és Franciaország nem konvergenciarégióiban.
A West Midlands régió és London környezetvédelmi közkiadásainak mintegy 15%-át
teszi ki, míg a munkavállalók alkalmazkodóképességének javítására és a hátrányos
helyzetű csoportok munkába lépésének elősegítésére fordított közkiadásoknak
Közép- és Észak-Olaszországban mintegy 25%-át adja.
A gazdasági válság a legtöbb nemzeti kormányt és egyes regionális hatóságokat
ad hoc ösztönző csomagok elfogadására indította, hogy enyhítsék a növekedésre
és foglalkoztatásra gyakorolt hatásokat. Az állami beruházások e csomagok fontos
elemei voltak. A válság öröksége azonban az állami hitelfelvételek és adósságok
drámai növekedése. Miközben ez nagyrészt az adóbevételek csökkenésének
eredménye, a makrogazdasági stabilitás helyreállítása és az államadósság
fenntarthatóbb szintűre történő csökkentése a következő években valószínűleg
nyomást fejt ki a közkiadási programokra és különösen az állami beruházásokra.
A kohéziós politika, amely a beruházások finanszírozásának jelentős részét
adja számos országban, ezért a jövőben valószínűleg növekvő fontosságú lesz.
Másrészről a tagállamok költségvetési korlátai jelentős hatást fognak gyakorolni
a kohéziós politika megvalósulásának környezetére. Ez a kohéziós politika egyik
alapelvét jelentő társfinanszírozási szabályok felülvizsgálatát teheti szükségessé,
alátámasztva az EU-finanszírozáshoz való közös megközelítésmódot és a politika
helyszíni tulajdonlását.
Felül kell vizsgálni azt a módot, ahogyan az addicionalitás elvét alkalmazzák
arra, hogy biztosítsák, hogy a kohéziós politika keretében adott támogatást arra
használják, hogy kiegészítse azokat, melyeket a nemzeti kormányok egyébként
is megvalósítottak volna. Ezt a módszert jelenleg vitatják a megbízhatóság és
a tagállamok közötti összehasonlíthatóság hiánya, továbbá ad hoc jellege és
bonyolultsága miatt. Szükség van a rendszer reformjára, hogy megbízhatóbbá,
átláthatóbbá és egyszerűbbé tegyék.
A kohéziós politika hatásának maximalizálásához szerkezeti és intézményi
reformokra van szükség. A reform üteme azonban az elmúlt évtizedben viszonylag
lassú volt, és ez érintette a politika „helyszíni” hatását. Az Európa 2020 stratégia új
keretet teremtett, amelyhez a kohéziós politikának alkalmazkodnia kell. Ennek egyik
fő eleme lesz, hogy szorosabb kapcsolatot teremtsenek a politika megtervezése és
végrehajtása, a makrogazdasági célok és a megvalósított szerkezeti és intézményi
reformok között.
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A kohéziós politika a jelen időszakban olyan feltételeket tartalmaz, amelyek a
makrogazdasági helyzethez csak a kohéziós alap tekintetében kapcsolódnak
(a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekre vonatkozó adminisztratív
követelményektől eltekintve). A következő programozási időszakkal kapcsolatban
meg kell vizsgálni, hogy ezt a fajta makrogazdasági feltételességet ki kell-e
terjeszteni, és ha igen, hogyan. Egyéb feltételek, mint például a reform ösztönzői
a kohéziós politikához szorosan kapcsolódó területeken, hatásuk növelése és a
pénzért kapott ellenszolgáltatás vizsgálata ugyancsak hasznos lenne.

Egyéb EU-politikák és a kohézió
Az EU Szerződése értelmében valamennyi EU politika tervezésénél és
végrehajtásánál figyelembe kell venni a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra
gyakorolt hatásokat. Jelenleg egyes politikák, mint például a közlekedési vagy a
környezeti politika világos területi dimenzióval rendelkeznek. Más politikáknak
részleges területi dimenziójuk van. Ilyenek a kutatási, az információs társadalomra
vonatkozó vagy az egészségügyi politika. Egyes politikák a megvalósításukban nem
tesznek vagy nem tehetnek különbséget az EU különböző részei között. Ilyenek
például az egységes piac vagy a kereskedelem.
A politikáknak nem szükséges kifejezetten regionális hatóerővel rendelkezniük,
hogy a kohézióra gyakorolt hatásuk mérhető legyen. Azonban alaposan meg kell
érteni a politika helyi hatását, akár térbelileg célzott, akár nem. A területi hatás ezen
értékelését a politika jóváhagyása előtt vagy egy utólagos értékelés részeként lehet
elvégezni.
A politikáknak kölcsönös függőségi hatásaik is lehetnek. Megfelelő koordináció
nélkül bármely politika hatása valószínűleg erősen csökken, sőt negatív is lehet.
A politikák hatása ezért nem növelhető, ha széttördelt módszert alkalmaznak, és ha
a politikai döntéseket elszigetelten hozzák meg.
Az infrastruktúra javítása például nem vezet automatikusan nagyobb növekedéshez,
sőt a gazdasági aktivitás nettó csökkenéséhez is vezethet a kevésbé fejlett régiókban
(„leaking by linking” – szivárgás összekapcsolás útján). Az infrastruktúrába irányuló
beruházásokat kombinálni kell az oktatásba, a vállalatokba és az innovációba
irányuló beruházásokkal. Ez nemcsak arra szolgál, hogy pozitív hatást gyakoroljon
a fejlődésre, hanem e hatás növelését is célozza, figyelembe véve ezen egyéb
beruházások kiegészítő hatásait is.
Hasonlóképpen, lehetséges az innovációt térben koncentrálni, de a hasznait
nem. A K+F-be és a vállalatokra fordított beruházásokat ezért ki kell egészíteni a
humán tőkére fordított beruházásokkal, nemcsak a regionális innovációs folyamat
hatékonyságának növelése érdekében, de azért is, hogy az innováció gyümölcseit
széles körben osszák el térbeli és társadalmi értelemben.
Ami a K+F-et és az innovációt illeti, a kohéziós politikának ki kell egészítenie a kutatási
keretprogram és a versenyképességi és innovációs keretprogram alapján végzett
tevékenységeket. Ez úgy érhető el, ha a kohéziós politika szerepét az innovációs
gyakorlat elterjesztésére és példáinak alkalmazására koncentrálják az EU egészében
regionális szinten („intelligens specializálódás”), ezenkívül az alapinfrastruktúrára,
az intézményekre és emberi erőforrásokra fordított beruházásokat támogatják
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a kevésbé fejlett régiókban, hogy ezek teljes mértékben részt vehessenek a
tudásgazdaságban.
Figyelembe véve a fokozódó költségvetési korlátokat, amelyek miatt a következő
néhány évben az EU egészében korlátozni fogják a közszféra forrásait, valamint a
gazdasági fellendülés támogatásának ezzel párhuzamos szükségességét, ezeket a
korlátozott közforrásokat a maximális hatás eléréséhez kell felhasználni, amely –
amint az Európa 2020 stratégia világossá teszi – csak akkor valósítható meg, ha az
összes EU-politika kölcsönösen erősíti egymást.

A kohéziós politika hatása
A kohéziós politika az EU fő eszköze a harmonikus fejlődés elősegítésére az Unió
egészében. Átfogó jövőképen alapul, amely nemcsak az elmaradott régiók gazdasági
fejlesztésére és a sebezhető társadalmi csoportok támogatására terjed ki, hanem a
környezeti fenntarthatóságra, valamint az EU különböző részei területi és kulturális
jellemzőinek tiszteletben tartására is. Ezt az átfogó jövőképet a különféle programok,
projektek és partnerek tükrözik, amelyeket e politika alapján támogatnak.
A regionális gazdaság tekintetében a kohéziós politika által nyújtott finanszírozás
2000–2006 között mintegy 1 millió munkahelyet hozott létre a vállalatoknál az EU
egészében, ezenkívül a GDP-t akár 10%-kal is növelte az EU-15-nek az 1. célkitűzés
alá tartozó régióiban. Amint a különböző tanulmányok rámutatnak, ez lökést adott
a nettó befizető országok kereskedelmének és exportjának, elősegítve a politika
finanszírozásához történő hozzájárulásuk kiegyenlítését. Ennek megfelelően a
makrogazdasági modellszimulációk arra utalnak, hogy a kohéziós politika az EU
egészében összességében növelte a GDP-t.
Ennek ellenére van lehetőség a javulásra: A vállalatoknak nyújtott támogatások
értékes segítséget jelentenek, de a múltban igen gyakran túlzottan támaszkodtak
rájuk. A kiegyensúlyozottabb összetétel irányába ható tendencia, beleértve a
pénzügyi konstrukciókat (hitelek és kockázati tőke), valamint a közvetettebb
intézkedéseket, például a tanácsadást és iránymutatást, illetve a hálózatok és
klaszterek támogatását, üdvözlendő. Az Európai Bizottság az EIB-vel szorosan
együttműködve aktívan ösztönzi a támogatási intézkedések ilyen diverzifikálását
különböző kezdeményezések, mint például a JEREMIE, a JASMINE, a JASPERS és a
JESSICA révén.
Ezenfelül a kohéziós politika alapján az elmúlt években az EU-15 kevésbé fejlett
részein megvalósított autópálya- és útberuházások azt jelentik, hogy a feladatot
nagyrészt elvégezték. A beruházásokat a környezetbarát közlekedési módokra
(elsősorban vasúti és városi közlekedési rendszerekre) kell átterelni, bár az EU-12ben valamennyi közlekedési kapcsolat javítása prioritás marad.
A kohéziós politika évi mintegy 10 millió ember képzését támogatja, erős fókusszal
a fiatalokra, a tartós munkanélküliekre és az alacsony képzettségűekre. Különböző
helyi fejlesztési kezdeményezések révén a kohéziós politika a múltban jelentősen
elősegítette a határokon átnyúló együttműködést, az elmaradott városnegyedek
megújulását, valamint a szolgáltatásokhoz való javuló hozzáférést a vidéki
területeken.
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A regionális és helyi közösségek bevonása javíthatja a politikákat. Felmérések szerint
az emberek és szervezetek aktív részvétele a projektekben regionális és helyi szinten,
a tervezéstől a megvalósítás szakaszáig, a siker döntő tényezője. Ez a partnerség a
kohéziós politika által teremtett hozzáadott érték egyik fő forrása, amely mozgósítja
az érintettek szakértelmét és a tudását, és a programokat hatékonyabbá és
befogadóbbá teszi.
A környezet megóvásával kapcsolatban a tagállamok több mint fele tűzte ki célul
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését a 2007–2013 időszakra
szóló kohéziós politikai programjában.
2000 és 2006 között több mint 23 millió embert kapcsoltak be a szennyvízgyűjtő
és -tisztító rendszerekbe és legalább 20 millió embert az ívóvízellátásba az
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap támogatásával.
Ennek eredményeként a kohéziós politika számos régiót segített hozzá az EU
környezetvédelmi irányelvei által támasztott követelmények teljesítéséhez,
elősegítve a környezet megóvását és az életminőség javítását. A megépült
létesítmények fenntarthatósága azonban gondosabb mérlegelést igényel annak
érdekében, hogy a környezetvédelmi infrastruktúrába irányuló beruházásokat a
hosszú távú finanszírozásra vonatkozó világos tervek alapján valósítsák meg.
A politikai irányítás tekintetében az erős és megbízható nemzeti, regionális és
helyi szintű igazgatás a kohéziós politika sikerének és tartós hatásának lényeges
feltétele. Az értékelések megállapították, hogy az EU-12 országai a csatlakozás óta
jelentősen javították igazgatási kapacitásukat. Ennek ellenére további erőfeszítések
szükségesek ahhoz, hogy az EU-ban valamennyi kormányzati szint rendelkezzen a
szükséges igazgatási kapacitással a kohéziós politika hatékony megvalósításához.
Az értékelések ismétlődő megállapítása volt a beruházás valamennyi területén a
„felszívás”, vagyis a pénz elköltésének előtérbe állítása ahelyett, hogy a programok
voltaképpeni céljait hangsúlyozták volna. Miközben az előző szempont nyilvánvalóan
a sikeresség egyik előfeltétele, végső soron az utóbbi számít. Például a nyomon
követési rendszerek jellemzően elsőbbséget adnak a költésnek és a kimeneteknek
(mint például a képzésben részesült személyek számának vagy a megépült új utak
kilométereinek) az eredmények (mint például a képzést követően munkát talált
személyek száma vagy az elért utazási időmegtakarítás) helyett, nem is szólva a
hatásokról (a magasabban képzett munkaerő vagy a hatékonyabb közlekedési
hálózatok hatása a regionális fejlődésre).
A kohéziós politikának a teljesítményt kell előtérbe állítania. Ennek korlátozott
számú politikai prioritást meghatározó programoktól kell kezdődnie (koncentráció),
egyértelmű perspektívával ezek elérésének módjáról és arról, hogy elérésük hogyan
járul hozzá az érintett régiók vagy tagállamok gazdasági, társadalmi és területi
fejlődéséhez.
A nyomon követési és értékelési rendszereket a célok teljesülése érdekében az
EU egészében javítani kell a teljesítmény nyomon követéséhez és az erőfeszítések
szükség szerinti átirányításához. Ez világos stratégiai jövőképet igényel a program
céljairól és arról, hogy a siker hogyan ismerhető fel és hogyan mérhető (megfelelő
célkitűzés). Ezenkívül nagyobb mértékben kell szigorú értékelési módszerekhez
folyamodni, beleértve az összehasonlító hatásértékelést, a költség-haszon elemzést,
a kedvezményezettekről végzett felméréseket, valamint szigorúbban kell alkalmazni
a kvalitatív módszereket, például az esettanulmányokat.
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Következtetések: a kohéziós politika jövője1

1. Bevezetés1
Európa hatalmas feladat előtt áll. Túl kell lépnie egy mély válságon, csökkentenie
kell a munkanélküliséget és a szegénységet, és közben ki kell alakítania az alacsony
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságot. Mivel egy ilyen nagyratörő vállalkozás számos
területen gyors cselekvést igényel, az Európai Tanács elfogadta az Európa 2020
stratégiát2. Ha azt akarjuk, hogy Európa sikeres legyen, az európai, nemzeti, regionális
és helyi szinteknek egyaránt meg kell tenniük a magukét. A kohéziós politikának az
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében ezekben a nehéz időkben
is alapvető szerepet kell játszania, és a területi egyenlőtlenségek csökkentése révén
az Unió és régiói harmonikus fejlődését kell szolgálnia.
A kohéziós politika jelentősen hozzájárult a növekedés és jólét Unión belüli
terjesztéséhez és a gazdasági, szociális és területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.
A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentésből kiderül, hogy
a politika hozzájárult az új munkahelyek teremtéséhez, a humán tőke növeléséhez,
a létfontosságú infrastruktúra építéséhez és a környezetvédelem fejlesztéséhez,
különösen a kevésbé fejlett régiókban. A kohéziós politika nélkül kétségtelenül
nagyobbak volnának az egyenlőtlenségek. Ugyanakkor a válság elhúzódó szociális
hatásai, az innováció iránti igény, amely a fokozott globális kihívásokból ered,
valamint az a kényszerűség, hogy az állam által kiadott minden eurót a lehető
legjobban kihasználjanak, szükségessé teszik a politika nagyratörő reformját.
Az uniós költségvetés felülvizsgálata3 szerint, különösen a következő alapvető
területeken van szükség további fejlesztésre: az erőforrásokat az Európa 2020
célkitűzésekre és előirányzataira kell összpontosítani; kötelezni kell a tagállamokat
a politika hatékonyságához szükséges reformok végrehajtására; valamint az
eredményekre fordított fokozott figyelem révén javítani kell a politika hatékonyságát.
A kohéziós politika és az Európa 2020 stratégia kifejezett összekapcsolása: valódi
lehetőséget jelent az Unió szegényebb régiói felzárkóztatásának folytatásához, az
uniós szakpolitikák közötti koordináció elősegítéséhez, valamint a kohéziós politika
fejlesztéséhez, hogy az minőségi tekintetben is kiemelt szerepet játsszon az Unió
egészének növekedésében és hozzájáruljon például az idősödő népesség és az
éghajlatváltozás által felmerülő társadalmi kihívások megoldásához.
A fenti következetésekkel a Bizottság nyilvános konzultációt indít a kohéziós politika
jövőéről. A konzultáció a politika reformjának főbb elképzeléseivel kapcsolatos
kérdések köré szerveződik.

1 A pontosság kedvéért a szóhasználat itt kis mértékben eltérhet a Bizottság COM(2010) 642 számú, 2010. 11.
9-ei dátumú végleges közleményének eredeti fordításától, de a lényege változatlan maradt.
2 „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” COM(2010) 2020, 2010. 03. 03.
3 „Az uniós költségvetés felülvizsgálata” COM(2010) 700, 2010. 10. 19.
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A következő szakaszok bemutatják, hogy hogyan fejleszthető a politika hatékonysága
és annak hatása az európai hozzáadott érték növelése érdekében (2. szakasz),
hogyan erősíthető tovább a politika irányítása (3. szakasz), hogyan karcsúsítható és
egyszerűsíthető a végrehajtó rendszer (4. szakasz), illetve a politika felépítését (5.
szakasz).

2. A kohéziós politika európai
hozzáadott értékének fokozása
A kohéziós politika hozzáadott értékéről folyamatos vita zajlik a politikai döntéshozók,
a tudományok képviselői és az érdekelt felek között. Egyesek azzal érvelnek, hogy
a kohéziós politika nem kapcsolódik szorosan az Unió prioritásaihoz, túlságosan
szétaprózza az erőforrásokat, továbbá a hatásai gyakran nehezen mérhetők. Annak
ellenére, hogy a jelentésből világossá válik, hogy a politika hozzájárult a régiók
gazdasági és szociális fejlődéséhez és az emberek jólétéhez, a Bizottság nagyon
komolyan veszi ezeket a kritikákat.
A kohéziós politika további reformjainak tehát a politika átfogó célkitűzésének
megőrzése mellett határozottan javítaniuk kell annak eredményességét és életbe kell
léptetniük az eredmények eléréséhez szükséges reformokat, miközben csökkentik a
bürokráciát és egyszerűsítik a politika napi szintű irányítását.

2.1. A stratégiai programalkotás erősítése
A kohéziós politikát különösen a pénzügyi erőforrások rendeltetésének megjelölése révén sikerült jelentős mértékben összehangolni a lisszaboni stratégiával. Az eddigiekben elért összehangolás a stratégiai folyamatok közötti irányítás hiányossága miatt ugyanakkor még nem kielégítő. Az elért eredményeket a jövőben a kohéziós politikának az Európa 2020 stratégiával történő további összehangolása révén
javítani lehet. Ehhez mindenekelőtt egyértelmű európai szintű iránymutatásra, valamint stratégiai szempontból hatékonyabb tárgyalási és nyomon követési folyamatra van szükség.
Az EU költségvetésének felülvizsgálata az uniós politikák szorosabb integrációja érdekében felvázolta a kohéziós politika stratégiai programozásának új megközelítését az Európa 2020 stratégia és az integrált iránymutatások megvalósítása céljából.
Ez a megközelítés az alábbiakból állna:
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az Európa 2020 előirányzatai és célkitűzései beruházási prioritásokká történő
átalakítására szolgáló, a Bizottság által elfogadott közös stratégiai keret (KSK).
A keretbe beletartozna a Kohéziós Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap,
az Európai Szociális Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az
Európai Halászati Alap;

••

egy fejlesztési és beruházási társulási szerződés, amely a közös stratégiai
keret alapján meghatározná a beruházási prioritásokat, a nemzeti és uniós
erőforrásoknak a prioritási területek és programok közötti megosztását, a
kölcsönösen elfogadott feltételrendszereket és a kitűzött célokat. Ez a szerződés
a kohéziós politikára terjedne ki. A gazdasági, társadalmi és területi kohézió
következetes és integrált módon történő ösztönzése érdekében ugyanakkor
hasznos lehetne a hatályát más politikai területekre és uniós finanszírozási
eszközökre is kiterjeszteni. A szerződés a tagállamok és a Bizottság között a
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tagállami Nemzeti reformprogramokban bemutatott fejlesztési stratégiára
vonatkozó megbeszéléseken alapulna. A szerződés az uniós alapok nemzeti
szintű összehangolását is meghatározná; valamint
••

operatív programok (OP-k), amelyek a jelenlegi időszakhoz hasonlóan az
irányítás legfontosabb eszközei maradnának, és ezek alakítanák át a stratégiai
dokumentumokat egyértelmű és mérhető célkitűzésekhez kapcsolódó konkrét
beruházási prioritásokká – a célkitűzéseknek pedig hozzá kell járulniuk az Európa
2020 keretben meghatározott nemzeti célkitűzések megvalósításához.

A célkitűzések megvalósításában elért eredmények ellenőrzésére szolgáló éves
jelentések időzítését összehangolnák az Európa 2020 kormányzási ciklusával.
Ebben az összefüggésben az illetékes tanácsi testületekben és az európai parlamenti
bizottságokban folytatott rendszeres politikai vita javítaná az átláthatóságot, az
elszámoltathatóságot és a kohéziós politika hatásainak felmérését.
Az uniós költségvetési felülvizsgálatban különösen három javaslat befolyásolja a
kohéziós politikát: a pénzügyi erőforrások koncentrációja, a feltételek és ösztönzők
rendszere és az eredményesség kiemelt fontossága.

2.2. A téma szerinti koncentráció fokozása
A kohéziós politika utólagos értékeléseiben megállapították, hogy a kritikus tömeg
és a kézzelfogható hatások elérése az erőforrások fokozottabb koncentrációját
igényli.
A jövőben tehát biztosítani kell, hogy a tagállamok és a régiók az uniós és nemzeti
erőforrásokat az előttük álló konkrét feladatok megoldását szolgáló kis számú
prioritásra koncentrálják. Ez úgy érhető el, hogy a kohéziós politikára vonatkozó
előírásokban meghatározzák a prioritásokhoz, az integrált iránymutatásokhoz és az
Európa 2020 kiemelt kezdeményezéseihez kapcsolódó prioritási témaköröket.
A rendelkezésre álló uniós finanszírozás összegétől függően kellene az országoknak
és régióknak több vagy kevesebb prioritásra koncentrálniuk. Tehát a kevesebb
forráshoz jutó tagállamoknak és régióknak a rendelkezésre álló teljes pénzügyi
előirányzatot két vagy három prioritásra kellene felhasználniuk, míg a több pénzügyi
támogatásban részesülők többet is választhatnának. Bizonyos prioritások kötelezőek
lennének.
A tárgykör szerinti koncentráció ugyanakkor nem akadályozhatná meg a
tagállamokat és régiókat abban, hogy kísérletezzenek és újító jellegű projekteket
finanszírozzanak. Konkrét célcsoportokra vagy kísérleti megközelítésekre (pl. helyi
fejlesztés) irányuló kiadások elkülönítését is mérlegelni lehetne, valószínűleg
globális támogatás formájában.

2.3. A teljesítmény növelése feltételrendszerek
és ösztönzők révén
A Bizottság a pénzügyi és gazdasági válság miatt már eddig is arra kényszerült,
hogy javaslatokat tegyen az Unió gazdasági kormányzásának javítását szolgáló
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intézkedésekre4. A munkahelyteremtés, a növekedés ösztönzése, a társadalmi
kirekesztés csökkentése és a szerkezeti változások végrehajtásának előfeltételei a
megalapozott makrogazdasági politikák, a kedvező mikrogazdasági környezet és az
erős intézményi keretek.
Mindez fokozottan igaz a kohéziós politikára, hiszen annak hatékonysága
nagymértékben függ a gazdasági környezettől, amelyben működik. Megvan tehát a
lehetőség a kohéziós politika és az Unió gazdaságpolitikai kerete közötti kapcsolatok
erősítésére.
Először is az új gazdaságirányítási rendszer támogatása érdekében a
feltételrendszerre vonatkozó, a reformokat ösztönző új rendelkezéseket vezetnének
be. A tagállamoknak a kohéziós politikával közvetlenül összefüggő területeken,
többek között a környezetvédelem, a rugalmas biztonság politikái, az oktatás
vagy a kutatás és innováció területén kötelezően be kellene vezetniük a pénzügyi
erőforrások hatékony felhasználásának biztosításához szükséges reformokat.
A KSK minden tematikus prioritásra meghatározná a beavatkozások során
követendő alapelveket. Az alapelveket úgy kell meghatározni, hogy figyelembe
vehessék a nemzeti és regionális sajátosságokat. Fő céljuk az volna, hogy segítsék
az országokat és a régiókat azoknak a problémáknak a megoldásában, amelyek
a korábbi tapasztalatok alapján különösen fontosak a politika végrehajtásának
szempontjából. Ezek az alapelvek kapcsolódhatnak például az egyes uniós
jogszabályok átültetéséhez, a stratégiai uniós projektek finanszírozásához, az
adminisztratív, értékelési és intézményi kapacitáshoz.
Ezen az alapon a programozási ciklus kezdetén a programozási dokumentumokban
(azaz a fejlesztési és beruházási társulási szerződésekben és az operatív
programokban) a kohéziós politikához közvetlenül kapcsolódó területeken kötelező
érvényű konkrét feltételekben egyeznének meg az egyes tagállamokkal, illetve –
az intézményi háttértől függően – a régiókkal, összhangban az összes vonatkozó
uniós szakpolitikával. Ezek teljesítése előfeltétele lehetne a kohéziós erőforrások
kifizetésének vagy a programozási időszak kezdetén, vagy a teljesítés felülvizsgálata
során, amikor a Bizottság értékelné a közösen jóváhagyott reformok végrehajtása
terén elért eredményeket.
Az intézményi reform végrehajtása alapvető fontosságú a strukturális alkalmazkodás
erősítése, a növekedés és munkahelyteremtés elősegítése és a társadalmi kirekesztés
csökkentése érdekében, különösen a vállalkozások szabályozási és adminisztratív
terheinek csökkentése, illetve a közszolgáltatások színvonalának javítása révén.
Ezeket az elemeket a mostani helyzethez hasonlóan a kohéziós politika keretében
nyújtott, az adminisztratív és intézményi kapacitás és a hatékony kormányzás
fejlesztését célzó támogatás egészítené ki. Ezt elérhetővé kellene tenni minden
tagállam és régió számára.
Másodsorban a Stabilitási és Növekedési Paktumhoz kapcsolódó pénzügyi
szankciók és ösztönzők mostanáig a Kohéziós Alapra korlátozódtak. A Bizottság
javasolja, hogy ezek kiegészítő eszköz gyanánt az EU költségvetésének fennmaradó
részére is terjedjenek ki, és a Paktum korrekciós ágának keretében biztosítsák
az alapvető makrogazdasági feltételek tiszteletben tartását. A Paktumban
4 „A gazdaságpolitikai koordináció erősítése a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében –
az európai uniós gazdasági irányítás megszilárdításának eszközei”, COM(2010) 367.
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meghatározott szabályok be nem tartása esetére ösztönzőket kell kialakítani az uniós
költségvetésből folyósítandó jelenlegi vagy későbbi előirányzatok egy részének
felfüggesztése vagy felmondása révén anélkül, hogy ez érintené az uniós források
végső kedvezményezettjeit. A visszavont erőforrások az uniós költségvetésben
maradnának.
Továbbra is az Unió szélesebb körű gazdasági kormányzása témájánál maradva meg
kell újítani az addicionalitás elvének ellenőrzését oly módon, hogy a tagállamok
által a Bizottsághoz évente benyújtott stabilitási és konvergencia programokban
már megadott mutatók felhasználásával összekapcsolják azt az Unió gazdasági
felügyeleti eljárásával.
A társfinanszírozás a kohéziós politika egyik alapelve, amely a helyszínen biztosítja
a politika iránti elkötelezettséget. Ennek mértékét felül kell vizsgálni és lehetőség
szerint differenciálni kell annak érdekében, hogy jobban kifejezze a fejlettség szintjét,
az uniós hozzáadott értéket, és az intézkedések és a kedvezményezettek típusát.
Végezetül fel kell tárni a kohéziós politika hatékonyságának további erősítését
szolgáló egyéb eszközöket is. Uniós szintű teljesítménytartalékot lehet létrehozni
például az Európa 2020 céljai és a kapcsolódó nemzeti célok és feladatok
megvalósításának ösztönzése érdekében: a kohéziós költségvetés korlátozott
részét félretennék és időközi felülvizsgálat során azoknak a tagállamoknak és
régióknak osztanák ki, amelyeknek a programjai – kiinduló helyzetükhöz képest
– a leginkább hozzájárultak a 2020-as célok és feladatok megvalósításához. A
folyó időszakban szerzett tapasztalatokból kiderült továbbá, hogy a Bizottságnak
bizonyos erőforrásokra van szüksége a kísérletezés és hálózatépítés közvetlen
támogatásához a korábbi programozási időszakok innovatív intézkedéseivel
összhangban.

2.4. Az értékelés, a teljesítmény és az eredmények javítása
A minőség javítása és az ellenőrző és értékelő rendszerek jobb működése alapvető
fontosságúak a fokozottabban stratégiai jellegű és eredményorientált kohéziós
politika kialakításához. Számos változás segítené elő az elmozdulást ebbe az irányba.
Először is, az eredményorientált megközelítés kiindulópontja az egyértelmű és
mérhető célok és teljesítésmutatók előzetes meghatározása. A mutatóknak
egyértelműen értelmezhetőnek, statisztikailag igazoltnak, a politikai beavatkozással
ténylegesen befolyásolhatónak kell lenniük, továbbá haladéktalanul össze kell
gyűjteni és nyilvánosságra kell hozni őket. A mutatókról és célokról az Európa
2020 kerettel összefüggő valamennyi operatív programra vonatkozó néhány
alapvető alapspecifikus mutatón felül a programozási dokumentumokról szóló
megbeszéléseken kell megállapodni. A mutatókra és az elfogadott célokban
tett előrelépésekre vonatkozó pontos információk időben történő és hiánytalan
benyújtása szintén központi jelentőségű az éves jelentések szempontjából.
Másodsorban az előzetes értékeléseknek a programtervezés javítására kell
összpontosítaniuk annak érdekében, hogy a célok és feladatok elérését szolgáló
eszközöket és ösztönzőket a végrehajtás során ellenőrizni és értékelni lehessen.
Harmadszor az értékelés során jóval inkább igénybe kell venni a nemzetközi
szabványoknak megfelelő szigorú módszereket, többek között a hatásértékelést.
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A hatásértékeléseket lehetőség szerint a megfelelő adatok összegyűjtésének és
terjesztésének biztosítása érdekében a korai szakaszban terveznék meg. Kötelezővé
válna továbbá az egyes programok folyamatos értékelésére vonatkozó tervek
kidolgozása, mivel ezek megkönnyítik az uniós szintű átláthatóságot, elősegítik az
értékelési stratégiákat és javítják az értékelések általános minőségét. Értékelésekre
kerülhet sor akkor is, ha a finanszírozás bizonyos összegét igazolták a Bizottság felé.
Végezetül a tagállamok jelentést készíthetnek, amelyben összefoglalják a
programozási időszak alatt végzett folyamatos értékeléseik eredményeit, hogy
átfogó, összefoglaló értékelést adjanak a program teljesítményéről.

2.5. Új finanszírozási eszközök használatának támogatása
Az uniós költségvetési felülvizsgálat alátámasztja az uniós költségvetés fellendítő
hatását. A 2007–2013-as programozási időszakban új beruházás-finanszírozási
formákat fejlesztettek ki, amelyekben a hagyományos támogatásalapú
finanszírozással szemben innovatív módon ötvöződött a támogatás és a hitelezés. A
Bizottság szeretné, ha a tagállamok és a régiók a jövőben kiterjedtebben használnák
az ilyen eszközöket.
A hosszabb távon fenntartható finanszírozás érdekében a megújuló finanszírozási
módok kialakítására különféle pénzügyi eszközöket lehet alkalmazni. Ezzel is
ösztönözhető, hogy Európa növelje beruházási erőforrásait, különösen recesszió
idején. Mindez új piacokat nyit meg a köz- és magánszféra közötti partnerség
különféle formái előtt, kiaknázhatóvá téve a nemzetközi pénzügyi intézmények
tapasztalatát.
A kohéziós politikán belül a pénzügyi konstrukciók fejlesztése szempontjából
számos intézkedést lehet megvizsgálni:
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••

Egyértelműbbé és differenciáltabbá lehet tenni a támogatásokon alapuló
finanszírozásra, illetve a visszatérítendő támogatási formákra vonatkozó
szabályokat a szabályozási kereten belül, különösen a kiadások jogosultsági
kritériumait és az ellenőrzéseket illetően;

••

Az általános pénzügyi támogatásokat elsősorban pénzügyi konstrukciókon
keresztül lehet eljuttatni a vállalkozásokhoz, a támogatásokat pedig célzott
támogatási rendszerek társfinanszírozására lehet felhasználni (innováció,
környezetvédelmi beruházások stb.);

••

Bővíteni lehet a pénzügyi konstrukciók körét és nagyságrendjét: az
alkalmazási kört illetően új tevékenységekre lehet őket kiterjeszteni (pl.
fenntartható városi közlekedés, kutatás és fejlesztés, energia, helyi fejlesztés,
élethosszig tartó tanulással vagy mobilitással kapcsolatos intézkedések,
éghajlatváltozás és környezetvédelem, IKT és szélessávú infrastruktúra); a
nagyságrendet illetően a kamattámogatásokat kölcsöntőkével, illetve más
visszatérítendő finanszírozási formákkal lehet ötvözni.
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••

Hogyan közelíthető egymáshoz az Európa 2020 stratégia és a kohéziós
politika uniós, nemzeti és nemzeti szint alatti szinteken?

••

Kiterjedjen-e a fejlesztési és beruházási partnerségi szerződés hatálya a
kohéziós politikán túlra is, és ha igen, hogyan?

••

Hogyan erősíthető az Európa 2020 prioritások téma szerinti
koncentrációja?

••

Hogyan növelhető a feltételrendszerek, az ösztönzők és az eredményalapú
vezetés révén a kohéziós politika hatékonysága?

••

Hogyan lehet fokozottabban eredményorientálttá tenni a kohéziós
politikát? Mely prioritások legyenek kötelező érvényűek?

3. A kormányzás erősítése
3.1. Egy harmadik dimenzió bevezetése: területi kohézió
A Lisszaboni Szerződés a gazdasági és társadalmi kohézió céljait a területi kohézióval
bővítette. Következésképpen az új programokban ennek a célkitűzésnek is meg kell
felelni, különös tekintettel a városok, a funkcionális földrajzi egységek, a sajátos
földrajzi vagy demográfiai problémákkal küzdő területek és a makrogazdasági
stratégiák szerepére.
A városi területek a növekedés motorjai, a kutatás és innováció központjai lehetnek. A növekedés magasabb szintjei érhetők el és új munkahelyek jöhetnek létre,
ha vállalatok, egyetemek és kutatók elérnek egy kritikus tömeget. A környezetkárosodással vagy a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos városi problémák különleges megoldásokat és az érintett kormányzati szinten közvetlen beavatkozást igényelnek. Ennek megfelelően nagyratörő városfejlesztési menetrendet kell kidolgozni, és ebben a korábbinál egyértelműbben meg kell határozni a városi problémák kezelésére szolgáló pénzügyi erőforrásokat, továbbá nagyobb szerepet
kell biztosítani a városi hatóságoknak a városfejlesztési stratégiák tervezésében
és végrehajtásában. A programozási dokumentumokban egyértelműen meg kell
határozni a városokkal kapcsolatos intézkedéseket, a hozzájuk tartozó erőforrásokat
és az érintett települések körét.
A jövőben meg kell vizsgálni többek között, hogy nem kellene-e a kohéziós politika
szabályozási szerkezetének nagyobb rugalmasságot biztosítania az operatív
programok szervezésében, hogy jobban kifejezésre juttassa a fejlesztési folyamatok
jellegét és földrajzi sajátosságait. A programokat így nemcsak nemzeti és regionális
szinten lehetne tervezni és irányítani, hanem városcsoportok, vagy például
vízgyűjtőterületek és tengermedencék szintjén is.
A jelentésből kiderül, hogy a földrajzi vagy demográfiai sajátosságok egyes
esetekben növelhetik a fejlesztéssel kapcsolatos problémákat. Ez különösen
érvényes a legkülső régiókra, de egyúttal a Lisszaboni Szerződésben kifejezetten
felsorolt legészakibb, nagyon alacsony népsűrűségű régiókra, szigeti, határokon
átnyúló és hegyvidéki régiókra is. Szükség lesz az ezeket a sajátosságokat tükröző
célzott rendelkezések kidolgozására, ügyelve arra, hogy az eszközök és programok
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számát ne növeljék feleslegesen. A területi kohézió a megfizethető és jó minőségű
infrastruktúrához és szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában a városvidék kapcsolatok kérdését is magában foglalja, valamint azon régiók problémáinak
kezelését, amelyet a társadalom perifériájára szorult csoportok nagy koncentrációja
jellemez.
Végezetül az új makroregionális stratégiákkal kapcsolatos további munkát a
meglévő stratégiák alapos felülvizsgálatára és az erőforrások rendelkezésre állására
kell alapozni. A makroregionális stratégiáknak a legfőbb kihívásokra összpontosító,
transznacionális dimenzióval megerősített széleskörű integrált eszközöknek kell
lenniük annak ellenére, hogy a finanszírozás túlnyomó részének a kohéziós politika
és más nemzeti erőforrások által közösen finanszírozott nemzeti és regionális
programokból kell származnia.

3.2. A partnerség erősítése
Az Európa 2020 hatékony végrehajtásához olyan kormányzási rendszerre van
szükség, amelyben a tagállamokon belül részt vesznek a változásban érdekelt
szereplők, és amely összeköttetést teremt az uniós, nemzeti, regionális és helyi
közigazgatási szintek között.
Az összes érintett szereplő teljes körű mozgósítása érdekében erősíteni kell a helyi és
regionális szinten érintettek, a szociális partnerek és a civil társadalom képviseletét a
politikáról folytatott párbeszédben és a kohéziós politika végrehajtásában egyaránt.
Ennek figyelembevételével fenn kell tartani a párbeszédet az állami szervezetek és
magánvállalkozások között, beleértve a társadalmi-gazdasági partnereket és a nemkormányzati szervezeteket is.
Ezzel kapcsolatban például az aktív befogadás támogatása, a társadalmi innováció
ösztönzése, innovációs stratégiák kidolgozása vagy a hátrányos helyzetű területek
megújítása révén erősíteni kell a helyi fejlesztési megoldások szerepét a
kohéziós politikán belül. Mindezt szorosan össze kell hangolni a vidékfejlesztési és
tengerpolitikák keretében támogatott hasonló intézkedésekkel.

••

Hogyan veheti jobban figyelembe a kohéziós politika a városi területek
alapvető szerepét és a különleges földrajzi jellemzőkkel rendelkező
területeket, illetve a makroregionális stratégiák megjelenését a fejlesztési
folyamatokban?

••

Hogyan lehet fejleszteni a partnerségi elvet és az érintett helyi és
regionális szereplők, a szociális partnerek és a civil társadalom bevonását?

4. Karcsúsított és egyszerűsített végrehajtó rendszer
Bár még túl korai lenne végkövetkeztetéseket levonni a kohéziós politika végrehajtó
rendszerének hatékonyságára vonatkozóan a 2007–2013-as időszakban, a
tagállamok a szabályok túl gyakori és drasztikus módosításai ellen foglaltak állást,
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mivel ezek akadályozhatják a végrehajtást. Ennek ellenére több célzott változtatást
is érdemes lenne megvizsgálni.

4.1. Pénzügyi irányítás
A költségvetési rendelet felülvizsgálatára irányuló legutóbbi javaslattal5 összhangban a kohéziós politika programjainak irányításáért felelős hatóság évente bemutatná az éves beszámolóval és független revizori szakvéleménnyel kiegészített irányítási
nyilatkozatot. Ez erősítené az egyes költségvetési években az uniós költségvetésből
társfinanszírozott kiadások elszámoltathatóságát.
A Bizottság javasolja, hogy az éves irányítási nyilatkozat alapján vezessenek be
rendszeres elszámolási eljárást a kohéziós politikában. Ez erősítené a jótállási
folyamatot és lehetővé tenné a programok szabályos részleges lezárását.
A Bizottságnak fontolóra kell vennie, hogy felgyorsítaná-e a támogatásoknak a
kedvezményezettek részére történő kifizetését és ösztönözné-e az erősebb nemzeti
ellenőrzést, ha a kiadásokat mindaddig nem térítenék meg a nemzeti hatóságok
részére, amíg a vonatkozó uniós hozzájárulást ki nem fizették a kedvezményezetteknek.
A Bizottság megvizsgálja továbbá annak lehetőségét, hogy az intézkedések típusától
függően teljesítményen és eredményeken alapuló elemeket építenek be az operatív
programok vagy programrészek uniós hozzájárulásainak folyósításába.
Végezetül tovább kell ösztönözni az egyszerűsített kifizetési módszereket,
többek között a szabványos egységköltség-skálát és az egyösszegű kifizetéseket
a 2007–2013-as időszakra bevezetett támogatásokat illetően, ami fokozná ezek
hatékonyságát. Ezzel is elő lehetne segíteni az eredménycentrikusabb megoldás felé
történő elmozdulást.

4.2. Az adminisztratív teher csökkentése
Fenn kell tartani a 2007–2013-ban alkalmazott általános módszert, amelynek értelmében a jogosultsági szabályokat nemzeti szinten határozzák meg. Közös szabályokat kell elfogadni mindazonáltal az olyan alapvető kérdésekben, mint például a
különféle uniós alapok állandó költségei. A kiadások jogosultsági szabályainak ös�szehangolása a politika részterületeit, a pénzügyi eszközöket és forrásokat illetően
egyszerűsítené az összegek kedvezményezettek általi felhasználását és az összegeknek a nemzeti hatóságok által történő kezelését, csökkentené a hibák kockázatát,
továbbá szükség esetén lehetővé tenné az adott politikákra, eszközökre és az
érintett kedvezményezettekre jellemző sajátosságoknak megfelelő differenciálást.
Az arányosság elvével összhangban hasznos volna továbbá megvizsgálni, hogyan
lehetne az ellenőrző intézkedéseket költséghatékonyabbá és kockázatalapúbbá
tenni, növelve azok hatékonyságát és eredményességét, ugyanakkor – a hatékony és
eredményes pénzgazdálkodás elve szerint – ésszerű költségek mellett megfelelően
kiterjeszteni a velük járó kockázatokra.

5 „Javaslat az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre”, COM(2010) 260.
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4.3. Költségvetési fegyelem
A visszavonási szabály célja, hogy biztosítsa a projektek megfelelő határidőn belüli
végrehajtását és ösztönözze a költségvetési fegyelmet. Torzíthatja ugyanakkor
a tagállamok és régiók magatartását, mivel a hatékonysággal szemben túl nagy
figyelmet fordít az erőforrások gyors felhasználására. A visszavonási szabály
alkalmazását továbbá több eltérés is bonyolítja. Fontos tehát ügyelni a kényes
egyensúlyra a beruházások minőségének fenntartása és a gyors és zökkenőmentes
megvalósítás között. Ennek egy lehetősége lenne, hogy az első évet kivéve minden
programra N+2 szabályt kellene alkalmazni, a mentességek és eltérések pedig
megszűnnének.

4.4. Pénzügyi ellenőrzés
Az irányítási és ellenőrzési rendszereket illetően nemcsak erősebb garanciákat
kell biztosítani, de nagyobb elkötelezettséget is el kell érni a tagállamok részéről
a minőség-ellenőrzést illetően. Ez lehetővé tenné, hogy az Európai Parlament, a
Bizottság és a tagállamok nagyobb figyelmet fordítsanak a politika eredményeire
és hatására.
Az első javaslat az, hogy vizsgálják felül a rendszerek előzetes értékelésének
eljárását a 2007–2013-as programok előzetes megfelelőségi értékeléséből származó
tapasztalatok figyelembevételével az irányítási és ellenőrzési rendszerekkel
kapcsolatos problémák kiküszöbölése érdekében. Az eljárást a belőle származó
előnyök megőrzése mellett egyszerűsíteni kell. Ez úgy érhető el, hogy akkreditációs
eljárás révén a felelős fő irányító szervezet értékelésére koncentrálnak, illetve
felülvizsgálják a Bizottság szerepét ebben az eljárásban.
A második javaslat a felelősség összevonása révén a garanciák megerősítését
célozza. Egy akkreditált szervezet kizárólagos felelősséget vállalna az operatív
program megfelelő irányításáért és ellenőrzéséért.
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••

Hogyan lehetne egyszerűsíteni az ellenőrzési eljárást, és hogyan érhető
el a tagállamok és a Bizottság által végzett ellenőrzések hatékonyabb
integrációja, megőrizve a közösen finanszírozott kiadásokkal kapcsolatos
magas szintű biztosítékokat?

••

Hogyan enyhítheti az arányosság elvének alkalmazása az adminisztratív
terhet az irányításban és ellenőrzésben? Szükség van-e külön
intézkedésekre a területi együttműködési programok egyszerűsítése
érdekében?

••

Hogyan érhető el a helyes egyensúly az összes alapra vonatkozó egységes
szabályok és az adott alapokra jellemző sajátosságok érvényesítése
között a jogosultsági szabályok meghatározásakor?

••

Hogyan biztosítható úgy a költségvetési fegyelem, hogy az ne menjen
a komplex programok és projektek tervezésével és végrehajtásával
kapcsolatos kellő rugalmasság rovására?

Ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról

Következtetések: a kohéziós politika jövője

5. A kohéziós politika felépítése
A kohéziós politika célja hogy a regionális egyenlőtlenségek csökkentével elősegítse
az Unió és régiói harmonikus fejlődését (a Szerződés 174. cikke). A szakpolitika
támogatja az Európa 2020 stratégia növekedési modelljét, amely az összes tagállam
és régió előtt álló társadalmi és foglalkoztatási kérdések kezelését is magában
foglalja. A politika minden régióban az olyan, világos beruházási stratégiával
rendelkező fejlesztéseket ösztönzi, amelyek növelik a versenyképességet, bővítik a
foglalkoztatást, javítják a társadalmi befogadást és védik és erősítik a környezetet.
A politika többszintű kormányzási rendszere segít láthatóbbá tenni az Uniót a
polgárok számára.
Valamennyi régió és tagállam részesülhetne a kohéziós politikai támogatásokból,
és lehetőségük nyílna stratégiáikat saját erősségeiknek és gyengeségeiknek
megfelelően integrált módon alakítani.
A maihoz hasonlóan (az egy főre jutó GDP alapján mért) gazdasági fejlettségnek
megfelelően differenciáltan kezelnék a régiókat, egyértelműen megkülönböztetve
a „kevésbé fejlett” és „fejlettebb” régiókat. Felmerülhet a kérdés, hogy a két
kategória közötti éles átmenet tompítása és a hasonló gazdasági fejlettségű
régiókkal szembeni igazságosabb bánásmód biztosítása érdekében a fokozatos
bekapcsolódás és fokozatos kiválás jelenlegi rendszere helyett be lehetne vezetni a
régiók egy új átmeneti kategóriáját. Ebbe a kategóriába tartoznának azok a régiók
is, amelyek jelenleg a „konvergencia” célkitűzés alapján támogathatók, de amelyek
GDP-je a legfrissebb statisztikák alapján meghaladja az uniós átlag 75%-át.
Ugyanakkor, az uniós költségvetés felülvizsgálatával összhangban a kohéziós
politika felépítése tekintetében fontolóra kell venni, hogyan lehetne a 2020-as célok
és feladatok biztosítását az Európai Szociális Alap középpontjába állítani, valamint
nagyobb láthatóságot és kiszámíthatóbb finanszírozási mennyiségeket elérni. Azt is
fontos megvizsgálni, hogyan szolgálhatná jobban az alap az európai foglalkozatási
stratégia céljait, és hogyan járulhatna hozzá az uniós költségvetés felülvizsgálatában
szereplő átfogó európai foglalkoztatási kezdeményezéshez.
A szakpolitika továbbra is a gazdaság- és foglalkoztatáspolitikákra vonatkozó
integrált iránymutatások megvalósítására irányulna.
A Kohéziós Alapból továbbra is azokat a tagállamokat támogatnák, amelyek egy főre
eső bruttó nemzeti jövedelme nem éri el az uniós átlag 9 -át.
Végezetül, a kohéziós politika továbbra is ösztönözné az együttműködés területi
vonatkozásait (határokon átnyúló, több államot érintő és régiók közötti). Ebbe
beletartozna a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó jelenlegi szabályok
felülvizsgálata és egyszerűsítése, beleértve az IPA, az ENPI és az EFA keretében a
határokon átnyúló együttműködést az Unió külső határain, valamint az ERFA és az
ESZA által egyaránt támogatott több államot érintő intézkedésekkel kapcsolatos
jelenlegi gyakorlatot.
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••

Hogyan biztosítható, hogy a kohéziós politika felépítése figyelembe vegye valamennyi alap sajátosságait, különösen az ESZA nagyobb
láthatóságának és kiszámíthatóbb finanszírozási mennyiségeinek szükségét
és a 2020-as célkitűzések biztosításának az ESZA középpontjába állítását?

••

Hogyan lehetne kialakítani a régiók olyan új, átmeneti kategóriáját, amely
azon régiók kísérésésre szolgálna, amelyek még nem fejezték be a felzárkózási
folyamatot?

6. Következő lépések
Az ötödik kohéziós jelentés kifejti a Bizottság bizonyos alapvető elképzeléseit a
kohéziós politika reformját illetően, amelyet a 2007-ben kiadott negyedik kohéziós
jelentéssel kezdődött hosszú vitafolyamat előzött meg. Ezeknek az elképzeléseknek
a finomhangolása és egységesítése az elkövetkező hónapok feladata.
A Bizottság felkéri az összes érdekelt felet, hogy válaszolják meg az ebben a
közleményben található kérdéseket. A ozzászólásokat 2011. január 31‑ig lehet
elküldeni az alábbi címre:
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm.
A közvetlenül az új többéves pénzügyi keret 2011-ben történt elfogadását követően
benyújtásra kerülő jogalkotási javaslatok megfogalmazása során figyelembe veszik
a beérkezett válaszokat.
A 2011. január 31-én és február 1-jén Brüsszelben megrendezésre kerülő Ötödik
Kohéziós Fórum megfelelő alkalmat kínál az elképzelések megvitatására.
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1. A versenyképesség és a konvergencia elősegítése

I. fejezet: Gazdasági, társadalmi és területi helyzet és
tendenciák
Ez a kohéziós jelentés a Lisszaboni Szerződés alapján
elfogadott első jelentés, amely a gazdasági és társadalmi
kohézió kettős célját a területi kohézióval egészíti
ki. Erre az új dimenzióra kiterjedve, a jelentés négy
témában tartalmaz további elemzéseket. Először is a
szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi dimenzióját
vizsgálja. Másodszor, nagyobb figyelmet szentel a
fenntartható fejlődés környezeti dimenziójának.
Harmadszor, a régióként működő területekkel és a
területi együttműködéssel foglalkozik. Negyedszer,
figyelembe veszi, hogyan mérhető a politikák területi
hatása.
A jelentés számos egyéb újdonságot is tartalmaz a
korábbi jelentésekhez képest. A regionális gazdasági
egyenlőtlenségek elemzése kibővült az intézményekre
vonatkozó kérdésekkel, és egy új versenyképességi
indexet is bevezet. Ezenkívül a társadalmi kohézió
elemzése, a Stiglitz-Sen-Fitoussi jelentést és a Bizottság A
GDP-n innen és túl című közleményét1 követve, a jólétnek
mind objektív, mind szubjektív mutatóit tartalmazza,
és több olyan mutatót is, amelyeket regionális szinten
korábban még nem mutattak ki.

1 szakasz. A versenyképesség és a
konvergencia elősegítése
Ez a szakasz átfogó áttekintést ad a regionális
gazdasági fejlődés fő meghatározóiról. Először is
az EU fejlődését és a regionális egyenlőtlenségeket
globális összefüggésbe helyezi, és bemutatja a bővülő
áru- és szolgáltatáskereskedelemnek a regionális
fejlődésre gyakorolt hatását. Ezután az EU gazdasági
növekedésének különböző földrajzi elemeit mutatja be,
és hogy a régiók valamennyi típusa hogyan járul hozzá
ehhez.
A következő szakasz a növekedés fő hajtóerőit vizsgálja,
azonosítja a növekedés regionális forrásait és a
termelékenység növekedésének központi és növekvő
szerepét, végül megnevezi azokat a szektorokat, amelyek
a legnagyobb mértékben járulnak hozzá a termelés és a
foglalkoztatás növeléséhez.
A következő három szakasz a regionális gazdasági
fejlődés fő meghatározóit vizsgálja: az innovációs
1 COM(2009) 433.

szintet, az infrastruktúra minőségét és az intézmények
kapacitását.
Az utolsó szakasz ezeket a különböző témákat a Közös
Kutatóközponttal együttműködésben kidolgozott új
regionális versenyképességi indexben foglalja össze.

1.1 Globalizáció és belső integráció
Az Egyesült Államokhoz (USA), Japánhoz és Kanadához
képest az EU egy főre jutó gazdasági növekedése2 2000
és 2007 között magasabb volt (1.1 táblázat), nagyrészt
a kevésbé fejlett és a közepesen fejlett EU-tagállamok
magasabb növekedési rátáinak köszönhetően.

1.1 Az egy főre jutó GDP
növekedése reálértékben,
2000–2007
Éves átlagos változás (%)
3,1
7,7
5,2
9,9

Brazília1
Oroszországi Föderáció
India
Kína
Mexikó2
USA
Kanada2
Japán

0,6
1,4
1,4
1,5

EU-27
Magasan fejlett
tagállamok
Közepesen fejlett
tagállamok
Kevésbé fejlett tagállamok

1,8
1,4
2,9
5,2

1: 2002–2007
2: 2000–2006
Forrás: OECD és Nemzeti Statisztikai Hivatalok

2 Az egy főre jutó GDP növekedésének mérése korrigálja a
népességnövekedés miatti különbséget. Ez az egy főre jutó
létrehozott további hozzáadott érték összehasonlíthatóbb és
pontosabb mutatója (Stiglitz és mtsai, 2009). Ezek az eredmények
meglepetést jelenthetnek, mivel a tömegtájékoztatás általában
csak a GDP növekedéséről számol be, ami az USA-ban a magasabb
népességnövekedés miatt nagyobb, mint az EU-ban.
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A magasan fejlett EU-tagállamokban a növekedési ráták
csaknem azonosak voltak az USA, Kanada és Japán
arányszámaival.
Az egy főre jutó GDP növekedése Brazíliában,
Oroszországban, Indiában és Kínában gyorsabb volt,
mint az EU-ban. A kevésbé fejlett tagállamokban
azonban ugyanakkora volt, mint Indiában és Brazíliában.
A kevésbé fejlett tagállamok növekedése különösen
élénk volt 2002 és 2008 között – csaknem háromszor
akkora, mint a magasan fejlett tagállamokban. Ez
nagyban hozzájárult a regionális konvergenciához
az EU-ban. A közepesen fejlett tagállamok fejlődése
is sokkal gyorsabb volt a magasan fejlettekénél, így a
legfejlettebb és legkevésbé fejlett országok egy főre

2

jutó GDP-je közötti rés szűkült, hasonlóan a regionális
különbségekhez.

Globalizáció és regionális fejlesztés
Ez EU és a világ többi része közötti árukereskedelem a
jelenlegi válságig jelentősen nőtt. 1999 és 2008 között
a harmadik országokba irányuló kivitel az EU GDPjének 8%-áról 10,5%-ára emelkedett. Az EU-n kívülről
származó behozatal még gyorsabban nőtt, a GDP 8,5%áról 1999-ben a 12,5%-ára 2008-ban, és a kereskedelmi
mérleg hiánya szélesedett ebben az időszakban. 2009ben a recesszió, amely az EU-t jobban sújtotta, mint
a világ néhány más részét, ahhoz vezetett, hogy a
behozatal a kivitelnél is nagyobb mértékben hanyatlott,
és a kereskedelmi mérleg hiánya szűkült (1.3 ábra).
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Az áruforgalom e növekedése a
fokozódó globalizációt tükrözi.
A növekedés nagyrészt szektoron belüli és cégen belüli kereskedelemből áll, mivel nagyobb
vállalatok termelésük különböző elemeit egyre inkább a világ
különböző részeire telepítik. Ez
a szétszórtabb termelési rendszer ugyanakkor növeli a logisztika és a megrendelési és ellenőrzési rendszerek iránti igényt.
Ez a folyamat egyszerre teremt
lehetőségeket és fenyegetéseket az EU régiói számára. Az EU
versenyképessége a szektorok
közül csökkent többek között
a textiliparban, a fémfeldolgozásban, a villamossági és az optikai berendezések gyártásában. A negyedik kohéziós jelentés rámutatott azokra a kihívásokra, amelyeket a globalizáció
a sebezhető szektorokra szakosodott régiókra jelent. Egy nyomon követő tanulmány3 azonban kimutatta, hogy bár az
EU-ban az érintett szektorokban csökken a foglalkoztatás,
e kiesések inkább a kevésbé
szakosodott régiókra koncentrálódnak. Számos, bár távolról sem valamennyi, a sebezhető szektorokra szakosodott régió ezért az értékláncban magasabb hozzáadott értékű tevékenységekre tudott átlépni,
mint például a nagy teljesítményű termékek gyártása, a réspiacok vagy a csúcstechnológiai
termékek. Ez gyakran lehetővé
teszi számukra a foglalkoztatás
fenntartását és a termelés növelését.
Ugyanakkor egyes régiók
nem tudnak feljebb lépni az
értékláncban, és az EU-n kívüli
feltörekvő gazdaságokkal az

A válság regionális hatása
Bár a gazdasági válság hatása egyes régiókban igen erőteljes volt, a kevésbé
fejlett régiókban átlagosan nem volt rosszabb, mint a magasan fejlettekben.
Ennek megfelelően a regionális egyenlőtlenségek összességében alig változtak.
Általánosságban, az EU-12 konvergenciarégiókat a válság kevésbé érintette, mint
az EU-15 déli tagállamait.
A gazdasági válság különösen a feldolgozóiparra szakosodott régiókat sújtotta.
A munkanélküliség azonban a legnagyobb mértékben az építőipartól függő
régiókban nőtt. A turizmusra specializálódott régiókat, amelyek többségében az
egy főre jutó GDP az EU-átlag alatt van, a válság nem érintette jelentősen, amint
azokat a régiókat sem, amelyekben jelentős az állami foglalkoztatás aránya. A
pénzügyi és üzleti szolgáltatásokra szakosodott régiókat, amelyek többsége a
fővárosi régiókban vagy a lendületes nagyvárosi régiókban működik, a GDP-re és
a foglalkoztatásra gyakorolt hatás tekintetében a válság átlagosan sújtotta.
Általában gyorsabb fellendülés jelezhető előre a feldolgozóiparra szakosodott ipari
régiókban és azokban, amelyekben jelentős a pénzügyi és üzleti szolgáltatások
részesedése, míg a turizmustól, az építőipartól és a közigazgatástól függő régiók
fellendülése várhatóan lassabb lesz.
Becslés szerint mintegy 64 konvergenciarégió és 15 átmeneti régió vészeli át a
válságot jobban az EU-átlagnál, miközben számos korábban élénk gazdaságú régiót
Írországban, Finnország déli részén, valamint Észak- és Közép-Olaszországban a
válság keményen sújt.
A konvergenciarégiók teljesítménye azonban jelentős különbségeket mutat. A
legtöbb lengyelországi régiót a válság viszonylag kevéssé érintette, és ugyanez
a helyzet a turizmusra szakosodott görögországi régiókban, a keletnémet
tartományokban és az EU-12 fővárosi régióiban. Ezzel szemben mindhárom balti
állam, a nyugat-magyarországi régiók, az olasz Mezzogiorno és Dél-Spanyolország
gazdasága jelentősen visszaesett. A konvergenciarégiókon kívüli egyes hollandiai,
ausztriai, és nyugat- és dél-németországi régiók jobb teljesítményt mutattak, mint
az EU többi része.
Viszonylag gyors fellendülést jeleznek előre egyes prosperáló németországi
régióban, Észak-Belgiumban, valamint az EU északi és középső részén lévő egyes
fővárosi régiókban. A lengyelországi régiók is várhatóan továbbra is viszonylag
jó teljesítményt mutatnak, és az EU-12 legtöbb egyéb régiójában is várhatóan
viszonylag gyors lesz a fellendülés. Ezzel szemben jóval kedvezőtlenebbek
a kilátások a görögországi konvergenciarégiókban és kisebb mértékben
Spanyolországban, Olaszországban, Portugáliában és Franciaországban.
A németországi régióknak eddig sikerült elkerülniük a munkanélküliség jelentős
emelkedését, nagyrészt a rövidített munkarendnek és a munkaidőt csökkentő
munkáltatóknak köszönhetően. A munkanélküliség Észak-Olaszországban is
alacsonyabb maradt a recesszió mélysége ellenére. Másrészről Spanyolország
szinte valamennyi régiójában, a balti államokban és Írországban a munkanélküliség
drámaian nőtt. 2009 végén a legmagasabb munkanélküliségi ráták (17% és 30%
között) Dél-Spanyolországban, a legkülső franciaországi régiókban, Lettországban
és Brüsszelben voltak.
Nem kedvezők a kilátások a munkanélküliség gyors csökkenésére, amely a legtöbb
régióban várhatóan tovább nő.

3 A globalizáció és a kereskedelem növekedése miatt sebezhető
EU-régiók (2008), http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docgener/studies/study_en.htm
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alacsony költségű és alacsony minőségű termékekért
versenyezve piacokat vesztettek. Ez jelzi a humán tőkébe,
a vállalkozásokba és a kedvező üzleti környezetbe való
beruházás kritikus szerepét és azokat a problémákat,
amelyeket a szerkezetátalakítás késedelme és az okoz,
hogy hiányzik az ösztönzés az olyan tevékenységekre
való átlépéshez, amelyekben a régiók jó lehetőségekkel
rendelkeznek egy új komparatív előny kialakítására.
A szolgáltatások kereskedelme ugyancsak jelentősen
növekedett. Az EU piaci részesedése a szolgáltatásokból
magasabb, mint az árukból – a világpiac 20%-át
mondhatja magáénak, szemben a 2007. évi mindössze

13%-kal4. 2003 és 2008 között a szolgáltatások exportja a
GDP 3,4%-áról 4,2%-ára emelkedett, miközben importjuk
3%-ról 3,5%-ra nőtt (1.4 ábra). Egyes szakosodott
országokban a kivitel 2008-ban jóval meghaladta az EU
átlagát. Például Luxemburg (a GDP 31,6%-a) és Írország
(13,3%) a pénzügyi szolgáltatásoknak köszönhetően
mutathat fel jelentős külkereskedelmi aktívumot,
míg Ciprus (18,1%) és Málta (10,6%) a szállítási
szolgáltatásoknak köszönhetően.
Szemben az árucikkekkel, amelyeknél a kereskedelmi
mérleg hiánya 2003 után fokozódott, a szolgáltatások
kereskedelmének többlete, különösen 2005 után
4 WTO – Nemzetközi Kereskedelmi Statisztika 2008, http://www.wto.
org/english/res_e/statis_e/its2008_e/its2008_e.pdf
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Brazília, Oroszország, India és Kína

növekedett. A gazdasági válság a szolgáltatások
kereskedelmét kevésbé is érintette.

Brazíliában, Oroszországban, Indiában és Kínában
az egy főre jutó GDP tekintetében a régiók közötti
belső egyenlőtlenségek jóval nagyobbak, mint az EUban. Miközben az EU-ban régiók felső kvartilisében
az egy főre jutó GDP 2,8-szor magasabb, mint az alsó
kvartilisben, Brazíliában és Indiában ugyanez 3,6-szor
magasabb, Oroszországban pedig 4,9-szer magasabb
(Világbank) (1.1 térkép).

A szolgáltatáskereskedelem bővülő többlete a pénzügyi
és üzleti szolgáltatások és a logisztika területén
növelte a teljesítményt és a foglalkoztatást. Az e kivitel
növekedéséből legtöbbet profitáló régiók általában
erősen az érintett szolgáltatásokra specializálódnak,
nemzetközi központok telephelyei, és szoros szállítási
kapcsolatokkal rendelkeznek a világ többi részéhez5.

A ráta Kínában is magasabb (3,2), de ez nem
hasonlítható össze az EU-val, mivel csak 31 régióra
tettek közzé adatokat. E régiók átlagos lakossága 43
millió, szemben az EU NUTS 2 régióinak átlagosan
kevesebb mint 2 millió lakosával.

A régiók egy második csoportja ugyancsak hasznot húz
az áruk és szolgáltatások kereskedelmének növekedéséből, különösen a gyorsabb szerkezetátalakítás ösztönzéséből és a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek
előtérbe kerüléséből. Ennek eredményeként a termelékenység növekedése általában magasabb az áruforgalom és szolgáltatáskereskedelem területén, mint a világpiacba kevésbé bekapcsolódott régióknál, és az érintett szektorokban kisebb a foglalkoztatás aránya. A régiók egyértelműen profitálhatnak a globális kereskedelem
fokozódó integráltságából a tevékenységeikben foglalt
szakértelem és technológiai tartalom magasabb szintre hozatalával és szakosodásuk olyan irányú hasznosításával, hogy tevékenységüket a kapcsolódó területek irányába bővítsék.

A négy ország közül India a legkevésbé fejlett, az egy
főre jutó GDP vásárlóerő-egységben csak 3000 dollár
(Világbank), ami az EU-átlag mindössze 10%-a. Kínában
az egy főre jutó GDP az indiai kétszerese, Brazíliában
háromszorosa, Oroszországban pedig ötszöröse.
Az egy főre jutó GDP Brazíliában hasonló, mint
Bulgáriában, míg Oroszországban Lengyelországhoz
vagy Lettországhoz hasonló.
Figyelembe véve a regionális egyenlőtlenségek
mértékét, Brazília, Kína és Oroszország élénk
érdeklődést mutat a kohéziós politika iránt. A
Bizottság egyetértési nyilatkozatot írt alá mindhárom
országgal, hogy segítse saját regionális stratégiák
kidolgozását az EU hosszú tapasztalata alapján,
felhasználva a szabadpiaci elveket, a környezet és a
partnerség tiszteletét e stratégiák kidolgozásában és
megvalósításában.
A Brazíliával mind nemzeti, mind regionális szinten
megvalósuló együttműködés már szakpolitikai
változásokhoz vezetett. Ezenkívül az OECD a Regionális
Politikai Főigazgatóság támogatásával Brazília „területi
áttekintését” végzi, a hatóságokat saját stratégiai
kapacitás kidolgozásában segítve a regionális fejlesztés
területén.
A Kínával folytatott együttműködés eredményeként
egy tanulmány született, amely összehasonlítja Kína és
az EU regionális politikáját, és a régiók és a többszintű
kormányzás meghatározása áll a középpontjában.
Ezt a tanulmányt 2010 végén fogják nyilvánosságra
hozni. Egy későbbi tanulmány a regionális klaszterek
és az interregionális együttműködés szerepére fog
koncentrálni különösen az innovációt illetően.
Az Oroszországgal való együttműködés keretében
szemináriumokat tartottak Moszkvában a többszintű
kormányzásról, a kapacitásbővítésről, a nagyméretű
projektek irányításáról, valamint az interregionális és a
határokon átnyúló együttműködésről.

EU-integráció az áruk, szolgáltatások,
beruházások, pénzátutalások és személyek
áramlása útján
Az EU egyedülálló környezetet hozott létre, amelyben a
vállalatok az egységes piacon szabadon kereskedhetnek,
az emberek pedig szabadon mozoghatnak, és
más tagállamokban élhetnek és dolgozhatnak.
Nemzetállamok egyetlen más csoportja sem jutott ilyen
messzire el a gazdasági integrációban. Ezen integráció
hatása megnyilvánul az EU-n belüli kereskedelemnek a
bővítések utáni növekedésében, a külföldi működőtőkeberuházások (FDI) jelentős és növekvő áramlásaiban a
tagállamok között, a migránsok által a hazájukba küldött
átutalásokban és az EU-n belüli munkaerőmozgásokban.
Ez a szakasz az integráció pozitív hatásait mutatja.

Kereskedelem
Az EU-n belüli kereskedelem fokozódó jelentőségre
tett szert az Unióhoz 2004 és 2007 között csatlakozott
országok (az EU-12) számára. 2000-ben az EU-12 országok
egymás és az EU-15 felé irányuló exportja GDP-jük 27%át tette ki. 2008-ra ez 35%-ra emelkedett. Ugyanakkor az
5 A globalizációból és a kereskedelem növekedéséből profitáló
EU-régiók. (2009), http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docgener/studies/study_en.htm
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EU-tagállamokból származó áruimportjuk a GDP 30%áról 38%-ára nőtt (lásd 1.5 ábra).
A kereskedelem jelentősen nőtt azokban az országokban,
amelyek már exportorientáltak voltak, például a Cseh
Köztársaságban, amelynek az EU többi tagállamával
folytatott kereskedelme ebben az időszakban a GDP
44%-áról 58%-ára nőtt, de olyan kevésbé exportorientált
országokban is, amilyen Lengyelország, amelynek a
többi EU-tagállamba irányuló kivitele a GDP 15%-áról
25%-ára nőtt.
Az EU-12 és EU-15 közötti áramlások 2000 és 2008
között csaknem megkétszereződtek. Az EU-12-ből az
EU-15-be irányuló kivitel az EU-15 GDP-jének 1%-áról
a 2%-ára nőtt, míg az EU-15-ből az EU-12-be irányuló

kivitel még nagyobb mértékben bővült (az EU-15 GDPjének 1,4%-áról 2,4%-ára), az utóbbi országok gyorsabb
növekedését tükrözve (1.6 ábra).

Külföldi működőtőke-beruházások (FDI)
A külföldi működőtőke-beruházások (FDI) beáramlása
a 2004–2008 közötti időszakban az EU GDP-jének
átlag 4,6%-a volt, míg az FDI-kiáramlás a GDP 6,1%át tette ki (1.7 ábra). Ily módon az EU többet ruházott
be külföldön, mint a külföldi vállalatok az EU-ban. A
beáramlások mindazonáltal jelentősen meghaladták a
kiáramlásokat mindazon országokban, amelyek 2004ben, ill. 2007-ben csatlakoztak az EU-hoz. Az FDI ezen
országok növekedésének fontos motorja volt. Az EU15-ből származó külföldi működőtőke-áramlások az
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EU-12 tagállamok GDP-jének átlag 4,5%-át tették ki.
Bulgáriában a nettó beáramlás átlagosan a GDP több
mint 20%-a volt, Máltában több mint 13%, Romániában,
Észtországban és Lettországban több mint 5%. Az EU-15ben a beáramlások csak Belgiumban és Finnországban
haladták meg a kiáramlásokat, és az összes többi
országban ennek ellenkezője állt fent.
A külföldi működőtőke-beruházás változékony, és
igen érzékeny a gazdasági ciklusra. Az FDI a gazdasági
válság során, majd a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos
bizonytalanság időszakában jelentősen zsugorodott.
2009-ben mind a beáramlások, mind a kiáramlások jóval
nagyobb mértékben estek vissza, mint a GDP. A teljes
külföldi működőtőke-beáramlások 2009-ben a GDP nem
egészen 3%-át, a nettó kiáramlások pedig a GDP 4%-

8

át tették ki (1.8 ábra), jóval elmaradva a 2004–2008-as
időszak átlagától.
A visszaesés különösen a jelentős nettó beáramlásokat
felmutató tagállamokat sújtotta, az EU-12 országok
nettó működőtőke-importja 2007 és 2009 között a GDP
több mint 5%-áról kevesebb mint 1,5%-ára zsugorodott.
Bulgáriában és Észtországban a 2004–2008-as évek
átlagához viszonyított hanyatlás a GDP több mint 10
százalékpontja volt.

A pénzátutalások fő kedvezményezettjei
Románia és Bulgária voltak
A bővítéssel és az EU-15 foglalkoztatási lehetőségeinek
az EU-12 lakosai számára való megnyílásával az előbbi-
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ekből az utóbbiakba irányuló pénzátutalások jelentősen
növekedtek, mivel sokan költöztek át munkavállalási céllal az EU-15-be. Az EU-n belüli pénzátutalások teljes ös�szege 2008-ban meghaladta a 44 milliárd eurót.
Az EU más területeiről származó nettó pénzátutalások
döntő többségét Bulgária és Románia kapta. 2008-ban a
Romániába irányuló pénzátutalások összege 5,7 milliárd
euró volt, ami a GDP 4,2%-a, a Bulgáriába irányulóké
pedig 1,5 milliárd euró, a GDP 4,5%-a (1.9 ábra). A
pénzátutalások ily módon e két ország háztartásainak
fontos jövedelemforrását jelentik. A Romániába irányuló
pénzátutalások több mint 80%-át Olaszországból (2,5
milliárd euró) és Spanyolországból (2 milliárd euró)
küldték, míg a Bulgáriába irányuló átutalások mintegy
55%-a származott Németországból (450 millió euró) és
Görögországból (425 millió euró).
Ugyancsak jelentősek voltak a pénzátutalások a három
balti államba (a GDP-jük 1,2%-a és 1,8%-a között),
valamint Lengyelországba (a GDP 1,4%-a).
A pénzátutalások küldésében vezető országok,
Németország, Olaszország és Hollandia esetében az
érintett összegek a GDP 0,2%-a alatt maradtak.
A Romániába irányuló pénzátutalások 2004 és 2007
között jelentősen, évente mintegy 1 milliárd euróval
növekedtek. A válság következtében azonban 2008-ban
stagnáltak, és 2009-ben jelentősen csökkentek. A válság
előtti növekedés Litvánia és Lengyelország esetében is
jelentős volt.
A Romániába és Litvániába irányuló pénzátutalások 2009
első háromnegyed évében 40%-kal maradtak el az egy
évvel korábbi szinttől. Ez a csökkenés mérsékeltebb volt

Bulgária, Lengyelország és a két másik balti ország esetében (15% vagy kevesebb). Ezek a különbségek a válságnak a munkahelyekre való nem egységes hatását tükrözik azokban az országokban, amelyekből a pénzátutalásokat küldték. A munkahelyek megszüntetése jelentős
volt Spanyolországban (amelyből a Romániába irányuló pénzátutalások egyharmada származik), és az építőipar visszaesése miatt különösen a migráns munkavállalókat sújtotta. Ezzel szemben a munkahelyek megszüntetése viszonylag csekély volt Németországban, ahonnan a bulgáriai átutalások 30%-a származik.

A munkaerő mobilitása az EU-ban és az USA-ban
Az Egyesült Államokban élő emberek esetében
lényegesen nagyobb a valószínűsége, hogy az USA
egy másik államába költözzenek, mint az EU-ban élő
emberek esetében egy másik EU-régióba (1.2 térkép
és 1.3 térkép)6. Az EU-ban a munkaképes korú
népességnek csak 1,2%-a változtatta meg a lakóhelyét
2008-ban, szemben az Egyesült Államok 2,8%-ával. Ez
a magasabb belső mobilitás az USA-ban rugalmasabb
munkaerőpiacot eredményez, amely jobban reagál
a bérek és foglalkoztatási lehetőségek regionális
különbségeire, és általában mind a munkanélküliség,
mind a munkaerőhiány egyenlőtlenségeit csökkenti.
Figyelembe véve a munkaképes korú népesség várható
visszaesését és a munkaerőhiányt, amelyet ez okozhat,
az EU-ban várhatóan növekszik a munkaerő mobilitása
iránti igény.
Az EU-n belül azonban jelentős különbségek mutatkoznak a regionális mozgások mértékében, és markáns kü6 Az adatok nem veszik figyelembe az idénymunkát, a huzamos
tartózkodási hely változása nélküli oktatást vagy képzést.
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lönbség van az Unió keleti és nyugati részén lévő országok között. Az EU-15-ben a munkaképes korú népesség mintegy 1,4%-a költözött más régióba 2008-ban,
közel négyszer annyian, mint a közép- és kelet-európai tagállamokban. A legtöbb munkaképes korú honos
személyt vonzó régió Franciaországban volt: Limousin
(4,8%), Midi-Pyrénées (4,5%), Poitou-Charentes (3,8%)
és Languedoc-Roussillon (3,8%). Portugália (2,4%)
Lisszabon (5,6%) miatt került a második helyre. A harmadik helyezett az Egyesült Királyság volt, amelyben számos régióba áramlott be viszonylag sok munkaképes
korú személy más régiókból, különösen Inner és Outer
Londonból (4,7%).
Az EU-12 országok közül a beáramlás a legmagasabb
(a munkaképes korú népesség mintegy 1%-a) a
lengyelországi Opolskie és Dolnośląskie régióban
volt, és gyakorlatilag nullát tett ki a romániai Centru és
Bucureşti-Ilfov régióban. Az EU-régiók között áttelepülő
munkaképes korú népességnek csupán 16%-a költözött
az EU-12-höz tartozó régióba.
Az USA-ban a teljes munkaképes korú lakosság 2,8%a költözött másik szövetségi államba; a legnagyobb
beáramlást mutató államok District of Columbia (10%),
Alaszka (6,7%), Wyoming (6,1%), Delaware (5,4%) és
Montana (5,3%) voltak.
Átlagosan, az EU-n belüli munkaerőmozgás több mint
85%-a ugyanazon ország régiói között valósult meg.
Hétből kevesebb mint egy eset járt az országhatár
átlépésével. Ily módon a munkaképes korú lakosságnak
csak 0,15%-a költözött egy tagállamból egy másikba,
ami kevesebb a harmadik országokból az EU-ba irányuló
mozgásoknál (a munkaképes korú népesség 0,2%-a).

A szabad mozgás ellenére eddig még nagyon kevesen
éltek ezzel a lehetőséggel.
A tagállamok közötti csekély mozgás nyelvi, kulturális és
munkaügyi jogszabálybeli különbségekkel magyarázható. Az EU-12 polgárai esetében ez mobilitásuk számos korlátozásával is magyarázható, amelyet 2011-ig
teljesen megszüntetnek. Jelenleg csak Németország és
Ausztria korlátozza még mindig az ezekből az országokból származó beáramlást, bár a bolgárok és románok
foglalkoztatáshoz való hozzáférésére tíz EU-15 országban még mindig korlátozások érvényesek, amelyeket
legkésőbb 2013-ban meg kell szüntetni.

Regionális növekedés és konvergencia
Az EU-12 régiókban végbemenő növekedés az egy
főre jutó, vásárlóerő-egységben mért GDP regionális
különbségeinek jelentős szűküléséhez vezetett az
Unióban. Ennek ellenére jelentős egyenlőtlenségek
maradnak fenn; 7 romániai és bulgáriai régió szintje
kevesebb, mint az EU-átlag harmada, míg 19 régió szintje,
amelyek közül 11 fővárosi régió, 50%-kal magasabb az
EU-átlagnál (1.4 térkép).
A relatív szórás, az egyenlőtlenségek egyik általános
mutatószáma, az 1996-os 42,7 százalékról 2007-ben
39,1 százalékra csökkent. Más szórási mutatók, mint
például a Gini index vagy az S80/20 ráta (a felső 20%-hoz
tartozó régióknak az alsó 20%-hoz viszonyított aránya)
lényegében azonos csökkenést mutat (1.10 ábra).
Az a tény, hogy az EU egészében a regionális
egyenlőtlenségek csökkennek, nem akadályozta meg,
hogy számos tagállamban, elsősorban az EU-12-ben
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az egyenlőtlenségek növekedjenek. Romániában
például a relatív szórás az 1995. évi 15-ről 2007-ben 44re emelkedett, ami a növekedésnek egy-két régióba,
elsősorban a fővárosi régióba való viszonylagos
koncentrációját tükrözi.
A fokozódó belső egyenlőtlenségek ellenére azonban
az egy főre jutó GDP az EU-12 csaknem valamennyi
régiójában az EU-átlag felé közeledik (1.5 térkép). Tény,
hogy 2000 és 2007 között az új tagállamok csupán nyolc
régiójában volt alacsonyabb az átlagos növekedés, mint
az EU-27 átlagában (1.11 ábra).
Az egyenlőtlenségek mutatóival, például a Gini indexszel
vagy a relatív szórással nagyszámú információt lehet
összegezni. Ugyanakkor ezek a mutatók nem veszik
figyelembe az egyes régiók egy főre jutó GDP-je
viszonylagos szintjének alakulását, amelynek vizsgálata
jó betekintést engedhet a konvergenciafolyamatban
közrejátszó erőkbe.
Az egy főre jutó GDP egyedi alakulásainak vizsgálatával
megállapítható, hogy mely régiók zárkóznak fel, és
melyek maradnak le. Például abból a csoportból,
amelyben az egy főre jutó GDP az EU-átlag 50%-a alatt
volt, 11 régió az 50% és 75% közötti csoportba került
fel. Ezek a három balti állam, Yugozapaden (Bulgária),
Közép-Dunántúl (Magyarország), négy lengyelországi
és két szlovákiai régió. A Bucureşti–Ilfov régió (Románia)
alig több mint 10 év alatt az átlag 50%-a alattról annak
75%-a fölé emelkedett. A válság szinte bizonyosan
jelentős hatást gyakorolt erre a konvergenciamintára, de
a hatás jellegének vizsgálatához szükséges adatok csak
egy idő után fognak rendelkezésre állni.
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A konvergenciát a felzárkózási folyamat mozgatja, mivel
a kevésbé fejlett EU-régiók gyorsabban növekednek,
mint a magasan fejlettek. Az egy főre jutó GDP regionális
egyenlőtlenségei 1995 és 2007 között néhány kevésbé
fejlett tagállamban szélesedtek. Ugyanakkor a kevésbé
fejlett tagállamok szinte valamennyi régiója közeledett
az EU-27 átlaghoz.

A növekedés földrajza
Nagyvárosi régiók
A nagyvárosi régiók7 2007-ben az EU lakosságának
60%-át és a GDP 68%-át adták. Ezek az arányok 2000
és 2007 között nagyjából változatlanok maradtak,
bár a népességből való részarányukat tekintve némi
növekedés valósult meg.
Ez az általános állandóság azonban az EU egészét
tekintve jelentős változásokat rejt. A legtöbb EU-12
ország nagyvárosi régióiban sokkal gyorsabb növekedés
valósult meg, mint másokban. A fővárosi régió és
az ország többi része közötti már 2000-ben jelentős
egyenlőtlenségek tovább fokozódtak. Az EU-15-ben
az egy főre jutó GDP különbsége a fővárosi régió és az
ország többi része között jóval kisebb volt 2000-ben,
és az esetek többségében ez a különbség 2000 és 2007
között szűkült.

7 A nagyvárosi régiók olyan NUTS 3 régiók vagy NUTS 3 régiók
csoportjai, amelyek valamennyi 250 000 lakos fölötti EUagglomerációt képviselik. Lásd Regional Focus 1/2009, Dijkstra,
aktualizálva nagyvárosi régiók alapján: az OECD és az EU Bizottság
definícióinak harmonizálása felé. OECD, 2009 GOV/TDPC/TI(2009)6.
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A regionális egyenlőtlenségek változása az EU-15-ben
Az EU-15 tagállamok régiói közötti konvergencia az 1990-es évek közepéig erős volt, de azóta lelassult ez a folyamat. 1980tól 1996-ig az egyenlőtlenségek egyértelműen szűkültek, a relatív szórás 33-ról 29%-ra csökkent. 1996 óta ez a mutató 29
és 30% között maradt. Az eredmények összhangban vannak a szakirodalomban rendszeresen jelentett megállapításokkal.

Amint korábban jeleztük, az egyenlőtlenségek mérőszámai nem ragadják meg az egyes régiókon belüli mozgásokat.
Ezeket részletesebben megvizsgálva látható, hogy a konvergencia jelenleg is folytatódik az EU-15-ben. A régiók csaknem
felében, amelyekben az egy főre jutó GDP 1995-ben az EU-15 átlag 60%-a alatt volt, 2007-ben a küszöb fölött növekedett.
Három régió közül egyben, ahol az egy főre jutó GDP 1995-ben az EU-15 átlag 60 és 75%-a között volt, az egy főre jutó GDP
2007-ben 75% fölé emelkedett. Ez mutatja, hogy míg a konvergencia már végbement az EU-15 átlag 75%-a fölötti GDP-vel
rendelkező régiókban, ez a folyamat folytatódik a 75% alatti egy főre jutó GDP-vel rendelkező régiókban.
Ezt a tendenciát azonban szórási indexek nem ragadják meg, mivel mind az alacsonyabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező
régiók száma, mind súlyuk viszonylag alacsony.
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Az EU-15-ben a különbség fővárosi régió és a második
nagyvárosi régió között8 általában csekély. Kilenc
tagállamban a második legnagyobb város régiójában
az egy főre jutó GDP nagyobb, mint a fővárosban.
Emellett a foglalkoztatási ráták nem feltétlenül
magasabbak a nagyvárosi régiókban: Franciaországban,
Németországban és az Egyesült Királyságban más
régiókban magasabb a foglalkoztatási ráta.

többnyire jelentősen alacsonyabb a fővárosi régión kívül.
A foglalkoztatási ráták a fővárosi régióban jellemzően
jóval magasabbak, mint másutt. Ezek a jelentős eltérések
korlátozzák a gazdasági növekedés gyors terjedését, ami
pedig csökkentheti az összesített gazdasági növekedést.
Ehhez hozzájárul az EU-12-ben érvényesülő azon
tendencia, hogy az állami beruházásokat a fővárosi
régióba koncentrálják (lásd II. fejezet).

Az EU-12-ben a helyzet végletesebb, és a fővárosi
régió és más nagyvárosi régiók közötti különbségek
sokkal nagyobbak. Ezek a különbségek részben a
fővárosi régión kívüli kedvezőtlenebb üzleti környezet
következményei. A megközelíthetőség, az IT-használat,
a közlekedési infrastruktúra és az oktatás színvonala

Túlnyomórészt vidéki, közbeeső és
túlnyomórészt városi régiók
Az EU-27-ben a népesség mintegy 24%-a él túlnyomórészt vidéki régiókban,9 hozzávetőlegesen 35%-a közbeeső régiókban és valamivel több mint 40%-a túlnyo-

8 ESPON 2013 vizsgálat a másodlagos növekedési pólusokról
(folyamatban).

9 Dijkstra, L. and Poelman, H. (2010): A revised urban-rural typology.
A Eurostat Regionális Évkönyv 15. fejezete.
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A tagjelölt országok és a Nyugat-Balkán
gazdasági és társadalmi fejlődése
Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és a Nyugat-Balkán
Az Európai Tanács 2007-ben és 2008-ban ismételten megerősítette, hogy: „a Nyugat-Balkán jövője az Európai Unióban
rejlik”. A Nyugat-Balkánhoz tartozik Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság,
Montenegró és Szerbia, valamint Koszovó az ENSZ Biztonsági Tanács 1244/99-es határozata alapján.
Horvátország, amely várhatóan 2010-ben lezárja a csatlakozási tárgyalásokat, áll a legközelebb az EU-tagsághoz. Az
egy főre jutó GDP-je a legmagasabb, és mindhárom horvátországi régió szintje meghaladja a Nyugat-Balkán átlagát.
Sjeverozapadna Hrvatskában kétszer olyan magas, a tengerparti Jadranska Hrvatskában 66%-kal magasabb, Središnja i
Istočna (Panonska) Hrvatskában pedig 22%-kal magasabb. Az 1995–2005 közötti 10 évben az utóbbi régióban nőtt a GDP
a leggyorsabban, évi 5,6%-kal, szemben Sjeverozapadna Hrvatska évi 4,7%-ával és Jadranska Hrvatska évi 2,8%-ával.
Horvátország GDP-je 1995 és 2008 között évente közel 4%-kal nőtt, de a világválság következtében 2009-ben mintegy
5,8%-kal zuhant, és az előrejelzések szerint 2010-ben igen kis mértékben nő.
Bár a gazdasági fejlődés szintje 1995 óta növekedett, jelentős szerkezeti egyensúlytalanságok maradtak meg. A részvételi
és foglalkoztatási arányok alacsonyak, a tartós munkanélküliség pedig magas. 2008-ban a foglalkoztatási ráta csupán 58%
a nőké pedig alig 50% volt. A munkanélküliségi ráta 2008-ban 8,4% volt, fokozatosan csökkenve a 2002. évi 15%-ról. A
recesszió következtében 2009-ben ismét 9% fölé emelkedett, és 2010-ben elérheti a 10%-ot. 2009-ben a munkanélküliek
több mint fele több mint egy éve keresett állást. A 25–64 éves lakosság több mint egyharmada csak alapfokú végzettséggel
rendelkezik, és csupán 16%-ának van felsőfokú végzettsége.
Az ország 2009–2011. évi előcsatlakozási gazdasági programja (PEP) javításokat irányoz elő
a felsőoktatásban és a munkaerőpiac működésében, továbbá
igazságszolgáltatási és közigazgatási reformokat. Mindezek
fontosak a gazdaság további fejlődése és annak szempontjából,
hogy a vállalatok megküzdhessenek azokkal a versenynyomásokkal, amelyekkel szembekerülnek, amint Horvátország csatlakozik az EU-hoz.
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Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM) 2005. december óta tagjelölt ország. A stabilizációs és társulási megállapodást (SAA) 2001-ben írták alá, és
2004-ben lépett hatályba. A Tanács 2008 februárjában fogadta el a csatlakozási partnerséget, amely meghatározta az előrehaladás fő prioritásait a csatlakozási folyamatban. A folyamat
megindítására 2010-et határozta meg kezdődátumként.
A régió többi országa, amelyek
az EU belépés lehetséges jelöltjeiként számítanak, Albánia,
Montenegró, Szerbia, valamint

Bosznia és Hercegovina a stabilizációs és társulási megállapodásokat 2008-ban írta alá.
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Montenegró egy főre jutó GDP-je a második legmagasabb a régióban Horvátország után (a nyugat-balkáni átlag 130%a), majd Szerbia következik (az átlag 105%-ával), FYROM (az átlag 93%-ával), Bosznia és Hercegovina, illetve Albánia
(mindkettő valamivel az átlag 70%-a fölött), végül Koszovóban messze a legalacsonyabb (az átlag mindössze 20%-a).
FYROM kivételével, ahol a GDP növekedése 2000 és 2008 között valamivel 3% alatt volt, a többi ország növekedési rátája
átlagosan évi 5% körül vagy afölött volt. A válság következtében 2009-ben a GDP valamennyi országban csökkent.
Szerbia és Koszovó kivételével a lakosság száma változatlan maradt a 2000–2008-as időszakban vagy növekedett – évi
0,8%-kal Bosznia és Hercegovinában, ami a leggyorsabb növekedés a régióban.
A Nyugat-Balkán valamennyi lehetséges tagjelölt országa hasonló strukturális problémákkal küzd, mint más
átmeneti országok. Ezek leküzdése kulcsfontosságú a gazdasági teljesítmény meghatározása és az EU-ba való belépés
szempontjából.

Törökország
A török gazdaság a korszerű ipar és kereskedelem, valamint a foglalkoztatásnak még ma is 25%-át adó hagyományos
mezőgazdasági szektor komplex keveréke. A magánszektor erős és gyorsan fejlődik, és miközben az állam az alapanyagipar,
a bankszektor, a közlekedés és a távközlés továbbra is fontos szereplője, szerepe a privatizációs program előrehaladásával
csökkenőben van. A legnagyobb ipari szektor, a textil- és ruházati ipar, amely az ipari foglalkoztatás egyharmadát adja,
kemény versennyel néz szembe a világpiacon. Más szektorok, különösen a gépjármű- és az elektronikai ipar jelentősége
nő az export szempontjából.
A GDP reálértékének növekedése gyakran meghaladta az évi 6%-ot, de ezt a termelés súlyos visszaesései szakították
meg 1994-ben, 1999-ben és 2001-ben. A növekedés különösen erős volt 2002 és 2007 között, nagyrészt a befelé irányuló
beruházásoknak és az IMF-támogatásnak köszönhetően. A GDP azonban 2008-ban és 2009-ben a globális recesszió
következtében visszaesett. A magas fizetésimérleg-hiány és a jelentős külföldi adósságok ellenére, a további gazdasági
és igazságügyi reformok és a kilátásban lévő EU-tagság a jövőben várhatóan lökést adnak a külföldi működőtőkeberuházásoknak.
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Az egy főre jutó GDP Törökországban vásárlóerő-egységben 2006-ban az EU-átlag kevesebb mint fele volt. Ráadásul az egy
főre jutó GDP tekintetében a regionális egyenlőtlenségek viszonylag nagymértékűek, a GDP szintje a nyugati régiókban
jóval meghaladja az országos átlagot, míg keleten jelentősen alatta marad. Az isztambuli régióban, amely a teljes népesség
(70 millió) 20%-át adja, az egy főre jutó GDP 2006-ban az országos átlagnál 70%-kal magasabb volt, miközben Vanban,
az iráni határnál, közel 70%-kal az átlag alatt maradt. 1995 és 2005 között az egy főre jutó GDP a legalacsonyabb szintű
régiókban általában gyorsabban nőtt.

Izland
Izland egyike volt azoknak az országoknak, amelyeket
a pénzügyi válság a leginkább sújtott. A GDP
reálértékben mintegy 10%-kal zuhant 2009-ben, és
a munkanélküliség a 2008. szeptemberi mindössze
1,3%-ról 2009 októberében 7,6%-ra szökött fel.
A bankrendszer összeomlott, és az izlandi valuta
árfolyama jelentősen csökkent.
Izland 2009 júliusában nyújtotta be az EU-tagság iránti
kérelmét, és ennek kilátása várhatóan stabilizáló hatást
gyakorol a gazdaságra. Izland az Európai Gazdasági
Térségben (EGT) való tagsága révén már integrálódott
az EU gazdaságába, és mivel a schengeni térség része,
polgárai szabadon utazhatnak és dolgozhatnak az
egész EU-ban.
Izland lakossága 2009 végén 319 368 volt, kisebb mint
a jelenlegi tagállamok közül bármelyiké.
2009-ben az egy főre jutó GDP-je vásárlóerő-egységben
az EU-átlag több mint 10 százalékpontjával esett, és
csupán 9%-kal haladta meg azt. A belföldi beruházások
2009-ben kevesebb mint egyharmadát tették ki a
két évvel korábbinak, és a külföldi működőtőkeberuházások a felére csökkentek. Az inflációs ráta 2008ban jelentősen nőtt, és 2009-ben meghaladta a 16%ot. Az államadósság 2008-ban megkétszereződött,
és meghaladta a GDP 57%-át. Mindennek ellenére az
ország gazdasági alapja továbbra is erős.
Izland GDP-jének növekedése a 2000–2008-as időszakban átlagosan 2 százalékponttal volt magasabb az EUátlagnál, 2004-ben és 2005-ben 5 százalékponttal haladta meg azt. Ennek eredményeként a foglalkoztatási
ráta jóval magasabb volt, mint az EU-ban, és a munkanélküliség csupán a munkaerő 1,6%-ára terjedt ki 2008ban. Másrészről a termelékenység ezen időszak alatt
csökkent az EU-hoz képest, és 2008-ban 2%-kal kisebb
volt az EU átlagánál.

Gazdasági és társadalmi fejlődés a
NAFTA-országokban
Amikor 1994-ben hatályba lépett az Észak-amerikai
Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA), a legtöbb
közgazdász arra számított, hogy Mexikó, mint a
legkevésbé fejlett tagország profitálhat legtöbbet
a szabadkereskedelmi övezetből. A várt gazdasági
konvergencia azonban a legjobb esetben is korlátozott
volt1. 2000 és 2006 között például az egy főre jutó
GDP regionális egyenlőtlenségei a NAFTA-n belül nem
változtak.
Az erősebb gazdasági konvergenciát akadályozó fő
tényezőkként a szakirodalom az intézmények gyenge minőségét, amelyek gátolhatják, sőt meg is akadályozhatják a regionális gazdasági konvergenciát, valamint a fejlődésbeli szakadékot azonosította be. A
konvergenciafolyamat elemzése szerint a fejlettebb
mexikói régiók többet nyertek a kereskedelmi integráción, mint a kevésbé fejlettek2. A legalacsonyabb egy
főre jutó GDP-jűek közé tartozó 7 mexikói régióban az
egy főre jutó GDP 2000 és 2006 között csökkent (1.9 térkép és 1.10 térkép).
A foglalkoztatás regionális egyenlőtlenségei és a munkanélküliségi ráták a NAFTA-ban 2006-ban ugyancsak
jelentősek voltak. A foglalkoztatási ráta 65% alatt volt
23 mexikói régióban, Kanadában Newfoundland and
Labradorban, továbbá az Északnyugati Területeken, valamint az USA Mississippi és Nyugat-Virginia államában.
A munkanélküliség a 6 észak-kanadai tartományban és
Michiganben meghaladta a 7%-ot, szemben 19 mexikói régió és 6 USA-beli állam kevesebb mint 3%-ával.
Az egy főre jutó GDP regionális egyenlőtlenségei az
EU-27-ben kisebbek, mint a NAFTA-ban. Miközben a
NAFTA-ban az egyenlőtlenségek 2000 és 2006 között
nem csökkentek, az EU-ban jelentősen szűkültek,
részben a legkevésbé fejlett régióknak nyújtott politikai
támogatás előtérbe kerülése miatt.

1 Wise, C. (2007): Great Expectations: Mexico’s Short-Lived
Convergence under NAFTA. Elérhető az SSRN-nél: http://
ssrn.com/abstract=964913.
2 Easterly, W. et al (2003): NAFTA and Convergence in North
America: High Expectations, Big Events, Little Time in
Economía, Vol. 4, No. 1, pp. 1–53, The Brookings Institution.
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Forrás: Eurostat, JRC, EFGS, REGIO-GIS
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mórészt városi régiókban (1.2 táblázat). A legtöbb EU-12
országban a lakosság nagyobb része él közbeeső és túlnyomórészt vidéki régiókban, több mint 40%-uk túlnyomórészt vidéki régiókban és csak 20%-uk túlnyomórészt
városi régiókban (1.11 térkép).

A gazdasági tevékenységnek és a növekedésnek a városi
régiókban való nagyfokú koncentráltsága és a régiók típusai közötti nagyfokú egyenlőtlenség az átmeneti folyamat egyik fő vonása, és ez elsősorban a kevésbé fejlett és nagy növekedési rátájú országokra jellemző.

2000 és 2007 között az EU-12-ben a GDP kétszer olyan
Az EU-15-ben a lakosság kevesebb mint 20%-a él
gyorsan nőtt, mint az EU-15-ben. De nem minden régió
túlnyomórészt vidéki régiókban és több mint 46%-a
profitált egyenlő mértékben a gazdasági növekedésből,
túlnyomórészt városi régiókban. Ezek az arányok azonban
és számos régió részesedése csökkent a nemzeti GDPkülönböznek az egyes országokban. Írországban,
ből. A visszaesés elsősorban a közbeeső és vidéki
Finnországban, Görögországban és Dániában a lakosság
régiókban következett be. Ennek ellenére ezekben a
43–72%-a él túlnyomórészt vidéki régiókban, míg
Hollandiában, az Egyesült Királyságban
és Belgiumban a lakosság mintegy 70%-a
túlnyomórészt városi régiókban él.
1.2 A népesség részaránya városi-vidéki jellemzők

alapján, 2007

Az EU-12-ben a túlnyomórészt vidéki régiókban az egy főre jutó GDP 2007-ben az országos átlag csupán 73%-a volt, és csaknem 60%kal maradt el a túlnyomórészt városi régiók átlagától. Az EU-15-ben az egy főre jutó GDP a
túlnyomórészt vidéki régiókban több mint
30%-kal maradt alatta a túlnyomórészt városi
régióknak (lásd a távoli vidéki régiók keretét a
következő szakaszban).

a teljes népesség %-ában

Túlnyomórészt
városi

Közbenső

20,6
46,2
40,9

38,6
34,7
35,5

EU-12
EU-15
EU-27

Túlnyomórészt Összesen
vidéki
40,8
19,2
23,7

100
100
100

Forrás: Eurostat, DG REGIO számítások

1.3 Az egy főre jutó GDP (vásárlóerő-egységben) 2007-ben és változása 2000–2007 között
városi-vidéki jellemzők szerint

EU-12
Egy főre jutó GDP index
Egy főre jutó GDP változása index1
EU-15
Egy főre jutó GDP index
Egy főre jutó GDP változása index1
EU-12
Egy főre jutó GDP index
Egy főre jutó GDP változása index1
EU-15
Egy főre jutó GDP index
Egy főre jutó GDP változása index1
EU-27
Egy főre jutó GDP index
Egy főre jutó GDP változása index1

Túlnyomórészt
Közbenső
Túlnyomórészt
Összesen
városi
vidéki
az EU-12 egy főre jutó GDP-jéhez viszonyított index
167
4,6

92
-0,3

100
0,0

az EU-15 egy főre jutó GDP-jéhez viszonyított index
114
-0,2

91
-0,7

82
1,2

100
0,0

az EU-27 egy főre jutó GDP-jéhez viszonyított index
94
20,4

52
10,0

41
6,9

56
10,9

128
-4,5

101
-4,1

91
-1,6

112
-3,7

124
-1,6

90
-0,3

73
2,1

100
0,0

1: százalékpontos változás az indexben
Forrás: Eurostat, DG REGIO
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régiókban az egy főre jutó GDP így is növekedett az EUátlaghoz képest. Az EU-15-ben, a vidéki régiókban az egy
főre jutó GDP viszonylagosan növekedett (1.3 táblázat).
Amint egy közelmúltban megjelent tanulmány10 rámutatott, az országok fejlettségének növekedésével párhuzamosan az agglomerálódás előnyei jobban átterjednek az ország egészére, az üzleti környezetnek, a kommunikációnak és a közlekedési infrastruktúrának, valamint a munkaerő képzettségének a fő városi régiókon kívül végbemenő javulásainak köszönhetően. Ugyanakkor
az agglomerálódás egyes előnyeit ellensúlyozzák a forgalmi torlódásból származó költségek és a magas lakbérek. Ennek eredményeként a gazdasági tevékenység a
kevésbé fejlett, gyakran vidéki régiók irányába terjed, és
az ezek és a városi területek közötti rés szűkülni fog, ami
kiegyensúlyozottabb fejlődéshez vezet. Úgy tűnik, hogy
az EU-15-ben ez valósul meg.

1.2 A növekedés forrásai
Egy régió GDP-jének növekedését azon áruk és
szolgáltatások hozzáadott értéke határozza meg,
amelyeket a belső és külső piacok számára állít elő. A
hozzáadott érték növekedése, amely a hatékonyság
növekedésétől és az érintett szektorok tőke- és
munkaerőigényétől függ, a foglalkoztatás növekedéséhez
vezethet. A regionális gazdaság által felállítandó
egyenlegnek egyrészről azt kell biztosítania, hogy az
általa megtermelt szolgáltatások és áruk ára versenyképes
legyen, másrészről pedig, hogy a bérek jó életminőséget
nyújtsanak a munkavállalóknak. A magasabb bérekhez

a versenyképesség elvesztése nélkül a termelékenység
növekedése a kulcs. Ezenkívül az egy főre jutó GDP
növekedésének is a fő forrása, és ez még inkább így
lesz, amint a munkaképes korú lakosságnak a teljes
népességből való részesedése zsugorodik.
Az egy főre jutó GDP növekedése felosztható a munka
termelékenységének, a foglalkoztatási rátáknak és a
munkaképes korú népességnek a teljes lakosságból
való részarányának változásaira. Az 1.4 táblázat az egy
főre jutó GDP növekedésének e három elem közötti
megoszlását mutatja 2000–2007 között.
Ebben az időszakban az egy főre jutó GDP az EU-régiók
összességében évi 1,8%-kal nőtt. A termelékenység
évente 1,4%-kal emelkedett, és a növekedés közel
80%-áért volt felelős. A foglalkoztatás évi 0,4%-kal nőtt
és a növekedés 20%-áért volt felelős. A munkaképes
korú népességnek teljes lakosságból való részesedése
nagyjából változatlan maradt.
A konvergenciarégiókban (vagyis azokban, amelyek
2007-től e célkitűzés alapján jogosultak ERFAtámogatásra) a termelékenység az EU-átlagnál nagyobb
mértékben nőtt. E régiók közül számos az EU-12ben található és átalakulóban van: a termelés és a
foglalkoztatás a kevésbé termelékeny tevékenységből
a magasabb hozzáadott értéket adó tevékenységek felé
tolódik át. Ennek következményeként a foglalkoztatás
ebben a csoportban évente csak 0,2%-kal növekedett,
és az egy főre jutó GDP teljes növekedéséhez alig 7%kal járult hozzá. A konvergenciarégiókban átlagosan
nagyobb a fiatal korcsoportok aránya a népességből,

1.4 A gazdasági növekedés forrásai, 2000–2007
Éves átlagos változás (%)

Az egy főre jutó =
A
+ A foglalkoztatási +
GDP változása
termelékenység
ráta
változása
változása

EU-27
A régió típusa
Konvergencia
Átmeneti
Regionális versenyképességi
és foglalkoztatási

A munkaképes
korú népesség
arányának
változása

1,79

=

1,40

+

0,40

+

0,00

3,03
2,26
1,39

=
=
=

2,54
1,00
1,10

+
+
+

0,21
1,26
0,38

+
+
+

0,26
0,00
-0,10

Forrás: DG REGIO, Eurostat

10 ESPON 2013 Programme, CAFE: Az agglomerációs gazdaságok
esete Európában, alkalmazott kutatási projekt 2013/2/1, közbenső
jelentés, 2009.
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Területi kohézió: új témák és új földrajzok
A Lisszaboni Szerződés elfogadásával egy harmadik dimenzióval egészítették ki a kohézió célját:
Az EU „előmozdítja a gazdasági, a társadalmi és a területi kohéziót”. A gazdasági és a társadalmi
kohézióhoz hasonlóan, a területi kohézió számos olyan problémára mutat rá, amelyek nagyobb
figyelmet érdemelnek. A gazdasági és társadalmi kohézió a versenyképesség és a jólét regionális
egyenlőtlenségeit emeli ki; a területi kohézió a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a fenntartható
fejlődés, a „funkcionális földrajz” és a területi elemzés fontosságát hangsúlyozza.

(a) Az általános gazdasági szempontból fontos szolgáltatásokhoz való
hozzáférés
Az Amszterdami Szerződés 1997-ben bevezette a területi kohéziót az általános gazdasági érdekű
szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel foglalkozó cikkben, amely az oktatást, az egészségügyet,
valamint a kereskedelmi, pénzügyi és üzleti szolgáltatásokat foglalja magában. A távoli és ritkán
lakott régiókban a fizikai elérhetőség kiemelkedő kérdés. Ezt a problémát egyre inkább megoldják
az e-szolgáltatások, mint az e-egészségügy, az e-oktatás, az e-kormányzat és az e-bank. Más
régiókban a hozzáférést akadályozhatja a költség, a rendszer ismeretének hiánya, vagy pedig a
migránsoknál a helyi nyelv ismeretének hiánya. Egyes esetekben diszkrimináció is korlátozhatja
a hozzáférést.

(b) A fenntartható fejlődés környezeti dimenziója1
A környezetvédelem, az éghajlatváltozás és a megújuló energia termelése egyaránt erős területi
dimenzióval rendelkezik. A környezetvédelem területi dimenzióját, amely a levegőminőségtől
és a szennyvíztisztítástól a Natura 2000 alapján védett élőhelyekig és fajokig, valamint az
ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtásáig terjed, egyre inkább elismerik. Az éghajlatváltozás
növekvő fenyegetése és a megújuló energia részesedésének radikális növelésére irányuló
politikai cél az EU-ban aláhúzza azt a tényt, hogy a különböző szintű politikákat össze kell
hangolni, hogy hatékony és eredményes választ lehessen adni ezekre a különféle fenyegetésekre
és lehetőségekre, elkerülve, hogy egymás ellen hassanak.

(c)

Funkcionális földrajz

Miközben a legtöbb szakpolitika egyetlen adminisztratív földrajzi szintet emel ki, a területi
kohézió célja erősebben funkcionális és rugalmas megközelítést tartalmaz. A kérdéstől
függően, a megfelelő földrajzi dimenzió, egy makrorégiótól, mint például a Balti-tenger vagy a
Duna régiója, nagyvárosi és határokon átnyúló régiókig vagy vidéki területek és mezővárosok
csoportjáig terjed. Egy ilyen rugalmas földrajz jobban megragadhatja a koncentráció pozitív
és negatív külsőségeit, javíthatja a kapcsolatokat, és elősegítheti az együttműködést, ami által
hatékonyabban ösztönözheti a területi kohéziót.

(d) Területi elemzés
Szükséges az EU jobb ismerete területi szempontból, és megbízható módok kialakítása az EUpolitikák területi hatásának megbecsülésére. E tekintetben a Eurostat, a Közös Kutatóközpont
(JRC) és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ) már jelentősen növelték a részletesebben
meghatározott földrajzi területekről rendelkezésre álló adatokat. Például az Urban Audit és az
Urban Atlas több mutatót tartalmaz a városokról, a Eurostat és a Nemzeti Statisztikai Hivatalok
növelték az adatokat NUTS 3 szinten, és a JRC és az EKÜ több hálózati adatot bocsát rendelkezésre,
és részletesebb modelleket dolgoz ki. Az ESPON felhasználja ezeket az adatokat, és területi
trendelemzéseket, hatásvizsgálatokat és prognózisokat végez (lásd a Területi hatásvizsgálat
pontot a 3. fejezetben).

1 A környezeti fenntarthatóság területi dimenziója. Technikai jelentés 9/2010 sz., EEA, 2009, Koppenhága,
http://www.eea.europa.eu/publications/the-territorial-dimension-of-environmental-sustainability
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Határrégiók
A határrégiók1 azok a régiók, amelyek az EU belső határai, egyes külső határok, legfeljebb
150 km-re lévő tengeri határok és az európai szabadkereskedelmi országokkal közös
határok mentén terülnek el. Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz
(ENPI) és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) alá tartozó régiók ugyancsak ide
tartoznak.
Az EU népességének jelentős része él határrégiókban – 2007-ben több mint 196 millió
ember, azaz a teljes népesség csaknem 40%-a. Többségük belső határrégiókban él (az EU
népesség 36%-a). A népesség növekedése 2000 és 2007 között nagyjából azonos volt
mind a belső, mind a külső határrégiókban (évente mintegy 0,3%).
Átlagosan az egy főre jutó GDP kevesebb az EU-átlagnál (2007-ben az átlag 89%-a),
bár a rés 2000 és 2007 között kissé szűkült. Az egy főre jutó GDP alacsonyabb a külső
határrégiókban (az EU-átlag 65%-a), mint a belső határrégiókban (az átlag 92%-a), de
az előző csoportban a növekedés nagyobb mértékű volt, mint az utóbbiban, mivel az
előbbiek közül többen tartoznak az EU-12-hoz, mint az utóbbiak közül.
A munkanélküliség a külső határrégiókban ugyancsak magasabb volt (8,3%), mint a belső
határrégiókban (7,3%). Ezenkívül a külső határrégiókban magasabb a mezőgazdasági
foglalkoztatás aránya, mint a belső határrégiókban.
Az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés átlagosan korlátozottabb a határrégiókban, különösen a külsőkben, ahol egy kórház vagy egyetem közelsége jóval ritkább, mint
az Unió többi részén. Ugyanez áll a repülőterekhez való hozzáféréshez, különösen a Kárpátokban és a környező területeken Romániában, Északkelet-Lengyelországban, Magyarországon, Litvániában és Észtországban.
A határrégiók egyik fő jellemzője, hogy a határ két oldalán elhelyezkedő régiók fejlettségi
szintje néha igen eltérő. Ez az eset az EU keleti külső határrégiói és a szomszédos régiók,
de egyes belső határrégiók között is. Például, az egy főre jutó GDP esetenként háromszor
magasabb Litvánia határrégióiban, mint Belarusz szomszédos régióiban, és majdnem
ugyanekkora rés áll fenn Luxemburg és Belgium szomszédos régiói között is (bár ennek
egyik jelentős oka a közöttük való ingázás).
A belső és külső határrégiók előtti kihívások különböznek egymástól. A belső
határrégiók esetében a legfőbb kihívás a határokon átnyúló együttműködés fejlesztése
a regionális integrációt akadályozó megmaradt politikai és adminisztratív akadályok
leküzdése érdekében. A külső határrégiók számára, különösen a közép- és keleteurópai tagállamokban a kihívás inkább az alapvető infrastruktúra bővítése és javítása,
beleértve a határokon átnyúló közlekedési és távközlési kapcsolatokat. Egyes esetekben
ugyancsak kihívást jelent, ha a szomszédos régió igen alacsony fejlettségű, mint például
a magyarországi Dél-Alföld esetében, amely az EU egyik legszegényebb régiója, és azzal
a Szerbiával határos, amelynek egy főre jutó GDP-je kevesebb mint 20%-a az EU-átlagnak.
A környezeti változásoknak ugyancsak fontos határokon átnyúló hatásaik lehetnek. Már
több határokon átnyúló természeti rezervátum van, mint például a Kalmthoutse Heide
Belgium és Hollandia határán, a Thayatal és a Podyjí nemzetközi park Ausztriában és
a Cseh Köztársaságban. A környezeti katasztrófák, mint például az árvíz, a tűzvész és
a levegő- vagy vízszennyeződés ugyancsak gyakran átlépnek az országhatárokon. A
határokon átnyúló jó együttműködés az ilyen eseményekből származó környezeti kár
csökkentésének kulcsa.

1 Az ERFA-szabályozás alapján határokon átnyúló együttműködési programokra jogosult NUTS 3
szintű régiók.
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mint az EU többi részében, aminek eredményeként
a munkaképes korú népesség növekszik a teljes
lakossághoz képest, annak ellenére, hogy abszolút
értelemben csökken.
Ezzel szemben az átmeneti11 régiókban a foglalkoztatási
ráta változásai nagyobb mértékben járultak hozzá az egy
főre jutó GDP növekedéséhez, mint a termelékenység.
A foglalkoztatottak száma a termelékenységgel
egyidejűleg növekedett, ami azt jelzi, hogy nem áll
fenn feltétlenül fordított arányosság a kettő között.
A munkaképes korú népességnek teljes lakossághoz
viszonyított aránya változatlan maradt.
Az RCE-régiókban a növekedés csaknem teljes egészében a termelékenység emelkedéséből származott, miközben a munkaképes korú népességnek a teljes lakossághoz viszonyított aránya csökkent, tükrözve a demográfiai öregedést, és ez kismértékben lassította az egy főre
jutó GDP növekedését. Miközben az egy főre jutó GDP
növekedése átlagosan a konvergenciarégiókban volt a
legmagasabb (3%), a csoporton belül igen eltérő volt.
A 10 leggyorsabban bővülő régióban12 az egy főre
jutó GDP évente több mint 8%-kal nőtt a szóban
forgó időszakban. Valamennyi ilyen régió az EU-12ben található. A 10 leglassabban növekvő régióban13,
amelyek közül sok Olaszországban található, az egy főre
jutó GDP átlagosan csak évi 0,2%-kal emelkedett.
A rekorderek csoportjában a termelékenység járult
hozzá a legnagyobb mértékben a növekedéshez.
Három romániai régió kivételével, a termelékenység
a munkaerő iránti kereslet – és a foglalkoztatási ráta –
növekedésével, valamint a munkaképes korú népesség
arányának növekedésével párhuzamosan emelkedett.
A lassan növekvő régiókban az egy főre jutó GDP vontatott növekedése csökkenő termelékenységgel párosult, ami valamennyi ilyen régiót jellemezte. Ez alól kivétel Franche-Comté, amely az egyetlen olyan régió, melyben csökkent a foglalkoztatás. Ez egy egyértelműen fordított arányosságot jelez a munka termelékenységének
növekedése és a foglalkoztatás között ezekben az ese11 Az átmeneti régiók fokozatos bekapcsolásra vagy kiléptetésre
jogosult régiók. Azért nevezik őket átmenetinek, hogy jelezzék
a konvergencia- és a versenyképességi régiók közötti átmeneti
szakaszt.
12 Lettország, Yugozapaden (Bulgária), Litvánia, Vest (Románia),
Észtország, Nord-Vest (Románia), Západné Slovensko (Szlovákia),
Sud-Muntenia (Románia), Bucureşti-Ilfov (Románia), Bratislavský
kraj (Szlovákia).
13 Lombardia (Olaszország), Piemonte (Olaszország), Puglia
(Olaszország), Franche-Comté (Franciaország), Emilia-Romagna
(Olaszország), Abruzzo (Olaszország), Umbria (Olaszország), Berlin
(Németország), Provincia Autonoma Trento (Olaszország), Illes
Balears (Spanyolország).
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tekben. Az előző esetleges növekedése inkább az alacsonyabb foglalkoztatás eredménye, mint a termelőkapacitás hosszú távú javulásáé. Ezenkívül, a csoporthoz
tartozó valamennyi régióban, az Illes Balears kivételével,
csökkent a munkaképes korú népesség részesedése. Ez a
kifelé irányuló migrációt és a befelé történő mozgás hiányát tükrözi, mivel a migrációs mozgások aránytalanul fiatalabb személyekből állnak. Az alacsony foglalkoztatású rátájú régiókban a kifelé irányuló migráció elősegítheti munkahelyek felszabadítását azok számára, akik maradnak, de kevésbé termelékeny dolgozók foglalkoztatását és a termelékenység csökkenését is eredményezheti.
Az RCE-régiók közül a növekedés a leggyorsabb a
szlovákiai és a csehországi fővárosi régiókban volt, majd
az írországi régiók (Southern és Eastern), Finnország
(Pohjois-Suomi, Länsi-Suomi), Hollandia (Flevoland),
az Egyesült Királyság (East Anglia, Hampshire és Isle
of Wight) és Svédország (Västsverige) következtek. A
munkaképes korú népesség részarányának kismértékű
változásával vagy csekély visszaesésével együtt
(Pohjois-Suomi, Länsi-Suomi) a termelékenység és a
foglalkoztatási ráta egyidejűleg növekedett ezekben
a régiókban. Összességében az egy főre jutó GDP
növekedése azokban a régiókban volt a legmagasabb,
amelyeknek a termelékenységet a foglalkoztatással
együtt sikerült növelniük (lásd lejjebb A növekedés
tényezői című keretet is).

A munkaképes korú népesség csökkenő
részesedése
A munkaképes korú népesség részaránya a potenciális
munkaerő-kínálatot jelzi a teljes lakossághoz viszonyítva.
Mivel az EU-ban a születéskor várható élettartam
növekedése folytatódik, és a születések száma (tovább)
süllyed a népesség változatlan fenntartásának küszöbe
alá, a munkaképes korú népesség részaránya a következő
évtizedekben várhatóan csökkeni fog. Az EU-szinten
a munkaképes korú népesség arányának változása
közel nulla, de számos régióban már megkezdődött a
visszaesése, csökkentve az egy főre jutó GDP potenciális
növekedését. 2009-ben három régió közül kettőben
csökkent a munkaképes népesség aránya. 2013-ra
várhatóan ez 10-ből 9 régióra lesz igaz, és ez a következő
két évtizedben is folytatódik.
A Eurostat regionális népességi előrejelzése szerint a
munkaképes korú népesség arányának csökkenése különösen számottevő lehet Németország, Franciaország,
Lengyelország, Finnország és Svédország egyes részein. Másrészről Romániában, Görögországban,
Portugáliában és Írországban a csökkenés valószínűleg
sokkal kisebb lesz.
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A foglalkoztatási ráták növekedése segítheti
a kevésbé fejlett régiókat
A foglalkoztatási ráták növekedése az átmeneti régiók
növekedésének fő forrása volt. A konvergencia- és
RCE-régiókban a foglalkoztatás hozzájárulása jóval
kisebb volt14. Ez azonban jelentős különbségeket rejt a
régiók között, és a foglalkoztatási ráták emelkedésének
potenciálját tartalmazza az egy főre jutó GDP növelésére.
Ez a potenciális hozzájárulás megbecsülhető, ha megvizsgáljuk a 20–64 éves személyek foglalkoztatási rátái
75%-ra való növelésének hatását, amely az Európa 2020
stratégia egyik célja. E cél eléréséhez nemcsak a munkanélküliség csökkenésére lesz szükség, hanem arra is,
hogy az inaktívak közül sokan belépjenek a munkaerőpiacra, különösen a konvergenciarégiókban, amelyekben
a munkaerő-piaci részvétel általában alacsonyabb, mint
a fejlettebb régiókban. Ez a cél csak akkor érhető el, ha
különösen a nők munkaerő-piaci részvétele növekszik.
Ez kedvezőbb vagy rugalmas foglalkoztatási feltételeket
és elégséges gyermekgondozási szolgáltatásokat igényelhet, hogy a kisgyermekek szülei, különösen az anyák
a foglalkoztatást a családalapítással párosíthassák.
A foglalkoztatási ráta 75%-ra való emelése az egy főre
jutó GDP-t15 az EU-ban több mint 6%-kal emelné. Bár a
hatás sokkal fontosabb lenne a konvergenciarégiókban
(17%), az RCE-régiókban is jelentős (3% és egy jóval
magasabb bázisról) (1.12 térkép).
A fő kérdés, hogyan érhetők el ezek az eredmények,
és hogyan küzdhetők le a fő akadályok. Például, az
átmeneti régiók pozitív foglalkoztatási növekedése egy
eléggé magas termelésnövekedés eredménye lehet,
amely lehetővé teszi a foglalkoztatás növekedését
a termelékenység növekedésével egyidejűleg. A
konvergenciarégiókban ugyanakkor még folytatódik
a szerkezetátalakulás, a mezőgazdasági foglalkoztatás
jelentős csökkenésével (lásd a következő szakaszban) és a
foglalkoztatás növekedésével a többi szektorban. Ahhoz,
hogy a termelés elegendő mértékben növekedjen, hogy
a konvergenciarégiókban a foglalkoztatási ráta elérje a
75%-ot, miközben a termelékenység eléri az EU többi
részének szintjét, több mint egy évtizedre lehet szükség.
Az RCE-régiókban a termelés és a termelékenység már
most is magas, de egyes RCE-régiókban a foglalkoztatási
ráta még emelkedhet. Ezekben a foglalkoztatás további
14 Ebben a növekedési felosztásban a foglalkoztatási rátákat a
regionális számlákból származó foglalkoztatási ráták alapján
számítják ki. Ennek eredményeként ezek a ráták és változásaik nem
mindig felelnek meg pontosan a munkaerőpiaci felmérés által mért
foglalkoztatási rátáknak.
15 Feltételezzük, hogy a létrehozott pótlólagos foglalkoztatás átlagos
termelékenysége azonos a folyó foglalkoztatáséval.

növekedésének korlátja a nagyobb termelésnövelés
iránti ösztönzés hiánya lehet, párosulva a munkaerőpiac
merevségeivel, amelyek korlátozzák a foglalkoztatás
növelését, és rámutatnak a további szerkezeti reformok
szükségességére.
A foglalkoztatási ráta az északi országok, az Egyesült
Királyság és Hollandia legtöbb régiójában már most a
75%-os cél fölött van. Másrészről, Dél-Spanyolországban,
Dél-Olaszországban, Görögországban és az EU-12
számos régiójában a ráta jóval 65% alatt van (1.13 térkép).
Azokban a régiókban, amelyekben magas szintű a foglalkoztatás, a foglalkoztatási ráta már nem növekedhet
sokkal tovább, és így nem jelenthet komoly hozzájárulást a gazdasági növekedéshez. Ezekben a régiókban a
gazdasági növekedés csaknem teljes mértékben a termelékenység növekedésétől függ, amivel a következő
szakasz foglalkozik.

Az innováció és a szerkezetátalakítás
gyakorolja a legnagyobb hatást
A termelékenység növekedése a szektoron belüli termelékenység javulásának (vagyis az innovációnak) és
a szektorok közötti eltolódásoknak (vagyis a szerkezetátalakításnak) együttes hatása. A szerkezetátalakítás a
foglalkoztatást termelékenyebb szektorokba tereli át.
Ez leginkább a gazdasági fejlődés korábbi szakaszában
lévő országokban valósul meg. A szektorokon belüli termelékenységnövelés tartós hatást gyakorolhat a gazdaságra és a versenyképességre. A tágabb értelemben vett
innováció, ezen belül a K+F-be irányuló beruházások, valamint a meglevő technológia és erőforrások, az új vezetési és szervezési technikák jobb hasznosítása a versenyképesség egyik fő forrása.
Az 1.15 térkép mutatja a szektorokon belüli termelékenységnövekedés emelkedését. A térkép mutatja, hogy
az EU-12 legtöbb régiójában jelentős növekedés valósul
meg, ami a műszakilag fejlettebb és hatékonyabb termelés és szervezet meghonosítását tükrözi.
A működőtőke-beruházás (FDI) az innováció fontos
csatornája. Azokban a régiókban, amelyekben magasabb az FDI aránya, a szektorokon belüli termelékenység általában gyorsabban növekszik. Az EU-15
konvergenciarégiói csak kismértékű szektorokon belüli termelékenységnövelést mutatnak, és sokukban, elsősorban Olaszországban és Görögországban csökkent
a versenyképesség. Finnország, Svédország, az Egyesült
Királyság és Írország példája azt mutatja, hogy az innováció a gazdasági fejlődés bármely szakaszában növelheti a termelékenységet.
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1.5 A munkatermelékenység növekedésének forrásai, 2000–2007
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A termelékenység növekedése szerkezetátalakulás útján
és a magasabb hozzáadott értékű szektorokba – a mezőgazdaságból az iparba és a szolgáltatásokba – való eltolódás a konvergenciarégiókban volt a legmarkánsabb
(1.16 térkép). A konvergenciarégiókban a munkatermelékenység növekedésének mintegy 48%-a származott a
szerkezetátalakításból és 52%-a a szektorokon belüli termelékenységnövekedésből. Az RCE-régiókban a foglalkoztatás korlátozott mértékben tolódott el a szektorok
között, és a termelékenységkülönbségek kevéssé voltak
számottevőek, ezért a termelékenységnövekedés közel
90%-a a szektorokon belüli termelékenységnövekedésből származott.
Az 1.5 táblázat a szerkezetátalakítás hatását mutatja,
amely a konvergenciarégiókban a legerősebb, és ezekben elsősorban a kevésbé termelékenyekből a termelékenyebb szektorokba, a mezőgazdaságból az iparba és a
szolgáltatásokba való eltolódást jelzi. Az RCE-régiókban
átlagosan jóval magasabb szintű a termelékenység, és a
foglalkoztatás nagyobb hányada esik a magasabb hozzáadott értékű szektorokra. A foglalkoztatás változásai
elsősorban szektorokon belül valósulnak meg, vagyis
alacsonyból csúcstechnológiai iparágakba vagy az iparból a szolgáltatásokba, és még az ipar megszüntetése is
előfordul (mint például Németországban).

1.3 Az innováció a regionális fejlődés fő
hajtóereje
A foglalkoztatás a legmagasabb mértékben a pénzügyi és üzleti szolgáltatások területén nőtt az EU-ban
2000 és 2007 között. Évenkénti átlagosan 2,6%-os növekedési rátájával jóval nagyobb volt, mint a foglalkoztatás egészének csupán 0,6%-os általános növekedé-

se. Ugyanez a szektor mutatta fel a legmagasabb
foglalkoztatásnövelést a
régiók mindhárom típusában (konvergencia-, átmeneti és RCE) (1.6 táblázat).

A foglalkoztatás csökkenése a mezőgazdaság+
0,4
ra koncentrálódott, ahol
évi 5,6%-os volt, vala+
1,2
mint az iparra, ahol évi
+
0,3
0,6%-ot tett ki. A három+
0,1
féle régióban azonban a
felállás gyökeresen eltérő. A mezőgazdasági foglalkoztatás csökkenése a
konvergenciarégiókban
volt a legnagyobb, miközben e régiókban az ipari foglalkoztatás kismértékben
emelkedett. Az ipari foglalkoztatás a legnagyobb mértékben, évi 1,3%-kal az RCE-régiókban csökkent.
Miközben ezek a változások a foglalkoztatás szerkezetének némi közeledéséhez vezettek a régiók között, továbbra is jelentős különbségek állnak fenn. A nagymértékű
csökkenés ellenére továbbra is a konvergenciarégiókban
a legnagyobb a mezőgazdasági foglalkoztatás aránya –
a teljes foglalkoztatás 14%-a, csaknem háromszor akkora, mint az átmeneti régiókban és hatszor akkora, mint az
RCE-régiókban. Bár a mezőgazdasági termelékenység növekedése a konvergenciarégiókban igen magas volt (évi
6,4%), a szektor korszerűsítése előtt még hosszú út áll,
hogy felszámolja a termelékenységi szakadékot az RCErégiókkal szemben (amelyekben a mezőgazdasági termelékenység háromszor magasabb).
A konvergenciarégiókban az ipari foglalkoztatás
részesedése is nagyobb, és 2000 óta nőtt is, miközben
az átmeneti és az RCE-régiókban csökkent. Ez
különösen szembeötlő, tekintettel arra, hogy az ipari
termelékenység az RCE-régiókban háromszor akkora,
mint a konvergenciarégiókban.
Az építőipar a konvergencia- és az átmeneti régiókban jelentősen nőtt, és magasabb a részesedése a foglalkoztatásból, mint az RCE-régiókban. A válság azonban nagymértékben csökkentette a foglalkoztatást, különösen
azokban az országokban, amelyekben az ingatlanok értéke drámaian zuhant, így például Spanyolországban,
Írországban és a balti államokban.
A szolgáltatási szektor erőssége a regionális fejlettségi szinthez kapcsolódik. A szolgáltatások részesedé-
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1.6 Foglalkoztatás és termelékenység szektoronként, 2007
Részesedés 2007-ben (%)
Mezőgazdaság, vadászat és halászat
Ipar összesen, ezen belül energia
Építőipar
Kereskedelem, közlekedés és távközlés
Pénzügyi és üzleti szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Összesen

KONV

Foglalkoztatás
ÁTM
RCE

EU-27

Bruttó hozzáadott érték
KONV
ÁTM
RCE
EU-27

13,7
21,4
8,5
23,6
8,4
24,4
100,0

4,8
14,3
10,7
29,0
11,6
29,6
100,0

5,8
18,3
7,7
25,0
14,1
29,1
100,0

4,1
21,4
8,2
22,7
20,2
23,5
100,0

Éves átlagos %-os változás,
2000–2007
Mezőgazdaság, vadászat és halászat
Ipar összesen, ezen belül energia
Építőipar
Kereskedelem, közlekedés és távközlés
Pénzügyi és üzleti szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Összesen

Foglalkoztatás

2,6
16,1
8,6
26,1
22,3
24,4
100,0

1,4
20,0
5,9
20,6
30,2
22,0
100,0

1,8
19,9
6,4
21,3
28,2
22,4
100,0

Bruttó hozzáadott érték

KONV

ÁTM

RCE

EU-27

KONV

ÁTM

RCE

EU-27

-5,6
0,5
3,3
1,9
3,2
1,6
0,4

-1,7
-0,3
3,6
2,0
4,6
2,3
2,0

-1,2
-1,3
1,7
0,6
2,3
1,4
0,6

-4,4
-0,6
2,4
1,1
2,6
1,5
0,6

-0,6
4,1
2,2
3,5
3,7
1,7
2,9

-0,9
2,1
3,7
4,1
3,9
2,5
3,1

-0,2
1,4
1,5
2,3
2,9
1,3
2,0

-0,4
1,8
1,8
2,5
3,0
1,4
2,2

Termelékenység
(Bruttó hozzáadott érték vásárlóerőegységben, a foglalkoztatottak
számára vetítve)
Mezőgazdaság, vadászat és halászat
Ipar összesen, ezen belül energia
Építőipar
Kereskedelem, közlekedés és távközlés
Pénzügyi és üzleti szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Összesen

2,4
17,3
7,1
25,2
16,8
31,2
100,0

Index (EU=100), 2007

Éves átlagos %-os változás,
2000–2007

KONV

ÁTM

RCE

EU-27

20
69
62
64
151
59
65

52
109
78
89
189
79
98

64
135
97
95
207
81
116

34
111
84
86
196
76
100

KONV
6
4
0
3
1
-0
4

ÁTM

RCE

0
3
0
2
-0
0
1

1
3
-0
2
1
-0
1

EU-27
5
3
0
2
1
-0
2

Forrás: Eurostat

se a foglalkoztatásból az RCE-régiókban a legnagyobb,
amelyekben az üzleti és pénzügyi szolgáltatások aránya is magas. Az átmeneti régiókban az elosztás, a közlekedés és a kommunikáció aránya a foglalkoztatásból nagyobb, mint az RCE-régiókban, miközben az üzleti és pénzügyi szolgáltatások jóval kevésbé fejlettek. A
konvergenciarégiókban mindhárom szolgáltatási szektor foglalkoztatási hányada az EU-átlag alatt van. Az üzleti és pénzügyi szolgáltatások részaránya csak feleakkora, mint az RCE-régiókban, a bruttó hozzáadott értékből
való részesedésük pedig annak kétharmada.
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Humántőke
A képzés és a felsőoktatás növelheti a munka
termelékenységét. A felsőoktatás általában a jövedelmi
szintektől függetlenül növeli az emberek jövedelmét
és az életszínvonallal való elégedettségüket (lásd a
következő szakaszt). A felsőfokú végzettségű 25–64
éves személyek aránya azonban a régiók között jelentős
eltéréseket mutat (1.17 térkép). Kilenc régióban
meghaladja a 40%-ot (Inner London, Brüsszel és a két
környező régió, Utrecht, País Vasco valamint Dánia,
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EU-27 = 28,5
ISCED 1. és 2. szint

1.18 Az alapfokú végzettségű 25–64 éves népesség, 2008
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Forrás: Eurostat
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1.17 A felsőfokú végzettségű 25–64 éves népesség, 2008
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Svédország és Finnország fővárosi régiói). País Vasco
kivételével mindezek fővárosi régiók vagy egy fővárosi
régióval határosak. Valamennyi tagállamban, kivéve
Németországot és Spanyolországot, a fővárosi régióban
a legmagasabb a felsőfokú végzettséggel rendelkező
személyek hányada (lásd még a nagyvárosi régiókkal
foglalkozó szakaszt).

A fiatalabb nemzedék Európa-szerte csaknem kétszer
akkora hányada rendelkezik felsőfokú végzettséggel,
mint az 55–64 évesek (31% szemben a 16%-kal). E két
nemzedék közötti növekedés azonban az RCE-régiókban
magasabb, mint a konvergenciarégiókban, ami azt
jelenti, hogy e két típusú régió közötti rés az elmúlt 30
évben szélesedett.

Négy régióban ez a hányad kevesebb mint 10%: Ezek a
Severozápad a Cseh Köztársaságban, az Açores, valamint
Sud–Muntenia és Sud-Est Romániában. Azok a régiók,
amelyekben kevés felsőfokú végzettségű személy él,
Olaszországban, Portugáliában, Romániában és a Cseh
Köztársaságban koncentrálódnak.

Azok a régiók, amelyekben magasabb a felsőfokú végzettségűek aránya, jóval nagyobb termelékenységi szinteket mutatnak, mint amelyekben kisebb ez az arány. Ez
az egyik oka annak, hogy az Európa 2020 stratégia a 30–
34 éves korosztályban a felsőfokú végzettségűek arányát
legalább 40%-ra akarja növelni (1.19 térkép). A felsőfokú végzettségűek és különösen a kutatók kulcsszerepet
játszanak az új tudás létrehozásában, átadásában és kiaknázásában. 2007-ben a termelékenység és a felsőfokú
végzettséggel rendelkező 25–64 évesek közötti átlagos
arány azt jelezte, hogy a termelékenység 780 PPS-sel volt
magasabb minden százalékpont után, amellyel a felsőfokú végzettségűek aránya nagyobb volt az átlagosnál16.
Ez arra utal, hogy a felsőfokú végzettségűek arányának
emelkedése a GDP növekedéséhez is vezetne (bár nem
automatikusan, mivel más tényezők is nagyban hozzájárulhatnak a megfigyelt kapcsolathoz). A legtöbb régió profitálna ebből (1.20 térkép). A kapcsolat alapján az
egy főre jutó GDP az EU-ban, valamint az átmeneti és az
RCE-régiókban 3–4%-kal, míg a konvergenciarégiókban
10%-kal emelkedne.

Az 1.13 ábra mutatja, hogy a nemzeti átlagok milyen
mértékben fedik el a régiók közötti különbségeket.
Például Belgiumban átlagosan kisebb ez az arány, mint
Írországban, de Brüsszelben és a két környező régióban
nagyobb, mint Írország fővárosi régiójában. Ugyanez igaz
Romániára és Görögországra. A magasabb képzettségű
személyek általában mobilabbak is. A fővárosi régiókban
való koncentráltságuk nemcsak annak eredménye,
hogy az egyetemek aránytalan mértékben e régiókban
találhatók, hanem annak is, hogy sokan költöznek
ezekbe a régiókba, miután felsőfokú képzésüket máshol
fejezték be.
A felsőfokú végzettségűek arányában meglevő különbségek a régiók három típusa között is érzékelhetők. Az
RCE- és az átmeneti régiókban a 25–64 éves személyek 26–27%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A
konvergenciarégiókban ugyanez az arány csak 18%.

Természetesen a 25–64 éves felsőfokú végzettségűek
részarányának emelkedése nem valósulhat meg az egyik
16 Ez a becslés a 25–64 éves felsőfokú végzettségűek regionális
termelékenysége és regionális részaránya közötti korreláción
alapul 2007-ben.
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1.19 A 30–34 éves felsőfokú végzettségű népesség aránya 2008-ban és az Európa 2020
célkitűzésétől való távolság
A 30–34 éves népesség %-ában
< 17,5
17.5
17.5 - 25
17,5
25 - 32,5
32.5
32.5 - 40
32,5
>= 40
nincs adat

Az Európa 2020 célkitűzésétől való távolság
(ezer fő)

71

Az Európa 2020 célkitűzése a 30–34 éves
felsőfokú végzettségűek 40%-os aránya
EU-27 = 31,1
ISCED 5. és 6. szint
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napról a másikra. Az EU-ban a legtöbben 25 éves korukra
befejezik az egyetemet, de 35 éves korára csaknem
mindenki. Az EU Munkaerő-felmérése (LFS) szerint azok
közül, akik munkába léptek, nagyon kevesen szakítják
meg a pályájukat, hogy 3–4 évet felsőfokú képzéssel
töltsenek el. Ez aláhúzza az egész életen át tartó tanulás
fontosságát, amely a különböző jellegű képzésekhez és
az egyetemi oktatáshoz való hozzáférést is magában
foglalja. Ennek eredményeként a felsőfokú képzettségű
munkaképes korú népesség arányának növekedése
legnagyobbrészt a 35 év alattiakból származik, és ez
annak egyik oka, hogy miért ők állnak az Európa 2020
stratégia középpontjában.
A 25–64 éves korú felsőfokú végzettségűek aránya a
lakosságból jelenleg az EU-régióknak csak egyötödében
éri el vagy haladja meg a 30%-ot. A jelenlegi tendenciák
folytatódása esetén az EU-régióknak csak a fele fogja
elérni a 30%-ot 2020-ra. A szimulációk szerint, ha a 25–34
évesek között a felsőfokú végzettségűek arányát 40%-ra
emelnék, akkor a 25–64 éves felsőfokú végzettségűek
részaránya közel 30%-ra növekedne. Még ha ezt a célt
2010-et követően valamennyi régióban elérik is, ez is
azt jelentené, hogy 2020-ban háromból egy régióban a
felsőfokú végzettségűek aránya a 25–64 évesek között
30% alatt maradna. Ez különösen fontossá teszi a
tendencia erősítését.
Ennek ellenére a felsőfokú oktatás sem az egyedüli,
sem pedig automatikus forrása a magasan képzett
munkavállalóknak. A szakértelem emelése valamennyi
szinten jelentősen növelheti a magasan képzett
munkavállalók számát, különösen, ha összekapcsolják
a munkaerőpiac szükségleteivel – ez a kapcsolat sokkal
könnyebben valósítható meg regionális szinten17
(1.21 térkép).
A munkahelyek jövőbeli pontos száma és jellege – és
az általuk igényelt szakértelem – olyan hosszú távú

szerkezeti tényezőktől függ, mint a kutatás, az innováció,
a technológiai változás, a globalizáció és a demográfiai
trendek, de függ a jelenlegi gazdasági recesszióból való
kilábalás mértékétől és ütemétől is.
A 2020-ig terjedő előrejelzések azt mutatják,
hogy a felső középfokú (vagyis közbenső szintű)
szakképzettségű személyeket alkalmazó munkahelyek
aránya várhatóan továbbra is jelentős, mintegy 50%
marad18. A munkavállalóknak korszerűsíteniük és
növelniük kell a szakértelmüket, különösen az alacsony
képzettségűeknek, akik jóval kisebb valószínűséggel
vesznek részt az egész életen át tartó tanulásban, mint a
felsőfokú végzettségűek.
A foglalkoztatási ráta (amint a 1.2.2 szakasz tartalmazza)
vagy a felsőfokú végzettségűek arányának növekedése
önmagukban is fontos előnyökkel járhatnak a
gazdaságra, különösen az elmaradott régiókban, de
nagyobb és tartósabb a hatás, ha a kettő egyidejűleg
valósul meg (1.7 táblázat). A foglalkoztatási ráta és a
felsőfokú végzettségűek arányának egyidejű növelése
valószínűleg azt jelenti, hogy a létrehozott további
munkahelyek magasabb termelékenységűek, mint
a meglevők. Más szavakkal, a régiók nemcsak létre
fognak hozni munkahelyeket, hanem olyan jellegű
munkahelyeket fognak létrehozni, amelyek növelik a
termelékenységet és az életszínvonalat. Ez az egy főre
jutó GDP-t az EU-ban 11%-kal, a konvergenciarégiókban
pedig közel egyharmadával növelné. Amint a táblázat
mutatja, a foglalkoztatásba és az oktatásba irányuló
beruházások integrált megközelítése, különösen
az alacsony foglalkoztatási rátájú régiókban, mint
amilyen számos konvergencia- és átmeneti régió, azt
eredményezi, hogy az eredmény több mint részeinek
összege. Ezenkívül bizonyított, hogy a kevésbé fejlett
régiók oktatási színvonalának emelése nemcsak
a gazdaság számára hasznos, hanem a jobb helyi

1.7 Az egy főre jutó GDP potenciális növekedése az Európa 2020 foglalkoztatási rátára és
felsőfokú oktatásra vonatkozó céljainak eléréséből, 2007
változás (%)

EU-27
1
2
3

A 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának 75%-ra növekedése
A 25–34 éves felsőfokú végzettségű népesség
arányának 40%-ra növekedése
1 és 2 egyidejűleg

KONV

ÁTM

6
4

17
10

11
4

RCE
3
3

11

29

16

6

Forrás: Eurostat, DG REGIO számítások

17 Intangible Assets and Regional Economic Growth (IAREG),
tudományos vezetői összefoglaló, 2010.

18 Cedefop (2010) Skills supply and demand in Europe. Medium term
forecasts to 2020.
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intézményekhez is hozzájárul.
Az alacsony végzettségű személyek aránya – akik
legfeljebb csak a kötelező oktatást végezték el – Ciprus
kivételével valamennyi déli tagállamban jelentős, és
a 25–64 évesek átlagosan 40–75%-a között mozog
(1.18 térkép és 1.14 ábra). Mind az öt országnak
vannak olyan régiói, amelyekben a potenciális
munkaerő fele legfeljebb az alsó középfokú oktatást
végezte el. Az alacsony képzettségű személyek kisebb
valószínűséggel rendelkeznek munkahellyel, és nagyobb
valószínűséggel alacsony jövedelműek és alacsony
várható élettartamúak. Ha több embert bátorítanak
arra, hogy legalább a felső középfokú oktatást végezze
el, az ily módon nem csupán a gazdasági növekedés
szempontjából hasznos.
Az Európa 2020 programnak azt a célját, hogy a 18–24
éves korosztályban a legfeljebb alapfokú végzettséggel
rendelkező „korai iskolaelhagyók” aránya ne haladja
meg a 10%-ot, 73 NUTS 2 régióban, minden négyből
megközelítőleg egyben érték el, és teljesítéséhez számos
régióban nagy erőfeszítésre lesz szükség, különösen
Máltában, valamint Spanyolország és Portugália 17
régiójában, amelyekben ez az arányszám még mindig
meghaladja a 30%-ot (1.22 térkép).
A középfokú oktatás minősége azonban ugyanolyan
fontos, mint a mennyisége. Az OECD által e
tekintetben végzett felmérések (1.23 térkép) azt
mutatják, hogy a matematikában, olvasásban és
természettudományokban gyengén teljesítők aránya
jelentősen különbözik az egyes tagállamokban.
Bulgáriában és Romániában az e területeken gyengén
teljesítők aránya több mint 30%. Görögországban,

Olaszországban és Portugáliában a matematikában
gyengén teljesítők aránya több mint 30%, de a másik két
területen némileg jobb eredményt mutatnak fel.

Regionális innovációs rendszerek
Az innováció és a kreativitás számos forrásból
táplálkozik, a kulturális sokféleségtől a toleranciáig, a
vállalkozó szellemig és a kreatív osztályig19. Ebben a
szakaszban elsősorban a technológiai innovációval,
annak terjesztésével és felszívásával foglalkozunk.
Az innovációs kapacitás tekintetében továbbra is
nagyfokú eltérések mutatkoznak mind a tagállamok,
mind a régiók között. Az Európai Innovációs
Eredménytábla (EIS) összesített innovációs indexe
(SII)20 szerint a legmagasabb innovatív képesség az
északi országokban található, Svédország és Finnország
innovatív képessége magasabb, mint Japáné és az
Egyesült Államoké. Az EU-12 országokban átlagosan
19 COM(2009) 295.
20 Az SII áttekintést ad az összevont nemzeti innovációs teljesítményről.
7 különböző innovációs dimenzióba és a dimenziók 3 fő csoportjába
csoportosított 29 mutató összetett mutatójaként számítják ki: (i)
„Előmozdítók”, azaz az innovációnak a cégen kívüli fő hajtóerői.
Ez „Humánerőforrás” és „Pénzügyek és támogatás” dimenziókra
van felosztva; (ii) „Céges tevékenységek”, vagyis a cégek által
végzett innovációs erőfeszítések. 3 dimenzióra terjed ki: „Céges
beruházások” (a cégek által innovációk elősegítése érdekében
végrehajtott különböző beruházások); „Kapcsolatok és vállalkozói
szellem” (a vállalkozói erőfeszítések és a kapcsolódó együttműködési
erőfeszítések megragadása); és „Teljesítmények” (többek között
az innovációs folyamat teljesítményeként létrehozott szellemi
tulajdonjogok megragadása); (iii) „Kimenetek”, azaz a céges
tevékenységek outputjai. Ez 2 dimenzióra oszlik: „Újítók” (azon
cégek száma, amelyek innovációkat vezettek be a piacon vagy
szervezeteiken belül) és „Gazdasági hatások” (az innováció sikere
az innovációs tevékenységekből eredő foglalkoztatás, kivitel és
értékesítés szempontjából).
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alacsonyabb a teljesítmény, bár ezek közül néhány
(Ciprus, Észtország és a Cseh Köztársaság) jobb
eredményt mutat, mint a déli EU-15 tagállamok.

országokban találhatók.
••

Az EIS négy országcsoportot különböztet meg:
••

Dánia, Finnország, Németország, Svédország és az
Egyesült Királyság innovációs teljesítménye jóval
meghaladja az EU átlagát;

••

Ausztria, Belgium, Franciaország, Írország, Luxemburg és
Hollandia innovációs teljesítménye kismértékben haladja meg az EU átlagát;

••

Ciprus, Észtország, Szlovénia, a Cseh Köztársaság, Gö
rögország, Olaszország, Portugália és Spanyolország
teljesítménye kismértékben az EU átlaga alatt marad;

••

Bulgária, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta,
Lengyelország, Románia és Szlovákia teljesítménye
jelentősen elmarad az EU-átlagtól.

Az elmúlt években az innovációs teljesítmény terén bekövetkezett változások közeledési folyamatra utalnak.
Olaszország, Litvánia és Spanyolország kivételével az EU
átlagától elmaradó innovációs kapacitású tagállamok az
átlagosnál magasabb mértékben növelték a teljesítményüket. Ugyanakkor Ausztria és Írország kivételével az
EU-átlag fölötti innovációs kapacitású tagállamokban az
innovációs teljesítmény nagyjából az EU-átlagnak megfelelően vagy kisebb mértékben emelkedett.
A Regionális Innovációs Eredménytábla21 szerint a leginkább innovatív régiók jellemzően a leginkább innovatív országokban vannak. Ezek majd mindegyike
az Európai Innovációs Eredménytábla (EIS) által megnevezett „innovációvezető” országokban található.
Hasonlóképpen valamennyi „alacsony újító” régió azokban az országokban található, amelyek elmaradnak az
átlagos teljesítménytől az EIS alapján. Az eredmények
azonban olyan régiókat is mutatnak, amelyek teljesítménye meghaladja országuk szintjét:
••

Noord-Brabant egy magas innovációs szintű régió,
amely egy „innovációkövető” országban (Hollandia)
található.

••

Prága a Cseh Köztársaságban, País Vasco, Comunidad
Foral de Navarra, Comunidad de Madrid és Cataluña
Spanyolországban, Lombardia és Emilia-Romagna
Olaszországban és Zahodna Slovenija Szlovéniában
valamennyien közepesen magas újító régiók,
amelyek mérsékelten innovatív, valamint felzárkózó

21 http://www.proinno-europe.eu/page/regional-innovationscoreboard
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Magyarország és Szlovákia fővárosi régiói az
EU átlaga körüli innovációs szintet mutatnak,
de felzárkózó országokban találhatók, amelyek
általános innovációs teljesítménye jelentősen
elmarad az átlagtól.

A régiók erősségei és gyengeségei eltérőek. Azon
régiók részletesebb elemzése szerint, amelyekben
megbízható
adatok
állnak
rendelkezésre,
az
innovációban a régiók különböző szinteken teljesítenek
az EIS-ben meghatározott három dimenzió alapján:
innovációelősegítők, céges tevékenységek és innovációs
kimenetek. Bár a teljesítményszint és a relatív erősségek
közötti kapcsolat nem közvetlen, sok „alacsony
újító” viszonylagosan gyenge teljesítményt mutat az
innovációelősegítőkkel összevetve, például a humán
erőforrások vonatkozásában.
A regionális teljesítmény 2004 óta viszonylag stabilnak
látszik. Az innovációs minta 2004 és 2006 között nagyjából
változatlan maradt, és csak kevés változás következett
be az egyes csoportokhoz tartozó tagság tekintetében.
Konkrétabban a változások többsége pozitív, és
következő régiókra terjed ki: Cataluña, Comunidad
Valenciana, Illes Balears és Ceuta (Spanyolország), Bassin
Parisien, Est és Sud-Ouest (Franciaország), Unterfranken
(Németország), Közép-Dunántúl (Magyarország) és
Algarve (Portugália). A regionális innovációs teljesítmény
dinamikájának és ennek más tényezőkkel, mint például
a GDP változásaival, az iparszerkezettel és az állami
politikákkal való kapcsolatának elemzéséhez hosszabb
idősorú adatokra van szükség.

K+F ráfordítások EU-régiókban
Az egyenlőtlenségek az EU régiói között még nagyobbak.
A legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint a K+F
ráfordítás az EU átlagában 2007-ben a GDP mintegy
1,9%-a volt. A ráfordítás azonban a németországi
Braunschweig és Stuttgart, valamint a svédországi
Västsverige 5-6%-ától a bulgáriai Severen tsentralen és
a lengyelországi Lubuskie kevesebb mint 0,1%-a között
mozgott.
A K+F ráfordítás az Európa 2020 3%-os célkitűzését 10ből csak egy régióban haladja meg, miközben a régiók
közel felében (48%) kevesebb mint 1% (1.24 térkép). A
legmagasabb K+F ráfordítást felmutató 20 régió közül
17 magasan fejlett (az egy főre jutó GDP meghaladja
az EU-átlagot), és közülük 3 fővárosi régióban található
(Ausztria, Svédország és Dánia). A finnországi Åland
kivételével az alacsony K+F ráfordítást felmutató régiók
közül a legtöbb az EU-12-ben vagy az EU-15 azon
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A növekedés tényezői
Amint az OECD1 rámutat, az 1990-es évek vége óta az EU kormányai egyre inkább
hangsúlyozzák a gazdaságpolitika regionális dimenzióját. E megközelítés középpontjában a
helyi szinten megfelelő politikák kidolgozásának kihívása áll.
A siker előfeltétele azonban az, hogy képesek legyenek azonosítani a regionális szintű
növekedés kulcsfontosságú meghatározóit. Pontosan ez a DG REGIO megbízásából
folyamatban lévő vizsgálat célja, amely az EU-régiók gazdasági fejlődésének mélyebb
megértését és a teljesítmények sokféleségét meghatározó tényezők elemezését tűzi ki célul.
A szakirodalom a növekedés meghatározóit a következő átfogó kategóriákra csoportosítja2:
Termelési tényezők, rendszerint fizikai és humán tőke, valamint a technológia felhalmozása.
Ezt a felhalmozást elősegíti a jól működő pénzügyi és munkaerőpiac, és különböző egyéb
tényezők befolyásolják, mint például:
••

a népesség korösszetétele;

••

természeti földrajz, amely tartalmazza a természeti erőforrásokkal való ellátottságot,
valamint a régió topográfiáját;

••

gazdasági földrajz, amely olyan szempontokat vizsgál, mint a nagy termékek és tényezők
piacához való hozzáférés vagy a régión belüli gazdasági tevékenység sűrűsége;

••

a politikai és intézményi összefüggés, amely többféle szempontot foglal magában, mint
például a kormányzás minőségét vagy a makrogazdasági keretet, amelynek a regionális
gazdaság az egyik része.

Korszerű ökonometriai technikákat alkalmaznak annak vizsgálatára, hogy a fenti
kategóriákhoz tartozó növekedés nagyszámú (több mint 60) potenciális meghatározója
közül melyek a regionális növekedés legerőteljesebb hajtóerői:
••

az oktatás (vagy a humántőke) színvonala az egyik legfontosabb növekedési tényezőnek
látszik, különösen a felsőfokú végzettségű munkaképes korú népesség részaránya. Ez
kapcsolódik az innovációhoz is, mivel a magasabb végzettségű és szakképzett munkaerő
elősegíti a tudás és az új technikák gyors terjedését. A becslések szerint a magasan
képzett munkaképes korú népesség arányának 10%-os növelése általában az egy főre
jutó GDP átlagosan évi 0,6 százalékpontos növekedését idézi elő;

••

a bruttó állótőke-felhalmozás ugyancsak fontos tényező. Ez közvetlenül befolyásolja
a régiók termelési kapacitását, növelve a fizikai tőke állományát, de főképp a
termelékenység növelésével és az innováció terjesztésével, mivel a tőke általában a
legkorszerűbb technológiát testesíti meg;

••

alacsony munkanélküliségi ráták, amelyek a munkaerőpiacok egészséges működését,
valamint a termelési tényezők felhalmozását, a regionális rugalmasságot és a társadalmi
kohéziót tükrözik, ezenkívül elősegítik a növekedést;

••

a szomszédsági hatások fontosak, abban az értelemben, hogy egy régió növekedési
teljesítménye részben a környező régiók növekedésétől függ.

A fővárosi régiók általában magasabb növekedési rátát mutatnak fel, mint más régiók. Az
általános foglalkoztatási sűrűség (a népsűrűségnél nagyobb mértékben) pozitív hatású
gyakorol a növekedésre, tükrözve azt a tényezőt, hogy a magas munkahelysűrűség sűrű
szociális interakciót eredményez, ami növeli a tudás terjesztésének hatókörét, ily módon
ösztönözve az innovációt és a növekedést.

1 OECD (2009), Investing for Growth: Building Innovative Regions, háttérjelentés a miniszteri szintű
Területfejlesztés-politikai Bizottság ülésére.
2 Az induló fejlesztési szint mellett, amely a felzárkózási folyamat alapja.
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régióiban található, amelyekben viszonylag alacsony az
egy főre jutó GDP.
A K+F kiadásoknak a magas egy főre jutó GDP szintű
régiókban való koncentrálódása kiderül a magánszektor
K+F ráfordításainak vizsgálataiból is. 2007-ben szinte
egyik lemaradó régió K+F ráfordítási szintje sem haladta
meg a 2%-ot (ami az üzleti K+F-re vonatkozó barcelonai
cél). Az egyetlen kivétel Stredni Cechy (a Prágát környező
régió), ahol az üzleti K+F ráfordítás a GDP mintegy 2,5%át teszi ki.

A tudomány és technológia humán erőforrásai
Az innovatív kapacitás másik általános mutatója a tudomány és technológia területén felsőfokú végzettséggel
rendelkező munkaerő, valamint azoknak az aránya, akiknek a munkája jellemzően igényli az ilyen típusú képzettséget (HRSTC).
A regionális egyenlőtlenségek e tekintetben ugyanilyen
szélesek. 2008-ban a HRSTC 30% vagy magasabb
volt a belgiumi Brabant Wallonban, Stockholmban,
Belső-Londonban és Berlinben. 8% alatt volt Korzika,
a romániai Sud-Muntenia, a portugáliai Açores és a
bulgáriai Severozapad régióban (1.25 térkép). A képzett
munkaerővel bőségesen rendelkező régiók egy főre jutó
GDP-je általában is magasabb, és ezek gyakran fővárosi
régiók. A HRSTC szempontjából élen álló 20 régió közül
az egy főre jutó GDP csak 4-ben alacsonyabb az EUátlagnál, és 12 fővárosi régió.

Csúcstechnológiai foglalkoztatás
A csúcstechnológiai szektorokban foglalkoztatott személyek viszonylagos száma a K+F egyik bemeneti mutatószáma is (1.26 térkép). A legutóbbi adatok (2007–2008)
szerint a legmagasabb arány (9–11%) az EU-15-ben van,
Berkshire-ben, Buckinghamshire-ben és Oxfordshireben (Egyesült Királyság), Stockholmban (Svédország) és
Karlsruhéban (Németország). Ugyancsak magas (7–8%)
ez az arány az EU-12 egyes régióiban, a Cseh Köztársaság,
Magyarország és Szlovákia fővárosi régióiban. Az arány
általában azokban a régiókban a legkisebb, amelyekben
alacsony az egy főre jutó GDP. A legalacsonyabb arán�nyal rendelkező 20 régió közül csak 4-ben magasabb az
egy főre jutó GDP az EU-átlag 75%-ánál.
A csúcstechnológiai szektorban való foglalkoztatás
aránya gyakrabban emelkedik a fejlettebb régiókban,
mint a lemaradókban. A 20 régió közül, amelyekben a
növekedés 2000 és 2007 között legnagyobb volt, az egy
főre jutó GDP csak háromban kisebb az EU-átlag 75%-ánál
(Vest Romániában, Západné Slovensko Szlovákiában és
Moravskoslezsko a Cseh Köztársaságban).

Szabadalmak
Az Európai Szabadalmi Hivatalhoz történt szabadalmi
bejelentések tekintetében az azonos mintát követő erős
regionális eltérések ugyanolyan nyilvánvalók, mint a K+F
kimeneti mutatói. A konvergenciarégiókban ezek csak az
EU-átlag 11%-át tették ki 2005–2006-ban (a legfrissebb
rendelkezésre álló adatok), miközben az RCE-régiókban
ez 53%-kal meghaladta az EU-átlagot. A szabadalmi bejelentések aránytalanul a legfejlettebb régiókra koncentrálódnak, azon régiók 87%-ában, amelyekben a szabadalmi bejelentések meghaladják az EU-átlagot, az egy
főre jutó GDP is átlag fölötti.
Az innováció kultúrájában jelentős a különbség az
EU és az USA között, ahol a szabadalmi bejelentések
sokkal általánosabbak. Ez azonban csak részben ad
magyarázatot a kettő szabadalmaztatási intenzitásának
különbségére. Az USA-ban egymillió lakosra 262
szabadalmi bejelentés jutott 2007–2008-ban. Az EU15-ben 139 és az EU-27-ben 111 (2006–2007-ben), bár
Németországban közepestől a csúcstechnológiáig való
szakosodást tükrözve 280 volt ez a szám, több mint az
USA-ban, és Svédországban és Finnországban is csak
kissé alacsonyabb annál (251 ill. 248).
A szabadalmi bejelentések jelentősen eltérnek mind az
USA mind az EU régiói között (1.27 térkép és 1.28 térkép). Az USA-ban általában magasabbak a keleti és a
nyugati parton, Kaliforniában, Massachusetts, Oregon,
Vermont és Washington államban, ahol 1 millió főre
több mint 400 szabadalmi bejelentés jutott. Az EU-ban
a legmagasabb szám Noord-Brabantban (Hollandia)
(723), valamint Stuttgartban (630), Oberbayernben (572)
és Tübingenben (524)(Németország) volt. A spektrum másik végén lévő számok sokkal alacsonyabbak mindkét területen. Az USA-ban ez a szám kevesebb mint 100 volt Louisiana,
Mississippi és Alabama államban, míg az EU-ban Ionia Nisia és
Voreio Aigaio (Görögország), Açores (Portugália) és Ceuta és
Melilla (Spanyolország) egyáltalán nem mutatott fel szabadalmi bejelentést.

Regionális innovációs teljesítményindex
Azt az általános képet, hogy az innovációs kapacitás a legfejlettebb EU-régiókra összpontosul, megerősíti a regionális innovációs teljesítményindex (RIPI), az EIS-ben alkalmazott 29 mutatószám közül 16-ot felölelő összetett mutató22. Ez 201 régióra terjed ki (1.29 térkép) különböző földraj-

22 Hollanders, H., Tarantola, S. and Loschky, A. (2009): Regional
Innovation Scoreboard 2009, INNO Metrics Thematic Paper,
Brüsszel: Európai Bizottság, Vállalati Főigazgatóság.
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1.25 Humánerőforrás a tudományban és a technológiában (mag), 2008
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Forrás: Eurostat
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1.26 Foglalkoztatás a csúcstechnológiájú szektorokban, 2008
A foglalkoztatottak összlétszámának %-ában
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zi szinteken, az adatok rendelkezésre állása alapján23.
A mutató arra utal, amint
a fentiekből is nyilvánvaló,
hogy a leginnovatívabb régiók általában a leginkább innovatív országokban találhatók és megfordítva.
Azonban számos régió teljesítménye meghaladja az
átlagot, így például NoordBrabant, Praha, País Vasco,
Comunidad Foral de Navarra,
Comunidad de Madrid és
Cataluña Spanyolországban,
Lombardia
és
EmiliaRomagna Olaszországban,
Zahodna Slovenija, valamint
Magyarország és Szlovákia
fővárosi régiói.

1.8 Regionális innovációs teljesítmény
KONV

ÁTM
RCE
Szintek

EU-27

EPO szabadalmi bejelentések, 2006–2007
(az egy főre jutó bejelentések
száma, index EU-27=100)
Teljes K+F ráfordítás, 2007
(a GDP %-ában)
Humánerőforrások a tudományban és a
technológiában, 2008
(a teljes foglalkoztatás %-ában)
Foglalkoztatás a csúcstechnológiai
szektorokban, 2008
(a teljes foglalkoztatás %-ában)

11,3

32,7

153

100

0,89

0,99

2,08

1,85

14,7

17,8

18,8

17,6

3,1

3,4

5,1

4,4

Humánerőforrások a tudományban és a
technológiában, 2000–2008
(a teljes foglalkoztatás %-ában)
Foglalkoztatás a csúcstechnológiai
szektorokban, 2000–2008
(a teljes foglalkoztatás %-ában)

3,9

2,8

3

3,3

1,1

0,5

-0,2

0,3

Változás százalékpontban

Forrás: Eurostat

Innováció a régió típusa
szerint
A fentiek alapján ugyancsak
látható, hogy a konvergenciarégiók teljesítménye minden vizsgált mutató tekintetében elmarad az átmeneti és az RCE-régiókétól (1.8 táblázat). Az adatok azonban egy felzárkózási folyamatot is mutatnak, ahol a
konvergenciarégiók nagyobb növekedést mutatnak a
másik két csoportnál. Ez számos tényező eredménye, beleértve a technológiatranszfert más régiókból (elsősorban közvetlen beruházás útján), szerkezetük változásait
a magasabb hozzáadott értékű szektorok irányába és az
EU-piacok nagyobb mértékű elérését, amely növeli az innovációtól elvárt hozamot.

Termelékenység
Bár a fent leírt mutatók hasznosak a regionális
innovációs teljesítmény mérésében, súlyos korlátaik

23 Az adatok rendelkezésre állásából adódóan a RIPI-t a NUTS 1 szinten
számítják ki 3 ausztriai, 3 belgiumi, 2 bulgáriai, 9 franciaországi, 9
németországi, 3 görögországi, 1 magyarországi, 2 spanyolországi
és 12 egyesült királyságbeli régióhoz. Ezenkívül elvégzik a számítást
egy összevont görögországi régióra (Anatoliki Makedonia Thraki,
Dytiki Makedonia és Thessalia), 2 összevont olaszországi régióra
(Valle d’Aosta és Piemonte; Molise és Abruzzo) és 1 összevont
portugáliai régióra (Região Autónoma dos Açores és Região
Autónoma da Madeira). Dánia, Észtország, Ciprus, Lettország,
Litvánia, Luxemburg és Málta országszinten szerepel.

is vannak24. Elsősorban nem terjednek ki az innovációs
folyamat néhány fontos bemeneti tényezőjére, mint
például a terméktervezésre, a piacelemzésre, az
alkalmazottak képzésére vagy a kutatási infrastruktúrába
való beruházásra. Ezenkívül elhanyagolják a kisebb
cégek gyakran informális innovációs tevékenységeit.
Az adatok regionális részekre bontása is súlyos
probléma, mivel lehetséges, hogy a vállalat innovációs
tevékenységének egészét a központ jelenti, holott a
valóságban sok különböző helyen valósul meg. Emellett
számos innovációt nem szabadalmaztatnak vagy
ténylegesen nem szabadalmaztathatók, mint például új
szoftverrendszerek.
Hasonlóan fontos, hogy a legtöbb mutató a technológiai
innovációt helyezi előtérbe és figyelmen kívül hagyja
az olyan egyéb formákat, mint a feldolgozás, a
marketing vagy a szervezet. Ezek különösen fontosak
lehetnek a kevésbé fejlett régiók termelői számára,
amelyek általában másutt kifejlesztett technológiák
átvétele, termékeiknek az új piacok szükségleteihez
való adaptálása vagy tevékenységük szervezésében a
hatékonyabb módszerek átvétele révén valósítják meg
az innovációt.
24 Lásd például: Kleinkecht, A., Van Monfort, K. and Brouwer, E. (2002):
The non-Trivial Choice Between Innovation Indicators, Economics
of Innovation and New Technology, Volume 11, Issue 2, pp.
109–121.
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1.29 Regionális innovációs teljesítményindex, 2006
Alacsony innovációs teljesítmény

Forrás: DG Enterprise, MERIT
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1.30 Munkatermelékenység az iparban és a szolgáltatásokban, 2007
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1.15

A munkatermelékenység növekedése (ipar és szolgáltatások) és egy főre jutó GDP,
2000–2006

A GDP éves átlagos %-os változása
a foglalkoztatottak %-ában, 2000–2006
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Forrás: Eurostat

1.9 A munka termelékenysége az iparban és a
szolgáltatásokban, 2007
KONV
Az egy foglalkoztatottra jutó GDP
vásárlóerő-egységben, 2007
Éves átlagos %-os változás, 2000–2007
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Forrás: Eurostat, DG REGIO számítások

Az innováció elsősorban a termelékenység, különösen
a munkatermelékenység növelésének eszköze. Ezért
meg kell vizsgálni a regionális munkatermelékenység
változásait az iparban és a szolgáltatásokban, mint az
innováció különböző formái eredményének átfogó
mutatóját.
A munka termelékenysége az iparban és a szolgáltatásokban általánosságban magasabb a fejlettebb régiókban (1.30 térkép). Az RCE-régiókban az átlagos szint csaknem kétszer akkora, mint a konvergenciarégiókban. Egyik
konvergencia- és átmeneti régió termelékenységi szintje sem magasabb, mint az EU átlaga, és ugyanez a helyzet az RCE-régiók mintegy 69%-ában.
Ugyanakkor a termelékenység növekedése általában magasabb a kevésbé fejlett régiókban. A
konvergenciarégiókban az átlagos éves növekedési ráta
a 2000–2007 közötti időszakban kétszer olyan magas
volt, mint az RCE-régiókban (1.9 táblázat). Az RCE-régiók
36%-ában és az átmeneti régiók 24%-ában az EU átlagánál nagyobb mértékben nőtt a termelékenység.

52

Ez rámutat arra a tényre, hogy a
szélesen értelmezett innováció25
kevésbé koncentrálódik a fejlett
régiókra, mint a technológiai innováció. Amint az 1.15 ábra mutatja, egyes RCE-régiókban, de nagyszámú konvergenciarégióban is,
az iparban és a szolgáltatásokban
nagymértékben nőtt a munka termelékenysége, ami részben az innovációnak tulajdonítható.

Az RCE-régiók közül a legnagyobb mértékű termelékenységnövekedés (évi 4% Övre Norrlandban, Svédország)
nem sokkal alacsonyabb, mint a konvergenciarégiók
közüli legnagyobb termelékenységnövekedés (4,4%
Lettországban).

Innovációs potenciál és szűk
keresztmetszetek
Az EU-régiók között az innovációs teljesítményben és
a fejlődés folyamatában meglevő jelentős eltérések a
speciális jellemzőiket tükrözik, különösen az innováció
szempontjából fontos alaptényezőkkel kapcsolatos
adottságukat.
Ezt jól ragadja meg a DG REGIO által kidolgozott
szintetikus mutató, amely különböző aspektusokat
tartalmaz, amelyek központi jelentőségűek a
technológiai innováció szempontjából (mint például a
25 A gazdasági és társadalmi kohézióról szóló 6. helyzetjelentés az
innovációt úgy határozta meg, mint „egy új és hasznos ötletnek a
gyakorlatba való átültetését”, az újat és hasznosat pedig „a régió
számára újként és hasznosként” határozta meg.
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Az innovációs politika régiós ügyei1
Az innováció szerepe a gazdasági növekedésben várhatóan növekedni fog, amint a növekedés
egyéb forrásai csökkennek az OECD-országokban. A nemzeti és regionális kormányzatok
előtt álló kihívás, hogy megtalálják a legmegfelelőbb politikai mozgatóerőket az innovációs
folyamat különböző szakaszaira – a tudás létrehozásától és az invenciótól az innovációig
és kereskedelmi hasznosításig – amelyek mindegyikének más-más térbeli dimenziója lehet.
E tekintetben az OECD és az EU (DG REGIO) együttműködnek, hogy megtalálják a régiók
innovációs politikai finanszírozásának leghatékonyabb felhasználását.
Az EU-hoz hasonlóan az innovációs kapacitás az OECD-régiókban is jelentősen különbözik.
Az OECD-terület K+F ráfordításainak több mint felét a régiók csupán 13%-a adja, és a régiók
legfelső 10%-a egymillió lakosra számítva mintegy 280 szabadalmat hoz létre, miközben
40%-uk kevesebb mint 20-ért felelős. E szóródást különböző tényezők indokolják. A GDPhez viszonyítva magas K+F ráfordítású legfelső régiók közül többen több fővárosi régió,
vagy jelentős nemzeti kutatóközpontokkal rendelkeznek.
A térbeli közelség továbbra is lényeges. Sok olyan régió, amely a legerősebb a
biotechnológiában, amint a szabadalmak száma tükrözi, a nanotechnológia tekintetében
is általában a legerősebb, bár ez alól vannak kivételek. Ennek ellenére, a tudásteremtés
és a tudáshasznosítás világméretű csatornáihoz való hozzáférés a régiók valamennyi
típusánál fontos marad, mivel az innovációs folyamatok egyre nyitottabbak, globálisabbak,
multidiszciplináris és sokszereplős jellegűek.
Sok innováció azonban K+F nélkül valósul meg. A piacon új termékekkel rendelkező cégek
részaránya, amely nem ruház be K+F-be, legalább 30% számos országban, mint például
Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Írországban és Luxemburgban. Más elemzések szerint
az innovatív cégek 52%-a nem végez K+F tevékenységet az innovációihoz2. Az innováció
„technológiai” formáit (termékekben vagy folyamatokban) gyakran ugyanazon cégek
vezetik be, mint amelyek „nem technológiai” formákat is jelentenek (marketing vagy
szervezeti innováció). Ezért nincs feltétlenül közvetlen leképeződés a technológiai innováció
és a vezető régiók, vagy pedig a nem technológiai innováció és a lemaradó régiók között.
A regionális növekedés és az innováció közötti kapcsolat nem mindig lineáris. Ismeretes
azonban, hogy az infrastrukturális beruházások és berendezések előnyeinek kiaknázásához
humántőkére van szükség, és a „technológiai határhoz” legközelebb álló vezető OECDrégiók közül a leggyorsabban növekvők magasabb értékekkel rendelkeznek a hagyományos
innovációs mutatók tekintetében, mint amelyek lassabban növekednek. Ezért ezekhez az
egyedi növekedési pályákhoz való reagáláshoz különböző politikák elemeit tartalmazó
testre szabott regionális megközelítések szükségesek.
Az OECD regionális kormányzatai ugyancsak meghatározzák saját innovációs politikájukat.
Átlagosan az OECD-országok teljes tőkeráfordításának 64%-a a regionális vagy helyi
önkormányzatokra jut. Összehasonlító költségvetési információ a beruházásokra és az
innovációs ráfordításokra ezen a szinten még nem létezik, de az OECD tudományos,
technológiai és innovációs többszintű kormányzásról szóló legutóbbi felmérése szerint a
regionális szintű innováció támogatására az intézkedések széles választékát alkalmazzák,
jelentős költségvetésekkel. Ezenkívül ismeretes, hogy Németországban például az állami
K+F ráfordítások több mint 50%-át a tartományok finanszírozzák.

1 További információkért lásd OECD, Regions Matter for Innovation Policy (A régiók jelentősége az
innovációs politika szempontjából, megjelenés előtt), 2011; OECD, Measuring and Monitoring
Innovation (Az innováció mérése és megfigyelése), 2010; OECD, Regions Matter: Economic Recovery,
Innovation and Sustainable Growth (A régiók számítanak: gazdasági fellendülés, innováció és
fenntartható növekedés), 2009; OECD, Regions at a Glance 2009 (Régiók körkép 2009); OECD, How
Regions Grow: Trends and Analysis (Hogyan növekednek a régiók: trendek és elemzés), 2009.
2 2007 Európai innovációs eredménytábla tematikus tanulmány, elhanyagolt újítók: Hogyan újítanak
azok az innovatív cégek, amelyek nem végeznek K+F-et? http://www.proinno-europe.eu/page/
thematic-papers-2
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K+F ráfordítások), az innováció felszívása szempontjából
(mint például az iskolázottsági szint) vagy az innováció
terjedése szempontjából (például a régióknak a világ
többi részéhez való kapcsolódása). Az index elősegíti az
EU-régiók erősségeinek és gyengeségeinek azonosítását
e vonatkozásokban. A régiók három fő csoportja
különböztethető meg (1.31 térkép).
Az első csoport, amelyeket az innováció erős
előmozdítóiként lehet meghatározni, olyan régiókat
tartalmaz, amelyek közel állnak a globális technológiai
határhoz, és amelyek többnyire a magasan fejlett északnyugati tagállamokban találhatók. Fő jellemzőik az új
technológiák létrehozásának képessége, és növekedési
folyamatuk a K+F-en, az innováción és a humán
tőke felhalmozásán alapul annak érdekében, hogy a
technológiai határt kifelé mozdítsák.
A második csoportba, amelyek gyenge felszívóknak
nevezünk, olyan régiók tartoznak, amelyek felzárkóznak
az első csoporthoz a technológiai felszívás folyamata
útján, ami magas szintű humántőkét igényel. Az e
régiók előtt álló fő kihívás ezért a munkaerő képzettségi
szintjének növelése. Ezek nagyjából az EU közepesen
fejlett régióinak felelnek meg.
A harmadik csoport (amelyek gyenge terjesztőknek
nevezhetők) elsősorban az EU-12 országokban
található régiókat tartalmaz, amelyek még gyorsabb
ütemben zárkóznak fel az első csoporthoz. Ez a
folyamat általában a gazdaságaik szerkezeti átalakításán
alapul, és döntő mértékben a technológiaterjesztést
hasznosító képességükön nyugszik. Ezeknél a régióknál,
amelyeknél az oktatás színvonala gyakran viszonylag
magas, a fő korlátozó tényező a gyenge infrastrukturális
ellátottságuk és az üzleti környezet jellege.
A fejlesztési útvonalak és az innovációs pályák e
nagymértékű sokféleségét egy közelmúltban létrehozott
tanulmány is megerősíti26. Ennek fő megállapításai
a regionális tudás alapú gazdaság sokdimenziós
vonatkozásait emelik ki. Ide tartoznak különféle tudással
kapcsolatos tevékenységek és a különféle szereplők,
köztük
egyetemek,
kutatóintézetek,
vállalatok,
tudásmunkások és intézmények közötti sokoldalú
kölcsönkapcsolat.
Ennek megfelelően a tudásalapú gazdaság különféle
aspektusainak térbeli mintái és trendjei az EU-ban
jelentős változatosságot mutatnak. A regionális
innováció azonban valamennyi régióban jellemző:
A technológiailag vezető régiókban, hogy az élen
26 Európai Bizottság: A technológiai változás regionális hatása 2020ban, összefoglaló jelentés, 2010.

maradjanak, a perifériális régiókban, hogy felzárkózzanak,
bár az innovációs stratégiák különböznek. Valamennyi
régióban közös a technológiai nyomás politikáiról
a keresleti húzóerő előtérbe állítására való áttérés
szükségessége. Az alkalmazások, a felhasználók
által vezérelt innovációk, a szolgáltatásokban és a
közszektorban megvalósuló innováció ösztönzése,
valamint a társadalmi kihívásoknak szentelt figyelem
jelentősen formálja az innovációs politikát.

1.4 A XXI. század infrastruktúrája
A regionális versenyképességet és a fejlődés kilátásait az
infrastrukturális adottságok, mint például a közlekedési
vagy távközlési hálózatok is befolyásolják. Mint számos
vizsgálat kimutatta, a nyilvános infrastruktúra biztosítása
pozitív és jelentős hatást gyakorol a termelékenységre
és a növekedésre27.

Közlekedés
A jó közlekedési rendszer fontos a regionális gazdasági
fejlődéshez. Ez csökkenti az utazási időket és ebből
adódóan a termelési költségeket, ily módon növeli
a versenyképességet. Ezenkívül javítja a piacok
elérhetőségét a fogyasztók, a munkavállalók és
a vállalatok számára és fontos eleme egy régió
vonzerejének a befektetők számára.
A jó közlekedési rendszer azonban önmagában
nem elégséges a regionális fejlődés biztosításához.
A közlekedési és egyéb infrastruktúrákba irányuló
beruházásoknak a gazdasági teljesítményre gyakorolt
hatása függ a régió azon képességétől is, hogy azt
hatékonyan használja fel, ezenkívül függ a fejlődés
szempontjából fontos egyéb tényezőkbe, mint
például a humántőkébe és az innovációba irányuló
befektetésektől is. Ez részben megmagyarázza, hogy az
infrastruktúrába irányuló beruházások hozama miért
különbözik jelentősen az egyes régiók között.
A régiók és országok közötti közlekedési kapcsolatok
javulása elősegíti az EU-szintű piacok elérését, ami
valószínűleg új növekedési lehetőségeket teremt.
Ugyanakkor növeli a régiók közötti versenyt is, ami
kedvezőtlenül hathat mind a vállalatokra, mind a
munkavállalókra. Az együttes hatás attól függ, hogy a
régió hogyan képes kiaknázni és továbbfejleszteni a
komparatív előnyét.

27 A fizikai infrastruktúra kedvezőtlenül befolyásolhatja a környezetet,
különösen az olyan nehéz és tartós infrastruktúra esetében, mint
az utak, az autópályák, a vasútvonalak és a vízfolyások módosításai.
Ilyen esetekben a gazdasági és környezeti költségek és hasznok
közötti fordított arányt kifejezetten és megfelelően figyelembe kell
venni.
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1.32 A közúton való elérhetőség potenciális növekedése: nagy sebességű forgatókönyv,
összehasonlítva a jelenlegi helyzettel
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az alacsony sebességű forgatókönyvvel
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Az EU-régiók közlekedési infrastruktúrával
kapcsolatos helyzete
A közlekedési infrastruktúraellátottság, különösen az
utak vonatkozásában jelentős különbségeket mutat az
EU szintjén. Az autópálya-hálózat sűrűsége28 az EU-átlag
háromszorosa Hollandiában és Luxemburgban, de az
átlag 10%-a alatt van Romániában, míg Lettországban
és Máltában egyáltalán nincsenek autópályák. Hét
tagállamban, amelyek közül hat az EU-12-höz tartozik,
ez a sűrűség kevesebb mint fele az EU-átlagnak.
A különbségek még számottevőbbek az EU-régiók
között, amelyeknél jelentős különbségek állnak fenn az
autópálya-hálózat sűrűsége tekintetében. Keleten sok
régió egyáltalán nem rendelkezik autópályával. Például
Lengyelországban a 16 régió közül 7-ben, Romániában
pedig 8 közül 6-ban nincs autópálya.
Az egyes régiók infrastruktúrájának minősége közötti
különbségek kimutatásának új módja a jelenlegi
elérhetőség összehasonlítása az alacsony sebességű
és nagysebességű forgatókönyvekkel29 (1.32 térkép és
1.33 térkép). Az alacsony sebességű forgatókönyvvel
való összehasonlítás kiemeli azokat a régiókat, amelyek
a meglevő autópályákból profitálnak. A legtöbb német,
osztrák és francia régió profitál a sűrű autópályahálózatból, míg a nagy sebességű utak egyenletesebb
eloszlásának megteremtése jelentősen javítaná
Észak- és Kelet-Lengyelország és Románia egészének
elérhetőségét (1.34 térkép).
2000 és 2008 között az új autópálya-beruházások
általában az EU kevésbé fejlett régióiba koncentrálódtak.
A konvergenciarégiók csaknem háromnegyedében
az autópálya-sűrűség növekedett az EU-átlaghoz
képest, míg az RCE-régióknak csak egynegyedében
valósult meg növekedés. Az EU-15-ben különösen
jelentős beruházások történtek Spanyolországban,
Portugáliában és Németországban. Az EU-12-ben nem
mutatható ki egyértelmű kapcsolat az új autópályaépítés és az induló ellátottság között.

28 Az autópálya-hálózat sűrűsége úgy határozható meg, mint az egy
lakosra vagy egy négyzetkilométerre jutó autópályák hosszúsága.
Az itt alkalmazott mutató az egy lakosra vagy négyzetkilométerre
jutó sűrűségek átlaga.
29 A nagy sebességű forgatókönyv a sebességet minden úton
óránként 90 km-re növeli, hogy az autóutak egyenletesebb és
egységes elosztását modellezze. Egyes régiókban azonban ilyen
sebességek nem érhetők el a terep jellege miatt. Ezenkívül nem
reális forgatókönyv a tényleges átlagos sebességet mindenütt 90
km-re növelni. Ennek eredményeként egyes kimutatott előnyök a
valóságban nem érhetők el költséghatékony módon, különösen kis
és elszórt népességű régiókban.

Az úthálózat minőségében lévő különbségeket bizonyos
fokig tükrözik a balesetek és a közúti halálesetek
számának különbségei, bár, amint lejjebb kimutatjuk,
más tényezők is fontosak. Ezek továbbra is magasak az
EU-12 legtöbb régiójában, valamint Görögországban,
Spanyolországban, Olaszországban és Franciaországban.
Ugyanakkor jóval alacsonyabbak Németországban, az
északi országokban és az Egyesült Királyságban.
Az EU-15 és az EU-12 helyzete között radikális különbség
van annak mértékével kapcsolatban, hogy az úthálózat
milyen mértékben kapcsolja össze a városi központokat
és biztosít magas szintű elérhetőséget. Az EU központi
részében lévő, az Egyesült Királyság délkeleti vidékéről,
Belgiumba, Hollandiába és Délnyugat-Németországba
tartó rendkívül sűrű úthálózat mindkettőt teljesíti.
Az összeköttetések Franciaországban is (különösen
Ile de France körül), Spanyolországban és ÉszakOlaszországban is jók. Az EU-12-ben az úthálózat
általánosságban korlátozott és széttöredezett.
A közlekedési hálózatoknak a regionális fejlődés
szempontjából való fontosságát a tervezett kibővített
infrastruktúra forgatókönyv területi hatásvizsgálata
mutatja30. Ez általános gazdasági előnyt mutat az EU
egésze és jóval nagyobbat az EU-12 számára a növekvő
piaci potenciál, a regionális versenyképesség és az egy
főre jutó GDP útján, amely akár egy új, Prágát, Krakkót,
Budapestet és Bécset felölelő gazdasági növekedési
terület kialakulásához is vezethet.
Az EU-15-ben jelentős potenciális előnyöket is megállapítottak, különösen a régiók közötti jobb kapcsolatok
révén az országokon, elsősorban Spanyolországon és
Németországon belül, ami lehetővé teszi a fejlődés átterjedését a fő központokból kisebb városokba. Az EU-12ben a régióközi kapcsolatok zömmel hiányoznak, még a
fővárosok sincsenek megfelelően összekapcsolva egymással.
A régióközi egyenlőtlenségek kisebbek a vasutak
tekintetében, legalábbis a pályasűrűséget, bár
nem annak hatékonyságát illetően (1.35 térkép). A
konvergenciarégiók mintegy 37%-ában a vasúthálózatok
sűrűsége kevesebb mint a fele az EU átlagának, míg
ugyanez az RCE-régiók 25%-ára igaz. Az EU-12-ben
a vasúthálózat sűrűsége jóval magasabb, mint az
utaké. A hálózat korszerűsítésére fordított nagyarányú
30 Ez a vizsgálat a TIPTAP ESPON projekt része. A projekt kiemelten
vizsgálta az infrastruktúrabővítésnek nevezett forgatókönyvet,
ahol a politikák új infrastruktúraellátásra irányulnak. Ez a Magas
növekedés 2030 forgatókönyvön alapul, amelyet a TRANSVisions
vizsgálat határozott meg. ESPON 2013 program, TIPTAP: Territorial
Impact Package for Transport and Agricultural Policies (Közlekedési
és mezőgazdasági politikák területi hatásainak csomagja),
alkalmazott kutatási projekt 2013/1/6, 2010.
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1.35 Személyszállító vonatok a TEN-T vasúthálózatban, 2005
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beruházások ellenére jelentős részük továbbra is elavult
és rossz állapotban van. Sok vonal egyvágányú, és a
legtöbb országban kevés van villamosítva. Az EU-15tel szembeni különbség ezért elsősorban a hálózat
sebességében áll fenn.
Ez a sebességbeli különbség megmutatkozik a
jelenlegi helyzetnek az alacsony és a magas sebességű
forgatókönyvvel való összehasonlításából is (1.36 térkép
és 1.37 térkép). A meglevő nagy sebességű vasútvonalak
előnyösek Franciaország és Németország legtöbb
régiója, de Spanyolország, Olaszország, az Egyesült
Királyság, Belgium és Ausztria számos régiója számára
is. A nagy sebességű forgatókönyv31 azt mutatja, hogy
a balti államok, Lengyelország, Szlovákia, Románia
és Bulgária régiói, különösen azok, amelyekhez nem
tartozik nagyváros, de közel vannak ilyenhez, jelentős
előnyt érnének el a vasúthálózat sebességének legalább
óránként 90 km-re való növeléséből.
A légi utazás növekedése az elmúlt néhány évben
folytatódott egészen a válság 2008. évi kirobbanásáig.
A legnagyobb forgalomnövekedés a másodlagos
repülőtereken történt, amelyeket többnyire a
diszkont légitársaságok használnak, valamint az EU-12
fővárosainak repülőterein. Ennek ellenére a légi forgalom
sűrűsége ezekben az országokban jóval alacsonyabb,
mint az EU-15-ben (a forgalom tekintetében legnagyobb
repülőtér, Prága/Ruzyne, az EU-ban csak a 30. helyet érte
el 2008-ban).
A repülőterek elérhetősége a régiók között jelentős
különbségeket mutat (1.38 térkép). Az EU népességének
csak mintegy 5%-a él több mint 90 percre egy
repülőtértől, és 51%-uk érhet el napi 10-500 járatot 90
percen belül. Az elérhetőség azonban jóval magasabb
az EU-15-ben, különösen annak központi részén. Az
EU-12 számos régiójában az emberek naponta csak 10
járatot érhetnek el 90 percen belül, és sokan autóval
90 percnél távolabbra élnek. Spanyolországban is az
emberek jelentős része autóval több mint 90 percre lakik
a legközelebbi repülőtértől.
Az EU-12-ben a helyzet várhatóan javulni fog, mivel
az úthálózat és a városok és a repülőterek közötti
kapcsolatok minősége tovább fejlődik.
31 A nagy sebességű forgatókönyv nem vizsgálja, hogy a
gyakorlatban valamennyi vasúti összeköttetés javítható-e a
nagyobb sebességek eléréséhez, ami különösen hegyi régiókban
nehezen megvalósítható lehet. Ennek megfelelően az olyan
régiók elérhetőségének feltételezett növelése, mint Corsica vagy
a franciaországi Massif Centralban lévő régiók, valószínűleg nem
reális. Hasonlóan a nagy sebességű utak forgatókönyvéhez,
ez a forgatókönyv nem reális, és lehetséges, hogy bizonyos
vasútvonalak sebességének növelésére fordított beruházás nem
költséghatékony, különösen, ha a régió lakossága kicsiny és elszórt.

Információs és kommunikációs technológiai
(IKT) hálózatok
A nagy sebességű IKT-hálózatokhoz való hozzáférés
egyre inkább a versenyképesség egyik kulcstényezőjének
számít, amely meghatározza a globális piacon való
versenyképességet és az abból származó előnyöket.
Ezenkívül az új technológiák átvételi képességének
egyik fő meghatározója, ami központi jelentőségű a
kevésbé fejlett régiók növekedése szempontjából. Ezzel
egyidejűleg kritikus jelentőségű mind a nyilvános, mind
a magán e-szolgáltatások fejlődése szempontjából.
A legutóbbi digitális versenyképességi jelentés32 szerint a
DSL-hálózatok átlagos országos lefedettsége33 az EU-ban
a lakosság 2005. évi 87%-áról 2009-ben annak 94%-ára
emelkedett. A tagállamok közötti rés jelentősen szűkült,
mivel a lefedettségi arányok azokban az országokban
emelkedtek, amelyekben a legalacsonyabbak voltak.
Például Görögországban a lefedettség 12%-ról 91%-ra
nőtt az említett időszak alatt, míg Szlovéniában 55%ról 93%-ra, Cipruson 70%-ról 96%-ra, Lengyelországban
55%-ról 75%-ra és Szlovákiában 61%-ról 82%-ra.
A ritkán lakott területeken a szélessávú lefedettség
általában elmarad a sűrűn lakottaktól. Három országban,
Bulgáriában, Romániában és Cipruson a széles sáv a
ritkán lakott területeken a lakosság kevesebb mint
50%-át fedi le. Egyes országokban, mint például
Szlovéniában, Olaszországban, Németországban és
Svédországban az erőfeszítéseket bizonyos sikerrel arra
koncentrálták, hogy csökkentsék a ritkán és a sűrűn
lakott területek közötti rést. Ausztriában, Észtországban
és Írországban a mobil technológiák kulcsszerepet
játszottak a rés bezárásában. További erőfeszítések
szükségesek azonban Görögországban, Szlovákiában,
Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában, ahol a
ritkán lakott területek lakosságának 48–67%-a még nem
rendelkezik szélessávú elérhetőséggel. Az Európa 202034
stratégia és az európai digitális menetrend35 célul tűzte
ki a teljes szélessávú internet lefedettséget 2013-ra és a
sebesség növelését 30 Mbps-re 2020-ig valamennyi és
100 Mbps-re minden második háztartásban. Ez jelentős
mértékű beruházást fog igényelni.
A digitális vagy számítástechnikai szakértelemre
vonatkozó regionális adatok azt mutatják, hogy az utóbbi
32 Európai Bizottság, Európai digitális versenyképességi jelentés, az
i2010 stratégia fő eredményei 2005–2009, 2010.
33 A DSL és kábelmodemes hálózatok lefedettsége megfelelően
összefoglalja a szélessávú lefedettséget. Mivel ez a két hálózat
általában átfedi egymást, a szélessávú lefedettség mérésére
Európában a DSL lefedettséget alkalmazzák.
34 COM(2010) 2020.
35 COM(2010) 245.
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1.36 A vasúton való elérhetőség potenciális növekedése: nagy sebességű forgatókönyv,
összehasonlítva a jelenlegi helyzettel
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1.37 A vasúton való elérhetőség becsült növekedése: jelenlegi helyzet, összehasonlítva
az alacsony sebességű forgatókönyvvel
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Szélessávú kapcsolattal rendelkező háztartások az urbanizáció mértéke
szerint, 2009
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időben elért némi haladás ellenére a kevésbé fejlett
régiókban gyakran jóval alacsonyabb a színvonal, mint a
fejlettebbekben. A legalacsonyabb szinten a dél-európai
régiók állnak, különösen Görögország, Olaszország,
Málta és Spanyolország, valamint Lettország és Írország.
Ráadásul, amint az EU központi és fejlettebb régiói az új
generációs hálózatokba ruháznak be, fokozott annak
a kockázata, hogy a peremterületek és a ritkán lakott
területek lemaradnak. Az új generációs hálózatokba való
magánberuházások hiánya a nagy városcsoportokon
kívül további digitális szakadék kialakulásához vezethet
az EU fejlettebb és kevésbé fejlett régiói között.
A szélessávnak a háztartások általi tényleges használata (vagyis a bevezetés) ugyancsak erőteljesen nőtt az elmúlt években a hozzáféréssel párhuzamosan. 2009-ben a
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háztartások mintegy 55%-a rendelkezett szélessávú kapcsolattal36. Svédországban, Hollandiában és Dániában
ez az arány mintegy 77–79% volt. A sor másik végén a
háztartások csupán negyede vagy még kevesebb rendelkezik szélessávval Romániában és Bulgáriában, míg
Görögországban 34%-uk, Olaszországban 39%-uk és
Portugáliában 46%-uk.
Általánosságban megmaradtak a különbségek a ritkán és sűrűbben lakott területek között, bár e különbségek viszonylag csekélyek az Egyesült Királyságban,
Svédországban, Németországban és Hollandiában, és
36 A figyelembe vett szélessávú platformok, elsősorban az ADSL, a
kábeles és az FTTx (beleértve a VDSL-t), a WLL/WLAN, a műholdas
és a számítógépes.
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szélesek Romániában, Bulgáriában, Görögországban,
Litvániában és Írországban (1.16 ábra).
A helyzet azonban gyorsan változik. A szélessávval
rendelkező háztartások aránya az EU-ban a 2005. évi
23%-ról 2009-ben 56%-ra emelkedett, és a legnagyobb
mértékű növekedés általában azokban az országokban
valósult meg, amelyekben kezdetben ez a mutató a
legalacsonyabb volt (1.17 ábra).
Az EU-n belüli regionális egyenlőtlenségek még
nagyobbak, mint az országok közöttiek. A hollandiai
Groningenben és Noord-Hollandban a háztartások
79%-a rendelkezik szélessávval, szemben a bulgáriai
Severozapaden és a görögországi Anatoliki Makedonia
és Thraki mindössze 12%-ával (1.39 térkép).

Energia
A teljes energiafogyasztás 1996 és 2007 között évi
0,4%-kal emelkedett az EU-ban. Ennél jóval gyorsabb
volt azonban a növekedés Máltán, Spanyolországban
és Írországban (évi 3 és 4% között), továbbá
Görögországban, Luxemburgban és Cipruson (évi mintegy 2,5%). Másrészről a fogyasztás csökkent Romániában
és Bulgáriában (évi 1–2%-kal), részben tükrözve a termelési rendszer fokozatos korszerűsödését és a jelentős
szennyezést okozó, nem hatékony erőművek bezárását.
Miközben az olaj részesedése az energiafelhasználásból
viszonylag változatlan, 42%-os volt az EU egészében ez
időszakban, Bulgáriában, Lengyelországban és a Cseh
Köztársaságban számottevően nőtt. Más országokban,
nevezetesen Németországban, Cipruson, Portugáliában
és Svédországban csökkent az olaj aránya.
A villamos áram termelése az EU-ban jelentős mértékben
a szénre és lignitre támaszkodik, amelyek együttesen
az össztermelés 27%-át adják. Öt tagállamban több
mint a felét, Lengyelországban és Észtországban nem
kevesebb mint 90%-át képviselik. Egyes szénerőművek
nagy mennyiségű egészség- és környezetkárosító
szennyezőanyagot (SO2, NOx, PM, CO2) bocsátanak ki.
Ennek megfelelően további beruházások és műszaki
fejlődés szükséges e kibocsátások csökkentésére és a
kibocsátott szén-dioxid elkülönítésére.
Ezért erőfeszítésekre van szükség az energiahatékonyság
további növeléséhez, különösen az épületek, a
világítás és a közlekedés tekintetében. Az intelligens
energiarendszerek szélesebb alkalmazása hasznos lehet.
Az utóbbi időben az intelligens energiahálózatokba
történt, a digitális technológián alapuló fejlesztések a
háztartási gépek energiafogyasztásának szabályozására
az energiamegtakarítás és a költségek csökkentése

érdekében ígéretes lehetőségeket nyitnak meg e
tekintetben. Ezenkívül a megújuló forrásokból származó
elektromosság növekvő termelése új követelményeket
támaszt a hálózattal szemben, növelve az ilyen
rendszerek iránti szükségletet.

1.5 Intézmények
Makrogazdasági helyzet
Széles körben elfogadott, hogy a fenntartható növekedés
szükséges feltétele a makrogazdasági keret stabilitása. A
Világbank szerint a makrogazdasági stabilitás az alacsony
és előre jelezhető inflációt, a megfelelő reálkamatlábakat,
a stabil és fenntartható költségvetési politikát, a
versenyképes és előre jelezhető valutaárfolyamokat,
valamint az életképes fizetésimérleg-helyzetet jelenti.
Ezekből a kritériumokból hiányzik a pontosság, de átfogó értelemben olyan makrogazdasági környezetre vonatkoznak, amelyet az alacsony mértékű bizonytalanság
jellemez.
A bizonytalanság tekinthető a fő oknak, amiért a
makrogazdasági helyzet befolyásolja a növekedést.
Fisher (1993)37 szerint ez két csatornán keresztül valósul
meg. Egyrészről a makrogazdasági bizonytalanság
csökkenti az ármechanizmusok azon képességét,
hogy biztosítsák az erőforrások hatékony elosztását,
ez pedig csökkenti a termelékenységet. Másrészről
a bizonytalanság csökkenti a beruházásokat, mert
megnehezíti a megtérülés előrejelzését. Ezenkívül a
beruházásokat a magas kamatlábak is akadályozhatják.
Az EU makrogazdasági helyzetét a válság jelentősen befolyásolja. Amint a legfrissebb adatok jelzik, a gazdasági tevékenység erősen visszaesett, ami sok esetben lenyomta az árakat, és a költségvetési hiány és az államadósság jelentős növelését eredményezte. Mindkettő
hátrányos a növekedési kilátásokra. A fellendülés várható idejével kapcsolatos bizonytalanság a beruházások elhalasztásához, sőt elmaradásához vezetett. Ugyanakkor
a növekvő államháztartási hiány és a társadalombiztosítási kiadások növelésének szükségessége arra indíthatja
a kormányokat, hogy csökkentsék a gazdasági szerkezet
javítására irányuló állami beruházásokat. Ebben az ös�szefüggésben a kohéziós politika és az európai gazdasági fellendülés terve alapján megvalósított intézkedések
kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a stratégiai beruházások elősegítésében, ami lényeges a jövőbeli regionális fejlesztésekhez.

37 Fisher, S. (1993): The role of macroeconomic factors in growth,
Journal of Monetary Economics, Volume 32, Issue 3, pp. 485–512.
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Intézmények
A közgazdászok egyre inkább felismerik, hogy az
intézmények minősége jelentős hatást gyakorolhat a
gazdasági növekedésre és a fejlődésre általánosságban.
A
rossz
minőségű
intézmények
különösen
akadályozhatják a regionális fejlesztési stratégiák
hatékonyságát. Ez az egyik fő oka annak, hogy a
Világbank38 nagyobb hangsúlyt fektet az intézmények
és a kormányzás javítására. A Világbank a kormányzás
következő definícióját alkalmazza:
Azok a hagyományok és intézmények, amelyek révén egy
országban a hatalmat gyakorolják. Ez a következőket öleli
fel: (1) az a folyamat, amelynek alapján a kormányokat
kiválasztják, figyelemmel kísérik és felváltják, (2) a kormány
azon képessége, hogy ésszerű politikákat hatékonyan
dolgozzon ki és valósítson meg, és (3) a polgárok,
valamint az állam intézmények iránti tisztelete, amelyek
a közöttük meglevő gazdasági és társadalmi viszonyokat
szabályozzák39.
A Világbank adatai arra utalnak, hogy az átfogó
kormányzás az EU-ban kiváló, de bizonyos jelentős
eltérések maradtak fenn a tagállamok között. Ez arra is
rámutat, hogy több tagállam javította a kormányzását az
1990-es évek óta, és különösen a balti államok értek el
jelentős előrehaladást. Bulgária profitált az EU-tagsághoz
való felkészülésből, ami javította a kormányzási mutatóit
38 World Development Report (Fejlesztési világjelentés) 2009,
Világbank, Washington.
39 Kaufmann, D., Kraay, A. and Mastruzzi M. (2005): Governance
Matters IV: Governance Indicators for 1996–2004 (Kormányzati
ügyek IV: Kormányzási mutatók 1996–2004-re). World Bank Policy
Research Working Paper No. 3630. Elérhető az SSRN-nél: http://ssrn.
com/abstract=718081

A kormányzás minőségének javítása a
határon átnyúló tanulás útján
Az EU-15 és EU-12 régiók és a tagállamok közötti
együttműködés jelentősen növelheti az utóbbiak
intézményi kapacitását. Észtország kormányzási
minőségének javulását elősegítik a Finnországgal,
Svédországgal és Németországgal való szoros kapcsolatai. Finnország folyamatosan támogatást nyújt a tapasztalatcserével és politikák példájával, javítva az intézményi kapacitást. Svédország ugyancsak a tudás és
helyes gyakorlat forrása. Észtország az első választását 1991-ben tartotta meg, két évvel korábban, mint
balti szomszédjai és radikális reformokat hajtott végre
német szakértők segítségével.
Jihozápad a Cseh Köztársaságban az osztrák és bajor
régiókkal fennálló Jihočeský Kraj határon átnyúló
együttműködési program részét képezi. A Jihozápad
és Bajorország közötti együttműködés több századra
nyúlik vissza. Ez jobb közlekedési kapcsolatokat és a
helyi iparokban több német befektetést eredményezett.
Az együttműködés elősegíti a régió intézményi
kapacitásainak javulását is, amelyet egy közelmúltbeli
felmérés az egyik legerősebbnek ítélt meg a Cseh
Köztársaságban1.
Az Unióhoz való csatlakozás előtt az EU-12 országai
a PHARE program keretén belül kaptak támogatást
a közigazgatás és az intézmények erősítésére. A
csatlakozás után a finanszírozás folytatódott a kohéziós
politika alapján történő kapacitásépítés támogatására.

1 Quality of Government Institute. Measuring the quality
of government and subnational variation. (A kormányzati
intézmény minősége. A kormányzás minőségének
mérése és a szubnacionális eltérések), a DG REGIO
finanszírozásával (megjelenés előtt).
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A városiasodás mértéke: sűrűn lakott, közepesen és ritkán lakott
területek
A „városiasodás mértékének” fogalmát a Munkaerőpiaci felmérés részeként határozták
meg. Ugyanezt az osztályozást alkalmazzák számos más felmérésben is, beleértve az EUSILC és IT-felméréseket.
Háromféle területet határoztak meg a közvetlen földrajzi szomszédság ismérvének
alkalmazásával, együttesen a minimális népességi küszöbbel, a helyi közigazgatási
egységek 2. szintje (LAU2) és a 2001-es népszámlálási adatok alapján.
•• Sűrűn lakott terület
Ez a LAU2-k egymással határos halmaza, amelyek mindegyikében a népsűrűség
meghaladja a négyzetkilométerenkénti 500 lakost, és a teljes népesség a halmazban
legalább 50 000 fő.
•• Közbenső terület
Ez a LAU2-k egymással határos halmaza, amely nem része egy sűrűn lakott területnek,
amelyek mindegyikében a népsűrűség meghaladja a négyzetkilométerenkénti 100 főt,
és a halmaz teljes népessége vagy legalább 50 000 fő vagy egy sűrűn lakott területtel
határos.
•• Ritkán lakott terület
Ez a LAU2-k egymással határos halmaza, amely nem része sem egy sűrűn lakott, sem
egy közbenső területnek. LAU2-k együttesen kevesebb mint 100 négyzetkilométeres
halmaza, amely nem éri el a szükséges népsűrűséget, de teljesen egy sűrűn lakott vagy
közbenső terület veszi körül, e terület részének minősül. Ha egy sűrűn lakott terület és
egy közbenső terület veszi körül, akkor a közbenső terület részének minősül.
Az ezen információt tartalmazó GIS-réteg innen tölthető le: http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/portal/page/portal/gisco/geodata/reference

Kivételek: Franciaország, Görögország, Finnország és Írország
Számos ország a fent leírttól eltérő, módosított osztályozás alkalmazását választotta.
•• Franciaország
A francia Nemzeti Statisztikai Intézet (INSEE) eltérő módszert alkalmaz települései
városiasodása mértékének meghatározásához.
•• Görögország
A fent ismertetett meghatározást az Eurostat a LAU1-szintre alkalmazza, mivel nem
rendelkezik görög LAU2 digitális határokkal. Görögország azonban a LAU2 régióit e
módszer alapján osztályozza.
•• Finnország
Finnország a fenti módszert a LAU2 határok újabb halmazához alkalmazza.
•• Írország
Írország is a fent leírttól eltérő módszert alkalmaz, LAU1-et osztályozva LAU2-k helyett.
Ennek eredményeként a következő városokat (LAU1) sűrűn lakottként osztályozza:
Cork City, Dublin, Galway, Limerick és Waterford. Az ország többi része ritkán lakott.
További információkért ezen kivételekről, lásd: https://circabc.europa.eu/d/d/workspace/
SpacesStore/b65ef11a-ade2-40e2-8696-e5224e28b59d/CNTR_DEGURBA.zip
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az 1990-es évekkel szemben.
Az e-kormányzati szolgáltatások hozzájárulhatnak a
közigazgatás hatékonyabbá és átláthatóbbá válásához.
Az európai digitális versenyképességről szóló jelentés40
nyomon követi 20 alapvető e-kormányzati szolgáltatás
elérhetőségét és az e-kormányzati szolgáltatásokat
igénybe vevő magánszemélyek és vállalatok arányát. Az
Egyesült Királyság, Portugália, Ausztria és Málta mind
a 20 alapvető szolgáltatást nyújtotta online 2009-ben
(1.18 ábra). Románia kivételével valamennyi tagállamban
két vállalatból több mint egy állt online kapcsolatban az
állami hatóságokkal 2009-ben. A magánszemélyeknek
csak 30%-a állt online kapcsolatban az állami
hatóságokkal, szemben a vállalatok 72%-ával. Csak az
északi tagállamokban, Hollandiában és Luxemburgban
állt kettőből legalább egy magánszemély online
kapcsolatban az állami hatóságokkal 2009-ben.

1.6 Versenyképesség
A gazdasági válság nemcsak megváltoztatta a
világgazdaság feltételeit, hanem azt a tényt is kiemelte,
hogy sok országban a növekedés forrásai nem voltak
elég robusztusak. Ezért felhívta a figyelmet a gazdasági
teljesítmény jobb mérőszámainak szükségességére,
amelyek magukban foglalják a fenntartható gazdasági
növekedés kritikus elemeit. A Világgazdasági Fórum
minden évben kiadja az országokra vonatkozó globális
versenyképességi jelentést. Hasonló megközelítésből,
új regionális versenyképességi indexet hoztak létre
valamennyi NUTS 2 régióhoz (1.41 térkép). Ez tizenegy
pillérből áll, amelyek három csoportba osztott 69
mutatón alapulnak. Ezek a mutatók jóval szélesebb
tartományt ölelnek fel, mint csupán a szűk gazdasági
szempontokat, és az életminőségre, a születéskor
várható élettartamra vonatkozó számos mutatót
tartalmaznak, amelyeket az egészség és a bizalom
érzékelésével igazítanak ki.
Az alapvető csoport a gazdaság valamennyi típusának
kulcsfontosságú hajtóerőit képviseli:
1

Intézmények

2

Makrogazdasági stabilitás

3

Infrastruktúra

4

Egészség

5

Az alapfokú és középfokú oktatás minősége

A hatékonysági csoport olyan szempontokat képvisel,
amelyek fontossága a régió fejlődésével párhuzamosan

növekszik:
Felsőoktatás és az egész életen át tartó tanulás

7

A munkaerőpiac hatékonysága

8

A piac mérete

Az innovációs csoport a fejlett regionális gazdaságok
hajtóerőit tartalmazza:
9

Technológiai készenlét

10 Üzleti fejlettség
11 Innováció
Mindezek a pillérek lehetővé teszik, hogy a
régiók teljesítményét az összes többi EU-régióval
összehasonlításban vizsgálják. Ennek eredményeként
ezek jelzik az egyes NUTS 2 régiók erősségeit és
gyengeségeit az EU szemszögéből.
Amint a régiók fejlődési pályájukon előrehaladnak,
változnak a társadalmi-gazdasági feltételeik, és
különböző
meghatározók
válnak
fontosabbá
versenyképességük szempontjából. Ennek megfelelően
lehetséges, hogy egy fejlett régió versenyképessége
javításának legjobb módja nem azonos egy kevésbé
fejlett régióéval. Ennek figyelembe vételére a három
csoport mindegyikéhez hozzákapcsolt súlyok a régió
egy főre jutó GDP-jétől függenek, ami hasonló ahhoz
a módhoz, ahogy a Világgazdasági Fórum indexét
létrehozták.
••

A kevésbé fejlett EU-régiókban az alapcsoport 40%os súlyt kapott, és az innováció csak 10%-osat (a
hatékonyság 50%-os fix súllyal rendelkezik).

••

A közepesen fejlett régiókban az alapcsoport súlya
csak 30%, míg az innováció súlya kétszeresére, 20%ra emelkedik.

••

A magasan fejlett régiókban az alapcsoport súlya
csak 20% és az innovációé 30%.

Ez velejáróan iránymutatóként szolgál a politikai
döntéshozók számára. Például, ez azt eredményezi, hogy
egy kevésbé fejlett régió versenyképességét valószínűleg
jobban erősíti az intézmények és az alapfokú oktatás
javítása, mint ha a szabadalmi bejelentések számát vagy
a K+F ráfordítást próbálnák növelni. Ez azt is jelenti, hogy
amint egy régió fejlettebbé válik, ha nem ruház be többet
az innovációba, akkor elvesztheti a versenyképességét.
Az általános versenyképesség magas az északi
régiókban, ezenkívül Délkelet-Angliában, Hollandiában
és Dél-Németországban.

40 Európai digitális versenyképességi jelentés 2010, http://ec.europa.
eu/digital-agenda
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A fenntartható gazdasági jólét regionális indexe
Az East Midlands Fejlesztési Ügynökség véleménye szerint a fenntartható gazdasági prosperitás és a társadalmi jólét
fontos a regionális eredményességhez, amint a célkitűzésük tükrözi:
...2020-ra East Midlands virágzó régió lesz – növekvő és innovatív vállalkozásokkal, szakképzett emberekkel jó minőségű
munkahelyeken, akik egészséges, befogadó közösségekben vesznek részt, és prosperáló és vonzó helyeken élnek. (Virágzó régió
RES 2006)
Az ügynökség kidolgozta a Fenntartható gazdasági jólét regionális indexét (RISEW) az Új Gazdaság Alapítványával, hogy
megragadja a fenntartható gazdasági fejlődés azon szempontjait, amelyeket a gazdasági haladás hagyományos mutatói
figyelmen kívül hagynak.
Az index tartalmazza azokat a költségeket és előnyöket, amelyeket hagyományosan nem mérnek monetáris fogalmakkal,
a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok széles választékát összegezve. Az alapot a fogyasztói kiadások jelentik,
amelyeket azután kiigazítanak, hogy figyelembe vegyék mind a pozitív, mind a negatív társadalmi, gazdasági és környezeti
tényezőket. Például a fizetetlen háztartási munkát és önkéntes tevékenységeket értékkel látják el, és hozzáadják az
indexhez az egészségügyre és oktatásra fordított közkiadásokkal együtt. Ugyanakkor levonják a lakóhely romlásának, a
szennyeződésnek, a nem megújuló erőforrások kimerülésének és az éghajlatváltozásnak környezeti költségeit, a bűnözés,
a válás, az ingázás, az egyenlőtlen jövedelemeloszlás társadalmi költségeit, valamint a közúti és munkahelyi balesetek
egészségügyi költségeit.
Az indexet East Midlandsre először 2005-ben számították ki, és felhasználták a „virágzó régió” irányába való haladás
célkitűzésének vizsgálatához. 2007-ben valamennyi angliai régióra kiszámították, amikor East Midlands indexének értéke
kismértékben meghaladta az angliai átlagot.

••

Az egy főre jutó RISEW legmagasabb értékét Dél-Nyugat mutatta fel, magasabbat, mint London, ahol az egy főre jutó
bruttó hozzáadott érték jóval magasabb volt;

••

Az egy főre jutó RISEW legalacsonyabb értéke Yorkshire-ban és Humberben, míg a legalacsonyabb egy főre jutó bruttó
hozzáadott érték Észak-Keleten volt.

1994 és 2007 között az egy főre jutó RISEW East Midlandsben megkétszereződött, miközben Angliában átlagosan 35%-kal
növekedett.
Az East Midlands-i Fejlesztési Ügynökség által vezetett és a Natural Englandet magába foglaló konzorcium továbbfejleszti
az indexet.
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Egyes tagállamokban jelentős különbségek mutatkoznak
a régiók között a versenyképesség tekintetében.
Belgiumban például Brüsszel, a két környező régió és
a legtöbb flamand régió igen magas értéket ért el, a
legtöbb vallon régió azonban alacsony vagy nagyon
alacsony eredményt mutatott fel. Spanyolországban,
Portugáliában, Olaszországban és Görögországban
ugyancsak jelentős versenyképességi különbségek
vannak a régiók között. Ezek az eredmények rámutatnak,
hogy a versenyképesség erős regionális dimenzióval
rendelkezik, amit a nemzeti szintű mutatók nem tudnak
megragadni.
A legtöbb országban, akár fejlett, akár kevésbé
fejlett, a fővárosi régió versenyképességi eredménye
a legmagasabb, míg a legkülső régiók általában
alacsonyabb eredményeket érnek el, mint a többiek
(1.41 térkép). Míg a legtöbb fejlett tagállamban az
erősen versenyképes régiókat más versenyképes
régiók veszik körül, a kevésbé fejlett tagállamokra
általában az a jellemző, hogy a leginkább versenyképes
régiójukat jóval kevésbé versenyképes régiók övezik.
Ez azt mutatja, hogy a legtöbb fejlett tagállamban a
versenyképességi tényezők egyenletesebben oszlanak
meg, és a versenyképesség általában a szomszédos
régiókra is átterjed. A kevésbé fejlett tagállamokban a
versenyképességi tényezők erősen a fővárosi régióra
koncentrálódnak, és a szomszédos régiókra való
átterjedés még mindig meglehetősen korlátozott. Ez a
régiók közötti korlátozott közlekedési kapcsolatoknak
és az üzleti környezet minőségében meglevő jelentős
eltéréseknek tulajdonítható ezekben az országokban.

1.7 Következtetések
A globalizáció és jelentős új szereplők jelentkezése
a világkereskedelemben komoly hatást gyakorolt
az EU gazdaságára. Az áruk importja és exportja a
világ többi részéből és részébe ma fontosabb az Unió
GDP-je szempontjából. Az árukereskedelmi mérleg
az elmúlt tíz évben kissé pozitívból kissé negatívra
fordult. A szolgáltatások kereskedelme viszont gyorsan
növekedett, és a szolgáltatásmérleg pozitív egyenlege is
nőtt, ami rámutat az EU e területen elfoglalt erős globális
pozíciójára.
Új kereskedelmi minták is kialakultak. Számos szektorban
jelentős cégek termelésük különböző részeit a világ
különféle részeire telepítik át. Ez a szétszórt termelési
rendszer növeli a logisztika és az irányítási és ellenőrző
funkciók iránti igényt, ami kedvez az e szolgáltatásoknak
otthont adó nagyobb városoknak és régióknak.

Az EU-ban az egy főre jutó GDP növekedésének fő
forrása a termelékenység növekedése. 2000 és 2007
között a végbement növekedés 80%-a a termelékenység
növekedéséből adódott, a maradék pedig a
foglalkoztatási ráta és a munkaképes korú népesség
növekedésének volt tulajdonítható. A termelékenység
ennek megfelelően az EU versenyképességének
központi eleme, olyan jövedelmet eredményezve,
amely egyszerre teszi lehetővé a régiók számára, hogy jó
életminőséget és kedvező üzleti környezetet kínáljanak.
A nemzeti és regionális szinten bekövetkezett
termelékenységnövekedés a szektorokon belüli
termelékenység, vagyis a tágan értelmezett innováció,
valamint a szektorok közötti eltolódások, vagyis a
szerkezetátalakítás együttes hatása. A magasabb
hozzáadott értékű szektorok felé való eltolódás hatása
a kevésbé fejlett régiókban a legerősebb, miközben a
szektorokon belüli termelékenységnövekedés hatása
valamennyi régióban fontos.
A tág értelemben vett innováció a szektorokon és
cégeken belüli termelékenységnövekedés fő forrása.
Ez számos szempontra terjed ki, a technológiai
innovációtól a meglevő technológia és az erőforrások
hatékonyabb kiaknázásáig és az új vezetési és szervezési
technikákig. Az innováció a tudás létrehozásának,
felszívásának és terjesztésének képességétől függ. Ezért
a humántőke a növekedés egyik fő hajtóereje. Az oktatás
és a szakértelem az EU egészében a beruházások fontos
területei, de Dél-Európa számos régiójában jelentős
erőfeszítések szükségesek az Európa 2020 oktatási
célkitűzéseinek teljesítéséhez.
Az innováció valamennyi előnyének megszerzéséhez
azonban megfelelő infrastruktúrára és intézményekre
van szükség. A XXI. században a digitális hálózatok
egyre fontosabb szerepet játszanak a szolgáltatások
fejlesztésében és elérésében. A szélessávú internetes
hozzáférés valamennyi magánszemély és vállalat
számára való biztosítása ezért tényleges hatást
gyakorolhat a növekedésre és az életminőségre. A
digitális infrastruktúra fontossága ellenére a jó szállítási
hálózatok fontosak maradnak. A közúti és vasúti
hálózatok az EU-12 számos régiójában azonban még
mindig jelentős beruházásokat igényelnek ahhoz, hogy
elérjék az EU-15-ben meglevő szintet.
Végül, de nem utolsósorban az intézmények erős befolyást gyakorolnak a nemzeti és a regionális fejlődésre. Ide
tartozik az egészséges makrogazdasági keret, az integrált
EU-piacok, a vállalkozások és munkahelyek létrehozását
elősegítő jogszabályi és szabályozórendszer, valamint az
e-kormányzati szolgáltatásokhoz való online hozzáférés.
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2 szakasz. A jólét növelése és a
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életszínvonalat, következetesebben alkalmazzák a GDP
alternatíváit vagy kiegészítőit jelentő mutatókat.

Az Unió célja a béke, az általa vallott értékek és népei
jólétének előmozdítása1.
A jólét átfogó fogalom, amelyet nehéz egyetlen
mérőszámban megragadni. Ennek megfelelően ez
a szakasz számos mutatót vizsgál, olyan objektív
mutatóktól kezdve, mint a születéskor várható élettartam
és a szegénységi kockázat, szubjektív mérőszámokig,
beleértve az egészségi állapot és a jólét megítélését. Az
említett mérőszámok a jólétről különböző perspektívákat
nyújtanak. Ám nem mindig változnak azonos irányba,
ami bizonyos esetekben hangsúlyozza az egymástól
való voltaképpeni függetlenségüket. Összességében
változatos és érdekes képet mutatnak.
Az első szakasz középpontjában a születéskor várható
élettartam, a csecsemőhalandóság és az egészségügyi
ellátás elérhetősége áll. A második szakasz az
életszínvonallal kapcsolatos kérdéseket vizsgálja.
A harmadik szakasz elsősorban az emberek abszolút és
relatív életkörülményeit vizsgálja.
Az elemzés betekintést nyújt az emberek vásárlóerőhöz
való hozzáférésébe, a kellemes élet megélésének
lehetőségébe és a társadalomban való részvételre.
Figyelembe kell venni, hogy az életszínvonal nem
mérhető csupán a piaci termékekhez, vagyis pénzért
megszerezhető árukhoz és szolgáltatásokhoz való
hozzáférés alapján, figyelmen kívül hagyva az általában
a piacon kívül elérhető tételeket.
A kellemes, biztonságos, védett és nem szennyezett
környezet, a jó szomszédsági kapcsolatok, a tiszta
csapvíz, a kölcsönös bizalom és egyebek valamennyien
olyan „általános” javak, amelyek nagymértékben
hozzájárulnak az életszínvonalhoz, de nagyrészt nem
piacképesek. Ezenkívül számos otthon előállított
„magán” termék és szolgáltatás létezik, a takarítástól az
ételek elkészítésén át a gyermekgondozásig, amelyek
egyformán hozzájárulnak az életszínvonalhoz, és bár
piacképesek, nem piacra készülnek, és ily módon
a szokásos elszámolási rendszerek számára nem
megragadhatók.
A Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009) jelentés a közelmúltban
rámutatott a meglevő nemzeti számlák és a társadalmi
jólét és a társadalmi haladás átfogóbb és sokatmondóbb
definíciói közötti feszültségre, rámutatva egyrészről a
szokásos GDP-mutatók, másrészről az életminőséggel
kapcsolatos mérőszámok közötti eltérés egyre komolyabb
felismerésére. A jelentés felhívja a kutatókat és a politikai
döntéshozókat, hogy amikor megpróbálják felmérni az

Számos ilyen mutató nyilvánvaló és könnyen elérhető, mint például a születéskor várható élettartam, a csecsemőhalandóság, a nemek közötti egyenlőség; a biztonság és a munkanélküliség. Ezeket itt megvizsgáljuk,
a háztartások „kiigazított” rendelkezésre álló jövedelmének fogalmával együtt, amelyek tartalmazzák a „természetbeni” javak és az ingyenesen vagy támogatott áron
elérhető szolgáltatások értékét.

2.1 Születéskor várható élettartam és
egészség
Egyre hosszabb élet
Az EU-ban a születéskor várható élettartam irigylésre
méltóan magas. 2007-ben az EU-ban a születéskor
várható élettartam 79 év volt, szemben a 67 éves
világátlaggal (ENSZ). Európán kívül az egész világon
csak 6 országban (Japán, Ausztrália, Izrael, Kanada, ÚjZéland és Szingapúr) magasabb a születéskor várható
élettartam. Az EU keleti szomszédjaiban a születéskor
várható élettartam jelentősen alacsonyabb, mintegy
68 év Ukrajnában, Belaruszban, Oroszországban és
Moldovában. Az észak-afrikai országokban kissé
magasabb, 70 év a férfiaknál és 74 év a nőknél, de így is
az EU-átlag alatt van.
Az EU-n belül a születéskor várható élettartam
különbözik a férfiak és a nők között. Míg a nők esetében
a születéskor várható élettartam 86 év (Comunidad Foral
de Navarra) és 75 év (Yugoiztochen, Bulgária) között van
(1.42 térkép), a férfiaknál az olaszországi Marchéban a
legmagasabb (80 év), és Litvániában a legalacsonyabb
(65 év) (1.43 térkép). Ez az eltérés sokféle okra vezethető
vissza, beleértve az életmód, az éghajlat és az étrend
különbségeit, de ugyanilyen módon az oktatásban, a
jövedelemben, valamint az egészséggondozáshoz és az
egyéb társadalmi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben
meglevő különbségeket is, amelyek kihatnak az
egészségre. Ez a szakasz az alacsony születéskor várható
élettartam néhány fő okát vizsgálja.

A jó minőségű egészségügyi ellátáshoz való
egyenlőtlen hozzáférés
A csecsemőhalandóság (1 000 élveszületésre 5) az EUban 2006-ban az egyik legalacsonyabb volt a világon.
Európán kívül csak 7 ország büszkélkedhet ennél
alacsonyabb rátával, a születéskor várható élettartammal
kapcsolatban említett hat ország, valamint Dél-Korea.
A csecsemőhalandóság világátlaga tízszer magasabb,
mint az EU-é.

1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (TFEU) 3. cikke.
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Négy EU-régióból háromban 5 vagy kevesebb a
csecsemőhalandósági ráta, és öt közül egyben 3 alatt
van. Ugyanakkor ez a ráta a fővárosi régió kivételével
valamennyi romániai régióban 12 és 15 között van,
és ugyancsak 12 körül van Guyane-ban. Bulgáriában
ez a ráta hat közül négy régióban meghaladja a
10‑et (1.44 térkép). Ez azt jelenti, hogy egy romániai
újszülöttnél hatszor akkora a valószínűsége, hogy
egyéves kora előtt meghal, mint egy a belgiumi
Brabant Wallon régióban születettnek. A magas
csecsemőhalandósági ráták jelentősen befolyásolják a
születéskor várható élettartamot. A romániai és bulgáriai
régiókban ezért a születéskor várható élettartam is a
legalacsonyabb az EU-ban.
A 65 év alatti felnőttek két fő haláloka a rák és a
szívbetegségek. 100 ezer 65 év alatti ember közül a rák
75, a szívbetegség pedig 52 embert öl meg évente. Ezek
a ráták azonban jelentősen eltérnek az egyes régiók
között. Mindkét haláloknál a legmagasabbak a ráták
a romániai, bulgáriai és magyarországi régiókban és
a három balti államban. A rák halálozási rátája ezért az
összes magyarországi régióban meghaladja a 120-at,
miközben tíz EU-régióban 25 alatt van (1.45 térkép).
Az említett országokban élők általában gyengének
minősítik az egészségügyi ellátásukat2. Különösen
Romániában és Bulgáriában, ahol a felmérésre választ
adók kevesebb mint 25%-a vélte úgy, hogy országukban
jó az egészségügyi ellátás, miközben ezt több mint 90%
jónak ítélte Ausztriában, Hollandiában és Belgiumban.
A 65 év alattiak szívbetegségből eredő halálozási rátája
az EU átlag 3–4 szerese az összes bulgáriai régióban, és
az EU-átlag több mint kétszerese a balti államokban,
Magyarországon, Romániában és Kelet-Szlovákiában
(1.46 térkép). Ugyanezek a legalacsonyabb fejlettségű
régiók is. A születéskor várható élettartam és az egy
főre jutó GDP között ennek ellenére sincs egyértelmű
korreláció.
A fejlettebb régiókban néhány érdekes vonás figyelhető
meg. Az Egyesült Királyságban a rák és a szívbetegségek
halálozási rátái általában magasabbak a periférikus
régiókban, például a skóciai régiókban, West Walesben és
a Valleysben, de ugyanígy néhány nagy városcsoportban
is, mint például Greater Manchesterben, Merseyside-ban
(amely magába foglalja Liverpoolt) és Londonban.
Az ausztriai eltérések ellentétesek a Cseh Köztársaság és
Szlovákia mintájával. Míg az osztrák fővárosi régióban
mind a rák, mind a szívbetegségek halálozási rátái
magasabbak, mint az ország összes többi régiójában, a
másik két országban ennek ellentéte áll fenn.
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rá a régiók között. Ennek számos oka van, amelyek
különböznek az egyes régiókban. Az alacsony
rendelkezésre álló jövedelmű és kifejezetten szegény
régiókban sok embernek túlságosan hosszú ideig
kell várnia, mielőtt orvoshoz fordulna. A távolabbi
régiókban a fizikai elérhetőség, másokban az
elérhető ellátás minősége is közrejátszhat. Azokban a
régiókban, amelyekben magas a külföldi születésűek
aránya a népességben (1.61 térkép), az egészségügyi
ellátórendszer vagy az országban beszélt nyelv
ismeretének hiánya vezethet magasabb halálozási
arányszámokhoz. Egyes régiókban az orvosi kezeléshez
való hozzáférés a rászorultság helyett a fizetőképességtől
függhet, annak ellenére, hogy a rendszer névlegesen
ingyenes. Az egészségügyi kockázatok és a háttér ezen
eltérései olyan egészségügyi politika szükségességére
mutatnak rá, amelyek a regionális szükségleteket és
problémákat differenciált módon képesek kezelni.

Halálos közlekedési balesetek és
öngyilkosságok
A fiatalok két fő haláloka a halálos közlekedési balesetek
és az öngyilkosságok. Mindkettő elsősorban a fiatal
férfiakat érinti. Négy közlekedési baleset áldozatául eső
közül három férfi, és különösen a húszas éveik elején
járók veszélyeztetettek. Ezek az idő előtti halálok a
születéskor várható élettartamot is csökkentik, pedig
sok halálos közlekedési baleset elkerülhető lenne.
Az EU-ban az egy főre jutó halálos közlekedési balesetek
száma 1991 és 2008 között 50%-kal csökkent3. A jelenlegi
tendenciák figyelembevételével azonban ennek a
számnak a 2000 és 2010 közötti 50%-os csökkentésére
vonatkozó EU-cél nem lesz elérhető.
Hollandiában, Svédországban és az Egyesült
Királyságban egymillió főre csak mintegy 40 halálos
közlekedési baleset jut (1.47 térkép), mivel a közlekedésbiztonság sok éve politikai prioritás. Ennek eredményeként e három ország Máltával együtt már 1991-ben
a legalacsonyabb rátákat mutatta fel, és e ráták 2008ig 50%-kal csökkentek. Bulgáriában, Görögországban,
Lettországban, Litvániában, Lengyelországban és
Romániában a halálos közlekedési balesetek arányszáma mintegy háromszor akkora, egymillió főre számítva
140 volt, ami azt jelzi, hogy még jelentős lehetőség nyílik a csökkentésére.

Az említett három mutatószám az egészségügyi
kockázatok számottevő egyenlőtlenségeire mutat

Nyolc régióban – három görögországiban, a belgiumi
Luxembourgban és Namurban, a portugáliai Alentejóban,
a spanyolországi La Riojában és Litvániában – egymillió
főre 200 és 300 fő közötti halálos közlekedési baleset
jut. Ez jóval meghaladja a 92 fős EU-átlagot, és még inkább a legalacsonyabb rátájú régiókat, Brémát, Berlint,
Hamburgot, Bécset és Brüsszelt, amelyekben egymillió

2 Eurobarometer 315, 2010.

3 DG MOVE CARE adatbázis.
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főre kevesebb mint 30 halálos közlekedési baleset jut,
részben városi jellegüknek, részben a közlekedés alacsony átlagos sebességének köszönhetően.
A halálos közlekedési balesetek elsősorban a balesetek
számától függnek. Ezek sokféle okra vezethetők vissza,
a szeszesital-fogyasztástól és a bűnüldözés mértékétől
kezdve az utak minőségéig. A legalacsonyabb
halálozási arányszámot elérő országok integrált
megközelítést alkalmaznak e számok csökkentésére.
A vezetői viselkedést egyértelmű szabályokkal,
célzott bűnüldözéssel, a gépjárművezetők jobb
oktatásával befolyásolják, jobb utakkal rendelkeznek,
különválasztva a gyalogosokat és a kerékpárosokat a
személygépkocsiktól, ahol magasak a sebességek, és
csökkentve a sebességeket, ahol a szétválasztás nem
lehetséges. Hasonló megközelítés számos EU-régióban
eredményezhetné a halálos közlekedési balesetek
jelentős csökkenését.
A férfiak születéskor várható alacsonyabb élettartamának másik oka, hogy háromszor nagyobb valószínűséggel követnek el öngyilkosságot. Az öngyilkosságból eredő halálozási arányszámokban4 a régiók között jelentős eltérések vannak (1.48 térkép). Tíz régióban – Litvánia, három magyarországi régió, Bretagne,
Itä-Suomi (Finnország) és négy belgiumi régió – 100 000
főre több mint 20 öngyilkosság jut évente. Ezzel szemben 30 régióban – valamennyi görögországi régióban,
6 spanyolországi és olaszországi régióban, a hollandiai
Flevolandban, Cipruson, Outer Londonban, a portugáliai Nortéban és Bucureşti-Ilfovban (Románia) e ráta kevesebb mint öt.
E különbségek feltűnő jellegzetessége, hogy nem
látszik, hogy társadalmi-gazdasági tényezőkkel állnának
kapcsolatban, legalábbis az országokat összevetve.
A legalacsonyabb öngyilkossági rátájú régiók közül
ugyanúgy
megtalálhatók
magas
jövedelműek,
mint például Flevoland és Outer London, mint
jóval alacsonyabb szintűek, mint Norte és néhány
görögországi és olaszországi régió.
Az országokon belül az öngyilkossági ráták általában a
kevésbé fejlett régiókban magasabbak. Romániában
például ezek az arányszámok a fővárosi régión
kívüli valamennyi régióban következetesen 2–3szor magasabbak. Ez tulajdonítható a fővárosban
meglevő jobb segélyhívó szolgálatoknak, de a jobb
foglalkoztatottsági lehetőségek és a magasabb
jövedelem is valószínűleg csökkentik az öngyilkosságok
számát. Belgiumban is a legmagasabb ráták általában a
4 A standardizált halálozási ráták korrigálják a népesség
korösszetételének régiók közötti különbségeit. Mivel a halálokok
gyakorisága különbözik a korcsoportok között, a standardizált
halálozási ráták összehasonlíthatóbbak, mert azon a feltételezésen
alapulnak, hogy a különböző régiók népességének összetétele
teljesen azonos.

legkisebb jövedelmű és legmagasabb munkanélküliségű
régiókra jellemzők. Az 1990-es évek közepe óta gyorsan
fejlődő EU-12 országokban az öngyilkossági halálozási
arányszám jelentősen csökkent. Például Észtországban
100 000 lakosra számított ráta az 1994–1997 közötti
közel 40-ről 2006–2008-ban 15-re csökkent, ami még
mindig az EU-átlag (10) fölött van, de jóval alacsonyabb
a korábbinál. Hasonló csökkenés következett be a másik
két balti államban és Szlovéniában.

Idősödés
Az idősödés és a születések alacsony számának
kombinációja a lakosság életkora mediánjának
növekedésével és az idős emberek részarányának
emelkedésével jár. A legfrissebb regionális népességi
előrejelzések szerint az életkor mediánja az EU-ban 2008
és 2030 között 40-ről 45 évre fog emelkedni, a 65 évesek
és ennél idősebbek aránya pedig 17%-ról 24%-ra. 2008ban az EU-ban csak két régióban volt ilyen magas ez a
részarány: az olaszországi Liguriában, és a németországi
Chemnitzben. 2030-ban a régiók felében ez a ráta 24%
vagy magasabb lesz5.
Az időskorúak emelkedő aránya már sok vitát váltott
ki. Azokban a tagállamokban, amelyekben még
felosztó-kirovó nyugdíjrendszer van érvényben, és
a munkavállalók fizetik a nyugdíjasok nyugdíját, a
megfizethetőség növekvő probléma lesz, mivel a
munkavállalóknak egyre nagyobb számú nyugdíjat
kell finanszírozniuk. Azokban az országokban,
amelyekben tőkefedezeti rendszerek működnek, az
alapoknak ugyancsak növekvő számú nyugdíjat kell
fedezniük és ennek megfelelően elő kell teremteniük
a szükséges növekvő jövedelmet, ami pedig a
gazdasági teljesítménytől függ. Ennek eredményeként
a lisszaboni menetrend középpontjában az 55–64
éves foglalkoztatottak arányának növelése állt.
Ezenkívül, számos tagállamban vizsgálják a tényleges
nyugdíjkorhatár növelésére irányuló javaslatokat, és
egyes esetekben be is vezettek ilyeneket.
Az idősödés regionális dimenziója kihat a szolgáltatások
iránti igényekre. Az idősödő népesség több egészségügyi
szolgáltatást és többféle egyéb szolgáltatást fog
igényelni. Azokban a régiókban, amelyekben növekszik
az időskorúak száma, fejleszteni kell az infrastruktúrát és
a szolgáltatásokat, és biztosítani kell ezek elérhetőségét.
Az időskorúak számának növekedése a régiók között jelentős eltéréseket mutat, nemcsak a születéskor várható élettartam eltérései, hanem amiatt is, hogy az időskorúak mobilabbakká váltak, és sokan az EU melegebb
éghajlatú területeire költöztek. Ez tapasztalható számos spanyolországi és franciaországi régióban, ame5 Giannakouris, K.: Regional population projections, EUROPOP2008:
Most EU regions face older population profile in 2030. Statistics in
Focus 1/2010, Luxembourg.
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Egészség
Gyéren lakott régiók
2008-ban 3 millió ember, az EU népességének 0,6%-a élt
gyéren lakott régiókban1. Az 1 303 NUTS 3 régió közül
18 ilyen van. A legtöbbjük Észak-Európában található,
öt-öt Finnországban és Svédországban, háromhárom Spanyolországban és az Egyesült Királyságban,
egy Görögországban és egy Franciaországban.
A legnagyobb a finnországi Pohjois-Pohjanmaa
383 000 lakossal, a legkisebb pedig a kevesebb mint
20 000 lakosú görögországi Evrytania.
A lakosság csekély számából általában az következik,
hogy a közszolgáltatások biztosítása ezeken a
területeken költségesebb. Több régió kísérletezik
e-szolgáltatásokkal, hogy hatékonyan biztosítsa a
szolgáltatások jó elérhetőségét.
Összességében a gyéren lakott régiók népessége
2001 és 2008 között alapvetően változatlan maradt,
de voltak különbségek köztük. Különösen Guyaneban nőtt a népesség, évente mintegy 4%-kal, míg
a finnországi Kainuuban évente csaknem 1%-kal
csökkent. A szóban forgó régiók felében a népesség
növekedett vagy változatlan maradt, a másik felében
pedig csökkent.
A régiók korösszetétele is jelentős különbségeket
mutat. Egyes régiók lakossága fiatal, mint például
Pohjois-Pohjanmaa vagy Lappi esetében, ahol az
emberek 14%-a illetve 18%-a idősebb 65 évesnél.
Guyane-ban a lakosság kevesebb mint 4%-a idősebb
65 évesnél. Más régiókban a lakosság átlagosan sokkal
idősebb. A spanyolországi gyéren lakott régiókban
négyből egy lakos 65 éves vagy idősebb, míg
Evrytaniában háromból egy.
1 A gyéren lakott területek olyan régiók, amelyekben
a népsűrűség egy adott küszöb alatt van. A 2007–
2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális
támogatásokról szóló iránymutatás (2006/C 54/08) 30(b)
bekezdésében az alacsony népsűrűségű régiókat úgy
határozza meg, mint olyan NUTS 2 földrajzi régiók, ahol
a népsűrűség alacsonyabb, mint 8 lakos/km², vagy olyan
NUTS 3 földrajzi régiók, ahol a népsűrűség alacsonyabb,
mint 12,5 lakos/km².

lyek nagyszámú idős állampolgárt vonzanak az Egyesült
Királyságból, Németországból és Hollandiából a téli évszakban vagy az egész évben. Bár az EU-ban az emberek
általában kevésbé mozgékonyak, mint az USA lakosai,
a szabad mozgás lehetősége az EU-ban és a kölcsönös
egészségügyi megállapodások nyomán mindazon időskorúak, akik azokat meg tudják fizetni, a nyugdíjas éveik
eltöltésére sok hely közül válogathatnak.
Az időskorúak részarányában a régiók közötti különbségek azt a tényt is tükrözik, hogy a városok általában több
migránst vonzanak, akik többnyire fiatalabbak, mint a vidéki területek honos lakossága.

80

A jó egészség a jólét fontos vonatkozása. Az embereknek a saját egészségükről való vélekedése között azonban jelentős különbségek mutatkoznak. Hét tagállamban – Portugáliában, Magyarországon, a három balti államban, Lengyelországban és Szlovákiában – a népesség 15–20%-a érzékelte rossznak a saját egészségét,
szemben az EU 10%-os átlagával (1.20 ábra). Írországban
a legkisebb azoknak az aránya, akik az egészségi állapotukat rossznak érzékelik (mindössze 2,5%).

2.2 Életkörülmények
A munkanélküliség a válságig csökkent
A munkanélküliségi ráta a legtöbb régióban csökkent
2000 és 2008 között (1.50 térkép). Az EU szintjén a munkanélküliség ez alatt az időszak alatt 2 százalékponttal
csökkent. A legnagyobb regionális csökkenés a bulgáriai Severoiztochenben és a lengyelországi WarmińskoMazurskiében volt, amelyekben a munkanélküliségi ráta
több mint 15 százalékponttal 8,6 ill. 7,4%-ra csökkent.
Csupán 36 régióban nőtt a munkanélküliségi ráta több
mint egy százalékponttal. A legnagyobb növekedés a
portugáliai Nortéban volt, ahol a munkanélküliségi ráta
4 százalékponttal 8,7%-ra emelkedett.
Ezen általános csökkenés ellenére a munkanélküliség
2008-ban még 20% fölött volt Franciaország tengerentúli területein, és 15% fölött Andalúziában, a Kanáriszigeteken (Canarias), Brüsszelben, Extremadurában
és Berlinben (1.49 térkép). A munkanélküliség regionális egyenlőtlenségei különösen nagyarányúak voltak
Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és
Olaszországban (1.21 ábra).
A munkanélküliségi ráták 2000 óta jelentősen közeledtek. A régiók közötti szóródásuk 2000 és 2007 között
30%-kal szűkült. 2008-ban azonban 7%-kal tágult, és
2009-ben, a válság következtében, valószínűleg tovább
szélesedett.
A munkanélküliség az EU-ban a válság alatt nagymértékben, 10% fölé emelkedett 2010-ben6, és az előrejelzések szerint 2011-ben ezen a szinten fog maradni. Az
USA-ban is 10% fölött marad a munkanélküliség, jóllehet
a válság kitörésekor jóval alacsonyabb volt.
A válság hatása azonban az EU-n belül számottevő ingadozást mutat. 2008 és 2009 vége között Írországban,
Spanyolországban és a balti államokban különösen jelentősen, 7–15 százalékponttal emelkedett a munkanélküliség. Ennek következtében mind az öt államban
a munkanélküliségi ráta jelentősen meghaladja a 10%ot. Lettországban 2009 végén a munkanélküliség meg6 Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság, Európai
Gazdasági Előrejelzés – 2009. ősz, Brüsszel, 2009.
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haladta a 20%-ot, Spanyolországban pedig 2010 közepén érte el a 20%-ot.
A tagállamok túlnyomó többségében azonban a növekedés kevésbé volt drámai. Emelkedése az országok kétharmadában nem érte el a 3 százalékpontot 2008 és
2009 vége között. Németországban és Luxemburgban 1
százalékpont alatt maradt, bár a válság késleltetett hatása következtében a jövőben még emelkedhet.
A munkanélküliség a jövedelemcsökkenésen túlmenően káros hatást gyakorolt a jólétre. Különösen így van
az elbátortalanított munkavállalók esetén, akik feladták
a munkahely keresését, mert úgy gondolják, hogy úgysem találnak, és akik már nem munkanélkülinek, hanem
gazdaságilag inaktívnak minősülnek.
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A munkanélküliség növeli a szegénység kockázatát.
Főleg így van a tartós munkanélküliség esetén, amely
különösen magas a francia tengerentúli megyékben, a
két kelet-szlovákiai régióban és Berlinben (1.51 térkép).
A válság valószínűleg tartósan magas munkanélküliségi szintet jelent, és ezért több tartós munkanélkülivel és
szegénységi kockázatnak kitett személlyel jár az EU egészében.
A szegénységi kockázatukat nagymértékben csökkentheti, ha csökkentik a munkanélküliek számára a munkahely megtalálásához szükséges időt, és a munkanélküliség ideje alatt megfelelő szociális juttatásokban részesülnek.
A 25 év alattiak munkanélküliségi rátája 2008-ban 15,5%
volt, kétszerese az összesített rátának. 34 EU-régióban

Ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról

2. szakasz A jólét növelése és a kirekesztés csökkentése

Canarias

Guyane

Guadeloupe
Martinique

Réunion

Açores

Madeira

REGIOgis

1.51 Tartós munkanélküliségi ráta, 2008
A munkaerő %-ában
< 1,0
1.0

EU-27 = 2,6

1.0 - 1,7
1,0
1.7

Forrás: Eurostat

1.7 - 2,5
1,7
2.5
2.5 - 3,9
2,5
3.9
>= 3,9
3.9
0

500 km

© EuroGeographics – A nemzeti térképész szolgálatok európai szövetsége

Ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról

83

I. fejezet: Gazdasági, társadalmi és területi helyzet és tendenciák

A legkülső régiók
A legkülső régiók megkülönböztetett jellegűek.
Országuk fővárosától és az ország többi részétől
távol találhatók. Többségük sziget vagy szigetcsoport
és hegyvidéki jellegű, szeizmikus aktivitással és
szélsőséges klimatikus feltételekkel. A helyi piac kis
mérete és (egyeseknél) a világ kevésbé fejlett részeinek
közelsége is nagy kihívást jelent a fejlődésükre.
2007-ben mintegy 4,25 millióan éltek a legkülső
régiókban, az EU népességének 0,9%-a. Egyes
esetekben a fiatalok aránya igen magas és növekvő,
mint például Guyane-ban, ahol a lakosság 36%-a 15 év
alatti, és évente közel 4%-kal emelkedik.
A fejlettségi szint általánosságban elmarad az EUátlagtól. 2007-ben az egy főre jutó GDP a Kanáriszigeteken (Canarias) 8%-kal, Guyane-ban 50%-kal volt
kisebb. A növekedési ráták azonban magasabbak, és a
régiók felzárkózóban vannak az Unió többi részéhez.
A foglalkoztatási helyzet ugyancsak vegyes. 2008ban a munkanélküliség több mint 20%-os volt a
Franciaországhoz tartozó legkülső régiókban és
csaknem 25% Réunionban, miközben Açoresben és
Madeirában 5,5% ill. 6,0% volt, jóval kisebb az EU-27
7%-os átlagánál.

a 25 év alatti, a munkaerő-állományhoz tartozó fiatalok
több mint egynegyede volt munkanélküli (1.52 térkép).
A fiatalok munkanélküliségi rátája csak azokra terjed ki,
akik beléptek a munkaerő-állományba, és munkát keresnek. Nem terjed ki azokra, akik oktatásban vagy képzésben részesülnek, és nem keresnek munkát, és azokra az elbátortalanítottakra sem, akik már abbahagyták
a munkakeresést. A 15–24 év közötti, munkában, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő személyek aránya mindkét említett csoportot tartalmazza, és jelzi,
hogy mely régiókban van olyan jelentős számú fiatal,
akik sem munkaviszonyban nem állnak, sem pedig a jövőbeli munkatevékenységeikhez szükséges ismereteket és készségeket nem sajátítják el. 2008-ban az EU-ban
ez az arány a korcsoportátlag 11%-a volt, de öt bulgáriai és öt dél-olaszországi régióban meghaladta a 20%-ot.
Ezzel szemben 3% és 4% között volt Prágában, Trierben,
Koppenhágában és öt hollandiai régióban (1.53 térkép).

Jobb lehetőségeket keresve: migráció
2001 és 2007 között a nettó migráció közel évi 0,3%-kal
növelte az EU lakosságának számát, és a népesség növekedésének fő forrása volt. Összességében, az összes
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NUTS 3 régió kétharmadát a bevándorlás jellemezte,
nagyrészt az EU-n kívülről származó migráció következtében (1.54 térkép).
Az EU szintjén magas az elvándorlás a közép- és kelet-európai tagállamok régióiból, míg a bevándorlás a
válságig Írországba, Spanyolország, Franciaország és
Olaszország egyes részeibe volt a legnagyobb arányú.
Ezeket a migrációs áramlásokat nagyrészt a közép- és
kelet-európai országok rossz foglalkoztatási lehetőségei,
valamint Írországban és Spanyolországban a munkahelyek számának jelentős növekedése ösztönözte. A válság
csökkentette ezeket az áramlásokat, és visszavándorlást
eredményezett.
Számos tagállamban nyilvánvaló a népesség földrajzi eltolódása – Németországban keletről nyugatra,
Svédországban, Finnországban és Franciaországban az
északi régiókból a déli régiókba, Olaszországban pedig
fordítva, délről északra.
Alacsonyabb szinten bizonyos városokba irányuló eltolódások tapasztalhatók. A közép- és kelet-európai tagállamok mindegyikében bevándorlás jelentkezik a fővárosi régió irányába. Lengyelországban ugyanez áll fenn
számos nagyváros esetében is, mint például Krakkó,
Łódź, Wrocław, Poznań, Toruń és Rzeszów.
A nyugati tagállamokban a minta kevésbé egyértelmű, egyes nagyvárosok népessége nő, másoké pedig
csökken. Az Egyesült Királyságban számos városból elvándorlás tapasztalható, így London legtöbb részéből,
Birminghamből, Coventryból, Leicesterből, Liverpoolból,
Greater Manchesterből, Belfastból és Aberdeenből.
Németországban egyes városokba bevándorlás figyelhető meg, míg a környező régiókban elvándorlás mutatkozik, mint például Lipcse és Drezda esetében. Más esetekben mind a nagyvárosba, mind a környező régióba
nettó bevándorlás valósul meg, mint például München
és Berlin esetében. További városok az elvándorlás következtében vesztettek a népességükből, mint például Bréma vagy Chemnitz, amelyek esetében a környező
régiók lakossága is csökken. Franciaországban az Ile de
France-hoz tartozó NUTS 3 régiók közül egy kivételével
valamennyiben csökkent a népesség az elvándorlás nyomán, míg Koppenhágában és a környező régióban egyaránt visszaesett a népesség száma.
A népesség természetes változása 2001 és 2007 között
a NUTS 3 régiók csaknem kétharmadában negatív volt
(1.55 térkép). Ez volt a helyzet különösen a balti államokban, Romániában, Bulgáriában, Magyarországon, a
Cseh Köztársaságban, Németországban, Portugáliában,
Olaszország egyes részeiben, Spanyolországban
és Franciaországban. Másrészről Írországban és
Hollandiában nagyrészt természetes szaporodás mutatkozott.
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2. szakasz A jólét növelése és a kirekesztés csökkentése

Mivel az EU-ban a népesség változásának fő
meghatározója a migráció, a régiók közötti
népességváltozás különbségei nagyrészt a migráció
mértékét tükrözik. Öt közül csak egy elvándorlás
jellemezte régió természetes szaporodása volt elég
magas ahhoz, hogy megakadályozza a népesség
csökkenését. Másrészről öt régió közül, amelyekben
természetes népességfogyás volt tapasztalható, csak
kettőben volt a bevándorlás elég nagy ahhoz, hogy
elkerüljék a népesség számának csökkenését.
Az EU-15 és az EU-12 túlnyomórészt vidéki régióinak
népességtrendjei eltérő mintát követnek (1.10 táblázat).
Az EU-15 túlnyomórészt vidéki régióiban 2001–2007
között az átlagos népességszám a bevándorlás
következtében növekedett, és ez magasabb volt, mint a
túlnyomórészt városi régiókban. A túlnyomórészt vidéki
régiókban azonban a népesség természetes fogyása volt
tapasztalható.
Az EU-12 túlnyomórészt vidéki régióiban a népesség
a természetes fogyás (amely a túlnyomórészt városi
régiókban is bekövetkezett) és a nettó elvándorlás
összhatása következtében visszaesett, miközben a
túlnyomórészt városi régiókban nettó bevándorlás
mutatkozott.
Az EU-12-ben a 15 évesnél fiatalabb népesség aránya
sokkal magasabb a túlnyomórészt vidéki régiókban,
mint a túlnyomórészt városiakban: 16,1% szemben a
13,4%-kal. Az EU-15-ben a 15 évnél fiatalabb népesség
aránya fél százalékponttal nagyobb a túlnyomórészt
városi régiókban, mint a két másik regionális
típusban (1.11 táblázat). A 65 év fölötti népesség
eléggé egyenletesen oszlik meg az EU-12 régióinak
három típusa között, de az EU-15-ben jóval nagyobb
részesedést képvisel a túlnyomórészt vidéki régiókban,
mint a túlnyomórészt városiakban: 19,4%-ot szemben a
16,4%-kal.
Az EU-12 és az EU-15 túlnyomórészt vidéki régióiban
ellentétes irányú tendenciák figyelhetők meg:
népességfogyás az egyikben, népességnövekedés
a másikban, magas elvándorlás az egyikben, magas
bevándorlás a másikban, a gyermekek magas aránya
az egyikben, az idősebb emberek magas aránya a
másikban. Ennek megfelelően azok az EU-27 számok,
amelyekben ezek az ellentétes tendenciák jelen
vannak, a túlnyomórészt vidéki régiókban jóval kevésbé
mutatnak világos képet a demográfiai trendekről.

Szigetek
Több mint 21 millió ember – az EU népességének
4,3%-a – élt szigeti régiókban1 2007-ben. A szigetek lakossága 2000 és 2007 között évente mintegy 1,1%-kal nőtt, csaknem háromszor olyan
gyorsan, mint az EU növekedési rátája. A szigetek
három átfogó földrajzi területre oszthatók: az atlanti-óceáni, az északi és a földközi-tengeri szigetekre. Lakosságuk száma tekintetében azonban
jelentős különbség van közöttük, az írországi 6,1
milliótól a spanyolországi El Hierro 10 000 lakosáig, ami nagyon megnehezíti az összehasonlításukat.
A népesség növekedésének rátája 2000 és 2007
között különösen magas volt a kis és közepes
méretű szigeteken. Elérte az évi 1,6%-ot, bár
a népességnövekedés inkább a szigetek elhelyezkedésével, mintsem méretükkel függ össze.
A legnagyobb növekedést Fuerteventura mutatta fel a Kanári-szigeteken (Canarias) (évi 5,6%-kal)
és Lanzarote (évi 4,8%-kal). A dániai Bornholm lakossága évi 0,5%-kal csökkent.
A legtöbb régió lakosságnövekedése elsősorban
a bevándorlásnak tulajdonítható, és számos kis
szigeten migráció hiányában csökkent volna a
népesség.
A 65 éves és idősebb lakosság aránya a kisebb
déli szigetekben a legmagasabb, ami bizonyos
mértékben a nyugdíjasok bevándorlását tükrözi.
Amint egy nemrég közzétett tanulmány rámutatott2, a szigetek ökoszisztémája kihívásokkal néz
szembe. Számos sziget, elsősorban a földközi-tengeriek gazdag és változatos természeti kincsekkel
rendelkeznek. E természeti kincsek azonban általában törékenyek, és különféle nyomásoknak vannak kitéve, mint például a városok terjeszkedése,
a turizmus, második otthonok építése, vízhiány,
tűzvészek, talajerózió és a tenger szennyeződése.
Az éghajlati változás ugyancsak problémát okoz,
mivel a szigetek a szárazföldnél sebezhetőbbek
a szélsőséges éghajlati körülmények és a tengerszint emelkedése következtében.
1 Formálisan a szigeti régiók egy vagy több NUTS 3 régióként
vannak meghatározva, amelyek teljes egészében egy
vagy több szigetből állnak. A gyakorlatban ez a definíció
egynél több NUTS 3 régiót felölelő szigeteket (pl. Szicília),
egy NUTS 3 régiónak megfelelő szigeteket (pl. Gozo) és
több szigetből álló NUTS 3 régiókat (pl. Kikládok) egyaránt
tartalmaz. Nem terjed ki olyan NUTS 3 régiókra, amelyek
jelentős része a szárazföldön van, vagy amelyekben a
szigetlakosok száma csekély. Nem ölel fel olyan szigeteket
sem, amelyek a szárazföldhöz állandó kapcsolattal, mint
például híddal, alagúttal vagy földgáttal rendelkeznek.
2 ESPON 2013 program, A szigetek fejlődése – Európai
Sziget- és Kohéziós politika, Célzott elemzés 2013/2/2,
Közbenső jelentés, 2010.
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1.10 A népesség változása, természetes változás és migráció városi-vidéki tipológia alapján,
2001–2007
Túlnyomórészt
városi

Közepes

Éves átlagos változás (%)
Teljes népességváltozás
Természetes népességváltozás
Nettó migráció

0,4
-1,8
2,2

-1,1
-1,2
0,1

Teljes népességváltozás
Természetes népességváltozás
Nettó migráció

5,9
2,1
3,8

5,6
0,5
5,1

Teljes népességváltozás
Természetes népességváltozás
Nettó migráció

5,3
1,7
3,6

4,1
0,1
4,0

Túlnyomórészt
vidéki
EU-12

Összesen

-3,3
-1,8
-1,6

-2,5
-1,6
-0,9

3,6
-0,5
4,2

5,3
1,0
4,2

1,1
-1,0
2,1

3,6
0,6
2,9

EU-15

EU-27

Forrás: Eurostat, DG REGIO

A munka és a magánélet egyensúlya
Felmérések szerint az EU-ban élők fele nehéznek érzi
a munka és a család összeegyeztetését, sőt hétből
egy nagyon nehéznek (1.22 ábra). Ez az arány jelentősen különbözik az országok között. Finnországban és
Hollandiában négy ember közül kevesebb mint egy jelzett nehézséget, míg Magyarországon és Portugáliában
négyből hárman.
Általánosságban a nők nehezebbnek érzik a munka és a
család összeegyeztetését, mint a férfiak (55% szemben
46%-kal), mivel a gyermekneveléssel kapcsolatos felelősségek általában rájuk hárulnak. A legtöbb nehézséget, amint várható volt, az egyedülálló szülők jelezték (a
férfiak 49%-a és a nők 57%-a). A különböző típusú ház-

tartások közötti különbségek bár jelentősek, jóval kisebbek, mint az országok közötti eltérések.
A nehézségek egyik fő oka a hosszú munkaidő. A kevésbé fejlett országokban a munkaidő általában hosszabb,
mint másutt, lehetséges, hogy az alacsonyabb órabérek
kiegyenlítése érdekében. Ennek megfelelően az emberek a kevésbé fejlett EU-tagállamokban jelzik a legtöbb
nehézséget. Ez alól azonban vannak kivételek, mint például Szlovákia, ahol csak 44% jelzett nehézséget, szemben az 55%-os EU-átlaggal és a 67%-os spanyol adattal.

1.11 A lakosság korösszetétele városi-vidéki tipológia alapján, 2007

a teljes népesség %-ában
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Forrás: Eurostat, DG REGIO
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Egyenlő(tlen) lehetőségek
A befogadó társadalom azt jelenti, hogy nem alkalmaznak hátrányos megkülönböztetést a kisebbségekkel
szemben. Az elért haladásról szóló 6. jelentés kimutatta, hogy számos tagállamban az emberek nem veszik szívesen, ha a szomszédjuk vagy egy magas választott politikai poszton lévő személy eltérő etnikai eredetű, más
vallású vagy hitű, eltérő szexuális beállítottságú vagy fogyatékkal élő. Az EU-ban mindezen okokból tilos a hátrányos megkülönböztetés7. Egy 2008-ban8 végzett felmérés szerint az emberek 17 tagállamban úgy érzik, hogy a
hátrányos megkülönböztetés legalább egy típusa elterjedtebb, mint öt évvel korábban. Ez csaknem valamen�nyi esetben az etnikai diszkriminációt foglalta magában,
de sok esetben a vallás, a szexuális beállítottság vagy a
nem alapján való hátrányos megkülönböztetést is.

Nemek
Az EU egészében a nők munkanélküliségi rátája
2008-ban csaknem egy százalékponttal magasabb
volt, mint a férfiaké. 29 régióban azonban a női
munkanélküliség 5 százalékponttal volt magasabb, mint
a férfiaké. Ezek a régiók túlnyomórészt Görögországban,
Spanyolországban és Olaszországban találhatók
(1.57 térkép). Ezeknek a különbségeknek ráadásul
semmi közük sincs az iskolázottsági szinthez.

Ezek is nagyobbrészt görögországi, spanyolországi és
olaszországi régiók voltak (1.58 térkép).
Az iskolai végzettség tekintetében azonban a legtöbb
régióban a nők felülmúlják a férfiakat. Az EU-ban
minden 100 25–64 éves felsőfokú végzettségű férfira
105 felsőfokú végzettségű nő jut. A 25–34 éves
korosztályban 126 felsőfokú végzettségű nő jut 100
férfira (1.60 térkép), míg az 55–64 éves korosztályban
csak 80 (1.59 térkép). Ez a tendencia regionális szinten
is ugyanilyen nyilvánvaló. A régiók kétharmadában több
25–64 éves nő rendelkezik felsőfokú végzettséggel, mint
férfi. A 25–34 éves korosztályban ez a régiók majdnem
90%-ára érvényes, míg az 55–64 éves nők esetében csak
a régiók 27%-ában áll fenn.
Ugyanakkor a mindössze alapfokú végzettségűek között
is több a nő, mint a férfi. Minden 100 felső középfokú
végzettséggel nem rendelkező 25–64 éves férfira 110
felső középfokú végzettséggel nem rendelkező nő jut.
Hasonlóképpen, a régiók kétharmadában több 25–64
éves nő alacsony iskolai végzettségű, mint férfi.
A helyzet azonban jelentősen változik. Minden 100
felső középfokú végzettséggel nem rendelkező 25–34
éves férfira csak 83 felső középfokú végzettséggel nem
rendelkező nő jut, és a régióknak csupán egyharmadában
magasabb az alacsony végzettségű nők aránya, mint a
férfiaké.

2008-ban az EU minden egyes régiójában a nők
foglalkoztatási rátája alacsonyabb volt, mint a férfiaké.
A lisszaboni stratégia női foglalkoztatási célja is
mintegy 20 százalékponttal alacsonyabb a férfiakénál.
2008-ban a férfiak és a nők közötti foglalkoztatási ráta
különbsége 33 régióban haladta meg a 20 százalékot.
7 Az EU alapjogi chartájának 21. cikke.
8 Különleges Eurobarométer 263.
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Külföldi születésűek
Az EU-n kívül születettek – vagyis a migráns hátterűek
– általában kevesebb foglalkoztatási lehetőséghez
férnek hozzá, mint az EU-ban születettek, és gyakran
szembesülnek a munkához jutás kulturális és nyelvi
akadályaival. A Munkaerő-felmérés (LFS) szerint az EU
munkaképes korú népességének közel 7%-a született
az EU-n kívül. Ez a szám minden hat régió közül csak
egyben haladja meg a 10%-ot, míg a felükben kevesebb,
mint 5%. A közép- és kelet-európai országokban, a balti
államoktól eltekintve, ezek a számok igen alacsonyak
(1% vagy kevesebb). E számok általában magasabbak
a fejlettebb régiókban, a nagyvárosokban, valamint a
turisztikai régiókban (1.61 térkép).
Az EU-n kívül született személyek foglalkoztatási aránya a
legtöbb tagállamban általában alacsonyabb (1.23 ábra).
Németországban, Dániában, Svédországban, a Benelux
államokban, Ausztriában, az Egyesült Királyságban
és Franciaországban az EU-n kívül született, 15–64
év közötti személyek foglalkoztatási rátája legalább
8 százalékponttal alacsonyabb, mint azoké, akik az
EU-ban születtek. Portugáliában, Spanyolországban,
Olaszországban, Görögországban, Máltán és Cipruson,
valamint a három balti államban ugyanakkor ez a ráta
4–8 százalékponttal magasabb.
Az utóbbi országok magasabb rátájának egyik oka
az is lehet, hogy az EU-n kívül születettek általában
a viszonylag magas foglalkoztatási rátájú régiókban
élnek. Ez magyarázatot ad a spanyolországi
munkanélküliségi ráták különbségének több mint felére
és az olaszországiaknak több mint harmadára, de a többi
ország esetében nem ad magyarázatot.

Az EU-n belüli szabad mozgás joga azt jelenti, hogy
az emberek szabadon mozoghatnak oda, ahol a
munkahelyek vannak vagy ahol a munkahelyek
vonzóbbak. Az EU-n kívülről származóknak azonban
nagyobb távolságokat kell megtenniük, és nagyobb
különbségek mutatkoznak a munkalehetőségekben és
az életminőségben, ha haza akarnak térni.
Az EU-n kívülről érkezett migránsok a munkaerőpiacon
is több akadállyal találkoznak, mint azok, akik a
tagállamokon belül mozognak. Az EU-n kívül születettek
átlagos foglalkoztatási rátája ezért 6 százalékkal
alacsonyabb, mint az EU-n belül született migránsoké.
Az EU-15-höz viszonyítva az USA-ban csaknem
kétszer akkora a külföldön születettek aránya (16%).
Kaliforniában 2008-ban a 18–64 évesek egyharmada
az USA-n kívül született (1.62 térkép). Az EU-n belül
egyetlen hasonló arányú régió van, Inner London, de
míg Kaliforniának 37 millió lakosa van, Inner Londonnak
3 millió.
Máshol, New Yorkban, New Jersey és Nevada államban
a népesség egynegyede külföldi születésű. Az EU-n
belül csupán Bécsben, Brüsszelben és Outer Londonban
nagyobb ez az arány. Az USA-ban csak 6 viszonylag
vidéki jellegű államban kevesebb 3%-nál a külföldi
születésű népesség aránya9. Ez az arány az EU-ban
86 NUTS 2 régióban, az összes régió egyharmadában
kisebb 3%-nál.

9 Maine, Mississippi, Montana, Észak és Dél-Dakota, valamint NyugatVirginia.
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A szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az alapvető szolgáltatásokhoz, mint például a kötelező iskolákhoz, az elsődleges egészségügyi ellátáshoz és
a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés mind az országok között, mind országokon belül különbözik. Az
1.24–1.26 ábrákban sorrendben találhatók az országok
annak megfelelően, hogy a népesség milyen aránya jelzett nehézséget e szolgáltatások elérésével kapcsolatban. Az országok közötti különbségek jelentősek. A kötelező iskolák esetében az arány a ciprusi, finnországi
és svédországi 9%-tól a portugáliai és lettországi 24%ig terjed. A banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést a
Hollandiában élők 4%-a, míg a Romániában élők 56%-a
ítélte nehéznek. Az elsődleges egészségügyi ellátásban
a számok az egyesült királyságbeli és franciaországi 6%
és a lettországi 35% között váltakoznak.
E különbségeken felül az ábrák a terület típusa alapján
is mutatják a hozzáférési nehézségeket jelző személyek
arányát (lásd a Városiasodás mértéke keretet az
1.1 szakaszban). A hozzáférés általában nehezebb a
gyéren lakott területeken. Mivel azonban az országok
népességének gyéren lakott területeken élő része
nullától kétharmadig terjed, a buborékok méretét az
ábrán kiigazítottuk, tükrözve az ország e területtípuson
élő, a szolgáltatáshoz nehezen hozzáférő népességének
arányát.
Például Belgiumban a gyéren lakott területeken élő
személyek 32%-a jut nehezen hozzá az elsődleges
egészségügyi szolgáltatásokhoz. Mivel azonban
Belgium lakosságának mindössze 4%-a él gyéren lakott
területeken, az elsődleges egészségügyi szolgáltatások
elérésében ezeken a területeken nehézségekkel
találkozó személyek csak az ilyen nehézségekkel
szembesülő belgiumi összes személy 12%-át képviselik.
Egyes országokban elhanyagolható különbségek vannak
a háromféle terület között a hozzáférési nehézségeket
jelzők aránya tekintetében. Ez a helyzet Franciaországban
és az Egyesült Királyságban az elsődleges egészségügyi
ellátás hozzáférhetősége tekintetében.
A fenti számok azonban az emberek közlésén alapulnak,
vagyis szubjektív véleményükön. Ez tükrözheti a
hozzáféréssel kapcsolatos elvárásaikat, ami pedig
különbözhet az országok között attól függően, hogy
az emberek mihez szoktak hozzá. E számok arról sem
tájékoztatnak, hogy az emberek milyen okból ütköznek
nehézségekbe, ami például eredhet a fizikai távolságból
vagy a megfizethetőség problémájából. Ennek
megfelelően a válaszok nem jelzik, hogy mit lehet tenni
a helyzet javítása érdekében.

Távoli vidéki területek
Az EU távoli vidéki népessége – akik bizonyos
távolságra élnek egy bármilyen méretű várostól –
általában lassabban növekedett (az EU-15-ben), vagy
gyorsabban csökkent (az EU-12-ben), mint egy város
közelében lévő vidéki régiókban (1.63 térkép). Az EU15-ben a távoli vidéki régiók természetes szaporodása
kisebb, mint egy nagyváros közelében lévő vidéki
régióké. A bevándorlás azonban hasonló. A középés kelet-európai régiókban ugyanakkor természetes
fogyás volt, és a régiók mindkét típusában elvándorlás
volt tapasztalható, de ez a távoli régiókban volt
magasabb.
A városoktól való távolság hatásai Mexikóban,
Kanadában és az USA-ban is megfigyelhetők
(1.64
térkép).
A népesség
mindegyikükben
növekedett a nagyváros közelében elhelyezkedő
vidéki régiókban, miközben a Mexikó és Kanada távoli
régióiban csökkent, az USA-ban pedig jóval kisebb
mértékben növekedett.
Az EU-15 vidéki régióiban a GDP növekedése más
mintát követett. 2000–2007 között a növekedés
magasabb volt a távoli vidéki régiókban, mint azokban,
amelyek egy nagyváros közelében vannak (0,5%-os
növekedés, szemben a mindössze 0,1%-ossal). Az
EU-12 országokban mindkét típusú régió lassabban
növekedett, mint más régiók, de egy nagyváros
közelében lévőkre ez erősebben volt jellemző.
Az EU-15-ben a nagyvárosközeli vidéki régiókban
magasabb a felsőfokú végzettségű munkaképes korú
népesség aránya (21%) mint a távoli régiókban (18%).
Az alacsony végzettségűek aránya sokkal nagyobb
a távoli vidéki régiókban (46%), mint azokban,
amelyek egy nagyvároshoz közel helyezkednek
el (33%). A közép- és kelet-európai országokban
az iskolázottsági szintben meglevő különbségek
csekélyebbek.
A foglalkoztatás ugyancsak nagyobb mértékben
nőtt az EU-15 távoli vidéki régióiban (évi 1,4%), mint
azokban, amelyek közel vannak egy nagyvároshoz
(évi 0,8%). Ennek eredményeként a kétféle régió
foglalkoztatási rátájában meglevő különbség közötti
olló szinte teljesen összezárult (mindkettőben
65–66%). A foglalkoztatás ugyanakkor az EU12 mindkét típusú régiójában hasonló ütemben
csökkent, és ennek következtében a távoli vidéki
régiók foglalkoztatási rátája (58%) alacsonyabb, mint
egy nagyváros közelében elhelyezkedőké (61%).
A távoli vidéki régiókban azonban magasabb a
mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, akikből,
különösen az EU-12-ben, jelentős arányt képviselnek
az önellátó gazdálkodást folytatók.

Az általános méltányossági célú politikák azon
területtípusokra koncentrálnak, amelyekben a legtöbb
nehézségeket jelző ember él (a legnagyobb buborék).
A területi kohéziót célzó politikák figyelmet fognak
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Nagyvárosközeli: A régió népességének legalább 50 %-a
közúton kevesebb, mint 45 percre él egy
legalább 50 000 lakosú nagyvárostól
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fordítani arra is, hogy csökkentsék a három területtípus
közötti különbségeket, ahol ezek különösen nagyok.
A kisbolt elérhetősége különösen fontos az idősebbek
és a fogyatékkal élők, valamint azok számára, akik nem
engedhetnek meg maguknak egy autót, vagy gyéren
lakott területen élnek. A Bizottság egy nemrég közzétett
jelentése10 rámutatott, hogy a 10 000 lakos alatti városok
lakói 2008-ban jóval kevésbé voltak elégedettek az
általuk elérhető üzletek közötti választékkal. A jelentés
rámutatott, hogy az az újabb keletű tendencia, hogy kis
üzletcsoportokat hoznak létre városokban és falvakban,
és az erősebb e-kereskedelmi szektor elősegítheti e
választékhiány kezelését.

1.25
50

Közbiztonság és bizalom
A bűnözési adatok kihatnak arra, hogy az emberek
mennyire érzik biztonságban magukat, és milyen a bizalmi
szintjük (1.27 ábra). Az erőszakos bűncselekmények
és gyilkosságok bő tálalása a médiában különösen
táplálja a biztonság hiányának érzetét, még akkor is, ha
bűncselekmények arányszámai csökkennek.
Szerencsére, a gyilkossági ráták általában alacsonyak az
EU-ban. 20 tagállamban kevesebb mint két gyilkosság
jut 100 000 főre (1.65 térkép). Csak 6 EU régióban volt ez
a ráta 100 000 főre számítva 5 vagy nagyobb. A legmagasabb ráták Litvániában, Észtországban és Korzikában
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10 Európai Bizottság, A kereskedelem és a forgalmazás piacának
felügyelete, COM(2010) 355.
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voltak, ahol 100 000 főre 8 vagy több gyilkosság esett.
Azokban a tagállamokban, amelyekben elérhetők konzisztens adatok, a gyilkossági ráták csökkentek vagy
alacsonyak maradtak. Az egyedüli kivétel Portugália,
amelyben a gyilkossági ráta 1998 óta évente közel 5%kal emelkedett.
Az USA-ban a gyilkossági ráta 100 000 főre 5,5, ami
csaknem háromszorosa az EU-átlagnak. Az USA 50
állama közül csak 7-ben kisebb a gyilkossági ráta
kettőnél 100 000 főre vetítve (1.66 térkép), míg 25
államban, vagyis az államok felében ez az arányszám 5
vagy magasabb. E magasabb arányszámra különböző
magyarázatok vannak, például a kulturális különbségek,
az USA társadalmának heterogenitása, a magasabb
szegénységi arányszámok és a tűzfegyverekhez való
egyszerű hozzáférés.
A bűnözéssel, erőszakkal és vandalizmussal kapcsolatos
problémák a sűrűn lakott területekre koncentrálódnak,
ahol 5 személy közül átlagosan egy jelzett ilyen
problémákat. A közbenső területeken tíz személy
közül csak egy jelzett problémákat, a ritkán lakott
területeken pedig még kevesebben (1.28 ábra). A zajjal
és szennyezéssel kapcsolatos problémákat ugyancsak
gyakrabban jelentették a sűrűn lakott területeken, mint
másutt.
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Az Urban Audit városstatisztikai felmérés az életminőség
érzékeléséről1
Az Urban Audit városstatisztikai felmérés az életminőség érzékeléséről 75 európai
város lakosainak elégedettségét méri. Ennek keretében 16 város lakóinak 7 mutatóra
adott válaszait vizsgálták az EU egészére vonatkozó helyzet illusztrálása céljából.
A megkérdezetteknek meg kellett ítélniük, mennyire elégedettek azon városok
következő jellemzőivel, amelyekben élnek: közösségi közlekedés, levegőminőség,
közbiztonság, a városi irányítás minősége, munkalehetőségek, a lakhatás költsége
és rendelkezésre állása, valamint a külföldiek beilleszkedése. Az eredményeket
pókhálódiagramokban jelölték (1.29 ábra), és összehasonlították az elégedettség
mediánjával az EU-ban.
Meg kell jegyezni, hogy az elégedettség nem abszolút mutató, hanem relatív
mérőszám, amely a lakosok érzékelését az elvárásaikkal hasonlítja össze. Például a
kisvárosokban élők igen elégedettek lehetnek az alapszintű közösségi közlekedési
szolgáltatásokkal, miközben a nagyvárosokban élők jobbat várhatnak el.
A város nagysága különösen lényeges. A levegőminőség például általában csak
nagyobb városokban jelent problémát. Hasonlóképpen, a lakhatás költsége és
rendelkezésre állása sokkal inkább probléma a nagyvárosokban, különösen a
fővárosokban, mint a kisebb városokban.
Ezt megerősíti Rostock, Groningen, Lipcse és Karácsonkő (Piatra Neamţ) példája,
amelyekben mind a levegőminőséggel, mind a lakhatás rendelkezésre állásával
kapcsolatban igen magas elégedettséget regisztráltak.
A nagyvárosokban a rossz levegőminőséggel és a lakhatás rendelkezésre állásával
kapcsolatos problémákat részben ellensúlyozza a munkalehetőségek nagyobb
bősége. Ez a helyzet például Párizsban, Londonban és Varsóban, amelyekben az
általános elégedettség hasonló az EU átlagához.
Egyes kisebb fővárosokban – Bécsben, Stockholmban és Helsinkiben – nagyobb
elégedettséget regisztráltak az irányítás minőségével, és az itt élő emberek általában
elégedettebbek, mint más fővárosokban.
Budapest és Szófia lakosai különösen elégedetlenek a városuk irányításával, a
közbiztonsággal és a levegőminőséggel, míg az athéniek igen elégedetlenek a legtöbb
tényezővel, és csak a közösségi közlekedés és a lakhatás tekintetében regisztráltak
az EU-átlaghoz hasonló elégedettségi szintet (ebben közrejátszhatnak az olimpiai
játékokhoz kapcsolódó beruházások).
Az elégedettségi szint a kisebb városokban, eltekintve a levegőminőségtől és a
lakhatástól, a konkrét jellemzőiket tükrözi. A legtöbb elégedett lakos Groningenben
és Karácsonkőben él, a legkevesebb Palermóban, és az athéniek is csak kevéssel
elégedettebbek.

1 A „Felmérés az EU 75 városában: milyennek érzékelik életminőségüket a városlakók”
vizsgálatot 2009-ben folytatták le, hogy megmérjék 75 EU-beli, horvátországi és törökországi
város életminőségével kapcsolatos érzékelést. 2006-ban hasonló felmérést végeztek. http://
ec.europa.eu/regional_policy/themes/urban/audit/index_hu.htm

Ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról

101

I. fejezet: Gazdasági, társadalmi és területi helyzet és tendenciák

1.29 A lakosok elégedettségének mértéke az életminőség vonatkozásaival kiválasztott
városokban, 2009
Groningen (NL)

Karácsonkő (RO)

Munkalehetőségek

Munkalehetőségek
A lakhatás költsége és
elérhetősége

A városirányítás
minősége

A külföldiek
beilleszkedése

Közbiztonság

Levegőminőség

Tömegközlekedés

Bordeaux (FR)

Levegőminőség

Tömegközlekedés

Rostock (DE)
Munkalehetőségek
A lakhatás költsége és
elérhetősége

A városirányítás
minősége

A külföldiek
beilleszkedése

Közbiztonság

Tömegközlekedés

Lipcse (DE)

A lakhatás költsége és
elérhetősége

A városirányítás
minősége

A külföldiek
beilleszkedése

Közbiztonság

Levegőminőség

Tömegközlekedés

Stockholm (SE)
Munkalehetőségek

Munkalehetőségek
A lakhatás költsége és
elérhetősége

A városirányítás
minősége

A külföldiek
beilleszkedése

Közbiztonság

Levegőminőség

Tömegközlekedés

Helsinki (FI)

A lakhatás költsége és
elérhetősége

A városirányítás
minősége

A külföldiek
beilleszkedése

Közbiztonság

Levegőminőség

Tömegközlekedés

Bécs (AT)
Munkalehetőségek

A városirányítás
minősége

Közbiztonság

Levegőminőség

Munkalehetőségek
A lakhatás költsége és
elérhetősége

A külföldiek
beilleszkedése
Tömegközlekedés

Város
EU-medián
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A külföldiek
beilleszkedése

Közbiztonság

Munkalehetőségek

Levegőminőség

A lakhatás költsége és
elérhetősége

A városirányítás
minősége
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A városirányítás
minősége

Közbiztonság

Levegőminőség

A lakhatás költsége és
elérhetősége

A külföldiek
beilleszkedése
Tömegközlekedés
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Varsó (PL)

London (UK)
Munkalehetőségek

Munkalehetőségek
A lakhatás költsége és
elérhetősége

A városirányítás
minősége

A külföldiek
beilleszkedése

Közbiztonság

Levegőminőség

A lakhatás költsége és
elérhetősége

A városirányítás
minősége

A külföldiek
beilleszkedése

Közbiztonság

Levegőminőség

Tömegközlekedés

Tömegközlekedés

Madrid (ES)

Párizs (FR)
Munkalehetőségek

Munkalehetőségek
A lakhatás költsége és
elérhetősége

A városirányítás
minősége

A külföldiek
beilleszkedése

Közbiztonság

Levegőminőség

A lakhatás költsége és
elérhetősége

A városirányítás
minősége

A külföldiek
beilleszkedése

Közbiztonság

Levegőminőség

Tömegközlekedés

Szófia (BG)

Tömegközlekedés

Budapest (HU)
Munkalehetőségek

Munkalehetőségek
A lakhatás költsége és
elérhetősége

A városirányítás
minősége

A külföldiek
beilleszkedése

Közbiztonság

Levegőminőség

Levegőminőség

Tömegközlekedés

Levegőminőség

Tömegközlekedés

Athén (EL)

Munkalehetőségek

Közbiztonság

A külföldiek
beilleszkedése

Közbiztonság

Palermó (IT)
A városirányítás
minősége

A lakhatás költsége és
elérhetősége

A városirányítás
minősége

Munkalehetőségek

A lakhatás költsége és
elérhetősége

A külföldiek
beilleszkedése

A városirányítás
minősége

Közbiztonság

Levegőminőség

Tömegközlekedés

A lakhatás költsége és
elérhetősége

A külföldiek
beilleszkedése
Tömegközlekedés

Megjegyzés: A városok alacsonytól magas eredmény felé vannak sorba állítva. A grafikon közepén a város legalacsonyabb eredménye
van, és a grafikon szélén a felmérés legmagasabb eredménye.
Forrás: Urban Audit városstatisztikai felmérés az életminőség érzékeléséről
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2.3 Jövedelem, szegénység és nélkülözés
Jövedelem és természetbeni transzferek
A háztartások jövedelmének országok közötti
összehasonlítása egyszerűen pénzügyi fogalmak alapján
torzítást eredményez, mert nem veszi figyelembe
a kormányok által finanszírozott vagy támogatott
szolgáltatásokat (természetbeni juttatások vagy
transzferek), mint például az egészségügyi ellátást,
az oktatást valamint a gyermekek és az idősebbek
gondozását.
A háztartások nettó kiigazított rendelkezésre álló
jövedelme (1.67 térkép) korrigálja a természetbeni
transzferek e különbségeit, amint azt a Stiglitz-SenFitoussi jelentés javasolta. Ez döntő jelentőségű,
mivel Dániában és Svédországban mintegy 43%-kal,
illetve 39%-kal növeli a háztartások nettó elkölthető
jövedelmét, szemben a mindössze 3%-kal Szlovéniában
és a 11%-kal Görögországban. A legtöbb tagállamban a
természetbeni transzferek mintegy 15–25%-kal növelik
a háztartások nettó rendelkezésre álló jövedelmét.
E típusú kiigazítás nélkül a háztartások jövedelmét
alábecsülnék azokban az országokban, amelyekben
széles körű közszolgáltatások valósulnak meg (mint
például az északi tagállamokban), és túlbecsülnék
azokban, amelyekben a háztartásoknak a rendelkezésre
álló jövedelmükből kell fizetniük e szolgáltatások
legtöbbjéért.
Az EU régiói között a háztartások nettó kiigazított
jövedelme terén a különbségek kisebbek, mint az
egy főre jutó GDP-nél, de így is jelentősek. Például
Románia és Bulgária csaknem valamennyi régiójában a
jövedelmek az EU-átlag egyharmada alatt vannak, míg
az EU-15 11 régiójában a jövedelmek az EU-átlagot több
mint egyharmaddal meghaladják.
A természetbeni transzferek kiigazításai jelenleg csak
23 tagállamban érhetők el. Ezenkívül a természetbeni
transzferek nem rendelhetők hozzá adott háztartásokhoz. Ennek megfelelően a szegénységi kockázat arányszámai ezeket a természetbeni transzfereket nem veszik figyelembe. A természetbeni transzferek regionális
megoszlásáról nincsenek információk – az itt bemutatott becslések feltételezik, hogy ez megfelel a lakosság
megoszlásának.

A lakhatási költségek nem részei a jövedelemnek
és a szegénységi kockázat arányszámainak
Az emberek jólétének és társadalmi részvételének
egyik fő meghatározója a megfizethető és megfelelő
lakhatáshoz való hozzáférés. Egy közelmúltbeli
Eurobarométer-felmérés szerint az EU-ban élő
személyek 26%-a számára az a tény, hogy a megfelelő
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A GDP nem azonos a jövedelemmel
Az egy főre jutó GDP-t gyakran használják a
jövedelem helyettesítőjeként, és a magas egy főre
jutó GDP-vel rendelkező régiókat prosperálóknak
tekintik. Az egy főre jutó GDP azonban a háztartások
jövedelmének alkalmatlan helyettesítője.
Az egy főre jutó GDP különbségei a háztartások
nettó kiigazított rendelkezésre álló jövedelmeiben
történő változásoknak csak 60%-ára adnak
magyarázatot. A régiók sorrendjében meglevő
különbség is jelentős. 17 régió áll 100 vagy több
hellyel előrébb az egyik mutató tekintetében, mint
a másikéban. 66 régió rangsorolása több mint 50
hellyel változik. Például a brüsszeli régió egy főre
jutó GDP-je a harmadik legnagyobb az EU-ban, de
a háztartások nettó kiigazított rendelkezésre álló
jövedelme tekintetében csak a 142. helyet foglalja
el (1.4 térkép). Számos régióban ezért az egy főre
jutó GDP nem tükrözi a háztartások jövedelmének
viszonylagos szintjét.
A között az öt legfelső NUTS 2 régió között,
amelyekben az egy főre jutó GDP a legmagasabb,
négyben a befelé irányuló ingázás jelentősen
felduzzasztja az egy főre jutó GDP-t. Mivel az
ingázásról nincsenek pontos adatok, az általuk
okozott torzítás jelentős része a teljes nagyvárosi
régió adatának kiszámításával igazítható ki
(vagyis egyes olyan környező NUTS 2 régiók
beszámításával, ahonnan az ingázás származik), és
ezáltal pontosabb becslés adható a lakosságukhoz
viszonyított gazdasági tevékenységükről. Például
Inner London egy főre jutó GDP-je az EU átlag 336%a, miközben a londoni nagyvárosi régióban ez az
átlag 164%-a, Brüsszel esetében 233%, szemben a
brüsszeli nagyvárosi régió 147%-ával, Hamburgban
pedig ugyanezek a számok 200%, ill. 154%.
A jövedelem a GDP-vel sem azonos. Két tagállamban
a különbség különösen nagy. Írországban az egy
főre jutó GDP a második legmagasabb az EU-ban,
de egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI)
14%-kal alacsonyabb, és csak a 8. legmagasabb az
EU-ban. Luxemburg GNI-je 25%-kal alacsonyabb a
GDP-jénél. A két mutató közötti fő különbség az,
hogy a GNI figyelembe veszi a vállalatok külföldre
küldött és külföldről kapott jövedelmét, valamint a
magánszemélyek átutalásait, de nem tartalmazza
az országon kívül élő alkalmazottak keresetét (és ily
módon korrigálja az ingázás hatását).
2006-ban Luxemburg GDP-jének 17%-át a
Luxemburgon kívül élő alkalmazottak keresete tette
ki. Ugyanez a különbség érvényes regionális szinten
is, de a bruttó jövedelemről regionális adatok nem
állnak rendelkezésre. Számos régióban azonban
valószínű, hogy az ott megtermelt gazdasági
vagyon jelentős része más régiókba és országokba
kerül.
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Canarias

Guyane

Guadeloupe
Martinique

Réunion

Açores

Madeira

REGIOgis

1.67 A magánháztartások nettó rendelkezésre álló jövedelme (PPCS), 2007
Index, EU–27 = 100
< 63,3
63.3
63.3 - 93,8
63,3
93.8
93.8 - 108,3
93,8
108.3
108.3 - 116,7
108,3
116.7
116.7 - 124,2
116,7
124.2
>= 124,2
124.2

EU-27 = 17 606 vásárlóerő-egység lakosonként (a PPCS
fogyasztói árakon mérve)
A nettó kiigazított rendelkezésre álló jövedelem magában
foglalja a „természetbeni transzfereket”. Ez tartalmazza a
szolgáltatásokat, úgy mint az oktatást, az egészségügyi
ellátást és az olyan egyéb közszolgáltatásokat, amelyeket
ingyen vagy a beszerzési költség alatt bocsátanak rendelkezésre.
RO: kiigazítás nélkül
Forrás: Eurostat, DG REGIO becslések
CY, LU, MT: 2. európai életminőség-felmérés (EQLS), Eurofound.
0

500 km

© EuroGeographics – A nemzeti térképész szolgálatok európai szövetsége
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Canarias

Guyane

Guadeloupe
Martinique

Réunion

Açores

Madeira

REGIOgis

1.68 A szociális transzferek után a szegénység kockázatának kitett népesség, 2008
A teljes népesség %-ában
< 11,1
11.1
11.1 - 13,1
11,1
13.1
13.1 - 15,9
13,1
15.9
15.9 - 20,4
15,9
20.4
>= 20,4
20.4

EU-27 = 17
A szegénység kockázata úgy határozható meg, mint olyan egyenlősített (azaz a háztartás méretével és összetételével
kiigazított) rendelkezésre álló jövedelemmel való rendelkezés, amely kevesebb, mint a nemzeti medián 60%-a.
Az Európa 2020 célkitűzése legalább 20 millió ember kiemelése a szegénység és a kirekesztés kockázatából.
Ez azokat az embereket tartalmazza, akiket a szegénység kockázata fenyeget, vagy anyagilag súlyosan nélkülöznek,
és/vagy igen alacsony munkaintenzitású háztartásokban élnek.
Forrás: DE: 2008-es adatok Microcensus - DESTATIS; FR: 2007-es adatok;
PT: a HBS 2005-ön alapulnak; NL: CBS - 2008;
UK: átlag alatti jövedelmű háztartások - 2007/09; minden egyéb adat EU-SILC.
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lakhatás túl drága, a fő oka annak, hogy miért
szegények. A szegénységi küszöb11 alatti jövedelmű
személyek a lakhatásra viszonylag többet költenek,
mint a szegénységi küszöb fölött élők (az EU átlagában
az elkölthető jövedelem 33%-át, szemben az utóbbi
csoport 17%-ával), és 39%-uk jelezte, hogy a lakhatási
költségek terhet jelentenek a számukra (szemben a
szegénységi küszöb fölötti jövedelműek 7%-ával).
Ezenkívül rosszabb lakásviszonyok között élnek, mintegy
27%-uk él túlzsúfolt lakásban, szemben a lakosság
többi részének 15%-ával, ezenkívül 38%-ukat érinti
legalább egy lakhatási nélkülözést jelentő tényező12.
A lakhatási költségeket jelenleg az EU szintjén és a
legtöbb országban nem veszik figyelembe a szegénység
kockázatának mutatójaként.

Relatív szegénység: a szegénységi
kockázatnak megfelelő jövedelem a nemzeti
jövedelem mediánjával összevetve
2008-ban az EU-ban a népesség 17%-ának volt a társadalmi transzferek utáni jövedelme 60%-kal azon ország elkölthető jövedelmének mediánja alatt, amelyben
élnek – vagyis a szegénységi kockázati ráta alatt. Ez az
arányszám 20% volt a gyermekeknél és 19% a 65 éves és
idősebb személyeknél. A munkanélkülieknél a ráta jóval
magasabb, 44% volt.
A regionális különbségek is jelentősek. A szegénységi
kockázattal élők aránya kisebb, mint a népesség 6%-a
Trentóban, Prahában és Jihozápadban, míg több mint
35% a spanyolországi Ceutában és Extremadurában,
valamint az olaszországi Campaniában, Siciliában és
Calabriában (1.68 térkép).
Egy országon belül a regionális fejlettség szintje jelentősen kihat a szegénység kockázatára. A kevésbé fejlett régiókban általában magasabbak a ráták, míg a legfejlettebb régiókban általában jóval alacsonyabbak. Ez világosan látható az Egyesült Királyságban, Spanyolországban
, Olaszországban és Németországban.
Egyes országokban a fővárosi régióban alacsonyabb a
szegénységi ráta, mint az országos átlag, mint például
Spanyolországban, Portugáliában, Szlovákiában, a Cseh
Köztársaságban, Lengyelországban, Finnországban
11 A hagyományosan az egyes országok ekvivalens rendelkezésre
álló háztartási jövedelme mediánjának 60%-aként mérve (az
„ekvivalens” jelentése: a háztartások mérete és összetétele
alapján kiigazítva). A medián 60%-a alatti személyek tekinthetők
szegénységi kockázatnak kitettnek.
12 Az elégtelen lakáskörülmények elemei: nedves falak, beázó tetők
vagy korhadt ablakok, fürdőszoba vagy zuhanyozó hiánya a lakásban;
a család kizárólagos használatára szolgáló lakáson belüli vízöblítéses
vécé hiánya. A lakhatási költségek és az elégtelen lakáskörülmények
átfogó elemzésével kapcsolatban lásd a szociális védelemről és a
társadalmi befogadásról szóló 2010. évi együttes jelentést: http://
ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=757&langId=hu és a 2009. évi
jelentést a szociális helyzetről http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=501&langId=hu

és Svédországban. Másokban a fővárosi régióban magasabb a szegénységi ráta, mint például Brüsszelben,
Londonban, Bécsben és Berlinben. Mind a négy esetben
ez azt tükrözheti, hogy a szegénységi kockázattal élők a
nélkülöző belvárosi területekre koncentrálódnak.
A szegénységi kockázati rátát egy nemzeti mércével ös�szehasonlítva mérik, ami az EU-n belül jelentős eltéréseket mutat. A megélhetési költségek különbségeivel kiigazítva (vásárlóerő-egységben kifejezett értékek) az
egyszemélyes háztartás szegénységi küszöbe az évi a romániai mintegy 1900 vásárlóerő-egységtől, a bulgáriai
2800 vásárlóerő-egységtől, a lengyelországi, magyarországi és szlovákiai mintegy 4 000 vásárlóerő-egységen
keresztül mintegy 10 tagállam több mint 10 000 vásárlóerő-egységéig és Luxemburg 16 500 vásárlóerő-egységéig terjed. A szegénységi küszöb ezért 4–5-ször magasabb a legmagasabb jövedelmi szintű országokban,
mint azokban, amelyekben a legalacsonyabb a jövedelmi szint. A szegénységi kockázat ezért igen eltérő jövedelmi szintet jelent az előbbiekben, mint az utóbbiakban.

Abszolút szegénység: anyagi nélkülözés
Az anyagi nélkülözés mérése a szegénység kockázatával
szemben lehetőséget ad az abszolút jövedelem e
különbségeinek figyelembevételére, mivel áruk és
szolgáltatások egy közös halmazához viszonyítva mérik.
Összehasonlítási célokból a következő kilenc tételből
legalább három kényszerű hiányaként határozták meg;
a váratlan kiadások kifizetésének képessége, évi egyheti,
az otthontól távol töltött szabadság kifizetésének
lehetősége, a számlák kifizetése (jelzálog- vagy bérleti
díjak, közüzemi számlák, részletfizetések vagy egyéb
hiteltörlesztések), minden második nap húst, baromfit
vagy halat tartalmazó étkezés lehetősége, a lakás
megfelelő melegen tartásának képessége, mosógép,
színes tévé, telefon vagy gépkocsi megfizetésének
képessége.
Mint ilyen, figyelembe veszi a megtakarításokat és a
felhalmozott vagyont, amelyeket a szegénységi kockázati
ráta nem, és ami azt jelenti, hogy egy háztartás nem
feltétlenül tapasztal anyagi nélkülözést, ha a jövedelme
a szegénységi küszöb alá csökken. Figyelembe veszi
az emberek képességét pénzügyeik kezelésére is13.
Egyes viszonylag magas jövedelmű háztartások is
anyagi nélkülözést tapasztalhatnak, mivel nem tudják
megfelelően kezelni a pénzügyeiket.
Az EU-ban élők mintegy 17%-áról állapították meg
e mutató alapján, hogy anyagilag nélkülözött 2008ban. Ez a szám azonban jóval magasabb az alacsony
jövedelmű országokban, mint a prosperálókban. Az EU15-ben az anyagilag nélkülözök aránya jóval nagyobb
13 OECD (2005) A pénzügyi alapismeretek javítása: Kérdések és
politikák elemzése. Párizs.
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1.69 Súlyos anyagi nélkülözésben szenvedő népesség, 2008
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Súlyos anyagi nélkülözésnek minősül, ha valaki a felmérésben meghatározott 9
tétel közül nem képes megfizetni 4-et vagy többet. Az Európa 2020 célkitűzése
legalább 20 millió ember kiemelése a szegénység és a kirekesztés kockázatából.
Ez azokra az emberekre terjed ki, akiket szegénységi kockázat fenyeget és/vagy
anyagilag súlyosan nélkülöznek és/vagy igen alacsony munkaintenzitású
háztartásokban élnek.
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Portugáliában és Görögországban (22–22%), mint az
EU-15 átlagában (13%).
Az Európa 2020 célkitűzése14, hogy 20 millió embert
emeljen ki a szegénységi kockázatból és a kirekesztésből.
A választott mutatószám azon emberek számát fedi
le, akiket szegénységi kockázat fenyeget és/vagy
anyagilag súlyosan nélkülöznek és/vagy igen alacsony
munkaintenzitású háztartásokban élnek.
A súlyos anyagi nélkülözés (a fent felsorolt 9 tételből
legalább 4-et nem képesek megfizetni) jelentős
különbségeket mutat a tagállamok között. Luxemburg,
Svédország, Hollandia, Dánia népességének kevesebb
14 A tagállamok javaslatot tehetnek
prioritásaiknak megfelelő mutatókra.

a

körülményeiknek

és

mint 2%-a súlyosan anyagilag nélkülöző, míg Románia
és Bulgária esetében ez az arány több mint 30%
(1.69 térkép).
Az igen alacsony munkaintenzitású háztartásokban élő
személyek aránya a legtöbb tagállamban 4 és 7% körül
mozog. Magyarországon és az Egyesült Királyságban
azonban ez a szám 2008-ban meghaladta a 12%-ot
(1.30 ábra).
Az Európa 2020 célkitűzésben alkalmazott három
kritérium kombinációja négyből csaknem egy EU lakost
minősít szegénységi kockázatnak vagy kirekesztésnek
kitettnek (1.31 ábra). A népességből való e részesedés
tekintetében számottevő különbségek vannak a
hollandiai, csehországi és luxemburgi valamivel több
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Megjegyzés: Az országok sorrendje az anyagilag nélkülöző népesség aránya szerint. Az „anyagilag nélkülöző” olyan háztartásban él, amelyben 9 fontos tétel közül legalább 3 hiányzik.
Forrás: Eurostat, EU-SILC

mint 15%, illetve a bulgáriai 38% és a romániai 44%
között.

Nélkülözés és szegénység a városiasodás
mértéke alapján
Az anyagi nélkülözést tapasztaló népesség aránya jóval
(20, ill. 14 százalékponttal) magasabb Románia és Bulgária
ritkán lakott területein, mint e két ország más részein.
A legtöbb tagállamban azonban az anyagi nélkülözés
azonos vagy kisebb az ilyen területeken (1.32 ábra). Ez
különösen így van azokban az országokban, amelyekben
viszonylag alacsony az anyagi nélkülözés aránya. Az
anyagi nélkülözés csökkenésével ezért ily módon úgy

1.33

tűnik, hogy a ritkán lakott területen való élés hátrányai
olyan mértékben csökkennek, hogy az a sűrűn lakott
területeken válik szembetűnőbbé. A súlyos anyagi
nélkülözés esetén ez a minta még markánsabb: három
tagállam közül kettőben a súlyos anyagi nélkülözés
aránya magasabb a sűrűn lakott területeken, mint a
gyéren lakottakban (1.33 ábra).
Hasonló minta mutatkozik a népesség azon részével
kapcsolatban, amely nem képes kifizetni a váratlan
pénzügyi kiadásokat (1.34 ábra). Gyéren lakott
területeken jelentősen magasabb ráták elsősorban
a közép- és kelet-európai tagállamokban fordulnak
elő. A nyugati tagállamokban ezek a ráták általában a

Az anyagilag súlyosan nélkülöző népesség aránya az urbanizáció mértéke
szerint, 2008
Sűrűn lakott
A területen lakó teljes népesség %-ában
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A buborékok mérete arányos az anyagilag súlyosan nélkülöző népességgel területenként az anyagilag súlyosan nélkülöző teljes népesség %-ában

35
30
25
20
15
10
5
0
EU-27

LU SE NL DK ES FI MT UK EE DE FR IE BE AT SI CZ

IT CY PT EL SK LT PL HU LV BG RO

Megjegyzés: Az országok sorrendje az anyagilag súlyosan nélkülöző népesség aránya szerint. Az „anyagilag súlyosan nélkülöző” olyan háztartásban él, amelyben 9 fontos tétel
közül legalább 4 hiányzik.
Forrás: Eurostat, EU-SILC
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1.34

A váratlan pénzügyi kiadásokat kifizetni nem képes népesség aránya
az urbanizáció mértéke szerint, 2008

A terület lakosságának %-ában
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Megjegyzés: Az országok sorrendje a váratlan pénzügyi kiadásokat kifizetni nem képes népesség aránya szerint
Forrás: Eurostat, EU-SILC
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Megjegyzés: Országok a szegénységi kockázatnak kitett népesség arányának a sorrendjében
Forrás: Eurostat, EU-SILC

gyéren lakott területeken alacsonyabbak, a sűrűn lakott
területeken pedig magasabbak.

sűrűn lakott területeken, mint amit a grafikon mutat, ha
a jövedelmet kiigazítják e különbségekkel.

A szegénységi küszöb alatti jövedelmű népesség
aránya hasonló mintát követ, de kevésbé egységesen
(1.35 ábra). Ez a mutató azonban számos hátránytól
szenved, ha a területeket a városiasodás mértéke alapján
vetjük össze, mivel nem veszi figyelembe a megélhetési
költségek közötti különbségeket, és azt sem, hogy a
lakás a család tulajdonában van, vagy bérli azt. Mivel a
megélhetési költség átlagosan magasabb a sűrűn lakott
területeken15, és több család bérli a lakását, a szegénységi
kockázattal élő személyek aránya magasabb lehet a
15 Lásd például a Német Szövetségi Építés-, Város- és Térségfejlesztési
Intézet (BBSR, www.bbsr.bund.de) regionális árindexét.
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Az anyagi nélkülözés, a szegénységi kockázat és a jövedelem változásai hat kevésbé
fejlett tagállamban
Lengyelországban, Szlovákiában, és a három balti államban az anyagilag nélkülöző népesség aránya 2005 és 2008 között
15–25 százalékponttal csökkent (bár a válság ennek újbóli növekedéshez vezethetett, különösen a három balti államban).
Figyelembe véve, hogy a háztartások nettó kiigazított jövedelme (a természetbeni transzferek figyelembevételével) e
három év alatt 15–34%-kal nőtt, ami a legmagasabb növekedéseket jelentette az EU-ban, ez nem jelenthet meglepetést
(1.12 táblázat).

1.12 Az anyagi nélkülözés és a háztartások nettó jövedelmének változásai hat
kevésbé fejlett tagállamban, 2005–2008
Anyagi nélkülözés
2005
2008
(a teljes lakosság
%-ában)
Észtország
Lettország
Litvánia
Magyarország
Lengyelország
Szlovákia

27
56
52
40
51
43

12
35
27
37
32
28

2005–2008
(változás %
pontban)
-15
-21
-25
-3
-19
-15

Háztartások nettó kiigazított
jövedelme
2005
2008
2005–2008
PPCS1 lakosonként %-os változás
reálértékben
7 476
6 797
7 980
9 704
7 986
8 342

9 773
9 585
10 519
10 122
10 007
10 933

28
34
28
-2
15
19

1 A fogyasztói kiadások vásárlóerő-egységben
Forrás: Eurostat

Azonban csak Lengyelországban és Szlovákiában csökkent a szegénységi kockázati ráta. Az, hogy ez az arányszám a többi
országban nem ment lejjebb, a növekvő átlagjövedelemnek köszönhető, amely évről évre növelte a szegénységi küszöböt.
A 2005-ben megállapított szegénységi küszöbhöz viszonyítva azonban a szegénységi kockázatnak kitett népesség aránya
mind a hat országban a felére zuhant (1.13 táblázat).

1.13 Szegénységi kockázati ráták hat kevéssé fejlett tagállamban,
2005–2008
A medián 60%-a alatti jövedelmű lakosság a teljes népesség %-ában
% pontos
2005
2008
% pontos
2008, a
változás
változás
2005-ös
2005–2008 küszöbhöz képest1 2005–2008
Észtország
Lettország
Litvánia
Magyarország
Lengyelország
Szlovákia

18
19
21
13
21
13

19
26
20
12
17
11

1
7
-1
-1
-4
-2

5
7
5
9
8
5

-13
-12
-16
-4
-13
-8

1 A 2005-ös szegénységi küszöb alatti jövedelmű népesség %-a 2008-ban
Forrás: Eurostat, EU-SILC

Magyarországon az anyagilag nélkülözőként mért népesség részesedése ebben az időszakban mindössze 3 százalékponttal
csökkent, 40%-ról 37%-ra. 2005-ben Magyarországon volt a második legalacsonyabb ráta e hat ország közül. 2008-ban
pedig már Magyarországé volt a legmagasabb ráta. Az említett időszakban a háztartások rendelkezésre álló jövedelme
reálértékben ténylegesen csökkent, ami a kismértékű csökkenés fő oka. 2008-ban ezért a jövedelem a szlovákiai és litvániai
alá esett.
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A feljebb felsorolt hat ország jövedelmének csökkenése növelte-e a boldogságot vagy az életszínvonallal való
elégedettséget? Bár az időszakok nem pontosan azonosak, ötben közülük egyértelmű jelei láthatók a boldogság
növekedésének. Magyarországon ugyanakkor mind a boldogság, mind az életszínvonallal való elégedettség csökkent
(1.14 táblázat).

1.14 A boldogság és az életszínvonallal való elégedettség indexei hat
kevésbé fejlett tagállamban, 2003–2007
Boldogsági index1

Észtország
Lettország
Litvánia
Magyarország
Lengyelország
Szlovákia

2003

2007

6,8
6,4
6,4
7,1
6,9
6,5

7,4
6,8
7,3
7,0
7,4
7,5

Életszínvonallal való elégedettségi
index2
2003–2007
2003
2007
2003–2007
(% pontos
(% pontos
változás)
változás)
0,6
0,4
0,9
-0,1
0,5
1,0

5,9
5,5
5,4
5,9
6,2
5,7

6,7
6,0
6,3
5,6
6,9
6,7

0,8
0,5
0,9
-0,3
0,7
1,0

1 A következő kérdésre adott válaszok átlaga: Mindent egybevetve, egy 1-től 10-ig terjedő skálán mennyire tartja
magát boldognak? Az 1 azt jelenti, hogy nagyon boldogtalan, a 10 pedig azt, hogy nagyon boldog
2 A következő kérdésre adott válaszok átlaga: Mindent egybevetve, mennyire elégedett az életszínvonalával
jelenleg? Kérjük, mondja meg egy 1-től 10-ig terjedő skálán, ahol az 1 azt jelenti, hogy nagyon elégedetlen, a 10
pedig azt, hogy nagyon elégedett
Forrás: EUROFOUND, EQLS 2003 & 2007

2.4 ENSZ humán fejlettségi mutató és
humán szegénységi mutató
Az ENSZ kidolgozta a humán fejlettségi mutatót (HDI)
annak hangsúlyozására, hogy a fejlettség szempontjából
más tényezők is fontosak, mint a gazdasági tevékenység
és ennek növekedése. A HDI a születéskor várható élettartamon, az egy főre jutó GDP-n, az írástudás és a beiskolázottság mértékén alapul. Az EU-n belül azonban ez a
mutató jelentős korrelációt mutat az egy főre jutó GDPvel, mivel az írástudás, a beiskolázottság és a születéskor
várható élettartam globális összehasonlításban egyformán viszonylag magas.
Hogy jobb áttekintést nyerjenek az EU-n belüli humán
fejlettség sokféleségéről, EU regionális HDI-t számítanak,
amely tartalmazza az egészségben megélt élettartamot,
a háztartások nettó kiigazított jövedelmét16, valamint a
25–64 éves korú személyek alsó és felső iskolázottsági
szintjét. Ez a mutató kevésbé szorosan korrelál a GDPvel, mint az ENSZ mutatója, és kiegészítő képet ad.

16 A Stiglitz-Sen-Fitoussi jelentés ajánlásait követve. Ez nehézségeket
okoz, mivel hiányoznak a Ciprusra, Máltára, Luxemburgra és
Romániára vonatkozó adatok. Ezen index számára a romániai
régiók a háztartások kiigazítatlan rendelkezésre álló jövedelmét
alkalmazzák. Luxemburgra vonatkozóan az adatok az európai
életminőségi felmérésen (EQLS) alapultak.

A felső 10 régió között öt angliai régió, Svédország és
Franciaország fővárosi régiói és a Brüsszelt övező két
régió található (1.70 térkép). E 10 régió közül csak három
szerepel az egy főre jutó GDP alapján a legfelső tízben.
Az alsó 10 régió 7 romániai, két magyarországi és egy
bulgáriai régiót foglal magában. Ezek fele az egy főre
jutó GDP alapján a legalsó 10 régióban is szerepel.
Az ENSZ kidolgozta a humán szegénységi mutatót is17
(HPI), amely figyelembe veszi azt a tényt, hogy az átlagok
nagy különbségeket rejthetnek. A mutatónak van egy
verziója a kevésbé fejlett országokra és egy másik a
fejlett országokra (HPI 2). Ez utóbbi mutatót minden EUrégióra kiszámították annak születéskori valószínűsége
alapján, hogy valaki nem éri el a 65. évet, továbbá a
szegénységi kockázat rátája, a tartós munkanélküliség
és a csak alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező 25–
64 éves népesség aránya alapján.
E mutatószám alapján a szegénység szintje
Portugáliában,
Dél-Spanyolországban,
DélOlaszországban és Görögországban a legmagasabb
(1.71 térkép). A legalacsonyabb szintek magasan, közepesen és kevéssé fejlett tagállamokban vannak –
Svédországban, Németországban, Szlovéniában, a Cseh
Köztársaságban és Szlovákiában.
17 http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/hpi/.
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Az egészségesen eltölthető várható élettartamon,
az egy főre jutó nettó kiigazított jövedelmen
és a 25–64 éves népesség felső és alsó iskolázottsági szintjén alapul
EU-27 = 62
Forrás: Eurostat, DG REGIO
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Forrás: ENSZ módszertan, DG REGIO számítások, Eurostat adatok
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Ez a mutató az alábbiakon alapul:
- az alacsony iskolázottságú 25–64 éves népesség aránya
- tartós munkanélküliek a munkaerő százalékában
- annak születéskori valószínűsége, hogy nem érik el a 65 éves kort
- a szegénységi kockázatú jövedelemmel rendelkező lakosság százalékos aránya a nemzeti
mediánhoz képest.
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2. szakasz A jólét növelése és a kirekesztés csökkentése

A HPI és a HDI szembetűnő jellegzetessége, hogy
csak gyenge korreláció van közöttük. Csak néhány
régió mutat jó eredményt mindkét tekintetben, mint
például Stockholm, vagy rossz eredményt mindkét
vonatkozásban, így például Açores. Túlnyomó többségük
magas pontszámot ért el az egyik mutató tekintetében
és alacsonyt a másikban. Különösen ez a helyzet
Bruxelles-Brusselben, Luxembourgban, Navarrában és
País Vascóban, ahol a humán szegénységi mutató jóval
magasabb, mint ahogy a humán fejlettségi mutató
indokolná.
A két mutató közötti különbség egyik fő oka, hogy a HDI a
jövedelem abszolút mérőszámának egy főre jutó átlagán
alapul (a háztartás nettó kiigazított jövedelme), míg a HPI
egy relatív mutatót tartalmaz (az országos szegénységi
küszöb alatt élő népesség aránya). Ennek megfelelően,
egy magas szintű jövedelmet egyenlőtlenül elosztó
régióban egyszerre lehet magas humán fejlettségi szint
és magas szegénységi szint. Egy alacsony jövedelmű, de
azt viszonylag egyenlően elosztó régiónak mind a HDI,
mind a HPI mutatója alacsony lesz.
A fent felsorolt 5 kevésbé fejlett országban az átlagos
jövedelem növekedése ténylegesen magasabb fokú
életszínvonallal való elégedettséghez és a boldogsághoz
vezetett, függetlenül attól, hogy a szegénységi kockázat
rátája változatlan maradt. Ezért felvethető, hogy a jólét
javítása, különösen a kevésbé fejlett tagállamokban, a
HDI és a jólét más abszolút mutatószámai mögött rejlő
tényezők javulásától függ.
A szegénység relatív mutatószámai árnyalják ezt,
és útmutatással szolgálhatnak politikai választási
lehetőségekhez olyan helyzetekben, amelyekben
hasonlóak a körülmények. Például a hasonló szintű HDIjű régiók közül az átlagos jólét valószínűleg magasabb
az alacsonyabb HPI-vel rendelkező régióban. A relatív
mutatószámokat azonban nehéz összehasonlítani
gyökeresen eltérő helyzetekben. Például Stockholm
és Pozsony HPI-je nagyon hasonlít egymáshoz,
de a stockholmi lakosok jóval elégedettebbek az
életszínvonalukkal, mint a pozsonyiak.

2.5 Következtetések
Bár az EU-ban globális perspektívából irigylésre méltóan
hosszú a születéskor várható élettartam, túl sok EUrégióban az még mindig jóval rövidebb az átlaghoz
képest. Ennek számos oka van, a jövedelem, a képzettség
és az életkörülmények különbségeitől kezdve a
magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való eltérő
hozzáférésig. Az egészségügyi mutatók, mint például a
csecsemőhalandóság, valamint a rák és szívbetegségek
miatti (standardizált) halálozási ráták tekintetében a
romániai és bulgáriai régiók mutatják a legrosszabb
eredményt. Ezek a mutatók azonban nem egyformán
magasak az EU fejlettebb részeiben. Egyes távolabbi

Boldogság és az életszínvonallal való
elégedettség
És boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
(Tündérmesék hagyományos befejezése)
Az élet nem tündérmese. Ennek ellenére egyre több
főiskolai/egyetemi oktató1, kutató2 és politikus állítja,
hogy a jólétnek a hosszú és boldog élet formájában
a politika fontos céljának kell lennie3. A kutatás
kiderítette4, hogy bár a fejlettebb országok lakói
általában boldogabbak, mint a kevésbé fejletteké,
a gyorsabb gazdasági növekedés nem eredményez
szükségszerűen boldogabb népességet.
A gazdasági tevékenység növekedése nem minden
esetben vezet több és jobb munkahelyhez. De az átlagos jövedelem növekedését sem eredményezi automatikusan. Egyes országokban a gazdasági növekedés
haszna nagyrészt a magas jövedelmű csoportokhoz
vagy vállalatokhoz kerül, miközben a háztartások jövedelmének mediánja alig növekszik vagy éppen csökken. A gazdasági növekedés társulhat hosszabb munkaidővel, több stresszel és az életminőség romlásával is.
2007-ben a boldogsági index legmagasabb eredményével rendelkező három tagállam a három északi ország volt. A három legalacsonyabb pontszámú ország
pedig Bulgária, Lettország és Portugália volt.
Bár a boldogság összességében általában kisebb a kevésbé fejlett tagállamokban, de nem mindig ez a helyzet. Málta szélsőséges eset: a GDP vonatkozásában csak
a a 18. helyen áll, de a boldogsági index alapján a 7.,
míg Ausztriáé a 4. legmagasabb egy főre jutó GDP, de a
boldogsági mutató tekintetében csak a 19.
Az életszínvonallal való elégedettség a jólét másik
gyakran alkalmazott szubjektív mutatója. Ez erősen
korrelál a boldogsággal. A 2009-es Eurobarométer
felmérés szerint az életszínvonallal való elégedettség
is a három északi tagállamban volt a legmagasabb.
Ezen országok boldogságának magas szintje mögött
nemcsak a magas jövedelmük, hanem annak viszonylag
egyenlő elosztása is rejlik.
A legkevésbé elégedett tagállamok Bulgária, Magyarország, Lettország, Portugália, Litvánia és Románia voltak. Ezek tartoznak a legkevésbé fejlettek közé is. Egyes
országok lakosai azonban jóval kevésbé elégedettek,
mint ahogy a országuk fejlettségi szintjükből következne és megfordítva. Lengyelország például az egy
főre jutó GDP tekintetében 2008-ban a 24. helyet foglalta el 27 tagállam közül, de az életszínvonallal való

1 Layard, R. (2006), Happiness: Lessons from a New Science,
Penguin, London.
2 nef (2009), National Accounts of Well-being, New Economics
Foundation, London.
3 Stiglitz, J., Sen, A. and Fitoussi, J. (2009), Report by the
Commission on the Measurement of Economic Performance
and Social Progress, www.stiglitz-sen-fitoussi.fr.
4 Veenhoven, R. (2000), Well-being in the welfare state: Level
not higher, distribution not more equitable, Journal of
Comparative Policy Analysis, vol. 2, pp 91–125.
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1.15 Boldogság és egy főre jutó GDP, 2007
Boldogsági
Várható Egy főre jutó
index1
boldog évek GDP, index
száma 2007 EU-27 = 100 Boldogság

DK
FI
SE
IE
LU
NL
MT
BE
FR
UK
CY
SI
ES
CZ
DE
SK
EE
PL
AT
EL
LT
HU
IT
RO
PT
LV
BG

8,3
8,3
8,2
8,0
8,0
8,0
7,9
7,8
7,8
7,8
7,7
7,7
7,6
7,5
7,5
7,5
7,4
7,4
7,3
7,3
7,3
7,0
7,0
7,0
6,9
6,8
5,8

61
61
63
62
59
62
60
58
58
59
55
52
55
51
55
47
48
47
54
53
45
42
51
37
45
41
37

121,3
118,0
122,8
148,1
150,0
132,2
76,4
115,7
108,5
116,7
93,6
88,6
105,0
80,1
115,8
67,7
68,8
54,4
122,8
92,8
59,3
62,6
103,4
41,6
75,6
55,7
37,7

1
1
3
4
4
4
7
8
8
8
11
11
13
14
14
14
17
17
19
19
19
22
22
22
25
26
27

Sorrend

A sorrend különbsége
a GDP-hez viszonyítva
Várható
Egy főre Boldogság Várható
boldog
jutó GDP
boldog évek
évek száma
száma
5
4
1
2
7
3
6
10
9
8
12
16
13
17
11
21
19
20
14
15
23
24
18
26
22
25
27

6
7
4
2
1
3
18
10
11
8
14
16
12
17
9
21
20
25
4
15
23
22
13
26
19
24
27

5
6
1
-2
-3
-1
11
2
3
0
3
5
-1
3
-5
7
3
8
-15
-4
4
0
-9
4
-6
-2
0

1
3
3
0
-6
0
12
0
2
0
2
0
-1
0
-2
0
1
5
-10
0
0
-2
-5
0
-3
-1
0

1 A következő kérdésre adott válaszok átlaga: Mindent egybevetve, egy 1-től 10-ig terjedő skálán mennyire tartja magát boldognak? Az 1
azt jelenti, hogy nagyon boldogtalan, a 10 pedig azt, hogy nagyon boldog
Forrás: EUROFOUND, EQLS 2003 & 2007

elégedettség tekintetében 2009-ben a 16. helyen állt. Portugália az egy főre jutó GDP vonatkozásában a 19., az
életszínvonallal való elégedettség szempontjából azonban a 24.
A válság hatása az életszínvonallal való elégedettség 2007 és 2009 közötti változásaiból is látható. Ez a mutató 23 tagállamban
csökkent, és a maradék négyben változatlanul maradt. Romániában, Lettországban, Bulgáriában és Portugáliában a mutató
10%-kal csökkent. Az egyéb vonatkozásokkal, mint például a családi élettel való elégedettséget a válság kevéssé érintette.
A boldogság még jobb, ha tartós. A várható boldog évek száma mutató az egészségesen eltölthető várható élettartamot
a boldogsági indexszel kombinálja5. Ez eléri vagy meghaladja a 60-at három északi országban és Írországban, de csak 37
Bulgáriában és Romániában.
A várható boldog évek száma mutató általában az egy főre jutó GDP-vel is szorosan korrelál. Az egy főre jutó GDP és a
várható boldog évek száma mutató 19 tagállamban csak legfeljebb 2 hellyel tér el egymástól. De van néhány feltűnő kivétel.
Málta a hatodik a várható boldog évek száma és 18. az egy főre jutó GDP tekintetében. Ausztria viszont 14. a várható boldog
évek száma és 4. az egy főre jutó GDP vonatkozásában. Olaszország és Luxemburg 5, ill. 6 helyezéssel van hátrább, míg
Lengyelország és Málta 5, illetve 12 hellyel van előrébb az első mutató tekintetében, mint a másodikéban. Szembeszökő,
hogy bár az egy főre jutó GDP szintje hasonló, a máltaiak sokkal boldogabbak, mint a portugálok, a spanyolok pedig sokkal
boldogabbak, mint az olaszok.

5 Veenhoven, R. (2006), "Quality of life in modern society, Measured with Happy Life Years." in: Yew-Kwang Ng & Lok Sang Ho (Eds.)
Happiness and Public Policy, Theory, Case studies and Implications Palgrave-Macmillan, New York.
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és gazdaságilag elmaradott régiók gyenge eredményt
mutatnak fel e mutatók tekintetében.
A közúti balesetek aránytalanul nagy mértékben érintik a
fiatal férfiakat, és jelentősen csökkentik a férfiak születéskor
várható élettartamát. A halálos közúti balesetekben
meglevő nagy regionális különbségek azonban nincsenek
összefüggésben a közlekedési infrastruktúra minőségével,
és valószínűleg inkább a gépkocsivezetői magatartás és a
jogszabályok betartatásának mértéke befolyásolja ezeket.
A munkanélküliség 2000 és 2008 között jelentősen
csökkent. De a regionális munkanélküliségi ráták még a
válság előtt is magasak maradtak Dél-Olaszországban,
Kelet-Németországban és Dél-Spanyolországban. 2008
óta a munkanélküliség drámaian növekedett számos
tagállamban, elsősorban Spanyolországban és a balti
államokban, amelyekben az átlagos ráta 2010 elején
17% és 22% között volt. Az Európa 2020 stratégia azon
célkitűzésének elérése, hogy a 20–64 éves személyek
75%-a foglalkoztatott legyen, átfogó stratégiát igényel.
A magas munkanélküliségi rátájú régiókban általában
nagyobb az elvándorlás, mint a bevándorlás, jóllehet az
EU általános regionális munkaerő-mobilitása az USA-hoz
viszonyítva továbbra is alacsony. 2001 és 2007 között
az EU-12 és Kelet-Németország legtöbb régiójában,
különösen a túlnyomórészt vidéki régiókban nettó
elvándorlás mutatkozott. Ezzel szemben az EU-15
régióiban zömmel nettó bevándorlás volt tapasztalható,
és a túlnyomórészt vidéki régiókra ez inkább volt jellemző,
mint a túlnyomórészt városi régiókra.

színvonallal való általános elégedettségüket és boldogságukat. A válság sajnálatos módon visszafordította ezt
a tendenciát, és súlyosbította a nélkülözést, különösen a
legerősebben érintett országokban, így a balti államokban.
Azon személyek relatív száma, akiknek a jövedelme
szegénységi kockázatnak teszi ki őket (a rendelkezésre
álló jövedelem nemzeti mediánjának kevesebb mint
60%-a), nemcsak a tagállamok között különbözik, hanem
a tagállamokon belüli régiók között is. Több tagállamban,
köztük az Egyesült Királyságban, Spanyolországban,
Olaszországban, Németországban és Lengyelországban a
relatív szám kétszer olyan magas a legkevésbé prosperáló
régiókban, mint a leginkább prosperálókban.
Az EU-15 országok többségében a sűrűn lakott területeken
több anyagi nélkülözést elszenvedő személy él, mint a
gyér lakosságú területeken, míg az EU-12 országokban ez
az arány a gyéren lakott területeken magasabb.
Az ENSZ humán fejlettségi mutatója (HDI) és humán szegénységi mutatója (HPI) a jólét mind abszolút, mind relatív dimenzióit megvilágítja. Az előbbi a fejlettség abszolút
szintjének mérőszáma, a második azon szempontok megoszlását hangsúlyozza, amelyek ezt a népességben megteremtik. Ez az elemzés azt jelzi, hogy a HDI javulása a kevésbé fejlett régiókban erősen kihat a jólétre, míg a fejlettebb régiókban a HPI csökkenése, vagyis az egyenlőtlenségek mérséklődése nagyobb valószínűséggel javítja a jólétet.

A szolgáltatásokhoz, mint például az alap- és középfokú
oktatáshoz, az elsődleges egészségügyi ellátáshoz és
a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést jellemzően
nehezebbnek ítélték a ritkán lakott területeken, különösen
a kevésbé fejlett tagállamokban. A legfejlettebb
tagállamokban kevesen tapasztaltak nehézségeket,
és a sűrűn és ritkán lakott területek közötti különbség
csekély volt. A sűrűn lakott területek lakosságának
nagyobb aránya jelzett problémákat a bűnözéssel és a
környezetszennyezéssel kapcsolatban.
Egy nemzedéken belül a nők elérték és meghaladták a
férfiak iskolázottsági szintjét. Gyakorlatilag valamennyi
EU-régióban több 25–34 éves nő rendelkezik egyetemi
vagy ennek megfelelő végzettséggel, mint férfi, míg
az 55–64 éves nők körében ez csak a régiók csekély
kisebbségére jellemző. A nők iskolázottságának ez a
növekedése még nem eredményezett kiegyenlítettebb
foglalkoztatási rátákat. Különösen Dél-Európa számos
részén a nők foglalkoztatási rátája jelentősen a férfiaké
alatt maradt annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedben
emelkedett.
A válság előtt a háztartások jövedelme számos közép- és
kelet-európai tagállamban jelentősen nőtt. Ez sokakat kiemelt a (súlyos) anyagi nélkülözésből, és növelte az élet-
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3. szakasz. A környezeti
fenntarthatóság növelése
Az EU régiói előtt álló egyik fő kihívás az
éghajlatváltozás és hatása, a környezetkárosítás, a
biológiai sokféleség csökkenése és a természeti erőforrások nem fenntartható igénybevétele. Az éghajlatváltozás enyhítése és a forrásfelhasználás hatékonyságának javítása, különösen az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának korlátozása és a következményekhez való alkalmazkodás az EU fő prioritásai lettek. Ennek következtében az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással foglalkozó Fehér
Könyv1 kiemeli a környezetvédelmi kapacitás, a zöld
infrastruktúra és az ökoszisztéma-szolgáltatások
szerepét az alkalmazkodásban, a regionális és a
városi-vidéki különbségek elismerését, valamint a
fokozott mértékben stratégiai, hosszú távú területi
tervezés és regionális fejlesztés szükségességét.
Ezenfelül szükség van az állami beruházások
költség-haszon elemzésére, hogy megvizsgálják
egy ökoszisztéma alapú megközelítés alkalmazását
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz és
az éghajlatváltozás enyhítéséhez (különösen a zöld
infrastruktúra kiépítésénél)2.
A megújuló energia termelésére, valamint az
energiahatékonyság és a vízkezelés elősegítésére
irányuló intézkedések fontos helyet foglalnak el a
kohéziós politika által finanszírozott intézkedések
között. Ugyanakkor jelentős változások vannak
a régiók között az intézkedések körét és az
éghajlatváltozás valószínű következményeit illetően.

3.1 Az éghajlatváltozáshoz már
folyamatban lévő alkalmazkodás
Az éghajlatváltozás hatásának súlyossága a
geofizikai sebezhetőségtől, a természeti és emberi
alkalmazkodóképességtől és a gazdasági fejlődés
szintjétől függően eltérő az EU-ban. E változásokat
figyelembe véve döntő jelentőségű, hogy a
régiók megtervezzék a számukra legalkalmasabb
alkalmazkodási stratégiát.

1 COM(2009) 147 végleges, 2009. 04. 01.
2 The Economics of Ecosystems and Biodiversity – TEEB-CIU, 2010
http://www.teebweb.org//.
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Az éghajlatváltozással szemben legsérülékenyebb
régiók nagy része Dél- és Kelet-Európában található.
A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet
Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban,
Görögországban, Bulgáriában, Cipruson és Máltán
számos régiót fog súlyosan érinteni. E régiók közül sok
függ nagymértékben olyan sebezhető szektoroktól,
mint a mezőgazdaság és a turizmus3. Kevesebb
nyomás várható Észak- és Nyugat-Európában,
kivéve az Északi-tenger menti alacsony fekvésű parti
területeket és a parti eróziónak kitett Balti-tenger
menti régiókat. Az alacsony egy főre jutó GDP-jű
területekre alacsonyabb alkalmazkodóképességük
következtében
várhatóan
nagyobb
nyomás
nehezedik.
Hosszú távon az éghajlatváltozás növelni fogja
az átlaghőmérsékleteket, módosítani fogja az
esőzések alakulását, és meg fogja emelni a tengerek
szintjét. Ennek megfelelően a leginkább érintett
tevékenységek a mezőgazdaság, az erdészet, a
halászat, az energiatermelés és a turizmus lesznek.
A szélsőséges időjárás az épített környezetet is
befolyásolni fogja, az emberi egészségre pedig
közvetve és közvetlenül is kihat majd. Jelentős
beruházásokra lesz szükség a szárazság, a
sivatagosodás, a tüzek, a parti erózió és az árvizek
leküzdésére és megakadályozására. Súlyos gazdasági,
társadalmi és környezeti hatások következhetnek
be, bár az enyhítésüket célzó beruházások iránti
fokozott szükséglet rövid távon ösztönözheti is a GDP
növekedését.

Hőmérsékleti változások
Az EU kinyilvánította azt a célkitűzését, hogy
a hőmérséklet emelkedését 2 °C-ra korlátozza.
Az
Éghajlat-változási
Kormányközi
Testület
(Intergovernmental Panel on Climate Change –
IPCC) éghajlati előrejelzéseket dolgozott ki többféle
lehetséges jövőbeli forgatókönyv alapján 2070–2099-

3 Az éghajlatváltozással szembeni ágazati gazdasági érzékenységgel
kapcsolatban lásd ESPON 2013 program Éghajlatváltozás és
a régiókra és a helyi gazdaságra gyakorolt területi hatások,
alkalmazott kutatási projekt 2013/2/1, közbenső jelentés, 2010.
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1.72 A trópusi éjszakák számának várható változása 1961–1990 és 2071–2100 között
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re. Az IPCC A1B forgatókönyv4 szerint Európában a
hőmérsékletek 3–5 °C-kal emelkednek 1961–1990
átlagához képest. Csak Írországban és Skóciában fog
a hőmérséklet sokkal kisebb mértékben emelkedni,
mint Európa többi részén. Várhatóan emelkedni fog
azon éjszakák száma, amelyekben a hőmérséklet
nem esik 20 °C alá, különösen a Földközi-tenger
körzetében, Bulgáriában és Romániában, de KözépFranciaországban és Magyarországon is (1.72 térkép).

A hótakaró változása
A magasabb hőmérsékletek közvetlen hatására a
hótakarós napok száma valószínűleg csökkenni
fog. Ez különösen a hegyvidéki területeket fogja
érinteni, elsősorban az Alpokat, de a Pireneusokat és
a Kárpátokat is (1.73 térkép).
Az Alpok gleccsereinek visszahúzódása különös
gondot jelent, mivel ez közvetlenül csökkenteni fogja
a vízkészleteket. Európa ivóvizének 40%-a származik
ebből a forrásból, és ez táplálja a Dunát, a Rajnát, a
Pót, a Rhone-t és más folyókat is. Az éghajlatváltozás
ennélfogva fenyegeti a víz téli tárolása és nyári
kibocsátása közötti kényes kölcsönkapcsolatot, és ez
még szélsőségesebb vízfolyásokhoz vezet, jelentősen
növelve az árvizek és az aszály kockázatát.
A hótakaró csökkenése számos, a téli sportoktól
jelentősen függő hegyvidéki régiót is sújtani fog.
Ez érinteni fogja a hegyvidéki területek törékeny
természeti környezetét is, ami közvetlenül kihat a
biodiverzitásra és a helyi tevékenységekre.

Vízhiány
Vízre szükség van az élethez, az ökoszisztémák
megőrzéséhez és éghajlatunk szabályozásához.
De ez véges erőforrás, és a világ ivóvízkészletének
kevesebb, mint 1%-a férhető hozzá közvetlen
emberi felhasználás céljára. A vízért folytatott
verseny fokozódó kockázatot jelent a gazdaságra, a
közösségekre és azokra az ökoszisztémákra, amelyek
függnek tőle. Ha az éghajlatváltozás Európa-szerte
továbbra is növeli az átlagos hőmérsékleteket, akkor
4 Az A1B forgatókönyv szerint a jövőben a világon magas lesz
gazdasági növekedés, a világ népessége a század közepén tetőzik,
majd csökken, és gyors ütemben új és hatékonyabb technológiákat
fognak bevezetni. A legfontosabb alapfeltételezések a fokozott
kulturális és társadalmi kölcsönhatás, az egy főre jutó GDP
regionális különbségeinek számottevő csökkenése, valamint a
fosszilis és nem fosszilis energiaforrások közötti egyensúly.

számos területen még nagyobb lesz a vízhiány. Ezért
létfontosságú, hogy sikerüljön megoldást találni a
megóvására.
Az esőzések csökkenése valószínűleg fokozza a
vízhiányt5. A nyarak várhatóan jóval szárazabbak
lesznek, és a következő 60 évben az EU régióiban
összességében várhatóan több mint 20%-kal csökken
az eső mennyisége, egyes esetekben pedig több mint
40%-kal. Ugyanakkor a téli csapadék mennyisége a
balti és az északi-tengeri régiókban 20%-kal, sőt 40%kal is nőhet (1.74 térkép).
A túlzott kiaknázás, a hőmérséklet és a csapadék
változása súlyosan érintheti a környezeti feltételeket
és a biodiverzitást. Már több „félszáraz” régió van
Európában (például Cipruson, Spanyolországban és
Görögországban), de előrejelzések szerint 2100-re
Murcia lesz Európa első teljesen száraz régiója.
Szicília és Szardínia várhatóan félszárazzá válnak
Dél-Romániával együtt, beleértve Bukarestet, míg
Spanyolország és Görögország csaknem teljesen
„félszáraz6” lesz. Emellett több franciaországi régió és
Közép-Európa egyes részei „száraz, részben nedves”
besorolást kaphatnak. Ezáltal a rendelkezésre álló ivóvíz mennyisége csökkenhet, ami kihathat az emberek
egészségére és jólétére és számos vállalkozás életképességére.

A talaj minőségére gyakorolt hatás
Az éghajlatváltozás további nyomást fog gyakorolni
a talaj minőségére, és fokozni fogja a sivatagosodás
kockázatát. Ez már érinti a déli tagállamokat, és
várhatóan fokozatosan északi irányba terjed. Például
az esőzések alakulásának változása hozzá fog járulni
a sebezhető talajok eróziójának fokozódásához,
amelyek gyakran szenvednek alacsony szervesanyagtartalomtól. Ráadásul a globális hőmérséklet
emelkedése fel fogja gyorsítani a szénveszteséget

5 Vízhiány következik be, ha a víz iránti szükséglet meghaladja a
meglevő fenntartható forrásokat, míg az aszály a rendelkezésre
álló víz mennyiségének átmeneti csökkenését jelenti, például ha
hosszabb időn át nincs eső.
6 A potenciális kipárolgásnak (E0) a csapadékhoz (P) viszonyított
rátája, amelyet szárazsági indexnek (φ) neveznek, (a) a HIRHAM
ellenőrzési menetben (1961–1990) és (b) a forgatókönyv menetben
(2071–2100). Az φ értékeit Ponce és mtsai (2000) alapján az alábbi
típusokra osztályozták: nedves (φ < 0,75), félnedves (0,75 ≤ φ < 2),
félszáraz (2 ≤ φ < 5) és száraz (φ ≥ 5) régiók.
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1.74 A hőmérséklet és a csapadék várható változása 1961–1990 és 2071–2100 között
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a talajból, növelve a szén-dioxid koncentrációját a
légkörben.

Erdőtüzek
Az erdőtüzek gyakoriak az EU-ban, és a Földközi-tenger
vidékének jelentős területeit érintik. Tönkretehetik a
talajokat, és szén-dioxidot bocsáthatnak a légkörbe.
Az éghajlati feltételek változásával növekszik
azon országok erdőtüzektől való sebezhetősége,
amelyek eddig nem voltak veszélyeztetettek. A tüzek
hátrányosak a biodiverzitásra, és jelentős helyreállítási
erőfeszítéseket tehetnek szükségessé, különösen a
Natura 2000 területeken, ahol a „zöld infrastruktúra”
kockázatai fragmentálódnak.

Árvízveszélyek
A folyók áradásai gyakoribbá válnak a szélsőségesebb
időjárási feltételek és az építkezések folytatása következtében a kockázatnak kitett területeken. A legsebezhetőbb területek7 a Pó-völgy, a Rajna menti területek (különösen Franciaországban és Hollandiában) és
az alsó Loire, Mecklenburg-Vorpommern és NyugatLengyelország, valamint a Piniosz folyó menti területek a görögországi Thessaliában. Az éghajlatváltozás
következtében egész Európa jobban ki lesz téve a heves árhullámoknak.
Hosszabb távon a tengerszint emelkedése következtében számos part menti terület víz alá kerülhet, különösen Hollandiában és más mélyen fekvő parti területeken.

Fenyegetés a turizmusra

az EU déli és délkeleti részén találhatók.
Az éghajlatváltozásnak leginkább a következő régiók
vannak kitéve: Extremadura, Algarve, Ionia Nisia
és Thessalia. De sok spanyolországi, portugáliai,
olaszországi, görögországi, bulgáriai, ciprusi és máltai
régió is valószínűleg jelentősen érintett (1.76 térkép).

3.2 A jövőbeli éghajlatváltozás
korlátozása
Az Európai Tanács 2007-ben integrált megközelítést
fogadott el az éghajlatváltozás kezelésére és az energiabiztonság növelésére az EU versenyképességének erősítésével párhuzamosan, azzal a céllal, hogy
az Uniót egy nagy energiahatékonyságú, alacsony
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra állítsák át. E célból több célt (úgynevezett „20-20-20”-as célokat) tűztek ki, amelyeket 2020-ig kell teljesíteni:
••

az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
csökkentése az EU-ban legalább 20%-kal az 1990.
évi szint alá8;

••

az EU végső energiafogyasztásának 20%-a megújuló forrásokból származzon;

••

az elsődleges energiafelhasználás 20%-os csökkentése az előre jelzett szinthez képest az energiahatékonyság javításával.

Az Európai Parlament és a Tanács a 20-20-20-as
célkitűzések végrehajtására 2008. decemberben
fogadott el kötelező érvényű jogszabályt, amely 2009ben lépett hatályba. Ez négy elemből áll:

Az időjárási feltételek változása számos területen
kedvezőtlenül fogja érinteni az életkörülményeket,
különösen a Földközi-tenger vidékén, amely
túlzottan forróvá és szárazzá válhat. Az északabbra
fekvő területek több turistát vonzhatnak, amivel
kárt szenvednek a jelenlegi nyaralási célállomások
(1.75 térkép).

Az éghajlat-változási sebezhetőségi mutató
Ezen hatások együttes kimenetele a régiókban
megtapasztalható változások jelentős sokfélesége.
A legnagyobb nyomásnak kitett régiók általában
7 http://floods.jrc.ec.europa.eu/.
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1

A kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) felülvizsgálata, a nagy kibocsátók rendelkezésére álló kibocsátási egységek számának fokozatos csökkentése 2013-tól 2020-ig 21%-kal a
2005-ös szint alá, és a kibocsátási egységek szabad elosztásának árverési értékesítésükkel való
felváltása.

2

„Vállaláselosztási határozat”, amely a szabályozza
az EU ETS alá nem tartozó ágazatok, mint például
a közlekedés, a lakhatás, a mezőgazdaság és
a hulladékfeldolgozás kibocsátását, melynek

8 Az EU vezetői azt is felajánlották, hogy az EU kibocsátáscsökkentést
30%-ra emelik fel, amennyiben a fejlett és a fejlődő világ fő
szennyezőanyag-kibocsátó országai is kötelezettséget vállalnak
arra, hogy egy globális éghajlati megállapodásban kiveszik a
részüket. Erről az ENSZ keretében folynak a tárgyalások.
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értelmében minden tagállamra kötelező, az
egy főre jutó GDP-t figyelembe vevő, 2020-ra
szóló nemzeti kibocsátáskorlátozási célkitűzés
vonatkozik. Ezeknek a nemzeti célkitűzéseknek
2020-ig a 2005. évi szinthez képest 10%-kal kell
csökkenteniük az EU összesített kibocsátását.
3

Kötelező nemzeti célkitűzések a megújuló
energiára, amelyeknek 2020-ra együttesen
20%-ra kell növelniük ezek részarányát az EU
egészében.

4

Jogszabályi keret a szénmegkötés és -tárolás
(carbon capture and storage – CCS) fejlesztésére
és biztonságos alkalmazására9.

Az EU ETS 2005-ben kezdődött bevezetése mindeddig
nem vezetett a CO2-árak jelentős változásához,
egyrészt mivel a 2005–2007-es kereskedési időszakra
vonatkozó elosztások az éves kibocsátások fölött
voltak, másrészt mert a 2009–2012-es időszakban
a gazdasági válság a kibocsátásokat az előre
jelzett szint alá csökkentette. Az elosztások és a
külső jóváírás 2013-ig várhatóan meghaladja a
keresletet10. Ennélfogva a csomag lehetőséget ad az
EU ETS erősítésére, mivel 2013 és 2020 között azon
cél elérésének kulcsfontosságú eszköze lesz, hogy a
9 A CCS egy technológiacsalád, amely elnyeli az ipari folyamatok
során kibocsátott szén-dioxidot, és föld alatti geológiai
képződményekben tárolja őket, ahol nem járulhatnak hozzá
a globális felmelegedéshez. Bár a CCS különböző elemeit már
kereskedelmileg alkalmazzák, műszaki és gazdasági életképességét
még igazolni kell. Az EU 2015-ig CCS kísérleti üzemek hálózatának
felállítását tervezi, hogy tesztelje az életképességüket.
10 Curien, I. and Lewis, M. (2009), The ETS review: unfinished business,
Deutsche Bank globális piackutatás.
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kibocsátásokat az 1990. évi szinthez képest 20%-kal
csökkentsék11.

Az üvegházhatású kibocsátások csökkentése
Az üvegházhatást okozó gázok (GHG) kibocsátásának
korlátozása az éghajlatváltozás kezelésére szolgáló
intézkedések fontos része. Az Egyesült Nemzetek
éghajlat-változási keretegyezményének (UNFCCC)
aláírójaként a Bizottság figyelemmel kíséri az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az EUban. A Kiotói Jegyzőkönyv értelmében az EU‑15
kötelezettséget vállalt a kibocsátások 8%-os
csökkentésére 2008 és 2012 között a „bázisévhez”12
viszonyítva.
2008-ban az EU‑27 teljes üvegházhatást okozó
gázkibocsátása 11,3%-kal volt kevesebb, mint
1990-ben, ami 1,9%-os csökkenést jelent 2007
és 2008 között. Az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség szerint (amely figyelemmel kíséri a
Kiotói Jegyzőkönyv céljainak teljesítését), az EU‑15
és az EU‑12 várhatóan teljesítik a kötelezettségüket.
Az EU‑15 esetében ez azonban részben a tagállamok
által hozott további intézkedések sikerétől, részben a
11 Egy közelmúltbeli tanulmány megnevezi a „kibocsátásáthelyezés”
hatást, vagyis annak lehetőségét, hogy vállalatok gyártó
létesítményeiket az EU-n kívülre helyezik át, ha a termelési költségek
a szén-dioxid-adók következtében emelkednek. Lásd ESPON 2013
program, ReRISK – A regionális energiaszegénység kockázata,
alkalmazott kutatási projekt 2013/1/5, végleges jelentés, 2010.
12 Az EU‑15 esetében a CO2, CH4 és N2O báziséve 1990; a fluortartalmú
gázok esetében, 1995 12 tagállamnál és 1990 Ausztriára,
Franciaországra és Olaszországra.
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felesleggel rendelkező fejlődő országoktól származó
szén-dioxid-kibocsátási egységek átvételétől függ
a tiszta fejlesztési mechanizmus (CDM) útján.
Az üvegházhatást okozó gázok 2010-ig becsült
csökkenése a meglevő intézkedésekkel csak mintegy
7% lenne, de elérhetné a 13%-ot, ha kiegészítenék a
Kiotói Jegyzőkönyv rugalmassági mechanizmusaival
(2%-kal csökkentve), a szénelnyelőkkel (1%-kal),
kibocsátási jogoknak az EU ETS szektorok általi
vásárlásával (1,5%-kal) és további intézkedésekkel
(15%-kal) (1.36 ábra).
Az EU‑12 országok esetében a csökkentések általában
meghaladták a célkitűzéseiket, elsősorban az elavult,

környezetszennyező ipari üzemek korszerűsítésének
köszönhetően. 1990 és 2008 között ezen országok
üvegházhatást okozó gázkibocsátásai 27,2%-kal
csökkentek (1.37 ábra). 2002 és 2010 között azonban
az erőteljes gazdasági növekedés a kibocsátások
folyamatos növelését eredményezte, és emiatt a
csökkenés 1990-hoz képest várhatóan 21%-ra esik
vissza.
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak
csökkenése és a kiotói célkitűzések teljesítése
a tagállamok között jelentős eltéréseket mutat.
A csökkenés nemcsak a legtöbb EU‑12 tagállamban
volt nagyarányú, hanem néhány EU‑15 országban
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is, mint például Németországban és az Egyesült
Királyságban. Néhány országban nőtt a kibocsátás,
így például Cipruson 85%-kal (1.38 ábra).
A kiotói célkitűzések betartása részben a
tagállamoknak a jegyzőkönyv alapján vállalt
kötelezettségeitől függ. A kibocsátások mértékének
változásait figyelembe veszi a „tehermegosztó”
mechanizmus, amely egyes országok számára
lehetővé teszi a kibocsátások növelését, míg
mások ezt jelentősebb csökkentések vállalásával
ellensúlyozzák. Az EU‑12 országokban bekövetkezett
jelentős csökkenés azt jelenti, hogy – mint feljebb
megjegyeztük – túlteljesítették a célkitűzéseiket,
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míg egyes EU‑15 országok esetében a megfelelőség
további intézkedések alkalmazásától függ (1.39 ábra).
Még így is komoly erőfeszítések szükségesek a célok
teljesítéséhez néhány országban, mint például
Luxemburgban vagy Ausztriában.

Több megújuló energia
A megállapodásban foglalt csomag másik fontos
eleme a megújuló energiaforrások növelésének célja.
A nemzeti célok a megújuló energiaforrások arányát
a máltai 10% és a svédországi 49% között kívánták
növelni, míg a tényleges arányok 2008-ban a máltai
nulla és a svédországi 43% között voltak. A 2020. évi cél
teljesítéséhez szükséges erőfeszítések ezért eltérőek
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az EU-n belül; az Egyesült Királyságnak a megújuló
energiaforrások részarányát 12,7 százalékponttal kell
növelnie, míg Romániának csak 3,7 százalékponttal
(1.40 ábra).
Bár számos megújuló energiaforrás létezik, a két
legfontosabb, a szél- és a napenergia potenciálja eltér
a régiók között.
Az Északi-tenger felől fújó szélnek kitett régiók
általában nagyobb potenciállal rendelkeznek ebből
a forrásból (1.77 térkép). Ez érvényes néhány kisebb
földközi-tengeri szigetre és a Baltikum déli részére
is. Ugyanakkor a feltételek kis távolságon belül is
jelentősen változhatnak, és a szélenergia-potenciál
esetenként jelentősen változhat NUTS 2 régiókon
belül, mint például Spanyolország és Portugália
számos tengerpart menti vidékén.
Figyelembe véve a szélerőművek építésének és karbantartásának magas állandó költségét és a minimális üzemeltetési költséget, a szélenergia előállítási
költsége a termelés növelésével párhuzamosan gyorsan csökken. A termelési költségek ezért azokban a
régiókban a legalacsonyabbak, amelyekben a legnagyobb a potenciális alkalmazás. A megújuló energia e
forrásainak időszakos jellege az energiatárolást kulcskérdéssé teszi13.

13 MacKay, D. (2008), Sustainable Energy without the hot air, UIT,
Cambridge, http://www.withouthotair.com//
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Az EU déli régiói általában jóval nagyobb mértékben
jutnak hozzá a napenergiához, mint az északiak, mivel
magasabb a napsütéses napok száma, másfelől délebbi fekvésük növeli a nap besugárzását. A napenergia termelésére legnagyobb potenciállal rendelkező
országok többsége a Földközi-tenger vidékén található, de a potenciál viszonylag magas Bulgáriában,
Közép-Franciaországban, Észak-Olaszországban és
Romániában is (1.78 térkép).
Az egyéb megújuló energiaforrásokba, mint például hullám-, árapály-, biomassza-, bioüzemanyag- és
geotermikus energiába való beruházások növelésével
ezek is jelentősen hozzájárulhatnak a megújuló energia termeléséhez.
Figyelembe véve a különféle források kiaknázásának
eltérő potenciálját, az intelligens energiaelosztó hálózatok fejlesztése alapvető jelentőségű a különböző
helyeken megtermelt energia elosztása szempontjából.

Nagyobb energiahatékonyság
Hatékonyabb közlekedés
Az energiahatékonyság a közlekedésben14 alapvetően három fő tényezőtől függ: a járművekben megtestesülő technológiától, a közlekedési módoktól és
a közlekedési hálózat színvonalától. A járművek leg14 Ez kifejezhető az egységnyi távolságra jutó fogyasztással
járművenként, utasonként vagy a szállított rakomány egységeként.
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újabb nemzedéke gyakran testesít meg nagyobb
energiahatékonyságú technológiát (kevesebb üzemanyag egységnyi megtett távolságra), míg általában
azok a hatékony közlekedési hálózatok, amelyekben
magasabb a járművek kihasználtsága. Ezenkívül a vonatok mind az utas-, mind a teherszállításban sokkal
energiahatékonyabbak, mint a személygépkocsik, ill.
a tehergépkocsik.
Folytatódik a közúti forgalom arányának növekedése a
vasúttal és a belföldi vízi utakkal szemben, különösen
a teheráruknál (1.41 és 1.42 ábra). A vasúti szállítás
fontossága azonban eltérő az EU-ban. Ez adja a
teherszállítmányok több mint 20%-át a legtöbb EU‑12
országban, valamint Finnországban, Svédországban
és Németországban.
A közlekedési módok hatékonyságának növelésére
irányuló szakpolitikáknak alkalmazkodniuk kell a helyi
helyzethez, és jelentős különbségek mutatkoznak az
EU‑15 és az EU‑12 országok között. Az EU‑15-ben az
úthálózat általában fejlett és gyakran rendkívül sűrű.
Ennek következtében az új utakba való beruházások
az EU‑15-ben valószínűleg csak korlátozott hatást
gyakorolnak az elérhetőségre és forgalmi torlódásra;
különösen ha nem kísérik a módbeli váltást és
a csúcsforgalmi időn kívüli utazást ösztönző
intézkedések. Ezért az a feladat, hogy a közúti
közlekedésen kívüli közlekedési módokat vonzóbbá
és versenyképesebbé tegyék, elsősorban a nyújtott
szolgáltatás „minőségének” javításával, a sebesség és/
vagy a szolgáltatás rendszerességének növelésével

és az áraknak nagyobb mértékben a környezeti
költségekhez való igazításával.
Az EU‑12-ben az úthálózat általában alacsony
színvonalú, és javítása részben feltételezi számos
régió fejlesztésének kilátásait. Az a feladat, hogy ezt a
lehető legkisebb környezeti kárral valósítsák meg.
A közlekedési szektor környezeti hatását kutatta a
TIPTAP ESPON projekt15, amely egy szabályozási és
egy árképzési forgatókönyvet vizsgált meg, melyek
az adózásra, külső közlekedési költségeknek a belső
költségekbe való beépítésére és a vasúti és tengeri
közlekedés irányába való módbeli váltás ösztönzésére
irányulnak16. Ez kedvező lenne a régiók többsége, de
különösen Írország, az Egyesült Királyság és az EU‑12
országok, valamint Spanyolország, Portugália, ÉszakOlaszország és Délnyugat-Franciaország számára,
különösen a kisebb közúti forgalmi torlódásoknak
köszönhetően (1.79 térkép).
A szabályozási és árképzési intézkedések csökkenthetik a forgalmat a teljes szállítási hálózatban, és az
utazásokat a túlzsúfolt utakról egyéb közlekedési módokra terelhetik át (például Nyugat-Németországban,
Hollandiában, Londonban, Milánóban és Rómában)
15 ESPON 2013 program, TIPTAP: Közlekedési és mezőgazdasági
politikák területi hatása, alkalmazott kutatási projekt 2013/1/6,
2010.
16 Ez a forgatókönyv az Alacsony növekedés 2030 forgatókönyvön
alapul, amint azt a TRANSVisions vizsgálat meghatározta. A TRANSTOOLS-t, a DG MOVE hivatalos előrejelzési modelljét ahhoz
alkalmazzák, hogy a szakpolitikákat a fent meghatározott értékelési
mutatók felé tereljék.
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Mivel különböző sebességű különféle vasúti szolgáltatások
működhetnek a vasúti szakaszokon, a bemutatott sebességek
a leggyorsabb vasúti szolgáltatás átlagos sebességét jelzik.
A kizárólag áruszállítási szolgáltatásokhoz használt szakaszok
nem szerepelnek.

1.81 Legmagasabb sebesség vasúti szakaszokon menetrendek szerint, 2010

Açores

Guyane

Canarias

3. szakasz. A környezeti fenntarthatóság növelése

Ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról

133

I. fejezet: Gazdasági, társadalmi és területi helyzet és tendenciák

és a fő európai központoktól távol eső más régiókban
(pl. Lisszabon, Ljubljana, Budapest, Prága, Bukarest és
Szófia). Ez a forgatókönyv a CO2-kibocsátás jelentős
csökkenését mutatja, elsősorban Spanyolországban,
Portugáliában,
Közép-Olaszországban
és
Lengyelországban.
A vasút a légi közlekedés alternatíváját is jelentheti, különösen a személyszállításban, bár ez jelentősen függ a városi központok közötti vasúti összeköttetésektől. A valóságban kevés légi járat jelent közvetlen versenyt a vasútnak az 500 km alatti utazásoknál (1.80 térkép). Spanyolországban és különösen Olaszországban a légi közlekedés a legtöbb régió és a (nemzetközi járatok nemzeti elosztó pontját
jelentő) főváros közötti kapcsolat fő formája. A helyzet egészen más Franciaországban, ahol nagysebességű vasúti kapcsolatokat alakítottak ki, és ahol közvetlen verseny áll fenn a vasút és a repülés között a
London, Párizs, Amszterdam és Brüsszel közötti utazásoknál (1.81 térkép).

Energiahatékonyabb lakásállomány
A lakások és általában az épületek területén ugyancsak jelentős javulás érhető el az energiahatékonyság
terén, és ez ráadásul új munkahelyek létesítéséhez is
hozzájárulhat. Új és meglevő épületek energiahatékonyságának növelésével jelentősen csökkenthető az
energiafelhasználás.
Egy a DG ENER megbízásából készült tanulmány megvizsgálta az energiatakarékosság jelenlegi és jövőbeli lehetőségeit az EU‑27 tagállamokban17. Ennek eredményei azt mutatják, hogy egy „magas politikaintenzitású forgatókönyv”, amely lebontja az energiahatékonyság akadályait, a fokozott törekvés a szakpolitikák részéről és a beruházások alacsony kamatlábai
számottevő energiamegtakarítást eredményezhetnek különösen a háztartásokban, hatékonyabb fűtési
és vízmelegítő rendszerek, szigetelés és háztartási gépek alkalmazásával.

17 Tanulmány az EU-tagállamok, a tagjelölt országok és az EGTországok energiamegtakarítási potenciáljáról, végleges jelentés
az Európai Bizottság számára, Energiaügyi és Közlekedési
Főigazgatóság,
2009,
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/
studies/doc/2009_03_15_esd_efficiency_potentials_short_report.
pdf
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Az energiatakarékos technológiák elterjesztésének
politikája, amelyet a forgatókönyv18 előfeltételezett,
lehetővé tenné a háztartási energiafogyasztás mintegy 42%-os csökkentését 2030-ig, bár Svédországban
a potenciális megtakarítás sokkal kisebb (29%), mivel
ott a politika már most nagy hangsúlyt fektet az energiahatékonyságra.
A legnagyobb lehetséges energiamegtakarítást a fűtési rendszerek javítása eredményezheti. A legmelegebb éghajlatú országok általában a legkevésbé hatékonyabbak e tekintetben, és ezért a legtöbb lehetőséget kínálják a jelentős megtakarításokra. Jóval kevesebb tér nyílik az energiamegtakarításra az elektromos és elektronikus berendezéseknél, mivel itt már
komoly csökkentés következett be. Mivel a pótlási ráták az EU‑12 országokban alacsonyabbak, a (35%-os)
potenciális megtakarítás nagyobb, mint az EU‑15-ben
(27%).

Zöld nagyvárosok
A nagyvárosok fontos szerepet játszanak az éghajlatváltozás elleni harcban, mivel ezek adnak otthont a
népesség nagy részének, és a gazdasági tevékenység
jelentős része is náluk valósul meg. Ennek következtében az üvegházhatást okozó gázok jelentős részét
is náluk bocsátják ki. Nagy népsűrűségük miatt lehetőséget kínálnak energiamegtakarítási intézkedésekre, például a közlekedésben és a fűtésben. Ez az egyik
oka annak, hogy az EU a Stratégiai energiatechnológiai terv részeként elindította az Intelligens városok kezdeményezést19.
Amint az OECD (2009) egy közelmúltban nyilvánosságra hozott jelentése20 hangsúlyozza, bár a nagyvárosok helyzete erősen különbözik egymástól, legalább három olyan terület van, ahol a cselekvés különösen indokolt:

18 A magas politikai intenzitású forgatókönyv a legenergiatakarékosabb technológiák lehető legnagyobb mértékű elterjedését ismerteti gazdasági szempontból, és ezt összehasonlítja egy referencia-forgatókönyvvel, amely feltételezi, hogy a technológia terjedése ugyanolyan ütemben folytatódik, mint a múltban, bár figyelembe veszi a már bevezetett politikák, valamint az energia piaci árváltozásainak hatását.
19 http://setis.ec.europa.eu/about-setis/technology-roadmap/
european-initiative-on-smart-cities
20 Kamal-Chaoui, L. and Robert, A. (eds.) (2009), Competitive Cities
and Climate Change, OECD Regional Development Working Papers
N° 2, OECD.
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••

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása elsősorban a világítás, a fűtés, a hűtés és a közlekedés
által felhasznált energia következménye. A nagyvárosok a szén-dioxid-árak emelkedésére számíthatnak a jövőben, és a kevésbé szén-dioxid-igényes beruházásokat részesítik előnyben;

••

a nagyvárosokban felhasznált energia jelentős része épületekkel kapcsolatos, így ezek energiahatékonyságának növelése különösen fontos. Mivel
a nagyvárosokban számos középület van, ezekre
különös figyelmet kell fordítani;

••

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, alacsony
környezeti hatású életmódra való átállás gyakran
igényel olyan beruházásokat, amelyek előnyei csak
akkor múlják felül a költségeiket, ha a népesség
nagy részére terjednek ki. A nagyvárosi hatóságok
kulcsszerepet játszhatnak a megfelelő ösztönzési
rendszer kialakításában, mind például energiaügyi
felülvizsgálatok pénzügyi támogatásával, az
energiahatékonyságot ösztönző rendelkezések
alkalmazásával és a környezetbarát közlekedési
módok elősegítésével.

Lakossági perspektívából azonban a nagyvárosok
már most nagyobb erőforrás-hatékonyságú életmódot21 kínálnak, és sok esetben kifejezett cél, hogy továbblépjenek ebbe az irányba. 2008. januárban elindították a „Polgármesterek Szövetsége” kezdeményezést, hogy csökkentsék a nagyvárosoknak az éghajlatváltozásra gyakorolt hatását, formálisan kötelezettséget vállalva, hogy túlmennek a CO2-kibocsátásokra
vonatkozó EU-célkitűzéseknél, ezenkívül a fenntartható energiára vonatkozó cselekvési tervet dolgoznak ki, és rendszeresen beszámolnak az előrehaladásról. A Szövetséghez 36 ország több mint 1000 kis- és
nagyvárosa csatlakozott, együttesen több mint 140
millió lakossal. Ezenkívül a városfejlesztésért felelős
miniszterek 2008-ban Marseille-ben úgy döntöttek,
hogy életre hívják a közös európai referenciakeretet a
fenntartható városokért.

Atlas22 betekintést kínál a különböző városi formákba
az EU egészében. Bukarest például egy igen kompakt
nagyváros (1.82 térkép). A városközponton kívül csak
kis számú ház és egyéb épület található elszigetelve
egymástól. Városi szövete a centrumon belül 4
kilométeres sugarú körben koncentrálódik (lásd a
térkép alatti ábrát). Ez általában csökkenti az utazások
átlagos hosszúságát, és növeli a közösségi közlekedés
hatékonyságát, mérsékelve az energiafogyasztást és
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását.
Ezzel szemben Brüsszelt sokkal több elszórt település
veszi körül. A városi szövet sűrűsége is gyorsan
csökken, amint távolodunk a centrumtól.
Bécsben és Kölnben a városközponton kívüli
épületek nagyobbrészt falvakba és városnegyedekbe
csoportosulnak, nyitott térségekkel közöttük. Ezeket
a központokat a közösségi közlekedés jobban ki
tudja szolgálni, mint a szétszórtabb településeket.
Ezenkívül az építkezések e csoportosítása biztosítja,
hogy e települések között nyitott terek legyenek.
Varsóban sok városból kivezető út mindkét oldala
beépült, bár a beépítés általában nagy sűrűségű. Ez
a sávos fejlesztés a Lyonból és Brüsszelből kivezető
utak mentén is megfigyelhető, de ott általában kisebb
sűrűségű.
A városi zöldterületek, sport- és szabadidő-létesítmények a városi életet vonzóbbá és egészségesebbé tehetik. Kölnben, Varsóban, Bécsben és Brüsszelben sok
park és szabadidő-terület van a központhoz közel
és távolabb is. Bukarest és Barcelona ugyanakkor viszonylag kevés zöldterülettel rendelkezik.

A kompakt városok hatékonyabban bánnak az
erőforrásokkal, mint a szétterjeszkedők. Az Urban

Mind Barcelona, mind Koppenhága tenger mentén
terül el. Barcelona, amelynek egyik oldalán tenger,
a másikon hegyek vannak, kompakt módon
fejlődik. Koppenhága 1947 óta egy „ötujjas terv”
szerint fejlődik, jó elérhetőséget biztosítva a
szabad területekhez. A fejlesztések az öt ujj mentén
koncentrálódtak, védett mezőkkel, erdővel, városi
parkokkal, gyalogösvényekkel és kerékpárutakkal
közöttük.

21 Lásd például a The Green metropolis című munkát David Owentől,
és a háztartások energia- és üzemanyag-felhasználásáról szóló
munkát, NUTS 4 szinten, amelyet az Egyesült Királyság Energia- és
Éghajlatváltozás-ügyi Minisztériuma adott ki. http://www.decc.gov.
uk/en/content/cms/statistics/regional/high_level/high_level.aspx

22 Az Urban Atlas az EU valamennyi nagy városi agglomerációjának
első nagy felbontású földhasználat-feltérképezése. Alapvetően
a városi földhasználati minták európai szintű összehasonlítására
tervezték.
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A földhasználat is számos városban javítható.
Az Urban Atlasban szereplő városok mintegy
harmadában a hozzájuk tartozó földterület több
mint 0,5%-át hatékonyabban lehetne hasznosítani.
Különösen az elhagyott létesítményeket, például régi
ipari üzemeket, gyárakat és raktárakat lehet majdnem
mindig fejleszteni hasznosítás céljára.

3.3 A környezetminőség javítása
A környezet minősége a legtöbbször emberi
tevékenységektől függ. A minőség javítása egyszerre
teszi szükségessé az érintett tevékenységek negatív
környezeti hatásainak korlátozását és a természeti
értékek megőrzését. Az EU szintjén ezt egyrészt
normatív előírásokkal érték el, mint például a
szennyezőanyagok koncentrációjára vonatkozóan,
másrészt infrastrukturális beruházásokkal.

Szennyvíztisztítás
A szennyvíz tisztítása szükséges a vízkészletek
minőségének megőrzéséhez, iváshoz, ipari, turisztikai
és mezőgazdasági felhasználáshoz és általánosságban
környezetvédelmi okokból. Városi területeken a
természeti környezet védelme érdekében kötelező a
szennyvízből a fertőző anyagokat eltávolító tisztítás23.
Összességében, az EU‑15 országokban a települési
szennyvíz közel 90%-át tisztítják. De még mindig
vannak hiányosságok. Az EU‑12 országokban a
csatlakozási szerződések fokozatos átmenetet
irányoznak elő, azt 2015-ig, Románia esetében pedig
2018-ig meghosszabbítva. Az EU‑12-ben a tisztított
szennyvíz aránya számos városi területen még mindig
jóval 100% alatt van (1.83 térkép)24. Ez különösen
Romániára vonatkozik, ahol számos régióban, köztük
Bucurestiben, a települési szennyvíz kevesebb, mint
30%-át tisztítják.

Hulladékkezelés
A tagállamok kötelesek hulladékkezelési terveket
kidolgozni és értékelni az ország összes részére.
A terveket gyakran regionális szinten készítik,
és egyes esetekben a kohéziós politika alapján
társfinanszírozzák, különösen az EU‑12-ben és a déli
23 91/271/EGK irányelv.
24 A térkép a régió városi területeinek szennyvíztisztítási kapacitását
ismerteti, és nem a régió egész területének szennyvíztisztítási
kapacitását (városi és nem városi területek).

tagállamokban, amelyekben maradtak problémák.
Ezek a tervek jelentik a fő eszközt a hulladékokról
szóló keretirányelv központi célja, a hulladéknak a
lerakókból az újrafeldolgozásra és a hasznosításra
való átterelésének a megvalósításához.
Az újrafeldolgozott hulladék aránya emelkedik, míg
a lerakókba elhelyezetté csökken. A hulladékkezelő
telepek több újrafeldolgozást és égetés révén
több energetikai hasznosítást végeznek. Emellett
a veszélyes hulladékot és az illegális lerakást
szigorúbban ellenőrzik. A hulladékkezelésnek
potenciálisan fontos gazdasági hatásai is vannak.
A szilárdhulladék-kezelési és újrafeldolgozó ágazatok
éves forgalma 137 milliárd EUR, az EU GDP-jének
több mint 1%-a, és becslés szerint több mint 2 millió
munkahelyet hoztak létre25.

Levegőminőség
A jó levegőminőség segít megakadályozni a légzőszervi betegségeket és a korai elhalálozást. Számos
szennyező anyag kibocsátását, valamint e szennyező anyagok megengedhető koncentrációját a levegőben EU-irányelvek szabályozzák26. Korlátozások vannak érvényben számos szennyező anyag kibocsátásaira, amelyek kiengedhetők a levegőbe, valamint a por
és más káros szennyező anyagok koncentrációjára.
A magas porkoncentráció által leginkább érintettek az
EU középső részén, Dél- és Közép-Lengyelországban,
Magyarország egyes részein és a Bukarest körül lévő
(a legszennyezettebb terület) régiók (1.84 térkép).
Számos bizonyíték van arra, hogy a magas talajszintű
ózonkoncentráció ártalmas lehet a tüdőre, és
izgathatja a légzőrendszert. Ezért napi koncentrációhatárértéket határoztak meg, bár ezt számos
régióban gyakran túllépik (1.85 térkép). Ez különösen
így volt 2008-ban az olaszországi régiókban, és
kisebb mértékben Máltán, Bulgáriában, Cipruson,
egyes görögországi régiókban és Dél-Romániában.
25 http://ec.europa.eu/environment/waste/compost/pdf/sec_
biowaste.pdf, 13–14. o.
26 Szennyezőanyag-kibocsátások: elsősorban a 2008/1/EK, 2001/80/
EK és 2001/81/EK irányelvek. Környezeti levegőminőség: elsősorban az 1999/30/EK és 1996/62/EK irányelvek. A vonatkozó jogszabályok teljes listája itt található: http://ec.europa.eu/environment/
air/legis.htm. A 2008/1/EK, 2001/80/EK és öt másik irányelv felülvizsgálatát és korszerűsítését a közelmúltban fejezték be. Ezeket az
irányelveket vissza fogják vonni, és az új ipari kibocsátásokat szabályzó irányelvvel fogják felváltani. A levegőminőség-keretirányelv
felülvizsgálatát 2013-ra tervezik.
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A Földközi-tenger vidékén a spanyolországi régiók
kivételével csaknem valamennyi régió jelentős számú
(15 vagy több) napon át túllépte a koncentrációhatárértéket.

talajlezáródás, az egy lakosra jutó talajlezáródás
összességében a vidéki régiókban a legmagasabb28.

Földhasználati minták

A Natura 2000 a természetvédelmi területeknek az EU
egészére kiterjedő hálózata. Célja a veszélyeztetett
fajok és élőhelyek hosszú távú túlélésének biztosítása.
Az EU természetvédelmi irányelvei szerint biztosítani
kell a megőrzést, eközben figyelembe véve a
gazdasági, társadalmi, kulturális, regionális és pihenési
szükségleteket. A régióknak ezért az érintett helyeket
nem csupán megóvandó területekként kell kezelniük,
hanem a fejlesztési stratégia fontos elemeiként
is: A NATURA 2000 területek felhasználhatók
például arra, hogy több látogatót vonzzanak és
fejlesszék az ökoturizmushoz kapcsolódó gazdasági
tevékenységeket, valamint hogy javítsák az érintett
régiókban élő emberek életminőségét.

Talajlezáródás
A talajlezáródás azt jelenti, hogy a talajt
áthatolhatatlan anyagok borítják. Ez jellemzően
a városfejlesztés vagy infrastruktúra építésének
eredménye. A lezáródott földterületek ökológiai
talajfunkciói (vagyis, hogy a talaj pufferként,
szűrőrendszerként vagy szénelnyelőként működjön)
súlyosan károsodnak, sőt lehetetlenné is válnak.
Ezenkívül a vízáramlási minták változásai és az
élőhelyek feldarabolása a környező talajokat is
érinthetik. A lezáródott talajok hozzájárulnak
az árvízveszély fokozódásához, mivel csökken a
többletvíz elnyelésének és tárolásának képessége, és
ezért növekszik a folyadéktöbblet.
A talajlezáródás különösen magas az erősen
városiasodott területeken, mint például Hollandia
egyes részein, Észak-Belgiumban, Nyugat- és DélNémetországban, valamint az Egyesült Királyság
délkeleti részén. A földközi-tengeri régiókban a
talajlezáródás viszonylag magas a tengerpart mentén,
ahol a gyors városiasodás a turizmus bővülésével
párosul. Az EU‑12 országokban a talajlezáródás27
mértéke általában jóval alacsonyabb, de valószínűleg
emelkedni fog (1.86 térkép).
A talajlezáródás mértéke függ az emberek
életmódjától és attól, hogy a vállalatok hová
települnek. A turizmus hatásán kívül talajlezáródást
okozhat a hanyag földhasználat-tervezés és a
városközpontokon kívüli lakás és munka preferálása,
a nagyobb házak és a városon kívüli fejlesztések,
mint például nagyáruházak, szabadidőközpontok
és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra. Az egy
lakosra jutó talajlezáródás a nagyvárosi régiókban
a legalacsonyabb (1.87 térkép). Bár déli és keleti EUországok (Dél-Olaszország, Görögország és Románia)
néhány vidéki régiójában ugyancsak alacsony a

27 Jelentés a környezet állapotáról, 2010, Európai Környezetvédelmi
Ügynökség.

Natura 2000 és a biodiverzitás

A Natura 2000 hálózat jelenleg az EU földterületének
mintegy 18%-át fedi le (1.88 térkép). Annak érdekében,
hogy a biodiverzitás és az ökoszisztémák továbbra is
hozzájáruljanak az emberi és gazdasági prosperitáshoz
(pl. a beporzás és a víztisztítás útján, valamint az
árvizek megakadályozásával), ezeket a védett
területeket és a szélesebben vett tájat megfelelően
kell kezelni. A „zöld infrastruktúra” fejlesztése, a tájak
fragmentáltságának elkerülése és a fragmentáltság
hatásának ökológiai hálózatok, különösen a Natura
2000 útján történő csökkentése kulcsfontosságú a
fenntartható környezet fenntartásához.
A védett területek hálózata különösen sűrű
Szlovéniában, Spanyolországban és Bulgáriában.
A védett területek a földterület kisebb részét fedik
le számos angliai és franciaországi, valamint délfinnországi és svédországi régióban. Ezek az országok
azonban viszonylag érzékenyek a környezeti
problémákra, ezért a Natura 2000 alá tartozókon
kívüli területek is védettek.

3.4 Következtetések
A környezet védelme és minőségének javítása,
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és
28 Figyelembe kell venni, hogy ez a mutató kissé torzít az
alacsony népességű régiókban, mivel a talajlezáródásért felelős
infrastruktúra (vagyis a közlekedési infrastruktúra) a szomszédos
régiók népességét is szolgálja.
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következményeinek enyhítése döntő fontosságú
problémák az EU régiói számára. Fontosságuk
azonban régiónként jelentősen különbözik.
Az éghajlatváltozás hatása a dél- és kelet-európai
régiókban lesz a legsúlyosabb. Hosszabb ideig tartó
és súlyosabb szárazságokat fognak elszenvedni,
középtávon a vízhiány lehetőségével. A hőmérsékletemelkedés és az időjárási viszonyok által közvetlenül
vagy közvetve érintett tevékenységektől (mint például
a turizmus és a mezőgazdaság) függő régiók különösen
sebezhetők. Más régiókat a természeti katasztrófák
fokozott kockázata fenyeget. Ezeket a várható
fejleményeket be kell építeni a területrendezési és
regionális fejlesztési stratégiákba.
Az éghajlatváltozás mértékének csökkentése
gyors intézkedést igényel az Európa 2020 stratégia
részét képező EU éghajlat-változási és energiaügyi
csomagban meghatározott célkitűzések elérésére.
Az
üvegházhatást
okozó
gázkibocsátások
jelentős csökkentésének elérése alapvetően azon
ágazatokban történő változásoktól függ, amelyekre a
kibocsátáskereskedelmi program kiterjed. De a teljes
kibocsátáscsökkentési cél elérése függ a programon
kívüli jobbításoktól is, különösen a közlekedés és
az épületek vonatkozásában, amely területeken az
állami hatóságok döntő szerepet játszanak.

A környezet védelme és minősége továbbra is
erősen különbözik EU-szerte. A városi központok
változatlanul szenvednek a levegő rossz minőségétől.
Az ózonkoncentráció gyakran meghaladja az
EU-határértékeket a városokban, különösen DélEurópában, míg a porkoncentráció túl magas számos
városban, így Párizsban, Brüsszelben, Milánóban,
Budapesten és Bukarestben. A városközpontokban
élés, különösen kompakt városokban azt jelenti,
hogy az embereknek kisebb távolságokra kell
utazniuk, hogy eljussanak az úti céljukhoz. Ez
kisebb energiafelhasználással jár a közlekedésben,
különösen, ha az utat gyalogosan, kerékpárral vagy
tömegközlekedéssel teszik meg. A városokban élés
alacsonyabb egy főre jutó talajlezáródást jelent,
különösen a kompakt városokban.
A települési szennyvizet még nem minden
tagállamban tisztítják megfelelően, különösen az
EU‑12 régióiban, de több EU‑15 régióban is. Másfelől
a hulladékkezelési ágazat több hulladékot nyer vissza,
kevésbé támaszkodik a hulladéklerakókra, és több
energiát termel hulladékégetéssel.

A megújuló energia termelése erős földrajzi
dimenzióval bír. A napenergia-potenciál például
jóval nagyobb a déli régiókban, míg a szélenergia
potenciálja az atlanti-óceáni és az északi-tengeri
partvidékeken a legnagyobb. A régiók eszerint
fontos szerepet játszhatnak a megújuló energia
termelésének elősegítésében és ösztönzésében.
Az energiahatékonyság növelése függ a magánszemélyek és a szervezetek tevékenységétől, mind a magánszektorban, mind a közszférában. Az előbbiek akkor ruháznak be az energiahatékonyságba, ha megtérülnek a költségeik, ami az energiaáraktól és a műszaki haladástól függ. A közszférában a hatóságoknak
politikájuk és különösen a sok évig fennmaradó infrastrukturális beruházások megtervezésekor meg kell
vizsgálniuk az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést és a jóval magasabb energiaárak
lehetőségét.
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1. Bevezetés
Az EU kohéziós politikája egy sor nemzeti és regionális
politika mentén működik, amelyeket számos
különböző helyen és erősen eltérő körülmények
között dolgoztak ki és valósítanak meg.
Az EU harmonikus fejlődésének elősegítése és a
régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentése, amely
célokat a Szerződés 174. cikke írja elő, a tagállamok
közös feladata. A Szerződés (175. cikk) értelmében a
tagállamoknak szakpolitikáikat úgy kell alkalmazni
és összehangolni, hogy megvalósítsák a gazdasági,
társadalmi és területi kohéziót.
A jelen fejezet megvizsgálja a tagállamok hozzájárulását e célkitűzés megvalósításához. Ennek során áttekinti a közkiadások nagyságát és összetételét az elmúlt évtizedben, különös figyelmet fordítva a növekedés és a foglalkoztatás kulcsterületein hozott beruházási döntésekre. Megrajzolja a fő jellemzők képét
és az országok közötti különbségeket a kormányzati kiadások tekintetében, valamint a regionális és helyi hatóságoknak az állami beruházásokban való részvételét. Az állami beruházásokat első ízben bontja le
NUTS 2 szintre, és vizsgálja meg azokat a régiók közötti eltérések, az összberuházásokhoz való viszonyuk és
a kohéziós politikához való hozzájárulásuk szempontjából.
Külön foglalkozik a regionális és helyi hatóságoknak a
szakpolitikák megvalósításában, különösen az állami
beruházásokban és a bevételek előteremtésében
játszott szerepével, megvizsgálva, hogy a hatáskörök
decentralizálásának végbement folyamatát kíséri-e a
pénzügyi források transzfere.
A gazdasági recesszióra adott nemzeti válaszokat
ugyancsak megvizsgálja. Ezek jelentős különbséget
mutatnak az EU-ban, általában a közszféra méretének,
az ad hoc intézkedések1 megvalósítására rendelkezésre álló fiskális mozgástérnek és a válság viszonylagos hatásának megfelelően. A költségvetésre gyakorolt hatás ugyancsak országfüggő, bár a bevételek
mindenhol csökkennek. A meghozott intézkedések
és az államháztartási deficit ebből eredő növekedése
azonban a következő években a tagállamok
1 A fiskális mozgástér a kormányok lehetősége a kiadások növelésére
a pénzügyi helyzet fenntarthatóságának vagy a gazdaság
stabilitásának veszélyeztetése nélkül.

többségében valószínűleg jelentősen korlátozza az
állami beruházások lehetőségét.
Az utolsó szakasz azon összefüggések javítására tett
lépéseket összegzi, amelyekben a kohéziós politika
működik. Míg az állami politikák többsége, amelyek
a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra kihatnak,
érintik a kiadásokat, vannak olyanok is, amelyek
a kiadásokat nem befolyásolják, hanem a sikeres
fejlődés feltételeit határozzák meg. Ide tartoznak
a munkaerőpiacok működésének javítására és a
verseny ösztönzésére irányuló intézkedések.

2. A gazdasági, társadalmi és területi
kohézió nemzeti megközelítésmódjai
A tagállamok által meghatározott pontos politikai prioritások nemcsak a meglevő regionális egyenlőtlenségek mértékétől függnek, hanem más tényezőktől
is, mint például a társadalmi preferenciáktól, az országon belüli hatalommegoszlástól, a regionális kihívások természetétől és a rendelkezésre álló pénzügyi
forrásoktól.
A kohézióval kapcsolatos legnyilvánvalóbb politikai
cél a régiók közötti túlzott egyenlőtlenségek
elkerülése. Egyes tagállamokban ez alkotmányos
előírás. Németországban például az Alaptörvény
utal az egyenlő életkörülmények kialakítására
az ország egészében, és a szövetségi törvények
értelmében a régiókat támogatni kell, ha fejlettségük
elmarad az országos átlagtól. Olaszországban
ugyancsak alkotmányos követelmény, hogy a régiók
közötti egyenlőtlenségek csökkentése érdekében
pótlólagos forrásokat csatornázzanak hozzájuk.
Spanyolországban az Alkotmány tartalmazza „a
jövedelmek méltányosabb elosztásának” és „a spanyol
terület különböző részei közötti méltányos és megfelelő
gazdasági egyensúlynak” a célját. Más országokban,
mint például Görögországban vagy Bulgáriában az
alkotmány ugyancsak kifejezetten utal a regionális
és társadalmi egyenlőtlenségekre, valamint egyes
területek szükségleteire. Az a tény azonban, hogy a
lemaradó régiók meghatározott regionális politikák
útján támogathatók, nem jelenti minden esetben,
hogy az állami fellépés nekik kedvezne.
Az elmúlt évtizedben az egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló szakpolitikák fokozatosan a regionális
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és nemzeti versenyképesség erősítését célzó szakpolitikák irányába tolódtak el, amelyek középpontjában
a regionális potenciál kiaknázása áll a nemzeti növekedéshez való hozzájárulás érdekében. Ez a legtöbb
kohéziós ország megközelítése, amelyekben az egy
főre jutó nemzeti GDP és az EU-átlag közötti rés csökkentése a fő cél. Hollandiában a politika hasonlóképpen a nemzeti jelentőségű lehetőségek megragadását hangsúlyozza, bárhol is találhatók, míg az Egyesült
Királyságban a cél „a környezet megteremtése a vállalkozások és a települések számára lehetőségeik maximalizálása érdekében”.
Ezt a célt az infrastruktúrára fordított beruházásokkal és a vállalkozásoknak nyújtott segítség útján valósítják meg a lemaradó vagy problémás régiókban.
Németországban például a GDP mintegy 4%-ának
megfelelő finanszírozást csatornáznak a keleti tartományok részére a II. szolidaritási egyezmény alapján, hogy támogassák a gazdasági fejlődést szolgáló
beruházásokat. Spanyolországban a Kompenzációs
Alap (Fondo de Compensación Interterritorial) hasonlóképpen a regionális egyenlőtlenségek korrekcióját szolgálja állami beruházási projektek révén,
Olaszországban pedig az „Elmaradott hasznosítású
területek alapja” (Fondo per le Aree Sottoutilizzate) a
Mezzogiorno lemaradó régióiban szolgálja a beruházások növelését. Ezek összege a 2007–2013 közötti
időszakban a GDP 3–4%-át teszi ki (bár 2009-ben jelentősen csökkent). Lengyelországban ugyancsak külön program foglalkozik a kevésbé fejlett keleti régiókkal.
Azokban a tagállamokban, amelyekben a regionális
egyenlőtlenségek kevésbé kifejezettek, de a földrajzi különbségek jelentősek, a regionális politika alapvetően a speciális jellemzőjű területekkel foglalkozik, gyakran a vállalkozásoknak nyújtott segítség formáját öltve. Finnországban és Svédországban az ilyen
segítséget a gyéren lakott északi régiókban működő
cégekhez irányítják. Ezek a régiók közlekedési támogatást is kapnak, ellensúlyozva utazási többletköltségeiket. A perifériális területek Dániában is kiegészítő finanszírozásban részesülnek a vállalatfejlesztéshez. Franciaországban speciális intézkedésekkel támogatják az ipari szerkezetátalakulás által érintett területeket, és elősegítik a vidéki és hegyvidéki területek, valamint Korzika fejlesztését. Hasonló intézkedéseket hoztak Görögországban is. Cipruson a regionális politika lényeges eleme a vidéki területek elmaradottságának kezelése. Máltán konkrét fejlesztési cél
Gozo szigetének fejlesztése. Az elmúlt tíz év regionális politikáinak sajátos jellemzője, hogy kiterjedtebbekké váltak, tükrözve az eltolódást az engodén fej-
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lődés támogatásának az irányába2. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló állami beruházási
politikáknak egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a hatékonyságra és a gazdasági növekedésre gyakorolt hatásaikra, valamint az ágazati politikákkal való
koherenciájukra. Majdnem minden tagállamban működnek fiskális kiegyenlítő mechanizmusok, elősegítve a közjavakkal és közszolgáltatásokkal való elfogadható ellátást az ország egészében. Ezek a finanszírozást a kevésbé fejlett vagy azon területekhez csatornázzák, amelyekben az ellátás költségei magasabbak.
Ezek a mechanizmusok az életszínvonal kiegyenlítése
irányába hatnak oly módon, hogy finanszírozzák azokat a helyi hatóságokat, amelyek nem képesek elegendő bevételt előteremteni az általuk nyújtott közjavak és közszolgáltatások finanszírozásához.
Ugyanakkor az ágazati politikák jelentős hatást
gyakorolhatnak a kohézióra, még ha a kohézióval
kapcsolatos célokat ritkán fejtik is ki egyértelműen,
és a hatások gyakran nem szándékoltak. Ez a helyzet
például a közlekedési politika esetében. A prioritások
meghatározása, egy meghatározott közlekedési
rendszer előnyben részesítése és olyan projektek
megtervezése és megvalósítása, amelyek kihatnak
a kohézióra, gyakran átlépi a nemzeti határokat.
A foglalkoztatási politika is jelentős hatást gyakorolhat
a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra.
A népesség demográfiai szerkezete gyakran jelentős
különbségeket mutat egy-egy ország régiói között.
Hasonlóképpen a munkanélküliség is egyenlőtlenül
érinti a különböző helyeket és társadalmi csoportokat,
s ezért a kormányoknak a probléma kezelésére
és a munkaerő-piaci részvétel növelésére hozott
intézkedései hatást gyakorolnak a kohézióra. Egyéb,
mint például az oktatással, a kutatással és innovációval,
a turizmussal és a vidékfejlesztéssel foglalkozó
szakpolitikák is jelentős hatást gyakorolhatnak, bár
ennek mérése gyakran nem könnyű.

2 Egy közelmúltban kiadott tanulmány több ország példáján
igazolja, hogy ezek a politikák általában a gyengébb régióknak
kedveznek. Lásd Yuill, D., Ferry, M. and Vironen, H. (2008), New
Policy Frameworks, New Policy Approaches: Recent Regional Policy
Developments in the EU and Norway, EoRPA Paper 08/1, University
of Strathclyde.
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3. A közpénzek elköltése és
beruházások az EU-tagállamokban

Állami beruházások: egy
problematikus fogalom a Nemzeti
Számlák Európai Rendszerében

3.1 A közkiadások és állami
beruházások trendjei az EU-ban
A közszféra általában nagyobb azokban
a tagállamokban, amelyekben az egy
főre jutó GDP a legmagasabb...
A GDP-hez és a népességhez viszonyított közkiadások3
a tagországok között az egy főre jutó GDP-jük
szintjével változnak. Ezen eltérések nagy részéért a
szociális védelemre fordított kiadások a felelősek.
A kevésbé prosperáló országokban ugyanakkor az
állami beruházások általában magasabbak a GDP-hez,
de nem a népességhez viszonyítva. Ez nagymértékben
az EU kohéziós politikai támogatásához kapcsolódik,
amely a kohéziós országokban a környezetvédelmi
közkiadások mintegy 55%-át, a közlekedési, távközlési
és energiaügyi közkiadások több mint 25%-át, a
humántőke fejlesztésére fordított közkiadásoknak
pedig mintegy 10%-át teszi ki4.
A GDP-hez viszonyított közkiadások kis mértékben
(mintegy 1 százalékponttal) csökkentek a 2002–
2007 közötti időszakban, de ugyanilyen mértékben
növekedtek 2008-ban, 2009-ben pedig ugrásszerűen
emelkedtek a GDP-nek a recesszió miatti
meredek csökkenése következtében. A kohéziós
országokban 2008-ig mind a közkiadások, mind
a népességhez viszonyított állami beruházások
fokozatosan közeledtek az EU átlagához. A gazdasági
válságot követően az állami beruházások kilátásai
kedvezőtlenek az országok többségében, aláhúzva a
kohéziós politikai támogatás fontosságát.
A közkiadások 2008-ban a GDP közel 47%-át tették
ki, majd 2009-ben csaknem 51%-ára emelkedtek.
Ennek fő oka nem a kiadások növelése, hanem a GDP
visszaesése volt. A tagállamok között a közkiadások
tekintetében mindazonáltal számottevő különbségek
mutatkoznak, ezek Dániában a legmagasabbak, a GDP
több mint 58%-át teszik ki, Romániában viszont csupán
alig több mint 40%-át, nagyrészt összhangban az egy
főre jutó GDP eltérésével (2.1 ábra). A különbségek
3 Az állami kiadások itt alkalmazott meghatározása megfelel a
Nemzeti Számlák Európai Rendszerében (ESA-95) alkalmazottnak.
Tartalmazza a központi kormányzatnál felmerülő valamennyi
kiadást; az állami vállalatok és hasonló szervezetek központi és az
állami szint alatti kiadásait nem tartalmazza.
4 Azok a tagállamok, amelyek a 2007–2013-as programozási
időszakban jogosultak a kohéziós alapból való támogatásra –
vagyis az a 12 tagállam, amely 2004-ben és 2007-ben csatlakozott
az EU-hoz, valamint Görögország és Portugália.

Az állami beruházásokat ez a jelentés a bruttó
állóeszköz-felhalmozás (P51 az ESA-95-ben) és az ös�szevont tőketranszferek (D9_CO) összegeként határozza meg, levonva belőle a kormányzat különböző szintjei közötti transzfereket. Ez figyelembe veszi a privatizációnak az elmúlt néhány évtizedben számos tagállamban végbement folyamatát, ami gyakran megváltoztatja a kiadási cél közgazdasági kategóriáját.
A beruházás nemcsak az állóeszköz-felhalmozással
kapcsolatos, hanem azon privatizált szervezetekhez
való transzferekkel is, amelyek a beruházásokat az
állami hatóságok helyett végrehajtják. Ekkor a bruttó
állóeszköz-felhalmozás és a tőketranszferek közötti éles
megkülönböztetés jelentősége megkérdőjeleződik,
és a kettő összege a regionális fejlesztésre fordított
összkiadások
megállapításának
legérvényesebb
fogalma.
A privatizáció további következménye, hogy az állami
eszközök eladásainak jelentősége általában megnő.
Mivel az ESA-95 számlarendszerben ezeket negatív
kiadásoknak kezelik, és a nyilvánosságra hozott
adatokban levonják a bruttó állóeszköz-felhalmozást,
az itt ismertetett állami beruházási adatokat
ugyancsak megtisztítják ezzel a tétellel, amely egyes
országokban (például az Egyesült Királyságban)
jelentős lehet. Az adatok ezért nem szükségszerűen
jelzik az „új” beruházásokat, hanem egyes esetekben
jelentősen aláértékelhetik ezeket. A rendelkezésre álló
adatok alapján azonban nem lehet megítélni ennek
a torzításnak a mértékét, és azt, hogy ez mennyire
befolyásolja az adatok változását az idők folyamán.
Az adatokat ennek figyelembevételével kell értelmezni.

többségére a szociális védelemre fordított kiadások
szintje ad magyarázatot.
A Monetáris Unióba való belépés előtti 1999. évi csökkenések után a GDP-hez viszonyított közkiadások közel egy évtizedig alapvetően változatlanok maradtak az EU-ban. A legtöbb olyan tagállamban azonban,
amely 2004 óta csatlakozott az Unióhoz, a GDP-hez viszonyított közkiadások 2007-ig csökkentek. 2009-ben
a GDP-hez viszonyított közkiadások újból az 1997.
évi szintjükre emelkedtek, és az államháztartási deficitek, valamint a felhalmozott adósságok drámaian
növekedtek.
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A GDP-nek az EU-országok közötti jelentős
különbségei miatt a közkiadásokat egy főre vetítve
kell kifejezni ahhoz, hogy meg lehessen ragadni
nagyságukat az egyes tagállamokban. E tekintetben
a viszonylagos szintjük magasabb a prosperálóbb
országokban, amelyek nagyobb egy főre jutó GDPje lehetővé teszi számukra, hogy több erőforrást
fordítsanak a közszférára.
Az egy főre jutó, vásárlóerő-egységben számított
közkiadások 2009-ban a kohéziós országokban
átlagosan csak feleakkorák (49%) voltak, mint más
tagállamokban. A rés fokozatosan szűkült (a 2000.
évi 42%-ról) 2008-ig (amikor elérte az 51%-ot), de
2009-ben tágult (2.2 ábra). Ennek megfelelően az egy
főre jutó közkiadások 2000–2008 között azokban a
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tagállamokban növekedtek a legnagyobb mértékben,
amelyek egy főre jutó GDP-je az EU-átlag alatt van.
Ezen országok gazdasági növekedése általában
a leggyorsabb volt, aláhúzva ennek fontosságát
a kormányok számára, hogy reagálni tudjanak a
fokozottabb fejlesztés és szociális kiadások iránti
igényekre.

…de az állami beruházások a GDPhez viszonyítva magasabbak a
kevésbé prosperáló országokban
Az állami beruházások az EU összes közkiadásának
viszonylag kis részét teszik ki (2009-ben nem egészen
9%-át). Az állami beruházásokat és a folyó kiadásokat
elválasztó vonal azonban egyáltalán nem jelentős.
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Az oktatásra és képzésre, valamint a K+F-re fordított
kiadásokat folyó kiadásként osztályozzák, bár
eredményük a tőkeberuházásokhoz hasonlóan csak
több év után mutatkozik meg. Mindkettő az Európa
2020 stratégia középpontjában áll (ahogy a lisszaboni
stratégiának is a középpontjában voltak).
Az állami beruházások a 2000–2007 közötti
időszakban alapvetően változatlanok maradtak a
GDP-hez viszonyítva. 2007 és 2009 között azonban a
GDP 3,7%-áról 4,4%-ára emelkedtek, arányosabban
az összkiadások emelkedésénél (2.3 ábra). Az EU12 országokban különösen az állami beruházások
emelkedtek a közkiadásokhoz viszonyítva, főképp az
Unióba való belépésük után.

Összességében az állami beruházások következetesen
magasabbak a GDP-hez viszonyítva azokban az
országokban, amelyekben az egy főre jutó GDP
elmarad az átlagtól. A kohéziós országokban
átlagosan a GDP 5%-át tették ki a 2000–2009-es
időszakban, míg a többi tagállamban kevesebb
mint 4%-át. Ez tükrözheti a viszonylag alacsony
infrastrukturális ellátottságot és ennek alapján a
fejlettebb országokhoz képest nagyobb beruházási
szükségletet.
Ennek megfelelően bár az egy főre jutó, vásárlóerőegységben számított állami beruházások a kohéziós
országokban a 2000–2009-es időszakban átlagosan
alacsonyabbak voltak, mint a többi országban, a
különbség jóval kisebb volt, mint a teljes közkiadások
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esetében (2.4 ábra). Ráadásul a különbség idővel
mérséklődött, a kohéziós országok szintje a többi
tagállam 64%-áról (2000) 75%-ára (2008) emelkedett,
bár 2009-ben 69%-ra csökkent annak nyomán, hogy
a válság a GDP-re, különösen Lengyelországban,
kisebb mértékben hatott. A Cseh Köztársaságban
és Görögországban az egy főre jutó, vásárlóerőegységben számított állami beruházás az EU-átlag
fölött volt, Cipruson és Máltán pedig az átlag körül.
Ezzel szemben Dániában, Németországban és
Finnországban a magasabb egy főre jutó GDP ellenére
az EU-átlag alatt volt.

Az állami beruházások egyes kohéziós
országokban drámaian emelkedtek,
míg másokban, amelyekben magas
az államadósság, csökkentek.
Az állami beruházások 2000–2004 és 2005–2009
között reálértékben mintegy 14%-kal növekedtek az
EU-ban5 (2.5 ábra). A növekedés kissé magasabb volt
a kohéziós országokban (19%) mint a többiben (16%).
Ez az átlag elfedi a tagállamok és különösen a
kohéziós országok közötti jelentős különbségeket.
Az állami beruházások reálértékben hét tagállamban
csökkentek, amelyek közül öt kohéziós ország
(Görögország, Magyarország, Málta, Portugália és
Szlovákia). Másrészről a legmagasabb növekedést
mutató hat ország ugyancsak kohéziós ország, az
emelkedés több mint 60%-os volt Lengyelországban,
Észtországban, Romániában és Litvániában, és
több mint 100%-os Lettországban és Bulgáriában,

mindegyikükben jóval meghaladva az összkiadások
növekedését. A nem kohéziós országok közül a
legnagyobb növekedés Írországban és az Egyesült
Királyságban volt (mindkettőben több mint 45%).
Úgy tűnik, hogy negatív korreláció áll fenn az
állami beruházások változása és az államadósság
mértéke között, ami valószínűleg arra utal, hogy a
kiadások szükséges csökkentése különösen az állami
beruházásokat érinti. 2008-ban Görögországban,
Magyarországon, Máltán és Portugáliában volt a
legmagasabb a GDP-hez viszonyított államadósság
a kohéziós országok között, és az állami beruházások
mindegyikükben csökkentek, talán azért, hogy
lehetővé tegyék a kamatfizetéseket, amelyek a GDP
több mint 3%-át tették ki Máltán és Portugáliában és
több mint 4%-át Magyarországon és Görögországban,
ugyanakkor viszonylag alacsony (a GDP 1%-a alatti)
volt azokban a kohéziós országokban, amelyekben
az állami beruházások a legnagyobb mértékben
emelkedtek.
Azokban az országokban, amelyekben a 2000–2009es időszakban az állami beruházások a GDP-hez
viszonyítva a legmagasabbak voltak, az egy főre
jutó GDP is a legnagyobb mértékben emelkedett
(Luxemburg, Írország és a három balti állam), bár
bizonytalan, hogy az előző eredményezte-e az utóbbit,
vagy fordítva. Ezzel szemben a legalacsonyabb szintű
állami beruházást felmutató 10 ország közül az egy
főre jutó GDP emelkedése csak egyben volt az átlag
fölötti. Ez az ország az Egyesült Királyság volt, ahol az
állami beruházások emelkedtek ebben az időszakban.

5 A kiadások ingadozásai által okozott torzítások elkerülésére
átlagokat alkalmazunk.
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3.2 Az állami beruházások témája
és az addicionalitás magyarázata

bár az intézményi szabályozás fontosságára is
rámutatnak (lásd a bekeretezett részt).

A közgazdasági kutatások visszatérő kérdése az állami
beruházásoknak a gazdasági növekedésre gyakorolt
nettó hatása. Bár a megállapítások eltérőek, számos
újabb kutatás jutott arra a megállapításra, hogy az
állami beruházások általában ösztönzik a növekedést,

Az EU kohéziós politikája a régiók versenyképességét
a növekedési potenciáljukat erősítő beruházások
támogatásával igyekszik erősíteni. A maximális
hatás eléréséhez a nemzeti kormányok által vállalt
beruházásokat fenn kell tartani. Ez annak az oka,
hogy az addicionalitás elve alapján (az 1083/2006/EK
rendelet 15. cikke) előírták, hogy ex-antea kohéziós
politikából származó finanszírozás nem helyettesíti a
tagállamok megfelelő kiadásait, amelyeknek az állami
beruházásokat fenn kell tartaniuk, nem pedig más
célokra téríteni el a finanszírozást.

Az állami beruházások szerepe
a gazdasági növekedésben
A kormányzati kiadások és a gazdasági tevékenység
közötti kapcsolattal foglalkozó újabb keletű elméleti
tanulmányok kritikai értékelése alapján Irmen
és Kuehnel1 arra a megállapításra jutott, hogy az
állami beruházások általában növelik a magántőke
megtérülési rátáját, és hosszabb távon ösztönzik a
gazdasági növekedést. Több kutató2 hangsúlyozza
az intézményi rendszerek fontosságát az állami
beruházásoknak a gazdaságra gyakorolt pozitív
hatásai maximalizálásában. Egy tanulmány3 arra a
megállapításra jut, hogy a szakirodalomban növekszik
az egyetértés az állami forrásoknak a gazdasági
növekedésre gyakorolt pozitív hatásairól. Ez a
tanulmány rámutat, hogy a hatás eltérő a különböző
régiókban és szektorokban, és megerősíti, hogy
gyakran függ intézményi és szakpolitikai tényezőktől.
Az EU kohéziós politikáját ugyancsak széles körben
elemzik. Több tanulmány kimutatta, hogy a kohéziós
politika által az infrastruktúra4, az oktatás5 és a K+F6
területén finanszírozott beruházások pozitív hatást
gyakorolnak a gazdasági teljesítményre.

1 Irmen, A. and Kuehne, J. (2009), Productive Government
Expenditure and Economic Growth. Journal of Economic
Surveys, Vol. 23, Issue 4, pp. 692–733.
2 Acemoglu, D., Johnson, S. and Robinson J. (2005),
"Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run
Growth" in Aghion P. and Durlauf S. (eds.) Handbook of
Economic Growth and Helpman E. (2008) Institutions and
Economic Performance, Harvard University Press.
3 Romp, W. and De Haan, J. (2007), Public Capital and
Economic Growth: A Critical Survey, Perspektiven der
Wirtschaftspolitik, Vol. 8, pp. 6–52.
4 Bouvet, F. (2007), "Labor Productivity, Infrastructure
Endowment, and Regional Spillovers in the European
Union" in European Union Studies Association (EUSA),
Tenth Biennial International Conference, May 17–19, 2007,
pages 27, Montreal, Canada.
5 Rodriguez-Pose, A. and Fratesi, U. (2004) Between
Development and Social Policies: the Impact of European
Structural Funds in Objective 1 Regions, Regional Studies,
Vol. 38, pp. 97–113.
6 Hsu, F., Horng, D., Hsueh C. (2009), The effect of governmentsponsored R&D programmes on additionality in recipient
firms in Taiwan, Technovation, Vol. 29, pp. 204–217.

Az addicionalitás előzetes vizsgálata a 2007–2013as időszakra arra utalt, hogy évente mintegy 94
milliárd eurót vagy ennél többet (2006-os árakon)
terveztek beruházni a konvergenciarégiókban ebben
az időszakban nemzeti forrásokból, kiegészítve a
kohéziós politika alapján finanszírozott összeget6.
Az addicionalitás időközi vizsgálatát 2011-ben végzik
el a 2007 óta végrehajtott és a 2013-ig várható állami
beruházások alapján7.
Az addicionalitás döntő fontosságú a kohéziós
politika strukturális jellegének fenntartásához,
annak megakadályozására, hogy a tagállamok az
állami beruházásokból kapott pénzösszegeket
egyéb, nem strukturális célokra tereljék át, és annak
biztosítására, hogy ez magasabb növekedési rátákhoz
vezessen, növelve a beruházásokat. Az addicionalitás
vizsgálatára szolgáló jelenlegi rendszert azonban
gyakran kifogásolják azon az alapon, hogy az
eredményei nem teljesen megbízhatók és nem
hasonlíthatók össze a tagországok között, valamint
hogy ez egy gyakran fáradtságos, alkalmi gyakorlat.

4. A közkiadások
összetétele az EU-ban
Ennek a pontnak a célja a fő szakpolitikai területek
azonosítása, amelyeknek a tagállamok közkiadásainak különbségei tulajdoníthatók – vagyis, hogy a fizikai vagy humántőkébe való beruházásoknak, szociális transzferekre irányuló folyó kiadásoknak vagy
adósságkamat-törlesztéseknek tulajdoníthatók-e
(ez Olaszországban volt a legmagasabb, a GDP 5%-a
– a teljes közkiadások közel 10%-a –, Belgiumban,
Görögországban és Magyarországon meghaladta a
6 A Bizottság által a tagállamokkal együttműködésben végrehajtva
az 1083/2006/EK rendelet 15. cikke alapján
7 A referenciaértékeknek a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
(NSRF) alapján történő felülvizsgálatáról dönthetnek a válságnak
az államháztartásra gyakorolt hatása és a közép- és hosszú távú
fenntarthatóságuknak a fényében.
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GDP 4%-át, a balti államokban és Luxemburgban pedig a GDP 1%-a alatt volt).
Összességében, mint megállapítható, a szociális védelem magyarázza a teljes közkiadások különbségének nagy részét. Az átlag alatti egy főre jutó GDP-jű
országok általában többet költenek energiára, közlekedésre és távközlésre, miközben az egyéb kiadási tételek általában nem függnek közvetlenül az egy főre
jutó GDP-től.
A legáltalánosabb alap a közkiadások összetételének
az elemzéséhez az ENSZ Államháztartási tevékenységek osztályozása8 (COFOG). Valamennyi tagállamot
felölelő teljes adatok csak a 10 COFOG főosztályra állnak rendelkezésre (2.6 ábra). A legtöbb állami beruházás néhány főosztályba koncentrálódik, több mint
harmaduk a Gazdasági ügyekébe (zömmel a közlekedésre).

A szociális védelem ad magyarázatot a teljes közkiadások különbségeinek nagy részére a tagállamok között...
A szociális védelem 2008-ban átlagosan az EU teljes
közkiadásainak mintegy 39%-át és a GDP több mint
18%-át tette ki. Abban a három tagállamban, amely a
legtöbbet költötte szociális védelemre (Franciaország,
Dánia és Svédország), volt a teljes közkiadások szintje is a legmagasabb, meghaladta a GDP 20%-át.
Másfelől a GDP 10%-a alatt maradt Észtországban,
Cipruson, Lettországban és Romániában, és a kohéziós országokban átlagosan a GDP 14%-a alatt maradt,
8 A kiadásokat főosztályokra (10), csoportokra (74) és osztályokra
bontják.
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szemben a többi ország több mint 18%-os átlagával.
Az egy főre jutó ráfordítás vásárlóerő-egységben az
előbbiekben az EU-átlag 2002. évi 47%-áról valamivel annak 50%-a fölé emelkedett 2008-ban (2.7 ábra).
A szociális védelemre fordított közkiadások eltérései
azonban elrejthetik az országok között a szociális védelem módjában meglevő különbségeket. Egyes tagállamokban a magánszektor jelentős szerepet játszik
a szociális támogatás nyújtásában, míg másokban
közkiadások helyett inkább adókedvezmények útján
nyújtják a támogatást.
A magánkiadások beszámítása általában tovább
szélesíti a tagállamok között meglevő különbségeket, mivel ez többnyire alacsonyabb azokban a tagállamokban, amelyekben az egy főre jutó GDP alacsonyabb az átlagosnál9. Másfelől a magánkiadások
csökkentik azok között a tagállamok közötti különbségeket, amelyek egy főre jutó GDP-je meghaladja
az átlagot. A magánszektor részesedése meghaladja
a teljes összeg 40%-át Belgiumban és Hollandiában,
és csak kissé alacsonyabb Írországban, az Egyesült
Királyságban és Spanyolországban. Ezzel szemben
Franciaországban és Svédországban ez kevesebb
mint 30%, Dániában pedig kevesebb mint 25%, amelyekben a közkiadások a legmagasabbak. Az adókedvezmények a szociális transzferek után fizetendő
adókkal és társadalombiztosítási hozzájárulásokkal

9 Az adatok az ESA-95-ben kapott kormányzati statisztikai adatoknak
az integrált szociális védelemi statisztikák európai rendszerével
(ESSPROS) való kombinálásából származnak.
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hasonló hatásúak (bár ennek részletes elemzése kívül esik e jelentés hatályán10).

…miközben a fizikai és humántőkére
fordított kiadások nagyrészt nem függnek
össze a teljes közkiadások szintjével
Másrészről a közlekedésre, távközlésre és energiára
fordított közkiadások a GDP-hez viszonyítva általában
azokban a tagállamokban a legmagasabbak,
amelyekben az egy főre jutó GDP alacsonyabb az
átlagosnál11. A közül a 18 tagállam közül, amelyekre
teljes körű adatok állnak rendelkezésre, 2008-ban
a kohéziós országokban az e területekre fordított
kiadások átlagosan a GDP 3,4%-át tették ki – közülük
a Cseh Köztársaságban a GDP csaknem 5,5%át –, szemben a többi ország alig 2,2%-ával. Ez a
különbség az infrastruktúra bővítésének nagyobb
szükségességét tükrözi az előbbi országcsoportban.
A lakosságra fordított e beruházások az az EU-átlag
2002. évi 70%-áról csaknem 79%-ára emelkedtek
2008-ra ezekben az országokban.
A kohéziós politika alapján közlekedésre, távközlésre
és energiára fordított EU-finanszírozás12 a kohéziós
10 További információk találhatók: Adema, W. and Ladaique, M. (2009),
How expensive is the Welfare State?, OECD Social, Employment and
Migration Working Papers N°92.
11 Az e területekre fordított kiadásokat a COFOG „Gazdasági
ügyek” kategóriájában tartják nyílván, amely tartalmazza a
mezőgazdaságot, a halászatot, a feldolgozóipart és az építőipart is.
Nem állnak rendelkezésre teljes körű adatok 9 tagállamra (Belgium,
Bulgária, Dánia, Görögország, Németország, Franciaország,
Hollandia, Románia és Szlovákia).
12 Az összehasonlítás céljából figyelembevett kódok a következők: 10–
15 (Információs társadalom), 16–32 (Közlekedés) 33–43 (Energia) az
1083/2006/EK rendelet IV. mellékletének kiadási kategóriái szerint.

országokban megközelítette együttes GDP-jük 1%át, szemben a többi tagállam mindössze 0,1%-ával.
2008-ban ennek volt tulajdonítható az előbbiek és az
utóbbiak kiadásai közötti különbség 75%-a. Az állami
beruházások a GDP arányában e területeken ennek
megfelelően mintegy 35%-kal voltak magasabbak a
kohéziós országokban, mint a többiekben, és az ERFA
valamint a Kohéziós Alap a teljes beruházások mintegy
28%-át finanszírozta – csaknem 40%-át Litvániában
és nem egészen 35%-át Lengyelországban (2.8 ábra).
A környezetvédelemre fordított közkiadások
általában magasabbak a GDP-hez viszonyítva az
átlag fölötti egy főre jutó GDP-jű tagállamokban, bár
ez nincs következetesen így. E kiadások 2008-ban
átlagosan a GDP valamivel több mint 0,7%-át tették
ki. Bulgáriában, Észtországban és Máltán, valamint
Írországban és Luxemburgban ez a szám meghaladta
az 1%-ot (2.9 ábra).
A kohéziós országokban az EU-finanszírozás a
környezetvédelemre fordított összes közkiadás
átlagosan több mint 55%-át adta. Ez lehetővé tette
számukra, hogy a kiadásokat más országokéval
összehasonlíthatóbb szinten tartsák. 2008-ban a
kohéziós országok egy főre jutó kiadásai az EU átlag
58%-át tették ki vásárlóerő-egységben, szemben a
2002. évi 49%-kal. E kiadások a Cseh Köztársaságban
és Máltán vásárlóerő-egységben az EU-átlag fölé
emelkedtek.
Az oktatásra fordított közkiadások 2008-ban a
GDP valamivel több mint 5%-át tették ki az EUban és kissé többet az átlagon felüli egy főre jutó
GDP-jű tagállamokban, mint a kohéziós országokban. Észtországban, Lettországban, Szlovéniában,
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Cipruson és Lengyelországban azonban az oktatási
kiadások az EU-átlag fölött voltak vásárlóerőegységben (2.10 ábra). A népességhez viszonyítva a
kohéziós országok oktatási ráfordításai vásárlóerőegységben kis mértékben emelkedtek az EU-átlaghoz
képest 2002 és 2008 között (56%-ról 58%-ra).
Mivel az oktatási kiadásoknak csak kis része jogosult
EU-támogatásra, a kohéziós politika a kiadások a
tagországok közötti különbségeknek csak kisebb
részéért volt felelős. A teljes kiadás zömét az alapfokú
és középfokú oktatásra fordítják, de ez nagyrészt
ki van zárva a kohéziós politika alapján nyújtható
támogatásokból. Ennek ellenére 2008-ban a kohéziós
politikából finanszírozták az oktatási kiadások
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több mint 10%-át öt EU-12 országban, valamint
Görögországban és Portugáliában.

A gazdasági növekedés lehetővé tette,
hogy a gazdasági és társadalmi kohézió
kulcsterületeire fordított közkiadásokat
a legtöbb kohéziós országban növeljék
A közkiadások összege a GDP arányában 2002 és 2008
között gyakorlatilag nem változott (47%) az EU-ban.
Reálértékben mintegy 10%-kal emelkedett, de ezen
belül a kohéziós országokban több mint 30%-kal volt
nagyobb, bár a GDP-hez viszonyítva kis mértékben
csökkent ezen országok nagyobb növekedési rátái
miatt.
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A kiadások növekedése a környezetvédelemben és a (gazdasági ügyekhez tartozó) közlekedésben volt a legmagasabb, átlagosan
mintegy 12%, bár a kohéziós országokban ez meghaladta a 24%-ot.
Kisebb mértékű volt a növekedés
az oktatás és a szociális védelem
területén, mindkettőnél 5% alatt,
de a kohéziós országokban a szociális védelem területén több mint
12%-os, az oktatás területén pedig
7%-os volt (2.1 táblázat).
A népességhez viszonyított közkiadások emelkedése a kohéziós országokban több mint kétszerese volt a többi országénak
mindezeken a területeken, különösen azokban, amelyekben az
EU-finanszírozás a legfontosabb
volt. Ez az emelkedés annak ellenére következett be, hogy a közkiadások csökkentek a GDP-hez viszonyítva, tükrözve a GDP számottevő növekedését, és jelezve az utóbbi fontosságát ahhoz, hogy a kormányok növelhessék a kiadásokat
a szociális jólét és a gazdasági fejlődés kulcsterületein.

2.1 Állami kiadások szakpolitikai területenként,
2002 és 2008
A GDP %-ában
2002
EU
KOH
TAGÁLLAM
NEM KOH
TAGÁLLAM

Egy főre jutó vásárlóerőegység (2004. évi árak)
2008
2002
2008
Gazdasági ügyek

3,9
5,0

4,2
5,6

862,1
610,8

967,9
758,6

3,8

4,0

949,7

1 038,2

Környezet
EU
KOH
TAGÁLLAM
NEM KOH
TAGÁLLAM

0,7
0,6

0,7
0,7

150,8
73,5

168,4
91,5

0,7

0,7

177,7

194,2

EU
KOH
TAGÁLLAM
NEM KOH
TAGÁLLAM

5,3
5,3

5,2
5,0

1 131,2
631,1

1 174,8
676,7

5,3

5,2

1 305,6

1 342,1

EU
KOH
TAGÁLLAM
NEM KOH
TAGÁLLAM

18,5
15,4

18,2
15,5

3 898,7
1 839,2

4 089,7
2 059,6

18,7

18,5

4 616,9

4 771,6

Oktatás

Szociális védelem

Forrás: Eurostat és DG REGIO számítások
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5. A közpénzek elköltése és állami
beruházások regionális szinten

több mint 45%-a, Svédországban és Spanyolországban
több mint 40%-a és Németországban több mint

5.1 A közkiadások és az állami
beruházások decentralizálása
Az elmúlt évtizedekben a közkiadásokért való
felelősség a kormányzat központi szintjeiről annak
alacsonyabb szintjei felé tolódott el13. Ezt az irányzatot
azonban nem kíséri az utóbbiak rendelkezésére álló
források növekedése. Az 1990-es évek óta az állami
szint alatti kormányzati kiadások részesedése a GDPhez viszonyítva a hatáskörök decentralizálásának
irányzata ellenére viszonylag stabil volt az EU
egészében. Egyes országokban (Belgium, Dánia és
Spanyolország) azonban jelentősen növekedett, míg
másokban (Írország, Hollandia és Ausztria) csökkent.

A közkiadások kevesebb mint
egyharmada decentralizált...
Az állami szint alatti kormányzatok kiadásai az EUban 2009-ben az összkiadások 28%-át képviselték,
de a tagállamok között számottevő különbségek
voltak. A kiadások általában decentralizáltabbak a
szövetségi rendszerű tagállamokban (Németország,
Ausztria és Belgium), de Spanyolországban és
az északi országokban is, amelyekben a helyi
hatóságok fontos szerepet játszanak a közjavakkal
és közszolgáltatásokkal való ellátásban. Dániában az
állami alatti szintre jutott 2009-ben a teljes közkiadás
13 A kormányzat állami alatti szintjei mindazon közigazgatási
szinteket jelentik, amelyek nem a központi kormányzat és
társadalombiztosítás részei, azaz főleg a regionális és helyi
hatóságokat.
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Spanyolország – a közkiadások
gyors decentralizálása
2009-ben Dániát és Svédországot követően
Spanyolországban voltak a közkiadások a legnagyobb
mértékben decentralizáltak. Az államháztartást az
elmúlt 15 évben a hatásköröknek a régiókra való
fokozatos átszállásával párhuzamosan jelentősen
decentralizálták. 2008-ban a régiók (Comunidades
Autónomas) kiadásai első ízben haladták meg a
központi kormány kiadásait, bár ez 2009-ben a válság
következtében visszafordult.
A decentralizáció Spanyolországban az elmúlt
években sokkal gyorsabb volt, mint az EU többi
részében – az állami alatti szint részesedése átlagosan
13 százalékponttal emelkedett 1999 és 2007 között,
míg másutt csupán 1 százalékponttal. Az állami
beruházások ugyanezt az irányzatot követték, mintegy
kétharmadukat az állami alatti szinten hajtották végre.
A hatáskörök átszállásának folyamatát tükrözi a
közkiadások összetétele a régiókban. Az oktatásnak és
az egészségügynek a régiókhoz kerülése nyomán éves
költségvetésük több mint felét ezekre fordítják, míg
a Gazdasági ügyek részét képező alapinfrastruktúraberuházásokra a költségvetés nem egészen 15%-a
jut. A 2000–2006-os időszak jellemző irányzata volt
az egészségügyre fordított kiadások számottevő
növekedése, az oktatásra és képzésre fordított
kiadások viszonylagos csökkenésével párosulva.
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35%‑a. Ezzel szemben az EU-12 országokban
átlagosan 25% volt.
Az állami szint alatti kormányzatoknak a teljes
kiadásokból való részesedése a hatáskörök
folyamatos decentralizálása ellenére az elmúlt
évtizedben
nagyjából
változatlan
maradt.
A tagállamok többségében azonban a bevételek
decentralizálódásának irányzata jelentkezett, még ha
ez az esetek többségében szerény volt is. A kiadások
legjelentősebb
decentralizálása
Szlovákiában
és Romániában valósult meg, míg a bevételek
decentralizálása Spanyolországban és Svédországban
volt a legszámottevőbb. Ugyanakkor a kiadások
központosítása volt megfigyelhető Írországban
valamint két szövetségi országban, Németországban
és Ausztriában (2.11 ábra). Összességében a
hatásköröknek az állami alatti kormányzati szintekre
való átszállása nem mindig kapcsolódik össze a
pénzforrások decentralizálásával. Úgy tűnik, hogy az
előbbi általánosabb, mint az utóbbi.
Az állami alatti szinten a közkiadások legfontosabb
tételei az oktatás és a szociális védelem, amelyek
a teljes kiadások mintegy 21, ill. 19%-át adták.
Az állami szint alatti szociális védelmi kiadások
különösen jelentősek az Egyesült Királyságban (28%),
Finnországban (27%), Németországban (25%) és
Svédországban (23%). Az oktatási kiadások jelentik
az állami alatti szint legfontosabb tételét a legtöbb
EU-12 országban, ahol a helyi hatóságok felelősek
az alapfokú és középfokú iskolákkal kapcsolatos
kiadásokért. A másik két olyan terület, amelyekre
az állami szint alatti kiadások több mint 10%-a jut,
az egészségügy (13%) – bár ez meghaladja a 20%ot Olaszországban, Svédországban, Finnországban,

Spanyolországban és Ausztriában, valamint a
gazdasági ügyek (12% –, de több mint 20% a Cseh
Köztársaságban és Romániában).

...míg az állami beruházások
kétharmada decentralizált
Az állami beruházások14 szignifikánsan decentralizáltabbak, mint a közkiadások, gyakorlatilag valamen�nyi tagállamban az állami szint alatti összkiadásoknak
a központi szintnél nagyobb részét adják. Átlagosan
az állami beruházások mintegy kétharmadát az állami szint alatti kormányzatok valósítják meg az EU-ban
(2.13 ábra).
Az állami alatti szint részesedése a szövetségi országokban (Belgium, Németország és Ausztria),
továbbá Olaszországban, Spanyolországban és
Franciaországban a legmagasabb (mindegyiküknél
az összkiadások több mint 70%-a 2009-ben). Az északi országokban ez az arány hasonló az EU-átlaghoz,
míg az EU-12 országokban átlagosan 50% alatti, bár
Lengyelországban, Lettországban és Szlovákiában,
amelyekben az állami beruházások gyors decentralizálását valósították meg, meghaladja a 60%-ot. A helyi kormányzatok fontossága az elmúlt évtizedben
Bulgáriában, Romániában és Litvániában is emelkedett.
Míg a fenti számok némi betekintést nyújtanak az
állami alatti szintű kormányzatok jelentőségébe
az államháztartás terén, hangsúlyozni kell, hogy
a kiadások és bevételek decentralizálása csak egy
14 Az állami beruházás itt csak a bruttó állóeszköz-felhalmozást
tartalmazza, mivel nincs elegendő információ a kormányzat
különböző szintjei közötti tőketranszferek megkülönböztetésére.
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átfogóbb folyamat egyik eleme. Az állami alatti szint
kiadásai nem szükségszerűen tükrözik a kiadásokért
felelős hatóságok hatalmát, amelyet a központi
kormányzat utasításainak követése és a máshol
elhatározott programok végrehajtása korlátozhat.

A közkiadási adatok régiókba
sorolása Olaszországban
Olaszország kivételt képez az EU országok között azzal,
hogy már 1994 óta NUTS 2 regionális szintű közkiadási
és bevételi adatok összességével rendelkezik.

A környezetvédelem a kiadások messze leginkább
decentralizált területe, a kiadások csaknem 80%-a
regionális és helyi szinten valósul meg, jelezve az
érintett hatóságok döntő szerepét olyan kihívások
kezelésében, mint a fenntartható fejlődés és az
éghajlatváltozás. Néhány ország esetében azonban a
kiadások sokkal kevésbé decentralizáltak, elsősorban
Cipruson és Görögországban, de Lengyelországban
és kisebb mértékben a Cseh Köztársaságban is.

A La Banca Dati Conti Pubblici Territoriali (CPT)
információkat szolgáltat valamennyi régió különböző
állami hatóságainak bevételeiről és (folyó és tőke-)
kiadásairól. A CPT-t az olasz Fejlesztési és Kohéziós
Hivatal KözpontiTechnikai Egysége és ennek régiónként
egy, összesen 21 operatív egysége koordinálja. Ezek
az operatív egységek harmonizált alapon gyűjtik
össze az állami szervektől kapott adatokat. Az adatok
felölelik a közszférát, beleértve az állami vállalatokat,
és közigazgatási szint, szakpolitikai terület és funkció
alapján vannak csoportosítva, lehetővé téve, hogy
minden esetben megvizsgálhassák az állami kiadások
régiók szerinti elosztását és megoszlását.

A gazdasági ügyekre (zömmel közlekedés) fordított
kiadások 40%-át az állami szint alatt költik el, de
ennél többet a szövetségi rendszerű országokban,
valamint Olaszországban és Spanyolországban, ami
a regionális és helyi hatóságok nagyobb részvételét
tükrözi az infrastrukturális beruházásokban.

5.2 A beruházások regionális megoszlása
Jelenleg nincsenek hivatalos EU-statisztikák a
regionális szintű közkiadásokról, és ezért velük
kapcsolatban nem állnak rendelkezésre konzisztens
és összehasonlító adatállományok. Ez komoly akadály
az EU-régiók közkiadásai és állami beruházásai
megoszlásának elemzése előtt15. Jelenleg regionális
szintű adatok csak nemzeti forrásokból állnak

rendelkezésre, de nem mindenről vagy nem
összehasonlítható alapon. Történt azonban egy
próbálkozás a nemzeti adatok összehangolására, ahol
vannak ilyenek, a kormányzati pénzügyi statisztikákkal
ESA-95 alapon, hogy némiképp jelezzék a kiadások
mértékét és a régiók közötti eltéréseit.

15 A Bizottság jelenleg együttműködik a tagállamokkal, hogy ezeket
a statisztikákat 2014-től kezdődően az új ESA-95 adatszolgáltatási
programban rendelkezésre bocsássák, azzal a céllal, hogy a NUTS 2
szintű adatokat jelentsék a közkiadások fő kategóriáihoz.
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Az állami beruházásokat ez a szakasz úgy határozza
meg, hogy kiterjednek a központi kormányzat bruttó
állóeszköz-felhalmozására (GFCF) és a vállalatokhoz
irányuló tőketranszferekre16.

Az állami beruházások nem koncentrálódnak
különösebben a kevésbé fejlett régiókra...
Miközben az állami beruházások regionális megoszlása eltérő az egyes tagállamokban, az egy főre jutó
állami beruházás a 2002–2006-os időszakban átlagosan magasabb a versenyképességi és foglalkoztatási (RCE) és az átmeneti (ÁTM) régiókban, mint
a konvergenciarégiókban (KONV)17 (2.14 ábra).
Csak Franciaországban és Németországban voltak a KONV régiókban magasabbak az egy főre jutó
állami beruházások. Különösen ez volt a helyzet
Németországban, ahol az egy főre jutó kiadások kétszer olyan magasak voltak, mint az ország egyéb régióiban. Spanyolországban, Görögországban és
az Egyesült Királyságban az állami beruházások viszonylag egyenlően oszlottak meg a régiók között, míg a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában és
Magyarországon jelentősen a fővárosi régiókra koncentrálódtak. Ennek következtében az állami beruházások helyének meghatározásában más tényezők
fontosabbnak látszanak, mint az egy főre jutó GDP. Ily
módon a lemaradó régiókban élő emberek gyakran
kevésbé profitálnak az állami beruházásokból, mint
16 Ez azt jelenti, hogy az oktatásra és képzésre fordított folyó kiadásokat
nem tartalmazza, amelyek egy része a kohéziós kiadásoknak része,
bár ez a rész regionális szinten nem különböztethető meg.
17 A jelenlegi 2007–2013-as programozási időszak osztályozását
alkalmazzuk, mivel a különböző célkitűzéseket a 2001-es, 2002-es
és 2003-as évek regionális egyenlőtlenségi állapotát alkalmazva
állapították meg.

a másutt élők, ami a közjavakkal és közszolgáltatásokkal való ellátási különbségek fokozódását eredményezi.

...mivel inkább az egy főre jutó GDP-n
kívüli tényezők határozzák meg
az állami beruházások helyét
Az állami beruházások különösen magasnak tűnnek a
speciális földrajzi jellemzőkkel rendelkező régiókban,
mint például az alpesi régiókban, az ausztriai Tirolban,
valamint az olaszországi Valle d’Aosta, Bolzano
és Trento régiókban. A franciaországi Corse, az
olaszországi Sardegna, valamint a portugáliai Açores
és Madeira szigetek is megelőzik országuk egyéb
régióit. Ugyanez áll Svédországra a két legészakibb
régió vonatkozásában, míg Spanyolországban az
állami beruházások általában annál magasabbak,
minél kisebb a népsűrűség, és a Castilla y León
és Aragón régiókban voltak 2002–2006 között a
legmagasabb szinten egy főre számítva (2.1 térkép).
Egy másik lényegesnek látszó elem a politikai és
adminisztratív autonómia mértéke, amely egyes
esetekben átfedi a földrajzi jellemzőket, mint például
az említett olaszországi, franciaországi és portugáliai
régiókban. További ilyen esetek a németországi
Bréma városállam vagy Skócia és Észak-Írország
decentralizált régiói az Egyesült Királyságban.
Egyes országokban az egy főre számított állami
beruházások általában a fővárosi régiókra
koncentrálódnak, mint például Ausztriában, az
Egyesült Királyságban és Svédországban, továbbá
Magyarországon, a Cseh Köztársaságban és
Szlovákiában. Erre nagyrészt a központi kormányzat
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Az olasz Mezzogiorno esete
A Mezzogiorno Dél-Olaszország 8 régióját öleli fel.
A 2000–2006-os időszakban mindegyikük részesült az 1.
célkitűzés támogatásaiból, Abruzzo és Molise kivételével,
amelyek átmeneti, „fokozatosan kiváló” (phasing-out)
státusban voltak. A régiók többsége az EU azon régiói
közé tartozott, amelyekben a GDP növekedési rátája a
legalacsonyabb volt ebben az időszakban, az egy főre jutó
GDP vásárlóerő-egységben az EU-27 átlagának 2000-ben
mutatott 76%-áról 2006-ban a 68%-ára csökkent.
Bár a foglalkoztatási ráta emelkedett, az EU és az ország
többi részéhez viszonyítva alacsony maradt. Különösen
így volt a nők foglalkoztatási rátájánál.
A Mezzogiorno alacsony növekedése tükrözi, hogy az olasz
gazdaság egészében az egy főre jutó GDP vásárlóerőegységben az EU-átlag 2000-ben mutatott 117%-áról
2006-ban 104% alá csökkent. Az 1. célkitűzéshez tartozó
olaszországi régiók növekedése ebben az időszakban
kissé magasabb volt, mint az ország középső és északi
részén lévőké. Ennek megfelelően megállapítható,
hogy a „probléma ugyanúgy egész Olaszországé, mint a
Mezzogiornóé”.
Az országos szintű állami beruházási politikák ebben
az időszakban nem különösebben kedveztek a
Mezzogiornónak. A kormány azon célját1, hogy az állami
tőkeráfordítások népességhez viszonyított szintje, nem
számítva a speciális regionális fejlesztési alapokat, a
Mezzogiornóban magasabb legyen, mint az ország többi
részén, nem érték el. Nem számítva az állami vállalatokat
(amelyek Olaszországban az állami beruházások mintegy
25%-át adják), az egy főre jutó állami beruházások az
1. célkitűzés alá tartozó régiókban a 2000–2006-os
időszakban alacsonyabbak voltak (évente és fejenként
1 198 EUR), mint az ország többi részén (fejenként 1 322
EUR). Ez ellentétes az állami beruházásoknak a kevésbé
fejlett régiókra való viszonylagos koncentrálódásával
Németországban és kisebb mértékben Spanyolországban.
Hét évi szerény növekedés után a nemzetközi válság 2008ban Olaszországot mély recesszióba vetette, korábban,
mint az euróövezethez tartozó legtöbb más gazdaságot.
A gazdasági tevékenység csökkenése valamennyi régióra
kiterjedt, az RCE-régiókra ugyanúgy, mint a KONVrégiókra2. A nyitottabb (és rugalmas) RCE-régiók azonban
valószínűleg gyorsabban állnak helyre, mint az utóbbiak.

1 311/2004-es Pénzügyi Törvény (Legge Finanziaria 2005), 1.17.
cikkely: Ugyanezen okokból a központi kormányzat teljesíteni
fogja azt a célt, hogy a Mezzogiornónak juttassa „a rendes”
tőkekiadások legalább 30%-át.
2 KONV régiók Olaszországban Campania, Puglia, Calabria és
Sicilia, míg Basilicata egy fokozatosan bekapcsolódó, ún.
phasing-in régió. Az összes többi RCE régió.

beruházásai adnak magyarázatot, és a magasabb
szint bizonyos mértékben a nagyobb számú
ingázóval magyarázható, ami növeli a közjavak és
közszolgáltatások iránti szükségletet.
A régiókra fordított állami beruházásokra, különösen a központi kormányzat beruházásaira vonatkozó adatok hiánya azonban egyes országokban, mint
például Németországban és Franciaországban korlátozza e tendencia teljes körű vizsgálatát.
Az EU kohéziós politikája ezért eltérő nemzeti ös�szefüggésekben működik, és az állami beruházások csak részben koncentrálódnak a kevésbé fejlett
régiókra. Az egy főre jutó állami beruházások adatai egy viszonylag korlátozott törekvésre utalnak az
érintett régiók közjavakkal és közszolgáltatásokkal
való ellátásának javítására, és ez az egyenlőtlenségek fokozódásának kockázatával jár a fejlődési lehetőségek tekintetében.
A regionális egyenlőtlenségek és az állami beruházások regionális megoszlásának tekintetében a 2002–2006-os időszakban nagyjából négy
országcsoport különböztethető meg.
Az első csoport azokat a tagállamokat öleli fel,
amelyekben jelentősek a regionális egyenlőtlenségek, és amelyekben a kevésbé fejlett régiókban
volt több állami beruházás. Ide tartozik elsősorban
Németország, ahol az öt keleti tartományban az állami beruházások jóval magasabbak voltak, mint
az ország többi részén. Franciaországban ugyanez
volt a helyzet a négy legkülső régió, valamint Corse
esetében.
A második csoport azokat a tagállamokat foglalja
magában, amelyekben az állami beruházások
a jelentős regionális egyenlőtlenség ellenére nem koncentrálódtak a kevésbé fejlett régiókra. Olaszországban az egy főre jutó állami beruházások kissé magasabbak voltak az ország prosperáló középső és északi régióiban, és különösen magasak voltak a jómódú Aosta, Bolzano
és Trento régiókban, mint a Mezzogiornoban
az utóbbira fordított speciális alapok ellenére.
Spanyolországban az állami beruházások az
országos átlag fölött voltak Galicia, Extremadura
és Castilla–La Mancha konvergenciarégióiban,
de alatta voltak az ugyancsak konvergenciarégió
Andalucíában, amely az ország legnépesebb
régiója. Portugáliában a legtöbb állami beruházást
messze Madeira kapta, ahol az egy főre jutó GDP
az országban a második legmagasabb, valamint
Açores.
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A harmadik csoport azokból az országokból áll,
amelyekben viszonylag csekélyek a regionális
egyenlőtlenségek és amelyekben az állami
beruházások általában a perifériális régiókban és a
speciális földrajzi jellemzőjű régiókban magasabbak.
Ausztriában az állami beruházások az alpesi Tirol
régióban, Svédországban a két legészakibb régióban,
az Egyesült Királyságon belül pedig Skóciában és
Észak-Írországban voltak a legmagasabbak. Ezekben
az országokban azonban az egy főre jutó állami
beruházás a fővárosi régióban is magasabb volt az
országos átlagnál.

Tőkeállomány
A fizikai tőkeellátottság a régiók gazdasági
növekedésének fontos tényezője. A tőkeállományra
vonatkozó statisztikák a legtöbb EU-országban
rendelkezésre állnak országos szinten, de nagyrészt
hiányoznak a régiókra vonatkozóan, és ahol léteznek
is, az összeállításukra használt módszerek általában
nem egyeznek meg az egyes országokban.
Egy a DG REGIO megbízásából készült kísérleti
tanulmány megvizsgálta az összehasonlítható
becslések
létrehozásának
megvalósíthatóságát
a NUTS 2 régiók tőkeállományáról. A becsléshez
alkalmazott fő módszerek felülvizsgálata után a
Perpetual Inventory Method (Folyamatos leltározási
módszer) (lásd a tőkeállomány-becslésről szóló OECDkézikönyvet, OECD 2001, 2009) került kiválasztásra,
mint amely a leginkább megfelel a rendelkezésre álló
adatoknak és a legszélesebb földrajzi lefedést teszi
lehetővé.

A negyedik országcsoportba azok a tagállamok
tartoznak, amelyben az egy főre jutó GDP az EUátlag alatt van, és ahol az állami beruházások a
fővárosi régióra koncentrálódnak. Ide olyan országok
tartoznak, amelyek 2004 óta csatlakoztak az EUhoz. A legjellemzőbb példák a Cseh Köztársaság,
Magyarország és Szlovákia.

...és a magánberuházások általában a
legprosperálóbb régiókban magasabbak

Az Eurostat, vagy ahol lehetett, egyéb nyilvánosan
hozzáférhető források adatait felhasználva, a tanulmány tőkeállomány-adatokat hozott létre az összes
EU NUTS 2 régióra. Az elemzések azt mutatják, hogy a
becslések általában megbízhatók és a következő megfigyelésekre adnak alapot. A tőkeállomány egyöntetűen magasabb az EU-15-ben, mint az EU-12-ben, néhány kivétellel, mint például Mazowiecke Lengyelországban. A tőke jelentős állománya koncentrálódott
Németország erősen iparosodott észak-nyugati részére, valamint a Frankfurt körüli dél-nyugati részekre.
Hasonlóképpen jelentős a nettó tőkeállomány ÉszakOlaszországban, Franciaország déli részén és egyes
spanyolországi régiókban, mint Cataluña és Castilla y
Leon.

A magánberuházások az állami beruházásoktól
igen eltérően oszlanak meg a régiók között, erősen
korrelálnak a régiók relatív prosperitásával, és ezért
a legjómódúbb régiókra koncentrálódnak, mind
országos, mind EU-szinten. Eközben, noha az állami
beruházások nem különösebben koncentrálódnak a
kevésbé fejlett régiókra, általában magasabbak a GDPhez viszonyítva ezekben a régiókban, mint másokban,
így segítve elő a versenyképességüket és téve őket
vonzóbb lakóhellyé, munkahellyé és beruházási
célponttá.
A 2002–2006 közötti időszakban a magánberuházások az EU-ban az Északkelet-Olaszországot,
Nyugat-Ausztriát, a Németországhoz tartozó
Bajorországot és kisebb mértékben Belgium flamand részét, valamint Hollandiát felölelő széles
területen voltak a legmagasabbak (2.2 térkép). Ezek
az Unió legmagasabb egy főre jutó GDP-jű területei
közé tartoznak. Északkelet-Spanyolország, Írország
és Dánia legnagyobb része ugyancsak viszonylag
magas egy főre jutó beruházási szinteket mutatott
fel, amint a legtöbb fővárosi régió és számos
városcsoport, mint például Hamburg, igazolva,
hogy a beruházások általában olyan helyekre
irányulnak, amelyek jól megközelíthetők, fizikai
és humántőkével jól ellátottak, és ahol az üzleti
környezet különösen kedvező. A magánberuházások
ugyancsak átlag fölöttiek a lakossághoz viszonyítva
Portugália és Spanyolország legkülső régióiban,
egyes alpesi régiókban, és néhány földközi-tengeri
szigeten, amelyek fontos idegenforgalmi célpontok
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Felhasználták a becsléseket a munkára vetített
tőke rátájának kiszámításához is, amely annak
mértékét tükrözi, amelyben a regionális gazdaságok
túlnyomórészt
tőkevagy
munkaigényes
technológiákat alkalmaznak. A ráta általában
magasabb a fejlettebb tagállamokban, és ott a
legalacsonyabb, ahol a munkaerő kevésbé költséges.
Viszonylag magas tőke-munka rátával rendelkező
régiók csoportja található Ausztriában, NyugatNémetországban és az északi országokban. A ráta
magas Ile de France-ban és Provence-Côte d’Azurben,
valamint Inner és Outer Londonban.

(különösen a Baleári-szigetek és Kréta), jelezve, hogy
a földrajzi elhelyezkedés nem mindig jelent akadályt a
beruházások vonzása előtt.
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A magánberuházások jelentősen elmaradtak az
átlagtól a népességhez viszonyítva gyakorlatilag
valamennyi közép- és kelet-európai régióban (néhány
fővárost kivéve), valamint számos dél-európai
konvergenciarégióban, különösen az olaszországi
Mezzogiornoban és a portugáliai Norte régióban.
Ezekben a régiókban az egy főre jutó GDP elmarad
az EU átlagától és gyakran az országos átlagtól is.
(Megjegyzés: az Egyesült Királyságról és Bulgáriáról
nem állnak rendelkezésre regionális beruházási
adatok).

A közszféra számos európai régióban kritikus
jelentőségű a beruházások fenntartásához…
Ennek megfelelően az állami beruházások fontos
szerepet játszanak ezekben a régiókban, növelve
infrastrukturális ellátottságukat, ezáltal javítva az itt
elhelyezkedő vállalkozások versenyképességét, és
vonzóbbá téve e régiókat a magánszektor beruházásai
számára.
Megjegyzendő még, hogy az állami beruházások
viszonylag jelentősek számos speciális geofizikai
jellemzőjű nem-konvergenciarégióban, mint például
Svédország északi régióiban, a franciaországi Corseban és Olaszország alpesi régióiban, valamint
azokban a régiókban, amelyek ipari átalakuláson
mennek keresztül, mint például Nord-Pas-de-Calais
Franciaországban vagy Liège Belgiumban.

...és az európai kohéziós politika
áll igen gyakran a régiókban
megvalósított beruházásokhoz
nyújtott állami támogatás mögött
Az ERFA és a Kohéziós Alap jelentős részt
vállal az Unió kevésbé fejlett régióinak állami
beruházásaiban (2.3 térkép). A kettő együtt
a 2000–2006-os programozási időszakban a
konvergenciarégiók állami beruházásainak több
mint 40%-át adta Portugáliában, több mint 30%át Görögország legtöbb régiójában, 20–25%-át a
spanyolországi konvergenciarégiókban, mintegy
15%-át az olaszországi Mezzogiornóban és mintegy
10%-át Németország keleti régióiban. Ez utóbbi
esetében ez összekapcsolódott az ország saját
állami beruházásainak ezekre a régiókra való erős
koncentrálódásával. Az EU-12 országokban a két
említett alaptól származott az állami beruházások
több mint 20%-a Lettországban, Litvániában és
Lengyelország számos régiójában. Ez az arány
valószínűleg jóval nagyobb lesz a jelenlegi
programozási időszakban, egyrészt, mert nagyobbak
az összegek, másrészt a válságnak a nemzeti
finanszírozásra gyakorolt lehetséges kedvezőtlen
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hatásai miatt. Számos országban valószínűleg
a kohéziós politika válik az állami beruházások
finanszírozásának fő forrásává a jelenlegi
időszakban. Már 2009-ben a bruttó állóeszközfelhalmozás18 (GFCF) jelentős részét adta az állami
szektorban. A kohéziós politika a teljes állami GFCF
90%-át biztosította Litvániában és több mint 50%-át
Magyarországon, Portugáliában, Észtországban és
Szlovákiában.
Az EU kohéziós politikája nemcsak az Unió kevésbé
prosperáló régiói számára fontos. Spanyolország és
Franciaország nem konvergenciarégióinak regionális
kormányzatai által végrehajtott állami beruházások
25%-ának (és Cataluñában és Aquitaine-ben több
mint 30%-ának) felel meg. Ezenkívül West Midlandsben és Londonban az állami környezetvédelmi
kiadások mintegy 15%-áért felelős.
Az EU-finanszírozás a humántőkébe való beruházás,
a munkavállalók alkalmazkodóképességének javítása és a hátrányos helyzetű csoportok munkához juttatása szempontjából is jelentős. Az Olaszország középső és északi részén lévő régiókban ez teszi ki az állami
kiadások mintegy 25%-át, a brüsszeli régióban pedig
mintegy 10%-át.

5.3 Folyó kiadások és kohézió
A regionális és helyi kormányzatok, amelyek
elsősorban felelősek a közjavak és közszolgáltatások
nyújtásáért, a magas egy főre jutó GDP ellenére
gyakran szembesülnek jelentős pénzügyi korlátokkal.
Ennek oka, hogy a közszolgáltatásokat igénybe
vevő személyek száma jóval magasabb a lakosok
számánál, ami jellemző a fővárosokra és a nagyvárosi
területekre. Egy másik lehetséges ok számos helyi és
regionális kormányzat magas adósságállománya.
A bevételek saját forrásaikból való előteremtésének
képessége sok esetben kisebb, mint amit az egy főre
jutó GDP-jük alapján feltételezni lehetne. A regionális
és helyi adók alapja gyakran az ott élők vagyona és/
vagy jövedelme, ami jelentősen eltérhet a GDP-től.
A közjavakkal való ellátottság és a közszolgáltatások
nyújtásának képessége úgy tűnik, hogy jobban
korrelál az egy főre jutó jövedelemmel, mint az egy
főre jutó GDP-vel.

18 Míg a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap hatóköre nagyobb a
GFCF-nél, ez jelzi a szakpolitika viszonylagos fontosságát az állami
beruházások egészében.
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2.3 Az ERFA és a Kohéziós Alap aránya az összes állami beruházásból, 2002–2006
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GDP, jövedelem és közjavak és
közszolgáltatások nyújtása
A közjavak és közszolgáltatások nyújtása fontos a
régiók fejlődési lehetőségeinek és életszínvonalának
növeléséhez. A magas egy főre jutó GDP nem
szükségszerűen biztosítja a régióban élő emberek
kielégítő ellátását.
Az egy főre jutó GDP, amellyel általában a régiók
viszonylagos prosperitását mérik, a régióban
megtermelt javak és szolgáltatások által létrehozott
jövedelemre vonatkozik az ott élő népességre vetítve.
Egy régióban megtermelt GDP egésze azonban nem
feltétlenül kerül a régióban élő emberekhez. Egy
része azokhoz kerülhet, akik a régióban dolgoznak,
de máshol élnek – vagyis akik a régióban lévő
munkahelyükre ingáznak, és akik hozzájárulnak
az ott megtermelt GDP-hez. Egy része vállalati
nyereség formáját ölti, amelyet más régiókba, sőt
más országokba is transzferálhatnak. Egy részét
magánszemélyek utalhatják át a régión kívülre,
például külföldre irányuló átutalások formájában.
A régió háztartásainak rendelkezésére álló jövedelem
ezért különbözik a GDP-től. Az egy főre jutó GDP és
a háztartások regionális szintű rendelkezésre álló
jövedelme között ezért semmiképpen sincs közvetlen
kapcsolat. A háztartások elkölthető jövedelmének
fő meghatározói a kormány által kivetett adók és a
kifizetett transzferek, amelyek jelentős eltéréseket
mutathatnak a régiók között. A magas egy főre jutó
GDP-vel rendelkező régiókban nem szükségszerűen
magas a háztartás egy főre jutó rendelkezésre álló
jövedelme, és az alacsony egy főre jutó GDP nem
feltétlenül jár alacsony mértékű háztartási bevételekkel
és alacsony életszínvonallal.

A GDP valamennyi tagállamban
koncentráltabb, mint a jövedelem
A gazdasági tevékenység és ennélfogva a GDP az
EU-ban regionálisan koncentráltabb, mint akár a
népesség, akár a jövedelem. Ennek következtében
az egy főre jutó GDP regionális egyenlőtlenségei
szélesebbek, mint a régiók között az egy főre jutó
jövedelem alapján meglevő különbségek. Ennek fő
oka, mint fentebb jeleztük, az ingázás, amely a GDP
által megtermelt jövedelmet azokból a régiókból,
ahol az emberek dolgoznak, ténylegesen azokba
a régiókba viszi át, ahol élnek, a vállalati profitok
transzfere, és ami a legfontosabb, legalábbis a NUTS 1
és 2 szintjén, az állami adók és transzferek. Az utóbbi
közé tartoznak mind azok, amelyek a regionális
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jövedelmi szintek kiegyenlítését célozzák, mind
pedig azok, amelyek a szociális védelmi rendszerrel
kapcsolatosak.
Az egy főre jutó GDP egyenlőtlenségei a NUTS 2
régiók között Belgiumban, Szlovákiában és
Romániában a legnagyobbak, mindegyiküknél
annak következtében, hogy a gazdasági tevékenység
a népességhez viszonyítva jelentős mértékben a
fővárosi régióra koncentrálódik. A fővárosi régió egy
főre jutó GDP-je mindhárom országban körülbelül
kétszer akkora, mint az országos átlag, mivel a GDP-t
megtermelő emberek jelentős része a környező
régiókban él. Ugyanakkor az egy főre jutó GDP
regionális egyenlőtlenségei viszonylag mérsékeltek
Hollandiában, mivel a GDP és a népesség a régiók
között hasonlóan oszlik meg, ezenkívül a régiók
közötti ingázás (az azokon belülivel összevetve) jóval
kisebb.

Az ingázás lényeges a regionális
egyenlőtlenségek szűkítésében,
különösen egyes tagállamokban
Az ingázás számos országban fontos szerepet játszik
a NUTS 2 régiók jövedelemegyenlőtlenségeinek
csökkentésében. Az ingázás általában növeli a fővárosi
régiók egy főre jutó GDP-jét, és csökkenti a környező
régiókét, amelyekben ennek megfelelően az egy főre
jutó elsődleges jövedelem általában a legmagasabb
az egy főre jutó GDP-hez képest. Ausztriában például
a Bécsbe irányuló ingázás miatt Burgenlandban az egy
főre jutó jövedelem 42%-kal magasabb, mint az egy
főre jutó GDP, Niederösterreichben pedig több mint
26%-kal magasabb. Ugyanígy a belgiumi Wallonne
régióban az elsődleges jövedelem több mint 21%kal magasabb a GDP-nél. Hasonló különbségek
nyilvánvalóak más országokban, különösen azokban,
ahol a fővárosi régió földrajzilag viszonylag kicsi és
a környező régiók ennek megfelelően a munkaerő
fontos forrásai19. Az EU egészében az elsődleges
jövedelem régiók közötti szóródása mintegy 8%-kal
kisebb, mint a GDP-é.

Az állami adók és transzferrendszerek
még fontosabbak a régiók közötti
egyenlőtlenségek szűkítésében,
mind nemzeti, mind EU-szinten
Az egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelem
régiók közi egyenlőtlenségei az állami adók és a
jövedelmeket újraelosztó transzferek következtében
19 Ezért az elemzést NUTS I szinten végezték el az Egyesült Királyságban,
Németországban, Hollandiában, valamint Belgiumban. Ez az a négy
tagállam, amelyekben a legnagyobb a népsűrűség az EU-n belül.
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valamennyi tagállamban kisebbek, mint akár az
egy főre jutó GDP, akár az elsődleges jövedelem
egyenlőtlenségei. Ugyanez érvényes az EU egészére
is. A rendelkezésre álló jövedelem régiók közötti
egyenlőtlenségei mintegy 18%-kal kisebbek a GDP
egyenlőtlenségeinél.
2007-ben a vásárlóerő-egységben számított egy főre
jutó GDP szerint a felső 10%-ba eső régiókban az egy
főre jutó GDP 4,5-ször volt magasabb, mint a régiók
alsó 10%-ában. A rendelkezésre álló jövedelmet
tekintve ez a különbség 3,9-szoros volt20.
Az adók és transzferek újraelosztó hatása különösen
nagy Dániában, ahol ennek eredményeként a
legkisebb az egy főre jutó rendelkezésre álló
jövedelem egyenlőtlensége az EU NUTS 2 régiói
között (2.4 térkép). Ez a hatás csak kevéssé kisebb
Svédországban,
Ausztriában,
Franciaországban
és Hollandiában. Ezzel szemben az újraelosztó
hatás
viszonylag
csekély
Spanyolországban,
Olaszországban és Romániában, amelyekben a
legnagyobbak a jövedelmi egyenlőtlenségek az EU
régiói között, továbbá Magyarországon, Szlovákiában
és Bulgáriában21.
Ugyancsak figyelembe kell venni a természetbeni
transzferek hatását, amelyet a fenti számok figyelmen
kívül hagynak. Az oktatás és az egészségügyi
ellátás valamennyi országban ingyenes, és ennek
megfelelően jelentősen hozzájárul a gazdasági,
társadalmi és területi kohézióhoz. E szolgáltatások
minősége országokon belül és országok között is
különbözik, amit ideális esetben figyelembe kellene
venni a jövedelemegyenlőtlenségek értékelésénél.
Hasonlóképpen, a szociális szolgáltatásokat, mint
például a gyermekek és az idősebbek gondozását
ingyenesen vagy jóval önköltség alatt nyújtják egyes
országokban – különösen az északi országokban –,
másokban azonban nem, és ezáltal ténylegesen sokkal
inkább hozzáadva a jövedelemhez az előbbiekben,
mint az utóbbiakban. E szolgáltatások figyelmen
kívül hagyása eltorzítja az országok – és egyes
esetekben a régiók – közötti összehasonlításokat, bár
az adatok hiánya megnehezíti az elemzésben való
figyelembevételüket.
A közül a 20 régió közül, amelyekben az adók és a
transzferek hatása a legnagyobb, 16 konvergenciavagy átmeneti régió, és az állami beavatkozások
20 A legmagasabb és legalacsonyabb szintű egy főre jutó GDP-vel és
egy főre jutó jövedelemmel rendelkező régiók 20%-át a népesség
alapján, nem pedig a régiók száma szerint határozták meg,
tekintettel a NUTS 2 régiók népességében meglevő igen jelentős
különbségekre.

Fővárosi régiók: az adminisztratív
egység sajátos formája
Az EU fővárosi régiói több közös vonással
rendelkeznek. Majdnem valamennyi tagállamban
ezekben a legmagasabb az egy főre jutó GDP annak
következtében, hogy a gazdasági tevékenységnek
magasabb a koncentráltsága, mint a népességé.
A fő kivételt Berlin jelenti. Az egy főre jutó GDP az
olaszországi Lazióban és a spanyolországi Madridban
ugyancsak nem a legmagasabb országukban, bár jóval
meghaladja az országos átlagot.
Jelentős számú ingázó napi beáramlása a fővárosi
régiókba a szomszédos régiókból növeli az egy főre
jutó GDP-t az előbbiekben és csökkenti az utóbbiakban.
Az EU azon 20 régiója közül, amelyekben az egy főre jutó
elsődleges jövedelem a legnagyobb mértékben marad
el az egy főre jutó GDP-től, 12 fővárosi régió. Brüsszel a
legfontosabb példa, ahol az egy főre jutó GDP csaknem
kétszerese az országos átlagnak, miközben az egy
főre jutó elsődleges jövedelem 7%-kal elmarad ettől.
Londonban az egy főre jutó GDP 178%-kal haladja
meg az országos átlagot, míg az elsődleges jövedelem
71%-kal magasabb annál, Prágában ugyanezek a
számok +109% és +47%, Bécsben pedig +34% és
+4%. E nagy különbségek részben az illető városok
kis földrajzi méretét és azt a tényt tükrözik, hogy
nem képeznek koherens funkcionális régiókat. Egyéb
földrajzilag nagyobb fővárosi régióknál, NUTS 2 alapon
meghatározva, kisebb az ingázók beáramlása (az
ingázás jelentős része régión belül történik), bár egyes
esetekben még mindig jelentős, mint például Ile de
France és azon régiók esetében, amelyekben Budapest,
Varsó és Athén található. Ezek mindegyikében az egy
főre jutó elsődleges bevétel és az országos átlag közötti
rés több mint 10%-kal kisebb, mint az egy főre jutó GDP
és az országos átlag közötti.
A fővárosi régiók általában jelentős jövedelmet
transzferálnak más régiókhoz az adórendszer
működése útján, amely csökkenti a rendelkezésre
álló jövedelmüket. Az egyedüli kivételek Berlin,
Brüsszel és Athén. A transzfer mértéke különösen nagy
Romániában, Szlovákiában és az Egyesült Királyságban,
az egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelem
mindegyiküknél több mint 15%-kal csökkent. Ez
valamivel kisebb Franciaországban, Magyarországon
és Lengyelországban, ahol a csökkenés több mint 10%os.
Ez a jövedelemkiáramlás érintheti a fővárosi régiók
hatóságainak képességét, hogy fenntartsák azokat a
közszolgáltatásokat, amelyekre a régióban dolgozó és
élő embereknek szüksége van, vagy pedig a lakosokra
kivetett viszonylag magas adókat eredményezhet e
szolgáltatások finanszírozásához.

21 Görögországra nem állnak rendelkezésre adatok.
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az egy főre jutó rendelkezésre álló jövedelmet
legalább 9%-kal emelik. Ezek közé tartozik Asturias
Spanyolországban, Calabria Olaszországban, Wales és
Northern Ireland az Egyesült Királyságban, Itä-Suomi
Finnországban, valamint két kelet-magyarországi
régió. Négy keletnémet tartományban a növekedés
meghaladja a 15%-ot.
Azon NUTS 2 régiók száma (132) az EU-ban,
amelyekben az egy főre jutó rendelkezésre álló
jövedelem az egy főre jutó GDP-hez viszonyítva
emelkedett, jóval nagyobb azokénál (50), amelyekben
csökkent, tükrözve a gazdasági tevékenységnek a
népességhez képesti nagyobb koncentrációját.
Összességében a háztartások egy főre jutó jövedelme
tekintetében a régiók között jóval nagyobb az
egyenlőség az EU-ban, mint az egy főre jutó GDP
vonatkozásában, elsősorban az adók és transzferek
nettó hatása következtében. Ez a hatás azonban az
országok között jelentősen eltér, amint az ingázás
mértéke is, ami egy sor országban jelentősen
hozzájárul a fővárosi régiókban megtermelt jövedelem
transzferéhez, különösen a környező területekre.
A 2000 óta lejátszódott fejlemények a regionális
egyenlőtlenségek fokozatos csökkenését jelzik az EUban mind a jövedelem, mind a GDP tekintetében.

6. Nemzeti szakpolitikák
és a gazdasági válság
6.1 A gazdasági válság és a nemzeti
gazdaságélénkítési tervek
Az EU gazdasága 2009-ben a második világháború óta legsúlyosabb recesszióját élte át. A GDP több
mint 4%-kal zsugorodott és a munkanélküliség több
mint 10%-ra nőtt az év végére. A hatásokat azonban
mérsékelte az európai gazdasági fellendülési terv22
(EERP), amelyet az Európai Tanács 2008 decemberében fogadott el. Ez két fő elemből állt:
••

jelentős vásárlóerő-injekció a kereslet ösztönzésére rövid távon, valamint az üzleti és fogyasztói bizalom helyreállítása;

••

rövid távú intézkedések az EU hosszabb távú versenyképességének megerősítésére.

Az előbbi 170 milliárd EUR összegű költségvetésbővítést tartalmazott nemzeti forrásokból és további
30 milliárd EUR-t EU-forrásokból, jelentős részét a
kohéziós politika felgyorsított kifizetései formájában
(lásd a bekeretezett részt).

Számos tagállam nemzeti
gazdaságélénkítési terveket fogadott el...
2008 őszétől több tagállam gazdaságélénkítési
csomagokat fogadott el, amelyek együttesen az EU
GDP-jének 1,5%-át tették ki 2009-ben és nagyjából
ugyanennyit 2010-ben. E csomagok mérete azonban
22 Európai gazdasági fellendülési terv. COM(2008) 800 végleges
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jelentős különbségeket mutatott, és általában
magasabb volt azokban az országokban, amelyek
költségvetési mozgásszabadsága nagyobb volt
(2.15 ábra).
Öt tagállamban (Luxemburg, Ciprus, Lengyelország,
Svédország és Finnország) a teljes gazdaságélénkítési
csomag a GDP 2%-ára rúgott 2009-ben és 2010-ben,
míg 11 országban kevesebb volt, mint 1%, és ezek
közül háromban (Görögország, Románia és Litvánia)
0,5% alatt maradt.
Az alkalmazott intézkedések jellege ugyancsak eltért
egymástól. Ezek négy fő kategóriára oszthatók:
••

a háztartásoknak juttatott támogatás (a
GDP mintegy 0,5%-a 2009–2010-ben), a fő
intézkedés, amely a teljes gazdaságélénkítési
csomag mintegy harmadát tette ki, és zömmel
az adók és társadalombiztosítási járadékok
átmeneti csökkentését, valamint a kis jövedelmű
háztartásoknak szóló speciális támogatást
foglalta magában;

Az EU kohéziós politikája a
fellendülési tervben
2009-ben az EU kohéziós politikája az európai gazdasági
fellendülési terv kulcsfontosságú része volt. A kohéziós
politikából jelentős előlegfizetéseket teljesítettek 2009ben, lehetővé téve, hogy több pénz irányuljon a kiemelt
fontosságú projektekhez (a 11,25 milliárd EUR összegű
teljes kifizetésből 6,25 milliárd EUR a válságra adott
válasz volt). Számos 2000 és 2006 közötti programban a
támogathatóság időpontját kiterjesztették, hogy több
lehetőséget adjanak a finanszírozás befogadására, és
sok tagállam növelte az előlegfizetések gyorsaságát és
mértékét a címzettek számára, hogy hozzásegítse őket a
recesszió leküzdéséhez.
2009 végén több mint 93 milliárd EUR-t fordítottak helyszíni
speciális projektekre, amely a 2007–2013-as programozási
időszak egészében kiosztott teljes összeg több mint 27%-a.
A legnagyobb pénzbeli támogatást a balti államokban
folyósították, amelyeket a recesszió a leginkább sújtott.
A kifizetések a GDP mintegy 4%-át tették ki Észtországban
és Litvániában és 2,5%-át Lettországban. Magyarországon
és Lengyelországban is a GDP 2%-ánál nagyobb összeget
fizettek ki. A legmagasabb mértékű befogadás a
recesszió által legkeményebben sújtott államokban volt,
nevezetesen, Írországban, Észtországban és Litvániában,
amelyekben a beruházások több mint 35%-kal zuhantak, a
fogyasztás pedig több mint 10%-kal esett vissza.
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••

az állami beruházások növelése (a 2009–2010.
évi GDP mintegy 0,3%-a), új vagy felgyorsított,
elsősorban infrastrukturális projektekből állt;

••

a vállalkozások támogatása (a 2009–2010.
évi GDP 0,4%-a) átmeneti segítséget jelentett a
legsúlyosabban érintett ágazatok, mint például
az autóipar számára;

••

a munkaerő-piaci intézkedések (a 2009–2010.
évi GDP 0,25%-a) a válság társadalmi hatását
enyhítették.

Ezen intézkedések relatív súlya eltért az országok
között a válság konkrét hatásától függően.
Ausztriában, Luxemburgban, Finnországban és az
Egyesült Királyságban a támogatást a háztartásokra
koncentrálták, Svédországban, Magyarországon,
Dániában és a Cseh Köztársaságban főleg a
munkaerőpiacra, Szlovéniában és Franciaországban
a vállalkozásokra, Lengyelországban pedig az állami
beruházásokra. Németországban, Spanyolországban
és Belgiumban ezek az intézkedések viszonylag
egyenletesen oszlottak meg.

Ezen országok többsége csak korlátozott költségvetési
mozgástérrel rendelkezett anticiklikus intézkedésekhez,
és a nemzeti gazdaságélénkítő csomagjaik a
legalacsonyabbak között voltak az EU-n belül.
A kiadások összetétele nagyjából összhangban volt
az európai gazdasági fellendülési terv és az Európa
2020 célkitűzéseivel. Az utóbbihoz tartozó területekkel
kapcsolatos projektekre mintegy 60 milliárd EUR-t
fordítottak. A finanszírozott projektek 28%-a támogatta
az innovációt és a vállalkozásokat és mintegy 20%-a a
humántőke fejlesztését. Ezenkívül a helyek vonzóbbá
tételére szánt források mintegy felét fordították a tiszta
közlekedésre (vasút), a környezetvédelemre, valamint
kulturális és szociális projektekre.
A pénzalapok befogadása különösen magas volt a
vállalkozásoknak nyújtott támogatások tekintetében,
amelyekre a programozási időszakban kiutalt pénzalapok
több mint 36%-át fordították 2009-ig, valamint a
humántőkébe fordított beruházásokra (amelyekre a
befogadott pénzalapok 25%-a jutott).
Az EU-finanszírozás a teljes állami beruházás nagy részét
adta 2009-ben számos tagállamban, amelyekben a
költségvetési korlátok behatárolták a nemzeti kiadások
mértékét, és ez valószínűleg a következő években is
folytatódik, annak következtében, hogy csökkenteni kell
a kormányzati hitelfelvételeket. Ezekben az országokban
ezért az EU-finanszírozás a kulcs az állami beruházási
szintek bizonyos stabilitásának biztosításához, és ennek
megfelelően a gazdasági fellendülés döntő része.
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A többi intézkedéshez hasonlóan, az állami
beruházásoknak
adott
prioritás
jelentős
különbségeket mutatott az országok között, számos
kohéziós ország (Görögország, Lettország, Románia,
Magyarország és Litvánia) nem volt olyan helyzetben,
hogy bővítse a kiadásait, mivel korlátozott volt a
fiskális mozgástere.
Az állami beruházások növekedésének többsége
infrastrukturális projektek formájában valósult meg,
amelyek közül már sok előkészítés alatt állt. A fő kivétel
Németország volt, ahol a Bizottság iránymutatásaival
összhangban az energiahatékonysági intézkedések
kaptak elsőbbséget. Csak kevés számú ország
(a kohéziós országok közül Szlovénia, Szlovákia és
Lettország) által hozott intézkedések ösztönözték
jelentősen a K+F-et.
A gazdaságélénkítő csomagok megakadályozták,
hogy a GDP még nagyobb mértékben zuhanjon
és a kieső munkahelyek száma és a gyárbezárások
még nagyobbak legyenek. Mivel átmenetiek, a
legtöbb intézkedés 2011 végén, amint a gazdaság
növekedésnek indul, megszűnik.

...amelyben a régiók aktív szerepet játszottak
a válság hatásainak ellensúlyozásában
A válságra jelentős részben nemzeti szinten adtak
választ. Egyes országokban azonban a regionális
és helyi hatóságok is fontos szerepet játszottak,
különösen azokban, amelyekben jelentős mértékű a
fiskális decentralizáció.
Számos régióban fontos élénkítő csomagokat kezdeményeztek. Például valamennyi olaszországi régió saját csomagot vezetett be, amelyek értéke együttvé-

ve mintegy 5,5 milliárd EUR volt, a teljes gazdaságélénkítő program mintegy fele. Jelentős élénkítő csomagokat valósítottak meg a német tartományokban,
Vlaanderenben (Belgium), Gelderlandban (Hollandia)
valamint Scotlandben és Walesben (Egyesült
Királyság). Ezek általában ugyanolyan típusú intézkedéseket tartalmaztak, mint amelyeket nemzeti szinten hoztak, különös figyelemmel az infrastrukturális projektekre. Spanyolországban számos régió ideiglenes adókedvezményeket és egyéb támogatásokat is bevezetett az autóipar számára, kiegészítve az
országos kormányzati intézkedéseket. Az EU-12-ben
a közvetlen regionális támogatás egyedüli példája
Szlovéniában volt23.

6.2 A gazdasági válság hatásai
az államháztartásra és az állami
beruházások kilátásai
Az államháztartásokat a 2008-ban kezdődött súlyos
gazdasági visszaesés drámaian érintette. 2009-ben
valamennyi tagállam költségvetése deficites volt
(egyesekben – Írország, Spanyolország, Görögország
és az Egyesült Királyság – a hiány meghaladta a GDP
10%-át), és a költségvetések várhatóan 2010-ben és
2011-ben is deficitesek maradnak. Az átlagos hiány az
EU egészében a GDP 6,9%-a volt, és 2010-re várhatóan
7,5%-ra emelkedik. A felhalmozódott államadósság
2009-ben átlagosan a GDP 73,5%-a volt, és 2011-re
várhatóan 83% fölé emelkedik, hacsak nem történik
változás a politikákban.
23 Grzegorz, G. and Chor-Ching, G. (2009), Financial Crisis in Central
and Eastern Europe: From Similarity to Diversity, The World BankEUROREG.
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Az államháztartási deficit és az
államadósság a válság terhes örökségei...

Állami beruházások és
költségvetési konszolidáció

Az államháztartás romlása a közelmúltban elfogadott
stabilitási és konvergenciaprogramokban előre
jelzett konszolidáció ellenére várhatóan legalább
2011-ig folytatódik. A közszféra nettó adósságának
növekedése 2007-hez képest 2011-ig GDParányosan várhatóan 25 százalékpont lesz az EUban, és több mint 70 százalékpont Írországban,
több mint 50 százalékpont Lettországban, több
mint 40 százalékpont az Egyesült Királyságban
és csak kevéssel kisebb Spanyolországban és
Görögországban (2.16 ábra).

Gazdasági
tanulmányok
szerint
az
állami
infrastrukturális és oktatási beruházások csökkentése
hosszabb távon árt a gazdasági növekedésnek,
aminek hatása felülmúlhatja a költségvetési deficit
rövid távú csökkentését. Például Zagler és Durnecker
(2003) kimutatták az állami infrastrukturális és
oktatási beruházásokkal kapcsolatos kormányzati
kiadások hosszú távú növekedési hatásait. Ez igen
lényeges, mivel a költségvetési politikai ügyek kutatási
programját egy pusztán rövid távú nézőpontból
hosszabb távú perspektívába viszi át. A növekedést
elősegítő állami beruházások, miközben rövid távon
költségvetési deficiteket okozhatnak, pozitív hatást
gyakorolnak nemcsak a gazdasági növekedésre,
hanem az adóbevételek emelkedésére is. Ha az
állami beruházásokat költségvetési célokból addig
faragják le, hogy elégtelenek lesznek, akkor fennáll
annak a kockázata, hogy az alacsonyabb gazdasági
növekedés következtében a bevételek süllyedése
felülmúlja a költségvetési hiány közvetlen javulása
által eredményezett javulást. A szerzők kimutatják,
hogy az állami beruházások lefaragásának hatásai
nemcsak
az
ország
gazdasági
növekedése,
hanem költségvetési helyzete szempontjából is
negatívak. Ennek megfelelően ebben az esetben
azt a következtetést vonják le, hogy nincs „fordított
arányosság” az állami beruházások és a költségvetési
konszolidáció között közép- és hosszú távon, hanem
éppen ennek az ellenkezője az igaz. A gazdasági
növekedés fenntartására kényszerítően szükség
van az államháztartás fenntartható konszolidálása
szempontjából, és az állami beruházások jelentős
szerepet játszhatnak a gazdaság fellendülésében.

A számos tagállam által elfogadott gazdaságélénkítési csomagok ellenére az adósság várható növekedésének csak korlátozott része adódik az állami kiadások
növekedéséből. Nagyobbik része az adókból és társadalombiztosítási befizetésekből származó államháztartási bevételek csökkenésének eredménye a gazdasági visszaesés nyomán (az úgynevezett automatikus stabilizátorok, amelyek megakadályozzák, hogy a
gazdasági tevékenység még nagyobb mértékben essen vissza). Ezenkívül természetesen fennáll még a
GDP 2009. évi csökkenése által okozott „nevezőhatás”
is.
A magas államadósság a válság egyik fő középtávú
következménye, amely az államháztartások fenntarthatóságát a szakpolitikai terület programjának előterébe állította. A gazdaság és az adóalap erősödése
a gazdaságélénkítő intézkedések visszavonásával az
esetek többségében nem lesz elegendő ahhoz, hogy
az államadósságot a válság előtti szintre vesse vissza.
Ennek eléréséhez hosszabb kiigazításra van szükség24.

...ami az állami beruházásokat
fenyegeti a következő években
Fennáll a súlyos kockázata annak, hogy ez a kiigazítás az állami beruházások csökkenését eredményezi, amint az a múltban a hasonló költségvetési konszolidációs időszakokban előfordult. Ez volt például a helyzet az 1990-es években, amikor az államadósságot azért csökkentették, hogy eleget tegyenek a Monetáris Unióba való belépéshez szükséges
maastrichti kritériumoknak. Ez a kockázat különösen
azokban a tagállamokban súlyos, amelyek államadóssága a legnagyobb mértékben emelkedett. A tapasztalati bizonyítékok azt mutatják, hogy általában a legmagasabb államadóssággal rendelkező országokban

24 Európai Bizottság, Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság, Európai
gazdasági előrejelzés – 2009. ősz, Brüsszel, 2009.
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a legalacsonyabb az állami beruházások szintje, különösen fiskális konszolidációs időszakokban.
A közgazdaságtan „aranyszabálya” szerint azonban
költségvetési megszorítási időszakokban a „produktív” állami kiadásokat nem szabad olyan erősen lefaragni, mint más elemeket, mivel ezek nagyobb mértékű növekedést ösztönözhetnek hosszabb távon, ami
lényeges a költségvetési konszolidáció fenntartásához25. Sőt, az állami beruházások csökkentése a növekedést leszorító hatása következtében valószínűleg
megnehezíti az állami hitelfelvételek hosszabb távú
csökkentését (lásd a bekeretezett részt).

25 Mintz J. and Smart M. (2006), Incentives for public investment under
fiscal rules, Policy Research Working Paper Series 3860, Világbank.
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A válságnak az államháztartásra
gyakorolt hatása 2009-ben kisebb
volt a regionális és helyi hatóságokra,
mint a központi kormányzatra
A gazdasági visszaesés a regionális és helyi önkormányzatokat különböző mértékben érintette, a vis�szaesés mértékétől, az önkormányzatok kiadásainak összetételétől és bevételi forrásaiktól függően.
Összességében 2009-ben a gazdasági visszaesés hatása mérsékeltebb volt ezekre, mint a központi kormányzatra.
A közkiadások 2009-ben nominálisan 2,2%-kal
emelkedtek az EU-ban. A három balti államban
az állami kiadások csökkentek. A kiadások
növekedése összességében nagyobb volt a központi
kormányzatokban (legfeljebb 2,6%), mint az állami
alatti szinteken (legfeljebb 1,7%). Csak Máltán,
Ausztriában és a Cseh Köztársaságban volt nagyobb az
utóbbiak növekedése, mint az előbbieké (2.17 ábra).
Az állami beruházások az EU-ban 2009-ben mind
a központi, mind az állami alatti kormányzati
szinteken kissé nagyobb mértékben emelkedtek,
mint az összkiadások, tükrözve a gazdaságélénkítő
intézkedéseket. A tagállamok között azonban jelentős
különbségek mutatkoztak. Az állami beruházások
számos kohéziós országban visszaestek, nem
kevesebb, mint 35%-kal Lettországban és Litvániában
és több mint 20%-kal Észtországban, nem egészen
20%-kal Írországban és közel 15%-kal Bulgáriában.
A két legnagyobb emelkedés is két kohéziós országban
történt, Cipruson (36%) és Lengyelországban (22%),
amelyekben a válság hatása sokkal enyhébb volt.

A kormányzat állami alatti szintjeinek bevételét a
válság csak kis mértékben érintette, mivel ez általában
kevésbé függ az adóktól, és jobban a központi
kormány átutalásaitól, amelyek az összbevételük
több mint 40%-át adják. Ezek az átutalások 2009ben a válság ellenére növekedtek, sok esetben a
nemzeti gazdaságélénkítő intézkedések részeként,
bár a három balti országban erőteljesen visszaestek a
recesszió mélysége miatt.
A válságnak az állami alatti szintű kormányzatok
pénzügyi forrásaira 2009-ben gyakorolt általában
csekély hatása ellenére a várható csökkenésektől
tartanak a következő években, különösen azokban
az országokban, amelyekben nagy a deficit és
az államadósság szintje. Az állami alatti szintű
kormányzatok felelősek az állami beruházások
jelentős részéért, a társadalmi jólét szempontjából
fontos közjavak és közszolgáltatások nyújtásáért
és a fejlesztési lehetőségek javításáért. Számos
esetben bevételük jelentős része a központi
kormányzattól érkezik. Míg a gazdasági visszaesés
2009-ben a legnagyobb mértékben a jelentős
fiskális autonómiával rendelkező régiókat sújtotta, a
gazdasági fellendülés idején a többi régióhoz képest
sokkal jobb helyzetbe kerülhetnek, amennyiben a
nemzeti költségvetéseket egyidejűleg konszolidálják.

7. A sikeres kohézió
strukturális feltételei
A kohéziós célok megvalósítására irányuló
kormányzati beavatkozás nem csupán az állami
kiadásokat tartalmazza. Olyan intézkedéseket is felölel,
amelyek megalapozzák az erőforrások hatékonyabb
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elosztásához szükséges strukturális feltételeket.
Ezen intézkedések hatékony megszervezése és
végrehajtása nemcsak a tartós növekedéshez, hanem
az állami beruházások hatásainak erősítéséhez is
szükséges. Ezek az intézkedések akár nagyobb hatást
is gyakorolhatnak azokban a régiókban, amelyekben
magasabb a munkanélküliség és nagyobbak a
növekedés tartalékai. A strukturális reformok ezért
nemcsak az EU egészének növekedése szempontjából
fontosak, hanem a regionális egyenlőtlenségek
kezeléséhez is.
A kohéziós politika rövid távon számos EUtagállamban jelentős ösztönzést ad a keresletnek.
Az ebből adódó, az inflációval és a folyó fizetési mérleg egyensúlyhiányával kapcsolatos kockázatok megfelelő, rugalmasságra irányuló szerkezeti reformokkal
és a stabilizáló politikákkal csökkenthetők. A gazdaság kínálati oldalára a legproduktívabb humán és fizikai tőkeberuházások irányába csatornázott (nemzeti állami beruházásokkal kiegészített) EU kohéziós politika és a támogató fiskális és szerkezeti reformpolitikák közötti szinergia gyakorolhat tartós hatást.
A tagállamok az elmúlt években, a 2008–2010-es évek
második részében számos strukturális intézkedést
hajtottak végre nemzeti reformprogramjaik (NRP-k)
részeként, amelyeket a megújult lisszaboni stratégia
alapján dolgoztak ki, és amelyekben a növekedést és
a foglalkoztatást állították az előtérbe. A prioritások a
jól működő munkaerő- és termékpiacok létrehozása,
a vállalkozások és az innováció számára kedvező környezet kialakítása és a verseny erősítése.
A megfelelő intézményi keret és a hatékony közigazgatás a növekedés és versenyképesség szempontjából kedvező környezetnek és az állami beruházások,
különösen az EU kohéziós politikája által adott előnyök érvényesülésének fontos előfeltételei. A közigazgatás reformja fontos helyet foglal el számos tagállam terveiben, különösen ahol e terület szerkezeti
gyengeségei akadályozzák a gazdaságfejlesztési céljaik megvalósítását.

A tagállamok előrehaladást értek el a
K+F és az innováció koherens és integrált
megközelítésmódjainak alkalmazásában...
A kutatás és az innováció kritikus jelentőségű a magas hozzáadott értékű áruk és szolgáltatások termelésén alapuló fejlett, tudásintenzív gazdaság megvalósulásához.
A tagállamokban egyre inkább tudatosul, hogy gazdasági teljesítményük növelése és társadalmi szükségleteik kielégítése egy szélesebb összefüggésbe
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helyezett K+F politikát igényel, amelyet más szakpolitikai területekkel harmonikus módon kell fejleszteni. A megújult lisszaboni folyamat demonstrálja ennek hasznosságát egy közös szakpolitikai irányzat ráfordításával és korlátozott számú számszerűsített célkitűzés felállításával, egyidejűleg megőrizve a tagállamok szabadságát a kísérletezésre és gazdasági szerkezetüknek, intézményi jellemzőiknek és nemzeti prioritásaiknak megfelelő sajátos intézkedéseknek megtervezésére. A nemzeti K+F stratégiák fokozatosan fejlődnek egy koherensebb és komplexebb szakpolitikai
összetétel irányába, különböző minisztériumokon keresztül érvényesülve és az intézményi rendszer változásait eredményezve. Ebben az összefüggésben valószínűleg a kohéziós politika alapján finanszírozott beruházások gyakorolják a legnagyobb hatást.

...bár a K+F kiadások a lisszaboni
célkitűzés alatt maradtak
Az Európa 2020 stratégia fenntartja a teljes K+F
kiadásoknak az EU GDP 3%-ában meghatározott
célkitűzését. Valamennyi tagállam kitűzte saját céljait,
amelyek az esetek többségében kisebbek, mint 3%.
A K+F növelése irányába mutató haladás igen lassú,
a kiadások 2000 és 2008 között csak marginálisan, a
GDP 1,8%-áról 1,9%-ára emelkedtek. Általánosságban
a K+F kiadások azokban az országokban emelkedtek
jelentősen, amelyekben viszonylag alacsonyak voltak.
Ugyanakkor a magán K+F állami finanszírozása
közvetlen intézkedések helyett egyre inkább közvetett
intézkedések, mint például adókedvezmények
formáját ölti26.
Az állami és magánköltségvetésekre nehezedő
hatalmas súly miatt fennáll a K+F kiadások és politikák
visszafogásának veszélye. Ebben az összefüggésben
lényeges, hogy a tagállamok építsenek a fejlődésükre
és kezeljék a gyengeségeket, hogy fenntartsák a
jelenlegi pozitív irányzatokat, valamint hogy 2010-en
túl is folytassák ezeket.

Számos régió növekvő mértékben vesz
részt a K+F és innovációs politikákban
Sok régió játszik kulcsszerepet a tagállamok innovációs politikáiban. Saját innovációs stratégiákat dolgoztak ki, amelyben a meglevő erősségekre és a helyi potenciálra támaszkodnak. Általában kiválasztott területekre vagy adott szektorokra irányuló technológiákra
koncentrálnak. A regionális részvétel fő célja a technológiatranszfer, az innováció és az üzleti alapokra
helyezés elősegítése. A kutatási politikákban és konk26 A K+F politikák trendjei az európai tudásalapú gazdaság
megvalósításában, JRC, Tudományos és technológiai tárgyú
jelentések. Európai Bizottság, 2009.
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rétabban az Európai Kutatási Térségben való részvétel azonban vegyes eredményekkel járt. Potenciálisan
fontos fejlemény, hogy a szövetségi országok régiói növekvő felelősséget kapnak az alaptudományi és
egyetemi finanszírozással kapcsolatban. Ezzel szemben azok a régiók, amelyek egyszerűen végrehajtják
a kormányzati, felülről lefelé irányuló kutatási és innovációs politikákat, azon kívül, hogy részt vesznek az
EU által finanszírozott projektekben, képtelenek saját
politika alkalmazására27.

A felsőoktatási rendszerek
korszerűsítésében előrehaladás történt
A 2000 utáni időszakban a szakpolitika széles körű
reformtevékenységet fejtett ki az állami kutatási
bázis minőségének erősítésére, különösen, ami az
egyetemeket illeti. Az egyetemek korszerűsítése a
lisszaboni menetrend része volt.
Az európai egyetemek jelentős politikai változtatásokat hajtottak végre az irányítási, finanszírozási és
humánerőforrás-politikáik tekintetében. Az erősödő
verseny nyomán az egyetemek stratégiákat dolgoztak ki hallgatók, kutatók és a finanszírozás vonzására és tudományos profiljuk emelésére. A legtöbb országban megerősítették az egyetemek intézményi
autonómiáját. Ehhez több versenyző és eredményorientált koordinációs módszerre volt szükség az állam és a felsőoktatási intézmények között, valamint
az utóbbiaknál egymás között. Ezenkívül átszervezték
az intézményeken belüli döntéshozatali folyamatokat
is. Megváltozott az egyetemek finanszírozása, csökkentek a pályázati alapok és növekedett a verseny- és
szerződéses finanszírozás.
A tagállamok azonban a felsőoktatás korszerűsítésével kapcsolatban továbbra is kihívásokkal szembesülnek. A gazdasági válság miatt jelentősen csökkenteni kellett a kiadásokat, és ez kockáztathatja a már elért haladást. Az európai oktatási és képzési együttműködés stratégiai kerete („ET 2020”), amelyet a Tanács
2009 májusában fogadott el, szükségesnek mondja a
felsőoktatás további korszerűsítését, valamint az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítását28.

27 A szakpolitikák hozzájárulása regionális szinten az európai
kutatási térséghez az ERAWATCH, az Európai Bizottság Kutatási
Főigazgatóságának és a Közös Kutatóközpontnak együttes
kezdeményezése. Európai Bizottság. 2009.

Az üzleti potenciált, különösen a KKVkét fokozatosan felszabadították
Az EU vállalkozásai naponta kerülnek szembe egy sor
olyan akadállyal, amelyek korlátozzák a tevékenységüket. Ezek korlátozzák azt a képességüket, hogy
nemzetközileg működjenek, és csökkentik az ERFAtámogatás hatását a cégek versenyképességének erősítésére. A cégeknek gyakran 27 különböző jogrendszert kell kezelniük egyazon ügyletre, és meg kell küzdeniük az adminisztratív terhekkel és a hozzá kapcsolódó költségekkel, a vállalatalapítás kapcsán is. Ezek a
nehézségek gyakran ellensúlyozzák a kohéziós politika alapján a cégek versenyképességének növelésére
nyújtott támogatásokat (70 milliárd euró 2007–2013
között). Ezek a problémák különösen a KKV-ket érintik, amelyek a szakpolitika egyik fő célpontjai, és akadályozzák azt a képességüket, hogy megragadják az
egységes piac által teremtett lehetőségeket.
A nemzeti reformprogramok második csomagjában
bizonyos előrehaladást sikerült elérni az üzleti környezet javítására több tagállamban, részben mivel a gazdasági recesszióra reagálva nagyobb figyelmet fordítanak a KKV-k számára kedvezőbb feltételek megteremtésére. 2009-ig 18 tagállamnál vezették már be a
vállalatalapítás egyablakos rendszerét, a korlátolt felelősségű társaságok beindításának átlagos ideje 8
naptári napra csökkent a 2002. évi 24 napról, és az átlagos költség felére, 417 euróra csökkent. Bár ebben
az időszakban jelentősen megváltozott a szabályozási kultúra az EU-ban, még sok a tennivaló az üzleti
környezet egyszerűsítése és az adminisztratív terhek
csökkentése érdekében.
A KKV-k átfogó szakpolitikai keretének létrehozásában az első lépés az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag 2008. júniusi elfogadása volt. Az e dokumentumban foglalt számos intézkedés közül már sokat bevezettek, mint például az áfa-kulcsok csökkentését 2009 júniusában.
A KKV-k finanszírozáshoz való hozzájutása a válság
idején még fontosabbá vált, és a legtöbb tagállam
intézkedéseket hozott ennek elősegítésére, elsősorban a KKV-knek nyújtott hitelek garantálására szolgáló programok kiterjesztésével, kamatláb-támogatások útján és a KKV-knek előirányzott hitelek növelésével. A finanszírozáshoz való hozzáférés ennek ellenére továbbra is elaprózott, és nincs összhangban az aktuális szükségletekkel, különösen a kezdő vállalkozások és a kis összegű kölcsönök (mikrohitelek) vonatkozásában.

28 Fókuszban az európai felsőoktatás 2010: A bolognai folyamat
hatása. Európai Bizottság.
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...de a versenypolitikák viszonylag lassú előrehaladást mutatnak
A versenypolitika, valamint a cégek közötti versenykorlátozó megállapodások és a monopóliumok megakadályozása azt szolgálja, hogy a piacok megfelelő
környezetet biztosítsanak a beruházásokhoz és az innovációhoz, és ebből adódóan a növekedéshez és a
foglalkoztatáshoz. Verseny hiányában fennáll annak a
kockázata, hogy az állami beruházások és a vállalkozásoknak nyújtott segítség nem fogják e tekintetben
a várt hatásokat előidézni.
A tagállamok által ezen a területen hozott intézkedések gyakran általános jellegűek voltak, vagy a meglevő acquis végrehajtására, különösen ami a „hálózati iparágakat” (vagyis az energetikát, közlekedést
és a távközlést) illeti, vagy pedig a versenypolitika
erősítésére koncentrálva.
A professzionális szolgáltatások szabályozása számos
tagállamban továbbra is korlátozó, ezáltal akadályozza
a versenyt. A szolgáltatási irányelv végrehajtásának
szemmel látható javulásokat kell eredményeznie,
elősegítve szolgáltatások megvalósítását más
országokban és a határon átnyúló szolgáltatások
nyújtását. A legtöbb tagállamban előrehaladást értek
el e vonatkozásban, de még egy sor tagállam van,
amelyeknek teljes mértékben be kell vezetnie az
irányelvet. Erősödik a pénzügyi integráció, bár eltérő
sebességgel a piac különböző elemeinél. Különösen
a lakossági banki szolgáltatások elaprózottak, bár
több tagállam hozott konkrét intézkedéseket ennek
kijavítására, például Lengyelország, amely eltörölte
azokat a rendelkezéseket, amelyek korlátozták a kisés nagykereskedelmi piacokba való befektetéseket.
Egyes tagállamok intézkedéseket hoztak az új
szereplők piaci belépését és a meglevők bővítését
gátló akadályok eltörlésére. Lassú a hálózati iparágak
és szolgáltatások verseny előtti megnyitása, és
jelentős akadályok maradtak fenn a piacra lépés
előtt. Miközben számos tagállam igyekszik erősíteni
a versenyt a gáz-, a villamosáram- és a távközlési
szolgáltatás területén, korlátozások maradtak fenn az
„árukapcsolás” miatt (különösen a gáz, a villamos áram
és a vasúti ágazatokban), emellett szükség van világos
felhatalmazással és megfelelő forrásokkal rendelkező
független szabályozó hatóságok felállítására.
Ezenfelül igen kevés tagállam hozott intézkedéseket a
közbeszerzési piacok és a szellemi és ipari tulajdonjogi szabályozások működésének javítására és a szabványosítás felgyorsítására.
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A munkaerőpiacok működésének
szerkezeti javításai elősegítik a
foglalkoztatás növelését...
A foglalkoztatási szint emelése a gazdasági növekedés elősegítésének és a társadalmi befogadás növelésének egyik leghatékonyabb módja. A kohéziós politika alapján a jelenlegi programozási időszakban mintegy 75 milliárd eurót fordítanak foglalkoztatási politikákra és a humántőke fejlesztésére. Ez többek között
az egész életen át tartó tanulás elősegítésére, a hátrányos helyzetű csoportok munkához juttatására és az
aktív idősödés támogatására szolgál.
Az e finanszírozásból származó potenciális előnyöket
nem fogják teljesen valóra váltani, ha ezzel párhuzamosan nem hajtanak végre jogi és intézményi reformokat a munkaerőpiacok és a szociális védelmi rendszerek korszerűsítésére. Az állás nélküli emberek képzési programjainak hatásai korlátozottak, ha a foglalkoztatást akadályok és ellenösztönzők gátolják.
Hasonlóképpen, az aktív idősödés támogatásának kevés értelme van, ha 60 vagy 65 éves korban kötelező
nyugdíjba menni. Összességében, megfelelő feltételeket kell teremteni a foglalkoztatás elősegítésére, legyen az az első munkahely, a munkába való visszatérés szünet után vagy pedig hosszabb ideig való munkában maradás.
Ezek a feltételek a munkaerő költségének megfelelő
szintjét, a munkaszervezet korszerű formáit, a munkaerőpiacra való belépés vagy ideiglenes elhagyása
előtt álló akadályok elhárítását és a munkaerőpiac rugalmasságát tartalmazzák, a foglalkoztatás biztonságával kombinálva („flexicurity”). Az aktív befogadási
politikák ugyancsak fontosak a részvétel növelése és a
társadalmi kohézió erősítése szempontjából.
Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedben emelkedtek a foglalkoztatási ráták, a gazdasági recesszió
aláhúzta az erőfeszítések fokozásának szükségességét két területen: (1) integrált, rugalmas biztonságot
adó utak megvalósítása a munkahelyek közötti vagy
a munkanélküliségből vagy inaktivitásból a munkába
való zökkenőmentes átmenetek egyengetésére, és (2)
a készségek jobb megfelelésének és erősítésének biztosítása, ami fontos a munkanélküli munkába állásához és a foglalkoztatás biztonságának növeléséhez.

...azáltal, hogy fokozzák az erőfeszítéseket
a rugalmas biztonság megvalósításához...
A munkaerő-piaci politika egyik legfontosabb fejleménye a lisszaboni stratégia alapján a rugalmas biztonságra vonatkozó közös elvek elfogadása, amelyek
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elősegítik mind a vállalatok, mind a munkavállalók
szükségleteinek teljesítését a szerkezeti változásokhoz való alkalmazkodásban. A legtöbb tagállam átfogó stratégiákat dolgozott ki ezzel kapcsolatban, vagy
megkezdte ennek megvalósítását, de még végre kell
hajtania az e stratégiák megvalósításához szükséges
reformokat.
Például egyes tagállamok reformokat vezettek be
vagy jelentettek be rugalmas szerződéses megoldások kidolgozására, miközben javították az érintett
munkavállalók védelmét vagy pedig átdolgozták a
munka törvénykönyvét. Általános elmozdulás tapasztalható a passzívtól az aktív munkaerő-piaci politikák
felé, amelyek egyre inkább a megelőzés és a korai beavatkozás irányába változnak, hangsúllyal a képzésen.
Egyes országokban innovatív intézkedéseket hoznak
a foglalkozások közötti mobilitás növelésére, különösen a fiataloknál.
Ezenkívül számos tagállam megreformálta adó- és
ellátórendszerét, hogy vonzóbbá tegye a munkát, a
munkanélkülieket és az inaktívakat pedig munkavállalásra bátorítsák. Politikákat vezettek be a munka kifizetődévé tételére, és törekszenek az alacsony keresetűek tiszta keresetének növelésére. Az adók oldalán
széleskörű erőfeszítéseket tesznek az adóteher csökkentésére, különösen a kiskeresetűek, a fiatalok, az
idősebb munkavállalók és a hátrányos helyzetű csoportok esetében.

...és kezelik a munkaerőpiacok
tartós szerkezeti gyengeségeit
Bizonyos előrehaladás történt a munka életciklus-alapú megközelítésének elősegítésében. A legtöbb tagállam nyugdíjreformokat hajtott végre, amelyek erősebben ösztönzik a hosszabb ideig való munkavállalást, és a munkáltatókat az idősebb munkavállalók megtartására bátorítják. A nemek közötti egyenlőség tekintetében azonban korlátozott volt az előrehaladás, és a legtöbb ország távol áll a nemek közötti egyenlőség teljes érvényesítésétől a foglalkoztatáspolitikákban és attól, hogy a szakpolitikai intézkedésekben szisztematikusan alkalmazzák a nemek
egyenlőségére gyakorolt hatás vizsgálatát.
Egyes tagállamokban előrelépés történt a fiatalkori munkanélküliség leküzdésében is, a szakképzés javításával, a munkaerő-piaci szükségleteknek jobban
megfelelő képzési programok létesítésével, valamint
személyes útmutatás és támogatás révén.
Számos országban tettek bizonyos lépéseket a munkaszervezés javítására mind a munkavállalók, mind a

munkáltatók javára, és elősegítik a regionális mobilitást, támogatást adva az ingázás költségeihez, erősítve az együttműködést a regionális foglalkoztatási szolgáltatások között, és szubvencionálva a nyelvi
képzést és a lakhatási költségeket.
A fent felsorolt intézkedések ellenére továbbra is
fennállnak strukturális problémák. A munkaerőpiacok számos tagállamban változatlanul szegmentáltak, az egész életen át tartó tanulásban való részvétel
majdnem mindenhol továbbra is alacsony, a fiatalkori munkanélküliség az EU számos részén magas, és az
oktatási és képzési rendszerek változatlanul elégtelenül reagálnak a munkaerő-keresletre.

Bár komoly eredményeket értek
el, a reformok megvalósításának
üteme lassú és egyenetlen
Jóllehet a lisszaboni stratégia hozzájárult az EU-ban
a reform szükségességével kapcsolatos egyetértés
kialakulásához, a végrehajtás tekintetében lassú
és egyenetlen az előrehaladás a tagállamokban
és a szakpolitikák területén. Különösen a kohézió
szempontjából fontos szakpolitikai területeken (K+F
és innováció, üzleti környezet, belső piac és verseny,
valamint a szabályozás javítása) maradt el a reform a
munkaerőpiachoz viszonyítva.
A strukturális reformok végrehajtása a gazdasági
növekedés, a foglalkoztatás és a kohézió támogatására
az Európa 2020 stratégia alapján folytatódni fog.
Mindazonáltal e reformok végrehajtását fel kell
gyorsítani, hogy jelentős hatást gyakorolhassanak
a gazdasági és társadalmi kohézióra és a kohéziós
politika végrehajtására, és a kohéziós politika, a
strukturális reformok és a költségvetési politikák
közötti szorosabb kapcsolat megerősítheti a
szakpolitika hatékonyságát és erősítheti a hosszú távú
növekedést.

8. Következtetések
A regionális fejlesztési politikák az elmúlt két évtizedben egyre inkább az endogén fejlődést ösztönzik a
komparatív előnyökkel rendelkező területek támogatásával, ahelyett, hogy a hátrányok kiegyensúlyozására törekednének.
Ezen új paradigma alapján az állami beruházások
fontosak a lemaradó régiók fejlesztése szempontjából.
A kohéziós politika alapján nyújtott támogatást az
addicionalitás elvével összekötve biztosítják, hogy
a kevésbé fejlett országok gazdaságuk méretéhez
viszonyítva nagyobb állami beruházási rátákban
részesüljenek. Alapvetően ez az oka annak, hogy az

Ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról

177

II. fejezet: Nemzeti politikák és kohézió

állami beruházások a GDP-hez viszonyítva (bár nem
fejenként) miért magasabbak a kohéziós országokban,
mint az EU többi részén, amelyek ráadásul az elmúlt
évtizedben emelkedtek a népességhez viszonyítva.
Az utóbbi időben számos tanulmány jutott arra a
megállapításra, hogy az állami beruházások bizonyos
feltételek esetén általában elősegítik a növekedést, és
e feltételek között a helyes intézményi kormányzás
döntő jelentőségű. Az állami beruházások és a
gazdasági növekedés között ebben az időszakban
pozitív korrelációt mutattak ki, ami arra utal, hogy
az állami beruházások fontosak a konvergenciához,
és a növekedés is fontos az állami beruházásokhoz.
Ezért lényeges megőrizni az állami beruházások
koncentráltságát, különösen a kevésbé fejlett
tagállamokra és régiókra vonatkozó kohéziós
politikát, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió
erősítése érdekében.
A regionális és helyi hatóságok a fejlődés kulcsfontosságú szereplői. Az állami beruházások gyakorlatilag
valamennyi tagállamban jóval decentralizáltabbak
a közkiadásoknál. Átlagosan az állami beruházások
mintegy kétharmadát az állami szint alatti közigazgatási szervek hajtják végre az EU-ban.
Az állami beruházások magasabb rátái a kohéziós országokban alapvetően az infrastrukturális kiadásoknak, nevezetesen a közlekedési hálózatoknak tulajdoníthatók. Ez tükrözi a fizikai tőkeellátottság hiányát a
kevésbé fejlett tagállamokban és a kohéziós politika
döntő szerepét e rés szűkítésében.
Az EU kohéziós politikájának esetétől eltérően, a régiók viszonylagos prosperitása nem határozza meg jelentősen a nemzeti beruházási forrásokhoz való hozzájutásukat, kivéve Németországot és kisebb mértékben Franciaországot. Egyéb tényezők, mint például a
geofizikai jellemzők, a fiskális és politikai autonómia
mértéke vagy a fővárosok vonzereje a beruházások
földrajzi megoszlásának legalább ilyen fontos meghatározói. Más szavakkal, úgy tűnik, hogy a kohézió nem
lényeges meghatározója az állami beruházásokra vonatkozó döntéseknek számos tagállamban.
A gazdasági válság a legtöbb nemzeti kormányt és
egyes regionális hatóságokat ad hoc gazdaságélénkítő csomagok bevezetésére ösztönözte a növekedésre és a foglalkoztatásra gyakorolt hatások ellensúlyozására. E csomagok fontos elemei voltak az állami beruházások. A válság öröksége azonban a kormányzati
hitelfelvételek és az államadósság drámai növekedése, nagyrészt az adóbevételek visszaeséséből eredően. Az állami deficiteknek a következő években fenntarthatóbb szintekre történő csökkentése várhatóan
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nyomást gyakorol a közkiadási programokra és különösen az állami beruházásokra.
Ennek megfelelően a kohéziós politika, amely számos
országban a beruházásfinanszírozás jelentős részét
adja, a jövőben várhatóan fokozott jelentőségre tesz
szert. Másrészről a tagállamok fiskális és költségvetési
korlátai jelentős hatást fognak gyakorolni arra a
környezetre, amelyben a kohéziós politika működni
fog.
Fontos, hogy a tagállamok figyelembe vegyék az állami
beruházások potenciálisan jelentős szerepét ebben
az új összefüggésben. Az addicionalitás vizsgálatának
rendszerét mindenképpen felül kell vizsgálni.
Jelenleg a rendszert a megbízhatóság és a tagállamok
közötti teljes összehasonlíthatóság alapján vitatják,
tekintettel ad hoc jellegére és bonyolultságára.
Szükség van a rendszer reformjára, megbízhatóbbá,
átláthatóbbá, egyszerűbbé és arányosabbá tételére.
A strukturális és intézményi reformok nagy
jelentőségűek a kohéziós politika hatásának
növeléséhez. A reform üteme azonban az elmúlt
évtizedben több kritikus területen viszonylag lassú
volt. Ez érinti a politika „helyszíni” hatását. Az Európa
2020 stratégia új keretet alakított ki, amelyhez a
kohéziós politikának alkalmazkodnia kell. A politika
reformjának központi eleme lesz, hogy szorosabb
kapcsolatokat létesítenek a politika kidolgozása és
végrehajtása, a makrogazdasági célok, valamint az
ebben az összefüggésben követett strukturális és
intézményi reformok között.
A kohéziós politika feltételessége a jelenlegi 2007–
2013-as programozási időszakban a kohéziós alaphoz
kapcsolódó makrogazdasági kritériumra szorítkozik
(eltekintve a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekre vonatkozó adminisztratív követelményektől). A 2013 utáni kohéziós politikánál kívánatos megvizsgálni, hogy ezt a fajta makrogazdasági feltételességet ki kell-e terjeszteni, és ha igen, hogyan. Meg kell
még vizsgálni a feltételesség más célokból való bevezetését, így ösztönözve a strukturális és intézményi reformokat a kohéziós politika működéséhez kapcsolódó területeken, hogy a politikát eredményorientáltabbá tegyék, és megpróbálják a legtöbbet kihozni belőle.
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1. Bevezetés
A gazdasági, társadalmi és területi kohézió az EU
kulcsfontosságú célkitűzése1, amely valamennyi szakpolitikára átfogóan érvényes. A Szerződés 175. cikke
szerint „Az uniós politikák és fellépések kialakításánál
és végrehajtásánál, valamint a belső piac megvalósításánál figyelembe kell venni a 174. cikkben meghatározott célokat (vagyis a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítését) és azoknak hozzá kell járulniuk ezek eléréséhez.”
Miközben minden szakpolitikának megvannak a saját
célkitűzései, mind inkább szükséges, hogy fokozódjon az EU által követett általános stratégia hatékonysága, ami fokozott hangsúlyt kapott az Európa 2020 fő
céljainak elfogadásával.
Ez a fejezet megvizsgálja a különböző szakpolitikák
közötti kölcsönhatást, és hogy egyéb szakpolitikák
milyen mértékben erősítik a kohéziós politika hatását ez utóbbi céljait illetően, különösen a regionális
egyenlőtlenségek csökkentésére gyakorolt hatásukat.
Az előző jelentésektől kissé eltérő megközelítést alkalmazva, ez a fejezet megkülönbözteti azokat a szakpolitikákat, amelyek kifejezett térbeli (regionális) dimenzióval rendelkeznek, azoktól, amelyeknek csak
részlegesen van térbeli dimenziójuk, valamint azoktól, amelyek „térbelileg vakok” 2, vagyis olyan szakpolitikáktól, amelyek nem tesznek különbséget az EU különböző részei között3.
Ez a fejezet nem állítja, hogy a szakpolitikáknak szükségük van térbeli dimenzióra mint olyanra. Számos
szakpolitikának nincs térbeli dimenziója vagy térbeli hatása, mint például a szellemi tulajdonjogoknak. A
1 Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről
szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változatának 3.
cikk (3) bekezdése kimondja: „Az Unió előmozdítja a gazdasági,
társadalmi és területi kohéziót”. A 174. cikk továbbfejleszti ezt:
„Átfogó harmonikus fejlődésének előmozdítása érdekében az
Unió úgy alakítja és folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági,
társadalmi és területi kohézió erősítését eredményezze.”
2 Barca, F. (2009), An agenda for a reformed Cohesion Policy,. http://
ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm
3 Hasonló megközelítést tartalmaz A környezeti fenntarthatóság
területi dimenziója (The territorial dimension of environmental
sustainability) 3. fejezete. 9/2010 sz. Technikai jelentés, EKÜ, Koppenhága. http://www.eea.europa.eu/publications/the-territorialdimension-of-environmental-sustainability.

potenciális területi hatások tudatosítása azonban javíthatja a szakpolitikákat, és elősegítheti az összehangolásukat. Ez megvalósítható területi hatásvizsgálatok elvégzésével, amelyeket a jelen fejezet végén ismertetünk.

2. Kifejezett térbeli dimenzióval rendelkező szakpolitikák
2.1 Verseny
A versenypolitika célja annak biztosítása, hogy a belső piac nyitott maradjon, egyenlő versenylehetőséggel a cégek számára, függetlenül attól, hogy hol találhatók, és hogy melyik tagállamból származnak. Ennek
célja a nemzeti cégek védelmének, valamint annak a
megakadályozása, hogy a prosperálóbb régiók túllicitálják a kevésbé prosperálókat a felkínált pénzügyi
ösztönzők tekintetében. Mivel azonban egyes esetekben szükség van kormányzati fellépésre, a Szerződés
megnevezi azokat a helyzeteket, amelyekben az állami támogatás összeegyeztethető a belső piaci versennyel. A támogatás általános tilalma alól ezért számos kivételt határoznak meg. Ennek megfelelően állami támogatás alkalmazható például kockázati tőke
folyósítására, K+F és egyéb beruházások finanszírozására, amelyek egy innovatívabb és zöldebb technológia ösztönzésével hozzájárulnak az Európa 2020 célkitűzéseinek teljesítéséhez.
2008-ban az állami támogatások 52,9 milliárd EUR-t
tettek ki4, vagyis fejenként 113 EUR-t. Az állami támogatás a 2006–2008 közötti három évben az EU éves
GDP-jének átlagosan 0,4%-a volt, de a válság leküzdésére irányuló rendkívüli intézkedések 2008-ban az EU
GDP 2,2%-ára tornázták fel.
Az állami támogatás különbözik az egyes tagállamokban. 2008-ban ennek összege a dániai fejenként 300
EUR-tól a svédországi és máltai fejenként 200 EUR-on
át kevesebb mint 50 EUR-ig terjedt Lettországban,
Romániában, Észtországban és Bulgáriában, tükrözve a szakpolitikai megközelítések, valamint a gazdasági prosperitás szintjének különbségeit. Az EU-15 általánosan magasabb egy főre jutó állami támogatá4 A vasutakat nem számítva. A vasutakat is tartalmazó összeg 67,4
milliárd EUR.
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si adatai ellenére 2008-ban az EU-12 tagállamokra jutott az összes állami támogatás 13%-a, jóval meghaladva az EU GDP-ből való részesedésüket (8%), tükrözve, hogy a támogatások a népesség nagyobb részére
terjednek ki.

Regionális támogatás
A Bizottságnak a nemzeti regionális támogatásra vonatkozó 2007–2013. évi iránymutatása5 meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján megállapítható, hogy a hátrányos helyzetű területek gazdasági fejlesztéséhez és ezen belül beruházásokhoz vagy vállalatalapításhoz nyújtott támogatás összeegyeztethető-e a belső piac szabályaival. A megengedett maximális támogatási intenzitás magasabb azokban a régiókban, amelyekben az egy főre jutó GDP alacsonyabb, valamint a legtávolabbi régiókban. A tagállamokat arra ösztönzik, hogy a támogatást olyan
multiszektorális programokra koncentrálják, amelyek
a nemzeti regionális politika részét képezik, és amelyek rendszerint nem igénylik a Bizottság értesítését.
A 2006–2008 közötti három évben a regionális
fejlesztésre nyújtott támogatás 11,3 milliárd EUR volt,
14%-kal több mint az előző három évben. A regionális
támogatásnak a teljes támogatásból való részesedése
a két időszak között 18%-ról 22%-ra emelkedett. A
növekedéshez a legnagyobb mértékben Görögország,
Lengyelország, Portugália, Svédország és a Cseh
Köztársaság járult hozzá.

A hátrányos helyzetű régióknak
nyújtott támogatás
Az EU működéséről szóló szerződés (107. cikk (3)
bek. (a) pont) lehetővé teszi a támogatást olyan
térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására,
ahol az életszínvonal rendkívül alacsony vagy jelentős
az alulfoglalkoztatottság („a kategóriájú” régiók)
(3.1 térkép). A gyakorlatban ezeket a területeket
úgy határozzák meg, mint azok a NUTS 2 régiók,
amelyekben az egy főre jutó GDP kevesebb, mint
az EU-25 átlagának 75%-a, ami nagyjából megfelel
a konvergenciarégióknak (beleértve a fokozatosan
kiváló, ún. phasing-out régiókat). 2008-ban az e
régióknak nyújtott támogatás közel 14 milliárd EUR-t
tett ki.
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2006–2008 között 13 milliárd EUR-ra). A tagállamok
között eltérés van abban, hogy milyen mértékű
támogatást nyújtanak az ilyen régiók számára,
tükrözve a regionális politika különbségeit, hogy
a támogatást milyen mértékben alkalmazzák a
fejlesztés támogatására, valamint a jogosult népesség
méretét illetően6.

Megkülönböztetett állami támogatási
lehetőségek szigetek, gyéren lakott
területek és földrajzi elszigeteltség
alapján kategorizált régiók számára
Az EU működéséről szóló szerződés (107. cikk (3)
szakasz (c)) lehetővé teszi egyes gazdasági területek
fejlődését előmozdító támogatást, amennyiben
az nem befolyásolja hátrányosan a versenyt („c
kategóriájú” régiók). Az érintett területek közé
tartoznak azok a régiók, amelyekben az egy főre
jutó GDP elmarad az EU-25 átlagától, amelyekben a
munkanélküliség több mint 15%-kal magasabb az
országos átlagnál, vagy amelyek jelentős szerkezeti
változáson vagy súlyos viszonylagos hanyatláson
mennek keresztül, továbbá az alacsony népsűrűségű
régiók, az 5 000 fős vagy annál alacsonyabb lakosságú
szigetek és a földrajzilag hasonlóképpen elszigetelt
régiók, illetve az „a kategóriájú” régiókkal szomszédos
régiók. Az ilyen„c” régióknak nyújtott támogatás 2008ban 7,4 milliárd EUR volt (vagyis az „a kategóriájú”
régióknak nyújtott támogatás több mint fele), ami
23%-os csökkenés a 2007. évihez viszonyítva.

Állami támogatás és a lisszaboni célkitűzések
2008-ban új általános csoportmentességi rendeletet
(GBER) vezettek be7, amelynek alapján egy sor támogatási intézkedést automatikusan jóváhagynak, mentesítve ezeket az előzetes bejelentés kötelezettsége
alól. Ennek a csoportos mentesítésnek nincs térbeli
dimenziója, mivel valamennyi régióra vonatkozik.
A GBER kiterjed a kkv-knak juttatott, továbbá a kutatáshoz, innovációhoz, regionális fejlesztéshez, képzéshez, foglalkoztatáshoz és a kockázati tőkéhez, továbbá a környezetvédelemhez, vállalkozáshoz, illetve a támogatott régiókban való vállalkozásindításhoz
nyújtott támogatásokra, valamint olyan kérdésekre,
mint a női vállalkozók finanszírozáshoz való hozzájutásának nehézségei.

Az „a kategóriájú” régióknak nyújtott támogatás
2007 és 2008 között (11 milliárd EUR-ról) negyedével
emelkedett, bár hosszabb távon csökkenő az irányzat
(a 2003–2005-ös évek 17 milliárd EUR-os átlagáról

6 Megjegyzendő, hogy a támogatás az „a kategóriájú” régiókban a
regionális fejlesztéstől eltérő célokra is alkalmazható.

5 HL C 54., 2006.3.4., 13. o.

7 http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.
cfm
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A GBER által bevezetett reform célja a támogatásoknak a lisszaboni célkitűzések felé való átirányítása
volt, arra ösztönözve a tagállamokat, hogy azokat a
támogatásokat helyezzék előtérbe, amelyek tényleges előnyt jelentenek a versenyképesség, a munkahelyteremtés, valamint a társadalmi és gazdasági kohézió szempontjából. Ugyanakkor csökkentette az állami hatóságok, a támogatásban részesülők és a Bizottság adminisztratív terheit. A GBER egységesítette és leegyszerűsítette a korábbi szabályokat, és kiterjesztette a bejelentési kötelezettség alól mentesített
állami támogatások kategóriáit. A bejelentési kötelezettség alóli csoportos mentesítés korábbi előírások
alapján az ipar és a szolgáltatások részére nyújtott támogatások közel 19%-ára (10 milliárd EUR) terjedt ki
2008-ban, szemben a 2007. évi 13%-kal (6,3 milliárd
EUR) és a 2006-os 6%-kal (3 milliárd EUR).
2009-ben gyakorlati útmutatót és egy egyszerűsített
eljárást vezettek be, elősegítve az állami támogatási
ügyek kezelését és felgyorsítva a folyamatot. Az egyszerűsített kezelésre jogosult intézkedések közé tartoznak a kkv-knak, a környezet, az innováció és a szerkezetátalakítás számára nyújtott bizonyos támogatások. Ezenkívül a közelmúltban elfogadták a szélessávú
hálózatokba irányuló beruházásokhoz nyújtható állami támogatások irányelveit8, felgyorsítva és kiterjesztve ezek alkalmazását, és hozzájárulva az EU gazdaságának rövid távú helyreállításához és hosszú távú versenyképességéhez az európai gazdasági fellendülési
terv részeként9.

2.2 Közlekedés
A közlekedési beruházások egyes régiókat
elkerülhetetlenül jobban érintenek másoknál, és bár
a beruházásra alkalmasnak talált útvonalak és helyek
kiválasztását az EU szintjén alapvetően más célok
határozzák meg, mint a regionális egyenlőtlenségek
csökkentése, kétségtelenül hozzájárulnak a kevésbé
fejlett országok fejlődéséhez.
A közlekedési politika középpontjában a Transzeurópai
Közlekedési Hálózat (TEN-T) befejezése áll, amelynek
célja annak biztosítása, hogy a meglevő közlekedési
rendszer lehetővé tegye a belső piac zökkenőmentes
működését, és a népesség és a gazdasági tevékenység
fő központjait ésszerűen összekapcsolja.

8 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_
rules.html#broadband.
9 Ez 1,02 milliárd EUR-t tartalmaz az EMVA útján, amelyet a
tagállamok, egyéb prioritásokon kívül, a szélessávú internet
fejlesztésére fordíthatnak a vidéki területeken.
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1996 óta, amikor a TEN-T-t elindították, mintegy 400
milliárd EUR-t ruháztak be a hálózatba, csaknem harmadát EU-forrásokból10, jelentős részét a Kohéziós
Alapból, amely a viszonylag alacsony jövedelemszintű tagállamokban megvalósuló beruházások finanszírozását szolgálja. Ennek eredményeként a nemzeti
vasúti és közúti hálózatok jobban összekapcsolódtak.
A hatékony közlekedési hálózat fontos a fenntartható
gazdasági fejlődéshez és a területi egyensúlyhoz. A
TEN-T politika középpontjában azonban inkább az
EU-n átvezető kapcsolatok megerősítése áll, mint
a lemaradó régiók elérhetőségének javítása, bár
ehhez kétségtelenül hozzájárul, nem utolsósorban a
Kohéziós Alap által finanszírozott beruházások útján.
Ezek az országok – Görögország, Spanyolország,
Portugália (és 2003-ig) Írország, valamint 2004 óta az
EU-12 országok – voltak azok is, amelyek közlekedési
rendszere a legjobban rászorult a bővítésre és a
javításra. Ily módon a kohéziós politika és különösen
az ERFA és a Kohéziós Alap feladatává lett, hogy
megerősítsék a régiókon belüli, valamint a regionális
hálózatok és a nemzeti és európai hálózatok közötti
közlekedési kapcsolatokat.
Most az a feladat, hogy hatékony választ adjanak a
közlekedésből származó kibocsátások csökkentésére
vonatkozó növekvő szükségletre, és energiát
takarítsanak meg a közútról elsősorban a vasútra, de
emellett a vízi utakra és a tengeri szállításra való átlépés
bátorításával is, és ezzel egyidejűleg eleget tegyenek
a kevésbé ellátott régiók közlekedési hálózatának
javítására irányuló igénynek is. Ez különösen érvényes
az EU-12 országokban, amelyekben mind a közúti,
mind a vasúti hálózat rossz állapotban van, és teljesen
alkalmatlan a növekvő és fejlődő gazdaságaik által
velük szemben támasztott igények teljesítésére.

2.3 Környezet
A környezet és az emberi egészség javításának fő
politikai hajtóereje az EU Szerződése és az ennek
alapján elfogadott EU-jogszabályok, amelyeket a
tagállamoknak végre kell hajtaniuk. Az EU környezetvédelmi politikáját cselekvési programok útján hajtják
végre, amelyek közül a hatodik érvényes a 2002–2012es időszakra, és amelyek célja az EU fenntartható fejlődési stratégiájának (SDS) elősegítése. Az SDS különféle tevékenységekre terjed ki, az ökoszisztémák és a
biológiai sokféleség védelmétől a vízellátás és -tisztítás javításán át a zajszennyezés csökkentéséig. Célja
10 Támogatások a TEN-T költségvetésből, a Kohéziós Alapból, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint hitelek az Európai
Beruházási Banktól.
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a környezeti egyenlőtlenségek csökkentése az EU-n
belül, ami közvetlenül hozzájárul a kohézióhoz, mivel
a lemaradó területeket az élethez és a munkához
vonzóbb és egészségesebb helyekké teszi.
A Natura 2000 jó példa egy erős térbeli dimenzióval
rendelkező politikára. A Natura 2000 a természetvédelmi területeknek az EU egészére kiterjedő hálózata, amelynek célja Európa legértékesebb és leginkább veszélyeztetett fajainak és élőhelyeinek hos�szú távú fennmaradása. A Natura 2000 nem szigorúan
vett természetvédelmi területek rendszere, amelyekben minden emberi tevékenység kizárt. Miközben a
hálózat természetesen természetvédelmi területeket
is felölel, a földterület nagy része továbbra is magántulajdonban van, és a hangsúly a környezetvédelmi és
gazdasági szempontból egyaránt fenntartható jövőbeli kezelésen van.
A keretirányelvek ezenkívül előírják az állami hatóságoknak, hogy terveket dolgozzanak ki a víz, az árvízveszély, a hulladékok és a levegőminőség kezelésére a városokban, valamint a tengeri gazdálkodásra,
hogy teljesítsék a környezetvédelmi célok sorát, így
ösztönözve integrált fejlesztési stratégiák kidolgozását meghatározott területeken. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek például a mezőgazdaság, a turizmus, a hajózás, a vízi energia stb. általi hasznosításuk jobb ös�szehangolását eredményezhetik, míg a levegőminőség kezelésére vonatkozó tervek a tömegközlekedés
fejlődéséhez, több zöldterülethez és kerékpárutak kialakításához vezethetnek.
Az EU biodiverzitással kapcsolatos politikáját mostanáig az EU 2010 célkitűzés határozta meg – a biológiai sokféleség csökkenésének feltartóztatása az EUban 2010-ig –, amit az államfők 2001-ben határoztak
el. Az EU biodiverzitási cselekvési tervét 2006-ban léptették hatályba, hogy felgyorsítsák az e cél irányába
történő haladást, és integrált megközelítést alkalmaztak. A 2010 utáni időszakra a Környezetvédelmi Tanács 2010. március 15-én egy új, 2050-ig terjedő jövőképben és egy 2020-ig terjedő biodiverzitási célban
állapodott meg, amely szerint 2020-ig feltartóztatják
a biológiai sokféleség csökkenését és az ökoszisztéma-alapú szolgáltatások romlását az EU-ban, valamint
helyreállítják őket, amennyiben ez lehetséges, miköz-

ben erősítik az EU hozzájárulását a globális biológiai
sokféleség elsorvadásának elhárítására.
Ezenkívül tervek vannak egy új stratégia kidolgozására a természeti és az ember által okozott katasztrófák megakadályozására11, amelyek súlyos költségeket
okoznak egyes régiókban (a természeti katasztrófákból eredő teljes veszteség az 1998–2008-as időszakban becslések szerint mintegy 112 milliárd EUR-t tett
ki és 98 000 ember halálát okozta 12.

2.4 Tengerpolitika
Az EU integrált tengerpolitikája a tengerrel kapcsolatos valamennyi tevékenység fenntartható alakításának új módszere. A tengerpolitika ágazatközi eszközöket alkalmaz, mint például a tengeri terület rendezése, az integrált felügyelet és a tengerrel kapcsolatos ismeretek, amelyek javítani fogják tengereink kezelésének módját. A Bizottság megtette az első lépéseket e politika regionális alapon történő végrehajtására, mégpedig a Balti- és a Földközi-tengeren.
Ezen új módszer célja azon EU intézkedések azonosítása, amelyek hatást gyakorolnak a tengerre, és elősegítik az ágazatközi és tevékenységi területek közötti koherenciát. A tengerpolitika ezenkívül célul tűzi ki
a tengeri gazdálkodás fellendítését, a tengeri környezet védelmét és helyreállítását, a kutatás és az innováció megerősítését, valamint a tengerparti és legkülső régiók fejlődésének előmozdítását13. E módszer sikere nagymértékben függ más szakpolitikákkal való kölcsönhatásán. Például a kohéziós politika
a 2007–2013-as programozási időszakban már 2008.
december végéig 1 131 tengerpolitikai projektet finanszírozott, és ez csaknem 1,2 milliárd EUR beruházást képviselt14.

11 A Bizottság 2009. február 23-i közleménye az Európai Parlamentnek,
a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és
a Régiók Bizottságának – A természeti csapások és az ember
okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepció
COM(2009) 82 végleges.
12 Európai Környezetvédelmi Ügynökség (2010), Az utóbbi időben
Európában bekövetkezett természeti csapások és technikai
katasztrófák feltérképezése. Áttekintés az elmúlt évtizedről.
13 Az integrált uniós tengerpolitika
helyzetjelentés. COM(2009) 540

eredményeiről

szóló

14 A Policy Research Corporation tanulmánya az EU által finanszírozott
projektekről készült adatbázis alapján, http://ec.europa.eu/
maritimeaffairs/study_d_base_en.html
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2.5 Közös halászati politika
A közös halászati politika (CFP)15 célja jelenleg „az
élő vízi erőforrások fenntartható kiaknázásának
biztosítása (...) hatékony halászati tevékenységekhez
való hozzájárulással a gazdaságilag életképes és
versenyképes halászati és akvakultúra-ágazaton belül,
megfelelő életszínvonalat biztosítva azok számára,
akiknek megélhetése a halászati tevékenységektől
függ…” A szakpolitika négy fő pillérének egyike
strukturális intézkedéseket foglal magában a
gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítésére.
A szakpolitikát támogató Európai Halászati Alap (EFF)
összege a 2007–2013-as időszakban 4,3 milliárd EUR.
Az EFF három pillére intézkedéseket tartalmaz a
halászati szektor támogatására (különös tekintettel
a halászflottára, az akvakultúrára, a feldolgozásra és
a szektor szervezésére), míg a negyedik pillérhez a
gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítésére
szolgáló strukturális intézkedések tartoznak. Ennek
célja a parti területek fejlesztése, amelyekben a
halászat a gazdasági tevékenység fontos része, és
további célja az ottani életminőség javítása.
Az EFF e célok elérésére halászati helyi akciócsoportokat állított fel integrált helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására, elősegítve életképes parti közösségek
fenntartását a tevékenységek diverzifikálásával és alternatív munkahelyek létrehozásával. Az EFF teljes állami költségvetése mintegy 826,6 millió EUR, és eddig
mintegy 130 akciócsoportot állítottak fel a tervezett
240-ből.

3. Részleges térbeli dimenziókkal
rendelkező politikák
3.1 Kutatás és technológiafejlesztés
A kutatást és technológiafejlesztést, valamint az innovációt (KTFI) elősegítő politikák egyes régiókat elkerülhetetlenül jobban érintenek, mint másokat. A regionális dimenzió azonban nem központi eleme e politika megtervezésének és annak, hogy miként határozzák meg az EU kutatásfinanszírozásának elosztását, amely jelentős része a teljes EU költségvetésnek
(3.2 és 3.3 térkép).
A 7. kutatási keretprogram (FP7) a 2007–2013-as időszakban mintegy 50 milliárd EUR költségvetéssel rendelkezik. Célja, hogy az EU-t a világ vezető kutatási területévé tegye a kutatás kiválóságának támoga15 A Tanács 2002. december 20-i 2371/2002/EK rendelete.
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tásával, függetlenül attól, hogy az hol valósul meg. A
kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (RSFF)
10 milliárd EUR-t bocsát rendelkezésre hitelek formájában olyan projektekhez, amelyek viszonylag jelentős kockázattal járnak.
Az FP7 „Kapacitások” egyedi programja mintegy 4 milliárd EUR összegű költségvetés fölött rendelkezik, és
célja a kutatási és innovációs kapacitás bővítése Európa egészében és optimális felhasználásának biztosítása.
Az FP7 különféle tevékenységekhez nyújt támogatást,
mint például a kkv-knek a kutatási tevékenységekben
való nagyobb részvételének ösztönzéséhez (1,3 milliárd EUR); nagyszabású összeurópai kutatási infrastruktúra létrehozásának támogatásához, amelyeket az
ESFRI útitervben16 határoztak meg, valamint a meglevő infrastruktúra alkalmazásának optimalizálásához (1,8 milliárd EUR); az európai régiók K+F potenciáljának erősítéséhez, a Tudás régiói akció útján ösztönözve regionális kutatásvezérelt klaszterek létrejöttét
(a kutatók, vállalkozások és állami hatóságok hármas
spiráljának bevonásával) (126 millió EUR), valamint a
konvergencia- és a legkülső régiók kutatási potenciáljának feltárásához és fejlesztéséhez a Kutatási potenciál akció útján támogatva az érintett régiók kiváló kutatási szervezeteit (340 millió EUR).
Mivel az KTFI és a kohéziós politika finanszírozásának
zömét olyan kiadási kategóriáknak juttatják, amelyek
visszatükrözik a beavatkozás területeit a Kapacitások
program alapján, e két finanszírozási forrás egyértelműen kiegészíti egymást.
Ezenkívül valószínűleg bizonyos közvetett hatás is
érvényesül a kohézió erősítésére más FP7 programoktól: „Együttműködés” (amely az országok közötti
együttműködést támogatja), „Ötletek” (amely az alapkutatást támogatja szerte az EU-ban) és „Emberek”
(amely pedig a kutatók fejlesztését támogatja az EU
egészében).
Hasonlóképpen, az „Együttműködés” programok egy
része társadalomtudományi kutatásokból áll („Kutatások a társadalmi-gazdasági és a humán tudományok
területén” 623 millió EUR költségvetéssel 2007–2013ban)17. A támogatott projektek közé tartoznak a gazdasági növekedésre, a regionális teljesítményre, a re16 Európai stratégiai fórum a kutatási infrastruktúrákról. http://cordis.
europa.eu/esfri/roadmap.htm
17 A vonatkozó kutatási projektek részletes leírása megtalálható
a Társadalmi-gazdasági és humán tudományok weboldalán, a
következő címen: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/
research_en.html
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gionális innovációs rendszerekre, a városi problémákra, valamint a globalizáció nyomása alatt lévő vidéki
régiókra vonatkozó tanulmányok, és céljuk a gazdasági és társadalmi kérdésék megértésének növelése.
Számos tanulmány foglalkozik ezenkívül kifejezetten
a társadalmi kohézióval, beleértve az egyenlőtlenség
hatását, a társadalmi kirekesztést, a fiatalok beilleszkedését és a társadalmi kohéziót a városokban.
Az FP6 információs és kommunikációs technológiai
(IKT) programjainak elemzése18 jelezte, hogy az EU-12
országok részvétele a projektekben a fejlettebb országok mellett fontos lehetőséget kínált ezen országoknak, hogy növeljék kutatóik készségeit, infrastruktúráikat valamint új termékek és eljárások létrehozására
vonatkozó képességüket.

3.2 Innováció és vállalkozói szellem
A versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP)
célja az EU-ban található cégek versenyképességének
növelése, elősegítve az innovációjukat. A finanszírozás
összege a 2007–2013-as időszakban 3,6 milliárd EUR.
A támogatás elsősorban a kkv-ket célozza meg,
hozzásegítve őket, hogy beruházásokat valósítsanak
meg az ökológiai innováció, az energiahatékonyság
és a megújuló energiaforrások területén, továbbá
megkönnyítve hozzáférésüket a pénzforrásokhoz,
az üzleti támogatási szolgáltatásokhoz és az IKT-hez.
Az innovációpolitikához felhasznált fő eszközök a
következők:
••

pénzügyi eszközök (összegük mintegy 1 milliárd
EUR) a kkv-k és az innováció számára;

••

az európai vállalkozási hálózat nemzeti és regionális üzleti és innovációtámogató szolgáltatókat
hoz össze az EU-n belül (és azon kívül is), transznacionális perspektívából javítva és szélesítve a
támogatásukat;

••

platformok és hálózatok innovációpolitikai döntéshozóknak (PRO INNO Europe19), ügynökségeknek (Europe INNOVA20), az innováció szakpolitikai
és statisztikai elemzésének elvégzése (pl. a Regi-

18 Kitekintés az információs társadalom innovációjára és tudására, FP6
IKT hatásvizsgálati tanulmány, 2009. http://cordis.europa.eu/fp7/
ict/impact/documents/wing-pilot-fp6-final-report-18-12-09.pdf
19 A PRO INNO Europe célja, hogy az innovációelemzés és
együttműködés fókuszpontja legyen, a legjobbaktól tanuljon, és
hozzájáruljon az új innovációs politikák fejlesztéséhez.
20 A Europe INNOVA egy EU-kezdeményezés, amelynek célja, hogy az
innovációt támogató új intézkedések fejlesztésének, tesztelésének
és ösztönzésének laboratóriuma legyen.
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onális innovációs eredménytábla21) és az Európai
klasztermegfigyelő központ, támogatások ökológiai innovációhoz, piacszimulációs projektekhez
és IKT-vonatkozású kísérleti projektekhez.
A vezető piacokra irányuló kezdeményezés22 létrehozta az állami hatóságok hálózatát, hogy tanácsokat nyújtsanak innovatív megoldások megszerzéséhez, ami jó példája annak, hogy a nemzeti vagy regionális állami hatóságok hogyan ösztönözhetik az innovációt. Ugyanilyen alapon a program 2006 óta támogatja az Európai Vállalkozási Díjat, amelyet az állami hatóságok által a vállalkozói szellem és a kisvállalatok ösztönzésére létrehozott legjobb kezdeményezések kapják. A versenyben minden évben több mint
300 kezdeményezés és 29 ország vesz részt, és a nyertesek szerepmodellként szolgálnak egész Európa régiói számára23.
Az elmúlt években mind nagyobb mértékben tudatosult, hogy javítani kell az FP7, a versenyképességi és
innovációs keretprogram (VIK) és a kohéziós politika
közötti komplementaritást24, ami a „Versenyképes régiók: kutatás és innováció” című bizottsági közlemény
kibocsátását eredményezte25, mely hangsúlyozta,
hogy a tagállamoknak és a régióknak hatékonyabban
kell összehangolniuk a különböző finanszírozási források felhasználását.

3.3 Információs társadalom és média
Az IKT a gazdasági növekedés fontos forrása, és közvetlenül felelős az EU GDP 5%-áért. Az országok és
régiók között azonban nagy egyenlőtlenségek vannak, ami az IKT és különösen a korszerű távközlés alkalmazását illeti. A szélessávú lefedettség mértéke a
konvergenciarégiókban sokkal kisebb (2009-ben a
népesség 47%-a volt lefedve), mint a versenyképessé21 http://www.proinno-europe.eu/page/regional-innovationscoreboard
22 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/leadmarket-initiative/index_en.htm
23 A legjobb gyakorlatok cseréje már elvezetett sikeres projektek
megismétléséhez, mint például az Y4 vállalkozásfejlesztési
projekté Közép-Finnországból, amely hasonló projekteknek adott
ösztönzést Finnországban és Portugáliában
24 A kérdést megvizsgálta az Európai Parlament jelentése (Szinergiák
az EU hetedik kutatási keretprogramja, a versenyképességi és
innovációs keretprogram és a strukturális alapok között, az Európai
Parlament ITRE bizottsága, 2007. május), az Európai Kutatási
Tanácsadó Bizottság (EURAB) (Európa kutatás-oktatás-innováció
tudásháromszögének felpezsdítése a strukturális alapokon
keresztül, 2007. április) és az Európai Unió Tudományos és Műszaki
Kutatási Bizottsága (CREST) (Hogyan használhatók fel a K+F
támogatására összehangoltabb módon a kutatási keretprogram és
a strukturális alapok), CREST, 2007. május).
25 COM(2007) 474, 2007.8.16.
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gi régiókban (68%-os lefedettség)26, bár van némi bizonyíték a felzárkózásra.
A bizonyítékok szerint a kevésbé fejlett régiók irányító
hatóságainak a képességek és a tapasztalatok hiánya
miatt nehézségeik vannak az IKT-infrastruktúra javításához rendelkezésre álló pénzalapok befogadására27.
A Digitális menetrend rámutat arra, hogy milyen intézkedések szükségesek a nemzeti, regionális és városi hatóságok részéről a rés bezárására és további
szélesedésének megakadályozására. Ez a menetrend
a következő célkitűzéseket tartalmazza 2020-ra: (i)
minden EU-állampolgárnak 30 Mbps vagy nagyobb
sebességű internet-hozzáféréssel kell rendelkeznie és
(ii) az európai háztartások 50%-ának vagy ennél nagyobb részének előfizetéssel kell rendelkeznie 100
Mbps fölötti internetkapcsolatokhoz.
Ezenkívül a Bizottság 2007. évi közleménye a kereskedelmi hasznosítás előtti közbeszerzésről28 rámutatott,
hogy a K+F közbeszerzések mértéke az EU-ban, amelyekből az IKT 20%-ot képvisel, elmarad az USA-étól. A
közbeszerzések zöme helyi és regionális szinten valósul meg, ahol az EU-12 országok kevésbé innovációs
szellemű hatóságai jóval kevesebbet költenek, mint
az EU-15 hatóságai. A kereslet elaprózottsága miatt
a régiók együttműködése a kereskedelmi hasznosítás előtti beszerzésben lényeges ahhoz, hogy elegendő kritikus tömeget érjenek el, hogy az innovációk elérjék a széles piacokat. Ezért az a cél, hogy az
FP7 program keretében támogassák a hatóságokat az
IKT-beszerzéseik összehangolásában.

3.4 Szegénység és társadalmi
kirekesztettség
A társadalmi integrációs politikák mind az EU, mind az
országok szintjein a hátrányos helyzetű és sebezhető
emberek speciális csoportjaival foglalkoznak (mint
például egyedülálló anyák, egyedül élő időskorúak,
migránsok, hajléktalanok, etnikai kisebbségek és
fogyatékkal élők). Az Európa 2020 egyik kiemelt
célja, hogy legalább 20 millió embert kiemeljen a
szegénység és kirekesztettség kockázatából.

26 Jelentés a digitális versenyképességről, 2010. http://ec.europa.eu/
information_society/digital-agenda/documents/edcr.pdf

Ennek az iránynak általában nincs térbeli dimenziója,
az intézkedések az érintetteket attól függetlenül segítik, hogy hol élnek. Egyre inkább tudatosul azonban, hogy a szociális kirekesztettség meghatározott
helyekre koncentrálódik, különösen belvárosi területekre és válsággal küszködő városrészekre. Ilyen koncentrációk vidéki területeken is előfordulnak, zömmel
az EU-12-ben, ahol a gazdasági tevékenység korlátozott, és az önellátó gazdálkodáson kívül kevés munkalehetőség létezik. A szociális védelemre és a társadalmi befogadásra irányuló nyílt koordinációs módszer29
keretén belül végzett elemzés ezt világosan kimutatja. Ez a szakpolitikák között e téren az átfogó közös célok valóra váltása érdekében folytatott együttműködés alapja és az EU szociálpolitikájának központi eleme, mivel az e területtel kapcsolatos hatáskörök alapvetően a tagállamoknál vannak.
Ezért egyre inkább elfogadott, hogy a szegénységben
és társadalmi kirekesztettségben élő emberek hátrányának jellegét befolyásolja, hogy milyen területen
élnek. Az egyéni körülmények és a helyi helyzetek közötti kapcsolat kétoldalú. A hátrányos helyzetűek bizonyos környékeken való koncentrálódása növekvő nyomást fejt ki a közszolgáltatásokra, csökkentett
gazdasági tevékenységet és magánberuházásokat
eredményez, gettóhelyzetek kialakulásához és a társadalmi tőke leromlásához vezet. Ugyanakkor az elmaradott területeken való élet a kevesebb munkavállalási lehetőséggel, gyakran nem megfelelő közszolgáltatásokkal, megbélyegzéssel és hátrányos megkülönböztetéssel jár. A hátrány koncentrálódása tartós
jelenségnek is látszik, amely az egyik nemzedékről a
következőre terjedhet. A szociálpolitikának ezért kezelnie kell a hátrányos helyzet területi vonatkozásait,
ha eredményt akar elérni az emberek segítésében a
lakóhelyükön, és ki kell terjednie a válsággal küszködő területek rehabilitálására, valamint maguknak az
érintett embereknek a támogatására.
Ezt a megközelítést az aktív befogadás általános
elvei30alapján is elő kell segíteni, amelyek hangsúlyozzák a helyi és regionális körülmények fontosságát és
a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának szükségességét. A területi alapú szociálpolitika volt a szegénységről és szociális kirekesztésről szó-

27 A konvergencia- és a versenyképességi régiók közötti űrről további
bizonyítékot szolgáltat az EU-nak a strukturális és vidékfejlesztési
politikák alapján keletkezett IKT-kiadásairól a közelmúltban készült
tanulmány.

29 A koordináció nyílt módszere lényegében a tagállamok eszköze,
hogy kicseréljék a szociálpolitikára vonatkozó információikat és
nézeteiket megállapodásban rögzített, a szociális fejlemények
különböző aspektusaira vonatkozó közös mutatók alapján, és
hogy szakpolitikáikat alávessék a Bizottság által irányított szakértői
értékelési folyamatnak.

28 COM(2007) 799 Kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzés:
az innováció serkentése a minőségi európai közszolgáltatások
érdekében. http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/home_en.html

30 Lásd a Bizottság 2008. október 3-i ajánlását (2008/867/EK), a 2008.
december 27-i tanácsi következtetéseket és az Európai Parlament
2009. május 6-i határozatát (2008/2335(INI)).
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ló, a svéd elnökség által szervezett 2009. évi európai
kerekasztal-értekezlet egyik fő témája, amely az „embereken alapuló” és a „területi alapú” megközelítések
összekapcsolása érdekében fokozott erőfeszítésekre
hívott fel a társadalmi koordináció nyílt módszerében
(OMC) és a kohéziós politikában.

3.5 Foglalkoztatás
A foglalkoztatáspolitika a szegénységgel és a társadalmi kirekesztettséggel kapcsolatos problémák kezelésének központi eszköze, mivel a munkanélküliség
és az inaktivitás mindkettőnek alapvető oka. Az Európai Tanács 2010. június 17-én a 20–64 évesek foglalkoztatási célját 75%-ra emelte. A fiatalok, az időskorúak, az alacsony képzettségűek nagyobb részvétele és
a migránsok jobb beilleszkedése jelentősen hozzájárulhat ehhez a célhoz. A migránsok beilleszkedésének
javítására a Bizottság 2010-ben jóváhagyta a stockholmi programot31, és ezt 2011-ben az EU integrációs
menetrendjével fogja követni.
Az Európai foglalkoztatási stratégia (EES) irányultsága azonban inkább nemzeti, mint regionális, még ha
ez a probléma a magas munkanélküliségű területeken a legnyilvánvalóbb is, és sikere elkerülhetetlenül
a foglalkoztatási és munkanélküliségi ráták egyenlőtlenségeinek csökkentése alapján ítélhető meg mind
a tagállamokon belül, mind a tagállamok között. A
szociálpolitikához hasonlóan ez is a koordináció nyílt
módszere alapján működik, mivel a foglalkoztatással kapcsolatos hatáskör a tagállamoknál marad, bár
az EES-célok megvalósításának elősegítésére az ESZA
pénzügyi támogatást nyújt (lásd a IV. fejezetben).
A stratégia lényege, hogy a jól működő munkaerőpiacok jelentik a foglalkoztatás növelésének, valamint a társadalmi és gazdasági kohézió elősegítésének kulcsát, de ezeket olyan intézkedéseknek kell kísérniük, amelyek támogatják az embereket, ha elvesztenék a munkahelyüket. Ez a rugalmas biztonságra
alapuló megközelítés, amely az aktív munkaerő-piaci intézkedéseket (különösen az oktatást és a képzést)
megfelelő munkanélküliségi biztosítással és hatékony
foglalkoztatásszabályozással kapcsolja össze, csökkenti a kirekesztés kockázatát, és hozzásegíti és bátorítja az embereket a munkahelyek közötti váltáshoz és
az inaktivitásból és munkanélküliségből a munkaerőpiacra történő belépéshez. Emellett a munkaszervezet rugalmas formái elősegítik a termelékenység növelését, lehetővé téve, hogy a munkaerő-inputot a
munkafolyamathoz igazítsák, és hozzásegítsék az em31 COM(2010) 171.
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Az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
(EGAA) azoknak a munkavállalóknak segít gyorsan
új munkahelyet találni, akik a világkereskedelem
változásai miatt vesztik el azt. Ha egy nagyvállalat
bezár egy üzemet, egy gyár az EU-n kívülre települ át
vagy egy teljes szektorban veszik el sok munkahely egy
régióban, az EGAA az elbocsátott munkavállalóknak
segíthet, hogy minél előbb új munkahelyeket
találjanak. Az ilyen beavatkozások finanszírozására évi
500 millió EUR áll az EGAA rendelkezésére. A gazdasági
válság a foglalkoztatás súlyos visszaeséséhez vezetett
Európában. Ezt tükrözték az EGAA-hoz 2009ben és 2010-ben benyújtott kérelmek is, amelyek
háromnegyede összefüggött a válsággal. 2007-ben
és 2008-ban valamennyi kérelem a kereskedelem
területéhez kapcsolódott.
Az autóipar egyike volt azoknak, amelyeket a válság
a leginkább sújtott, és ettől az ágazattól érkezett
a legtöbb kérelem (18%). A textiliparral együtt a
kérelmek több mint egyharmadát adta, majd a
nyomda- és a gépipar következett 10–10% körüli
részesedéssel. 2007. évi létrejötte óta az EGAA 63
kérelmet kapott a tagállamoktól. Spanyolország,
Hollandia és Írország 10, 9 és 6 kérelmet nyújtott be,
míg Bulgária, a Cseh Köztársaság, Málta, Szlovénia,
Finnország és Svédország egyet-egyet.
Az EGAA aktív munkaerő-piaci intézkedéseket
finanszíroz, mint például álláskereséshez nyújtott
segítséget, pályaválasztási tanácsadást, személyre
szabott képzést és átképzést, beleértve az ITismereteket és a megszerzett tapasztalat igazolását,
a kiszervezéshez (outplacement) nyújtott segítséget,
a vállalkozásösztönzést és az önálló vállalkozóknak
nyújtott
támogatást.
Különleges,
korlátozott
időre szóló intézkedéseket is nyújthat, mint a
munkakereséshez nyújtott juttatásokat, mobilitási
támogatást vagy az élethosszig tartó tanulásban és
képzésben résztvevő személyek számára nyújtott
támogatásokat.
Az EGAA nem finanszíroz passzív szociális védelmi
intézkedéseket, mint például öregségi nyugdíjat és
munkanélküli ellátást.
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bereket a szakmával és a családi élettel kapcsolatos
felelősségek összehangolásához.

képzettség növelésére és az iskola idő előtti elhagyási
arányai csökkentésére 2020-ig:

A rugalmas biztonságot a munkaerő mobilitásának
elősegítésére irányuló intézkedések kísérik, egy
nemzetközi foglakoztatási szolgálat formájában
(EURES - amely 2009 augusztusában 805 000 állás
adatait tartalmazta egész Európából), valamint a
munkavállalók mozgási szabadsága és a munkaerő
mobilitása előtt álló akadályok elhárításával és az „új
munkahelyekhez szükséges új készségek” elnevezésű
kezdeményezés révén segítette elő. Ez utóbbi célja
a jövőbeli munkaerő-piaci szükségletek előrejelzése
és annak elősegítése, hogy az oktatási és képzési
rendszerek jobban reagáljanak a meghatározott
készségek iránti várható igényekre. A hangsúly
azonban elsősorban az EU egészében meglevő
általános tendenciákra vonatkozik, nem pedig a
képességek iránti szükségletek lehetséges eltéréseire
az országok vagy akár a régiók között.

••

a gyermekek legalább 95%-a vegyen részt
négyéves kortól a kötelező általános iskola
megkezdéséig a kisgyermekkori nevelésben;

••

az olvasásban, matematikában és a műszaki
tudományokban nem megfelelő képességgel
rendelkező 15 évesek aránya 15% alatt legyen;

••

a 25–64 éves korú személyek átlagosan 15%-a
vegyen részt az egész életen át tartó tanulásban;

••

a korai iskolaelhagyók aránya 10% alatt legyen;

••

a felsőfokú képzettséggel rendelkező 30–34 évesek részesedése legalább 40% legyen.

3.6 Oktatás

Az elmúlt évtizedben a nők nagyobb munkaerő-piaci részvétele döntő tényezője volt a lisszaboni foglalkoztatási célok teljesítésének. A nők munkaerő-piaci részvétele az elmúlt néhány évben folyamatosan
nőtt, az EU átlagában megközelítve a 60%-ot33 (ami
a 2010. évi lisszaboni célkitűzés volt34). A nemek közötti egyenlőséggel való foglalkozás nemzeti és regionális szinten a nemzeti reformprogramokban hozzájárul ahhoz, hogy jobban elfogadják a nemek közötti egyenlőség hozzájárulását a foglalkoztatási, a növekedési és a társadalmi integrációs célok megvalósításához, és ily módon pozitívan hat ki az európai társadalmi és gazdasági kohézióra35.

Az oktatási és képzési politika nemcsak a vállalatokkal
és az innovációval függ szorosan össze, de a
foglalkoztatási és társadalmi befogadási politikákkal
is, mivel az utóbbi kettő céljai elérésének központi
eszközének tekintik. Alapvető célja az egész életen át
tartó tanulás ösztönzése a tagállamokban, amelyek
megőrzik az ezzel az átfogó területtel kapcsolatos
hatáskörüket (bár egyes tagállamokban ez a regionális
vagy a helyi szint felelőssége), ismét csak a koordináció
nyílt módszere alapján. Amint a foglalkoztatási és
szociálpolitika esetében, a középpontban csaknem
teljesen a nemzeti és nem a regionális szint áll, bár
jelentős egyenlőtlenségek állnak fenn az oktatási
rendszerben megszerzett képzettség és az iskola
idő előtti elhagyási arányai szerint a régiók között
az országokon belül – bizonyos fokig tükrözve
a gazdasági feltételek egyenlőtlenségeit – és az
országok között is.
Az oktatás és a képzés mindazonáltal a társadalmi és
gazdasági kohézió erősítésének egyik kulcsfontosságú
eleme, és az egész életen át tartó tanulási
programhoz tartozó különböző kezdeményezések
(mint például az Erasmus és a Leonardo da Vinci)
növelik a fiatalok lehetőségeit, akik ezek alapján EU
kutatási ösztöndíjakban és magas szintű oktatásban
részesülhetnek 32. A tagállamok számos célban
állapodtak meg az oktatási rendszerben megszerzett
32 Hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram: Marie
Curie intézkedések.

E két utóbbi az Európa 2020 kiemelt célkitűzése is.

3.7 A nemek közötti egyenlőség

Az egyenlőségi politikák jelentős hatást gyakorolhatnak a magánszemélyekre, cégekre, régiókra és országokra36. Sok országban pozitív korreláció áll fenn a
gazdasági tevékenység magas szintje (egy főre jutó
GDP) és a nők és férfiak magasabb munkaerő-piaci
33 59,1% 2008-ban nagy különbségekkel a tagállamok között, lásd
SEC(2009)1706 Éves jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőségről,
2010
34 Az Európa 2020 stratégia 75%-os foglalkoztatási célja által érintett
korcsoport (20–64 évesek) eltér a lisszaboni célkitűzéstől, amely
a 15–64 éves korcsoportra terjedt ki. A 2020-as cél alapján a
női foglalkoztatási ráta 2000 és 2009 között 57,3%-ról 62,5%-ra
emelkedett.
35 Smith, M., Elemzési megjegyzés: nemek közötti egyenlőség a
munkaerő-piacon: az EU kihívásai 2010 után, az Európai Bizottság
foglalkoztatási és a nemek közötti egyenlőség kérdéseivel
foglalkozó szakértői hálózata, 2009. július.
36 Smith, M. és Bettio, F., Elemzési megjegyzés: a nemek közötti
egyenlőség gazdasági esete, az Európai Bizottság foglalkoztatási
és a nemek közötti egyenlőség kérdéseivel foglalkozó szakértői
hálózata, 2008. augusztus.
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részvétele között. Számos tényező van, amelyek alapján a nemek közötti egyenlőségi politika hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez, mint például a munka és a családi élet közötti egyensúly elősegítése és
olyan adórendszerek kidolgozása, amelyek növelhetik a nők munkaerő-piaci részvételét, magasabb foglalkoztatást és ily módon gyorsabb növekedést eredményezve37.
Azok a tagállamok, amelyek összeegyeztetést kitűző politikát alkalmaznak, mind a nők és férfiak részvételi arányait, mind a születési rátákat növelni tudták. Az EU az utóbbi időben elősegítette a keretfeltételek javítását, és támogatja a munka és a magánélet
összeegyeztethetőségét. E tekintetben fontosak azok
az irányelvek, amelyek első ízben jogosítják fel szülési
szabadságra az önfoglalkoztatókat és partnerüket, és
erősítik meg a szülői szabadságra vonatkozó jogot38.
A nemek közötti egyenlőség lehetővé teszi egy koherensebb társadalmi modell kialakítását, beruházásokat valósítva meg a szociális infrastruktúrában a dolgozó nők és férfiak támogatása érdekében és a fenntartható munkahelyek és társadalmi reprodukció elősegítésére39.

3.8 Egészségügy
Az egészség a humántőke része, és a növekedés és
versenyképesség, valamint az egyéni jólét kulcsfontosságú meghatározója. A tagállamok és régiók között nagyarányú egyenlőtlenségek állnak fenn az
egészségi állapot és az egészségügyi szolgáltatások
minősége tekintetében, ami fontos következményekkel jár a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra.
A Bizottság 2007-ben elfogadta a 2007–2013-ra szóló új egészségügyi stratégiát, amelynek célja a jobb
egészség elősegítése, az egészséges életévek meghosszabbítása, az egészségügy területén előforduló
egyenlőtlenségek csökkentése, az emberek megvédése az egészséget fenyegető tényezőktől és a technológiai innováció támogatása az egészségügyi ellátó rendszerekben. Bár a stratégia a kohéziót nem jelöli meg kifejezett célként, központi eleme az elérhetőséggel és a megfizethetőséggel kapcsolatos egyen37 Löfström, A. (2009), „Gender Equality, Economic Growth and
Employment”, az Európai Unió svéd elnöksége.
38 COM(2008) 635 végleges; 2010/18/EU irányelv a szülői szabadságról
kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról, HL L 68/13.,
2010.3.18.; 2010/41/EU irányelv az önálló vállalkozói tevékenységet
folytató munkavállalókról és a segítő házastársakról, HL L 180/1.,
2010.7.15.
39 A társadalmi reprodukció olyan folyamatokat jelöl, amelyek egy
adott időszakban megőrzik vagy folytatják egy adott társadalmi
szerkezet jellemzőit.
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lőtlenségek csökkentése. E cél elérésének módszerét a
Bizottság „Szolidaritás az egészségügyben: az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az Európai Unióban” (COM(2009) 567) című közleménye határozza meg, amely a tagállamok és a régiók, valamint a társadalmi csoportok egészsége közötti nagyarányú különbségeket az EU alapértékeit fenyegető veszélyként nevezi meg. A közlemény számos, az EU és a tagállamok által, részben a kohéziós
politika alapján megvalósítandó intézkedést javasol.
Az egészségügy terén mutatkozó egyenlőtlenségek
csökkentése a 2008–2013-as egészségügyi programnak is része.
Ezzel kapcsolatban egy európai egészségügyi
információs rendszert valósítottak meg a tagországok
és a régiók helyzetével kapcsolatos fejlemények
figyelemmel kísérésére. A rendszer 30 egészségügyi
mutatót tartalmaz, amelyek többsége regionális és
országos szinten is elérhető.

3.9 A közös agrárpolitika
A közös agrárpolitika (KAP) két pillérből (mezőgazdasági támogatás és vidékfejlesztés) áll, különálló,
de egymást kiegészítő célokkal. Teljes költségvetése
a 2007–2013 közötti időszakra (folyó áron) 413 milliárd EUR.

Mezőgazdasági támogatás
A KAP első pillérét az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozzák, amelynek költségvetési plafonja 313 milliárd EUR. Ez elsősorban a mezőgazdasági termelőknek szóló közvetlen kifizetésekből áll, kis számú piacirányítási intézkedéssel együtt.
A termelőknek szóló közvetlen kifizetések elősegítik a
foglalkoztatás fenntartását a mezőgazdaságban. Azt
is biztosítják, hogy a termelők továbbra is ellássák az
EU-ban a fontos talajgazdálkodási funkciókat, és támogatják a vidéki területek életképességét.
A mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazat 2005-ben
együttesen mintegy 18,6 millió munkahelyet adott
az EU-ban (a teljes foglalkoztatás nem egészen 9%át), és a GDP 4%-át termelte meg. Az országok között
azonban jelentős eltérések mutatkoznak a két szektor
jelentősége tekintetében, amely az EU-12-ben magasabb, mint az EU-15-ben.
A mezőgazdaság szerkezete is különbözik az EU-12ben, ahol igen kis birtokok keverednek nagyméretű
vállalatokkal. Romániában és Bulgáriában a gazdaságok mintegy kétharmada félig önellátó besorolású, és
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közzététele 2011 folyamán várható.
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a többi EU-12 országban is több mint a felük, míg az
EU-15-ben csak 16%-uk.
A növény- és állatgenetika fejlődéséből eredő termelékenységnövekedés, a gépesítés, valamint a gazdasági nyomás az elmúlt két évtizedben a foglalkoztatás
számottevő szerkezeti csökkenését eredményezte. Az
elmúlt években a KAP egyértelműen hozzájárult e folyamat enyhítéséhez, lassítva a munkaerő kiáramlását, s eközben növelve a termelékenységet, a versenyképességet és a fenntarthatóságot.
A KAP első pillérének fő kedvezményezettjei 2008ban, amint korábban is, Franciaország (a teljes ös�szeg 21,5%-a), Németország (14,6%), Spanyolország (13,1%) és Olaszország (10,2%) voltak. Az éves
munkaerőegységenként (ÉME) – vagyis azon személyenként, akik egész évre átszámított alapon dolgoztak – folyósított pénzügyi támogatás az északi tagállamokban magasabb volt, mint a déli és az EU-12 országokban. A hektáronkénti támogatás kiegyensúlyozottabb volt, bár az EU-12 tagállamok, amelyekben a
közvetlen kifizetések még mindig fokozatosan bekapcsolódók, jóval kisebb támogatásban részesültek hektáronként, mint az EU-15 tagállamok (3.4 térkép).

Vidékfejlesztés
A KAP területi elemei a vidékfejlesztési pillérben koncentrálódnak, amely teljes egészében a vidéki területekre irányul, melyeket a tagállamoknak a saját programjaikban kell meghatározniuk. Ezenfelül ez a pillér
több támogatásban részesíti a kevésbé fejlett területek gazdáit (3.6 térkép) és szerkezeti intézkedésekbe ruház be (gazdaságokba, marketingbe és feldolgozásba irányuló beruházás) a vidéki területeken, és
a Leader kezdeményezés alapján elősegíti a helyi fejlesztést. A 2007–2009-es időszakban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) egy főre
jutó kiadása általában meghatározott régiókra koncentrálódik, különösen a távolabbi régiókra, valamint
azokra a régiókra, amelyekhez nem tartozik sok nagyváros (3.5 térkép). Azokban a NUTS 3 régiókban, amelyekhez egy főváros vagy egy nagyváros tartozik, a
legtöbb tagállamban jellemzően kisebb az egy főre
jutó ráfordítás.
2007–2013 között az EMVA költségvetése mintegy 92
milliárd EUR volt, amelyből legalább 31,2 milliárd EUR
irányult a konvergenciarégiókba. Ezt 2009-ben 4,4
milliárd euróval felemelték, részben az első pillér alapján rendelkezésre álló összeg csökkentése útján, hogy
megnövelhessék az éghajlatváltozással, a megújuló energiával, a vízgazdálkodással, a biodiverzitással

és az innovációval, a vidéki területeken megvalósuló
szélessávú fejlesztésekkel, valamint a válság által sújtott tejtermelő farmerek támogatásával kapcsolatos
kiadásokat.
A legtöbb EU-12 ország, köztük Lengyelország, Bulgária és Románia az átlagosnál nagyobb összeget fordít a „mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat versenyképessége javításának” átfogó céljára, míg Lengyelország, Bulgária és Románia azok között az országok között is szerepel, amelyek a legtöbbet költik a „vidéki élet minőségének javítására és a vidéki gazdaság diverzifikációjára”. Ez a célkitűzés a teljes
EMVA-finanszírozás mintegy 13%-át képviseli az EUban ebben az időszakban, és becslések szerint mintegy 320 000 új munkahely létrehozását fogja eredményezni, amelyből 240 000 a konvergenciarégiókban
jön létre40.

3.10 Éghajlat
Az éghajlat-politikának kettős célja van – az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése és a jövőbeli éghajlat-változások következményeihez való alkalmazkodás. E két cél megvalósításának módja a régiókat különbözőképpen érinti.
A fosszilis fűtőanyagok felhasználásának csökkentése az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése érdekében szerkezetátalakítást tesz szükségessé azokban a régiókban, amelyekben az érintett iparágak koncentrálódnak. Ugyanakkor általában fokozza
a növekedést azokban a régiókban, amelyekben megújuló energiaforrások találhatók, melyek nem szükségszerűen azonosak.
A regionális és helyi hatóságok fontos szerepet játszanak a kibocsátások csökkentésére hozott intézkedésekben, mivel az EU-ban nagyrészt ők felelősek
a lakásügyért, a középületekért, a helyi közlekedésért, a helyi adókért és illetékekért, valamint a területrendezésért. Az Európai Bizottság kezdeményezésére már több mint 1750 települési polgármester vállalta, hogy túlszárnyalja az EU számára meghatározott
kibocsátáscsökkentési célt, és egy erre vonatkozó kötelezettségvállalást írt alá41.
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szükségessége régiónként is különbözik. Bebizonyosodott,
40 Nem mindig van lehetőség a nemzeti vagy regionális
vidékfejlesztési programokat összekapcsolni a konvergencia
célkitűzésben szereplő területekkel, mert azok a területek,
amelyekben a programokat végrehajtják, nem felelnek meg a NUTS
2 régióknak.
41 A Polgármesterek Szövetsége.
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hogy a Földközi-tenger medencéje, a legkülső régiók és az északi sarkvidék a legsebezhetőbbek, míg a
hegyvidéki területek, különösen az Alpok, számos sziget és part menti terület és a sűrűn lakott folyó menti síkságok néznek szembe speciális kihívásokkal42. A
Bizottságnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással foglalkozó Fehér Könyve ismételten hangsúlyozza a regionális és a helyi hatóságok ebben játszott
szerepét, és bátorítja, hogy nemzeti és regionális alkalmazkodási stratégiákat dolgozzanak ki 2012-ig.

4. Térbeli dimenzióval nem
rendelkező szakpolitikák
4.1 Egységes piac
Az egységes piaci politika felszámolja a verseny akadályait, és egyszerűsíti a szabályokat, hogy az EU-ban
mindenki – a vállalkozások és a magánszemélyek –
számára egyaránt lehetővé tegye a lehetőségek maximális kiaknázását egy közel 500 millió embert felölelő piac közvetlen elérésével. Az egyéneknek nagyobb
választékot kínál jó minőségű árukból és szolgáltatásokból versenyképes árakon, a vállalkozásoknak pedig a 27 országban való tevékenység lehetőségét, nagyobbrészt anélkül, hogy nemzeti akadályok és adminisztratív eljárások akadályoznák őket ebben.
Vannak azonban olyan rések, különösen a szolgáltatások terén43, ahol az eltérő nemzeti szabályozások
megnehezítik a szolgáltatóknak, hogy más tagállamokban működjenek.
Ugyanakkor a fejlődésnek a piac kis mérete, a földrajzilag távoli fekvés, az elérhetőséggel kapcsolatos
problémák és kevés számú iparágtól való függés formájában megtestesülő akadályait, amelyekkel számos lemaradó régió küszködik, a nagyobb liberalizáció súlyosbíthatja. A kohéziós politikát eredetileg az
EU-n belüli kereskedelmi korlátozások lebontásának
szükséges kiegészítéseként dolgozták ki, hogy ellensúlyozzák a verseny potenciálisan károsító hatásait a
fejlődő régiók termelőire, közvetlen és közvetett támogatás nyújtásával téve lehetővé számukra, hogy a
másutt fennállókkal gyakorlatilag azonos feltételekkel működjenek.

42 COM(2009) 147 végleges Fehér Könyv – Az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé
43 http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_19_en.htm
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4.2 Kereskedelem
Az EU kereskedelempolitikája az Unió egészében érvényes, és ezért a térbeli dimenzió nélküli szakpolitika
jó példája. A kereskedelem elősegítheti egy erősebb
EU-gazdaság kiépítését, amennyiben az exportja elég
versenyképes külföldön. Méretéhez viszonyítva az EU
a világ egyik leginkább kifelé forduló gazdasága.
Az európai egységes piachoz hasonlóan, az EU-nak
a kereskedelem és a beruházások iránti nyitottsága a
növekedés egyik fő katalizátora volt az elmúlt két évtizedben. Önmagában a kereskedelem magyarázza az
elmúlt években az EU-ban megvalósult termelékenységnövekedés negyedét, azáltal, hogy ösztönözte a
fokozott versenyt, a magasabb hozzáadott értékű területekre irányuló szakosodást és az innovációt.

4.3 Energia
Az EU energiapolitikája is potenciálisan fontos megkülönböztető hatásokat gyakorol a régiókra, de nincs
saját regionális dimenziója. Célkitűzései a versenyképes energiaszektor megőrzése és a fenntartható és biztonságos ellátás biztosítása. Az energiapolitikát különféle irányelvek, rendeletek és közlemények útján valósítják meg, amelyek az EU egységes
energiapiacának megteremtésére irányulnak az árak
csökkentése érdekében mind a vállalkozások, mind
a fogyasztók számára, javítva az energiafelhasználás hatékonyságát, csökkentve a környezeti hatást
és növelve a megújuló energiahordozók arányát az
energiaellátásban. Ez utóbbi hozzájárulhat a kevésbé
kedvező helyzetű régiók gazdasági fejlődéséhez,
azáltal, hogy hozzásegíti őket a természeti erőforrásaik
(mint például a napenergia, a szél vagy a biomassza)
kiaknázásához.

4.4 Gazdasági és Monetáris Unió
A Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) elősegíti a
pénzügyi feltételek kialakítását az EU-ban, ami fontos
mind tagállamok, mind a régiók fenntartható növekedéséhez. A GMU-ban a tagállamok a makrogazdasági megrázkódtatások kiegyenlítése érdekében már
nem támaszkodhatnak az árfolyam-kiigazításokra. A
fiskális politika csak akkor alkalmazható a stabilizációra, ha annak a Stabilitási és Növekedési Paktumban
meghatározott mozgástere nincs kimerítve. Ez azt jelenti, hogy a rugalmas munkaerő- és termékpiacoknak és ezáltal a rugalmasságukat javító szerkezeti reformoknak létfontosságú szerepet kell játszaniuk a
versenyképesség, a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás különbségei fokozódásának elkerülésében az

Ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról

III. fejezet: Egyéb európai politikák és a kohézió

euróövezetben. Ez egyformán
érvényes az országok és az országokon belüli régiók közötti
különbségekre is.

3.1 A lisszaboni mutató 2008-ban és a
2000–2008 közötti változás
Lisszaboni EU-27 KONV ÁTM
célkitűzés
2008
85
76
71
75

RCE

A kohéziós politika támogat80
A 15–54 éves férfiak
hatja a régiókat azoknak az
foglalkoztatási rátája
alapvető strukturális prob64
64
57
59
69
A 15–54 éves nők
lémáknak a megoldásában,
foglalkoztatási rátája
amelyek akadályozzák a ter50
46
40
44
49
Az 55–64 évesek
melőik versenyképességét, és
foglalkoztatási rátája
támogatást nyújthat a szerke10
14
15
19
12
18–24 éves korai iskolaelhagyók
zeti reformok azon részéhez is,
85
78
80
72
78
A középfokú iskolázottsággal
amelyek javítják a munkaerőrendelkező 20–24 évesek aránya
és a termékpiacok rugalmas12,5
9,4
5,3
8,6
11,6
A 25–64 évesek részvétele az
ságát. Ahhoz azonban, hogy
élethosszig tartó tanulásban
a kohéziós politika a támoga2
1,2
0,4
0,5
1,4
Vállalatok K+F kiadásai
a GDP %-ában
tott gazdaságok kínálati olda1
0,6
0,5
0,5
0,7
Kormányzati, felsőoktatási és nonlán tartós hatást gyakoroljon,
profit
K+F
kiadások
a
GDP
%-ában
stabilitásorientált, körültekintő fiskális politikával és meg100
68
38
42
70
felelő szerkezeti reformpoliLisszaboni mutató
11
7
10
9
tikával kell kiegészíteni. Egy
A lisszaboni mutató
változása 2000–2008
ilyen támogató politikai keForrás: Eurostat, DG REGIO
ret nemcsak a kohéziós politika hosszú távú hatásának elérését segítheti elő, hanem a
nagy összegű tőketranszfereknek az euróövezet gazdaállami alatti szinten kell végrehajtani, különösen azoságaiba való beáramlásából eredő rövid távú inflácikat, amelyeknél lényeges a közelség, mint például az
ós kockázatokat is kiegyenlítheti.
innováció és a tudásgazdaság, a foglalkoztatás, a humántőke fejlesztése, a vállalkozói szellem, a kkv-k táMíg az euróövezet részét képező országok gazdasámogatása és a kockázatitőke-finanszírozáshoz való
gi teljesítményének eltérései idővel csökkentek, kehozzáférés, illetve azokat, amelyekkel kapcsolatban
vés tény mutat a GMU-nak a regionális egyenlőtlena helyi vagy regionális hatóságok hatáskörrel rendelségekre gyakorolt konkrét hatására. Ugyanakkor bikeznek (például oktatás vagy egészségügy).
zonyítható, hogy a monetáris unió nyomán a költségek átláthatósága és az árfolyamkockázatok csökkeA régiók helyzete a kulcsfontosságú lisszaboni célkinése előtérbe hozta a speciális regionális jellemzőket
tűzések vonatkozásában az általános fejlettségi szintmint a regionális fejlesztés lehetőségeit meghatározó
jüktől függ. A konvergenciarégiók általában az ös�tényezőket.
szes mutatót tekintve sokkal alacsonyabb eredményeket érnek el (3.1 táblázat). Mindazonáltal, 2000 és
2008 között e tekintetben jelentős haladást értek el. A
4.5 A lisszaboni stratégia
lisszaboni mutató a régióknak a nyolc lisszaboni célA lisszaboni stratégia 2005. évi újraindítása javította
kitűzéstől való távolságát méri (3.7 térkép). Egy réaz Unió gazdaságpolitikai keretének általános követgió 100 pontot kap, ha mind a nyolc célt elérte, míg
kezetességét44. Fontosnak tulajdonították, hogy hea mind a nyolc céltól a legtávolabb lévő régió pontlyi szinten kezdettől jobban magukévá tegyék a lis�száma nulla. A konvergenciarégiók pontszámukat az
szaboni célkitűzéseket, és ezért erősítsék a regionális
időszak alatt héttel növelték, majdnem annyival, mint
és a helyi szereplők és a szociális partnerek bevonását.
az RCE-régiók, jelezve, hogy valamennyi régió hozzáA lisszaboni stratégia alapján számos szakpolitikát az
járult a lisszaboni stratégia követéséhez és nemcsak a
fejlettebbek.
44 Wim Kok elnöklete alatt működő magas szintű munkacsoport
(2004): Nézzünk szembe a kihívásokkal. A növekedés és
foglalkoztatás lisszaboni stratégiája.
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A lisszaboni mutató jelzi, hogy egy EU-régió mennyire közelít meg nyolc származtatott 2010-es lisszaboni
célkitűzést:
• a 15–54 éves férfiak 85%-os foglalkoztatási rátája
• a 15–54 éves nők 64%-os foglalkoztatási rátája
• az 55–64 éves személyek 50%-os foglalkoztatási rátája
• a korai iskolaelhagyók 10%-os aránya a 18–24 évesek között
• a 20–24 évesek 85%-ának középfokú iskolai végzettsége
• a 25–64 évesek 12,5%-ának részvétele az egész életen át tartó tanulásban
• a GDP 2%-át kitevő K+F kiadások
• a GDP 1%-át kitevő kormányzati, felsőoktatási és non-profit K+F kiadások
A 100-as eredmény azt jelenti, hogy a régió mind a nyolc célt elérte. A célkitűzésektől legtávolabb
lévő régió eredménye 0.
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a véleményen voltak, hogy az
Európai Bizottság46 javítsa haPéldák a Bizottság előzetes hatásvizsgálatában
tásértékeléseinek területi difigyelembe veendő területi elemekre
menzióját. Ez nem igényelne új
eszközt. Pusztán annak biztosíHATÁSOK
KULCSFONTOSSÁGÚ KÉRDÉSEK
tása, hogy a stratégiai környe• Gyakorol-e konkrét hatást bizonyos régiókra, például a
GAZDASÁGI:
zeti vizsgálat (SEA) területi dilétrejövő vagy kieső munkahelyek vonatkozásában?
Meghatározott
menziója47 és a hatásvizsgálat
régiók vagy
• Van-e aránytalanul érintett tagállam, régió vagy ágazat
(IA) megfelelő figyelmet kapágazatok
(úgynevezett „eltérő” hatás)?
jon, már jelentős előnyökkel
• Érinti-e a szolgáltatásokhoz és javakhoz való egyenlő
TÁRSADALMI:
járhat. A hatásvizsgálati irányhozzáférést?
Társadalmi
elvek jelenleg számos, egyérbefogadás
telmű területi vonatkozású ele• Érinti-e a munkaközvetítői szolgáltatásokhoz vagy az
általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz való
met tartalmaznak. Ha egy taghozzáférést?
állam vagy régió aránytalanul
• Ez a lehetőség meghatározott helységeket jobban érint,
van érintve, ezt meg kell emmint másokat?
líteni. Ha ezek az egyenlőtlen• Az opciónak van olyan hatása, hogy új földterületeket
KÖRNYEZETI:
ségek jelentősnek látszanak,
(„zöld mezőket”) első alkalommal vesz használatba?
Földhasználat
akkor elemezni kell őket, mert
• Érint ökológiai okokból érzékenynek kijelölt területet?
ezek okot adhatnak a kezdeEredményezi-e a földhasználat változását (például
ményezés alakítására, például
a vidéki és a városi közötti választóvonal vagy a
enyhítő vagy átmeneti intézmezőgazdaság jellegének változását)?
kedések felajánlására az „eltérő” számára. Az IA iránymutatás speciális útmutatást is kínál
2008-ban csak három régió érte el mind a nyolc
a területi hatások értékeléséhez (lásd a bekeretezett
célt: Länsi-Suomi Finnországban, valamint Östra
részt). E kérdések koherens vizsgálata, és ahol lehetséMellansverige és Västsverige Svédországban. 2000 és
ges, az eredmények feltérképezése növelheti ezeknek
2008 között a legnagyobb haladást az összes spanyol
az értékeléseknek a minőségét és alkalmazási körét.
régió érte el, amelyek pontszámukat 27 és 36 pont között növelték (3.8 térkép). A válság azonban a foglalA tagállamok két okból saját maguk is kidolgozhatkoztatási ráták erős zuhanásához vezetett Spanyolorják a területi hatások vizsgálatát. Először is részleteszágban, és ennek megfelelően negatívan érintette a
sebb ismeretekkel rendelkeznek a területükről, amiteljesítményüket a foglalkoztatottsági célok elérése tenek alapján konkrétabb hatásértékelést végezhetnek.
kintetében.
Másodszor, az EU-jogszabályok konkrét hatása attól függ, hogy a tagállamok hogyan ültetik át az EUirányelveket a nemzeti törvényekbe.48 A területi hatá5. A területi hatások értékelése
sok nemzeti értékelésének jó példája a holland Quick
A területi hatás értékeléséből mind a kifejezett terüleScan49 módszer, amely mennyiségi és minőségi módti dimenzióval rendelkező, mind az ezzel nem rendelszereket kombinál.
kező szakpolitikák profitálhatnak. Egy adott politikáról
való döntés előtt egy ilyen értékelés mennyiségi vagy
minőségi módon megmutathatja, hogy mely területek
46 Lásd az EU szakpolitikák területi hatásáról szóló mellékletet és
vagy régiók számolhatnak a legmagasabb költségekjelentést, 2009. március 5., Amszterdam, Az EU területi menetrend
végrehajtási cselekvési programjának 2.2 intézkedése http://www.
kel, vagy élvezhetik a legnagyobb hasznokat. Egy szakeu-territorial-agenda.eu/Summary%20Documents/Action%20
politika végrehajtása után az értékelés feltárhatja, hogy
2-2_%20Report%20EU%20Seminar%20Territorial%20Impact%20
a szakpolitika végrehajtása kiegyensúlyozatlan hatást
(3)_05032009.pdf
eredményez-e az EU egészében.
47 2001/42/EK irányelv.
A területi kohézióról szóló zöld könyv45 vitájában részt
vevők többsége, valamint a tagállamok szakértői azon

48 Lásd még Zonneveld, W. and Waterhout, B., EU Territorial Impact
Assessment: Under What Conditions, a Regionális Tudományos
Szövetség 49. európai kongresszusa, 25–29., Lódz, Lengyelország.

45 A hozzászólások összefoglalását a Bizottság a gazdasági és
társadalmi kohézióról szóló 6. helyzetjelentésben adta ki,
COM(2009) 295, 2009. június.

49 Lásd például: Quickscan energie en ruimte, PBL Holland
Környezetértékelési Ügynökség, 2010. http://www.pbl.nl/nl/
publicaties/2010/Quickscan-energie-en-ruimte-Raakvlakkentussen-energiebeleid-en-ruimtelijke-ordening.html
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Egy egyszerű megközelítést ellenőriz egy ESPONvizsgálat, amely a régiók érzékenységét veti össze egy
sor konkrét szakpolitikával és (nem költési) irányelvvel. Példa erre a megközelítésre a környezeti levegő
ózontartalmáról szóló irányelv (2002/3/EK) utólagos
értékelése. Az irányelv célja a magas ózonkoncentrációnak való kitettség csökkentése a városokban. A városokban élő népesség arányának és a küszöbértéket
túllépő ózonkoncentráció napjainak kombinálása jelzi, hogy az irányelv mely régiókat érinti a legnagyobb
mértékben (3.9 térkép).
Egy alternatív ózon irányelvben fontolóra lehetne
venni differenciáltabb célértékek meghatározását az
egyes városok kezdeti szintjei alapján. Ez csökkentené
a halmozott hosszú távú kitettséget azokban a
városokban, amelyekben viszonylag magas az
ózonkoncentráció, de nem lépik túl a maximális
küszöböt.

6. Következtetések
Egyes szakpolitikáknak kifejezett területi dimenziójuk van, mint például a közlekedés- vagy a környezetpolitikának. Ez azt jelenti, hogy a tervezési szakaszban megvizsgálták a szakpolitika területi hatását, és a
szakpolitikát módosították annak érdekében, hogy a
politika a legnagyobb hatást gyakorolja, és a hatás területi megoszlása kiegyensúlyozott legyen. Ennek ellenére a területi dimenzióval bíró szakpolitikáknak is
lehet kedvezőtlen területi hatása, például előre nem
látott hatások vagy az összefüggések változásai következtében. Ennek következtében az után is fontos
marad a területi dimenzióval bíró szakpolitikák területi hatásának értékelése, hogy megvalósították őket.

teljes politikájuk területi hatását figyelembe kell venniük a tervezési szakaszban, és a területi dimenziót az
utólagos értékelésben is alkalmazniuk kell.
Egyes politikák nem tehetnek megkülönböztetést az
EU különböző részei között. Ez a helyzet az egységes
piac és a kereskedelem esetében. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezeknek a politikáknak ne lenne területi hatása. A kereskedelem további liberalizációja például munkahelyek koncentrált megszűnését eredményezheti egy adott területen. Az egyes területeken jelentkező negatív szociális hatások csökkentésére az
EU felállította az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGAA).
Összefoglalva, ez a fejezet bemutatta, hogy egyes EUszakpolitikák aszimmetrikus területi hatással bírnak,
és ezek közül egyeseknél konkrét lépéseket tettek a
költségek vagy az előnyök túlzott koncentrációjának
elkerülésére. Ez azt feltételezi, hogy az új szakpolitikák,
amelyek valószínűleg aszimmetrikus területi hatást
gyakorolnak, a szakpolitika tervezési szakaszában
profitálhatnak e hatás nyílt megvitatásából.
Ezenkívül a szakpolitikák minden típusának, legyenek
térbelileg vakok vagy térbelileg célzottak, az utólagos
értékelésükbe területi dimenziót kell bevonniuk,
ami lehetővé tenné mind a szándékolt, mind a nem
szándékolt területi hatások megragadását.

Más szakpolitikáknak csak részleges területi dimenziójuk van, mint például a kutatásra, az innovációra, az
információs társadalomra és az egészségügyre vonatkozó politikáknak. Például az EU egészségügyi politikája az EU-ban honos személyeknek bizonyos jogokat
biztosít valamennyi EU-tagállamban, de konkrét területi kérdésekkel is foglalkozik, mint például a határokon átnyúló egészségügyi ellátás. A digitális menetrend attól tart, hogy távoli vagy vidéki régiókban állami beavatkozás nélkül nem létesítenek nagy sebességű szélessávú infrastruktúrát, s ezért fogadta el azt
a célkitűzést, hogy az EU-ban mindenkinek hozzáféréssel kell rendelkeznie az internet e típusához. Egy
másik példa a közös agrárpolitika, amely az első pillér
alapján egységesen közvetlen támogatást nyújt a termelőknek, míg a második pillér alapján bizonyos támogatást a terület típusa alapján differenciálnak. A
részleges területi dimenzióval bíró szakpolitikáknak a
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1. Bevezetés
A kohézió kezdettől fogva célja volt a későbbi Európai
Uniónak. 1957-ben hat ország írta alá a Római
Szerződést, mely kimondta, arra törekszenek, hogy
„népeik gazdaságait egyesítik és azok harmonikus
fejlődését előmozdítják, ha az egyes területek közötti
különbségeket és a kedvezőtlenebb adottságú területek
elmaradottságát csökkentik”.
Ezt a célt az az aggodalom motiválta, hogy a kevésbé
fejlett régiók nem profitálhatnának a gazdasági unióból. Ez az aggodalom volt a kohéziós politika létrehozásának alapja, amint az 1973. évi Thomson-jelentés
is kifejtette: „Semmilyen közösség sem maradhat fenn,
és nem lehet fontos a hozzá tartozó emberek számára mindaddig, amíg néhányuk életszínvonala igen alacsony, és okuk van kétségbe vonni az arra irányuló közös
akaratot, hogy minden tagállamnak segítséget nyújtsanak az ott élő emberek helyzetének javítására”.
Az egymást követő bővítések jelentősen növelték a regionális egyenlőtlenségek mértékét az EUban. Amikor 1981-ben Görögország, majd 1986-ban
Spanyolország és Portugália csatlakozott az Unióhoz,
az EU-átlagnál 30%-kal alacsonyabb egy főre jutó
GDP-jű régióban élő népesség aránya 12,5%-ról 20%ra emelkedett. A két legutóbbi bővítés drámaian kiszélesítette a regionális különbségeket, és tovább fokozta az összes régió fejlődésének biztosítására irányuló politika szükségességét. Ezt az igényt ismerte el
a Lisszaboni Szerződés, amely a területi kohézió céljával egészítette ki a gazdasági és társadalmi kohéziót.

Hogyan illenek össze ezek a célok?
A kohéziós politika elsőrendű célja az Unió és régiói
harmonikus fejlődésének valóra váltása a következők
útján:
••

a versenyképesség növelése, különösen a kevésbé
fejlett régiókban;

••

a foglalkoztatottság bővítése és az emberek
jólétének javítása;

••

a környezet védelme és javítása.

A gazdasági és társadalmi kohézió szorosan összefügg
az első két céllal. A területi kohézió a harmadik célhoz
kapcsolódik, valamint a döntéshozatal integráltabb
és területi alapú megközelítéséhez.

Az integrált és területi megközelítés
A regionális fejlesztés hatékony megvalósítása az állami politikák szoros összehangolását igényli. Például
míg az infrastrukturális és oktatási beruházások egyaránt hozzájárulhatnak a fejlődéshez, e kettő összehangolásának hatása nagyobb, mint ha külön-külön
valósítanák meg őket. Ennek az összehangolásnak
azonban regionális szinten kell megvalósulnia, hogy
a beruházások az integrált fejlesztési stratégia legfontosabb tényezőire irányuljanak.
Ez a területi megközelítés szükségessé teszi azt is,
hogy a kormányzat különböző, helyi, regionális,
nemzeti, valamint EU-szintjei együttműködjenek a
szakpolitikák közötti összhang biztosítására. Ez az
összehangolás megvalósulhat helyi szinten, a helyi
hatóságok és más helyi szereplők által támogatott
integrált helyi fejlesztési stratégiával. A földrajzi szint
azonban a szakpolitikai területtől függően változhat.
Egyes esetekben – például a környezetvédelemben
– a makrorégiókat átfogó stratégiát igényelhet, mint
amilyen a Balti-tengert felölelő stratégia.
Hasonlóképpen, ahhoz, hogy a regionális politika
több országra kiterjedően következetes legyen, a stratégiáknak figyelembe kell venniük a másutt követett
stratégiákat. Ennek megfelelően a kohéziós politika a
lehetséges konfliktusok elkerülése és szinergiák érvényesülése érdekében támogatja a régiók közötti koordinációt.
Az alábbiakban bemutatandó adatok gyakran inkább vonatkoznak a gazdasági és társadalmi kohézióra, mint a területire, amely csak 2009 végén vált a
Szerződés szerinti szakpolitikai céllá. A területi megközelítés hatásának bizonyítékai a helyi fejlesztés, a
területi együttműködés és a fenntarthatóság területein a legnyilvánvalóbbak.
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1.1 A zöld, intelligens és
inkluzív növekedésbe való
befektetés – a kiadások fő
területei
A kohéziós politika az EU kiegyensúlyozott és fenntartható növekedésre irányuló legfontosabb intézkedése Európában. A jelenlegi
2007–2013-as időszakban rendelkezésére álló összeg mintegy 344
milliárd euró (4.1 ábra és 4.1 táblázat), az EU költségvetésének több
mint harmada – ez az Uniónak a
regionális fejlesztés és a társadalmi és gazdagsági kohézió iránti elkötelezettségének kézzelfogható
jele.
Az Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERFA) és az Európai Szociális
Alap (ESZA) fő elemei az alábbiak
között oszlanak meg:
••

„konvergencia” célkitűzés (212
milliárd EUR a 2007–2013-as
időszakban1) a 100 legkevésbé prosperáló, 170 millió fős
összlakosságú NUTS 2 régióra
terjed ki. Ezekben a régiókban
kevesebb az egy főre jutó GDP
az EU-átlag 75%-ánál;

4.1 A források elosztása célkitűzés szerint, 2007–2013
milliárd EUR

Célkitűzések
Összes célkitűzés
Konvergencia – KONV 1
Regionális versenyképesség
és foglalkoztatás – RCE 3
Európai területi
együttműködés – ETC 4

Összes
alap

ERFA

344,3
281,5
55

198,8
159,9
31

7,8

7,8

ESZA Kohéziós
Alap
76
52
23,9

69,6
69,62

1 tartalmazza a fokozatosan kiváló régiókat
2 a konvergenciarégiók és a Kohéziós Alap által támogatott országok közötti megfelelés
megközelítő, nem teljes.
3 tartalmazza a fokozatosan bekapcsolódó régiókat
4 nem tartalmazza a harmadik országokkal való együttműködésre fordított 0,9 milliárd
EUR-t
Forrás: Tervezett kiadás. Ezek a számok kissé alacsonyabbak lehetnek, mint a pénzügyi
kilátások, mivel nem tartalmazzák a visszavont vagy még nem betervezett pénzeket.

••

„regionális versenyképesség
és foglalkoztatás” (RCE) célkitűzés (55 milliárd EUR2), amely
a világgazdaságban az EU
egyéb régiói versenyképességének az elősegítésére és
a munkahelyek megőrzésére
irányul;

••

az „európai területi együttműködés” célkitűzés (7,8 milliárd EUR3), amely a határokon átnyúló együttműködésre és az EU-n belüli
tapasztalatok kicserélésére irányul.

1 Beleértve az időszakban „fokozatosan kiváló” státusban lévő 16
régiót.
2 Beleértve az időszakban „fokozatosan bekapcsolódó” státusban
lévő 13 régiót.
3 Plusz 0,9 milliárd EUR az ENPI és az IPA alapján harmadik országokkal
való együttműködésre, ami összesen 8,7 milliárd EUR-t tesz ki.

Ezenkívül a Kohéziós Alap (70 milliárd EUR) támogatja
a közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúrába
irányuló beruházásokat a legalacsonyabb nemzeti
jövedelmű (az EU-átlag 90%-a alatti) 15 tagállamban4.

4 Bulgária, Cseh Köztársaság, Ciprus, Észtország, Görögország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta,
Portugália, Románia, Szlovákia és Szlovénia. Spanyolország a
fokozatos kiléptetési státuszú finanszírozásra jogosult. Ezért szoros,
de nem pontos kapcsolat van a Kohéziós Alapra való jogosultság és
a konvergencia célkitűzéshez való jogosultság között.
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Hozzájárulás az intelligens inkluzív növekedéshez1 Kelet-Németországban2
A keletnémet tartományok a 2000–2006-os időszakban 18,6 milliárd EUR-t kaptak az ERFA-ból és az ESZA-ból. Berlin
kivételével az 1. célkitűzés alapján mindegyikük jogosult volt. A 2007–2013-as időszakban a kohéziós politika összege 16,6
milliárd EUR, és a konvergencia célkitűzés alapján valamennyi régió részesül támogatásban, ismét Berlin (versenyképességi)
és Brandenburg–Südwest (fokozatosan kiváló) kivételével.
2000–2006-ban a kohéziós politika a vállalkozásoknak nyújtott teljes támogatás egyharmadát adta, egynegyede jutott a
K+F-re és egyötöde a városfejlesztésre. A kohéziós politikából finanszírozták a szakképzési beruházások 50%-át és az aktív
munkaerő-piaci politikák 10%-át is.
A kohéziós politikának Kelet-Németország gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulását számos mutató tanúsítja. Például
a vállalkozásoknak nyújtott támogatás 91 000 munkahely létesítését segítette elő. Mintegy 3 250 hektár területű ipari
létesítményt hoztak létre vagy újítottak fel. Hozzávetőlegesen 3 300 kilométer utat építettek vagy korszerűsítettek.
Több mint 2,6 millió személy vett részt a munkanélkülieket álláshoz segítő tevékenységekben és a humánerőforrás
fejlesztésében. A HERMIN makrogazdasági modell (lásd a IV.6 fejezet) becslései szerint a kohéziós politika által támogatott
intézkedések jelentős hatást gyakoroltak a GDP-re és munkahelyek létrehozására.
A GDP Kelet-Németországban az újraegyesítést követő években gyorsan nőtt, de 1996-ra a növekedési ráta már 2%
alá süllyedt, és a 2000-es évek elejére közel nullára esett vissza. 2006 után, amikor a GDP 2,8%-kal nőtt, a fellendülést a
gazdasági válság vetette vissza. A lakosság száma az egyesítés óta hanyatlik. 2008-ban 9%-kal volt az alacsonyabb az 1991.
évinél. A GDP növekedésével társuló népességfogyás nyomán az egy főre jutó GDP 1995-ben az EU-átlag 116%-ára nőtt,
de ezt követően 2000-re 95%-ára, 2008-ra pedig az EU-átlag 88%-ára csökkent. Ez a szint azonban a Brandenburg-Nordost
régió 87%-a és a berlini 117%-a között mozog. A foglalkoztatási ráta a gazdasági növekedéshez hasonló pályát követett, a
2000-es évek elején a munkaképes korú lakosság 60%-a alá csökkent, majd 2008-ban 68%-ra emelkedett.
A Kelet-Németországban megvalósult nagyarányú építési beruházások nyomán az ország nyugati felének infrastrukturális
ellátottságához képest fennálló rés gyakorlatilag bezárult. A versenyképesség erősítése és a globalizáció, a demográfiai
trendek, az éghajlatváltozás és az energiahiány kihívásainak megválaszolására azonban növelni kell a termelési potenciált.
Ez különösen érvényes a humántőkére, az innovációs kapacitásra és a régión belüli közlekedési kapcsolatokra. Bár a
munkaképes korú lakosság harmada magasan képzett, a munkaerő-piaci kereslet hiánya miatt sokan közülük elhagyják
a régiót, hogy másol dolgozzanak (agyelszívás). A nemek közötti egyenlőséget és az egészen életen át tartó tanulást
ugyancsak tovább kell erősíteni.
Ugyancsak szükség van az innováció erősítésére és új termékek marketingjére, hogy teljes mértékben ki lehessen használni
a K+F-be irányuló beruházásokat, és szorosabb kapcsolatokat kell kialakítani a vállalatok és a kutatás között.
1 Anforderungen und Handlungsoptionen für den Einsatz der europäischen Strukturpolitik in den Jahren 2014-2020 in den neuen
Bundesländern einschließlich Berlin (GEFRA, EMDS, IFS, MR), 2010.
2 Thüringen, Dresden, Chemnitz, Brandenburg-Nordost, Brandenburg-Südwest, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern és Berlin.

delem és a kiegyensúlyozott területfejlesztés támogatásához. Ide tartozik a beruházások és a K+F
közvetlen pénzügyi támogatása, de növekvő mértékben nem pénzügyi támogatások is hálózatépítés és innovációs rendszerek, üzleti tanácsadás és
inkubátorházak formájában.

A kohéziós célok elérése összetett feladat. Minden
régiónak sajátosak a szükségletei, és a különböző
régiók más és más kihívásokkal néznek szembe. A
gazdasági fejlődésnek emellett fenntarthatónak
és ennek megfelelőnek összeegyeztethetőnek kell
lennie a társadalmi és környezeti célkitűzésekkel és a
területi kohézióval, amely a területi egyenlőtlenségek
csökkentését és az alapvető szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítását tartalmazza.
Ennek megfelelően a kohéziós politika alapján
megvalósuló kiadások sokféle intézkedésre terjednek
ki, bár az összes ráfordítás több mint 80%-át négy
átfogó szakpolitikai terület teszi ki:
••

A vállalatok és az innováció támogatása, amelyek a gazdasági fejlődés motorjai és az adóbevétel forrásai a szociális kiadások, a környezetvé-

E terület tervezett beruházása a 2007–2013-as
időszakban mintegy 79 milliárd EUR, és szinte
valamennyi régióban ez a legnagyobb egyedi
kiadási tétel.
••

Közlekedési infrastruktúra a régiók belső és a
külvilággal való összekapcsolására. A támogatást
közúti és vasúti beruházásokhoz, de ezenkívül
városi közlekedéshez, kikötők és repülőterek
részére, valamint a különböző közlekedési módok
közötti kapcsolatokhoz folyósítják.
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A tervezett beruházás mintegy 76 milliárd EUR-t tesz ki a
2007–2013-as időszakban, nagyobb részét az EU‑12 országaiban költik el, ahol a közúti
és vasúti hálózatok rászorulnak a korszerűsítésre, de számos déli régióban is, amelyekben a beruházási programok
több programozási időszakra
terjednek ki, és a befejezésükhöz közelednek.
••

••

A humántőke fejlesztése,
amely az EU valamennyi tagállamában és régiójában a növekedés kulcsfontosságú forrása, mind a társadalmi kohézió és az esélyegyenlőség erősítése révén, mind pedig azáltal, hogy javítja a munkavállalók és a vállalkozók alkalmazkodóképességét
a gazdasági változásokhoz. A 2007–2013-as időszakra tervezett beruházások értéke 68 milliárd
EUR. A finanszírozás a szakoktatás és képzés különféle formáinak, a munkaerő-piaci szerkezeti
reformoknak, az oktatási és képzési rendszereknek, valamint azoknak az embercsoportoknak a
támogatására irányul, akik sajátos problémákkal
néznek szembe a munkaerőpiacon, mint például
a tartós munkanélküliek, a fogyatékkal élők és a
migránsok.
Környezetvédelem a gazdasági fejlődés fenntarthatóságának biztosítására és annak érdekében, hogy a régiók otthonként és munkahelyként
vonzóbbakká váljanak.

A2007–2013közöttiidőszakbantervezett62milliárdEUR
értékű beruházás nagy része a hulladékgazdálkodásra,
a vízgazdálkodásra és a szennyvízkezelésre irányul,
különösen a kevésbé fejlett régiókban. Más régiókban
a támogatás elsősorban olyan intézkedésekre irányul,
mint a városmegújítás, a régi ipari telephelyek
regenerálása, az energiamegtakarítás, valamint a
környezetbarát vállalati beruházások. A tagállamok
közel fele5 az üvegházhatású gázok kibocsátását mérő
mutatókat is felvette a programjai közé. Emellett a kohéziós politika támogatja a készségeket fejlesztő képzéseket
és a foglalkoztatást ezen az átfogó területen.
5 Ausztria, Bulgária, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Franciaország,
Lengyelország, Németország, Magyarország, Olaszország, Portugália,
Románia, Szlovákia és Szlovénia

Ezeken a fő szakpolitikai területeken megvalósult kiadások viszonylagos szintje az idők folyamán általában változatlan maradt (4.2 ábra). Kisebb eltolódások
azonban voltak a lisszaboni menetrendnek megfelelően, elsősorban a vállalkozások támogatásától az
innováció támogatásáig, jelentős részben a kkv-ket
megcélozva.

1.2 Értékelés – a beavatkozások
hatásainak megértése és javításuk
módjának megtalálása
Értékelési módszerek: kép kialakítása az idő
folyamán6
Az értékelés megkísérli, hogy képet alakítson ki a kohéziós politika gazdasági, társadalmi és környezeti hatásáról. Ez kettős célt szolgál: a beszámoltathatóságot
(„mit értek el az adófizetők pénzéből?”) és a tanulást
(„hogyan javítható a szakpolitika?”).
A hatást azonban nehéz mérni, mivel a kohéziós
politika csak egy hatás a sok közül. A globális
gazdasági fejlemények, a technológiai változás, a
makrogazdasági politika stb. befolyást gyakorolnak,
amint az egyéni és vállalati viselkedés is. Ráadásul
a kohéziós politika teljes hatása, különösen az
innováció és a közlekedés támogatását illetően, csak
hosszú távon bontakozhat ki.
6 További tájékoztatásért keresse fel az értékelési weboldalt: http://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/
evaluation_en.htm http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=701
&langId=en&internal_pagesId=616&moreDocuments=yes&tableN
ame=INTERNAL_PAGES
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Ezért a kohéziós politika hatását nem könnyű lemérni.
Ehelyett különböző módszereket alkalmaznak ahhoz,
hogy részletes képet alakítsanak ki az idők folyamán:
••

••

A regionális statisztikák mutatják a GDP, az innováció, a termelékenység, a foglalkoztatás és munkanélküliség, a természeti és az épített környezet
stb. területén bekövetkezett változásokat, de nem
mérik a kohéziós politikának a változásokhoz való
hozzájárulását.
A programok nyomon követése feltünteti a kohéziós politika megvalósulását és eredményét –
mekkora K+F támogatást nyújtottak, és a cégek
jelentése szerint ezt mire használták fel? Hány ki-

lométer út épült? Voltak-e késedelmek a végrehajtásban? Hány ember részesült képzésben?
••

Ahol vannak adatok, ott a támogatott egységek
összehasonlíthatók hasonló „kontroll” egységekkel, hogy megbecsüljék a szakpolitika hatását7.

••

Utólagos költség-haszon elemzéssel megbecsülhető az infrastruktúra hozzájárulása az átfogó
gazdasághoz.

••

Makrogazdasági modellek, amelyek megkísérlik a
fő gazdasági mechanizmusok reprodukálását, felhasználhatók arra, hogy megpróbálják velük ki-

Az élvonalbeli ökonometriai technikák mutatják a gazdasági növekedéshez és
konvergenciához való hozzájárulást
Az EU‑15 regionális GDP-növekedésének dinamikájáról a közelmúltban készült tudományos vizsgálat (lásd ábra) az 1995–
2006-os időszakban az 1. célkitűzés szerinti finanszírozásban részesülő régiókban nagymértékű ugrást állapított meg az
egyéb régiókkal összehasonlítva. Az 1. célkitűzésre való jogosultsági határértékhez közeli régiókat összehasonlítva, az 1.
célkitűzés alá tartozó régiók GDP-je átlagosan 0,6–0,9 százalékponttal1 nagyobb mértékben növekedett, mint a határérték
fölötti hasonló régióké.
Ez nagyjából a GDP-hez adódó 10%-os növekedésére utal a szóban forgó két programozási időszakban (1994–1999 és
2000–2006).
E hatás mértéke jóval nagyobb, mint a szóban forgó finanszírozás összege (vagy az ebből eredő, a keresletre gyakorolt
közvetlen ösztönzés), ami nagyobbrészt a szóban forgó régiók gazdasága kínálati oldalának erősödését tükrözi.

1 A becslések tartományának megállapítását többféle paraméteres és nemparaméteres eljárás alkalmazásával végezték.
7 Ezt az „összehasonlító” módszert különféle elrendezésekben
tesztelték, beleértve a vállalati támogatást, a városmegújítást és a
kisebbségeknek nyújtott támogatást.
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mutatni a szakpolitika gazdaságra gyakorolt hatását8.
••

••

A 2000–2006-os időszak utólagos
értékelése

Egyes modellek segítségével elemezhetők a lehetséges reformok és a munkaerőpiacra, a vállalatokra és a háztartásokra gyakorolt hatásuk9.

A kohéziós politika értékelése hatalmas vállalkozás.
Egyedül az ERFA 2000–2006. évi működésének
utólagos értékelésével 105 részletes esettanulmány
foglalkozott, és 382 programból1 mintegy 29 500
nyomon követési mutatót vizsgáltak meg. Az ESZA
utólagos értékeléséhez 49 esettanulmányt végeztek
el és 238 program több mint 2 000 intézkedését
vizsgálták meg.

Esettanulmányok segítségével, beleértve az érintettekkel való interjúkat, betekintés nyerhető a
számszerűsített fejlemények mögött álló tényezőkbe és a szakpolitika ezekhez való hozzájárulásába.

Az ERFA értékelése nem terjedhetett ki a kohéziós
politika minden részletére 2000 és 2006 között az 1. és
2. célkitűzés szerinti több mint 230 programban. Ezzel
szemben 14 tanulmány a fő szakpolitikai területekre
és kérdéseikre fókuszált, a vállalatok támogatásától
kezdve az esélyegyenlőségig, értékelve a szakpolitika
hozzájárulását a lemaradó régiók fejlődéséhez (1.
célkitűzés) és a szerkezetátalakítás folyamatát (2.
célkitűzés szerinti területek).

Mindegyik módszernek megvan a maga alkalmazása.
A nyomon követés például lényeges vezetési eszköz
a programok megfigyelésére, de a nyomon követési
mutatók (pl. az utak hosszúsága kilométerben)
semmit sem mondanak a szakpolitika társadalmi vagy
gazdasági hatásáról.
Mivel egyetlen különálló módszer sem képes
kimutatni a szakpolitika hatását, a „háromszögelés”,
a különböző módszerekkel kapott eredmények
összehasonlítása az értékelési folyamat fontos része.

Az ESZA utólagos értékelése hasonlóképpen nem
tudta minden részletében megvizsgálni az 1., 2. és
3. célkitűzéshez tartozó 238 programot (beleértve
az EQUAL-kezdeményezést). Öt értékelést végeztek
az ESZA-támogatás eredményeinek és a kohézióra
gyakorolt hatásának felmérésére. Egy előkészítő
vizsgálat középpontjában az adatok elérhetősége
és megbízhatósága állt. Két értékelés a koordináció
nyílt módszeréhez való ESZA-támogatást vizsgálta
a szociális védelem és a társadalmi befogadás
területén és a munkaerőpiac működésére gyakorolt
hatást, valamint az infrastrukturális beruházásokhoz
és a humántőke fejlesztési rendszereihez nyújtott
támogatást. Két további értékelés az ESZA-t és az
EQUAL közösségi kezdeményezést vizsgálta.

Az Európai Bizottság önmagában nem képes
megmutatni a kohéziós politika eredményeinek
valamennyi bizonyítékát. Ezért arra ösztönzi a
tagállamokat, hogy végezzék el az értékeléseket, és
ahol lehetséges, szigorú módszereket alkalmazzanak
ehhez. Minél több értékelés ad hiteles bizonyítékokat
a szakpolitika különböző vonatkozásairól, annál
nagyobb annak a valószínűsége, hogy képet kapunk
a szakpolitika általános jellemzőiről, megalapozva
annak jövőbeli javítását.

További értékelések az INTERREG és az URBAN hatásait
mérték fel, míg a Kohéziós Alapot három tanulmány
vizsgálja, amelyek várhatóan 2011 elejére készülnek el.

E fejezet fő részét a kohéziós politika utólagos
értékelésének fő eredményei (lásd a bekeretezett
részt) képezik10, és öt központi és egymással
összefüggő témában kerülnek bemutatásra:
••
••

gazdasági fejlődés, beleértve a közlekedést és a
határokon átnyúló kapcsolatokat
társadalmi befogadás, beleértve a képzést és a
helyi fejlesztést;

8 A Regionális Politikai Főigazgatóság két makromodellt (HERMIN
és QUEST), valamint egy a közlekedési beruházásokra vonatkozó
modellt (TRANSTOOLS) alkalmaz.
9 Az utóbbi időben ilyen modellt fejlesztettek ki és alkalmaztak 6
tagállam: Ausztria, Dánia, az Egyesült Királyság, Lengyelország,
Németország és Olaszország számára, amelyek eltérő társadalmigazdasági jellemzőkkel bírnak, és reprezentatívak lehetnek az EU
többi országára.
10 A részletekkel és jelentésekkel kapcsolatban lásd http://ec.europa.
eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/rado2_en.htm,
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=701&langId=en

1 Az 1. és 2. célkitűzéshez tartozó 230 program, plusz
Interreg és URBAN-programok.

••

környezetvédelem és zöld gazdaság;

••

kormányzás, beleértve a partnerségi megállapodásokat;

••

makrogazdasági modellezési eredmények.

Mindezeket az alábbiakban sorba vesszük.

2. Erősebb gazdaságok
Az ERFA fókuszában eredetileg a regionális
gazdaságok növekedése állt, és ez továbbra is
fontos prioritás marad. A növekedés munkahelyeket
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hoz létre, és finanszírozza a szociális kiadásokat, a
környezetvédelmet, a társadalmi kohéziót, valamint
a tisztább és hatékonyabb technológiákat, amelyek
pedig hozzájárulnak a növekedéshez.
Ez a szakasz áttekinti a kohéziós politikának a növekedéshez való hozzájárulását. Elsőként a vállalatoknak
és az innovációhoz nyújtott támogatást, majd a közlekedési beruházásokat vizsgáljuk, amelyek fontosak
az elérhetőséghez és a hatékony belső kapcsolatokhoz. Végül az Interreg hozzájárulását tekintjük át a határokon átnyúló együttműködéshez és a tapasztalatcseréhez.

2.1 A kkv-k és a versenyképesség
erősítése
A vállalatok és az innováció a növekedés kulcsai.
Annak, hogy a lemaradó régiók felzárkózhassanak,
és a többiek megőrizzék versenyképességüket,
lényeges feltétele a hatékony és innovatív cégek
növekedésének ösztönzése.
A vállalatoknak nyújtott támogatás ésszerűsége a
piac hiányosságainak több területén alapul:
••

Mivel az innováció alapfeltételei között közjavak
is vannak, az innovációs célú beruházások növelésében szerepet játszik az állami fellépés.

••

Tekintve, hogy a kkv-k és a legtöbb kezdő vállalkozás nehezen jut finanszírozáshoz, különösen innovatív és kockázatos ötletek esetében, az állami
támogatás csökkentheti ezt a nehézséget, és felfoghatja a kockázat egy részét.

••

Mivel a kkv-k és a kezdő vállalkozások nehezen és
csak pénzért jutnak tanácsokhoz, információhoz
és szakértelemhez, az állami beavatkozás ezeket
is elérhetővé teszi.

••

És mivel a kkv-k jelentik a munkahelyek többségének forrását és az üzleti ötletek táptalaját az
EU-ban11, ezért a szakpolitika középpontjában
állnak. A 2000–2006-os időszakban a kkv-k kapták a kohéziós támogatás mintegy 83%-át12 és a
2007–2013-as időszakban ez a szám valószínűleg
hasonlóan magas marad.

A vállalati támogatás elsőrendű célja valamennyi
tagállamban a termelékenység és a versenyképesség
növelése a fenntartható növekedés és foglalkoztatás
érdekében. Ez visszatükrözi a lisszaboni célokat, és
egyes országokban (nevezetesen Németországban,
Lengyelországban és Luxemburgban) egyértelmű ez
a kapcsolat.
Lengyelországban például a 2004–2006-os programozási dokumentumok hangsúlyozták a gazdaságnak a hagyományos iparágak cégeire való támaszkodását, amelyek csak az olcsó munkaerő alapján képesek versenyezni. Mivel az alacsony jövedelmek nem
jelentik a komparatív előny társadalmilag fenntartható formáját, a cégeknek támogatásra van szükségük,
hogy beruházhassanak az új technológiákba és a termelés hatékonyabb módszereibe.

Megbízható eredmények: munkahelyek és
termelékenység
Az értékelési adatok13 a vállalatoknak nyújtott támogatás alábbi eredményeit jelezték a 2000–2006-os
időszakra:
••

összesen 1,4 millió bruttó munkahely létesítése,
amelyet a tagállamok ebben az időszakban megvalósítottak; ebből 1 millió származott a vállalatok
számára nyújtott támogatásból;

••

mintegy 230 000 vállalat (többségében kkv) részesült közvetlen pénzügyi támogatásban – többségében adományokban, de hitelekben és vállalkozási tőkében is;

••

mintegy 1,7 millió vállalat (ismét főleg kkv) kapott
tanácsot, szakismereteket és támogatást hálózatok kialakításához.

A hosszú távú hatások nehezebben mérhetők, és
eseti alapon vizsgálandók. De mind több bizonyíték
van arra, hogy a kkv-k támogatása különösen jelentős
hatásokat gyakorolhat (lásd a bekeretezett részt).

Strukturális változás: befektetés a jövőbe

11 Kisvállalkozások Európai Chartája, Európai Bizottság, Vállalkozási
Főigazgatóság.

A gazdasági tevékenység strukturális változásainak
kezelése és elősegítése a 2. célkitűzés kifejezett célja volt 2000–2006-ban. A munkavállalók, cégek és
egyéb szervezetek alkalmazkodóképessége pedig az
ESZA öt központi elvi területének egyike volt. A gazdaságok korszerűsítésével a munkaerő és a tőke ha-

12 Az ERFA 2000–2006. évi utólagos értékelése, a vállalkozások
támogatásáról szóló 6. munkacsomag http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp6_
en.htm. Mivel a tanulmány a kohéziós politika 2000–2006. évi
időszakát vizsgálta, tagállamokon az EU‑25 értendő.

13 Az ERFA 2000–2006. évi utólagos értékelése, 30 legnagyobb
vállalati programról készült 6b munkacsomag, http://ec.europa.
eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/
wp6_en.htm
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tékonyabb felhasználásokra való
átterelése lényeges a növekedés
fenntartásához és az életszínvonal
emeléséhez.

Pozitív eredmények a vállalati támogatás szigorú és
innovatív értékeléséből Kelet-Németországban

De jelentős alkalmazkodási költségek is felmerülhetnek munkaerő kiszorítása és idő előtti tőkekiselejtezés formájában, amelyek
gyakran a népesség kis részére jutnak. Ezért a változtatásokat olyan
módon kell irányítani, amely ezeket a költségeket korlátozza vagy
figyelembe veszi.

Kelet-Németországban egy innovatív vizsgálat1 összehasonlította a támogatásban részesített vállalatokat egy kontrollcsoport támogatásban nem részesített hasonló vállalataival. A vizsgálat szerint az alkalmazottanként mintegy 8 000 EUR összegű támogatás körülbelül 12 000 EUR pótlólagos beruházást eredményezett, ami egyértelmű ösztönző hatást jelent. Ennek eredményeként a támogatásban részesített vállalatok alkalmazottanként mintegy
20 000 EUR-t ruháztak be, közel 2,5-ször annyit, mint a támogatásban nem
részesített vállalatok. Bár a foglalkoztatásra gyakorolt hatás jelentős volt, a fő
hatás a termelékenység növekedése volt. Ez azt mutatja, hogy még olyan regionális összefüggésben is, amelyben szokásosak a támogatások, ezek hatásosak lehetnek.

Az utólagos értékelés14 megállapította, hogy a 2. célkitűzéshez tartozó programok akkor voltak sikeresek a strukturális változások kezelése terén, amikor:
••

erőfeszítéseiket az innovációra,
a kkv-k új technológiák felszívására vonatkozó képességére,
klaszterek létrehozásának ösztönzésére, a nemzetköziesítésre
és új munkahelyek létesítésére koncentrálták, nem pedig a
nehéz helyzetben lévő iparágak
munkahelyeinek megőrzésére
– a jövőbe és nem a múltba irányuló befektetésbe;

••

a szakpolitikákat hosszú távon
valósították meg. Ez történt País
Vascóban, amely évtizedeken át
a strukturális változásokhoz és a
globalizációhoz való alkalmazkodást ösztönözte, ami erős elkötelezettséget igényel minden
féltől.

1 Az ERFA 2000–2006, 6c munkacsomag utólagos értékelése: A rendelkezésre álló
németországi adatokra összehasonlító módszereket alkalmazó feltáró tanulmány,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/
wp6_en.htm

Az értékelés megállapította, hogy még amikor a
kohéziós finanszírozás viszonylag alacsony is, a
változások katalizátora lehet. A sikeres régiókból
származó bizonyítékok aláhúzták a hosszú távú
tervezés fontosságát. A kohéziós politika kulcsszerepet
játszott a programok kialakításában és abban, hogy a
regionális érintettek lehetőséget kapjanak fejlesztési
stratégiák kialakítására és megvizsgálására.

14 Az ERFA 2000–2006. évi utólagos értékelése, 4. munkacsomag:
Strukturális változás és globalizáció, http://ec.europa.eu/regional_
policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp4_en.htm

Mivel a forrásoknak a produktívabb tevékenységek
irányába való átirányítása a strukturális változás szerves része, a munkavállalók és szervezetek alkalmazkodóképességének növelésére irányuló intézkedések stratégiai jelentőségűek. Azonban a kiigazítás jelentős alkalmazkodási költségekkel is járhat, különösen kieső munkahelyek formájában. Ez gyakran a lakosság kedvezőtlenebb helyzetben lévő részét érinti,
aggályokat vetve fel a méltányossággal kapcsolatban.
Az ESZA 2000–2006. évi utólagos értékelése megállapította, hogy a szervezetek alkalmazkodóképességének támogatására irányuló intézkedésekre15 33,1
15 Mind az állami, mind a magánszektor.
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milliárd EUR-t fordítottak, és ezek 18 millió személyhez jutottak el az időszakban, míg a munkavállalók alkalmazkodóképességének növelésére irányuló intézkedések 65,8 milliárd EUR-t tettek ki, és 37 millió személynek nyújtottak segítséget 335 000 szervezetben.

2.2 Több támogatás az innováció
számára
A kohéziós politika a KTF és az innováció támogatására
szolgáló finanszírozás legjelentősebb forrása az
EU-ban16. A múltbeli és a jelenlegi programozási
időszakok között jelentős eltolódás következett
be (4.5 ábra) a vállalatok általános támogatásáról
(rendszerint a tőkealapjuk korszerűsítéséhez vagy
bővítéséhez nyújtott támogatás) az innovációra
irányuló átfogóbb intézkedéssor irányába. Ezek az
innovatívabb intézkedések az alábbiakat foglalják
magukba:
••

támogatások kutatások, együttműködés és kapacitásépítés céljára mind a magánszektor, mind a
kutatási intézmények számára;

••

a formális oktatásba, a szakoktatásba és szakképzésbe irányuló beruházások, hogy a munkavállalókat a szükséges képzettséggel és készségekkel
ruházzák fel;

••

közvetett intézkedések, mint például az üzleti
szolgáltatások, a technológiaátadás, a hálózatépítés és a kutatási infrastruktúra
támogatása;

••

kockázatitőke- és hitelalapok,
esetenként egy meghatározott
ágazat, mint például a biotechnológia részére.

Képzés mikrovállalatok számára
A lengyelországi vállalatoknak nyújtott ESZAtámogatás értékelése1 megállapította, hogy ez
erős ösztönzést adott a mikrovállalatoknak alkalmazottaik képzésére. A támogatásban részesülő (10-nél kevesebb személyt foglalkoztató) mikrovállalatok mintegy 41%-a korábban nem foglalkozott képzéssel (szemben a kisvállalatok 20%-os, a közepes méretű vállalatok
13%-os és a nagyvállalatok 6%-os arányával).
Hasonlóképpen, a 2007–2013. évi szászországi
ESZA-program értékelése megállapította, hogy
az ESZA-támogatásban részesülő cégek fele korábban nem foglalkozott képzéssel2.
1 Bernard Brunhes International (2010) „Reporting on
ESF interventions in the EU: The European Social Fund:
developing human potential in research and innovation” .
2 ISW, Begleitende Evaluierung für den Europäischen
Sozialfonds im Freistaat Sachsen, Evaluierung der
Prioritätsachse A, Endbericht, September 2009.

giaátadás ösztönzését. Ez ugyanígy érvényes a vállalatokra (különösen a kkv-kre), mint a kutatóközpontokra és a felsőoktatási intézményekre. Emellett szaporodnak azok a programok, amelyek együttműködés és hálózatok útján erősítik az innovációt.
A kohéziós politika 2007–2013 közötti időszakának teljesítményéről a közelmúltban készült tanulmány17 megállapította, hogy az ERFA jelentős támo-

A vállalatok, az innováció és a KTF
támogatása azonban elválaszthatatlanul összekapcsolódik. A jelenlegi 2007–2013 közötti programozási időszakban mintegy 60 milliárd EUR-t terveznek a KTF és az innováció számára – ebből 25 milliárd EUR jut közvetlenül és közvetve a vállalatoknak.
A kohéziós programok az EU egészében hangsúlyozzák a kutatás
és innováció, valamint a technoló16 Az egyéb fő források a hetedik KTF-keretprogram, valamint a
versenyképességi és innovációs program.

17 Szakértői értékelő hálózat, amely elkészítette a kohéziós politika
2007–2013. évi teljesítményéről szóló politikai elemzést, Innovációs
összefoglaló jelentés, 2010.
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A kohéziós politika lökést adott a K+F-nek Türingiában (Németország)
Egy innovatív értékelés1 kontrollcsoportokat alkalmazott a vállalati K+F-hez
nyújtott közvetlen támogatások hatásainak közvetlen felmérésére Thüringen
tartományban a 2000–2006 időszakban.
Az eredmények igen pozitívak voltak.
Átlagosan az alkalmazottankénti mintegy 8 000 EUR összegű támogatás csaknem teljesen „pótlólagos” volt, a teljes
K+F beruházások hasonló növekedését idézve elő. Ez cáfolja azt a túlságosan gyakori feltételezést, hogy a cégek
a beruházási közpénzeket olyan beruházásokra fordítják, amelyeket előbb
vagy utóbb amúgy is megvalósítanának
– úgynevezett „holtsúly”.
Az ERFA-támogatás eredményeként a
támogatásban részesített cégek mintegy
2,5-ször annyit ruháztak be K+F-be,
mint a támogatásban nem részesülők.
Bár az eredmények kissé kevésbé
drámaiak, mint az általános beruházási
támogatások esetében (nincs ösztönző hatás – lásd a vállalati támogatásokról szóló fenti bekeretezett részt), a vizsgálat
megállapította, hogy a vállalati K+F kiadások növelése áttételesen valószínűleg nagyobb hosszú távú regionális növekedést
eredményez.

Az innováció és a vállalatok támogatása Olaszországban2
Olaszországban a 2000–2006-os időszakban mintegy 1,3 milliárd összegű
ERFA-finanszírozás irányult a KTF és a
felsőoktatás támogatására az 1. célkitűzéshez tartozó régiókban, elsősorban a
kkv-knek nyújtott beruházási támogatások formájában. A teljes finanszírozás, beleértve a nemzeti kormánytól és
magánforrásoktól származó összegeket is, e régiók GDP-jének 0,7%-át tette
ki 2004-ben.
A támogatásban részesülő több mint
250 céget felölelő kutatás megállapította, hogy a projektek több mint kétharmada (69%) csúcstechnológiai és közepestől magas szintű technológiai jellegű volt, és közel 100 finanszírozott
projekt (a kutatási tevékenységektől az
eredmények kereskedelmi hasznosításáig) járt pozitív eredményekkel, a kutatások kereskedelmi hasznosításától a
szállítókra gyakorolt hatásig.

1 Az ERFA 2000–2006 utólagos értékelése, WP 6c: A rendelkezésre álló németországi adatokra összehasonlító módszereket alkalmazó
feltáró tanulmány, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp6_en.htm#6c
2 Ismeri Europa - Nova, NOP SIL időközi értékelése, 2005 és Ismeri Europa – IZI, a NOP kutatás időközi értékelése, 2003.
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Az IKT-intézkedések késedelmeit
innovatív finanszírozással oldják meg
A kohéziós programok végrehajtásáról nemrég közzétett 2010. évi stratégiai jelentés1 szerint átlagosan az
IKT-szolgáltatásokhoz nyújtott strukturális alapoknak
csak 22%-át és a szélessávú infrastruktúrához nyújtott
strukturális alapok 18%-át juttatták projektek részére,
szemben az összes egyéb intézkedésre fordított 27%os EU-átlaggal. Ennek egyik okát a szélessávú projektek tervezésével és irányításával kapcsolatban az irányító hatóságok előtt álló jelentős nehézségek jelentik. Ezenkívül a jelenlegi gazdasági légkörben a helyi
és regionális hatóságok számára nehezebbé vált megfelelő kapcsolódó alapok megtalálása ezekhez a projektekhez.
Az Európai Bizottság 2011-ben iránymutatást fog
kiadni a szélessávú beruházásokról helyi és regionális
hatóságok számára, hogy ösztönözze az EU-alapok
teljes befogadását. Ezenkívül útmutatást fog adni
a köz- és a magánszféra közötti partnerségekről és
egyéb pénzügyi eszközökről, mint például a kiegészítő
alapokról.
1 COM(2010)110 és a Bizottság szervezeti egységeinek
munkadokumentuma SEC(2010)360: http://ec.europa.eu/
regional_policy/policy/reporting/cs_reports_en.htm

gatást nyújt a KTFI-politika számára az EU egészében,
nem csupán pénzügyi vonatkozásban – ami jelentős
–, de koherensebb, regionális szintű stratégiák kidolgozásának ösztönzésével is, amelyek figyelembe veszik a helyi jellegzetességeket és a vállalkozások szükségleteit. Az innovációs politikák regionális dimenziója az elmúlt években az ERFA-támogatásokkal párhuzamosan növekedett. Míg a fejlettebb tagállamok
nagyobb összegeket fordítanak az innovációra, és jelentős eredményeket érnek el a magánberuházások
multiplikátorhatása révén, a konvergenciarégiók most
teremtik meg az innováció előfeltételeit az intézmények, a felvevőkapacitás, a kollektív fellépés és a humánerőforrás fejlesztése tekintetében. A Strukturális
Alapok e folyamat fontos hajtóerői.
Kizárólag a konvergenciarégiókban 47,6 milliárd EUR-t
fordítottak innovációra – ami jelentős ösztönzés.
Számos konvergenciarégióban korlátozottak a
kapacitások. Ez eredhet a gazdasági alap vagy a
felsőoktatás és a kutatóközpontok vagy mindkettő
korlátaitól18. A perifériális régiókban ráadásul nehéz

összehozni a tudás, a tőke és a képességek kritikus
tömegét. Az EU‑12-ben jelentős potenciál van
(beleértve a szakképzett munkaerőt), de kevés a
tapasztalat és a KTFI-vel foglalkozó intézmény.
A versenyképességi régiókban a finanszírozás különösen az innovációra koncentrálódik – 13,4 milliárd EUR,
ami a teljes ráfordítás 24%-a. Franciaországban például a kohéziós politika lehetővé tette az innováció finanszírozásának folytatását a pénzügyi válság ellenére.

A humántőke fejlesztése
Az ESZA kiegészíti az ERFA-támogatást a kutatás és az
innováció vonatkozásában azáltal, hogy nagy hangsúlyt fektet a humántőke fejlesztésére és különösen
az emberek oktatására és képzésére, valamint az oktatási és képzési rendszerek fejlesztésére és adaptációjára. Az ESZA hatása a legnyilvánvalóbb a nemzetközi
mobilitás, a felsőfokú képzés modernizálása, a hallgatók és kutatók készségeinek növelése, valamint a kutatóintézetek és a vállalkozások közötti tudásátadás
tekintetében.
2000–2006 között 18 tagállam (a 25-ből) használt
fel kohéziós támogatást a kutatással és innovációval
foglalkozó humántőkébe irányuló beruházáshoz. Az
ESZA-ból mintegy 3,4 milliárd EUR-t fordítottak erre a
célra, amihez 3,1 milliárd EUR értékben kapcsolódott
nemzeti és magán társfinanszírozás. A vonatkozó
intézkedésekben mintegy 3,1 millió személy vett
részt.
A felsőfokú oktatás különösen döntő eleme a sikeres
innovációs politikának, és az ESZA-társfinanszírozás
alapján a 2000–2006 közötti időszakban (a nemzeti
hozzájárulással együtt) 3,5 milliárd EUR-t fordítottak
a beavatkozás három fő típusára: a képzettségi
profilok emelése és a kutatási kapacitás növelése,
a kutatók mobilitásának növelése és a nemzetközi
együttműködés ösztönzése, valamint a felsőoktatás
elérhetőbbé tétele mindenki számára és az
esélyegyenlőség elősegítése. Csaknem 2 millió ember
kapott támogatást ezen intézkedések révén.

18 Az innováció stratégiai értékelése és tudásalapú gazdaság a
strukturális és kohéziós alapok vonatkozásában, a 2007–2013-as
programozási időszakban, http://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docgener/evaluation/pdf/strategic_innov.pdf
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A technológiai alkalmazás támogatása

Az állami és magánkutatás közötti
szakadék áthidalása Olaszországban

Finnországban a 2000–2006 közötti időszakban közel 10 000 új cég részesült ESZA-támogatásban1.
Svédországban több mint 50 technológiai központ kapott támogatást, valamint 80 új cég2. Ezenfelül közel
600 együttműködési és hálózati projektet finanszíroztak.

Olaszországban 34 intézkedést valósítottak meg 1,8
milliárd EUR összesített költségvetéssel különböző
régiókban a felsőoktatás és a kutatás feltételeinek
javítására, az iskolarendszer, az egyetemek, a
képzési ágazat és a vállalkozások közötti kapcsolat
létrehozásával. Csaknem 600 000 résztvevőt vontak
be, és közel 28 000 projektet finanszíroztak. A
tevékenységek széles tartományát támogatták:

A rendelkezésre álló adatok szerint közel 70 000 kutató kapott segítséget ESZA-finanszírozás támogatásával a kutatáshoz és innovációhoz hét tagállamban (Németország, Spanyolország, Finnország,
Franciaország, Svédország, Szlovákia és az Egyesült
Királyság). Több mint 40 000 személy szerzett képesítést, és csaknem 60 000-en találtak állást ESZAfinanszírozásban folytatott tevékenységekben való
részvételt követően.
Az ESZA „kompetenciaközpontok” létesítésének kezdeményezéseit is támogatta Svédországban és
Németországban. A „Tudás- és kompetenciatranszfer
a regionális strukturális változás elősegítésére” elnevezésű intézkedéshez nyújtott támogatás a németországi Schleswig-Holstein tartományban nyolc hálózat
és öt kompetenciaközpont felállítását eredményezte
olyan területeken, mint az orvosi technológia, a szövettenyésztés, a hidrogén- és üzemanyagcella-technológia és a szélenergia.
1 Reporting on ESF interventions in the EU. The European
Social Fund: developing human potential in research and
innovation (Jelentés az ESZA-támogatásokról az EU-ban.
Európai Szociális Alap: kutatási és innovációs humán
potenciál fejlesztése), Bernard Brunhes International (BBI),
2010.
2 2000SE192DO001, OP, Öarna, Svédország.

2.3 Különféle, köztük finanszírozástechnológiai eszközök
A közvetett támogatás – tanácsadás,
hálózatépítés, klaszterképzés és
inkubátorházak létrehozása – ugyanolyan
hatékony lehet, mint a közvetlen pénzügyi
segítség
A 2000-es évek elején a vállalatoknak és az innovációhoz nyújtott támogatás fő pillérei a közvetlen intézkedések voltak (zömmel támogatások, de hitelek és tőkefinanszírozás is), és 2000–2006 között az ilyen ráfordítások mintegy 69%-át adták. A közvetett intézkedések részaránya az EU vállalati és innovációs ráfordításaiból az 1. célkitűzés alá tartozó EU‑15 régiókban a
2000. évi 17%-ról 2006-ban 28%-ra emelkedett, míg
a 2. célkitűzés alá tartozó régiókban 37%-ról 45%-ra.

••

a felső- és egyetemi oktatás elősegítése a
középfokú utáni és a felsőfokú utáni képzés új
programjai és mesterkurzusok útján;

••

innovatív projektek a kutatás és az üzleti világ
közötti csere elősegítésére;

••

a
kutatóintézeti
elősegítése;

••

középfokút meghaladó (diploma utáni) képzés és
felsőfokút meghaladó képzés;

••

a tudományos programok beépítése a regionális
szakképzésbe a munkaerőpiaccal való kapcsolat
létrehozásához.

gyakorlatok

cseréjének

Úgy tűnik, hogy ez az irányzat a 2007–2013-as időszakban is folytatódik.
A közvetett támogatás a következőket foglalja magában:
••

tanácsadás, képzés, mentorálás és tanácsadási
szolgáltatások;

••

klaszterképzés és hálózatépítés;

••

infrastrukturális és támogatási szolgáltatások,
mint például inkubátorházak vállalkozások számára.

Ezeket az intézkedéseket gyakran kapcsolják össze –
például a szaktanácsadást a pénzügyi támogatással,
hogy egy új ötletet üzleti sikerré váltsanak.
A közvetett támogatási intézkedések jellegükből
adódóan általában hosszabb távon fejtik ki hatásukat,
de a meglevő (korlátozott) adatok arra utalnak, hogy
egy euróra vetítve nem kevésbé hatékonyak, mint a
közvetlen pénzügyi segítség19. Például Merseysideban (Egyesült Királyság) a tanácsadást kapott kkv-k
19 Az ERFA 2000–2006. évi utólagos értékelése, a 30 legnagyobb
vállalati programról készült 6b munkacsomag, http://ec.europa.
eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/
wp6_en.htm
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Balti-tengeri Innovációs, klaszter- és
kkv-hálózati program
A vezérprojekt célja a K+F és a transznacionális
klaszterek ösztönzése, az innováció és a kkv-k
hálózatai terén való együttműködés. Svédország
és Litvánia közösen vezeti, és célja „egy új baltitengeri régiós márka” kialakítása az „intelligenciára”,
a kutatásra, az innovációra és az együttműködésre
építve. A hosszú távú célok a kapacitásépítés, a
nemzetközi versenyképesség megerősítése, a külföldi
beruházások növelése és világszínvonalú cégek
kialakítása egyes stratégiai ágazatokban.

Az innováció támogatása
Lengyelországban
Lengyelországban 234 projektet finanszíroztak a
„Regionális innovatív stratégiák és tudásátadás” intézkedés keretében, amelynek célja az ország innovációs
kapacitásának fejlesztése a kutatóközpontok és a vállalkozások közötti együttműködés erősítésével1. Az intézkedés PhD hallgatók szakmai gyakorlatát és ösztöndíját finanszírozta, és támogatást nyújtott az információcseréhez és az innovációk helyi cégekhez való eljuttatásához. Ennek eredményeként 381 cég kötött megállapodást egyetemekkel és egyéb kutatóközpontokkal innovatív közös projektek támogatására.

1 2003PL161PO001, PC, Integrált regionális fejlesztés,
Lengyelország.

37%-a növelte a foglalkoztatottak számát és 63%-a a
forgalmát.
A nyújtott támogatás intenzitása jelentős eltéréseket
mutathat. A 2000–2006 közötti 30 legnagyobb vállalati
támogatási program keretében 387 000 cég kapott
támogatást, ami arra utal, hogy az EU egészében több
mint 600 000 cég részesült támogatásban ebben az
időszakban20.
A kutatóközpontok és vállalatok közötti tudás- és
technológiaátadáshoz nyújtott ESZA támogatás,
beleértve a kompetenciaközpontok létrehozását is,
több mint 3 milliárd EUR-t tett ki ebben az időszakban,
ami több mint 50 000 új munkahelyet hozott létre
20 Annak feltételezésével, hogy egy adott értékű ráfordításra hasonló
mértékű ráfordítást alkalmaznak az értékelés által le nem fedett
egyéb programokban is.

azokban a régiókban és országokban, amelyekben az
intézkedést megfigyelték.

Finanszírozástechnológia – a támogatás
növekvő és hatékony formája
A kkv-knek a finanszírozáshoz és kockázati
tőkéhez való hozzájutása lényeges ahhoz, hogy a
gazdasági növekedéshez és a versenyképességhez
való hozzájárulási potenciáljukat érvényesíteni
lehessen. A kockázati tőke és hitelalapok ezenkívül
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a régió a támogatási
kultúrából egy olyan kultúra felé mozduljon el,
amely az ambíciót és a kockázatvállalást jutalmazza.
Ráadásul a pénz visszaforgatható egy „örökségi
alapba”, és a jövőben újból felhasználható.
A hitel- és tőkefinanszírozás21 viszonylag általános
egyes tagállamokban (különösen az Egyesült
Királyságban és Németországban), másokban viszont
ritka. Számos program és kísérleti projekt jelenik meg,
a 2007–2013-as időszakban például 3 milliárd EUR-t
irányoztak elő kockázatitőke-alapok céljára.
Bizonyítékok22 vannak arra, hogy mindkét eszköz
elsősorban a korszerűsítésre, az innováció és a
tőkeigényesség növelésére alkalmas, és ennek
megfelelően fő hatásuk általában a termelékenység
növelése, nem pedig a munkahelyteremtés (bár a
vállalatok növekedésével párhuzamosan ez hosszabb
távon bekövetkezhet).
Az egyik legfontosabb pozitív hatás egy erős
kockázatitőke-piac kiépítése a régióban. Figyelemreméltó
példa az Északkeleti (angliai) Társberuházási Alap. Ez 2005ben kezdte meg működését egy olyan régióban, amelyben az utolsó befektetési cég 1999-ben bezárt, űrt hagyva a helyi piacot ismerő vállalatfinanszírozási szakemberekből. Az ERFA segítséget nyújtott az alap felállításához
és az irányításához szükséges helyi tudás és hálózatok kialakításához, ily módon hozzájárulva egy kockázatitőkepiac létrehozásához a régióban.
Az alapítási költségek miatt a hitel- és kockázatitőkealapok kialakítása hosszú időbe telhet – különösen olyan régiókban, amelyekben támogatási prog21 A hiteleket törleszteni kell, általában kedvező feltételekkel. A
tőkefinanszírozás azt jelenti, hogy a pénz fejében a kockázati
tőkealap részesedést kap a vállalatból. Míg papíron a hitel és a tőke
közötti különbség meglehetősen világos, a gyakorlatban néha
nem teljesen egyértelmű. Az esernyőalapok néha a tőke és hitel
kombinációjának lehetőségét vagy a tőke és hitel közötti átváltás
lehetőségét kínálják fel.
22 A 30 legnagyobb vállalati programról készült 6b munkacsomag,
http://ec.europa.eu/regional_polic y/sources/docgener/
evaluation/expost2006/wp6_en.htm
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JEREMIE és JASMINE: a finanszírozási technológiát elősegítő
kohéziós politika
A JEREMIE és a JASMINE az Európai Bizottság, az Európai Beruházási Bank (EIB) és kockázatitőkefolyósító részlege, az Európai Beruházási Alap (EIF) közös finanszírozástechnológiai
kezdeményezései.

JEREMIE
A „mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források” (Joint European
Resources for Micro to Medium Enterprises, JEREMIE) kkv-k fejlesztésébe és az innovációba,
valamint új vállalkozások létrehozásába fektet be. Holdingalapokat hoznak létre, amelyek tőkét,
hiteleket és garanciát nyújtanak.
A kkv-k finanszírozáshoz való jobb hozzáférése lisszaboni prioritás volt, de a programhatóságok
ehhez sem szakértelemmel nem rendelkeztek, sem pedig kockázati tőkéhez nem jutottak
hozzá. A JEREMIE-t azért dolgozták ki, hogy elősegítse e nehézségek leküzdését azáltal, hogy
együttműködési keretet hoz létre a szakosított pénzügyi intézményekkel, az EIF-fel, az EIB-vel és
más nemzetközi pénzintézetekkel.
Az EIF és a DG REGIO 2006-ban kezdett hozzá a talaj előkészítéséhez. Az első lépések a kkv-k
pénzügyi eszközök iránti keresletének felmérését tartalmazták a régiókban és a tagállamokban
(úgynevezett „értékelési tanulmányok”), és az érdekelt irányító hatóságoknak tanácsot adtak e
JEREMIE alapok alkalmazására vonatkozó gyakorlati megoldásokról.
A kezdeményezés végrehajtását tartalmazó második szakasz 2009-ben kezdődött. A 26 aláírt
JEREMIE holdingalap-megállapodás alapján már 3,2 milliárd EUR-t irányoztak elő. Ebből 2,1 milliárd
EUR-t nemzeti vagy regionális pénzintézetek kezelnek, amelyek holdingalapként működnek, és a
kohéziós politika pénzét használják fel.
A fennmaradó 1,1 milliárd EUR-t az EIB kezeli. Az EIF eddig 11 megállapodást írt alá a tagállamokkal
és a régiókkal, ebből hetet EU‑12 országokkal.

JASMINE
Az „európai mikrofinanszírozási intézmények támogatásáról szóló együttes fellépés” (Joint
Action to Support Micro-Finance Institutions in Europe, JASMINE) kiegészítő finanszírozást
és technikai támogatást nyújt nem banki mikrofinanszírozási intézmények számára. A cél az
érintett intézmények hozzásegítése, hogy növeljék a magán tőkepiacokhoz való hozzáférésüket,
bővüljenek és fenntarthatóvá váljanak.
A JASMINE egy 2009-től 2011-ig tartó 3 éves kísérleti kezdeményezés, amelyet az EIF kezel. Két
eleme van: finanszírozási támogatás és technikai segítség.
A finanszírozási támogatás alapján az EIF már aláírt egy 1,8 milliárd EUR összegű beruházást a
Coopesttel, egy EU‑székhelyű beruházási alappal, amely kis mikrofinanszírozó intézmények
számára nyújt finanszírozást Közép- és Kelet-Európában. Ezenfelül tőkeműveleteket hagytak jóvá
zöldmezős mikrofinanszírozó intézmények számára, hogy megerősítsék négy mikrofinanszírozó
intézmény kapacitását az EU-ban.
A technikai segítségre tett kísérlet értékelésekből és (ingyenes) minősítésekből áll a kiválasztott
JASMINE kedvezményezettek számára (melyek nem banki jellegű, az EU‑27-ben működő
mikrohitelnyújtók). Ezen értékelési szakaszt követően a kedvezményezettek hasznosítják az
egyes JASMINE kedvezményezettek sajátos szükségleteihez szabott képzést, amelyet a felmérési/
minősítési szakaszban állapítottak meg. A kísérleti szakaszban összességében legalább 30 nem
banki mikrofinanszírozó intézmény kap technikai segítséget.
Ezenkívül bizonyos piacfejlesztési szolgáltatásokat is kialakítottak, hogy növeljék az európai
mikrofinanszírozási piac láthatóságát (webalapú európai mikrofinanszírozási adatbázis
létrehozása), és elősegítsék a legjobb gyakorlatok cseréjét (speciális workshopok szervezése és
ügyfélszolgálat létrehozása gyakorlati mikrofinanszírozási szakemberek számára).
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ramokkal versenyeznek, melyek nyilvánvalóan vonzóbbak a cégek számára. Ráadásul nehéz lehet megtalálni a megfelelő projekteket anélkül, hogy olyanokat finanszíroznának, amelyeket üzleti forrásokból is
lehetne finanszírozni. A közelmúltbeli hitelszűke az
EU-támogatást még fontosabbá tette.

A nyomon követő rendszereknek lépést kell
tartaniuk az új eszközökkel
Korábban a vállalati támogatás sikerét a létrehozott,
sőt a megőrzött munkahelyek számával mérték. Ez
mind a támogatás mindennapi kezelésére (nyomon
követésére), mind pedig a hosszabb távú vizsgálatára (értékelésére) érvényes. Az eredményesség más lehetséges mutatóit – mint például a termelékenységet, a nyereséget, a hozzáadott értéket és az innovációt – csupán kevés esetben követték nyomon.
Annak nyomán, hogy növekvő figyelem irányul az
innovációra, a vállalatoknak nyújtott támogatás nagyobb részét fordítják a termelékenység és a versenyképesség növelésére a közvetlen munkahelyteremtés
helyett, legalábbis rövid távon, bár az a cél, hogy a hos�szú távú foglalkoztatás a nagyobb versenyképesség
eredményeként fenntartható módon növekedjen.

Amit megmérnek, az meg is valósul –
két példa Olaszországból
A helyi vállalatfejlesztésre vonatkozó 488/92 sz. olasz
törvényt támogatásban nem részesült kontrollcsoport
bevonásával értékelték1. A támogatás jelentős pozitív
hatást gyakorolt a támogatott cégek forgalmára,
foglalkoztatására és beruházásaira, de a munka
termelékenységének növekedése kisebb volt, mint a
támogatásban nem részesült cégeknél. Az értékelés
megállapítása szerint ennek valószínű oka az, hogy az
eredmény fő mutatója a létrehozott álláshelyek száma
volt, ami világosan jelezte a prioritást a program és a
projektvezetők számára.
Az értékelés ezt összevetette a piemontei e-kereskedelem elősegítésére szolgáló kis összegű intézkedéssel. Ennél a mutató a forgalom növekedése volt, és az
volt az eredmény, hogy a támogatott vállalatok forgalma 5%-kal nőtt.

1 Pellegrini, G. and Centra, M. (2006) Growth and efficiency
in subsidized firms A „The Evaluation of Labour Market,
Welfare and Firms Incentives Programmes” workshop
számára készített tanulmány, 2006. május 11–13., Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti – Venezia.

Az EIB és az EU kohéziós politikája
Az Európai Beruházási Bank (EIB) mint az Európai
Unió beruházási bankja jelenleg az EU‑27, valamint
a csatalakozó és a tagjelölt országoknak nyújt
finanszírozást a kohéziós politika támogatására. Az
EIB-hitelek a kohéziós politika keretében nyújtott
támogatási eszközök fontos kiegészítői, mivel hasznos
közbenső eszközt jelentenek ezek és a kereskedelmi
bankok hitelei között.
Az EIB befolyása és támogatása széles körű. A
transzeurópai hálózatok, az energia és az éghajlatváltozás, valamint a környezetvédelem és a fenntartható közösségek támogatása mellett felöleli projektek finanszírozását a tudásgazdaságban (lisszaboni menetrend), az oktatásban és képzésben, valamint a K+F, az
innováció és az IKT területén, beleértve a kkv-k finanszírozását is. 2007 és 2009 között az EIB-hitelek több
mint felét energia- és közlekedési beruházási projektek kapták. A versenyképesség és a tudásgazdaság támogatása az EIB hitelezési tevékenységeinek ugyancsak fontos részét képviseli a konvergenciarégiókban.
Az EIB-támogatás fontosságát a pénzügyi válság még inkább kiemelte, és ennek eredményeként a konvergenciarégióknak nyújtott hitelezést növelték az EU gazdasági fellendülési tervéhez nyújtott EIB-hozzájárulás részeként. 2009-ben a
konvergenciarégióknak nyújtott hitelek összege 29,0
milliárd EUR volt, ami az EIB teljes hitelezésének 41%a, és 135 projektre terjedt ki. A jelenlegi programozási időszak kezdete óta a kohéziós országoknak nyújtott
EIB-hitelezés elérte a 65,9 milliárd EUR-t, és összesen
339 projekt részesült támogatásban.
A jelenlegi 2007–2013-as programozási időszak növelte
a bank szerepét a Bizottsággal közösen megvalósított
kezdeményezésekben, tanácsadási szolgáltatásokkal,
finanszírozástechnológiával és testre szabott pénzügyi
termékekkel erősítve a konvergenciát, különösen
az EU‑12 országokban. Ez felöleli a tervezést és a
programozást, beleértve a projektek előkészítéséhez
nyújtott technikai támogatást, a projektek értékelését,
a finanszírozástechnológiát és a nyomon követést.
Négy speciálisan kidolgozott kohéziós politikai közös
kezdeményezés, az úgynevezett „4 J” létesült az
Európai Bizottság (EB), az EIB/EIF és más nemzetközi
pénzintézetek között létrejött partnerségek alapján.
Ezek a következők: (i) JASPERS – az európai régiók
projektjeit támogató közös program (EIB, EB, Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank és KfW bankcsoport);
(ii) JESSICA – a közös európai támogatás a városi
területeken történő fenntartható beruházásokhoz (EIB,
EB és az Európa Tanács Fejlesztési Bankja), (iii) JEREMIE
– a mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató
közös európai források (EIF, EB); és (iv) JASMINE –
Joint Action to Support Micro-Finance Institutions in
Europe az európai mikrofinanszírozási intézmények
támogatásáról szóló együttes fellépés (EIF és EB).
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Ezenkívül azonban számos
kockázatmegosztó
eszköz
létezik, például a kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus, (RSFF) és a hitelgarancia a TEN közlekedéshez,
(LGTT). Ezeket a Bizottsággal
közösen fejlesztették ki,
és egymást kiegészítő EUcélkitűzéseket céloznak meg.
A finanszírozástechnológia
új, automatikusan megújítható eszközöket biztosít,
amelyek a finanszírozás típusa és a tevékenységek jellege
között jobb összhangot tesznek lehetővé, és biztosítják az
EU finanszírozási források piaci és ösztönző hatását.
A bevált technikai támogatási termékekre építve új technikai támogatási tevékenységeket alakítottak ki, amelyek rendszerint szorosan összefüggnek az EIB által finanszírozott projektekkel. Az Európai
Helyi Energiatámogatás (ELENA) mechanizmusa példa egy olyan új termékre, amely támogatja az állami beruházásokat az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások és a tiszta közlekedés területén. Az Európai PPP Szakértői
Központ (EPEC) is egy olyan kezdeményezés, amelyet a DG REGIO-val együttműködve dolgoztak ki. Az EPEC támogatja a köz- és magánszféra partnerségét az infrastrukturális beruházások terén a tudás, a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok megosztása és átadása útján.
Az európai területi együttműködés területén az EIB az EU balti-tengeri stratégiája (BSS) tervezésének, elindításának
és végrehajtásának kulcsfontosságú partnere, és úttörő szerepet vállalt a Bizottság által az Európai Tanács kérelmére
kidolgozott új makroregionális stratégia kidolgozásában. Az EIB hitelezési tevékenysége, technikai támogatás
kialakítása és az Északi Beruházási Bankkal (NIB) való fokozott együttműködés és részvétel útján járul hozzá ehhez a
stratégiához a BSS pénzügyi szakértői csoportjában és az ide vonatkozó északi dimenziós fórumokban való további
részvételben. Az EIB hasonlóan járul hozzá a Duna-stratégiához.

4.2 Az EIB kohéziós politikához adott támogatásának teljes összege1 (aláírt összeg)
2007
Millió EUR Az összes
%-ában

2008
Millió EUR Az összes
%-ában

11 691
75%
16 398
Kohéziós országok
3 898
25%
4 884
Nem kohéziós országok
15 588
21 282
Összesen
Az EIB részesedése a strukturális alapok társfinanszírozásában (SPL)
1 583
100%
2 612
Kohéziós országok
0
0%
1 400
Nem kohéziós országok
1 583
4 012
Összesen

77%
23%

2009
Millió EUR Az összes
%-ában
22 838

79%

6 212

21%

29 050
65%
35%

2 472
75
2 547

97%
3%

1 Beleértve a kkv-k és a közepesen feltőkésített vállalkozások számára nyújtott globális hiteleket
Forrás: Európai Beruházási Bank
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A mérési rendszerek azonban nem
tartanak lépést ezzel az új valósággal. A versenyképesség és a termelékenység középpontba állítása ellenére a legtöbb program továbbra is a létrejött munkahelyek számával méri a hatását. Ennek az a
kockázata, hogy torzítja a szakpolitika irányát a hosszú távúak helyett rövid távú célok előtérbe állításával és a hanyatló tevékenységek fenntartásával, ahelyett, hogy
az új tevékenységek irányába való
diverzifikációt támogatná (lásd a
bekeretezett részt). Az értékelési
adatok nagyobb tisztánlátást tesznek szükségessé a jövőben a vállalat- és innovációtámogatás céljairól, ennek megfelelően nagyobb
kötelezettségvállalással a beavatkozás hatásainak alapos értékelésére.

2.4 Közlekedési infrastruktúra
A hatékony közlekedési rendszerek hasonlóképpen
fontosak a tartós regionális fejlesztéshez. Tény, hogy a
lemaradó régiók számos problémája a nem megfelelő
közlekedési kapcsolatokból ered.
Egy régión belüli közlekedési hálózat ugyanolyan fontos, mint a külvilággal való kapcsolat, és meghatározza, hogy a vállalatok és az emberek mennyire kön�nyen jutnak hozzá a különféle típusú támogató szolgáltatásokhoz, valamint a társadalmi és kulturális javakhoz. A vidéki területek gyakran függnek a regionális központok elérhetőségétől, míg a városi területeknek a hatékony működéshez jó tömegközlekedési
rendszerre van szükségük.
Az elmúlt évtizedben azonban növekvő figyelem fordul a közlekedésből származó kibocsátás csökkentése
és az energiatakarékosság felé, ami a közlekedési módok közötti – konkrétan a közútról a vasútra való – váltás növekvő szükségességét eredményezi. A környezetvédelmi szempontok a városi tömegközlekedési
rendszerek előretöréséhez is vezettek, amit a jövőben
tovább kell erősíteni.
A közlekedési infrastruktúrára fordított beruházások
különösen fontosak a konvergenciarégiók (korábbi 1.
célkitűzés) számára. A legtöbb forrást továbbra is az
utakra fordítják, bár a vasút részesedése is jelentős.

Az EU‑1023 közlekedési problémái különösen nyomasztóak voltak a csatlakozás idején. A fő hiányosságot nem annyira a hálózat rései jelentették, mint inkább általános hiányosságok. Az utazási idők általában túl hosszúak voltak az utak és vasutak rossz állapota miatt, és mert nem a jelenlegi forgalomra tervezték őket. Különösen kevés volt a kétsávos országút, és
még kevesebb az autópálya. Lengyelországban például 2000-ben mindössze 358 kilométernyi autópálya
volt – csupán egyharmadával több, mint Dániában,
holott a lakosság 7-szer akkora.

Útépítés – jelentős eredmények az
EU‑15-ben, sok tennivaló az EU‑12-ben
Az 1. célkitűzés alá tartozó régiókban az előző
programozási időszakokban végrehajtott jelentős
beruházások ellenére az EU-ban a 2000–2006-os
időszak elején komoly eltérések maradtak meg az
ellátottság tekintetében, mind a régiók közötti gyors
utazási lehetőségeket, mind pedig a köztük való
hatékony kapcsolatokat illetően. Ez különösen így
volt Görögországban és Írországban, valamint az
EU‑10-ben.
Az utakra helyezett hangsúly miatt a kohéziós
politika az autópálya-építés jelentős finanszírozási
forrása volt. A kohéziós országokban megvalósított
6 034 kilométeres növekedésből (4 954 kilométer a

23 Az EU‑10 a 2004-ben csatlakozott tagállamokra vonatkozik, vagyis
az EU‑12-re Bulgária és Románia nélkül. Az osztályozás csak a
2000–2006-os időszakra bír jelentőséggel, ahol ezek az országok
mindegyike a programozási időszak közepén csatlakozott.
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korábbi kohéziós négyesnél24, 1 080 km az EU‑10ben), mintegy 4 691 km (a teljes érték 77%-a) az ERFA
és a kohéziós alap társfinanszírozásában jött létre.
Ennek eredményeként ezen országok autópályasűrűsége az EU-átlag 90%-áról 2000-ben annak 111%ára emelkedett 2006-ban. Spanyolországban mintegy
2 080 kilométernyi új autópálya épült, különösen
Andalucía nagyvárosait kötve össze és erősítve a
környező régiók fejlődését.
Az EU‑10-ben a finanszírozás zöme a rendes úthálózat
nemzetközi színvonalúra emelésére irányult, ami
például a Cseh Köztársaságban 7%-kal csökkentette
az átlagos utazási időt. A 2000–2006 közötti
időszakban közel 100 000 kilométernyi út épült
az ERFA támogatásával, de ebből csak 13% volt új
építésű. Az EU-10 országok autópálya-sűrűsége a
2000–2006-os időszakban az EU‑25 átlag 31%-áról
34%-ára emelkedett.
Miközben a kohéziós politika alapján nyújtott
finanszírozás javítja az EU közlekedési hálózatát,
és elősegíti a támogatásban részesülő régiók
gazdaságának fejlődését, világos, hogy az autópályasűrűség tekintetében nagyrészt utolérték a fejlettebb
régiókat. Az EU‑12 úthálózata még jelentős
javulásra szorul, de a közlekedési beruházásoknak
növekvő mértékben kell a fenntartható közlekedési
megoldásokra koncentrálniuk mind országos, mind
regionális szinten. Különös figyelmet kell fordítani a
szén-dioxid- és egyéb kibocsátások csökkentésére,
a zsúfoltság enyhítésére és az utak biztonságának
javítására, ami az utakon kívül egyéb közlekedési
módokban is beruházásokat igényel.

Vasút
A 2000–2006-os időszakban az EU‑15-ben az új
nagysebességű vasúti összeköttetések 56%-a az
ERFA és a Kohéziós Alap társfinanszírozásával jött
létre. Különösen Spanyolországban a nagysebességű
hálózat 471 kilométerről 1 594 kilométerre bővült,
és ez a növekmény teljesen a kohéziós politika
társfinanszírozásában valósult meg.
Ezek az új összeköttetések az utazási idők drámai
csökkentését eredményezték: Róma és Nápoly között
(csaknem felével, 114 percről 65 percre csökkent az
utazási idő) és Madrid és az andalúziai városok között
is (a Madrid és Malaga közötti utazási idő harmadával,
240 percről 160 percre csökkent).

Az ERFA és a Kohéziós Alap mintegy 7 260 kilométer
nem nagysebességű vasútvonal finanszírozásához is
hozzájárult. Ez jelentős beruházás annak tükrében,
hogy a teljes vasúti hálózat az ésszerűsítések
következtében 1 500 kilométerrel csökkent.
Bár a nagysebességű vasút komoly hatást gyakorolhat
az utazási időkre, az ERFA értékelése megállapította,
hogy a beruházási projekteket esetenkénti alapon kell
megvizsgálni és indokolni, csak azokban az esetekben
nyújtva finanszírozást, amelyekben a regionális
fejlesztést a kiszolgált fő központokon túl ösztönzik,
az EU stratégiai vasúti hálózatának fejlesztésének
finanszírozását más forrásokra hagyva (pl. a Kohéziós
Alapra és a TEN-T költségvetésére). A standard
vasúti beruházás mindenképpen gyakran jobb
választás, mert hasonló eredményeket olcsóbban és
gyorsabban ér el.

Városi tömegközlekedés – egy jó beruházás
A 2000–2006 közötti időszak elején a zsúfoltság akut
problémákat eredményezett az 1. célkitűzés alá tartozó régió nagyvárosaiban, különösen Athénban és
Dublinban, de Lisszabonban és Thesszalonikiben is.
Az utólagos értékelés szerint a kohéziós politika társfinanszírozása e városok tömegközlekedési rendszereiben jelentős eredményeket hozott mind gazdasági, mind társadalmi tekintetben.
Jó példa az athéni metró bővítése (lásd a bekeretezett
részt), a villamos megépítésével és az autóbusz-

Az athéni metró
A közlekedés zsúfoltsága akut probléma Athénban. Az
athéni metró építése, beleértve az ERFA és a kohéziós
alap által a 2000–2006-os időszakban társfinanszírozott
bővítéseket is, azt célozta, hogy a városban az autókkal
végrehajtott utazások napi számát 120 000-rel
csökkentsék. Ez az utazási időt átlagosan 20 perccel
csökkentette, enyhítette a parkolóhelyszűkét és a
járművek károsanyag-kibocsátását átlagosan 25%-kal
csökkentette.
Az autóállomány folyamatos bővülése azonban elfedi
ezeket az eredményeket. Ennek ellenére a metró
megépítése, azzal összehasonlítva, hogy milyen
lenne a helyzet metró nélkül, jelentősen javította
az athéni lakosok életminőségét. Növelte a turisták
számát, közvetlenül és közvetve mintegy 600 állandó
munkahelyet hozott létre, és ösztönzést adott azon
területek gazdasági fejlődésének, amelyek korábban
tömegközlekedési eszközökkel nem voltak elérhetők.

24 Spanyolország, Görögország, Portugália és Írország
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és trolibuszállomány megújulásával együtt, ami
jelentősen az alá csökkentette a városi forgalmat,
mint ami e nélkül lett volna.

együttműködés 2007-ben e szakpolitika három
célkitűzésének egyike lett. A 3 fő cselekvési terület a
következő:

Kikötők és repülőterek – a legjobb beruházás
az átfogó hálózathoz kapcsolásuk

••

Az „A” cselekvési terület (határon átnyúló
együttműködés) célja azon „rések kitöltése”,
amelyek gazdasági, társadalmi és kulturális
tekintetben elvágják egymástól a közösségeket.
Az utólagos értékelés megállapította, hogy a
nemzeti politikák gyakran elhanyagolják a határ
menti területeket, és ennek következtében
ezek gazdasága gyakran hátramarad. Az ERFA
finanszírozása a jelenlegi időszakban 5,6 milliárd
EUR-t tesz ki.

••

A „B” cselekvési terület (transznacionális
együttműködés) célja a régió nagy csoportjai
közötti együttműködés elősegítése. A 13 program,
amelyek együttes költségvetése 1,8 milliárd EUR,
olyan területekre terjed ki, mint a balti-tengeri, az
alpesi és a földközi-tengeri régiók.

••

A „C” cselekvési terület (régiók közötti
együttműködés plusz Interact, ESPON és
a jelenlegi időszakban URBACT [különféle
csere- és elemzési hálózatok]) célja, 445 millió
EUR költségvetéssel, a kohéziós politikák
hatékonyságának javítása a regionális és helyi
hatóságok közötti tapasztalatcsere útján.

Az egyéb közlekedési módok esetében az ERFA
hozzájárulása nehezebben mérhető, de ez segített
finanszírozni 31 repülőtér korszerűsítését az EU
egészében, amelyek közül szinte valamennyi az 1.
célkitűzéshez tartozó régiókban található, valamint 45
kikötő modernizálását, amelyek közül 33 található az
1. célkitűzés és 12 a 2. célkitűzés alá tartozó régiókban.
Az utólagos értékelés azonban arra a megállapításra
jutott, hogy e beruházások gazdasági és társadalmi
haszna nem egyértelmű. Tény, hogy mivel a
repülőterek és kikötők esetében a bővülés gyakran
üzleti megtérülést eredményez, a szóban forgó
régió számára megvalósuló társadalmi és gazdasági
hasznot a finanszírozás nyújtása előtt ki kell mutatni.
Az értékelés azt is megállapította, hogy a multimodális
kapcsolatok gyakran nagyobb hasznot hoznak, mint
maga a kikötő vagy a repülőtér bővítése. Végül,
a közúti és vasúti összeköttetést e létesítmények
bővítésével egyidejűleg kell javítani.

Az irányítás és a stratégiai
összehangolás kihívást jelent
A közlekedési projektek irányítása jellemzően magas
költségük és hosszú megvalósítási idejük miatt
gyakran jelent kihívást. Különösen így van az új
infrastruktúrák esetében, ahol az építés folyamata
a tervezéstől a megvalósításig tíz évig vagy még
hosszabb ideig is tarthat, egynél több hétéves
programozási időszakot ölelve fel. Ez önmagában is
ahhoz vezethet, hogy jelentős projekteket halasztanak
el kisebb jelentőségűek kedvéért. Regionális szinten
további kihívást jelent a kiadásoknak a nemzeti
közlekedési politikával való összehangolása és
koherenciájuk biztosítása.

2.5 Az Interreg és a területi
együttműködés
A közösségi kezdeményezéstől a kohéziós
politika teljes célkitűzéséig
A határok mesterséges akadályt képeznek a fejlődés
útjában. Ezeknek az akadályoknak a leküzdése és az
országok és régiók közötti kapcsolatok ösztönzése
hosszú ideje a kohéziós politika fontos célja. A területi

A 2000–2006 közötti Interreg III értékelése25 a
fontos felismeréseket kínál az előző programforduló
eredményeihez, valamint ötleteket ad jobbításokhoz.
A tárgyidőszakban 115 200 munkahely megőrzéséhez
és közel 5 800 új vállalkozás megalakulásához járult
hozzá, és további 3900-hoz támogatást nyújtott. Az
együttműködési témákkal foglalkozó eseményeken
több mint 544 000 személy vett részt.
Az együttműködéshez további segítséget nyújtott
a közel 12 000 hálózat létrehozása, ami mintegy
1 285 a határokon átnyúló vagy transznacionális
témákkal foglalkozó terv kidolgozását és közel 63 000
megállapodás megkötését eredményezte.
A határ menti területeken több mint 18 000 kilométer
utat, vasutat és járdát építettek meg vagy
korszerűsítettek, távközlési és környezetjavítási
beruházásokat valósítottak meg, és több mint 25 000
helyi és regionális kezdeményezéshez nyújtottak
támogatást.

25 http://ec.europa.eu/regional_polic y/sources/docgener/
evaluation/expost2006/interreg_en.htm
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Az Interreg ily módon jóval túllépett a kölcsönös tanuláson, és nagyszámú innovatív projektet támogatott az EU‑15-ben, míg az EU‑10-ben az együttműködés új formáit kezdeményezte az érintett területek között, és hosszabb távú együttműködési megállapodásokat hozott létre.
Több nehézséggel járt az intézményi együttműködési
megállapodások kialakítása az új határterületeken
(vagyis az EU‑15 és az EU‑12 régiók között), valamint
a közös stratégiákban és célkitűzésekben való
megállapodás.
Az értékelés azonban azt is megállapította, hogy
a szakpolitikai tanulást erősíteni lehetett volna, ha
szorosabb kapcsolatokat alakítottak volna ki a főbb
programokkal, mivel a programok végrehajtása során
szerzett tapasztalatokból nyert tudás túlságosan
gyakran maradt meg az Interreg közösségen belül.

A további fejlődés fő területei
Az értékelésből a politika jövőbeli tervezéséhez és
folytatásához nyert tanulságok a következők:
••

A területi együttműködésnek világosabb és
reálisabb szakpolitikai célokat kell kitűznie,
amelyek összhangban vannak a rendelkezésre
álló forrásokkal, ami egyebek között a régiók,
mint például az az EU‑15 és az EU‑12 régiók
körülményei közötti különbségekből eredő
nehézségek elismerését jelenti.

••

Ahhoz, hogy hatékonyabbak legyenek, a
programoknak jobb és célirányosabb stratégiákat
kell meghatározniuk, ami az együttműködési
területek szükségleteinek megállapítását, valamint
konkrét és mérhető célok meghatározását
jelenti. Ez kritikus jelentőségű ahhoz, hogy a
beavatkozások hatását számszerűsíteni lehessen.

••

A finanszírozott intézkedéseket jobban össze
kell hangolni más EU‑támogatásban részesített
programokkal az együttműködési területeken,
hogy biztosíthassák a kompatibilitásukat, és
érvényesíthessék a potenciális szinergiákat.

••

Bebizonyosodott, hogy a tapasztalatok és jó
gyakorlatok cseréje, ami a régióközi programok
egyik fő jellemzője, értékes, és hasznosan
kibővíthető a főbb programokra, javítva a politikai
döntéshozatalt.

3. Az EU-polgárok jólétéért folytatott
munka
Az ESZA az egyének közvetlen támogatásának és
az elhelyezkedéshez, oktatáshoz, képzéshez való
hozzáférésüknek, az esélyegyenlőségnek és a
szerkezeti reformok finanszírozásának fő forrása az
EU-ban. Az ESZA utólagos értékelése megállapította,
hogy a támogatás növeli az EU-prioritások érdekében
végzett nemzeti intézkedéseket, tágítja a hatókörüket,
támogatja a szakpolitikai reformokat és az innovációt
és elősegíti a jó kormányzást a partnerségi elv és az
eljárások megújítása útján.
A foglalkoztatás az emberek fontos problémája az
EU egészében. Az ESZA megalapítása óta foglalkozik
ezzel a gonddal, segíti a munkanélküliek álláshoz
jutását, a munkavállalókat, hogy megtartsák a
munkahelyüket, a hátrányos helyzetűek munkához
jutását, a családi és a szakmai élet közötti egyensúlyt,
ösztönözve a foglalkoztatási, képzési és oktatási
rendszerek korszerűsítését.

Az ESZA támogatja az embereket
A 2000 és 2008 közötti 9 évben az ESZA több mint
82 millió26 embert támogatott különböző módokon.
Írországban, Portugáliában és Spanyolországban
minden évben a munkaképes korú lakosság
egytizede kapott ESZA-támogatást. Az EU egészében
a kedvezményezettek közel 50%-a volt nő, sőt egyes
tagállamokban (Málta, Litvánia, Írország, Portugália,
Görögország és Ausztria) ez az arány meghaladta
az 55%-ot. A kedvezményezettek mintegy 60%-a
volt munkanélküli. Mintegy 40%-uk talált munkát a
beavatkozás vége után azonnal, és az értékelések27
szerint még sokkal többen jutottak munkához az
intézkedés befejezésétől számított 12 hónapban.
A jelenlegi programozási időszakban az ESZAtámogatásban részesülő inaktívak aránya magasabb,
26 A 2000–2006 közötti programozási időszakban 75 millió személy
részesült támogatásban; 7,2 millióan már a 2007-ben kezdődött
programozási időszak alatt kaptak támogatást. A 2000–2006ban megvalósult programok alapján 2007-ben és 2008-ban
támogatásban részesült személyek számáról nincsenek adatok.
Ezek az adatok nem veszik figyelembe a kétszeres számbavételt,
amelynek mértéke nem ismeretes: lehetséges, hogy a résztvevők
egynél több ESZA-beavatkozásból profitáltak.
27 Jellemzően a munkanélküli résztvevők fele vagy ennél nagyobb
hányada talál állást a beavatkozás befejezésétől számított 12
hónapon belül. Ez programonként és a munkanélküli személy
típusától függően változik (a tartós munkanélküliség különösen
nehéz lehet), de a tartomány 40% és 80% között van. Forrás:
Reporting on ESF interventions in the EU. The European Social
Fund and Active Labour Market Policies and Public Employment
Services, Bernard Brunhes International (BBI), 2010.
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mint 2000–2006-ban. 2007-ben és 2008-ban a
támogatott programokban résztvevők harmada volt
inaktív, míg az előző időszakban csupán 6%-uk. 2009ben ez az arány 42%-ra emelkedett.
Az ESZA kibővítette a nemzeti programok hatókörét,
a támogatott csoportok közé tartoztak a fogyatékkal
élők (pl. az Egyesült Királyságban és Írországban), a
tartós munkanélküliek és a nők (pl. Magyarországon),
az elítéltek (pl. Máltán és Olaszországban), a
szakképzettség nélküli fiatalok (Hollandiában), a
munkavállalók (Észtországban), valamint a kis- és
mikrovállalatok (Németországban, Svédországban és
Belgiumban).
A 2000–2006-os időszakra vonatkozó utólagos
értékelés becslése szerint az EU munkaképes korú
lakosságának 65%-a olyan helyeken él, ahol az állami
foglalkoztatási szolgálatokat ESZA-támogatással
erősítették, és 68%-a olyan helyeken, ahol a képzési
rendszereket fejlesztették, míg az oktatási rendszerek
javításai a 6–18 éves népesség 25–30%-ára terjedtek
ki.

3.1 Munkaerő-piaci beilleszkedés
Az ESZA az aktív munkaerő-piaci politikát (ALMP) támogatva segíti az emberek belépését vagy visszatérését a munkaerőpiacra, a munkanélküliség megelőzésére és leküzdésére, a foglalkoztatás növelésére és
a foglalkoztathatóság megtartására irányuló intézkedéseket is beleértve. Ezeket az intézkedéseket jelentős részben az állami foglalkoztatási szolgálatok útján
valósították meg az EU egészében.
2000–2006 között 18 milliárd EUR-t fordítottak
az aktív munkaerő-piaci politika céljaira. A 2007–
2013-as időszakra az aktív munkaerő-piaci politika
bevonásával megvalósuló programok aránya 90%-ra
nőtt a 2000–2006-os 71%-ról.
Az ESZA felhasználásával 2000–2006-ban
következőket valósították meg:

a

••

személyre szabott szolgáltatások és integrált cselekvési tervek;

••

képzések a munkanélküliek, a munkanélküliség
kockázatának kitett és az inaktív személyek részére;

••

a közvetlen munkahelyteremtés és a munkahelyek megőrzése, az új vállalkozások alapításának elősegítése, a foglalkoztatás támogatása és

a munkaerőpiacról kiszorultak beilleszkedésének
elősegítése;
••

aktív intézkedések meghatározott célcsoportok,
mint például a fiatalok vagy a fogyatékkal élők
számára.

A tárgyidőszakban az ESZA társfinanszírozásával
megvalósult
aktív
munkaerő-piaci
politikai
tevékenységek mintegy 28 millió személyre terjedtek
ki, ezek fele volt nő, négyből három munkanélküli
és tízből négy 25 év alatti fiatal28. Átlagosan a
munkanélküliek harmada vett részt minden évben
az ESZA által támogatott programokban az EU-ban.
A tagállamok által végzett értékelések a támogatás
kedvező hatásait mutatják. Mint feljebb megjegyeztük,
a képzési programok résztvevőinek mintegy 40%-a
közvetlenül a program után munkahelyet talált, és
még többen a rákövetkező hónapokban.
Az ESZA különösen azokat az intézkedésekhez
nyújtott segítséget, amelyek a munkahely kereséséhez
támogatást igénylő hátrányos helyzetű csoportokra,
mint például a tartós munkanélküliekre irányultak.
Ausztriában a nők 64%-a és a férfiak 60%-a talált
munkát a képzés befejezésétől számított 9 hónapon
belül a „Munkanélküliség megelőzése és leküzdése”
prioritás alapján. A következő 9 hónap vizsgálata azt
mutatta, hogy az emberek 69%-a több mint 3 hónapig
munkaviszonyban maradt. Az Egyesült Királyságban a
3. célkitűzés mind a foglalkoztatottak, mind a munkanélküliek számára nyitott angliai programjának intézkedéseivel kapcsolatban a támogatott kedvezményezettek körében végzett felmérés kimutatta, hogy
a foglalkoztatottak aránya a tanfolyamot elvégzők között a kezdeti 41%-ról (a tanfolyam megkezdésekor),
annak befejezésekor 56%-ra, 4–8 hónappal később
pedig 61%-ra emelkedett. A program azonban kisebb
hatást gyakorolt az inaktívakra. A programokban részt
vevők 19%-a volt inaktív a tanfolyamok kezdetén, ez a
tanfolyamok végén csak 14%-ra csökkent, és 4–8 hónappal később kis mértékben, 15%-ra emelkedett29.
A rövidített munkaidőt (Kurzarbeit) kombináló
intézkedésekhez nyújtott ESZA-támogatás értékelése
Németországban arra a megállapításra jutott, hogy
átlagosan az ESZA-programokat elvégző személyek
kissé nagyobb része (44%) volt munkaviszonyban
28 Reporting on ESF interventions in the EU. Active Labour Market
Policies and Public Employment Services (Jelentés az ESZAtámogatásokról az EU-ban. Aktív munkaerő-piaci politikák és állami
foglalkoztatási szolgálatok), Bernard Brunhes International, 2010.
29 Department for Work and Pensions (Munka- és Nyugdíjügyi
Minisztérium), 376. sz. jelentés, Európai Szociális Alap 3. célkitűzés,
az Angliára vonatkozó 2005. évi kedvezményezetti felmérés, 2006.
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Németország: a „Türingia-modell”
A német Szövetségi Foglalkoztatási Hivatal
(Bundesagentur für Arbeit) türingiai településekkel
együttműködve egy sor projektet valósított meg,
hogy a munkanélkülieket közvetlenül bekapcsolja
a munkaerőpiacba. A háromszakaszos modell az
alapképesítést, a munkaközvetítést és az ehhez
kapcsolódó munkahelyi képzést kapcsolta össze. E
többszakaszos megközelítést egy tanulmány alapján
dolgozták ki, amely szerint az egyén és az adott
munkahely szükségleteihez szabott rövid időn belül
megszerezhető képesítéseknek van a legnagyobb
esélye a sikerre. A program bevezetését követően 4
évvel elvégzett felmérés megállapította, hogy a képzés
befejezésétől számított 6 hónapon belül a résztvevők
42%-a talált állást.

Gyermekgondozási szolgáltatások
Írországban
Írországban a nemekkel kapcsolatos ESZA-támogatás
felét a hátrányos helyzetű területek gyermekgondozási
szolgáltatásai minőségének javítására fordították
közösségi alapú projekteket támogatva, a képzett
gyermekgondozási szakemberek fizetési költségeit
fedezve. Ez nemcsak a gondozott gyermekek
számának növekedését eredményezte, hanem számos
helyi gyermekgondozási hálózat létrehozását is (20
partnerség alakult a Southern és Eastern régióban
és 17 a Border, Midland és Western régióban)
ezenkívül több országos, nem jogszabályon alapuló
gyermekgondozási szervezet kapott támogatást
(mindkét régióban 7–7).

két évvel később azokhoz képest, akik nemzeti
programokat végeztek el (nem egészen 40%)30.

rugalmasak, hogy megfeleljenek az érintett célcsoport
konkrét szükségleteinek33, 34.

Számos ESZA-támogatású intézkedés tartalmazta a
támogatás személyre szabását, hogy jobban össze
lehessen egyeztetni az emberek képzettségét a
rendelkezésre álló munkahelyekkel. Ez gyakran
átvezetett a képzésbe, egy adott munkahelyre irányuló
képzést ajánlottak, mielőtt az egy személy általános
foglalkoztathatóságának növelésére irányult.

Az emberek mobilitásának elősegítése

Az olaszországi munkanélküliek képzéséről készült
értékelés megállapította, hogy a képzést elvégzők
jelentősen nagyobb részének volt munkahelye egy
évvel később, mint a kontrollcsoport tagjainak31. A
munkanélküliek szakmai továbbképzéséről készült
hasonló németországi értékelés megállapította, hogy
a programokban részt nem vevő munkanélküliekhez
képest az ESZA által támogatott programok résztvevői
átlagosan közép- és hosszú távon sikeresebbek voltak
a munkaerőpiacon32.
Az
ESZA-t
a
vállalkozások
létrehozásának
támogatásához is felhasználták. A vállalkozásindítások
támogatásával foglalkozó hamburgi 2007–2013as operatív program értékelése szerint az ESZAtámogatású projektek a támogatást általában a
migránsok és különösen a női migránsok konkrét
szükségleteihez és jellemzőihez szabták, ellentétben
a nemzeti programokkal, amelyek nem voltak elég
30 IAB Forschungsbericht 3/2009, Qualifizierungsmaßnahmen
während Kurzarbeit nach endgültigem Arbeitsausfall.
31 Tanulmány a humántőkébe irányuló ESZA-befektetések hozamáról,
76. o., 2010.
32 IAB Forschungsbericht 1/2009, Evaluation der Förderung
beruflicher Weiterbildung im Rahmen des ESF-BA Programms

A földrajzi és foglalkozási mobilitás javíthatja az
emberek esélyét, hogy munkahelyet találjanak,
növeljék szakmai képzettségüket, és jobban
megfeleljenek a munkahely követelményeinek.
Az előző programozási időszakban az ESZA által
támogatott mobilitási intézkedések támogatások,
ösztöndíjak vagy ösztönző programok formájában
közel 220 000 embernek nyújtottak segítséget,
hogy külföldre költözzenek vagy új munkahelyre
kerüljenek. További 450 000 ember kapott
képzést vagy útmutatást, ami növelte mobilitási
lehetőségüket. A mobilitással kapcsolatos támogatási
intézkedésekben közel 17 000 szervezet (nagyrészt
cégek) vettek részt35.

A munka és a magánélet egyensúlyának
javítása
A szakmai és magánélet közötti egyensúly az elmúlt
években az egyéni jólét egyre fontosabb elemévé
vált. Különösen érvényes ez azokra, akikre gondozási
feladatok hárulnak, vagy akik számára a támogatás
33 Ad-hoc-Evaluierung der Aktion A.5 — Forderung des
Unternehmergeistes — im Rahmen des ESF-OP Hamburg 2007–
2013
34 PAG Uniconsult, The Impact of Structural Funds on Employment,
Záró jelentés, 2007. augusztus.
35 Reporting on ESF interventions in the EU. The European Social
Fund and labour mobility. (Jelentés az ESZA-támogatásokról az EUban. Az Európai Szociális Alap és a munkaerő-mobilitás), Bernard
Brunhes International, 2010.
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A lengyelországi Állami Foglalkoztatási
Szolgálat

Pályaválasztási tanácsadás Flandriában
és Brandenburgban

A lengyelországi Állami Foglalkoztatási Szolgálat (PES)
teljesítménye javul 2004 óta. Az állást keresőknek
nyújtott támogatást és a munkanélküliek képzését
jelentős mértékben bővítették, kiterjesztve az aktív
munkaerő-piaci intézkedésekre, és a munkaadóknak
nyújtott támogatásokat is növelték. Ennek érdekében
csaknem 20 000 PES-alkalmazott részesült képzésben,
és szerzett új készségeket és szakértelmet, és az egész
szervezetet átalakították. Az ESZA nélkül egyik sem lett
volna rövid időn belül lehetséges. A munkanélküliek
és a munkaadók körében végzett felmérések a PES
szolgáltatásaival való nagyobb fokú elégedettséget
jeleztek.

Flandriában a régió egészében elszórt 16 pályaválasztási
tanácsadási központot társfinanszírozott az ESZA
a 2000–2006-os időszakban. Ennek leginkább
kézzelfogható hatása a pályaválasztási tanácsadás
létrehozása volt a régióban.

teszi lehetővé a munkaerőpiacra való belépést vagy
visszatérést. Ez a támogatás növekvő számú nőnek
segíti elő, hogy munkába álljon, és ily módon az egy
főre jutó GDP növelésének kulcsfontosságú tényezője.
A 2000–2006-os időszakban az ESZA-finanszírozásból
1,2 milliárd EUR, a nemek egyenlőségével kapcsolatos
uniós intézkedések költségvetésének 26%-a irányult
a munka és a magánélet egyensúlyának javítására a
gyermekellátó intézmények, a foglalkoztatás rugalmas
formái és a rugalmas munkaidő támogatása útján. Az
ESZA speciális szerepet játszott a kísérleti programok
elősegítésében, mint például Görögországban, ahol
egész napos általános iskolát és napközi ellátást
vezettek be a kisebb gyermekek számára, lehetővé
téve édesanyjuk munkába állását.
A 2000–2006. évi ESZA operatív program
kedvezményezettjeiről készült angliai felmérés
megállapította, hogy ötből egy (22%) résztvevőnek
van olyan gondozási feladata, amely korlátozza napi
tevékenységeit és hogy milyen munkát végezhet.
Többségük (76%) nő volt, és négyből egy (24%)
gyermekét egyedül nevelő szülő. Az intézkedések
eredményeként az érintett nők vagy munkát találtak,
vagy inkább hajlandók voltak munkát keresni, vagy
pedig úgy érezték, jobb az esélyük, hogy munkahelyet
találjanak.

Az ESZA mint a változások katalizátora:
rendszereknek nyújtott támogatás
Az ESZA hatásait nehezebb számszerűsíteni innovatív
intézkedések vagy strukturális reformok esetében, de

Brandenburgban a kkv-knak nyújtott újfajta
szolgáltatásokat tesztelték az INNOPUNKT kísérleti
projekttel. Ezek magukban foglalták a tanácsadást,
a munkaerő-közvetítést, a mentorálást és a képzést.
Az értékelés szerint e szolgáltatások 60%-a az
ESZA-támogatás befejezése után is folytatódik, és
a kedvezményezettek 85%-a állította, hogy a
szolgáltatások fenntarthatók és hasznosak is a jövőre
nézve.

gyakran hosszabb ideig maradnak fenn, és nagyobb
ösztönző hatással rendelkeznek.
Az ESZA-nak a foglalkoztatási és oktatási
rendszerekhez nyújtott támogatása egyrészt
az intézményi rendszer javítására irányult, hogy
javítsák a munkaerő-piaci kereslet és kínálat
összhangját, másrészről a képzési és oktatási rendszer
korszerűsítésére, hogy a globalizált gazdaságban
szükséges képzettségeket nyújtsák, és gyorsabban
alkalmazkodjanak a munkakörök változásaihoz.
A finanszírozást a következőkre használták fel: a)
annak elősegítése, hogy a helyi kezdeményezések
és hálózatok jobban jelezzék előre a munkaerő-piaci
fejleményeket, kihasználva a különböző érintettek
erősségeit és kompetenciáit; b) a rendszerek
korszerűsítésének támogatása, mint például az állami
foglalkoztatási szolgálatok megreformálása, hogy
rugalmatlan bürokráciákból a szükségletek által
vezérelt szolgáltatásokká váljanak és c) a szakképzési
programok korszerűsítésének támogatása, hogy
jobban képesekké váljanak az alkalmazkodásra a
jövőben, és tükrözzék az oktatási és képzési rendszerek
átjárhatóságát.
A 2000–2006-os időszakban mintegy 5,1 milliárd
EUR-t költöttek a munkaerőpiac és az oktatási
rendszer
megreformálására36,
ennek
55%-át
fordították a foglalkoztatás növelését lehetővé tevő
feltételek javítására, 24%-át a helyi foglalkoztatási
36 Reporting on ESF interventions in the EU. Active Labour Market
Policies and Public Employment Services (Jelentés az ESZAtámogatásokról az EU-ban. Aktív munkaerő-piaci politikák és állami
foglalkoztatási szolgálatok), Bernard Brunhes International, 2010.
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3.2 Társadalmi befogadás

Társadalmi integráció Angliában
Anglia 2000–2006. évi, 3. célkitűzés szerinti
programja az ESZA-költségvetés jelentős részét
olyan személyeknek juttatta, akiknek számára az
elhelyezkedés nehézségeket okoz. Összességében
a résztvevők kétharmada volt hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetű – egyedülálló
szülő vagy gondozó, etnikai kisebbséghez tartozó,
fogyatékkal élő vagy tartósan beteg. A résztvevők
mintegy 29%-a egy vonatkozásban volt hátrányos
helyzetű, 21%-uk két és 16%-uk három vagy
több vonatkozásban. A többszörösen hátrányos
helyzetűek esetében több mint kétszer akkora volt
annak valószínűsége, hogy a programhoz való
csatlakozásukkor inaktívak voltak, és sokkal kisebb volt
az esélyük, hogy foglalkoztatják őket (12%, szemben
40%-kal)1. Az értékelés megállapította, hogy az ESZAfinanszírozású projektek sikeresen foglalkoztak a
halmozottan hátrányos helyzetűekkel, és az ESZA
hozzáadott értékét az alábbiakban határozta meg:
••

szolgáltatások nyújtása több ember számára;

••

jobb minőségű ellátás, beleértve a szélesebb
ajánlott szolgáltatásválasztékot;

••

az egyénekre szabott támogatás fokozottabb
előtérbe állítása, intenzívebb támogatás, jobb
minőségű berendezések;

••

a kiegészítő finanszírozás erősebb húzóereje.

1 Department for Work and Pensions (Munka- és
Nyugdíjügyi Minisztérium), 376. sz kutatási jelentés,
Európai Szociális Alap, 3. célkitűzés, Anglia 2005. évi
kedvezményezetti felmérése, 2006.

kezdeményezésekre és 21%-át az állami foglalkoztatási
szolgálatok korszerűsítésére.
Az ESZA a rendszerek megreformálására szolgáló kiadásainak mind a mértéke, mind pedig a mintája különböző volt az egyes tagállamokban, azt a tényt tükrözve, hogy a munkaerő-piaci intézmények összetettek, és a nemzeti hagyományokban gyökereznek.
Ezt a korszerűsítésre irányuló erőfeszítéseknek figyelembe kell venniük és alkalmazkodniuk kell hozzájuk.
Az ESZA erre vonatkozó hatásait ezzel a háttérrel kell
megítélni.
Míg Lengyelországban az ESZA-t alkalmazzák
az állami foglalkoztatási szolgálatok egészének
megreformálására, a passzív helyett az aktív
intézkedések központba állítására, az EU‑15-ben
különösen a szervezeti innováció támogatására és
konkrét rések kitöltésére használják.

Az ESZA egyik feladata a hátrányos helyzetű személyek társadalmi befogadásának erősítése, annak biztosítására, hogy hosszú távon javuljanak a munkában maradásuk esélyei. A 2000–2006-os időszak utólagos értékelése szerint jelentős erőfeszítéseket tettek
a társadalmi befogadás megvalósítására, különösen a
programok időközi áttekintése után.
A 2007–2013-as időszakban az ESZA egyik prioritása
valamennyi tagállamban a társadalmi befogadás
(amelyre 9980 millió EUR-t fordítanak), vagy legalábbis
átfogó prioritásokon belül jelentős intézkedéseket
terveznek
ezzel
kapcsolatban
(pl.
Dánia).
Spanyolországban az egész operatív programot a
„társadalmi kirekesztés elleni fellépésnek” szentelik. A
tevékenységek a hátrányos helyzetűek, mint például
az etnikai kisebbségek, migránsok, egészségügyi
problémákkal vagy fogyatékkal élők, büntetett
előéletűek, idősebbek, hajléktalanok, egyedülálló
szülők és gyermeküket egyedül nevelők széles körére
terjednek ki.
Az ERFA is nyújt támogatás a sebezhető csoportok
társadalmi integrációjára, kiegészítve e tekintetben
az ESZA tevékenységeit az infrastruktúrába irányuló
beruházások finanszírozásával. Például az Eastern
Scotlandben, Liguriában és Gelderlandban indított
programokban szerepel művelődési házak építése,
amelyek a migránsok sajátos szükségleteit elégítenék
ki. Ezenkívül a genovai (Liguria) Don Bosco Intézet
egy sor szolgáltatást (oktatás, sport és kulturális
létesítmények és gyakorlati támogatás) nyújt a
népesség különböző részeinek, köztük a fiataloknak
és az idősebbeknek, a fogyatékkal élőknek és a
migránsoknak).
A koordináció nyílt módszeréhez nyújtott ESZAtámogatás utólagos értékelése a társadalmi befogadás vonatkozásában arra utalt, hogy a beavatkozás fő
típusai a „Munkanélküliség csökkentése és a foglalkoztathatóság növelése” valamint az „Oktatási és képzési hátrányok leküzdése” címszavak alatt szerepeltek.
Az értékelés részeként végrehajtott online felmérés37
feltárta, hogy a fő célcsoportok a fiatal munkanélküliek (49%) és a tartós munkanélküliek (45%) voltak.
A londoni ESZA-támogatás értékelése kimutatta,
hogy az ESZA-finanszírozású intézkedések középpontjában a legalacsonyabb képesítésű fiatalok állnak. Az e csoporthoz tartozó résztvevők mintegy
37 Az ESZA-nak a szociális koordináció nyílt módszeréhez (OMC)
nyújtott támogatásának utólagos értékelése, 38–39. o.
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Az útvonal alapú megközelítés
– Conciliation Famille Handicap
(Franciaország)
Az útvonal alapú megközelítések célja, hogy az
embereket közelebb hozzák a munkaerőpiachoz a
védettből a nem védett munkába történő átvitelükkel,
és munkát keresve számukra szociális gazdasági
szervezetekben vagy önfoglalkozóként.
A projekt támogatást adott fogyatékkal élő
gyermekekkel élő családok (elsősorban anyák)
részére, információt és képzést nyújtva részükre
a fogyatékosságról. A végső cél az érintett szülők
készségeinek fejlesztése és hivatalos elismerése
volt. Szülői szervezetek és képzési központok
közösen támogatták a projektet, és együttműködtek
a fogyatékos gyermekek szüleit foglalkoztató
vállalatokkal, ösztönözve őket a munkaidő
és a munkafeltételek a körülményekhez való
hozzáigazítására.

67%-a szerzett alapvető képzettséget (az élethez való
készségek), míg a más csoportokra irányuló nemzeti
programokban jóval alacsonyabb eredményességi rátákat valósítottak meg (pl. a hajléktalanoknál 28%, a
családoknál 23%). Ugyanez érvényes a migránsokra
(24%) és az etnikai kisebbségekre (20%) irányuló
ESZA-finanszírozású intézkedésekre. Az értékelés szerint e csoportok esetében a fennálló kulturális attitűdök megváltoztatására van szükség, és a beavatkozást e célra kell irányítani.

A különleges bánásmódot igénylő
személyek beillesztése
Fogyatékkal élőknek szóló intézkedésekre 2000–
2006-ban az ESZA-ból mintegy 3,7 milliárd EUR-t fordítottak, amelyet 4,8 milliárd EUR nemzeti és magán
társfinanszírozás egészített ki.
Az ESZA 2004–2006. évi észtországi programjának a
speciális bánásmódot igénylő személyekre gyakorolt
hatásainak értékelése megállapította, hogy az egyéni megközelítés a döntő, és a halmozottan hátrányos
helyzetűeknél egyénenkénti megközelítést kell alkalmazni a leghatékonyabb megoldás megtalálásához38.

EQUAL
Az EQUAL közösségi kezdeményezés célja a
változások elősegítése és a munkaerő-piaci hátrányos
megkülönböztetés és kirekesztés elleni harc. Az
utólagos értékelés megállapítása szerint az EQUAL
nagyon sikeres volt a nagyszámú hasznos újítás
kidolgozásának és a szakpolitikákba való beépítésének
lehetővé tételében. Az EQUAL jó gyakorlatokat
tartalmazó adatbázisát átadták a döntéshozóknak és a
gyakorlati szakembereknek. Az értékelés 924 innovatív
megközelítésről számolt be, amelyek közül 783 a
társadalmi befogadáshoz, 141 az esélyegyenlőséghez,
továbbá 285 a tapasztalatok szakpolitikákba történő
beépítéséhez kapcsolódott, mely utóbbiak közül 211
a társadalmi integrációt és 74 az esélyegyenlőséget
szolgálta.
Az EQUAL inkább a politikákra és a rendszerekre
gyakorolt pozitív hatást, mintsem munkahelyek
létrehozására. Ezek közé tartoztak a jogszabályi
változtatások (mint például innovatív hitelés támogatási mechanizmusok biztosítása a
munkanélküliek, migránsok és romák számára;
valamint pénzügyi ösztönzők sebezhető csoportok
munkaerő-piaci részvételének növelésére), új
szakpolitikák, az EQUAL elveinek beillesztése az új
szakpolitikákba és új ESZA operatív programokba.
Az EQUAL kihatott az oktatási és képzési
rendszerekre és a munkaerő-piaci közvetítő és
támogató szolgáltatásokra is, és bizonyos operatív
változtatásokat eredményezett a foglalkoztatási és
közszolgáltatásokban. Az EQUAL ezenkívül hozzájárult
az irányítás minőségének és a professzionalizmusnak
a növeléséhez a civil társadalom szervezeteiben.
Az EQUAL a kapacitásépítés fontos eszköze volt a
program résztvevői számára – különösen az EU‑10ben –, és tartós hatást gyakorolt a figyelem felkeltésére
és a gondolkodási sémák megváltoztatására.
Ezenkívül az EQUAL a közösségi hozzáadott érték
forrása volt, mivel katalizátorként működött olyan
csoportok finanszírozásában, amelyek egyébként
nem sokat kaptak volna, forrásokat biztosítva a
beavatkozás új területeihez, új partnerségeket
teremtve, tudatosítva a cselekvés új módjait, és
ösztönözve a gondolkodásmód változtatását,
praktikus megoldásokat dolgozva ki a problémákra, és
betömve a nemzeti politikák réseit, vagy kiegészítve a
nemzeti intézkedéseket.
Az EQUAL-nek a sebezhető személyek helyzetére
való hosszú távú hatása azonban várhatóan nem lesz
jelentős, mert kisebb méretű kísérleti projektekre
terjedt ki, és ezeknek a nemzeti vagy regionális ESZAprogramokba való beillesztésétől függött.

38 A különleges bánásmódot igénylő személyeknek szóló, a 20042006. évi észt egyedi programozási dokumentum 1.3 intézkedése
által támogatott munkaerő-piaci projektek eredményeinek
értékelése és alkalmazhatóságuk a szakpolitikákban, kutatási
összefoglaló.
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A bevándorlók integrálása a svéd munkaerő-állományba
A projekt gyenge nyelvi kompetenciájú és egyes esetekben mentális vagy fizikai nehézségekkel rendelkező
bevándorlókra koncentrált. A cél „a támogatott foglalkoztatási módszer” alkalmazása volt a csoportnál. A
fogyatékkal élőknél már sikeresen alkalmazott módszerben egy személyes mentor kíséri a résztvevőket először
a szakmai gyakorlatukhoz, majd az új munkahelyükre, támogatva őket a munkahelykeresés és -megtartás nehéz
korai szakaszaiban. A módszer kulcsa, hogy magának a mentornak is bevándorlói háttere legyen.

A menedékkérők segítése Görögországban
Görögországban egy EQUAL projektet azzal a céllal dolgoztak ki, hogy kezelje a menedékkérők számának drámai
növekedéséből eredő problémákat, akik még a munkavállalási engedély megszerzése után is nehezen találnak
állást, és akiket gyakran különböztetnek meg hátrányosan azzal a következménnyel, hogy sok esetben csak
alacsony szakképzettséget igénylő időszakos munkákhoz jutnak. Sokan közülük többszörös hátrányban vannak
– nem beszélik a helyi nyelvet, nincs igazolt iskolai végzettségük és munkatapasztalatuk. A projekt fő eleme egy
elektronikus hálózat és közös online adatbázis, amely a menedékkérők számára szolgáltatásokat nyújtó valamennyi
szervezetet összekapcsolja. A projekt által kialakított kiközvetítési rendszer ugyancsak innovatív volt, amennyiben
nem csupán regisztrálta a menedékkérést, hanem nyomon is követte mindaddig, amíg az illetékes tisztviselő
foglalkozni nem kezdett vele.

Intézkedések a romák támogatására
A romák az EU egyik legnagyobb etnikai kisebbsége. Gyakran élnek marginalizált területeken és kedvezőtlen
társadalmi-gazdasági körülmények között. A romák társadalmi kirekesztését több tényező okozza: alacsony
képzettség, magas munkanélküliség (Közép- és Kelet-Európa egyes területein közel 80–90%), rossz egészségi
állapot és széles körű hátrányos megkülönböztetés. Ennek következtében magas a halandóságuk, várható
élettartamuk pedig 10–12 évvel alacsonyabb az átlagosnál.
A romák szegregációja a társadalmi integrációjuk egyik legfontosabb akadálya. A szegregált iskolákba beíratott
roma gyermekek gyakran lesznek munkanélküliek, vagy kerülnek ki teljesen a munkaerőpiacról. A szegregált
negyedekben élő roma közösségek korlátozott mértékben jutnak hozzá az alapvető szolgáltatásokhoz és a
munkaerő-piaci lehetőségekhez.
A tagállamok különböző módokon alkalmazzák az ESZA-t a romák sajátos problémáinak kezelésére.
Magyarországon a támogatást a „A társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem a munkaerőpiacra való belépés
elősegítésével” elnevezésű program útján valósítják meg, amely a 2004–2006. évi ESZA operatív program egyik
prioritása. A munkaerőpiacról kirekesztettekkel kapcsolatos intézkedések a leginkább hátrányos helyzetűek, köztük
a romák támogatására irányulnak. Támogatást nyújtottak például nem kormányzati szervezetek oktatási, képzési és
szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos kezdeményezéseihez. A 2007–2013 közötti magyar „Társadalmi megújulás
operatív program” egy speciális intézkedést tartalmaz „A halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek
oktatási szegregációjának csökkentésére”, a következő módokon növelve a közoktatásban való részvételüket:
••

a negatív szelekciós mechanizmusok felderítése, amelyek a rendszer szintjén léteznek, és erősítik a szegregációt;

••

az oktatásban való hátrányos megkülönböztetés csökkentésére irányuló civil kezdeményezések támogatása;

••

az integrált oktatásban részt vevő iskolák körének bővítése megfelelő minőségbiztosítási és ellenőrzési
rendszer kidolgozása és alkalmazása útján;

••

preventív programok (mentor-patronáló programok, tanodák hálózatának fejlesztése, kollégiumi programok
és a mobilitás támogatása) a többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek iskolaelőkészítő intézményekbe
való beíratásának ösztönzésére;

••

a középiskolai lemorzsolódás okainak elemzése;

••

„Új esély” és „második esély” típusú programok terjesztése, amelyek rugalmas és egyénre szabott tanulási utakat
kínálnak annak érdekében, hogy az oktatási rendszerből kiesett fiatalokat visszavezessék az iskolarendszerű
képzésbe.
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Minden 2000–2006 közötti spanyol operatív program
tartalmazott egy „ösvény” intézkedést, amelyet
kifejezetten a fogyatékkal élőkhöz szabtak. Bár voltak
hangsúlybeli különbségek, az operatív programok
egészében közös megközelítést követtek. Ide
tartozott a tanácsadás, a beillesztési szolgáltatások az
önfoglalkoztatás és a távmunka elősegítése, valamint
a fogyatékkal élőknek nyújtott szolgáltatások
bővítése. A szociális szolgáltatásokat felhasználták a
képzést keresők támogatására, míg a munkát keresők
alapkompetenciáit szakképző műhelyek révén
fejlesztették.

A migránsok és kisebbségek munkaerő-piaci
integrációja
A kohéziós politika fontos szerepet játszik a migránsok
és a kisebbségek integrációjában39. A 2000–2006os és a 2007–2013-as időszakokra vonatkozó ESZAszabályozások foglalkoznak mindkettő támogatásával, vagy közvetve, a társadalmi kirekesztés elleni fellépéssel, vagy közvetlenül, célcsoportokként
azonosítva őket.
A 2000–2006-os időszakra 12 tagállam40 gyűjtött
adatokat a migránsokról és a kisebbségekről, akik
közül 1,2 millióan vettek részt ESZA-programokban.
Önmagában Spanyolországra 58%-uk jutott, majd
Olaszország (14%) és Görögország (8%) következett.
Az intézkedések személyekre vagy rendszerekre
irányultak. Ide tartozott az iskolai interkulturális
oktatás és a támogatásnak a szükségletekhez való
hozzáigazítása.
A romák számos tagállamban, különösen Közép- és
Kelet-Európában az egyik legnagyobb kisebbségi
csoportot képezik. 2000–2006 között azonban ESZA
irányító hatóságok csak 5 tagállamban jelentették
romák részvételét támogatott intézkedésekben
– Finnország (500 résztvevő), Görögország
(33 000), Magyarország (23 000), Írország (7 000) és
Spanyolország (35 000)41.

39 A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek,
az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók
Bizottságának - A migrációról és beilleszkedésről szóló harmadik
éves jelentés, COM(2007) 512 végleges, Brüsszel, 2007. 09. 11.
40 Belgium, Németország, Spanyolország, Finnország, Egyesült
Királyság, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország,
Luxemburg, Hollandia, Svédország.
41 Reporting on ESF interventions in the EU. The European Social Fund
and Roma (Jelentés az ESZA-támogatásokról az EU-ban. Az Európai
Szociális Alap és a romák), Bernard Brunhes International (BBI), 2010.

Szinergia a kohéziós politika
és az egészségügyi, valamint a
tartós gondozási koordináció nyílt
módszerének (OMC) célkitűzései
között
Finnországban az ESZA azzal járult hozzá az egészséges életmódcélok követéséhez, hogy ösztönözte a munkahelyek, rehabilitációs központok és egészségügyi szolgáltatások közötti együttműködést.
Lengyelországban az ESZA támogatta a humán erőforrások fejlesztését a szűrőközpontokban és más
egészségügyi intézményekben. Svédországban a helyi
egészségügyi rendszer fejlesztésének elősegítését helyezték előtérbe, Portugáliában pedig, ahol egy egész
programot szenteltek az egészségügynek, az ellátási
ágazatban működő magas színvonalú személyi állomány állt a középpontban.

3.3 Demográfiai változás
A demográfiai változás egyre inkább előtérbe kerül a
szakpolitikai menetrendben. Először is a munkaképes
korú lakosság az EU számos részében csökken, míg
a nyugdíjhatár fölötti korúak száma emelkedik. Ez
mind a gazdaságra, mind az egészségügyi és szociális
szolgáltatásokra és a közösségi javakra kihívást
jelent. Másodszor az EU-n kívüli fejlődő országokból,
valamint a Unión belül keletről nyugatra irányuló
jelentős migrációs áramlások 2004 óta aggodalmakat
keltenek az integrációval és az infrastruktúrára
(lakások, iskolák stb.) nehezedő nyomással
kapcsolatban a célországokban, illetve a szakképzett
és tanult munkaerő elvesztésével kapcsolatban
azokban az országokban, amelyeket a migránsok
elhagynak.
A demográfia a 2000–2006-os időszakban nem volt
kifejezett téma az EU-irányelvekben. Ennek ellenére
2004-től kezdődően az EU‑15 és néhány EU‑10 ország
számos régiójának programjában szerepelt (gyakran
rejtett módon). Egy értékelés42 megállapította,
hogy a közvetve demográfiai problémákat érintő
intézkedések tették ki az ERFA-finanszírozás 23%-át a
régiók egy mintájában.
Ez illusztrálja a kohéziós politika „alulról felfelé”
megközelítésének erejét, vagyis még ha egy téma nem
42 Az ERFA 2000–2006. évi utólagos értékelése, 7. munkacsomag:
A nemek közötti egyenlőség és demográfiai változás, http://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/
expost2006/wp7_en.htm
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is kifejezett prioritás a szabályozásokban, megvan a
rugalmasság ahhoz, hogy a régiók felvehessék.

A régiók demográfiai egyensúlyának
fenntartására irányuló intézkedések

A demográfiai trendek az egész EU-ban közös
jellegzetességeket mutatnak, de az egyes régiókat
eltérő módon érintik. Az idősödés és a migrációs
folyamatok erősebb és közvetlenebb hatásúak egyes
helyeken mint másokban. A demográfiai kérdések
előtérbe kerültek Lengyelországban és különösen a
balti államokban, és a jövőben valószínűleg nagyobb
szerepet kapnak a kohéziós politikában.

A demográfiai változásokra való regionális szintű
válasz egyik fő vonatkozása, hogy meg kell próbálni
fenntartani a népesség ésszerűen kiegyensúlyozott
kormegoszlását, arra ösztönözni a fiatalokat, hogy
otthon maradjanak, és nemcsak azt biztosítani, hogy
elegendő munkalehetőség legyen a munkaképes
korú személyek számára, hanem megfelelő szociális
és kulturális létesítményeket is biztosítani kell.
Ennek megfelelően a régiók vonzerejének a szociális
infrastruktúra és szociális szolgáltatások létrehozása
vagy bővítése útján történő javítása a kohéziós
politika fontos eleme.

Az idősödő népesség szükségleteire reagáló
intézkedések
Az ERFA a 2000–2006-os időszakban számos régióban
támogatta idősgondozási létesítmények létesítését
vidéki és hátrányos helyzetű városi területeken.
Castilla y León régióban például 47 egészségügyi
központ építését és 91 felújítását, 24 órás
egészségügyi felügyeleti központok, valamint idősek,
fogyatékkal élők és egyéb sebezhető csoportok helyi
szintű ellátását végző kórházakat társfinanszírozott. Ez
csökkentette annak szükségességét, hogy nagyobb
városokba kelljen utazni egészségügyi ellátás
céljából, ugyanakkor csökkentette a gondozók (főleg
nők) munkaterhét az érintett vidéki területeken.
Ezenkívül mintegy 2 900 munkahelyet hozott létre,
elsősorban nők számára.
Az 55 éves és idősebb munkavállalókra (több mint
300 000 személyre43) az ESZA-intézkedések mintegy
4%-a terjedt ki 2007-ben és 2008-ban, amikor az
új programok még kezdő stádiumban voltak. Ezek
többsége képzési tanfolyam vagy tanácsadás volt,
ami annak lehetővé tételére irányult, hogy hosszabb
ideig maradjanak foglalkoztatásban.
A 2000–2006-os időszak utólagos értékelése
megállapította,
hogy
az
ESZA-támogatású
intézkedések hozzájárultak az idősebbek munkában
töltött éveinek meghosszabbításához, ezenkívül
az egészségügy és a tartós gondozás területén a
koordináció nyílt módszerének céljaihoz44 különösen
5 országban (Görögország, Finnország, Lengyelország,
Portugália és Svédország).

43 Éves végrehajtási jelentések. Mivel a résztvevők korát nem mindig
rögzítik, a valóságos szám valószínűleg magasabb.
44 A célkitűzések az egészségügyi ellátás és a hosszú távú gondozás
elérhetőségére, minőségére és fenntarthatóságára vonatkoznak.

A hollandiai Gelderlandban például az ERFA támogatta
a kulturális központokba irányuló beruházásokat
kis falvakban és városokban, ami vonzóbbá tette
a fiataloknak, hogy helyben keressenek munkát.
Melléktermékként foglalkoztatási lehetőségeket is
létrehozott sebezhető csoportok számára. Nappali
ellátó létesítmények létesítése több nő számára tette
lehetővé, hogy dolgozzon, miközben az idősebbek
megfelelőbb gondozási létesítményekhez jutottak
hozzá.
Az oktatás és képzés helyi biztosítása abból a
szempontból is fontos lehet, hogy csökkenti az
„oktatási ingázást”, miközben javítja a fiatalok
foglalkoztathatóságát, és ily módon vonzóbbá teszi
a régióban való letelepedést a vállalkozások számára.
Salzburgban az ERFA támogatta egy szakképző
központ korszerűsítését ipari tanulók számára,
azáltal, hogy finanszírozta a gépek beszerzését a
„mechatronikai klaszterbe”, és végzés után minden
fiatalnak garantálták a munkahelyet egy helyi
cégnél (minden évben mintegy száz fiatal vett részt
a programban). Ugyancsak Salzburgban az ERFA egy
képzési központ építését is segítette. Az e központ
által szervezett IT-tanfolyamokon minden évben 100
hatvan év fölötti személy vett részt.

3.4 Esélyegyenlőség
A horizontális intézkedések működhetnek, de konkrét
megvalósítási stratégiára van szükség – folyamatos
elkötelezettséget és az érdekelt felekkel való aktív
partnerséget igényelnek.
Annak biztosítása, hogy a nők és férfiak egyforma
eséllyel vehessenek részt jó minőségű oktatásban,
kaphassanak tisztességes munkahelyet vagy
valósítsanak meg kielégítő pályafutást, önmagában
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is cél, és lényeges az igazságos és méltányos
társadalom megvalósításához. De ez gazdasági
okokból is fontos. Nemcsak a munkaerő létszámát
növelheti, de a rendelkezésre álló készségeket is,
elősegítve a növekedési ráta emelését és javítva a
versenyképességet.
Az ESZA fontos szerepet játszik a nemek közötti
egyenlőség megvalósítására irányuló politikák
és a nemek közötti egyenlőség szakpolitikákban
történő érvényre juttatásának támogatásában a
tagállamokban, különösen azáltal, hogy elősegíti
a nők foglalkoztatását, elsősorban a sebezhető
csoportokból, mint amilyenek a migránsok, támogatja
az egész életen át tartó tanulásukat, harcol a nemek
közötti megosztottság ellen a pályaválasztásban
és a szakmákban, előmozdítja a tudományban
és a technológiában való részvételüket, valamint
segítségükre van vállalkozások indításában.
Az értékelések szerint az ESZA valamennyi tagállamban hozzájárul a fennálló gyakorlat megkérdőjelezéséhez a nemek közötti egyenlőség vonatkozásában. A nemek közötti egyenlőség sok esetben
sem a politikai napirendben nem állt előkelő helyen,
sem pedig a közvélemény általánosságban nem
tekintette fontosnak. A 2000–2006-os időszakban 4,4
milliárd EUR értékű ESZA-finanszírozást, azaz a teljes
összeg 7%-át fordították a nemek közötti egyenlőség
szakpolitikákban történő érvényre juttatására,
beleértve az összeegyeztetési intézkedéseket. Az
EQUAL kezdeményezés további 753 millió EUR-t
adott hozzá (költségvetésének 15%-át). A nemekkel
kapcsolatos intézkedésekre Németország fordította
a legtöbbet, a teljes EU-költés 25%-át. Egyes
tagállamokban, mint például Belgiumban, számos
intézkedés történt a nemek közötti egyenlőség
szakpolitikákban történő érvényre juttatására,
Flandriában pedig monitoring rendszert állítottak fel
az intézkedések nyomon követésére. Svédországban
és Dániában teljesen megvalósult a nemek közötti
egyenlőség, ezért nem voltak külön intézkedések.
Az ERFA valamennyi lényeges területen hozzájárult a
nemek közötti egyenlőség szakpolitikákban történő
érvényre juttatásához, így támogatást nyújtott az
oktatáshoz és képzéshez, a női vállalkozók részére,
valamint a gondozási létesítményekbe történő
beruházásokhoz.

A régiók egy mintájának értékelése45 arra utal,
hogy a 2000–2006-os időszakban a nemek közötti
egyenlőséget (közvetlenül vagy közvetve) kezelő
ERFA-intézkedések a teljes finanszírozás 21%-át
adták. Az értékelés megállapította, hogy a nemek
közötti egyenlőség elvének hatékony végrehajtása
erőfeszítést, politikai vezetést, hosszú távú
elkötelezettséget és – mindenekelőtt – ésszerű
intézkedéseket igényel. A nemek közötti egyenlőség
kérdései kifejezetten szerepeltek a 2000–2006-os
időszak programkoncepcióinak többségében, de a
tanulságok kevésbé egyértelműek a végrehajtást és
az eredményeket tekintve.
A tartós erőfeszítés és elkötelezettség iránti
igény a jelenlegi időszakban is folytatódik. Az
1083/2006/EK rendelet 16. cikke előírja, hogy a nemek
közötti egyenlőséget, a diszkriminációmentességet
és a fogyatékkal élő személyek számára való
hozzáférhetőséget a program megvalósításának
valamennyi szakaszában biztosítani kell. Bár
egyértelműen korai még a hatások lemérése,
az intézkedésekbe való bevonásuk vegyesként
értékelhető46. Noha valamennyi program megemlíti
a nemek közötti egyenlőséget és a nemek közötti
egyenlőség szakpolitikákban történő érvényre
juttatását, kevés bizonyíték van arra, hogy a nemek
közötti egyenlőség szempontjait a programok
végrehajtása során figyelembe veszik.
A 2000–2006-os 1. és 3. célkitűzés szerinti walesi
programok több területet átfogó témáinak
megvalósítására vonatkozó értékelés47 megállapította,
hogy a projektek vezetői gyakran nem léptek túl az
üres szólamokon a horizontális intézkedésekkel,
köztük az esélyegyenlőséggel kapcsolatban,
mert nemigen látták, hogyan alkalmazhatók azok
horizontális módon a gyakorlatban. A legtöbb esetben
(a vizsgált esetek 70%-ában) az esélyegyenlőséget
horizontális prioritásként kezelték, konkrét stratégia
nélkül. A programok 22%-ában a három vizsgált téma
szándéknyilatkozatként szerepelt világos célkitűzések,
lényeges kiválasztási kritériumok és nyomon
45 Az ERFA 2000–2006. évi utólagos értékelése, 7. munkacsomag:
A nemek közötti egyenlőség és demográfiai változás, http://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/
expost2006/wp7_en.htm
46 Tanulmány a nemek közötti egyenlőségről, a hátrányos
megkülönböztetés megszüntetéséről és a fogyatékkal élők számára
biztosított hozzáférhetőségről szóló 16. cikk alkalmazásáról a
2007–2013. évi kohéziós politikai programokban, http://ec.europa.
eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/eval2007/art16_
gender_en.htm
47 A programok alapján megvalósult horizontális témák az
esélyegyenlőség, a környezeti fenntarthatóság és az IKT voltak.
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követési kötelezettségek nélkül. A programoknak
mindössze 8%-a egyesítette átfogó stratégiába a
három témát, világosan azonosítva a problémákat és
számszerűsítve a célokat. Ennek ellenére az értékelés
figyelembe vette, hogy a kérdések kiemelt helye
a programokban növelte a jelentőségüket, és azt
eredményezte, hogy a projekt szponzorai bátorítást
kaptak a figyelembevételükre48.
A diszkriminációt az egyes országokban különbözőképpen érzékelik. Míg az EU‑15-ben a diszkriminációellenes intézkedések középpontjában a nők, a
migránsok és az idősebbek állnak, az EU‑12-ben az
etnikai kisebbségeken, különösen a romákon van a
hangsúly (lásd a korábbi bekeretezett részt).
Esettanulmányok utalnak arra, hogy az érdekelt felek hatékony bevonása az intézkedések megtervezésébe és végrehajtásába hatékonyságuk döntő feltételét jelenti. Ugyanakkor, bár az érintettek bevonása az esélyegyenlőségi programokba viszonylag magas volt, kevésbé volt ez a helyzet a kisebbségekkel, a
migránsokkal és a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban.

A specifikus akciók hatékonyak – különösen a
gyermekgondozás és a női vállalkozóknak nyújtott támogatás
A specifikus, kézzel fogható intézkedések gyakran
a horizontális akciók lényeges kiegészítői. A 16. cikk
értékelése megállapította, hogy a jelenlegi időszak
programjainak középpontjában a tömegközlekedés, a
gyermekgondozási létesítmények, a szociális szolgáltatások és a vállalkozásoknak nyújtott támogatás áll.
A 2000–2006-ra vonatkozó ERFA-értékelés részeként
végzett regionális esettanulmányok a támogatás számos pozitív hatását azonosították, többek között az
alábbiakat:
••

Kelet-Skóciában több mint 2000, nők által vezetett új vállalkozás létrehozása és 600 „aktív emberbarát politikájú” szervezet indítása a szakmai és a
magánélet egyensúlyának kezelésére;

••

a svédországi Norra Norrlandban közel 100 női ITmunkahely és több mint 1000 női vezetésű vállalkozás létrehozása;

••

Dél- és Kelet-Írországban több mint 400 gyermekgondozási létesítmény létrehozása és további 800
korszerűsítése.

48 Ecotec, horizontális témák kutatási projekt, záró jelentés, 2006.
április.

A regionális esettanulmányok jelentős bizonyítékokkal szolgáltak arra, hogy mind a „kemény” intézkedésekhez (közvetlen beruházási támogatás, fizikai infrastruktúra, gépek vásárlása stb.), mind a „puha” intézkedésekhez (tanácsadás, női vállalkozók hálózatainak
és szervezeteinek támogatása, valamint a nők által és
nőkért végzett tevékenységek mentorálása) nyújtott
támogatás elősegíti a munkahelyek és új vállalkozások létesítését. E tanulmányok arra is utaltak, hogy a
támogatás a kemény és puha intézkedések kombinálásával volt a leghatékonyabb. Például sok női vállalkozó – hasonlóan a férfiakhoz – nehézségekkel kerül szembe a vállalkozás fenntartásánál, különösen a
pénzügyi és adminisztratív követelmények betartását illetően. Ezek a problémák rendszerint a tapasztalatok és ismeretek hiányából vagy a finanszírozáshoz
való hozzájutás nehézségeiből erednek. A puha intézkedések kezelik ezeket az akadályokat és növelik a kemény intézkedések hatékonyságát.
Az ESZA-ra ezen időszakra rendelkezésre adatok49
szerint a nemekkel kapcsolatos intézkedések támogatása 4,6 millió embernek nyújtott segítséget, akiknek 76%-a nő, és több mint 800 000 nő vett
részt vállalkozásokat támogató intézkedésekben.
Spanyolországban 150 000-en kapcsolódtak be ezekbe a programokba, és 5 500 kkv részesült támogatásban. Franciaországban mintegy 220 000 nő kapott ezzel kapcsolatos támogatást.
A létrehozott munkahelyekkel kapcsolatban kevés
adat áll rendelkezésre. Angliában a 2000–2006-os
időszak 3. célkitűzés szerinti programjának 2005 kedvezményezettjéről készült felmérés megállapította, hogy az ESZA által támogatott tevékenységek női
résztvevői nagyobb valószínűséggel szereztek képesítést, mint a férfiak (73%, szemben a 62%-kal). A foglalkoztatással kapcsolatos legjelentősebb eredmények
az innovatívabb projekteknél valósultak meg, amelyek általában kisebbek voltak, és integráltabb megközelítést követtek (például személyre szabott módon nyújtottak többszintű támogatást az embereknek).
Az értékelések e terület ESZA-támogatású intézkedéseinek kevésbé kézzelfogható hatásait is kiemelik,
különösen a nők szerepvállalásának és azon tartós
elkötelezettségüknek a támogatását, hogy munkát
49 Reporting on ESF interventions in the EU. The European Social
Fund: Women, gender mainstreaming and reconciliation of
work and private life (Jelentés az ESZA-támogatásokról az EUban. Az Európai Szociális Alap: Nők, nemek közötti egyenlőség
szakpolitikákban történő érvényre juttatása és a szakmai és
magánélet összeegyeztetése), Bernard Brunhes International (BBI),
2010.

Ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról 233

IV. fejezet: A kohéziós politika hatása

Helyi fejlesztés és helyi partnerség – az
URBAN II példája
Az URBAN II utólagos értékelésének feltűnő
következtetése, hogy a projektek sikere nem függ
a konkrét témától vagy ezek kezelésének konkrét
eszközeitől – a sikeres projektek a problémák és
eszközök széles körére terjedtek ki. A fő jellemző a helyi
vezetés és a helyi tulajdonlás volt. Ezek összhangban
álltak a szükségletek helyi megítélésével, a helyben
élő emberek és a helyi szervezetek bevonásával
mind a megtervezésükbe, mind a végrehajtásukba. A
sikertelen projekteket általában felülről rendelték el, és
a helyi szereplőket kevéssé vonták be.
A helyi hatóságok bevonása kulcsfontosságú tényező
volt. Az utólagos értékelés megállapította, hogy az
URBAN II programok 80%-át az érintett helyi hatóság
irányította – és az esettanulmányok egyértelmű eltérést
tártak fel ezek és a programok azon kisebbségének
hatékonysága között, amelyeket nem ők irányítottak.
Ezenfelül a helyi partnerségek több mint 80%-a
minősül befogadónak, az érdekeltek széles körét,
mint például közösségi csoportokat, magáncégeket,
foglalkoztatási ügynökségeket, képzési szolgáltatókat,
fejlesztési ügynökségeket és szakembereket vonva be.
Az önkéntes szektort számos projekt végrehajtásába
vonták be, ami áttételes előnyöket eredményezett
helyi partnerek kapacitásépítése terén és más jövőbeli
projektekhez.
Nagyobb partnerek (pl. városi vagy regionális
hatóságok vagy fejlesztési ügynökségek) gyakran
játszottak kulcsszerepet a következők révén:
••

szakértelmet bocsátottak rendelkezésre, és elősegítették a helyi résztvevők kapacitásának bővítését;

••

a projekteket hosszabb távon tartották fenn –az
URBAN II projektek 60%-a a finanszírozás befejezése után is folytatódott, aminek alapja általában egy
nagyobb partner támogatása volt;

••

hozzájárulás kedvező gazdasági feltételek biztosításához a város tágabb környezetében vagy a régióban – az értékelés kimutatta a helyi területek erős
befolyását a környező területek helyzetére.

keressenek, azt megtartsák és abban előre lépjenek.
Ez a támogatás az általuk megszerzett készségekből,
nagyobb önbizalmukból és újfajta törekvéseikből
ered, beleértve egyes esetekben a továbbképzésben
való részvételt, valamint a munka és a családi
kötelezettségek összeegyeztetésének új lehetőségeit.
Ezek a pozitív következmények hosszabb távon a
foglalkoztatás növelésének rejtett erői.

A 2007–2013-as időszakban 2,4 milliárd EUR-t (a teljes
ESZA-költségvetés 3%-át) fordítanak a munkához
jutás javítása, a fenntartható részvétel növelése, a női
foglalkoztatás elősegítése, a munkaerőpiac nemek
szerinti szegregációjának csökkentése, valamint a
szakmai és magánélet összeegyeztetésének széles
prioritására. Dániában és Svédországban azonban
a nemek közötti egyenlőséget az operatív program
egészében prioritásnak tekintik, ezért külön nem
különítenek el költségvetést a számára.
Mind az ESZA, mind az EQUAL fontos intézményi és
politikai hatást gyakorol a nemek egyenlőségére,
amit az elfogadott új törvények és új szakpolitikai
folyamatok, újonnan létrehozott szervezetek és a
meglevő megközelítések hozzáigazításai tanúsítanak.

Mindazonáltal több eredményt lehetne
elérni – a kis léptékű intézkedések és
általános megállapítások nem helyettesítik
az átfogóbb megközelítést
Amint fentebb megjegyeztük, az előrehaladás vegyes,
és többet lehetne tenni. Minden program bizonyos
fajta formális kötelezettségvállalást tartalmaz,
sokukhoz tartozik legalább valamennyi szociális
infrastruktúra és gondozási szolgáltatás, amelyeknek
helyi szinten egyértelmű előnyeik vannak. De a
16. cikknek a gyakorlatba való teljes átültetéshez
erőfeszítésre és hosszú távú elkötelezettségre van
szükség, amit átfogó stratégiának kell támogatnia,
konkrét
költségvetéssel
és
számszerűsített
célkitűzésekkel. Például az ERFA-programoknak csak
8%-a jutott el eddig a 2007–2013-as időszakban.

3.5 Helyi fejlesztés
A helyi fejlesztés egy olyan modell, amely tevékenységek széles körére alkalmazható. Fő jellemzői a következők:
••

jól körülhatárolható, rendszerint kisebb léptékű
helyi terület;

••

erős partnerség valamennyi helyi szereplővel
és ezek bevonása, speciális erősségeik és a helyi
ismeretek mozgósítása. Ez a munka gyakran
igényel bizonyos mértékű kapacitásépítést és
nagyobb egységektől származó adminisztratív
támogatást;

••

integrált stratégia a terület előtt álló különféle
kihívások megoldására. Ezt a stratégiát a különféle
helyi állami és magánszereplők, valamint a
különböző közigazgatási szintek (helyi hatóságok
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Területi foglalkoztatási paktumok
Asturiasban
A Gijónban és Avilésben (Asturias) megkötött területi
foglalkoztatási paktumok (TEP) két fő vonatkozásban
példázzák, hogy a támogatást egy régió sajátos
gazdasági és területi jellemzőinek támogatására lehet
alkalmazni:
••

a helyi foglalkoztatási problémákra és főképp a
különleges bánásmódot igénylő munkanélküliekre
koncentráltak;

••

a TEP fő intézkedéseinek (finanszírozás, valamint
a személyek bevonása a képzésbe és a munkával
kapcsolatos tapasztalatokba) végrehajtása során
a célcsoportok profilja jelentősen megváltozott.
Eleinte nagy hangsúlyt fektettek a képzésre
és a kirekesztés veszélyének kitett alulképzett
személyeknek önkormányzati tevékenységekben
(mint például kertészetben, városgondozásban,
építési munkákban és szociális segítségnyújtásban)
történő foglalkoztatására. Rájöttek azonban arra is,
hogy ez a tapasztalat igen hasznos a közelmúltban
végzett diákok számára is, hozzásegítve őket az
elhelyezkedéshez. A második lépcsőben ezért a
diákok is támogatásban részesültek.

és a központi vagy regionális kormányzat területi
egységeinek) szoros együttműködésével kell
kidolgozni).
A modell gyakorlati megvalósításának jó példája a
városi közösségi kezdeményezés második fordulója
(„URBAN II”) 2000–2006-ban. A helyi társaságokat
arra ösztönözték, hogy integrált megközelítést
alakítsanak ki a nélkülöző városi területek előtt álló
szociális, gazdasági és környezeti kihívásokra, egy
olyan megközelítést, amelyet az ERFA-ba 2007–2013ban „építettek be”.
A helyi foglalkoztatási kezdeményezések az
ESZA-nak is fontos elemei voltak, elősegítették a
munkahelyteremtést, és javították a kereslet és
kínálat helyi szintű összhangját. Ezek az EU egészében
különböző formákat öltöttek. Németországban,
Spanyolországban, Görögországban és Belgiumban
például helyi állami és magán érintett felek
partnerségi kapcsolatokat hoztak létre. Más
országokban foglalkoztatási és/vagy vállalkozásteremtési hálózatokat, humánerőforrás-fejlesztési
alapítványokat és „a foglalkoztatás házait” hozták
létre.

2000–2006 között a 25 tagállam közül 16 alkalmazta
az ESZA-t városi területek és a helyi foglalkoztatás
támogatására. A folyósított összeg több mint
11 milliárd EUR volt (a teljes összeg 11%-a), és a
kezdeményezésekben összességében 1,8 millió
személy vett részt: 80%-uk munkanélküli, 50%-uk
tartós munkanélküli és 53%-uk nő.
A részvételi adatok azonban nem árulják el a
kezdeményezések jelentőségét. Amint az URBAN
esetében is, az érintetteknek egy közös stratégiába
történő bevonásával ezek az ESZA-kezdeményezések
a területi foglalkoztatási egyezményekkel együtt
olyan eredményeket hoztak, amelyeket regionális
vagy országos szintű beavatkozással nem
lehetett volna elérni. A Kelet-Londonban ESZAfinanszírozással megvalósult projektek értékelése
kimutatta, hogy az erős partnerség kialakítása a helyi
támogatási szolgáltatások felhasználásával különösen
a fiatalok bevonásának alapvető erőssége50. Az
értékelés általános megállapítása volt, hogy a helyi
kezdeményezések és területi egyezmények erősebb
specializációhoz és a munkaerőpiac szükségleteihez
való jobb alkalmazkodáshoz vezettek.
A partnerségi elv és a tapasztalatcsere a LEADER
központi elemei voltak, amelyeket a lecsúszottak
segítéséhez és a fenntartható fejlesztés innovatív
stratégiáinak megvalósításához dolgoztak ki a helyi
területükön. A LEADER az EMVA alapján finanszírozott
vidékfejlesztési politika szerves része.
A helyi fejlesztés áll azon helyi halászati
akciócsoportoknak is a középpontjában, amelyeket

Le Havre, Franciaország – példa a
lakónegyedek problémáira válság
idején
2001-ben Le Havre hagyományos iparágai hanyatlóban voltak, a munkanélküliség elérte a 21%-ot, és sokan voltak ráutalva az ellátásokra. Az alacsony képzettségi szint, a magas bűnözési arány és a vállalati
kultúra hiánya akadályozta a fellendülést. A fizikai környezet minősége kedvezőtlen volt – magas volt a talajszennyezés, és sok épület állt üresen és elhagyatottan.

50 BMG kutatás, értékelő jelentés: ESF-funded projects in East London
(Az ESZA által finanszírozott projektek Kelet-Londonban), 2008.
szeptember.
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az Európai Halászati Alap 4. tengelyének segítségével
alakítottak ki, hogy kiegyenlítsék a halászati ágazat
válságának kedvezőtlen hatásait a halászattól függő
területeken.

JESSICA – finanszírozástechnológia
Európa városainak szolgálatában
A „közös európai támogatás a városi területeken történő fenntartható beruházásokhoz” (JESSICA) a
Bizottság, az EIB (Európai Beruházási Bank) és a CEB
(Európa Tanács Fejlesztési Bankja) közös kezdeményezése a finanszírozástechnológia alkalmazásának
növelésére a fenntartható városfejlesztéshez és rehabilitációhoz. A JESSICA lehetőséget ad az irányító hatóságoknak külső szakértelem bevonására a
magánszektorból is, és ily módon nemcsak pénz,
hanem a hozzá tartozó készségek és erőforrások
bevitelére is.

A helyi fejlesztési intézkedések az INTERREG szerves
részei is voltak, és továbbra is azok a területi együttműködési célkitűzés határokon átnyúló ágában.
A helyi fejlesztési modell a kohéziós politika fontos
eleme. Mozgósítja a helyi lakosság erejét, tudását és
lelkesedését. Ösztönzést ad a jobb választásoknak, a
„közös akcióknak” és a helyi intézkedéseknek, amelyek koherensebbek, hatékonyabbak és költséghatékonyabbak lesznek. Ezenkívül erősíti a kohéziós politika demokratikus és civil részvételi elemeit, és jól láthatóvá teszi a közösségi beavatkozást az EU néhány
olyan területén, amely a legsúlyosabb kihívásokkal
néz szembe.

Eddig már kilenc JESSICA pénzalapegyezményt írtak
alá az EIB-vel, mint alapkezelővel. Ezenkívül három
további tevékenységet nemzeti vagy regionális
pénzintézetek valósítanak meg (Brandenburgban,
East Midlandsben és Észtországban).
Eddig már több mint 1,1 milliárd EUR-t irányoztak elő a
JESSICA pénzalapegyezmények alapján. A folyamatban
lévő tevékenységek alapján ez 2010 végére elérheti az
1,8 milliárd EUR-t. A finanszírozástechnológia egyik
előnye, hogy 2015-re létrejön egy „örökségi alap”,
amelyből beruházások valósíthatók meg további
városmegújítási intézkedésekre.

A sikeres helyi fejlesztési intézkedések azonban
a különböző szintű kormányzatok és a helyben
élő emberek tartós, hosszú távú elkötelezettségét
követelik meg. A projektek sikere nagyban függ
a lehetővé tevő és támogató kerettől, de a helyi
résztvevők adminisztratív képességeinek képzésétől
és kialakításától is.

3.6 Városmegújítás
könyvtárak és bölcsődék) irányuló beruházások.
Az utólagos értékelés szerint például 2 314 000
négyzetméternyi épületet alakítottak át és újítottak fel, és 3 238 000 négyzetméter zöld területet
hoztak létre.

Az URBAN II példája
Az URBAN közösségi kezdeményezés 2. fordulója, az
„URBAN II” 2001-től 2006-ig tartott és a válságban
lévő területek támogatását szolgálta. A kiválasztott
területek sokféle társadalmi és gazdasági problémával
küzdöttek, például magas munkanélküliséggel
(átlagosan 17% az URBAN II egészében) és elmaradott
városi környezettel. A zöldterületek például – amely a
környezet és az ott található létesítmények mutatója –
csupán a felét tették ki azon EU-városok összességének,
amelyekről adatok állnak rendelkezésre (a teljes
felszíni terület 10,5%-a, szemben a 20,5%-kal).
Az URBAN II az EU-15 országoknak az egész időszak
alatt 70 programra 754 millió EUR támogatást
nyújtott, amely a társfinanszírozással 1,6 milliárd EURra emelkedett. A szóban forgó területek lakossága
2,2 millió fő volt. A ráfordítások három fő területre
oszlottak:
••

Fizikai és környezeti rehabilitációs projektek a városi hanyatlás visszafordítására és közlekedési
csomópontokba, új közlekedési létesítményekbe,
valamint közösségi létesítményekbe (múzeumok,

••

A helyi gazdaság kiépítése üzleti támogatási szolgáltatások nyújtásával és inkubátorházak létesítésével új vállalkozások számára, továbbá képzés. Az utólagos értékelés szerint az időszakban

Jó partnerségi gyakorlat az előtérben:
Nordrhein-Westfalen, Németország
A program közel 30%-át a „fenntartható városi és
regionális fejlesztés” céljaira fordítják. A program
közvetlenül a Dortmund URBAN II korábbi
tapasztalataira
épül,
integrált
megközelítést
alkalmazva, erős helyi partnerséggel. Az értékelések
azt mutatják, hogy a korábbi beavatkozások ösztönző
hatást gyakoroltak az állami és magánberuházásokra,
növelték a gazdasági tevékenységet, és javították az
életminőséget.
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108 000 ember kapott képzést, és 6 000 vállalkozás részesült támogatásban, amelynek
eredményeként 2 000 munkahely jött létre.
••

Társadalmi befogadás. A képzésben részt vett 108 000 személy több mint fele sebezhető csoportokból származott,
akik segítséget kaptak az analfabetizmus megszüntetésére
és képzésük folytatására, hogy
első ízben léphessenek be a
munkaerőpiacra.
Ezenkívül
247 projekt irányult a helyi bűnözés csökkentésére, beleértve az utcák biztonságáért felelős kihelyezett személyek, zárt
láncú megfigyelőrendszerek,
parképítés és utcavilágítás biztosítását a közösségi csoportokkal és szomszédsági megfigyelőszolgálatokkal együttműködve.

Integráció és helyi szolgáltatások
A társadalmi integrációs projektek elősegítették a
bűnözés csökkentését, az oktatás teljesítményének
javítását, a helyi lakosok készségeinek fejlesztését
és a hátrányos helyzetű csoportok különböző
módokon történő támogatását. Ezenkívül növelték
a civil társadalmi csoportok és az önkéntes szektor
kapacitását.
Skóciában a nélkülöző családok nagy többsége (77%)
a városi területekre koncentrálódik, a felük Glasgowban él. A helyzetük javítása érdekében végzett ESZAtevékenységek körébe tartozott a 12–16 éveseknek
nyújtott iskolai támogatás pályaválasztási tanácsadás
és útmutatás formájában, a korai iskolaelhagyás
csökkentése érdekében. Az állami hatóságok fontos
szerepet játszottak abban is, hogy a munkaerőpiacról
kiszorultak munkahelyet találjanak és kezeljék a
szakképzettség hiányát és a foglalkoztatás egyéb
akadályait (mint például a társadalmi készségek
hiányát). Az 53 000 segítségben részesülő közül
mintegy 1 067 büntetett előéletű, 451 hajléktalan és
363 kábítószer-használó volt. Több mint 7 000 vállalat
vett részt aktívan a kezdeményezésben51.
51 Reporting on ESF interventions in the EU. The European Social
Fund: urban areas and local employment (Jelentés az ESZAtámogatásokról az EU-ban. Az Európai Szociális Alap: városi
területek és helyi foglalkoztatás), Bernard Brunhes International
(BBI), 2010.

2007–2013: Az URBAN csatlakozik a fő
programokhoz...
Az URBAN II sikerét követően a városmegújítás
megnövelt költségvetéssel52 bekerült az ERFA fő
programjai közé – mintegy 10 milliárd EUR-t irányoztak
elő városfejlesztésre a prioritási tengely szintjén. A
prioritási tengely alatti szint lehetséges működései a
becslések szerint mintegy 30 milliárd EUR-ra emelik az
összeget.
Az ERFA-programok több mint fele azonosítható
városi dimenzióval rendelkezik, és kifejezetten a
városi kihívásokat válaszolja meg. A tevékenységek
a hátrányos helyzetű területek rehabilitálásától
az innováció és a versenyképesség erősítésére
irányuló cselekvésekig terjednek a városi növekedési
sarokpontokban. A kohéziós programok mintegy fele
tartalmaz ellátást a JESSICA kezdeményezés számára
(lásd a bekeretezett részt).
Az ESZA-t is felhasználják oktatási, képzési és
foglalkoztatási lépések támogatására az elmaradott
városi területeken. Az ESZA különös hangsúlyt fektet a
hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjára
a helyi közösségek és társaságok bevonásával,
valamint a helyi foglalkoztatási kezdeményezések
előmozdítására. A 2007–2013-as időszakban a
27 tagállam közül 22 irányzott elő kifejezetten
52 Az esélyegyenlőség általános érvényesítésének elvéről
(mainstreaming) szóló első teljes kép megtalálható a városi
dimenzió elősegítéséről készült munkadokumentumban – az
Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott operatív
programok elemzése (2007–2013).
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A franciaországi Centre régió
gazdasági tevékenységének
ösztönzése
Az ERFA-t elsősorban új vállalatok, különösen tíz
alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató kisvállalatok
odacsábítására alkalmazták, és ahhoz, hogy ellássák
őket a szükséges infrastruktúrával és szolgáltatásokkal.
A további intézkedések célja a vidéki területek
vonzerejének javítása volt a vállalkozások számára.
A hatás különösen érzékelhető volt az áruelosztásban és a kézműiparban. 15 ORAC (Opérations de
restructuration de l’artisanat et du commerce – intézkedések a kézműipar és kereskedelem átalakítására), különösen helyi szállítók részesültek társfinanszírozásban, amely összehozta a különböző helyi hatóságok és
helyi vállalkozások képviselőit.
Az ERFA sok idegenforgalmi projekthez is nyújtott társfinanszírozást, amelyek mérhető hatást gyakoroltak a
látogatók számának növelésére (pl. a Loire menti kastélyok számos látogatója felkereste a régió vidéki területeit).
Az ERFA 2000–2006, 9. munkacsomag utólagos értékelése:
Vidékfejlesztés.

támogatást operatív programjaiban a városi területek
és a helyi foglalkoztatási kezdeményezések számára.

…de a helyi fejlesztési modell – az URBAN
sikerének a kulcsa – további munkát igényel
Amint fentebb jeleztük, az URBAN II utólagos értékelése megállapította, hogy a városok sikeres megújítási projektjei mögött a fő tényező a helyi szint részvétele volt. A helyi partnerségek létrehozása sok erőfeszítést igényelt. Például csupán egyetlen kezdeményezésben (az egyesült királyságbeli Burnleyben) 134
személy kapcsolódott be a közösségi irányításba.
A 2007–2013 közötti programokban azonban a
közvetlen helyi részvétel alacsony szinten kezdődött,
és a felelősségek helyi hatóságokra ruházásának
lehetőségét csak kevés esetben alkalmazták. A legtöbb
város eddig még informálisan is csupán korlátozott
szerepet játszott a szakpolitika megtervezésében és
végrehajtásában, és kevés jele van a helyi lakosok
aktív részvételének. Csak ezután fog kiderülni, hogy
az intézkedések középpontba állítása hogyan fog
megvalósulni hosszabb távon.

3.7 Vidéki területek
A vidéki területek kulcselemei minden, a
fenntarthatóságra és a területi egyensúlyra irányuló
stratégiának. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra,
hogy a szakpolitikát hozzáigazítsák a régiók sajátos
jellemzőihez – a vidéki régiók gyakran rendelkeznek
sajátos erősségekkel és értékekkel, amelyekre
a kohéziós politika építhet. Hasonlóképpen, a
fenntarthatóság előtérbe kerülése azt jeleni, hogy
a fejlődés nem valósulhat meg a vidéki környezet
kárára, és nem veszélyeztetheti a társadalmi kohéziót.
A vidéki területek helyzete azonban jelentős
különbségeket mutat az EU egészében. Vannak
távoli területek, amelyekben csökken a népesség,
(mint például Romániában, Kelet-Lengyelországban,
Svédország és Finnország északi részén), míg
központi fekvésű területeken emelkedik a lakosság
(mint például Észak-Görögországban, Svédország
és Finnország déli részén). Egyes területeken az
idegenforgalom dominál, másokban a mezőgazdaság
és az erdészet.
Ennélfogva nem létezik általánosan érvényes
stratégia a vidéki területek számára, bár visszatérő
téma a gazdasági tevékenység (vagy a gazdasági
tevékenységhez való hozzáférés) fenntartásának
szükségessége a szolgáltatásokkal és szociális javakkal
(mint például gyermekgondozás, az idősek ellátása
és szabadidős létesítmények) együtt. Ezenkívül
általában hallgatólagosan foglalkoznak a terület
vidéki jellegének megőrzésével és helyi részvétellel
történő fejlesztésével (a „helyi fejlesztési modell”),
ahelyett, hogy kívülről erőltetnék rá ezt. Végül a vidéki
népességcsökkenés jelentős gond a Földközi-tenger
vidékén az erdőgazdálkodás és a tűzveszély miatt.
A vidékfejlesztés támogatásának feladatát a 2000–
2006-os időszakban felosztották az ERFA, az ESZA
és a EMOGA között (csak az Orientációs Részleg53).
Az EMOGA Orientációs Részlege a mezőgazdasági
tevékenységek támogatására és átalakítására irányult,
beleértve az életképes szociális szerkezet fenntartását
és megerősítését a vidéki területeken, az ESZA a
humántőke fejlesztéséhez járult hozzá, míg az ERFA
az intézkedések széles körét segítette, beleértve a
következőket:
53 Az EMOGA-n belül csak az Orientációs Részleget valósították meg
a kohéziós politika keretén belül, amely az akkori 1. célkitűzés
alá tartozó területeknek nyújtott támogatást. Az EMOGA
Garanciarészlege, amely nem tartozik a kohéziós politika alá, a nem
az 1. célkitűzés alá tartozó területek számára és a vidékfejlesztési
intézkedések bizonyos típusaihoz nyújtott támogatást az EU
egészében.
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••

új gazdasági tevékenységek létrehozása, idegenforgalom és a szennyezett és károsodott területek
rehabilitációja;

••

közlekedési kapcsolatok, amelyek gyakran a vidéki közösségek és gazdaságok köldökzsinórját jelentik;

••

a szociális és környezeti infrastruktúrához és szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

Andalucíában például az ERFA vállalkozásoknak nyújtott támogatását az értékelés kulcsfontosságúnak
ítélte a helyi gazdaság számára. Az intézkedések közé
tartozott helyiségek társfinanszírozása kézműipari
vállalkozások és kisvállalatok számára, szálloda-

és vendéglátó-ipari beruházások, a falvakban
megvalósított fejlesztések, közösségi központok
létesítése és támogatási szolgáltatások nyújtása kkv-k
részére.
A szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés gyakran jelentkezett a vízellátás és a szennyvízkezelés javításában, de sok egyéb intézkedést is társfinanszírozás útján valósítottak meg az EU-ban, így a következőket:
••

falvak megújulása az EU számos területén;

••

régi épületek és műemlékek helyreállítása
Olaszország vidéki városaiban, amit az 1. célkitűzés és a 2. célkitűzés alapján társfinanszírozásban
valósítottak meg;
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••

a szociális infrastruktúra támogatása különösen
Portugália vidéki területein, és kisebb mértékben
Görögországban;

••

a szociális infrastruktúra, például gyermekgondozási központok, valamint vendéglátó-ipari létesítmények támogatása Franciaország Centre régiójában;

••

a szociális infrastruktúra támogatása az EU‑10
országok, különösen Észtország vidéki területein, ahol a hanyatló vidéki területek ERFAtámogatásának több mint 40%-át fordították erre,
de Litvániában is, ahol ez az arány több mint 20%
volt.

Ezek a lépések hozzájárultak az életkörülmények javításához és a kiegyensúlyozottabb területfejlesztéshez, ezenkívül erősítették a társadalmi kohéziót.

4. A környezet megóvása
A regionális gazdasági növekedés nem tartható fenn
a környezetvédelmi szempontokat megfelelően érvényesítő környezetgazdálkodás nélkül. A jó állapotban
lévő környezet nemcsak önmagában fontos, de jelentősen hozzájárul az életminőséghez és a régiók vonzerejéhez is. A környezeti problémák szociális költségekkel járnak, visszavetik a helyi vállalkozások fejlődését és hátráltatják a külső beruházásokat.
A 2007–2013-as időszakban az ERFA és a Kohéziós
Alap révén mintegy 50 milliárd EUR-t fordítanak környezetvédelemre és kockázatmegelőzésre (4.11 ábra),
további 0,8 milliárd EUR-t a megújuló energia céljaira,
2,5 milliárd EUR-val pedig a kkv-ket segítik hozzá környezetbarát eljárások alkalmazásához és környezetbarát termékek kifejlesztéséhez.
A legjelentősebb a lengyel infrastruktúrával és
környezettel kapcsolatos operatív program, amelynek
céljaira 28 milliárd EUR érkezik az ERFA-tól és a
Kohéziós Alapból. Bár ez különféle infrastruktúrákat
tartalmaz, az operatív prioritások többsége (a
13-ból 7) a környezetre vonatkozik, beleértve az
energiahatékonyságot, a vízgazdálkodást és a
hulladékkezelést, a környezetbarát közlekedést és az
élőhelyek védelmét.
A támogatás középpontjában hagyományosan a
környezeti infrastruktúra állt (különösen a tiszta
ivóvízzel való ellátás, a szennyvíztisztítás, valamint a
háztartási és ipari hulladékkezelés), különösen az 1.
célkitűzés alá tartozó vagy konvergenciarégiókban.
A középpont azonban egyre inkább a megújuló

energiára, a zöld közlekedésre, a zöld gazdaságra, és
a kohéziós politika zöldebb irányítására terelődik át.

4.1 Víz- és hulladék-infrastruktúra –
jelentős beruházás
A kohéziós politika alapján nyújtott finanszírozásból
jelentős
összegeket
fordítanak
vízellátási,
szennyvízkezelési, csatornázási és szilárdhulladékgazdálkodási beruházásokra (4.12 ábra), hogy
hozzásegítsék a lemaradó régiókat az EU-normák
eléréséhez, az úgynevezett „acquis”-hoz. Ez volt a
fő oka a Kohéziós Alap 1993. évi létrehozásának. A
cél lényegében magának a környezetnek a javítása,
nem pedig a gazdasági fejlődés növelése, bár
azok a területek, amelyekben a környezet javulása
megvalósul, kétségtelenül vonzóbb helyek lesznek az
élethez és a munkához.
Az ERFA és a Kohéziós Alap54 együttesen 27,4 milliárd
EUR-t ruházott be ezen a területen a 2000–2006-os
időszakban, ami valamennyi ilyen jellegű beruházás
14%-a az EU egészében, és tipikusan a kohéziós
országokban megvalósított beruházások harmada.
Ennek eredményeként a környezeti infrastruktúra
jelentősen javult az EU egészében. A 2000–2006-os
időszakban a becslések szerint legalább 40 millió
embert (a lakosság 12%-át) kapcsoltak be a szennyvíz
megfelelő minőségű összegyűjtésébe és kezelésébe;
ennek több mint felét az ERFA és a Kohéziós Alap
finanszírozta. Ugyanakkor legalább 20 millió embert
csatlakoztattak a tiszta ivóvízzel való ellátásba, és
964 engedély nélküli hulladéklerakót zártak be vagy
alakítottak át.
A magánszektort mind nagyobb mértékben vonták
be a szennyező fizet elv alkalmazásába, bár ez
nagyban különbözik az országok között. Különösen
fontos volt az EU‑10 országaiban 2000–2006 között,
valamint a prosperálóbb EU‑15 országokban,
amelyek a beruházások csaknem harmadát adták. A
magánszektor a hulladékkezelési iparágban játssza
a legnagyobb szerepet, ahol számos jel mutat egy
„európai hulladékpiac” születésére.
A felhasználók által fizetett díjak a fenntartási és
működési költségek nagy részét fedezik, így biztosítva
a pénzügyi fenntarthatóságot. E díjak ráadásul
ösztönzik az erőforrások hatékony felhasználását
54 Az ERFA és a Kohéziós Alap projektjeinek hatása nem mindig
választható egyértelműen külön. Sok esetben a két alap ugyanazon
rendszer különböző elemeit finanszírozta, például az ERFA az
összegyűjtést, a Kohéziós Alap pedig a kezelőlétesítményeket
támogatta.
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Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaság elősegítése Kelet-Angliában
A 2007–2013-as program középpontjában az alacsony
szén-dioxid-kibocsátással járó gazdasági növekedés
megvalósítása áll. Ez magában foglal vállalati és
innovációs kezdeményezéseket, ahol a projektek
fő kiválasztási szempontja a régió szén-dioxidterhelésének csökkentése és a gazdasági, környezeti
és társadalmi célok integrálása. Az egyik fő projekt egy
mintegy 20 millió EUR összegű alacsony szén-dioxidkibocsátású kockázati tőkealap, amelyet a Low Carbon
Innovation Centre kezel. A program célja, hogy a régiót
az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó növekedés,
a tiszta technológia és a megújuló energia élharcosává
tegye.

A Lahti Tudományos és Üzleti Park
(Finnország)

felhasználók reagálása a díjakra és ezek lehetséges
változásaira, valamint a migráció is. A kohéziós
politika nemcsak e kockázatok következményeinek
enyhítésében játszhat szerepet, de a reálisabb hosszú
távú tervezés bátorításában is.

4.2 Helyreállítás és környezetvédelem
A 2000–2006-os időszakban az ERFA-finanszírozásból
11,5 milliárd EUR-t fordítottak tervezésre és
rehabilitációra, és a beavatkozás legnagyobb területe
(4,5 milliárd EUR) a városi területek megújítása volt. A
másik két fő terület a természeti környezet védelme
és javítása (2,8 milliárd EUR), valamint a régi ipari és
katonai helyszínek helyreállítása volt (2,2 milliárd
EUR).
Ezek a tevékenységek igen fontosak voltak a 2.
célkitűzés alá tartozó régiókban: főleg a városi
területeken (a környezetre fordított teljes ERFAtámogatás 25%-a) és az ipari és katonai helyszínek
megtisztításában (21%).

A Lahti Tiszta Technológiájú Tudományos és Üzleti
Park fejlesztésére a 2000–2006-os időszakban mintegy
1,5 millió EUR-t fordítottak. A cél a „kölcsönös szellemi
megtermékenyítés” volt a különböző szakmai területek
között, az innováció ösztönzése és a környezetvédelmi
technológiák fejlesztése, összehozva egymással a kisés nagyvállalatokat, az egyetemeket és a regionális
hatóságokat. Kutatási menetrendet alakítottak
ki egy hulladékgazdálkodási tanári díjjal és egy
környezettechnológiai mesterprogrammal.

A szóban forgó intézkedések célja elsősorban
az életkörülmények javítása volt a területeken
és vonzerejük növelése a turisták és a beruházni
szándékozó vállalatok számára. Gazdasági hatásuk
jellegüknél fogva korlátozott volt a helyi területen és
általában nagyobb volt, amikor konkrét problémákra
irányult, mint amilyen a jelentős idegenforgalmat
lebonyolító tengerparti területek szennyezettsége.

Ennek eredményeként 170 új munkahely és 20 új
tiszta technológiájú vállalat jött létre, és 30 millió
EUR összegű beruházást vonzottak. Az ERFA ily
módon hozzájárult egy koherens innovációs stratégia
megfogalmazásához, és ahhoz, hogy Lahti vezető
szerepre tett szert a környezetvédelmi innovációban,
és az ilyen tevékenységekkel foglalkozó vállalatok
vonzó központjává vált.

4.3 Zöldebb gazdaság és hosszú távú
gazdasági fejlődés

és kezelését, bár a közszférának és a kohéziós
politikának még egyaránt fontos szerepe van mind
az infrastruktúra működésével kapcsolatos pénzügyi
bizonytalanság csökkentésében, mind pedig annak
biztosításában, hogy a felhasználók képesek legyenek
megfizetni, a költségek és a megfizethetőség közötti
különbséget fedezve, biztosítva, hogy az emberek
használják a létesítményeket.
A költségek a beállított kapacitástól függnek, és az
utólagos értékelés jelezte a helyes kapacitás előzetes
becslésének nehézségeit, mivel a keresletet hosszú
távon kell előre jelezni. Ráadásul a keresletet érinti a

A kohéziós politika egyre nagyobb figyelmet fordít
a zöld gazdaságra és az EU technikai know-howjának globálisan versenyképes, erőforrás-hatékony
termelésre való beváltására, összhangban az Európa
2020 célkitűzésekkel.
A kohéziós politika intézkedései áttörik a hagyományos ágazati határokat – a versenyképes, zöldebb
gazdaság létrehozása szükségessé teszi a nagysebességű internet bevezetését, intelligens közlekedési rendszerek kifejlesztését, az energiahatékonyság
növelését és megújuló energiaforrások alkalmazását,
a környezettudatos közbeszerzést és a jól működő
közigazgatásokat. Ennek eléréséhez a beruházások
integrált keretére van szükség, amely a különböző
területeken (innováció, humánerőforrás-fejlesztés,
vállalkozástámogatás, infrastruktúra stb.) megvalósuló
kiadásokat egy koherens szakpolitikai csomagban
egyesíti, olyan módon, hogy az megfeleljen a nemzeti,
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Projektfenntarthatósági értékelési
eszköz Brandenburgban
A jó gyakorlat példája a projektfenntarthatósági
értékelési eszköz, amelyet az ERFA a németországi
Brandenburg 1. célkitűzés szerinti programjához
fejlesztett ki 2000–2006-ra, és amely a 2007–2013-as
időszakban egységes nyomon követési módszerré
vált. Az irányító hatóság az eszközt szeretné
továbbfejleszteni és a projekt-jóváhagyási folyamat
törvényesen kötelező részévé tenni. A pénzintézet,
amely az eszközt kifejlesztette, vizsgálja egyéb
finanszírozási programokra való kiterjesztését.

regionális vagy helyi összefüggéseknek és kielégítse a
helyi igényeket.
A kohéziós politika biztosítja ezt a keretet azáltal,
hogy a különböző területek szakpolitikáit egyetlen
fejlesztési stratégiába integrálja, amely helyi szinten
veszi figyelembe a valós szükségleteket és feltételeket.
A kohéziós politika különösen hozzásegítheti a
régiókat, hogy érvényesítsék a zöld gazdaságban
rejlő lehetőségeket, mint új növekedési forrást. Az
ökoinnováció és az új zöld munkahelyek elősegítése
különösen a kkv-knél fontos prioritás. A 2007–2013as időszakban a kohéziós politika 2,5 milliárd euróval
járul hozzá a környezetbarát termékek, eljárások és
szolgáltatások fejlesztéséhez a kkv-knél, továbbá
a zöld technológiákba irányuló kutatásokhoz és
innovációhoz.

4.4 Zöld kormányzás
A környezeti kihívás átlépi a határokat. A kohéziós
politika számos határokon átnyúló, több államot érintő
és régióközi programjával a zöld együttműködés
új típusainak eszköze. Példa erre az EU balti-tengeri
régiós stratégiája a Balti-tenger vidéke környezeti
állapotának javítására, amely az első „makrorégiós”
szinten tervezett olyan EU-stratégia, mely szomszédos
országokra, így Oroszországra is kiterjed.
Ezenkívül a kohéziós programok „zöldállók” abban az
értelemben, hogy a bizottság általi jóváhagyás előtt
a tagállamoknak egy stratégiai környezeti vizsgálatot
(SEA)55 kell benyújtaniuk, kimutatva, hogy programjaik
betartják az EU környezetvédelmi szabályait. Bizonyos
programokhoz, mint például a jelentős közlekedési

Centralizált ágazati politikák és
decentralizált integrált politikák: az
egyensúly megteremtése1
A magasan fejlett tagállamok erősebben támaszkodnak
az integrált politikákra, hogy szinergiákat valósítsanak
meg a különféle szakpolitikai célok között az ország
különböző részeiben. A folyamatban gyakran
nagyobb szerepet adnak a régióknak a szakpolitikák
megtervezésére és végrehajtására. A kevésbé fejlett
tagállamok erősebben támaszkodnak országos
ágazati politikákra. Fejlődésükkel párhuzamosan a
negatív szélsőségek elkerülésének és a szinergiák
létrehozásának előnyei meghaladják az integráció és
a decentralizáció költségeit. Ennek eredményeként
ők is áttérhetnek az integráltabb és decentralizáltabb
szakpolitikákra.
Ez a váltás világosan megfigyelhető a közlekedéspolitikában. Például a francia nagysebességű vasúti hálózat fejlesztése az 1950-es években országos politikaként kezdődött, amelynek fő célja a vasúti utazási idők
csökkentése volt. Az 1980-as és az 1990-es években a
szakpolitika megváltozott, és olyan egyéb célokat is
magába épített, mint a válságban lévő városok és régiók fejlődésének elősegítése vagy a környezetszen�nyezés csökkentése a személygépkocsikról és a repülőgépekről a nagysebességű vasúti utazásokra való áttérés útján.
Ezenfelül a regionális és helyi hatóságok aktív
partnerekké váltak az új kapcsolatok és állomások
előkészítésében és meghatározásában. Számos esetben
ez erős szinergiát eredményezett a vasúti beruházás és
a városfejlesztés között, például Lille-ben és Lyonban.
Az integráltabb és decentralizáltabb szakpolitikák
irányába való váltás az innovációs politikákban is
megfigyelhető. Svédországban és Finnországban,
amelyek a világelsők között vannak az innovációban,
az egyszerű ágazati intézkedésekből, mint például
a K+F támogatásából a hangsúly áttolódott a
regionális innovációs rendszerek megteremtésére. A
középpontban a cégek, a kutatóközpontok és az állami
szektor (a „háromszoros spirál” vagy tudásháromszög)
hosszú távú partnerségébe irányuló beruházás áll,
hogy nem csupán az érintett cégeknél megvalósuló
innovációt javítsák, hanem a régió egészének
versenyképességét is.
Ez nem jelenti azt, hogy a centralizált ágazati
politikák nem játszanának fontos szerepet, de egyre
több tagállam ismeri fel, hogy ezek szükséges, de
nem elégséges feltételei a hatékony és eredményes
döntéshozatalnak, amely elismeri a területi eltéréseket
és a különböző intézkedések koordinációjának
szükségességét.
1 Az Intralab következő tanulmánya: Az Ecorys inspiráló
szakpolitikai gyakorlatait keresve.

55 2001/42/EK irányelv.
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projektekhez környezeti hatásvizsgálatot (EIA)56
is el kell végezni. Ezen túlmenően a környezeti
fenntarthatóság
valamennyi
társfinanszírozású
intézkedés két átfogó alapelvének egyike marad57.
Stratégiailag alkalmazva58, a zöld közbeszerzés javíthatja59 az áruszállítók és a szolgáltatók versenyképességét. Egy sor technika és módszer már készen áll60, és
az EU közbeszerzési irányelvei lehetővé teszik az állami hatóságoknak, hogy beszerzési eljárásaikban környezetvédelmi és szociális szempontokat vegyenek
figyelembe. A kohéziós politika elősegítheti a közbeszerzésért felelős és képzéssel, valamint tájékoztatással foglalkozó állami tisztviselők előtti kihívások megoldását, az összes lehetséges szinten.
Ennek alapján a tagállamok közel fele (Ausztria,
Bulgária, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság,
Franciaország,
Lengyelország,
Magyarország,
Németország, Olaszország, Portugália, Románia,
Szlovákia és Szlovénia) a kohéziós politikai programjaiba felvette az üvegházhatást okozó kibocsátások
csökkentésének mutatóit. Franciaország például egy
szén-dioxid-értékelő eszközt alakított ki az összes EUtámogatással finanszírozott projekt által okozott CO2kibocsátás megbecsléséhez61, míg a GROW Interreg
projekt egy statisztikai eszközt alakított ki a több országot átfogó regionális környezeti elszámolás céljára62.
Környezetvédelmi hatóságok hálózatát alakították
ki több országban (ES, IT, UK, PL, DE), valamint az
EU szintjén, Környezetvédelmi Hatóságok Európai
Hálózata a Kohéziós Politikáért63 (ENEA) néven.

5. Kormányzás
A kohéziós politika sikerének fő előfeltételei a jól
megalapozott, hatékony és eredményes kormányzási
rendszerek. Ez nemcsak annak biztosításától függ,
hogy a kiutalt pénzösszegeket a megállapodás szerinti
módokon költsék el, de annak biztosításától is, hogy a
56 85/337/EGK irányelv, módosított.
57 Az 1083/2006/EK altalános rendelkezések rendelet 17. cikke
58 A Környezetvédelmi Hatóságok Európai Hálózatának (ENEA)
jelentése, A kohéziós politika finanszírozási programjainak
éghajlattal szembeni ellenálló képességének javítása.
59 COM(2008) 400 végleges, 2008. 07. 16., 5.2 szakasz, 8–9. o.
60 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
61 „NECATER”. További tájékoztatásért lásd: http://www.datar.gouv.fr/
IMG/Fichiers/DEVELOPPEMENT_DURABLE/Necater_presentation.
pdf
62 http://www.grow3c.com/project_detail.php?id=21.
63 http://ec.europa.eu/environment/integration/cohesion_policy_
en.htm

stratégia jól tervezett és koherens legyen, az illetékes
résztvevőket mozgósítsák, jó minőségű projekteket
válasszanak ki, és szigorú megfigyelési és értékelési
rendszereket alakítsanak ki annak érdekében, hogy a
programok a helyes vágányon haladjanak a kitűzött
célok eléréséhez.
Helyi szinten a kohéziós politika napi irányítását
a megosztott igazgatás elvének megfelelően
alapvetően a tagállamokra és a régiókra ruházták. A
vezetési rendszerek ezért részben a kohéziós politika
szabályozásának, részben az egyes tagállamok
intézményi és közigazgatási rendszerének függvényei.
A megosztott igazgatás szükségessé teszi valamennyi
kulcsszereplő, így a civil társadalom aktív bevonását is.
De alapvetően lehetőséget ad a programok helyszíni
„tulajdonlásának”növelésére, valamint hatékonyságuk
és eredményességük megszilárdítására.
Ezenkívül a nemzeti szakpolitikákra kiható áttételes
előnyöket is eredményez. Azzal, hogy eljárásokat alakít ki a stratégiák megvitatására és megfogalmazására, a projektek kiválasztására, nyomon követésére és
értékelésére, valamint pénzeket juttat az adminisztratív képességek kiépítésére, a kohéziós politika elősegíti az érintett hatóságok döntéshozatali és vezetési képességének megszilárdítását. Ennek megfelelően
a kohéziós politika elősegítheti a szakpolitikák hatékonyságának javítását más területeken.

5.1 Hatékony kormányzás és
eredményorientált irányítás
Az EU‑10 országokban javult a közigazgatás
minősége
A 2000–2006-os időszak utólagos értékelése64 kimutatta, hogy az EU‑10 országok sikeresen vezették be ebben az időszakban a rendelkezésre álló EUfinanszírozás kezelésére irányuló rendszert, és eleget
tettek a szabályozási követelményeknek. Ez önmagában is nagy eredmény volt, figyelembe véve a rövid
programozási időszakot és az előzetes tapasztalatok
hiányát a részükre juttatott, az előcsatlakozási támogatásokhoz képest jóval nagyobb összegek kezelésében.
Bár voltak kezdeti problémák, az új rendszerek az
időszak végére elég hatékonyan működtek a cselekvés általi tanulás és bizonyos közigazgatási reformok
64 Az ERFA 2000–2006. évi utólagos értékelése, 11. munkacsomag:
Vezetési és végrehajtási rendszerek, http://ec.europa.eu/regional_
policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp11_en.htm
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eredményeként, amelyeket nagyrészt a kohéziós politika irányítási gyakorlatai váltottak ki. Az értékelés
bizonyítékokat talált olyan javulásokra, amelyek sok
esetben kiterjedtek a nemzeti politikára, mint például:
••

jobb stratégiai tervezés és hatékonyabb koordináció és együttműködés a hatóságok között;

••

az eljárások egyszerűsítése, nagyobb nyitottság,
átláthatóság és elszámoltathatóság és jobb útmutatás. Az értékelés megállapította például a kérelmek és igények feldolgozási idejének csökkentését;

••

javuló vezetési gyakorlatok, személyzeti szaktudás, professzionalizmus és humánerőforrás-kezelés;

Kohéziós politika – a helyi kormányzat
megbecsült partnere
Az EU-finanszírozás értékének felbecslésére a Helyi
Önkormányzatok Szövetsége az Egyesült Királyságban
2009-ben felmérést végzett 450 helyi önkormányzati
szakember körében, akik legalább 7 éves tapasztalattal
rendelkeztek EU-projektekkel kapcsolatban.
A felmérés az EU valamennyi fő finanszírozási
programjára kiterjedt, így az ERFA-ra és az ESZA-ra is.
A beérkezett 157 válasz jelezte, hogy a helyi hatóságok
nagyra értékelik az EU-programok előnyeit, és az a
véleményük, hogy az EU-finanszírozás 2013 után
is fontos szerepet kell, hogy játsszon a regionális
fejlesztésben.
••

A válaszadók 93%-a egyetértett azzal, hogy a saját
helyi hatóságuk nagyra értékeli az alapokból a
helyi közösségeknek nyújtott támogatást.

••

A válaszadók 49%-a közölte, hogy az EU támogatása
olyan projektek megvalósítását tette lehetővé,
amelyeknek nemzeti finanszírozásra általában
nem lenne esélye. Kulcsfontosságú előnynek
minősítették a stabil, hétéves finanszírozási
időszakot és a kapcsolódó finanszírozás
hozzáadásának képességét is.

••

Az ERFA és az ESZA ismertsége magas volt (73%),
szemben a speciális célú EU-alapokkal (jellemzően
10% és 20% között).

…és a javulás tovább folytatódik az EU‑15
országaiban, ahol a nemzeti szakpolitikákra
továbbgyűrűző előnyök mutatkoznak

••

A válaszadók 88%-a annak a véleményének adott
hangot, hogy 2013 után növelnék, de legalábbis
szinten tartanák az EU-alapokból való jelenlegi
részesedésüket.

Az EU‑15 országaiban az értékelés a 2000-2006
közötti programok stratégiai irányításának további
javulását tapasztalta, különösen a jobb tervezés,
szorosabb együttműködés és fokozottabb értékelés
tekintetében. A nyomon követés minősége is javult,
de egyes tényezők, mint például a mutatók túlságosan
bonyolult rendszere, IT-működési nehézségek és az
adatokban megjelenő ellentmondások hátráltatták a
további fejlődését.

••

Másrészről viszont a válaszadók 62%-a úgy
érezte, hogy a kohéziós politika adminisztrációs
követelményei
túlságosan
bonyolultak
a
finanszírozás mértékéhez képest, és 95%-uk vélte
úgy, hogy a kapcsolódó adminisztratív teher
eltántoríthatja az önkéntes és helyi szervezeteket,
hogy kérelemmel forduljanak az ilyen alapokhoz.

••

••

erősebb és átfogóbb partnerség, például széles
körű regionális részvétel a projektek végrehajtásában a Cseh Köztársaságban és Lengyelországban;
szisztematikusabb nyomon követés és értékelés.

Az értékelés ennek ellenére megállapította, hogy
még mindig van lehetőség a javulásra, és folyamatos
fejlesztés szükséges ezen az átfogó területen,
különösen Bulgáriában és Romániában, amelyek csak
2007-ben kezdtek hozzá a folyamathoz.

Az értékelés megmutatta, hogy a kohéziós politika
az EU‑15 országaiban a belföldi irányítási gyakorlatra
is pozitív továbbgyűrűző hatásokat gyakorolt. Ezek
különösen érzékelhetők voltak a stratégiai tervezés, a
nyomon követés és értékelés minősége, valamint az
együttműködés mértéke terén. Ezenkívül intézményes
változtatásokat is magukban foglaltak, mint például a
területi szervezetek létrehozását vagy megerősítését
és új koordinációs megállapodások kialakítását.
Megfigyelhető volt ezenkívül az adminisztratív kultúra
változása is, a nyomon követéshez és az értékeléshez
tanúsított pozitívabb hozzáállással.

A felmérés, amely a maga nemében az első volt,
értékes adatokat szolgáltatott a Helyi Önkormányzatok
Szövetségének a központi kormányzattal és az EU-val
folytatott tárgyalásokhoz. A Helyi Önkormányzatok
Szövetségének az a szándéka, hogy megvizsgálja
egy jövőbeli, az EU egészére kiterjedő felmérés
lehetőségét.
A felmérés teljes eredménye elérhető a következő
weboldalon: www.lga.gov.uk/euregionalpolicy
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A továbbgyűrűző hatások idővel láthatóbbakká
válnak – a 2000–2006-os időszakban észlelt javulások
gyakran az előző időszakból eredtek, és 2007–2013ban is folytatódnak. Az egyéb szakpolitikákra
gyakorolt hatás akkor volt a legerősebb, amikor
elkötelezett szakpolitikai irányítók szorgalmazták
és amikor a kohéziós politika finanszírozása jelentős
mértékű volt.

A partnerek javítják a programokat
A környezetvédelem esete Lengyelországban
A környezetvédelmi kérdések különösen bonyolultak
lehetnek a projektek előkészítésekor. A 2007–2013as időszakban megvalósuló valamennyi lengyel
program (a technikai segítségnyújtási program
kivételével) monitoring bizottságában jelen voltak
környezetvédelmi szakértők a civil szervezetek,
az egyetemi vagy a kutatói közösségek részéről.
Részvételük értékesnek bizonyult, különösen a
tervezési szakaszban és a projektek kiválasztási
szempontjainak meghatározásánál.

A pénzalapok elköltése nem elegendő
– a teljesítmény és a minőség elsőrendű
fontosságú
A szabályok betartása és a költés ütemének
fenntartása határozta meg a programirányítást számos
tagállamban, túlzottan a pénzügyi felvevőképességre
koncentrálva, a kiadások hatékonyságának a rovására.
Míg az időbeni és a pénzügyi és ellenőrzési
szabályokkal összhangban lévő ráfordítások a
kohéziós politika sikerének lényeges előfeltételei,
a teljesítményre is nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
Ezért javítani kell a programok tervezését, nyomon
követését és értékelését, tovább kell fejleszteni az
intézményi és közigazgatási kapacitást, valamint
ösztönözni kell a tapasztalatcserét és erősíteni az
érintettek professzionalizmusát.
Példa erre az ERFA társfinanszírozásában megvalósuló
„Régiók a gazdasági változásért” kezdeményezés,
amely elősegíti a helyes gyakorlatot a kohéziós politika
programjainak irányításában. A kezdeményezés
arra az általános felismerésre volt válasz, hogy a
jó gyakorlatok cseréjét összehangoltabban kell
megvalósítani, és hatékonyabb hálózatot kell
kialakítani a régiók között a programok minőségének
javítása érdekében.
A kezdeményezés új utakat nyitott a regionális hálózatok dinamikusabbá tételére és a Bizottsággal való
szorosabb együttműködésük elősegítésére, innovatív
elképzelések tesztelésére, valamint magukba a programokba történő átvitelükre. Ezenkívül kommunikációs tevékenységeket is tartalmaz, mint például egy
weboldalt, egy adatbázist esettanulmányoknak és a
RegioStars-díjak programját.

Az innováció esete Franciaországban
A Regionális Politikai Főigazgatóság és a francia
hatóságok („DATAR”) 2005-ben munkacsoportot
állítottak fel azzal a feladattal, hogy segítse a
régiókat innovációs stratégiáik megfogalmazásában.
Ezt
kiterjesztették
további
köztestületekre,
vállalkozásokra, egyetemekre és kutatóközpontokra.
A kezdeményezés megteremtette a stratégiák
kidolgozásának alapját a 2007–2013-as időszakra.

Programja vagy a Nemzetközi Valutaalap finanszírozási
rendszereinek hasonló költségei. Az Európai Bizottság
egy közelmúltban készített tanulmánya65 a Kohéziós
Politika 2007–2013. évi igazgatásának összköltségét
mindössze a teljes költségvetés 3,5%-ára becsüli.
A munkateher nagy részét (a teljes összeg 80%-át)
és költségeinek zömét (78%) a programirányítás
teszi ki. Ezen belül a leginkább időigényes feladat a
projektek kiválasztása és az eredmények ellenőrzése.
Mind a költségek, mind a munkateher azonban
tagállamonként és programonként különbözik,
az előbbi a fizetési szintek különbségeinek
következtében, míg a munkateher az alábbiak miatt:
••

5.2 Az igazgatási költségek viszonylag
alacsonyak
A kohéziós politika igazgatási költségei hasonlók vagy
alacsonyabbak, mint más nemzetközi szervezetek,
mint például az Európai Újjáépítési és Fejlesztési
Bank, a Világbank, az Egyesült Nemzetek Fejlesztési

Földrajzi
szint:
a
nemzeti
programok
adminisztratív munkaterhe a teljes költségvetés
egységnyi euró összegére vetítve alacsonyabb,
mint a regionális programoké, amelyek viszont
alacsonyabb munkateherrel járnak, mint
a területi együttműködési programok. Ez
legalább részben annak következménye, hogy
az országos kiterjedésű programok rendszerint
egyetlen meghatározott szakpolitikai területre

65 Regional governance in the context of globalization: reviewing
governance mechanisms and administrative costs, (Regionális
irányítás a globalizáció összefüggésében: az irányítási
mechanizmusok és adminisztratív költségek áttekintése), SWECO
Ltd, 2010. március.
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koncentrálnak, nem pedig ezek egy csoportjára.
Ezenkívül a területi együttműködési programok
gyakran átfogó terjedelműek, és sok résztvevő
koordinációját igénylik.
••

Pénzügyi szint: általában minél kisebb egy
program, annál nagyobb részét fordítják
igazgatásra egyszerűen a méretgazdaságosság
miatt – a vezetés, a tanúsítás és az audit sok olyan
feladatot foglal magában, amelyek a program
méretével nem sokat változnak.

••

Érintett szakpolitikai területek: az infrastruktúrára
és a környezetre irányuló programok adminisztratív munkaterhe általában alacsonyabb, mint
azoké, amelyek középpontjában az innováció
vagy a kapacitásépítés áll. Az innovatív projektek
(amelyek szellemi kihívást jelentenek, és gyakran
igényelnek speciális szakértelmet és széles körű
összehangolást), különösen vezetésigényesek.
Ugyanez lehet érvényes a képzésre is.

Fontos megállapítás, hogy a különböző vezetési
rendszerek igazgatási költségeiben nincs jelentős
különbség, különösen a centralizáltak és a
regionalizáltak között.
Önmagában az EU-szabályozások alkalmazása nem
növeli számottevően az adminisztrációs munkaterhet.
Másrészről a „gold plating”-ként emlegetett, aprólékos
tagállami szabályozás, amely túlmegy a szükséges
mértéken, jelentősen növelheti az adminisztrációs
terheket.

5.3 Partnerség
A sokféle szereplőt felvonultató széles körű partnerség régóta a kohéziós politika fontos alapelve, mivel a különböző partnerek képességeinek és tudásának mozgósítása mind a tervezést, mind a végrehajtást hatékonyabbá teheti. A programot is befogadóbbá teszi, lehetővé téve a partnerek számára, hogy saját egyéni érdekeiken túl is gondolkozzanak, és egy
fokozott mértékben stratégiai, „regionális szemponthoz” jussanak el. A 2000–2006-os időszak utólagos értékelése66 megállapította, hogy a partnerségi elv alkalmazása a kohéziós politika széles körben elismert
hozzáadott értéke, különösen a helyi fejlesztési intézkedések terén67.
66 Az ERFA 2000–2006-os utólagos értékelése, 11. munkacsomag:
Vezetési és végrehajtási rendszerek, http://ec.europa.eu/regional_
policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp11_en.htm

Az utólagos értékelés szerint a 2000–2006-os
időszakban az EU‑15-ben a helyi és regionális
testületek, vállalkozások, szociális partnerek és egyéb
szervezetek nagyobb mértékű bevonásával erősödött
a partnerség. Spanyolországban és Franciaországban
például bevezették a regionális és központi
kormányzatok társfelelősségének rendszerét. Ez
lehetővé tette a régiók számára a stratégiai tervezés,
nyomon követés, jelentés és vezetés nagyobb
mértékű felvállalását, ami növelte az e területeken
meglevő készségeiket és képességeiket.
Az EU‑15 országok többségében a partnerek
részvétele erősebb volt a stratégiák kialakításában és
a programok tervezésében, mint a végrehajtásban.
Kivételt képezett ez alól Finnország, ahol az Oulu
növekedési megállapodási modell útján a helyi
szereplők, különösen a vállalkozások részvétele a
végrehajtási szakaszban is erős volt.
A partnerségi elv alkalmazása sok EU‑10 ország
számára kihívást jelentett a 2004–2006-os időszakban,
mivel nagyrészt nem rendelkeztek partnerségi
hagyománnyal és a partnerek azonosításának
és bevonásának kialakított eszközeivel. Emellett
a partnerek néha nehéznek találták a döntések
befolyásolását, különösen az időszak elején, amikor a
kohéziós politikáról meglévő tudásuk korlátozott volt.
Ezek a kihívások kevésbé voltak határozottak azokban
az országokban, amelyekben rendelkezésre álltak
belföldi szakpolitikai konzultációs fórumokkal
kapcsolatos tapasztalatok. Máltán például a
Gazdasági és Társadalmi Fejlesztési Tanács 2001-ben
fórumot hozott létre a konzultációra és a társadalmi
párbeszédre. Hasonlóképpen Lengyelországban
Kohéziós Politikai Munkacsoportot állítottak fel
a már meglévő Gazdasági-Társadalmi Kérdések
Háromoldalú Bizottságának keretében, a kormány,
a szakszervezetek és a munkaadók képviselőinek
bevonásával, a kohéziós politika végrehajtásának
támogatására.
A partnerségi elv sikerének mutatója, hogy az utólagos
értékelés szerint a partnereknek az EU-programokba
való bevonása általában nagyobb mértékű, mint a
belföldi programokba való bevonásuk, bár vannak
példák arra is, hogy az elv átterjedt a belföldi regionális
fejlesztési politikákra:
••

Franciaországban nagyobb hatáskört kaptak a
regionális önkormányzatok a Contrats de Projets

67 http://ec.europa.eu/regional_polic y/sources/docgener/
evaluation/expost2006/urban_ii_en.htm
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Etat-Région (CPER-ek)68 megtárgyalására és
végrehajtására, ezenfelül a regionális prefektusok
tárgyalási hatásköre is nőtt;
••

Angliában a felelősség Regionális Fejlesztési
Ügynökségekre (RDA-k) szállt át, ami fokozott
együttműködéshez vezetett a régiókban működő
helyi hatóságokkal és szervezetekkel.

5.4 Az intézményi kapacitásépítés
Az eredményes közpolitika hozzáértő és hatékony,
pártatlan és ügyfélorientált adminisztrációt igényel. Az
intézményi és közigazgatási kapacitás megerősítése
a stabil üzleti környezet megteremtésével együtt
elősegíti a szerkezeti kiigazítást, és hozzájárul a
növekedéshez és a munkahelyteremtéshez.
A 2000–2006-os időszakban az ESZA fontos szerepet
játszott a közigazgatás korszerűsítésében. Egy vállalkozás elindításához Portugáliában 2005-ben 11-féle
eljárásra és 78 napra volt szükség. Az egyablakos
rendszer bevezetésével, amelyet az ESZA támogatott,
most ugyanez csak 7 napot vesz igénybe, és csak 7
eljárást kell hozzá elvégezni. Ennek következtében a
vállalkozások létesítésének összköltsége számottevően csökkent.
A
2007–2013
közötti
időszakban
a
konvergenciarégiókban és a kohéziós tagállamokban az intézményi kapacitás új ESZA-prioritását vezették be. Ennek célja a közigazgatási és közszolgáltatási képességek erősítése országos, regionális és helyi szinten. Az intézményi kapacitásnak négy tagállam
(Magyarország, Görögország, Románia és Bulgária)
operatív programot szentelt, sok más országban pedig az operatív programokon belül ez egy prioritás.
Az intézményi kapacitások prioritása valamennyi területi szinten támogatja a humántőke-fejlesztésbe és
az IKT-ba irányuló beruházásokat az igazgatási és közszolgáltatásokban. Ennek céljai a törvényalkotás javítása, vállalkozások létrehozásának elősegítése, a közpolitikák hatékonyabb irányítása és általában a magánszemélyeknek és vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások javítása a bürokrácia csökkentésével. Az
operatív programok fókuszában az EU egészében a következők állnak: jobb szabályozás (Lengyelországban,
Cipruson és Szlovákiában); az igazságszolgáltatási rendszer megerősítése (Szlovéniában és
Lengyelországban); a foglalkoztatási intézmények kapacitásának bővítése (Máltán és Szlovéniában); etika

Az igazgatási kapacitás javítása
Bulgáriában
A bulgáriai ESZA-program az intézkedések széles körét
tartalmazza az ország folyamatban lévő közigazgatási
és igazságszolgáltatási reformjainak támogatására.
Célja, hogy konkrét eszközöket vezessen be a döntések
meghozatalára és végrehajtására (hatásvizsgálat,
nyilvános konzultációk, szakpolitikák értékelése, a közés a magánszféra közötti partnerségek) a szakpolitika
mindennapi adminisztrációjában, központi, regionális
és helyi szinten. További célja a közintézményekben
működő humánerőforrás szervezetének és vezetésének
megszilárdítása, képzés nyújtása köztisztviselők és
bírók számára, a szolgáltatások javítása és közös
módszertan kidolgozása a funkcionális felülvizsgálatra
és alkalmazására. Az operatív program további célja
a bíróságok irányításának, humán- és információs
erőforrásainak javítása, valamint számos képzési
program támogatása, növelve a bírók ismereteit az
EU-jog különböző területeiről.

és integritás (Lengyelországban és Magyarországon);
a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése (Lettországban és Litvániában); valamint az átláthatóság mértékének és a korrupcióellenes fellépésnek a növelése (Olaszországban és Romániában).
Bulgáriában az ESZA támogatja a nemzeti igazgatás
teljes felülvizsgálatát, ami szerkezeti reform alapjául
szolgálhat.

6. A regionális és globális
növekedéshez való hozzájárulás
6.1 Makrogazdasági modellek
alkalmazása a hatások megbecslésére
A kohéziós politika célja a gazdasági teljesítmény
növelése a régiókban, különösen a GDP, a
foglalkoztatás, a termelékenység, a beruházások és a
külkereskedelmi egyensúly tekintetében. Mivel ezek
és más makrogazdasági tényezők között regionális,
országos és EU-szintű kölcsönhatás van, és egy sor
belső és külső hatás éri őket, a kohéziós politika rájuk
gyakorolt hatása egyedül makrogazdasági modellek
alkalmazásával vizsgálható meg. Ennek elvégzésére

68 Hivatalos megállapodások az állam és a régió között egy többéves
programról a közös érdekeltségű témákkal kapcsolatban.
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két makrogazdasági modell – a HERMIN69 és a
QUEST70 – szolgál, a konvergenciacélra koncentrálva.
A HERMIN egy makrogazdasági modell, neoklasszikus
69 A HERMIN modell leírásához és a 2000–2006-os programozási
időszak utólagos hatásvizsgálatához lásd: Európai Bizottság,
Regionális Politikai Főigazgatóság, az EU 2000–2006. évi kohéziós
politikájának elemzése a CSHM alkalmazásával: Összesített hatások
és országok közötti összehasonlítások, 2009. http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2006/
wp3_hermin_aggregate.pdf
70 A QUEST modell leírásához és a 2000–2006-os programozási
időszak utólagos hatásvizsgálatához lásd: Varga, J., in ’t Veld, J.
(2010), The Potential Impact of EU Cohesion Policy Spending in the
2007–2013 Programming Period: A Model-Based Analysis (Az EU
kohéziós politikai ráfordításainak potenciális hatása a 2007–2013as programozási időszakban: Egy modellalapú elemzés.) ECFIN
Európai gazdaság – gazdasági lap, 422. sz.. http://ec.europa.eu/
economy_finance/publications/economic_paper/2010/index_
en.htm

jellemzőkkel a kínálati oldalon. A QUEST egy
újkeynesiánus mikroalapú dinamikus általános
egyensúlyi (DGE) modell endogén növekedéssel. A két
eltérő modell alkalmazása, amelyek a gazdasági erők
működésének módjáról igen eltérő feltételezésekből
indulnak ki, az eredményeket megbízhatóbbakká
teszi.
Ennek ellenére figyelembe kell venni, hogy sem
a HERMIN, sem a QUEST nem méri a szakpolitika
hatását, hanem modellezi azt. Eddig, amennyire az
lehetséges, a modell tulajdonságai összhangban
vannak a tapasztalati adatokkal, bár ez nem mindig
egyértelmű. Elkerülhetetlen azonban egy sor
ésszerűen elfogadható előfeltételezés beépítése a
gazdaság működéséről.
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Mint minden értékelési módszernek, a makrogazdasági modelleknek is megvannak az erősségeik, de
a kép teljessé tételéhez más értékelési módszerekkel együtt kell őket alkalmazni. Ez különösen így van,
mivel a kohéziós politika céljai jóval túlmennek a GDP
növekedésén.
A makrogazdasági hatás minden értékelésének
a kohéziós politika által finanszírozott tényleges
ráfordításból kell kiindulnia (4.13 ábra). Mivel az
EU‑10 országok finanszírozása csak az után vált
számottevővé, hogy 2004-ben csatlakoztak az EUhoz, a 2000–2006-os időszakban Spanyolország,
Portugália, Görögország, Írország, valamint KeletNémetország és Dél-Olaszország (Mezzogiorno)
régiói részesültek a legtöbb támogatásban.

A 2007–2013-es időszakban ettől nagyon eltérő
a helyzet. Az EU‑12 országai a kohéziós politika
kiadásainak valamivel több mint felét kapják, és a
maradék nagy része az EU‑15 országoknak vagy a fent
felsorolt régióknak jut (4.14 ábra).

6.2 A 2000–2006 közötti programok
makrogazdasági hatása
A kohéziós politika hatásának vizsgálatakor
különbséget kell tenni a rövid távú (nagyrészt
„keresleti oldali”) hatások és a hosszú távú (nagyrészt
„kínálati oldali”) hatások között. A rövid távú hatások
abban az időszakban következnek be, amelyben a
programokat végrehajtják. Az útépítésre és képzési
programokra fordított kiadások például általában
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növelik a termelést és a foglalkoztatást (pl. az
építőipari dolgozók vagy oktatók foglalkoztatását),
ami pótlólagos keresletet hoz létre. Mivel mind a
cégek, mind a magánszemélyek többet keresnek,
többet is ruháznak be és fogyasztanak, ami
tovább növeli a termelést (ez az úgynevezett
keynesi multiplikátorhatás). Ez a hatás nagyrészt
a végrehajtási időszakban következik be, amikor a
kiadás megvalósul, bár a multiplikátorok miatt azon
túlra is terjedhet. A 2000–2006. évi programokban a
végrehajtási időszak 2009 végéig tartott (4.15 ábra).
A keresleti oldali hatás különösen a HERMIN
modellben látható, amely erősen ezt helyezi előtérbe.
A HERMIN szerint a kohéziós politika a fő támogatott
országok GDP-jét évente mintegy 1,2%-kal növeli

4.3 A kohéziós politika GDP-re gyakorolt
halmozott nettó hatása – hosszú távú
nyereségek a QUEST-ben
EU‑15
EU‑10
EU‑25

2000–2009

2000–2015

2000–2020

0,5
3,7
0,7

1,9
10,2
2,4

3,3
15,9
4,0

Megjegyzés: A GDP kumulált százalékos változása, egy nem
kohéziós politikai bázissal összehasonlítva
Forrás: Varga J., In’t Veld J., A model-based analysis of the impact
of Cohesion Policy expenditure 2000–2006: Simulation with the
QUEST III endogenous R&D model (A 2000–2006. évi kohéziós
politikai kiadások hatásának modellalapú elemzése: szimuláció
a QUEST III endogén K+F modelljével), Európai Bizottság,
Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság, 2010
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4.5 A kohéziós politika hatása Lengyelországban: halmozott hatás a GDP-re 2013-ban
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4.6 A kohéziós politika hatása Lengyelországban: halmozott hatás a munkanélküliségre
2013-ban
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a kiadási időszak folyamán.
Hangsúlyozni kell, hogy ezek a
hatások kumulatívak, és ily módon
2009-re ezen országok GDP-je a
kohéziós politika eredményeként
mintegy 11%-kal volt magasabb,
mint ahogyan anélkül lett volna.
Amint várható, a különböző országokban megvalósuló hatás szorosan összefügg a finanszírozás mértékével. A két modell eredményei
között azonban vannak különbségek. A HERMIN figyelmen kívül
hagyja a kohéziós kiadások finanszírozási költségeit. A QUEST-ben
az EU‑15 tagállamok is részt vesznek a kohéziós kiadások finanszírozási költségeiben, és ennek eredményeként ezen országok nettó
kohéziós bevételei kisebbek, mint
a fenti részben kimutatott és a HERMIN-ben szimulált bruttó bevételek. Hasonlóképpen a QUEST-ben
a kereslet ösztönzése valószínűleg kevesebb, mint a
HERMIN-ben, mivel a kohéziós kiadások a valutaárfolyamok reálértékének felértékeléséhez vezetnek
(azokban az országokban, amelyek nem tartoznak az
euroövezethez), és egyes magánkiadások kiszorításához, aminek következtében az eredményre gyakorolt
hatás kisebb. A rövid távú keresleti oldali hatás, bár
pozitív, nem a kohéziós politika létének alapja, amelynek strukturális változásokat, és hosszú távú növekedést kell megvalósítani „kínálati oldali” hatások útján
– jobb szállítási rendszer, erősebb vállalati alap, magasabb innovációs ráta és több szakképzett személy
révén. A regionális gazdaságok produktív képességét
javító ezen hatások hosszú távúak.
A 2000–2006-os időszak kohéziós politikájának a
GDP-re 2014-ben, a ráfordítások befejezése után öt
évvel gyakorolt hatásának becslése ugyancsak eltérő
a két modell esetében (4.16 ábra).
Ebben az esetben a GDP-re gyakorolt QUEST
becslések nagyobbak, főleg mivel ez egy endogén
növekedési modell, a beruházásoknak a humántőke
bővülésére és a KTF-nek a növekedésre gyakorolt
hatását ragadja meg. A HERMIN másrészről feltételezi,
hogy a beruházás hatása idővel fokozatosan
csökken. Az egyértelmű üzenet azonban az, hogy a
gazdaságok működésének módjáról szóló különböző
előfeltételezések alapján a kohéziós politika erős
hatást gyakorol a GDP-re és a növekedésre – mind
rövid távon, mind pedig hosszú távon. Még a

HERMIN modell óvatosabb előfeltételezései alapján
is a kohéziós politika minden befektetett euró után
2,1 EUR hozamot eredményezett a 2000–2006os időszakban. A QUEST szerint a 2009. évi hozam
minden befektetett euró után 1,2 EUR-nak felel meg.
2020-ra azonban egy befektetett euróra vetítve 4,2
EUR hozamot becsültek.
A kohéziós politika a foglalkoztatási szint növelését
is elősegítette. A HERMIN becslése szerint 2009ben a 2000–2006. évi szakpolitika eredményeként a
foglalkoztatottak száma 5,6 millió fővel volt magasabb
(4.17 ábra), vagyis átlagosan évi 560 ezer fővel, mint
kohéziós politika nélkül.

6.3 A 2007–2013-as kohéziós politika
makrogazdasági hatása71
Az EU‑12-nek a 2007–2013-as időszakban való
erősebb finanszírozása eredményeként a kohéziós
politika GDP-jükre gyakorolt várható hatása jóval
nagyobb, mint 2000–2006-ban. Amint korábban
is, a HERMIN nagyobb keresleti hatásokat becsül
ebben az időszakban, bár a mindkét modell által
becsült hatások valamennyi országban jelentősek, és
összhangban vannak a kiadásokkal (4.18 ábra).
Itt is jelentős és tartós hosszú távú hatások
érvényesülnek a várható GDP-re, de számottevő rövid
távú hatások is.

71 A HERMIN modellen alapuló későbbi munkadokumentum részletes
leírást fog adni az országok eredményeiről és a kedvezményezett
gazdaságok fő jellemzőiről.
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RHOMOLO
A TEN-T hálózatba irányuló beruházások hatása öt országban (Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország,
Lengyelország és Szlovákia), időben eloszlik, ahogy azt egy új regionális modell, a RHOMOLO prototípusa kimutatja. Ezek
a beruházások először is a közlekedési költségek jelentős csökkentését eredményezik azokon a területeken, amelyeken
megvalósulnak, de másokban is, figyelembe véve a közlekedési hálózat általános javulását.
A közlekedési költségek csökkentése elősegíti a kereskedelmet és az emberek mozgását, és ez a GDP jelentős növelését
eredményezi. Rövid távon ez a hatás általában nagyobb azokon a területeken, amelyek közvetlenül profitálnak a
közlekedési hálózat javításából, mint például Warmińsko-Maruskie Északkelet-Lengyelországban vagy Moravskoslezsko a
Cseh Köztársaságban (4.7 térkép).
Közép- és hosszú távon azonban a GDP növekedése fokozatosan erősödik, mivel ezekhez a beruházásokhoz időre van
szükség, hogy kifejthessék teljes hatásukat. Ráadásul a régiók közötti átgyűrűzések következtében a GDP-re gyakorolt
pozitív hatás térben lassan átterjed a szomszédos régiókra, még olyanokra is, amelyekben semmilyen beruházás nem
történt (mint például Zachodniopomorskie Északnyugat-Lengyelországban). Végül, figyelembe véve valamennyi közvetlen
és közvetett hatást, ezekből a TEN-T hálózatba irányuló beruházásokból a lengyel és magyar régiók profitálják a legtöbbet.
Az EU kohéziós politika hatásának az értékelésére eddig alkalmazott modellek a nemzeti gazdaságokon alapulnak, kevés
figyelmet fordítva az országokon belüli szórásra. Ennek eredményeként nem ragadják meg a regionális szinten gyakran
jelen levő heterogenitást vagy egyéb kapcsolatokat, mint például a régiók közötti átgyűrűzést vagy a migrációt.
A RHOMOLO szimulálhatja a kohéziós politika hatását az EU régióira azoknál az intézkedéseknél, amelyek:
••

fejlesztik az infrastruktúrát, a humántőke-állományt és a K+F kapacitást;

••

javítják a régió vonzerejét a termelő tevékenységek és a foglalkoztatás számára;

••

a nemzeti kiadásokat átterelik a régiók vagy szakpolitikai területek között a társfinanszírozás következtében;

••

csökkentik a régiók közötti közlekedés költségeit.

A modell célja, hogy ne csak a gazdasági, de a társadalmi és környezeti hatásokat is megvizsgálja regionális szinten. Fő
jellemzői a következők:
••

a regionális gazdaság alkalmazása NUTS 2 (Németországban NUTS 1) szinten alapvető építőkockaként;

••

az endogén növekedési elmélet elemeinek bevonása, amelyben a humántőke és a tudás növekedése tartja fenn a
regionális növekedést, valamint az új gazdasági földrajz elemeinek figyelembe vétele, amelyben az agglomeráció és a
szétáramlás erői határozzák meg a cégek és a munkavállalók térbeli megoszlását;

••

kifejezett kapcsolatok a regionális gazdaságok között a kereskedelmi és migrációs áramlások útján általános
egyensúlyi állapotban, lehetővé téve a tökéletlen versenyt és a munkaerőpiac tökéletlensége miatt fellépő súrlódásos
munkanélküliséget.

Egy HERMIN típusú modell lengyelországi alkalmazása
azt mutatja, hogy ezeket az eredményeket regionális
szinten reprodukálják72. A 2004–2006. és 2007–2013.
évi kiadások kumulatív eredményeiről szóló becslések
szerint várhatóan valamennyi lengyelországi régió
jelentős növekményt ér el a GDP-jében a kohéziós
politika eredményeként.
72 Zaleski, J. (2009), Regionalisation of the HERMIN macroeconomic modelling framework in Poland (A HERMIN
makrogazdasági modellezési rendszer régiók szerinti alkalmazása
Lengyelországban), A kohéziós politika értékelésének 6. európai
konferenciáján ismertetett tanulmány, New Methods for Cohesion
Policy Evaluation: Promoting Accountability and Learning (Új
módszerek a kohéziós politika értékelésére: A beszámoltathatóság
és a tanulás elősegítése), Varsó, 2009.,november 30. – december 1.
A teljes technikai részletek a WARR weboldalán találhatók: http://
www.hermin.pl

A növekmények részben a kiadások mértékétől
függnek, de a régió gazdasági szerkezetétől és kiadási
profiljától is. A központi és nyugati régiók, amelyekben
számottevő feldolgozóipar működik, profitálnak
várhatóan a legtöbbet, míg a nagy mezőgazdasági
ágazattal és kisebb és kevésbé hatékony
feldolgozóiparral rendelkező kelet-lengyelországi
régiók a legkevesebbet, még ha a becsült hatások itt
is jelentősek, a GDP 8–12%-ára terjednek.

6.4 A nettó befizetőkre és az EU‑27-re
gyakorolt hatások
A kohéziós politika természetesen azokat az
országokat is érinti, amelyek nettó befizetők, és ennek
megfelelően magasabb adókat vetnek ki a szükséges
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finanszírozás biztosítása érdekében, mint ahogy
azt egyébként tennék. A szóban forgó országok
gazdasága azonban általában fejlettebb, sokféle
tőkejavat és szolgáltatást állítva elő, amelyeket
a fejlődésben lévő nettó támogatott országok
igényelnek. Ennek eredményeként annak hatását,
hogy elő kell teremteniük a finanszírozást, a nagyobb
kivitelük enyhíti73.
Ezt megerősíti a HERMIN modell, amely kimutatja,
hogy az export növelésére számottevő a hatás, bár
ez országonként eltérő a kereskedelmi kapcsolatoktól
függően74. Franciaország és az Egyesült Királyság
például jelentősen profitált a Spanyolországgal,
illetve Írországgal folytatott viszonylag magas
kereskedelméből, míg Németország viszonylag
jelentős exportot bonyolít le a legtöbb nettó
kedvezményezett országgal (4.19 ábra).
A QUEST modell segítségével becsülték meg a
kohéziós politika nettó hatásait az EU gazdaság
egészére. A 2000–2006. évi programok kiadásainak
az EU‑25 GDP-jére gyakorolt halmozott nettó hatását
2009-ben 0,7%-ra becsülték (vagyis a GDP ennyivel
volt magasabb a szakpolitika eredményeként).
A becslések szerint ez 2020-ra 4%-ra emelkedik.
Önmagában az EU‑15-ben a GDP-re gyakorolt
halmozott nettó hatást 2020-ra valamivel több mint
3%-ra becsülték (4.3 táblázat).

7. Következtetések
A kohéziós politika átfogó jövőképpel rendelkezik.
Ez a jövőkép nemcsak a lemaradó régiók gazdasági
fejlődését és a sebezhető társadalmi csoportoknak
nyújtott támogatást foglalja magában, de a fejlődés
szociális és környezeti fenntarthatóságát és az EU
különböző részei területi és kulturális jellemzőinek
tiszteletben tartását is. Az átfogó jövőképet az alapok,
a programok, a beavatkozási területek és a partnerek
sokfélesége tükrözi.
A regionális gazdaság tekintetében a kohéziós
politika mintegy 1 millió munkahelyet hozott létre
az EU egészében a vállalatoknál, és meglehet, hogy
nem kevesebb, mint 10%-kal növelte az EU‑15
országok 1. célkitűzés alá tartozó régióinak GDPjét. Amint különböző tanulmányok megállapították,
73 A kohéziós politikának a nettó donor országokra gyakorolt hatása
más formákat is ölthet (pl. beszerzési szerződéseket biztosíthatnak
a donor államok vállalkozásainak).
74 Tanulmány az Európai Parlament számára, Uniós Belső Politikák
Főigazgatósága, B. politikai osztály: Strukturális és kohéziós
politikák, regionális fejlesztés, A kohéziós kiadások gazdasági
megtérülése a tagállamok számára, 2009.

ez általában serkenti a nettó befizető országok
kereskedelmét és exportját, ellensúlyozva a
szakpolitika finanszírozásához való hozzájárulásukat.
Ennek ellenére van lehetőség a javulásra: a vállalatok
részére és a K+F-hez nyújtott támogatás hasznos
eszköz, de a múltban túlságosan gyakran alkalmazták
más eszközök rovására. A kiegyensúlyozottabb
összetétel, ezen belül a finanszírozástechnológia
(hitelek és kockázati tőke) irányába mutató tendencia,
valamint a „közvetett” eszközök (vagyis olyan nem
pénzügyi eszközök, mint a tanácsadás, a hálózatépítés
és a klaszterképzés) üdvözlendők. Az Európai Bizottság
az EIB-vel szorosan együttműködve aktívan ösztönzi
a különböző kezdeményezések, például a JEREMIE, a
JASMINE, a JASPERS és a JESSICA útján megvalósuló
diverzifikációt.
Emellett a kohéziós politika autópályákba és utakba
történt korábbi beruházásai az EU‑15 kevésbé
fejlett részein azt jelenti, hogy a munkát nagyrészt
elvégezték. A beruházásoknak a nagyobb mértékben
környezetbarát közlekedési módok (nevezetesen a
vasút és a városi közlekedési rendszerek) irányába
kell eltolódniuk, bár az EU‑12-ben a közlekedési
kapcsolatok javításának szükségessége továbbra is
kihívást jelent.
A kohéziós politika segítségével évente 10 millió
ember részesül képzésben, erős fókusszal a
fiatalokra, a tartós munkanélküliekre és az alacsony
képzettségűekre. Különböző helyi fejlesztési
kezdeményezések révén a kohéziós politika a
múltban jelentősen elősegítette a határokon átnyúló
együttműködést, az elmaradott városnegyedek
megújulását, valamint a szolgáltatásokhoz való
hozzáférést a vidéki területeken.
A regionális és helyi közösségek bevonása a szakpolitika javításának kulcsa a jövőben. Az értékelések
egyértelműen bebizonyították, hogy az emberek és
a szervezetek aktív közreműködése regionális és helyi szinten a tervezéstől a megvalósítás szakaszáig a
fejlesztési kezdeményezések működésének döntő
sikertényezője. Ami azt illeti, ez a partnerség a kohéziós
politika hozzáadott értékének egyik kulcsfontosságú
forrása, amely mozgósítja a készségeketés a tudást,
hatékonyabbá és befogadóbbá téve a programokat.
A környezetvédelem tekintetében a tagállamok több
mint fele tűzte ki célul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését a 2007–2013-as időszakra
vonatkozó kohéziós politikai programjában. 2000 és
2006 között több mint 23 millió embert kapcsoltak
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be a szennyvízgyűjtő és -tisztító rendszerekbe és legalább 20 millió embert az ivóvízellátásba az Európai
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap
támogatásával.
Ennek eredményeként a kohéziós politika számos
régiót segített hozzá az EU környezetvédelmi irányelvei
által támasztott követelmények teljesítéséhez. Ez a
környezet minőségét és az életminőséget is javította.
A megépült létesítmények fenntarthatósága azonban
alaposabb vizsgálatot igényel: a környezetvédelmi
infrastruktúrába irányuló beruházásokat időnként a
hosszú távú finanszírozásra irányuló világos tervek
nélkül végezték el.

szükség szerinti átirányításához. Ez világos stratégiai
jövőképet igényel a program céljairól és arról, hogy
a siker hogyan ismerhető fel és hogyan mérhető
(megfelelő célkitűzés). Ezenkívül nagyobb mértékben
kell szigorú értékelési módszerekhez folyamodni,
beleértve az összehasonlító hatásértékelést, a
költség-haszon elemzést, a kedvezményezettekről
végzett felméréseket, valamint szigorúbban kell
alkalmazni a kvalitatív módszereket, például az
esettanulmányokat.

Az irányítás tekintetében az erős és megbízható
nemzeti, regionális és helyi szintű igazgatás a kohéziós
politika sikerének és tartós hatásának lényeges
feltétele. Míg az értékelések megállapítása szerint
különösen az EU‑12 országok jelentős eredményeket
értek el a csatlakozás óta eltelt években, folyamatos
és fokozott erőfeszítésre van szükség annak
biztosítására, hogy minden szinten meglegyen az
az igazgatási kapacitás, amely a kohéziós politikát
hatékonyan érvényesíti az EU egészében.
Az értékelések ismétlődő megállapítása volt a
beruházás valamennyi területén a „felszívás”, vagyis
a pénz elköltésének előtérbe állítása ahelyett, hogy
a programok voltaképpeni céljait hangsúlyozták
volna. Miközben az előző szempont nyilvánvalóan a
sikeresség egyik előfeltétele, végső soron az utóbbi
számít. Például a nyomon követési rendszerek
jellemzően elsőbbséget adnak a költésnek és a
kimeneteknek (mint például a képzésben részesült
személyek számának vagy a megépült új utak
kilométereinek) az eredmények (mint például a
képzést követően munkát talált személyek száma
vagy az elért utazási időmegtakarítás) helyett, nem is
szólva a hatásokról (a magasabban képzett munkaerő
vagy a hatékonyabb közlekedési hálózatok hatása a
regionális fejlesztésre).
A kohéziós politikának a teljesítményt kell előtérbe
állítania. Ennek a csak korlátozott számú politikai
prioritást meghatározó programoktól kell kezdődnie
(koncentráció), egyértelmű perspektívával ezek
elérésének módjáról és arról, hogy elérésük hogyan
járul hozzá az érintett régiók vagy tagállamok
gazdasági, társadalmi és területi fejlesztéséhez.
A nyomon követési és értékelési rendszereket a célok
teljesülése érdekében az EU egészében javítani kell a
teljesítmény nyomon követéséhez és az erőfeszítések
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