
▶ A struKturáLIs FINANszí-
rOzás átcsOpOrtOsításA 
A GAzDAsáGI VáLsáG 
eLLeNsÚLyOzásárA

A gazdasági válság hatásainak enyhítése érdekében 
átalakul a kohéziós politika programjainak működése 
a leginkább érintett a tagállamokban, választ adva 
ezzel az új kihívásokra.

Az EU kohéziós politikája rugalmas keretrendszerrel rendel-
kezik, amely lehetővé teszi a források újrafelosztását egy 
előzetesen elfogadott programon belül, valamint engedé-
lyezi a beruházások átirányítását is. Emellett szélesebb körű 
lehetőségeket nyújt a programok átalakítására az Európai 
Bizottság kedvező döntése esetén. 

OLAszOrszáGBAN 2011 végén jelentős kezdeményezés 
indult a finanszírozások fontossági sorrendjének kialakítá-
sára, amely a 8 milliárd eurós strukturális finanszírozás 
közel felének újrafelosztását eredményezte, stratégiai 
támogatást nyújtva ezzel főként Olaszország déli régiói 
(Calabria, Campania, Puglia, Szicília, Basilicata, Szardínia, 
Molise és Abruzzo) számára. Az olasz hatóságok által kidol-
gozott megközelítés a Bizottság által a 2014 és 2020 
közötti időszakra javasolt, megreformált kohéziós politika 
fő aspektusaira és elveire épít. Az olaszországi akcióterv 
célja az alapok felhasználásának felgyorsítása, valamint 
a források összpontosítása a növekedésre és a társadalmi 
befogadásra. Az akcióterv 3,6 milliárd eurónyi még fel nem 
használt, strukturális alapokból származó finanszírozás 
átprogramozását irányozza elő az oktatás területére (ez 
330 iskolát érint), digitális fejlesztésekre (nemzeti széles-
sávú internet program) és új munkahelyek teremtésére 
(továbbképzés, adókedvezmények rendszere).

A második fázis részeként az ország nemzeti programjai 
elsősorban az állampolgárok rendelkezésére álló lehetősé-
gek közötti egyenlőtlenségek csökkentésére, valamint a tár-
sadalmi befogadás erősítésére irányulnak. 

A Barroso-kezdeményezés

A fiatalkori munkanélküliség jelentette problémák leküz-
dése, valamint a KKV-k részére munkahelyteremtés céljából 
juttatott támogatás mértékének növelése érdekében az 

Európai Tanács a strukturális alapok további átprogramo-
zását hagyta jóvá 2012 januárjában.

A fiatalkori munkanélküliség csökkentésével és a KKV-k 
támogatásával foglalkozó Barroso-kezdeményezés megva-
lósítására 2012 és 2013 során kerül sor, és kezdetben 
a nyolc legmagasabb fiatalkori munkanélküliségi rátával 
rendelkező tagállamra (Görögországra, írországra, Olaszor-
szágra, Lettországra, Litvániára, Portugáliára, Szlovákiára 
és Spanyolországra) terjedne ki. 

Nemzeti képviselőkből és az Európai Bizottság hivatalnoka-
iból álló „akciócsoportokat” hoztak létre annak érdekében, 
hogy azok azonosítsák azokat a területeket, amelyekre 
a támogatásokat át kell csoportosítani, emellett mintegy 
7,3 milliárd euró értékű strukturális támogatást ütemeztek 
át újraprogramozás céljára ezekben az országokban. 

támogatás a KKV-k részére

A támogatásokhoz való hozzáférés örök probléma az euró-
pai kisvállalkozások számára, és a gazdasági válság, vala-
mint a szorongató hitelek még jobban kiélezik a helyzetet. 
A legutóbbi átprogramozási törekvés részeként körülbelül 
8,1 milliárd eurót (amely az ERFA-tól és nemzeti hozzájáru-
lásokból származik) osztottak ki 2010 végéig az EU-n belül 
működő kis- és középvállalkozások pénzügyi támogatására 
több mint 300 kockázatitőke-társaság, garanciaalap és 
hitelközvetítő révén. Ezeknek a pénzügyi eszközöknek 
köszönhetően – amelyek az ERFA vállalatoknak nyújtott köz-
vetlen támogatásának több mint 10 %-át teszik ki – a kis- 
és középvállalkozások körében eddig mintegy 90 000 
munkahely jött létre vagy lett megőrizve. 

A Barroso-kezdeményezés nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
az EU által támogatott pénzügyi eszközök révén a KKV-k 
jobban hozzáférhessenek a támogatásokhoz a magas fia-
talkori munkanélküliséggel küzdő területeken. 

A GöröGOrszáGI, szLOVáKIAI, LettOrszáGI és LIt-
VáNIAI KKV-k pénzügyi támogatása több mint 5,1 milliárd 
euró „megmozgatását” fogja jelenteni. Ez 5 000-6 000 KKV 
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támogatását teszi lehetővé, serkentve a gazdasági növeke-
dést és javítva a munkahelyek biztonságát. 

pOrtuGáLIáBAN mintegy 4 000 KKV részesül támogatásban 
az ERFA-tól, az Európai Beruházási Banktól (EBB) és magánfi-
nanszírozásból származó 1,13 milliárd euró összegből. 

spANyOLOrszáGBAN 157 millió eurót csoportosítottak át 
egy ideiglenes működőtőke-alap létrehozása céljából, amely-
nek révén innovatív KKV-k támogatására nyílik lehetőség. 

GöröGOrszáGBAN egy 500 millió euró értékű új likvidi-
tási eszköz áll majd rendelkezésre, amelynek segítségével 
a görögországi KKV-k igénybe tudják venni az EBB hiteleit. 

Várhatóan mintegy 56 000 KKV élvezheti a finanszírozási 
prioritások átrendezésének előnyeit.

A fiatalkori munkanélküliség csökkentése

Az EU-ban jelenleg több mint 5 millió munkanélküli fiatal él, 
és ez a szám folyamatosan növekszik. A fiatalkori munkanél-
küliség aránya írországban 30 %, Görögországban 43 %, 
Spanyolországban pedig közel 50 %, és a gazdasági növeke-
dés önmagában nem oldja meg ezt a szektorokhoz kötődő 
problémát. A Bizottság kezdeményezése a munkahelyterem-
tés mellett azokra a fiatalokra összpontosít, akik nem rendel-
keznek munkahellyel, illetve nem vesznek részt oktatásban 
vagy képzésben. A cél a fiatalok foglalkoztatottságának ser-
kentése az európai szociális és regionális alapok (ESzA és 
ERFA) nagyobb mértékű és célzottabb felhasználásával. 

spANyOLOrszáGBAN például 135 millió eurót irányítottak 
át a nemzeti foglalkoztatási szolgálatnak azzal a céllal, 
hogy segítsék a fiatalok elhelyezkedését.

írOrszáGBAN 25 millió eurót irányítottak az integrált 
Youthreach programba, amely oktatást, képzést és szakmai 

gyakorlatot biztosít azoknak a fiataloknak, akik képesítés vagy 
végzettség megszerzése nélkül lemorzsolódtak az oktatásból. 

OLAszOrszáGBAN a kiadások eddig végrehajtott legje-
lentősebb átcsoportosítása szintén a fiatalkori munkanél-
küliség mérséklését célozza: többek között forrásokat 
biztosít egy Szicíliában megvalósítandó foglalkoztatási terv-
hez, amelynek keretében mintegy 50 000 fiatalnak nyújta-
nak segítséget, és új oktatási lehetőségeket teremtenek 
65 300 tanulónak az ország déli részén. Emellett egy nagy-
szabású kezdeményezés keretében az iskolai lemorzsolódást 
igyekeznek megszüntetni (311 millió euró elkülönítésével), 
további forrásokat pedig a fiatal vállalkozók támogatására 
fordítanak (100 millió euró értékben).

▶

AZ ECfIN KUTATáSA A KOHÉZIÓS pOLITIKA 
pOZITÍV HATáSAIT TáMASZTJA ALá 

Az európai Bizottság Gazdasági és pénzügyi Főigazga-
tósága (DG ecFIN) által készített elemzés tanulsága 
szerint a kohéziós politika általában pozitív hatást gya-
korol a tagállamok gazdaságára. 
A DG ecFIN a quest III modellt alkalmazta a makrogaz-
dasági politikák elemzéséhez és a kutatásokhoz, és meg-
állapította, hogy a 2000 és 2006 közötti időszak kohéziós 
programjai (vagyis 2000 és 2009 közötti időszak) az eu 
27 tagállamának GDp-jét 0,2 %-kal növelték, és 2020-ra 
ez a növekedés várhatóan meg fog duplázódni, köszönhe-
tően a gazdasági struktúráknak a kohéziós politika ered-
ményeként bekövetkezett javulásának. 
A DG ecFIN közgazdászai rámutattak arra is, hogy 
a kereskedelemre gyakorolt pozitív befolyásának 
köszönhetően az eu sokkal eredményesebben működik 
a kohéziós politikával, mint anélkül tenné.
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