
▶Az olvAsókhoz 

Nagy út áll mögöttünk azóta, hogy arról kellett győzködnünk 
kritikusainkat, hogy milyen jelentősége van a kohéziós poli-
tikának a gazdasági növekedés generálásában. A kohéziós 
politika mára Európa és a most folyó költségvetési egyez-
tetések központi kérdése lett. Stratégiai beruházási politi-
kaként tekintenek rá. Olyan eszközként, amely megóvhatja 
Európát a gazdasági válságtól, és elvetheti a jövőbeli növe-
kedés magjait. 

Ennek elérése érdekében a régiókra irányuló támogatási 
politikánk szelektívebb és stratégiaibb lett. Intelligens spe-
cializáció című cikkünkből megtudhatja, milyen eszközöket, 
intézményeket és szakértőket állítunk csatasorba azért, 
hogy a régiók megtalálják saját ipari és technológiai résüket 
a globális piacon. Ennek a szemléletmódnak köszönhetően 
a régiók felismerhetik valós innovációs potenciáljukat, és 
újrafókuszálhatják iparszerkezetüket a felfejlődőben lévő 
iparágakra és a nemzetközi piacokra. 

Az intelligens specializáció a régiók gazdasági átalakulásá-
nak innovatív stratégiája, és immár kulcsfontosságú része 
azoknak az erőfeszítéseknek, amelyeket az Európai Unió 
azért tesz, hogy régiói kilábaljanak a recesszióból. Az 
a lényege, hogy egy régiónak ki kell választania korlátozott 
számú prioritást a saját erősségei és a nemzetközi specia-
lizáció alapján. A stratégiához elengedhetetlen, hogy 
a támogatási és beruházási intézkedések ne aprózódjanak 
el, és hogy a strukturális alapok korlátozott számú priori-
tásra koncentrálódjanak – azokra, amelyekben a legnagyobb 
a fejlődési potenciál. Ez azt is jelenti, hogy az intelligens 
specializáción alapuló kutatási és innovációs stratégiák 
kidolgozása 2014-től kezdve szerepelni fog a strukturális 
alapokhoz való hozzájutás előfeltételei között.
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A támogatások új elosztási 
egyensúlyának megtalálása

A támogatások hagyományos szemléletmódja mára alkal-
matlanná vált a célra. A hangsúly mostantól a tematikus 
támogatásokon, a stratégiai területek prioritásként való 
kezelésén van, hogy a támogatások olyan elegyét kapjuk, 
amely megfelel az egyes régiók szükségleteinek. Vannak 
országok, ahol túl sokat ruháztak be az infrastruktúrába, és 
nem eleget a kis- és középvállalkozásokba és a foglalkoz-
tatásba. Az átprogramozással az a feladatunk, hogy meg-
változtassuk ezt az egyensúlyt, mert ahhoz, hogy valódi 
hatást fejtsünk ki, és megváltoztassuk a dolgokat, el kell 
érnünk a támogatások egy kritikus tömegét. Az elmúlt 
három évben nagyjából 20 milliárd eurót programoztunk át 
más támogatási témára. További 14,5 milliárd eurót szaba-
dítottunk fel azzal, hogy csökkentettük az országos szintű 
társfinanszírozási követelményeket, és a társfinanszírozási 
a r á n y  m a x i m u m á t  9 5  % - r a  e m e l t ü k  a 
„programországokban”. 

Az eredményeken a hangsúly

Nagyobb hangsúlyt helyezünk az eredményekre, a teljesít-
ményre, és arra, hogy jól költsük el az adófizetők pénzét. 
megvizsgáltuk a 2000 és 2006 közötti időszak regionális 
beruházásait (lásd a 36. oldalt). Ez rávilágít, hogy milyen 
fontos a célok és a stratégiák világos meghatározása, illetve 
a megfelelő költség-haszon elemzés elvégzése ahhoz, hogy 
jó beruházásokra kerüljön sor helyes okokból kifolyólag. 
Egyértelműen több mérföldkövet és számszerűsíthető célt 
kell a programokba építenünk, hogy ki tudjuk értékelni 
a haladásukat.

Végül, de nem utolsó sorban közlünk néhány érdekes ered-
ményt a legfrissebb Eurobarometer vizsgálatból. Ezek jel-
zik, hogy bár általános a borús hangulat és kedvezőtlenek 
a gazdasági kilátások, az európaiak általában nagyon pozi-
tívan vélekednek a régiójukban elérhető életminőségről.
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