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A beruházási támogatások ugyan hasznos eszközök, de eddig 
többnyire túlságosan uralkodó szerepet játszottak a vállalkozások, 
a kutatás és a technológiai fejlesztés területeihez kapcsolódó 
kiadásokban. A kiegyensúlyozottabb „portfólió” irányába mutató 
tendencia (amelybe beletartoznak az olyan pénzügyi konstrukciók 
is, mint a kölcsönök és a kockázati tőke, illetve olyan nem pénzügyi 
eszközök, mint a mentorálás és a tanácsadás) üdvözlendő  
és bátorítást érdemel.

Szigorúbban a teljesítményre 
összpontosítva
Az értékelések egyik kulcsfontosságú megállapítása az volt,  
hogy a programok végrehajtói gyakran inkább a pénz elköltésére  
(a „felhasználásra”) fókuszálnak, mint a valós eredmények nyomon 
követésére. Míg az előbbi nyilván a siker egyik előfeltétele,  
végső soron csak az utóbbi számít.

A kohéziós politikának ezért erőteljesebben a teljesítményre kell 
összpontosítania. Több olyan programra van szükség, amelyek 
pontosan meghatározzák elérendő céljaikat és nyomon követik 
az előrehaladást. Ezenkívül több olyan értékelésre van szükség, 
amelyek a hatásokat vizsgálják például összehasonlító/
kontrollcsoportok, költség-haszon elemzés, a kedvezményezettek 
körében végzett alapos felmérések, valamint mélyreható 
esettanulmányok segítségével. 

A kOhézIós pOLITIkA hATásAI

A kohéziós politika nem csupán az 
elmaradottabb régiók gazdasági fejlődése 
terén bizonyult igen nagy hatásúnak, hanem 
a társadalmi és környezeti fenntarthatóság 
tekintetében is. Sok célt elértünk; a kihívást 
most az jelenti, hogy alkalmazkodnunk  
kell a jelenlegi helyzethez, és szigorúbban  
a teljesítményre kell összpontosítanunk.

Alkalmazkodás a jelen helyzethez
Az autópályák és utak terén a kohéziós politika keretében 
végrehajtott beruházások eredményeként a 15 régi EU-
tagállamban az úthálózat zömében hiánytalanul elkészült. Ezért 
ezekben az országokban a beruházásoknak a környezetkímélőbb 
közlekedési módok (különösen a vasúti és a városi közlekedési 
rendszerek) irányába kell eltolódniuk. 

Vannak más olyan jelek is, amelyek fenntarthatóbb programok 
felé vezető örvendetes lépésekre utalnak. A 2007–13. időszakra 
vonatkozó kohéziós programjába a tagállamok fele olyan 
mutatókat és célokat is belefoglalt, amelyek az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez kapcsolódnak.

A POZITÍV EREDMÉNYEK 
KÉZZELFOGHATÓ BIZONYÍTÉKAI
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A befektetési támogatások hatása Kelet-Németországban – az ösztönző 
hatás világos példája
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Kkv-knak nyújtott kutatási és technológiai fejlesztési támogatás életciklus-elemzése, 
Olaszország
Azon projektek aránya, amelyekre jellemzők az alábbiak:

83%

19%

92%

16%

87%

Kereskedelmi felhasználást eredményező kutatás

Szabadalmakhoz vezető kutatás

Pozitív hatás a foglalkoztatásra

Pozitív hatás a szállítókra

Állami és versenyszféra közötti együttműködés
 létrejötte

A kohéziós politika kulcsfontosságú vívmányai a 2000–06. időszakban:

•	  Erőteljesebb növekedés: Az 1. célkitűzés alá eső régiókban a GDP 2006-ban becslések szerint 10%-kal volt 
magasabb annál a szintnél, amennyi a kohéziós politika nélkül lett volna. Ennek egy része visszafolyik  
az adományozó országokba az export növekedése formájában.

•	  A vállalkozások kb. 1 millió új munkahelyet teremtettek. 230 000 kkv részesült pénzügyi támogatásban 
(mindenekelőtt pályázati támogatások, de kölcsönök és kockázati tőke formájában is), további 1 100 000 pedig 
nem pénzügyi jellegű támogatást kapott (különösen tanácsadást és mentorálást, de hálózatépítési és üzleti 
infrastruktúrát érintő segítséget is).

•	  Évente 10 millió ember részesült képzésben, ezen belül 5,3 millió nő, 3,3 millió fiatal, 1,6 millió a legsebezhetőbb 
személyek köréből, 1 millió tartós munkanélküli, valamint 5 millió alacsony iskolázottságú személy. 

•	  Kb. 4 700 km autópálya és 1 200 km nagysebességű vasút építése részesült 
társfinanszírozásban. Az alapok ezenkívül mintegy 7 300 km nem 
nagysebességű vasútvonal és különböző városi közlekedési rendszerek 
fejlesztését is finanszírozták.

•	  23 millió embert kapcsoltak be a szennyvízgyűjtő és -kezelő rendszerekbe, 
20 milliót pedig modern ivóvízrendszerekbe.

•	  Az URBAN rehabilitációs programok több mint 80%-a széles körű  
partnerség (így többek között a helyi lakosság) aktív bevonásával valósult 
meg – az értékelések szerint ez kulcsfontosságú tényezője a projektek 
sikerének.

•	  Az INTERREG keretében folytatódott a határok menti térségek közötti  
kapcsolatok kiépítése, közel 12 000 hálózat jött létre és 63 000 együttmű-
ködési megállapodást kötöttek.


