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A 6. kohéziós jelentésben közzétett, 
a kohéziós politika teljesítményére 
vonatkozó aktuális bizottsági elem-
zés szerint a politika egyértelműen 
könnyített a gazdasági válság leg-
rosszabb hatásain, miközben fenn-
tartotta a közösségi beruházást és 
ösztönözte az induló vállalkozáso-
kat. A kohéziós politika emellett a páneurópai régió leg-
főbb eszközévé vált: célja, hogy az energiahatékonyság 
és a munkahelyteremtés mellett a kkv-knak is támoga-
tást nyújtson. 

A kohéziós politikából korábban elsősorban a kevésbé fejlett 
régiók kaptak támogatást, napjainkban azonban a fizikai 
infrastrukturális beruházások helyett a vállalkozások, az 
innováció, a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás kap 
egyre hangsúlyosabb szerepet a támogatások odaítélésekor. 
A támogatások földrajzi hatókörét egyszerűbben határozták 
meg, így valamennyi régió jogosulttá vált a kohéziós alap-
ból történő finanszírozásra.

A politika csökkentette a régiók közötti gazdasági egyenlőt-
lenségeket, és egyúttal sokkal összehangoltabbá vált az Unió 
átfogó stratégiájával. Az új, 2014-2020 közötti időszakra irá-
nyuló programozási időszakban a kohéziós politika az Európa 
2020 stratégia szerves része, és elsősorban a foglalkozta-
tásra, az innovációra, a fenntarthatóságra, illetve a szegény-
ség és a társadalmi kirekesztés csökkentésére koncentrál.

Megváltozott gazdasági háttér

A kohéziós politikával kapcsolatos jelentés az új hétéves 
programozási időszak indulásával egy időben jelent meg. 
A 2007-ben elindított előző programozási időszakhoz képest 
drámai változások tapasztalhatók az Unió helyzetét tekintve. 

Az Unió gazdasági növekedése az említett évben fenntart-
hatónak bizonyult. Míg a jövedelemszintek, a foglalkoztatási 
ráták és a közösségi beruházási kedv növekedett, a szegény-
ség, a társadalmi kirekesztés és a regionális egyenlőtlen-
ségek mértéke csökkent. A 2008-ban kezdődő gazdasági 
válság azonban sokat rontott a helyzeten. Az államadósság 
és a munkanélküliség mértéke megnőtt, a foglalkoztatottak 
többségének keresete pedig csökkent. A szegénység és a tár-
sadalmi kirekesztés mértéke szintén egyre szélesebb réte-
geket érintett.
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A 2007 és 2013 közötti időszak eredményei

A 2007 és 2013 közötti időszakra előirányzott kohéziós poli-
tika a körülmények ellenére jelentős mértékben hozzájárult 
a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. A legfrissebb 
számadatok szerint a kohéziós politika mintegy 600 ezer új 
munkahely létrejöttét tette lehetővé, és közel 80 ezer induló 
vállalkozást támogatott. Beruházások révén összesen 
25 800 km hosszú közút és 2 700 km hosszú vasútvonal kiépí-
tését segítette elő, Támogatásával 5,7 millió polgár talált 
munkát és 8,6 millió polgár szerzett valamilyen képesítést.

Becslések szerint a kohéziós politika által támogatott beru-
házások révén Lettország GDP-je átlagosan 2,1 %-kal növe-
kedett egy év alatt. Litvániában ugyanezen időtartam alatt 
1,8 %-os, Lengyelországban pedig 1,7 %-os növekedés volt 
tapasztalható. A politika a foglalkoztatás szintjének növe-
kedéséhez szintén hozzájárult: Lengyelországban egy év 
alatt 1 %-kal, Magyarországon 0,6 %-kal, Szlovákiában és 
Litvániában egyaránt 0,4 %-kal növekedett a foglalkozta-
tottak aránya.

Az említett tagállamok gazdaságának fejlődési potenciáljára 
hosszabb távú hatással volt. Litvániában és Lengyelországban 
2020-ra várhatóan több mint 4 %-kal lesz magasabb a GDP 
mértéke ahhoz a forgatókönyvhöz képest, ami a szóban forgó 
gazdasági beruházások nélkül valósulna meg. Lettországban 
ugyanez az érték 5 %-kal lesz több.

A közösségi beruházások fenntartása

A kohéziós politika megakadályozta, hogy a közösségi beru-
házások drámai mértékben csökkenjenek Európában. Fontos 
szerepet töltött be abban, hogy a közkiadások szintje fenn-
tartható legyen az olyan létfontosságú területeken, mint a K+F, 
a kkv-k támogatása, a fenntartható energiagazdálkodás, az 
emberi erőforrás fejlesztés és a társadalmi befogadás.

A legtöbb tagállam kormánya a válság idején mindvégig jelen-
tős költségvetési hiánnyal küzdött. Az államadósság szintén 
drámai mértékben nőtt, volt, ahol a növekedés meghaladta 
a GDP 100 %-át. Az államháztartás helyzetének romlása 
szinte mindenhol megszorításokhoz, azaz a költségvetés kon-
szolidációjához vezetett, ami miatt több kormány is jelentős 
mértékben csökkentette a közösségi beruházások mértékét.
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▶ AZ EGY FŐRE JUTÓ GDP (VÁSÁRLÓERŐ- 
PARITÁSON – PPS) 2011-BEN

AZ EGY FŐRE JUTÓ BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP)  
VÁSÁRLÓERŐ- PARITÁSBAN MÉRVE AZ ELŐÁLLÍTOTT ÁRUK  
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZÉRTÉKE EGY LAKOSRA NÉZVE.
Mutató (EU-28 = 100)

▶ FOGLALKOZTATÁSI RÁTA (A 20–64 ÉVES 
KORCSOPORTBAN) 2013-BAN

20–64 ÉVES LAKOSOK SZÁZALÉKOS ARÁNYA  
A TELJES NÉPESSÉGEN BELÜL

Megjegyzés: EU-28 = 68,3
Az Európa 2020 stratégia célja: 75 %.
Forrás: EurostatForrás: Eurostat
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A közösségi beruházások mértéke az Unió egészét tekintve 
– reálértéken számítva – 20 %-kal, Görögországban, Spa-
nyolországban és Írországban azonban több mint 60 %-kal 
esett vissza 2008 és 2013 között. Az EU-12 tagállamok-
ban (1), ahol a kohéziós politikai finanszírozás különösen 
fontos, 32 %-kal csökkent ez az arány. A visszaesés kife-
jezetten kedvezőtlenül érintette a helyi és regionális uniós 
kormányzati szerveket, mivel az összes közösségi beruhá-
zás kétharmada az ő felelősségi körükbe tartozik.

A megszorítások miatt a tagállamoknak nagyobb mértékben 
kellett függeniük a kohéziós politikától ahhoz, hogy finanszí-
rozni tudják a növekedést ösztönző beruházásokat. 2010 és 
2012 között a kohéziós politika által biztosított támogatások 
mértéke az Unió egészét tekintve 21 % volt a közösségi beru-
házások terén. A kohéziós országokat tekintve ez az arány 
elérte az 57 %-ot, Szlovákiában, Magyarországon, Bulgáriában 
és Litvániában pedig meghaladta a 75 %-ot. Támogatás hiá-
nyában valószínűleg tovább csökkent volna a közösségi beru-
házások mértéke a kevésbé fejlett tagállamokban.

A munkahelyek és a vállalkozások 
támogatása

Egyértelmű, hogy a kohéziós politika támogatásának köszön-
hetően több fontos területen is kézzelfogható eredmények 
születtek. 2012 végéig több mint 60 ezer K+F-projekt és több 
mint 21 500, vállalkozások és kutatóközpontok között létre-
jött együttműködési vállalkozás kapott támogatást.

A kohéziós politika 2007 és 2012 között mintegy 68 millió 
polgár különféle munkaerő-piaci programokban való rész-
vételét támogatta: köztük 35 millió nő, 21 millió fiatal, 
22 millió munkanélküli és közel 27 millió képzetlen – azaz 
legfeljebb a tankötelezettség felső határáig iskolába járó – 
munkavállaló számára nyújtott segítséget. A politikának 
köszönhetően 5,7 millió polgár talált munkát, illetve mintegy 
8,6 millió polgár szerzett valamilyen képesítést.

Az alapok emellett 5 milliónál is több polgárnak biztosítot-
tak szélessávú internet-hozzáférést, 3,3 millió ember szá-
mára tették lehetővé, hogy könnyebben jussanak ivóvízhez, 
illetve 5,5 millió polgár lakóhelyén járultak hozzá a csator-
naépítéshez és a szennyvízelvezető rendszer kiépítéséhez. 

▶ EURÓPAI KORMÁNYZATI MINŐSÉGI MUTATÓ, 
2013

SZÓRÁS, A ROSSZ MINŐSÉGŰ (NEGATÍV)  
A KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ (POZITÍV) TARTOMÁNYBAN

▶ A LÉGSZENNYEZÉS MÉRTÉKE (SZILÁRD 
RÉSZECSKÉK ARÁNYA – PM10) 2011-BEN

Forrás: ANTICORRP, a Világbank adatai és a regionális kormányzati  
minőségi felmérés (Charron, N. és mtsai. [2014]) alapján
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(1)   A 2004-ben és 2007-ben csatlakozó országok.

VÁROSI NÉPESSÉG
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Megjegyzés: A városok közigazgatási határain belül felállított mérőállomások által 
rögzített átlagértékek. Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Európai Bizottság
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A 2007 és 2013 között megvalósított programok főbb ered-
ményei egészen 2015 végéig éreztethetik hatásukat.

Növekvő egyenlőtlenségek

A kedvező hatások és tendenciák ellenére a különféle régiók 
közötti egyenlőtlenségek továbbra is szembetűnőek marad-
tak. Az elmúlt öt évben a foglalkoztatási és munkanélküliségi 
ráták tekintetében tapasztalható regionális egyenlőtlenségek 
tovább nőttek, az egy főre jutó GDP közötti különbségek mér-
tékének csökkenése pedig megállt. Ezeknek a fejleményeknek 
a tükrében elmondható, hogy az Európa 2020 foglalkoztatási 
és szegénységi célértékei jóval elmaradnak a várt értékektől. 
A jelentős költségvetési megszorítások mellett nagyon nagy 
erőfeszítéseket kell tenni ahhoz a következő években, hogy 
a kívánt célértékek teljesíthetők legyenek.

A gazdasági válság hatása

A gazdasági válság kezdeti hatásai először az építő- és gyár-
tóiparban jelentkeztek. Az ingatlanpiaci buborék kipukkaná-
sával néhány tagállam építőiparát tekintve jelentős mértékben 
csökkent a foglalkoztatottság, de a nemzetközi kereslet visz-
szaesése miatt ugyanez volt jellemző a gyártóiparra is. 

Napjainkra ez a tendencia megváltozott: a világpiacok 
bővültek, és az export mértéke is nőtt, aminek köszönhetően 
a gyártóipar is növekedésnek indult. Ez különösen a közép- és 

kelet-európai tagállamok szempontjából lényeges, hiszen 
ebben a régióban a gyártóiparban foglalkoztatottak aránya 
és az értéknövelés szerepe igen jelentős.

A válság regionális hatása területenként eltér. Az Unió több 
régiójában a nagyvárosok sokkal hajlamosabbak a gazdasági 
fellendülés vagy hanyatlás útjára lépni, míg a vidéki területek 
összességében sokkal ellenállóbbnak bizonyulnak.

Az EU-15 tagállamokban (2) a gazdasági szempontból fontos 
– de nem fővárosközeli – nagyvárosi régiók átlagosan, az EU-13 
tagállamokban (3) átlagon felül teljesítettek. Az EU-15 tagálla-
mok vidéki régiói 2008 és 2011 között kisebb visszaesést 
tapasztaltak a GDP-t tekintve a többi régióhoz képest, mivel 
termelékenységük nagyobb szintű növekedést ért el. Ez az EU-13 
tagállamokban azt jelentette, hogy a növekedés mértéke közötti 
különbségek csökkentek más régiókhoz viszonyítva.

A K+F-i beruházások fenntartása

A gazdasági válság alatt a K+F nem esett vissza a GDP ará-
nyához képest, és az elmúlt egy-két évben kismértékű növe-
kedésnek indult. A növekedés mértéke azonban nem érte el 
a 2020-ra előirányzott 3 %-os célértéket. Az innováció ezzel 
szemben továbbra is csak bizonyos területekre koncentráló-
dik, és nem várható, hogy a leszakadó régiókra is átterjed.

„  A jelentésből világosan látszik, hogy 
a kohéziós politika modern és rugalmas 
eszközzé vált, amellyel kezelni lehet az 
európaiak előtt álló különböző kihíváso-
kat. Ez Európa fontos beruházási területe, 
amely válaszképes eszközt jelent válság 
idején, ugyanakkor stratégiai jelentőség-
gel bír a növekedés és az igencsak szüksé-
ges új munkahelyek létrehozása terén. 
Mivel számos tagállam jó úton halad inf-
rastrukturális hiányosságainak felszámo-
lása felé, a közutakra és hidakra nyújtott 
óriási támogatások kora lassan lejár. 
z innovációra és zöld növekedésre össz-
pontosító beruházások tartós munkahe-
lyeket teremtenek és fokozzák régióink 
versenyképességét.

 
” 

JOHANNES HAHN – A REGIONÁLIS POLITIKÁÉRT  
FELELŐS UNIÓS BIZTOS

(2) A 2004 előtt csatlakozó tagállamok.
(3)   Az EU-12 tagállamok és Horvátország. 

▶ A 6. Kohéziós Fórumot szeptemberben rendezték meg Brüsszelben a következő 
témában: „Befektetés a tartós növekedés és a munkahelyek érdekében:  
a fejlesztés és a jó kormányzás előmozdítása az EU régióiban és városaiban”.

▶KIEMELT TÉMA
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A közlekedési ágazatot és a digitális infrastruktúrát érintő 
beruházások több vidéki területen és kevésbé fejlett régi-
óban csökkentették a hálózatokat illetően tapasztalható 
hiányosságokat. Az új generációs technológián alapuló inter-
net-hozzáférés miatt azonban azoknak a vidéki területek-
nek új kihívásokkal kell szembenézniük, ahol ez a technológia 
szinte egyáltalán nincs jelen. 

A gazdasági válság hatására jelentős mértékben csökkent 
a növekedés fontos forrását jelentő kereskedelmi és köz-
vetlen külföldi beruházások mértéke a kevésbé fejlett tag-
államokban. Szerencsére az EU-13 tagállamoknak a többi 
tagállamba irányuló exportját tekintve jelentős fellendü-
lés tapasztalható. Napjainkban az export e tagállamok 
GDP-jének nagyobb hányadát képezi, mint a válságot 
megelőzően. A közvetlen külső beruházások aránya szin-
tén nőtt.

A válság miatt a 2000 és a recesszió kezdete közötti fog-
lalkoztatási növekedés mértéke felével esett vissza, külö-
nösen a déli tagállamokban. Következésképpen az átmeneti 
és a kevésbé fejlett régiók foglalkoztatási rátája a nemzeti 
célértéknél mintegy 10 %-kal kevesebb; ez az arány a fej-
lettebb régiókban csak 3 %-kal marad el az elvárt értékek-
től. A munkanélküliség növekedése szintén magasabb, 
átlagosan 5 % volt az átmeneti és a kevésbé fejlett régiók-
ban 2008 és 2013 között a fejlettebb régiókban tapasztal-
ható 3 %-os arányhoz képest.

A szegénység és a társadalmi kirekesztés

A szegénység és a társadalmi kirekesztés szintén a gazda-
sági válság öröksége. 2009 és 2012 között a szegénység 
és a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett polgárok 
száma 9 millióval nőtt . Ez különösen Görögországot, 
Spanyolországot, Olaszországot és Írországot érintette. 
A szegénység kockázata – a kevésbé fejlett tagállamokban – 
sokkal kisebb a városlakók, mint a más régiókban élő pol-
gárok esetében. A fejlettebb tagállamok városaira ennek 
a fordítottja jellemző.

A válság vegyes hatással volt a környezetvédelmi törekvé-
sekre. A gazdasági aktivitás és bevétel csökkenése miatt 
a tagállamok könnyebben tudták csökkenteni az üvegház-
hatású gázok kibocsátását. Mivel azonban az energiahaté-
konyság nem növekedett jelentős mértékben, a kereslet 
növekedésével a kibocsátás csökkenése is könnyen a visz-
szájára fordulhat. Ezért a 2020-ra előirányzott célértékek 
teljesítéséhez további beruházásokra van szükség.

A válság városokra gyakorolt hatása

A városokat általában az innováció és a növekedés motorja-
ként emlegetik, a foglalkoztatottság tekintetében azonban 
sokkal több veszteséggel kellett számolniuk a többi régiónál. 
A városlakókat több tagállamban is az eddiginél jobban érinti 
a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázata.

A fenntartható növekedés városi dimenziója körül több 
ellentmondás is van. Egyrészről a levegőminőség több város-
ban is rossz, amit a forgalmi dugók tovább súlyosbítanak. 
A városokra a hőszigethatásként ismert jelenség miatt kiala-
kuló hőhullámok mellett az áradások-árvizek is sokkal jel-
lemzőbbek. Ez utóbbi különösen a folyó vagy tenger közeli 
városok esetében igaz.

A városok másrészről azonban ökohatékonyság szempont-
jából számos előnnyel bírnak, hiszen a rövid távolságok miatt 
nem kell hosszú ideig utazni. A tömegközlekedés, amely 
a személygépjárművekhez képest a közlekedés energiaha-
tékonyabb alternatívája, szintén inkább a városok sajátos-
sága. A városi lét további előnye, hogy a lakóházak fűtéséhez 
kevesebb energiára van szükség. 

Irányítás

Míg az észak-európai országok jól teljesítenek a felmérések-
ben az irányítás és a hatékony közigazgatás terén, a többi 
régióban több olyan tagállam is van, ahol a közigazgatási 
szervek színvonala alacsonynak mondható, illetve igen magas 
a megvesztegetés és a kenőpénzek kifizetésének mértéke. 
Egy új keletű kutatásból kiderül, hogy a hatékony közigazga-
tás és az intézmények színvonala terén országonként szintén 
eltérések tapasztalhatók, ami arra enged következtetni, hogy 
célzottabb intézkedésekre lehet szükség, hogy a leszakadó 
régiók felzárkózhassanak. A szóban forgó kutatás azt is meg-
állapította, hogy az irányítási problémák gátolhatják a tár-
sadalmi és gazdasági fejlődést, és mérsékelhetik a kohéziós 
politikai beruházások hatását.

Az Európa 2020 kiemelt területei

A 2010-ben közzétett előző kohéziós jelentés hangsúlyozta, 
hogy a beruházásokat az Európa 2020 stratégiával nagyobb 
összhangban kell végrehajtani, és szigorúbb előfeltételeket, 
illetve nyomon követhetőbb eredményeket kell követelmény-
ként meghatározni. A fokozottabb stratégiai szemléletet tük-
röző, 2014-2020-ra vonatkozó megreformált kohéziós politika 
ezekre az ajánlásokra épül. Az új finanszírozási szabályok és 
előfeltételek szavatolni fogják a megfelelő szabályozói és 
makrogazdasági keretet, aminek következtében a kohéziós 
politika minden eddiginél nagyobb hatást fog elérni.

A 6. jelentés rávilágít arra, hogy noha a hatásait mai napig 
éreztető gazdasági válság növelte a regionális növekedési 
különbségeket, a rendelkezésre álló tagállami számadatok és 
előrejelzések szerint ez a tendencia megfordulni látszik, ami 
részben a célzottabb kohéziós politikai beruházásoknak 
is köszönhető.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report
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