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ADATPONT:

A beruházási terv nyomon követése  
a kohéziós politika keretében

2019 szeptemberében a Bizottság közzétette 
a 2014–2020-as kohéziós politikai programok 
keretében végrehajtott beruházásokat jelző adatok 
legfrissebb éves összefoglalását. 2018 júniusától 
2019 júniusáig a projektekre szánt reálgazdasági 
beruházások átfogó kerete meghaladta 
a 90 milliárd EUR értéket. A 2014–2020-as 
kohéziós politikai költségvetés projektekre szánt 
részesedése a rendelkezésre álló 485 milliárd EUR 
81%-át teszi ki. Ugyanakkor a projekteknek 
történő kifizetések elérték a teljes költségvetés 
29,4%-át, vagyis 143 milliárd EUR-t. 

1. A címlapokra való nagy számokon 
kívül mit jelentenek ezek az adatok? 

A részletes adatok úgynevezett „információs térképeket” hoz-
nak létre a beruházások előrehaladásával kapcsolatban ala-
pok, országok, témakörök és egyéni programok szerint. Például 
különböző mértékű előrehaladás történt az egyes kohéziós 
politikai alapok esetében.

A beruházások előrehaladása országonként is rendkívül vál-
tozó: Magyarország, Hollandia, Luxemburg és Ciprus esetében 
a legmagasabb a projektekre elkülönített kohéziós politikai 
beruházások aránya. Hollandia, Finnország, Ciprus és Svédor-
szág teljesítenek a legjobban a kiadások tekintetében.

2.  Miért tűnik úgy, hogy néhány ország 
tartósan az uniós átlag felett vagy 
alatt van az idők folyamán?

A támogatott projektek arányait és a kiadásokat tekintve fon-
tos eltérések vannak az átlagos arányok tekintetében. Az 
„odaítélt arányok” változásai részben az olyan nemzeti gya-
korlatokkal magyarázhatók, hogy többé-kevésbé érett projek-
tet választanak ki, vagy éppen késedelmes a kiválasztási 
eljárás. A kiadásokkal összefüggő késedelmek olyan ténye-
zőkhöz kapcsolódhatnak, mint a lassú kiválasztás, a többéves 
infrastrukturális projektek hangsúlyos jelenléte vagy a kevésbé 
érett projektek kiválasztása.

Ha többet szeretne megtudni, az alábbi adattörténet https://t.
co/AMPloGsUAb elmagyarázza a legutóbbi diagram („repülő 
zászlók” szórási diagramja) értelmezési módját, és segít meg-
érteni a változó arányú előrehaladás néhány lehetséges okát.

Kohéziós politikai beruházási előrehaladás 2014 és 2020 között alapok szerint 2019 
június végén (milliárd EUR)

Tervezett összbe-
ruházás 2014–

2020 között

Összesen odaítélt 
beruházás  

2019 júniusában 
% odaítélt

Összberuházás  
2019 júniusában 

 Kiadás (%) 

Kohéziós Alap 74,8 67,9 91% 23,3 31%

ERFA 278,9 225,4 81% 75,2 27%

ESZA 120,7 91,1 75% 38,7 32%

YEI 10,3 9,2 89% 5,2 51%

Teljes összeg 484,8 393,6 81% 142,5 29%

Forrás: ESB-ALAPOK NYÍLT ADATPLATFORMJA https://t.co/SisUVGjm6x 
Interaktív diagram névleges értékekkel (EUR): https://t.co/SIVHNbsN78 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/ESIF-investment-progress-reading-the-flying-flags/ckvj-tgra
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/ESIF-investment-progress-reading-the-flying-flags/ckvj-tgra
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/Cohesion-policy-2014-2020-investment-progress-by-f/yek3-4gsi
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Van olyan téma, amelyről szívesen olvasna többet a jövőbeli 
Panorama ADATPONT rovatában?

Szeretné, ha egy konkrét adatkészletet tennénk közzé az esb-alapok 
nyílt hozzáférésű adatplatformján?

Amennyiben igen, írjon nekünk: REGIO-EVAL@ec.europa.eu

Kövesse a vitát a Twitteren #ESIFOpendata 

vagy iratkozzon fel a hírlevelünkre: https://europa.eu/!UM69Hx

Kohéziós politikai beruházási előrehaladás 2014 és 2020 között 
országok szerint 2019 június végén
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3. Kiket érdekelhet az adatbázis?
Az adatbázis elsősorban a kohéziós politika érdekelt felei és 
a kutatók számára lehet érdekes. 2019 augusztusára az adat-
bázist több mint 29 000 felhasználó tekintette meg, hatezren 
pedig le is töltötték!

Ezek az adatok megkönnyítik a tervezett beruházások felhasz-
nálásának nyomon követését. A gazdag programozási és 
tematikus részletesség, valamint az, hogy éves pillanatfelvé-
teleket biztosít, kulcsfontosságú a beruházási folyamattal 
kapcsolatos referenciainformációk tekintetében.

4. Hogyan gyűjtötték össze az adatokat?
A kohéziós politikai programok pénzügyi adatokat gyűjtenek 
a jóváhagyott (kiválasztott) projektekről, és évente háromszor 
jelentést tesznek a Bizottságnak. A határidők: december 31-e, 

június 30-a és szeptember 30-a. A Bizottság ezután össze-
hasonlítja a pénzügyi adatokat a program finanszírozási ter-
veivel. Az adatbázist rendszeres időközönként frissítik, hogy 
tükrözze a javításokat. 

Tekintse meg az adatokat az esb-alapok nyílt hozzáfé-
résű adatplatformján: 
Az esb-alapok nyílt hozzáférésű adatplatformján megtalálja 
az előre formázott „végrehajtott finanszírozási” diagramokat 
is, amelyek adatokkal szolgálnak az áttekintő, illetve a témák, 
alapok, országok és programok oldalon: https://cohesiondata.
ec.europa.eu/overview 

Az alábbi adattörténet elmagyarázza, hogyan kell olvasni az 
animált szórási diagramokat ezen pénzügyi adatok alapján: 
https://t.co/AMPloGsUAb   

Forrás: ESB-ALAPOK NYÍLT ADATPLATFORMJA https://t.co/SisUVGjm6x
Interaktív diagram névleges értékekkel (EUR): https://t.co/kJHDLSeVmg 

Odaítélt arány (%)
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