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A kohéziós politika jelentősége 

►Olyan „európai” közjavakat nyújt, amit a piac nem 
képes megadni (közlekedés-, energiahálózat, 
környezetvédelem, oktatás, kutatás) 

►Hozzáadott értéke túlmutat a gazdasági 
növekedésen és a munkahelyteremtésen 

► Szükségességét jól tükrözi egyre nagyobb aránya 
a költségvetésből 

► 1988 óta jelentős gazdasági-társadalmi 
konvergenciát ért el  

►Radikális változást okozott a beruházás-politikában 
(a források 25%-s kutatási és innovációs célú, 
30%-a környezeti, infrastrukturális fejlesztésekhez 
és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódik) 



1989-1993 (1. időszak) 

- Összes strukturális 
költségvetés: 69 mrd ECU (a 
költségvetés 25%-a, a GDP 
0,3%-a) 

- 5 célkitűzés 

- Fő kedvezményezettek: 

Spanyolország (14,2 mrd ECU),  

Olaszország (11,4 mrd ECU),  

Portugália (9,2 mrd ECU),  

Görögország (8,2 mrd ECU) 

 



1989-1993 eredményei 

►Az 1. célkitűzés régiói 3% ponttal csökkentették az 
EU átlag 1 főre jutó GDP-hez képesti 
lemaradásukat 

► 600.000 munkahelyet teremtettek a Strukturális 
Alapok finanszírozásával Görögországban, 
Portugáliában, Írországban és Spanyolországban 
(ezen országok 1 főre jutó GDP-je 68,3%-ról 
74,5%-ra nőtt) 

► 917.000 ember vett részt az ESZA támogatásával 
indított képzéseken 

►A 2. célkitűzés régióiban 470.000 KKV kapott 
támogatást 



1994-1999 (2. időszak) 

-Összes költségvetés: 168 mrd 
ECU (153 mrd strukturális forrás 
+ 15 mrd kohéziós forrás), EU 
költségvetés 1/3-a, GDP 0,4%-a 

- 6 célkitűzés 

-Fő kedvezményezettek: 

-Spanyolország (42,4 mrd ECU) 

-Németország (21,8 mrd ECU) 

-Olaszország (21,7 mrd ECU) 

-Portugália (18,2 mrd ECU) 

-Görögország (17,7 mrd ECU) 

-Franciaország (14,9 mrd ECU) 



1994-1999 eredményei 

► A strukturális beavatkozásoknak köszönhetően valós 
értéken az alábbi növekedések voltak tapasztalhatók a 
GDP-ben: Portugália 4,7%, volt NDK 3,9%, Írország 2,8%, 
Görögország 2,2%, Spanyolország 1,4%, Észak-Írország 
1,3%. 

► Az 1. célkitűzés régióiban 700.000 munkahelyet 
teremtettek, ezzel 4%-kal növelve a foglalkoztatást 
Portugáliában, 2,5%-kal Görögországban, 1-2% közötti 
értékkel az NDK-ban, D-Olaszországban és 
Spanyolországban 

► A 2. célkitűzés régióiban 567.000 munkahelyet 
teremtettek, így a munkanélküliségi ráta 11,3%-ról 8,7%-
ra csökkent  

► 800.000 KKV kapott közvetlen beruházási támogatást 
► 4104 km autópályát építettek vagy újítottak fel 



2000-2006 (3. időszak) 

-Összes költségvetés:  

213 mrd EUR (EU15-nek) + 22 mrd 
EUR (az új tagállamoknak 2004-
2006 között), költségvetés 1/3-a, 
GDP 0,4%-a 

-3 célkitűzés 

-Fő kedvezményezettek: 

- Spanyolország (56,3 mrd EUR) 

-Németország (29,8 mrd EUR) 

-Olaszország (29,6 mrd EUR) 

-Görögország (24,9 mrd EUR) 

-Portugália (22,8 mrd EUR) 

- Egyesült Királyság (16,6 mrd EUR) 

-Franciaország (15,7 mrd EUR) 



2000-2006 eredményei 

► Az 1. célkitűzés régióiban 570.000 új munkahely, melyből 
kb. 160.000 az új tagállamokban 

► Spanyolországban 4 mrd EUR kutatásra, technológiai 
fejlesztésekre (több mint 13.000 kutatási projekt, közel 
100.000 kutató) 

► Görögországban az athéni metró építésének folytatása 

► A 2. célkitűzés régióiban bruttó értékben 730.000 
munkahelyet teremtettek 

► Az Egyesült Királyságban több mint 250.000 KKV kapott 
támogatást az 1. és 2. célkitűzés régióiban, 160.000 kapott 
közvetlen beruházási támogatást 



2007-2013 (4. időszak) 

-Összes költségvetés: 347 mrd 
EUR, a költségvetés 35,7%-a, 
GDP 0,38%-a 

-3 célkitűzés 

-Fő kedvezményezettek: 

-Lengyelország (67,3 mrd EUR) 

-Spanyolország (35,2 mrd EUR) 

-Olaszország (28,8 mrd EUR) 

-Csehország (26,7 mrd EUR) 

-Németország (26,3 mrd EUR) 

-Magyarország (25,3 mrd EUR) 

-Portugália (21,5 mrd EUR) 

-Görögország (20,4 mrd EUR) 

 



2007-2013 várható eredményei 

►A kohéziós beruházások várhatóan 6%-kal fogják 
átlagosan növelni az új tagállamok GDP-jét 

► 2015-re a strukturális és kohéziós alapok akár 2 
millió új munkahelyet teremthetnek 

►A kutatásra és innovációra helyezett hangsúly 
következtében 40.000 munkahely létesülhet 

►A kohéziós támogatások 25.000 km új vagy 
felújított utat, illetve 7700 km vasutat 
eredményezhetnek 

►Több tagállam esetében cél a CO2 csökkentése 



Általános eredmények 

► Nemzeti szinten a legnagyobb kedvezményezettek: 
Görögország, Spanyolország, Írország, Portugália 

► 1995-2005 között  

Görögország 1 főre jutó GDP-je 74%-ról 88%-ra nőtt,  

Spanyolországé 91%-ról 102%-ra nőtt 

Írország 102%-ról 145%-ra nőtt 

► Regionális szinten az alacsony GDP-jű régiók erősödtek → 

konvergencia 

► 1995-2004 között  

az EU átlag 75%-a alatti GDP-jű régiók száma 78-ról 70-re és 

az 50% alatti GDP-jű régiók száma 39-ről 32-re csökkent 



Köszönöm a figyelmet! 


