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ÖSSZEFOGLALÓ 
 
Háttér 
A jelentés azt elemzi, hogy az Unió költségvetésének 2000 és 2006 közötti 
programozási időszaka alatt végrehajtott kohéziós tevékenységek költsége 
milyen valószínűsíthető módon hatott a donor tagállamokra.  A „donor” 
tagállamoknak nevezett országok csoportjába az a tizenegy tagállam tartozik, amelyek az 
Unió költségvetésének nettó befizetői (nettó abban az értelemben, hogy a számításkor 
figyelembe veszik a KAP keretében kapott összeget.)  Az euróban számított nettó 
befizetéseik csökkenő sorrendje alapján ezek az országok a következők: Németország, 
Franciaország, Hollandia, Olaszország, Nagy-Britannia, Svédország, Belgium. Ausztria, 
Luxemburg és Finnország. 
 
A kedvezményezett államoknak nevezett országok közé a 2000–2006-os programozási 
időszak 1. célkitűzésében megjelölt, összesen 14 ország tartozik: Ciprus, Cseh 
Köztársaság, Észtország, Görögország, Spanyolország, Magyarország, Írország, Litvánia, 
Lettország, Málta, Lengyelország, Portugália, Szlovénia és Szlovákia. 
 
Elemzésünket, mely azt vizsgálja, hogy a kohéziós kiadásoknak milyen valószínűsíthető 
hatásai vannak a donor tagállamokra, hat nagyobb témára (illetve kérdésre) kellett 
összpontosítani. Ezek a következők: 
 
1. téma: Milyen mértékű gazdasági növekedés tulajdonítható a donor tagállamokban a 
kohéziós kiadásokkal finanszírozott, kedvezményezett tagállamokbeli intervenciónak?  
 
2. téma: A kohéziós politikai intervenció hogyan befolyásolja a gazdasági aggregátumokat 
és a kedvezményezett tagállamok gazdasági szerkezetét? Különösen, a kohéziós 
támogatások mely részéből képződik kereslet és termelés?  
 
3. téma: A kohéziós kiadások mekkora része szivárog a sikeresebb régiókba az e régiókból 
származó import iránti kereslet miatt? A donor tagállamokból származó import hogyan 
fejlődik várhatóan, összehasonlítva a strukturális támogatás nélküli helyzettel?  
 
4. téma: Milyen arányban vannak a donor tagállamokbeli vállalkozók a részben kohéziós 
kiadásokból finanszírozott jelentős közbeszerzési szerződéseket megnyerő vállalkozók 
között?  
 
5. téma: A donor tagállamokban hány munkahely függ a kohéziós pénzeszközök 
átutalásaitól?  
 
6. téma: A kohéziós eszközök átutalása milyen hatással van a pénzáramlásra (cash flow)?  
 
A jelentés e témákat a fentitől eltérő sorrendben tárgyalja, mert kutatásunkat olyan 
összefüggésbe kell rendeznünk, amely tükrözi az alapul szolgáló gazdasági folyamatok 
működését.  Így elemzésünk első lépésében vizsgáljuk a donor tagállamok költségvetési 
befizetéseinek aktuális adatait, és azt, hogy az uniós költségvetés egyik eleme hogyan 
fordítódik a beruházások és más gazdasági tevékenységek támogatására a 
kedvezményezett tagállamokban a kohéziós eszközök révén.  E tényeket az európai 
parlamenti képviselők jól ismerik, csupán azért foglaljuk össze őket, mert a számadatok az 
elemzés alapjául szolgálnak. 
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A következő lépésben meg kell vizsgálnunk, hogy a kohéziós programok hogyan kerülnek 
végrehajtásra a kedvezményezett tagállamokban, és várhatóan hogyan befolyásolják e 
tagállamok gazdasági teljesítményét. Különösen a továbbgyűrűző hatásokat kell 
azonosítani, amelyek potenciálisan jó hatással lehetnek a donor tagállamok gazdaságaira.  
Kutatásunk e szakaszában vizsgáljuk a 2. és 3. témát, azaz a kedvezményezett 
tagállamokra gyakorolt hatás sajátosságait. 
 
Csak a kedvezményezett tagállamokra gyakorolt közvetlen hatások vizsgálata után 
térhetünk a donor tagállamok tanulmányozására és állapíthatjuk meg a kedvezményezett 
tagállamokról a donor tagállamokra átgyűrűző hatásokat. A folyamat legelején a donor 
tagállamnak viselnie kell az uniós költségvetésbe való nettó befizetés terhét.  A kohéziós 
programok végrehajtásából eredő későbbi hatások ellensúlyozhatják a donor tagállamok 
költségvetési befizetéseinek költségeit.  A donor tagállamokra gyakorolt együttes nettó 
hatás lehet pozitív vagy negatív.  Kutatásunk e szakaszában vizsgáljuk az 1., 5. és 6. 
témát, azaz a donor tagállamokra gyakorolt hatás sajátosságait. 
 
Végezetül az öt makrogazdaságot érintő témától különböző 4. téma vizsgálata marad 
hátra.  Kutatásunk két különböző szintű elemzési módszerre támaszkodik. Makrogazdasági 
szinten az elemzés összesíti a kedvezményezett és donor tagállamok hasznát, melyet olyan 
makrogazdasági változókra gyakorolt hatás alapján számszerűsít, mint a GDP, 
foglalkoztatás stb. Ez felöleli az 1–3. és az 5–6. témát. Mikrogazdasági szinten az elemzés 
a donor tagállamokban működő egyes vállalatok a kohéziós programokon belül kiválasztott 
típusú intervenciók és programok végrehajtásából eredő hasznát vizsgálja. Ennek 
érdekében azonosítani kell azokat a donor tagállamokbeli vállalatokat és konzorciumokat, 
amelyek részben kohéziós kiadásokból finanszírozott jelentős közbeszerzési szerződéseket 
kötöttek.  
 
A fő következtetések összefoglalása előtt még egy utolsó pontot kell tisztáznunk, amely az 
öt makrogazdasági téma feldolgozásához használt modellezési módszert érinti.  Az 
elemzéshez modellekre van szükség, mert a kohéziós politikák hatásának magyarázata 
nem lehetséges csupán a GDP vagy a foglalkoztatottak számának stb. növekedését 
figyelembe véve.  A 2000 és 2008 közötti időszakra vonatkozóan ismerjük a 
kedvezményezett és donor tagállamok GDP-jének szintjét és növekedési arányát1.  Ám 
nem áll módunkban megtudni, hogy a növekedési teljesítménynek mekkora részét 
generálták a kohéziós programok.  Sok más külső és belső tényező változott a 2000 és 
2008 közötti időszakban és változik a jövőben is, a kohéziós kiadások egyedi szerepét 
pedig nem tudjuk megállapítani pusztán a nyers adatokat tekintve.  E feladat 
megoldásához a kedvezményezett és donor tagállamok gazdaságainak hivatalos modelljét 
kell használnunk.  Az alkalmazott keretmodell a kohéziós elemzésekhez az 1980-as évek vége 
óta használt HERMIN.2 Az olvasó a jelentés 3. fejezetében megtalálja a modellezési 
módszer magyarázatát, az 1. mellékletben a rövid összefoglalót, a bibliográfiában pedig a 
hivatkozott egyetemi és egyéb kiadványokat.   
 
 
 
 

                                                 
1  A nemzeti számviteli adatok 2007-ig minden államra vonatkozóan rendelkezésre állnak nemzeti és EUROSTAT 

forrásból. A 2008. évre vonatkozóan sok jelzőszám esetében jó becslések szintén rendelkezésre állnak.   
2  A kohéziós kiadások hatásának elemzésére szolgáló HERMIN-modell korábbi alkalmazásáról szóló áttekintést 

lásd Bradley, 2006. A Bradley és Untiedt, 2008 a kedvezményezett tagállamok modelljeire vonatkozó HERMIN-
rendszer teljes felhasználói kézikönyve. A donor tagállamok modelljei újak, részletekről kérésre tájékoztatást 
nyújtunk (Bradley és Untiedt, 2009). 
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Pénzügyi támogatás 

A donor tagállamok által teljesített nettó költségvetési befizetések eltérő nagyságúak. Az 
euróban kifejezett összegek helyett jobb, ha a befizetéseket a donor tagállam GDP-jének 
arányában fejezzük ki.  Szintén ésszerűbb, ha a kohéziós programok keretében kapott 
támogatásokat a kedvezményezett tagállamok GDP-jének arányában tekintjük.  A nettó 
befizető és nettó kedvezményezett országok közötti összehasonlítás aszimmetriát mutat, 
ha a (kapott vagy befizetett) hozzájárulás a nemzeti GDP százalékában kerül kifejezésre. A 
nettó befizető országok hozzájárulásai általában szerény mértékűek, a 
legmagasabb érték a GDP 0,7%-a Luxemburg esetében 2002-ben, a 
legalacsonyabb a GDP-nek kevesebb mint 0,1%-a Dánia esetében 2002-ben.  
Átlagosan sokkal alacsonyabb értéket mutatnak, mint az éves GDP 0,5%-a.  Ami Dániát, 
Finnországot, Olaszországot és az Egyesült Királyságot illeti, ezek a donor 
tagállamok valójában kedvezményezettek a programozási időszak kezdetén.   

A nettó kedvezményezett tagállamok által kapott, a GDP arányában kifejezett 
támogatás jelentősebb, mint a donor tagállamok hozzájárulásai, elérheti az évi 
4%-ot is. A 2000-2006-os kohéziós programok legfőbb kedvezményezettjei 
Spanyolország, Görögország, Portugália és Írország voltak. Az Unió 2004. és 2007. évi 
bővítését követően minden új tagállam nettó kedvezményezett. Mindazonáltal a kohéziós 
kiadásokból való részesedésük aránya a csatlakozást követő néhány évben általában 
alacsony volt, később a programok és eljárások elindulását követően gyorsan nőtt.  
Abszolút értékben kifejezve a kohéziós kiadások a 15 tagú EU esetében a 2000 és 
2006 közötti programozási időszakban mintegy 231 milliárd euróra rúgtak.  Az 
uniós költségvetés nettó kedvezményezett tagállamai ennek mindössze 50%-át 
kapták, a többi a 15 tagú EU nettó befizető tagállamaihoz került.  A 2004-ben 
csatlakozó tíz új tagállam 21,3 milliárd eurót kapott a 2004 és 2006 közötti programozási 
időszakban. 

Jóllehet minden egyes kohéziós program összetett terv, amely több száz – néhány operatív 
programban összefogott – külön projektből és intézkedésből áll, a modellekkel végzett 
elemzéshez át kell sorolnunk őket három gazdasági beruházási kategóriába: állami 
infrastruktúra; emberi erőforrások; és a magánvállalatoknak nyújtott támogatás.  Az e 
gazdasági kategóriákra jutó átlagos támogatás a 2000–2006-os program keretében a 
kedvezményezett tagállamok összesített adatai alapján a fenti sorrendnek megfelelően 
48,5%, 35,9% és 15,6% volt. 

A 2007 és 2013 közötti programozási időszakra a költségvetés kohéziós kiadásait 
341,1 milliárd euróra növelték, amelynek háromnegyedét a kedvezményezett 
tagállamok kapják (ezek közé tartozik már Bulgária és Románia is). 
 
 
Hatás a kedvezményezett tagállamokban 

Elemzésünk második lépésében fel kell használnunk a kohéziós kiadások adatait annak 
érdekében, hogy számszerűsíthessük a kohéziós programoknak a kedvezményezett 
országokra gyakorolt hatását a 2000 és 2006 közötti időszakban, az eredmények (GDP) és 
az importigény növekedésében jelentkező hatások megállapítása által.  E hatásokat ismerni 
kell az előtt, hogy a donor tagállamokra átgyűrűző hatásokat vizsgálnánk. Elemzésünkben 
világosan megkülönböztetjük a kohéziós programok keresletoldali hatását a program 
végrehajtása alatt és a hosszabban tartó kínálati oldali hatásokat a programok lezárása 
után.  A programok végrehajtása során növekszik a termelés és a foglalkoztatás, 
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különösen a nagyszabású építkezési projektek esetében, amelyek a kohéziós 
kiadások nagy részét teszik ki a kedvezményezett tagállamok többségében. 

A modell alapján végzett elemzés azt mutatja, hogy a végrehajtás jelentős hatásai a 
kiadások keynesi multiplikátor hatásának tudhatók be.3 E keresletoldali hatások a 
programok lezárása után gyorsan lenullázódnak (azaz 2008 után a 2000 és 2006 közötti 
programozási időszak esetében).  Azonban, amint a tárgyi infrastruktúra, a humántőke és a 
K+F megnövekedett készletei fokozatosan felépülnek, a kínálati oldali haszon is megjelenik 
a magasabb ágazati termelésben és a nagyobb termelékenységben. 

A 4. fejezetben a kohéziós programok hatásait vizsgáljuk a 14 kedvezményezett 
tagállamban egyenként.  A 2. témában felvetett kérdés tekintetében (azaz hogyan működik 
a kínálat-kereslet megoszlása a kedvezményezett tagállamokban), a HERMIN- szimulációk 
szerint a programok lezárása után jelentkező tartós hatás a termelés és a piaci 
szolgáltatások jobb eredményeiben és a nagyobb termelékenységben mutatkozott meg.  Az 
infrastrukturális beruházási programokat az építőipar hajtja végre, ám az ágazat 
tevékenységének tartós fellendülése gyorsan megszűnik, amint a programok lezárulnak.  A 
mezőgazdasági és a kormányzati ágazat változatlan marad, kivéve az állami képzési 
programokat és a programok részét képező ESZA-hoz kapcsolódó intézményeket. 

Az összes kedvezményezett tagállamban tapasztalt hatásokat a 4. fejezet 7. 
ábrája mutatja be, amely 14 darab, országonként négy grafikonból álló 
együttesből áll, és az alábbi eredményeket ábrázolja: 
 

• az EK által finanszírozott kohéziós kiadás (a GDP százalékában) 
 

• a kohéziós kiadások GDP-re gyakorolt hatása (százalékban kifejezett növekedés a 
kiadás nélkül számított alaphoz képest) 

 
• a kohéziós kiadások foglalkoztatásra gyakorolt hatása (százalékban kifejezett 

növekedés a kiadás nélkül számított alaphoz képest) 
 

• a kohéziós kiadások hatása a nettó kereskedelmi mérlegre (a GDP százalékában 
kifejezve, különbség a kiadás nélkül számított alaphoz képest) 

 
Észtország esetében például a 7. ábra (a) panelje azt mutatja, hogy az észt gazdaságba 
beáramló EK által finanszírozott kohéziós kiadások a kezdő évben, 2004-ben, az észt GDP 
0,57%-át tették ki, majd fokozatosan emelkedtek, és az utolsó évre elérték az 1,11%-ot.  
A (b) panel a kohéziós kiadások GDP-re gyakorolt hatását mutatja a HERMIN-modell 
segítségével végzett szimuláció alapján.  A kezdő évben a hatás mindössze 0,6%, azaz a 
GDP szintje 0,65%-kal emelkedett a beavatkozás elmaradása esetén számított alaphoz 
képest.  A program fokozatos végrehajtásával a GDP-re gyakorolt hatás is növekedett, a 
csúcsot az utolsó évben, 2008-ban érte el 2,58%-on. Ebben a szakaszban feltételezzük, 
hogy minden kohéziós kiadás megszűnik (hiszen a 2000–2006-os programot elemezzük, az 
egyéb programoktól elkülönítve).  A támogatások megszűntével hirtelen csökken a GDP 
szintjének növekedése.  De a kínálati oldalra átgyűrűző hatásoknak köszönhetően a GDP-re 
gyakorolt tartós jó hatás fennmarad, noha mértéke kisebb.  2015-re, azaz a 2000–2006-os 
programok lezárása után hét évvel a GDP szintjének növekedése még mindig 0,77%.  A (c) 
panel a teljes foglalkoztatásra gyakorolt hatást mutatja be, amely ugyanazt a görbét 
követi, mint a GDP-re gyakorolt hatás, de nagysága mintegy feleakkora. 
                                                 
3  A kohéziós programok végrehajtásának keresletoldali hatásai hasonlítanak a globális válságban megroppant 

gazdaságok fellendítésére tett közelmúltbeli erőfeszítések céljaihoz.  Mindazonáltal az Unió tevékenységének 
középpontjában a kohéziós programok hosszabb távú, kínálati oldali hatásai állnak.   
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A kohéziós programoknak a kedvezményezett tagállamok termelésére gyakorolt 
hatását legjobban az ún. kumulatív multiplikátor foglalja össze.  Ez minden egyes 
évre úgy kerül kiszámításra, hogy a GDP előző, a kohéziós kiadásoknak 
tulajdonítható növekedéseit összeadjuk, és az összeadott (a GDP részeként 
kifejezett) kohéziós kiadások nagyságával elosztjuk.  A program végrehajtásának 
éveiben a GDP növekedése a kohéziós kiadásokból beáramló támogatásnak tulajdonítható.  
A program 2008. december 31-i lezárása után a kínálati oldali haszon továbbra is 
tapasztalható a megnövekedett GDP-ben, további támogatás beáramlása nélkül. 
 
A kumulatív multiplikátorokat az 1. ábrán mutatjuk be mind a 14 
kedvezményezett tagállam esetében 2020-ra vonatkozóan.4  Az eredményeket 
három csoportba sorolhatjuk a kumulatív multiplikátor nagysága szerint: 
 
Magas értékek (3,0 felett):  IE (4.0), ES (3,3), CZ (3,3) és MT (3,1) 
 
Közepes értékek (2,5-től 3,0-ig): SK (2,8), EL (2,8), EE (2,8), PT(2,6), PL (2,5) 
 
Alacsony értékek (2,5 alatt):  LT (2,4), HU (2,4), SI (2,2), CY (2,2), LV (1,9) 
 
1. ábra: A kedvezményezett tagállamok kumulatív multiplikátorai: 2020  
(Kohéziós program, 2000–2006)  
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Az egyformának feltételezett átgyűrűző hatások mellett az eredmény alapján arra 
következtethetünk, hogy egyes országok hatékonyabban fordítják a kohéziós 
támogatásokat a termelési eredmény növelésére, mint mások.  A legmagasabb 
multiplikátort mutató országok a leghatékonyabbak.  Ahogy csökken a multiplikátor, 
annál kevésbé eredményez a kohéziós kiadás termelésnövekedést, és annál inkább 
jelentkezik keresletoldali stimulusként és az importigény növekedéseként a 2008 után 
lezáruló végrehajtási szakaszban.  Azonban elemzésünk arra enged következtetni, 
hogy a GDP 1%-ának megfelelő kohéziós támogatás minden esetben legalább 
2%-os GDP növekedést eredményez hosszú távon, főképpen a kínálati oldali, 
termelésre és termelékenységre átgyűrűző hatások révén. 

                                                 
4  2020 a szimulációk során figyelembe vett utolsó év.  Lehetővé teszi, hogy a kohéziós kiadások igen hosszú 

távú hatását bemutassuk. 



„B” Tematikus Osztály: Strukturális és kohéziós politika 
____________________________________________________________________________________________ 

 8

A kohéziós kiadások hatásainak számszerűsítése tekintetében még azt kell 
megjegyezni, hogy a legfontosabb átgyűrűző hatások paramétereinek megfelelő 
nagyságát (a tárgyi infrastruktúra, a humántőke és a K+F megnövekedett 
készleteivel járó kedvező átgyűrűző hatások mértékét) nem ismerjük pontosan.  
Az általunk kiválasztott értékek a nemzetközi szakirodalomban található 
átlagértékeket képviselik, amelyek ritkán alapulnak a kedvezményezett 
országokban folytatott kutatásokon.  Az új tagállamokra vonatkozóan egyelőre nem 
állnak rendelkezésre kutatási eredmények.  Gyakran a HERMIN-modellek néhány új 
tagállam első olyan modelljei, amelyek megfelelően használhatók a strukturális politikák 
mélyebb elemzéséhez és a középtávú előrejelzéshez.  Következésképpen meg kell 
vizsgálnunk az eredményeink érzékenységét a paraméterek méreteinek változása esetén.  
Ez az elemzés nyilvánvaló eredményt hoz: minél nagyobbak az átgyűrűző hatások, 
annál jelentősebbek a kínálati oldali hatások a kedvezményezett tagállamokban. 
 
A 3. téma kérdésével kapcsolatban (azaz, az import iránti kereslet növekedése 
hogyan szivárog át a donor tagállamokba, ez utóbbiak exportját élénkítve) a 
HERMIN-modellekkel végzett szimuláció azt mutatta, hogy a nettó kereskedelmi 
mérleg minden esetben romlott a kohéziós programok végrehajtásakor.  Azonban 
hangsúlyoztuk, hogy mindez nem értelmezhető a kohéziós támogatás miatt megnövekedett 
fogyasztás eredményeként.  A jelenlegi kohéziós programok olyan beruházási projekteket 
tartalmaznak, amelyek (kezdetben) növelik a keresletet a termelői beruházási javak, majd 
a fogyasztási cikkek iránt, miután a munkavállalók elköltik a bérüket.   
 
A HERMIN-szimulációk a kedvezményezett tagállamok kereskedelmi mérlegének romlását 
mutatják a végrehajtás szakaszában, amikor a támogatás segítségével fizethető az import, 
a befejezett beruházási tevékenység pedig hosszan tartó hasznot generál a több és jobb 
minőségű utak és a termelékenyebb és képzettebb munkaerő formájában.  A programok 
lezárultával a kedvezményezett tagállamok nettó kereskedelmi mérlege újra pozitív lesz, ha 
a támogatás nélkül számított eredményekhez viszonyítjuk. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a 
programot követő időszakban is a legtöbb kedvezményezett tagállamban a nettó 
kereskedelmi mérleg még egy ideig jócskán negatív marad.  A HERMIN-szimulációk 
azonban arra engednek következtetni, hogy a termelés és a piaci szolgáltatások 
kínálati oldali fejlődése valószínűleg fenntartja a nagyobb és fejlettebb donor 
tagállamokból származó import iránti kereslet magasabb arányát.  Az egységes 
európai piacon belüli gyors integrálódás következtében e kereskedelem jórészt 
termelési javakra és köztes termékekre koncentrálódik majd, nem csak 
végtermékekre vagy fogyasztási javakra.   
 
Ma ez a jelenség a HERMIN-szimulációkban a donor tagállamok exportja iránti 
tartósan magasabb igény formájában jelenik meg, mivel a kedvezményezett 
tagállamok jelentős kereskedelmi kitettséget mutatnak a donor tagállamok felé.  
Természetesen ahogy a kedvezményezett tagállamok fejlődnek, ők is egyre 
hatékonyabban versenyezhetnek a donor tagállamokkal.  A HERMIN-szimulációk 
arra engednek következtetni, hogy mindez enyhén pozitív végösszegű játszmának 
(positive-sum game) tekinthető, amelyben a donor és kedvezményezett 
tagállamok továbbra is nyernek.  A (legalábbis nemzeti szintű) konvergencia 
miatt pedig a nettó befizető és nettó kedvezményezett tagállamok közötti 
különbség kezd kiegyenlítődni.  
 
E folyamatot ismét Észtország példájával mutathatjuk be.  A 7. ábra (d) paneljén láthatjuk, 
hogy az észt kereskedelmi mérleg majdnem 0,8 százalékponttal romlott (a GDP 
százalékában kifejezett kereskedelmi mérlegről van szó).  A romlás folytatódott és nőt, 
2007-re elérte a GDP 1,2%-át és 1% maradt 2008-ban is.  A 2000–2006-os program 
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lezárása után, 2008 végén a kereskedelmi mérleg kohéziós kiadások okozta romlása 
megszűnik, és a gazdaság javuló kínálati potenciálja miatt szerény növekedés 
tapasztalható a kereskedelmi mérlegben, melynek mértéke a programot követő időszakban 
a GDP-nek mintegy 0,4%-a.   
 
A nettó kereskedelmi mérlegre gyakorolt hatás mind a 14 kedvezményezett 
tagállamra vonatkozóan szerepel a 4. fejezetben, a 7. ábra grafikonjai között.  A 
kereskedelmi mérleg minden esetben romlik a végrehajtási szakaszban (2000–2008), mivel 
ekkor kerül sor a beruházásokra, ez pedig a beruházási és más javak és szolgáltatások 
importját igényli abban az esetben, ha nem helyben állítják elő őket.  Természetesen a 
kedvezményezett ország megnövekedett importigényét a világ bármelyik országából 
kielégíthetné, nem csak a 11 donor tagállamból származó megnövekedett exportból.  Azt, 
hogy mekkora rész származik a donor tagállamok exportjából, a kedvezményezett tagállam 
donor tagállamnak való kereskedelmi kitettsége határozza meg. A 3. fejezet 2. ábrája ezt 
foglalja össze. 
 
2. ábra: A donor tagállamok exportjának a kedvezményezett tagállamokba kerülő része 
(2007)  
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Következésképpen a kedvezményezett tagállamok felé nagyobb kereskedelmi 
kitettséggel rendelkező donor tagállamok (különösen Németország, Franciaország 
és Olaszország) lesznek a legvalószínűbb nyertesei a kedvezményezett 
tagállamok megnövekedett exportigényének.  A kereskedelem természetesen 
kétirányú folyamat.  Ahogy a kedvezményezett tagállamokban megindul a kohéziós 
kiadások teremtette kínálati oldali fejlődés, e tagállamok is nagyobb valószínűséggel 
exportálnak a donor tagállamokba.  A 3. fejezetben bemutattuk, hogy a donor tagállamok 
sokkal magasabb arányban képezik az exportpiac részét a kedvezményezett tagállamokban 
, mint a kedvezményezett tagállamok a donor tagállamokban .  Következésképpen a donor 
és kedvezményezett tagállamok kereskedelmére gyakorolt nettó hatás az elsődleges 
kérdés.  Elemzésünkből az derül ki, hogy minden kedvezményezett tagállam kereskedelmi 
hiányt mutat a program végrehajtásának időszakában, ez azonban később nettó 
nyereségbe fordul. (Mindkét adat a beavatkozás feltételezett elmaradása esetén számított 
adatokhoz képest.) 
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Összefoglalásképpen az alábbiakat mondhatjuk.  A kohéziós kiadások leginkább a 
végrehajtás időszakában szolgálják a kedvezményezett tagállamok importigény-
növelését.  A támogatások felhasználása után a kedvezményezett tagállamok 
gazdaságának kereslete meghaladja a kínálatot, ez pedig a kereskedelmi mérleg 
romlásában jelentkezik.  A kereslet azonnal reagál, azonban az átstrukturálódó 
gazdaságban időbe telik, míg a kínálati oldal javulása is megvalósul.   Az 
átstrukturálódás fő elemei a termelés és piaci szolgáltatások megnövekedett 
kapacitása és a magasabb termelékenység.  Az egyes kedvezményezett 
tagállamokra vonatkozó növekedési értékeket összefoglalóan a 7. ábra mutatja 
be.   
 
A kohéziós programok lezárultával, 2008-ban, a keresletoldali stimulus megszűnik, csupán 
a hosszabb távú kínálati oldali fejlődés marad meg.  Ez a tárgyi infrastruktúra, a 
humántőke és a K+F megnövekedett készleteinek átgyűrűző hatása, amely készleteket a 
kohéziós kiadások beáramlása alapozott meg 2000 és 2008 között.  Noha ezek a 
„készletek” idővel elértéktelenednek, átgyűrűző hatásuk, ha szerény is, de hosszan tart.   
 
Elemzésünk a 2000 és 2006 közötti programozási időszakra vonatkozik, amely 2008 végéig 
folytatódik az ún. „n+2” szabálynak megfelelően.  A jelenlegi programozási időszak (2007–
2013) 2007 januárjában kezdődött és átfedést mutat az előző programozási időszak utolsó 
két (n+2) évével.  A jelenlegi program kohéziós kiadásai ott folytatják, ahol az előző 
projektek abbamaradtak.  Jelentésünk 2. mellékletében úgy mutatjuk be összefoglalóan a 
két programozási időszak (2000–2006 és 2007–2013) hatásának elemzését, mintha 
lényegében egyetlen kohéziós programról lenne szó, amely 2000-től 2015-ig tart.  A 
hatások igen hasonlóak a 2000–2006-os program hatásaihoz.  Azonban a jelenlegi program 
különösen az új tagállamokra irányul, amelyek kereskedelmi irányultsága a donor 
tagállamok felé általában különbözik a régi kedvezményezett tagállamok (Görögország, 
Írország, Portugália és Spanyolország) irányultságától.   
 
 
A donor tagállamokra átgyűrűző hatások 
 
Az 1. témára vonatkozóan (A donor tagállamok GDP-jére milyen hatással vannak 
a kohéziós kiadásokból származó átgyűrűző hatások) szeretnénk hangsúlyozni, 
hogy ezek a hatások a legjobb esetben is csupán átmenetiek.  Bemutattuk, hogy 
létezik a kedvezményezett tagállamok tevékenységének szintjére (azaz GDP, 
foglalkoztatás, termelékenység stb.) gyakorolt középtávú hatás, azonban nem 
tapasztalható a növekedési rátájukra gyakorolt hosszú távú hatás.  Így aztán a 
kedvezményezett tagállamokról átgyűrűző hatások szintén csak középtávú 
hatások lehetnek, nem pedig a donor tagállamok növekedésére gyakorolt 
hatások.  
 
A HERMIN-szimulációk szerint a kohéziós programok végrehajtásának éveiben a donor 
tagállamokban is tapasztalható a kedvezményezett tagállamokról átgyűrűző, a 
kereskedelem növekedésében megnyilvánuló hatás.  Mindazonáltal ezeket nagyon is 
ellensúlyozza a költségvetési befizetés érdekében megemelt adóknak a donor tagállamok 
gazdaságára gyakorolt negatív hatása.  Szimulációnkban az uniós költségvetésbe való 
befizetést a donor tagállamokban az adóemelésből finanszíroztuk.  Másik lehetőség lehetett 
volna a donor tagállamokban az állami kiadások csökkentése olyan mértékben, amennyire 
a költségvetési befizetés igényli.  A negatív gazdasági hatások mindkét esetben igen 
hasonlóak.   
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A donor tagállamokra gyakorolt hatásokat az 5. fejezet 14. ábrája mutatja be, 
ezen látható, hogy pontosan hogyan változik a GDP és a foglalkoztatás.  Világosan 
kitűnik, hogy egyes tagállamoknak nagyobb haszna van az átgyűrűző hatásokból, 
mint másoknak. Például Franciaországban, az Egyesült Királyságban és 
Olaszországban nem tapasztalható számottevő negatív növekedési vagy 
foglalkoztatásban megjelenő hatás a 2000–2006-os kohéziós program során, sem 
a végrehajtás szakaszában (amikor a költségvetésnek nettó befizetői), sem utána (amikor 
feltételezzük, hogy a befizetés megszűnik). 
 
Hollandiában és Luxemburgban azonban a 2000 és 2008 közötti időszakban – az 
uniós költségvetésbe való nettó befizetés feltételezett időszakában – negatív 
hatás tapasztalható a GDP-re és a foglalkoztatásra.  Mindez a költségvetésbe 
fizetett hozzájárulás mértékének, a kétgazdaság struktúrájának és a dél- és kelet-
európai fő kedvezményezett tagállamok kereskedelmi orientációjának együttes 
következménye.  De még Hollandia esetében is, ahol a legnagyobb volt a GDP-re 
gyakorolt negatív hatás, a GDP szintje legfeljebb mintegy 0,8 százalékponttal 
csökkent.  A többi donor tagállamban a hatás a Franciaország és Hollandia által 
képviselt két szélső érték között helyezkedik el.   
 
Az 5. témában felvetett kérdésre válaszolva (A donor tagállamokban hány 
munkahely függ a kohéziós pénzeszközök átutalásaitól) hangsúlyozzuk, hogy a 
donor tagállamokban a munkahelyek függőségét és a kohéziós kiadásokkal való 
összefüggését óvatosan kell kezelni.  Különbséget kell tenni a donor tagállambeli 
foglalkoztatás teljes számadatai és a gazdaság egyes ágazatai között, valamint a 
kedvezményezett tagállamokkal folytatott kereskedelemmel kapcsolatos 
ágazatokban való foglalkoztatás között.  Így, még Hollandia esetében is, ahol a 
teljes foglalkoztatásra gyakorolt általános hatás negatív lett (lásd a 14. ábra (d) 
paneljét), valószínűleg vannak olyan állások, amelyek a kohéziós kiadások 
Hollandiára átgyűrűző hatásaitól függenek.  Mindazonáltal az általános hatás 
negatív.  Még Franciaország esetében is, ahol a kohéziós kiadások átgyűrűző 
hatásainak és a költségvetési befizetés teljesítésének együttes hatása az 
összfoglalkoztatottságra pozitív volt, valószínűleg vannak olyan állások, amelyek 
létét fenyegeti a kedvezményezett tagállamokkal folytatott kereskedelem, és 
amelyekre negatív hatással van az uniós költségvetési befizetés teljesítése 
érdekében szükséges személyijövedelemadó-emelés.   
 
A 6. témában felvetett utolsó makrogazdasági kérdésre (A kohéziós eszközök 
átutalása milyen hatással van a pénzáramlásra (cash flow)?) vonatkozó 
eredményeket három adat segítségéven értelmeztük: nettó kereskedelmi mérleg; 
a közszféra pénzügyi mérlege; és a vállalati szféra profitja. A hatások 
eredményeit az 5. fejezet 20. ábrája mutatja be.  Németország jellemző példája 
alapján a kohéziós kiadások hatása (azaz a költségvetési befizetés finanszírozása és a 
kedvezményezett tagállamokról átgyűrűző hatások nettó hatása) a nettó kereskedelmi 
mérlegre egységesen pozitív, de a mérleg csupán a GDP-nek 0,2 százalékával nőtt (2004-
ben).  A közszféra finanszírozására gyakorolt hatás szintén kicsi, és azt mutatja, hogy a 
kormány (GDP százalékában kifejezett) hiteligénye 2000 és 2008 között enyhén nőtt, majd 
enyhén csökkent (mindkét adat a beavatkozás feltételezett elmaradása alapján számított 
értlékhez képest).  A legnagyobb növekedés 2003-ban tapasztalható, ám az is csupán 0,1 
százalékpontos.  Végezetül, a vállalati szféra nyeresége enyhén csökkent 2000 és 2008 
között, ez után pedig növekedett.  A hatások kicsiny volta miatt nehéz határozott és 
megalapozott következtetést tenni a 6. témát illetően, azon kívül, hogy a pénzáramlásra 
gyakorolt hatás igen csekély és valószínűleg jóval a HERMIN-modellek 
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működéséhez és szerkezetéhez kapcsolódó hibahatáron belül helyezkedik el.  Mind 
a tíz másik donor tagállamra vonatkozóan hasonló következtetések vonhatók le. 
 
Kilenc donor tagállam esetében (Franciaország és az Egyesült Királyság 
kivételével) elmondható, hogy a kohéziós kiadások finanszírozása kis terhet 
jelent a GDP és a foglalkoztatás veszteségét tekintve, a közszféra hiteligénye kis 
mértékben nő, a vállalati szféra nyeresége kis mértékben csökken a végrehajtási 
szakaszban (2000–2008), ám a kereskedelmi mérleg enyhén javul. Franciaország 
és az Egyesült Királyság esetében e hatások főleg pozitívak, még a végrehajtási szakaszban 
is. A végrehajtást követő években, 2008-tól kezdődően, a hatások mindenütt pozitívba 
fordulnak, mértékük azonban csekély.  A kohéziós programok támogatásával tehát 
redisztribúciós hatások is járnak.  E folyamat a források szerény mértékű áthelyeződését 
jelenti donor tagállamokból a kedvezményezett országokba.   
 
 
Mikrogazdasági hatások 

A 4. téma a következő kérdés veti fel: Milyen arányban vannak a donor 
tagállamokbeli vállalkozók a jelentős közbeszerzési szerződéseket megnyerő 
vállalkozók között?  Ennek megválaszolásához hozzá kell férnünk az egyes 
vállalkozók és származási országuk adataihoz.  A bizottsági, valamint a 
kedvezményezett és donor tagállamokban nemzeti és regionális szinten folytatott 
széles körű kutatás után meg kell állapítanunk, hogy ezeket az adatokat az egyes 
vállalkozókra vonatkozóan nem veszik nyilvántartásba és nem teszik közzé.  Az 
adatok hiányának egyik oka, hogy a vállalkozókat nem tekintik a kohéziós kiadások 
kedvezményezettjeinek, valamint a szerződéseket a nemzeti és helyi adminisztráció 
különböző szintjein ítélik oda.  Az adatgyűjtés javítására a jelenlegi programozási időszak 
alatt tett erőfeszítések (2007–20013) csak részben érintik ezt a hiányosságot.  Az idő és 
költségvetés szerződés szabta határain belül lehetetlennek bizonyult, hogy egy külön 
elemzésben ezen adatokat összegyűjtsük. 

A legfőbb vállalkozók nemzetiségének ismerete is igen csekély információt adna a 
vállalkozó vagy annak származási országa által valószínűleg elkönyvelt haszonról.  
Az elemzésnek az alvállalkozói tevékenységeket is figyelembe kellene vennie, 
amelyek nagy része valószínűleg abból a kedvezményezett országból származik, 
ahol a projektet végrehajtják.  Ezt a nem kielégítő helyzetet a projektek szintjén 
végzett módszeresebb adatgyűjtéssel kell kezelni, a projektek költség-haszon 
elemzésének részeként, a kohéziós kiadásokból finanszírozott projektekből végül 
hasznot húzó vállalatok azonosítása végett. 

 
Ajánlások 
Ajánlásaink az elemzés különböző szintjeire vonatkoznak, legelőször is a kohéziós 
kiadások hatásai értékelésének általános hiányára a projektek, illetve a 
mikrogazdaság szintjén.  A makroszintű értékelés nagymértékben függ a kohéziós 
programok tervezésének és végrehajtásának részleteire vonatkozó információktól, valamint 
a három gazdasági kategóriába tartozó reprezentatív projektek minőségéről való 
ismeretektől.  Fennáll annak veszélye, hogy a gyengére sikerült programok és a projektek 
kiválasztásának nem megfelelő szempontjai olyan makroszintű hatásokkal járnak, amelyek 
jórészt a végrehajtás szakaszában mutatkoznak meg, a hosszú távú kínálati oldali haszon 
pedig csekély, vagy egyáltalán nem jelentkezik.  Határozottan javasoljuk, hogy egy, a 
Bizottság által megállapított hivatalos iránymutatások alapján végzett elemzés hivatalosan 
is képezze részét a jövőbeli program pályázati és végrehajtási eljárásainak. 
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Ehhez szorosan kapcsolódik az az ajánlás, amely szerint a jelentős közbeszerzési 
szerződések teljesítésére kiválasztott vállalkozóknak azonosíthatónak kell 
lenniük, főképpen a tárgyi infrastruktúra és a nagyobb képzési rendszerek 
esetében.  A 4. témában felvetett kérdés megválaszolása azért nem sikerült, mert a 
közszférában egyáltalán nem tartják nyilván ezeket az adatokat.  Javasoljuk továbbá, hogy 
a kedvezményezett tagállamok irányító hatóságainak kötelező legyen a jelentős 
közbeszerzési szerződések teljesítésére kiválasztott vállalatokat származási országukkal 
együtt dokumentálni, és megkövetelni, hogy ezek a vállalatok számoljanak be arról, hogy a 
projekt költségvetésének mekkora része kerül alvállalkozókhoz, amely alvállalkozók 
nemzetiségét is nyilvántartásba kell venni.   Csak ilyen módon becsülhető meg, hogy a 
kohéziós kiadásokkal járó haszon hogyan oszlik meg a donor és a kedvezményezett 
tagállamok között a jelentős közbeszerzési szerződések esetében.  A fenti ajánlások 
nyomán nagymértékben bővülne a Bizottságnak a kohéziós programok felügyeletéhez 
rendelkezésére álló ismerettár.   
 
Következő ajánlásunk a különböző kohéziós programok múltbeli, egymástól 
elszigetelten végzett vizsgálatára vonatkozik.  Jelentésünkben lényegében a 2000–
2006-os program utólagos hatáselemzését kellett elvégeznünk, a program végrehajtása 
2000-től 2008-ig zajlott.  Ez igen kevéssé kielégítő és igen kevéssé tudományos 
megközelítés, melyet a különböző programozási időszakokhoz tartozó költségvetésekről 
készítendő elszámolások adminisztratív követelményei vezérelnek.  Valójában a kohéziós 
programok különböző fordulói a gyakorlatban nem különülnek el egymástól, 
hanem szorosan összefüggő beruházási projektek kiterjedt sorozatát jelentik, 
amelyek közül számos több programozási időszakon is átível.  Javasoljuk, hogy a 
jövőbeli hatástanulmányok összpontosítsanak a múltbeli és jelenlegi kohéziós 
programok közötti folytonosságra.  Ennek fontosságára jó példával szolgál, ahogyan a 
2000-2006-os és a 2007-2013-os programozási időszak párhuzamos következményeit 
vizsgáltuk a Németországra átgyűrűző hatások tekintetében.  Egymástól elszigetelten 
vizsgálva a 2000–2006-os program végrehajtásának éveiben (2000–2008) negatív 
hatásokat találtunk, amelyek csak a végrehajtási szakasz után fordultak pozitívba.  Ha a 
2007–2013-as programozási időszak hatásait szintén elszigetelten vizsgáltuk volna, 
hasonló eredményre jutottunk volna.  Azonban, amikor a két programot 
egymásutániságukban vizsgáltuk, a hatások Németország esetében pozitívak maradtak, 
még a 2007–2013-as program végrehajtása alatt is (azaz 2009 és 2015 között), a 
költségvetési befizetések mellett. 
 
Végezetül tettünk egy általános ajánlást arra a tényre alapozva, hogy a kohéziós 
kiadások donor tagállamokra átgyűrűző hatásai oly csekélyek, hogy fennáll annak 
veszélye, hogy a donor tagállamok nem tekintik fontosnak ezeket a programokat.   
Logikusabb lenne a kohéziós programok hatásait az egységes európai piac 
fokozatos elmélyülésének, valamint az euró új tagállamokban történő 
bevezetésének (melyre feltehetően a következő programozási időszakban kerül 
sor) összefüggésében vizsgálni.  Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy „Melyek a kohéziós 
kiadások hatásai, minden más változástól elszigetelten?” – a hatások viszonylag csekélynek 
bizonyulnak.  De a kohéziós programok elszigetelt vizsgálata magában hordozza annak 
veszélyét, hogy elsiklunk a kedvezményezett tagállamok gazdasági teljesítményének 
javulásából származó általánosabb haszon felett.  Különösen fennáll annak veszélye, hogy 
elhanyagoljuk a kedvezményezett és a donor tagállamok között létrejövő szorosabb, 
kölcsönös haszonnal járó kapcsolatokra nyíló lehetőségeket, melyek a nemzetközileg mobil 
beruházások, a specializált kínálati oldal, az egyedi szakértelemmel és tapasztalattal 
rendelkező munkavállalók migrációjának formájában jelentkeznek, a jelentésben vizsgált 
megnövekedett importigényben jelentkező közvetlenebb hatások mellett. 


