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I. A téma körülhatárolása és a „jövőben várható bővítések” fogalmának meghatározása
Az Európai Parlament nemrég a bővítési stratégiáról szóló jelentésében több 
képviselőcsoportján keresztül is követelte, hogy a további bővítéseknél fordítsanak nagyobb 
figyelmet a Közösség befogadóképességére.1 Minden további bővítést a pénzügyi forrásoktól 
kell függővé tenni. Ez a követelmény különösen fontos az Európai Unió strukturális politikája 
számára. 2006. november 8-i bővítési stratégiájában az Európai Bizottság szintén követeli, 
hogy a jövőben várható bővítések előtt pontosan elemezni kell az EU költségvetésére 
gyakorolt hatásokat.2

A strukturális politikát az EU-költségvetés 2008/2009-re tervezett felülvizsgálata (a Bizottság 
felülvizsgálati jelentésének tervezett időpontja 2009 kezdete) is próbára teszi. A hatékonyság 
gondolatának a 2007–2013 közötti költségvetésről szóló intézményközi megállapodásban 
történő tematizálása segítségével a strukturális és regionális politika mint az egyik legnagyobb 
költségvetési tétel heves viták középpontjába kerül.3

A saját kezdeményezésű jelentés célja annak a kérdésnek a megvitatása, hogy az EU jövőben 
várható bővítései milyen hatást gyakorolnak a kohéziós politikára, és azt hogyan kell 
kialakítani annak érdekében, hogy el lehessen érni a kívánt kiegyenlítő és növekedésorientált 
hatásokat.
A jelentés elemzi továbbá Románia és Bulgária csatlakozását, amely – a nemzeti 
jóváhagyásokat feltételezve – 2007. január 1-jével történik meg. A két ország csatlakozása 
ugyan nem tartozik formálisan a „jövőben várható bővítések” fogalma alá, mivel ezt a 
bővítési kört már figyelembe veszi a 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó új 
pénzügyi terv. A regionális és strukturális politika szempontjából mégis különösen 
figyelembe kell venni, hogy ezeknek az országoknak a más régiók támogathatóságára 
gyakorolt csekély gazdasági erejének statisztikai hatásairól eddig még nem végeztek 
számításokat, és az csak 2014-től fejti ki hatását.
A jövőben várható bővítések fogalma ezen kívül azokra az államokra vonatkozik, amelyek 
hivatalosan tagjelölt országok, és amelyekkel az EU már megkezdte a csatlakozási 
tárgyalásokat, még akkor s, ha azok eredményei egyelőre még nyitottak: Törökország és 
Horvátország. Mindkét ország az IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) 
előcsatlakozási támogatásban részesülő országok közé tartozik.4

Az egyéb nyugat-balkáni országok továbbá (Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, 
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia (Koszovót beleértve) lehetséges tagjelölt 
országok, amelyek szintén részesülnek az EU-csatlakozásra nyújtott IPA előcsatlakozási 
támogatási eszközökben. Macedónia 2004. március 22-én benyújtotta csatlakozási kérelmét 

  
1 A Bizottság 2005. évi bővítési stratégiai dokumentumáról szóló jelentés  P6_TA-PROV(2006)0096, 2006. 3. 
16-i plenáris szavazás
2 Bővítési stratégia és a 2006-2007. év legfontosabb kihívásai. Bizottsági közlemény COM(2006) 649, 
2006.8.11.
3 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről 
és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről (HL 2006/C 139/01)
4 A jövőbeni bővítések hatásai a kohéziós politika hatékonyságára. A strukturális és kohéziós politikai főosztály 
(Policy Department) 2006.7.31-i közleménye ; PE 375.308
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az Európai Unióhoz, és Nyugat-Balkán egyetlen országaként tagjelölt státusszal rendelkezik.5

Az elemzésben így Románia, Bulgária, valamint az előcsatlakozási támogatásban részesülő 
államok is részt vesznek. Összességében ezeket az országokat csatlakozó, illetve tagjelölt 
országoknak nevezzük.

Azok a további államok, amelyekkel az EU partnerségi megállapodást kötött (Ukrajna, 
Oroszország), illetve az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközre 
(ENPI) jogosultak, nem képezik tárgyát a jelentésnek, mert azok csak igen hosszú távon 
minősülnek tagjelölt országnak.

II. A jövőbeni regionális politika keretfeltételei
A konvergencia fejlődése az EU-ban
Az európai kohéziós politika jelentős sikereket ért el. Példa erre az EU déli bővítésének 
támogatása. A strukturális alapok halmozott hatása itt hozzájárult ahhoz, hogy a GDP 
Görögországban, Portugáliában és Írországban 1989 és 1999 között 10 százalékponttal tudott 
emelkedni az EU átlagának 70%-a fölé (63,5%-ról).6 Az egykori csatlakozó országok közül 
ma sokan a 75%, illetve a 90%-os küszöb felett vannak.

A keleti bővítés mérlege ennél visszafogottabb. A kihívás is aránytalanul nagyobb: A 
kiegyenlítendő kiinduló gazdasági állapot itt alacsonyabb szintű volt. A gazdasági változással 
egyidejűleg radikális politikai rendszerváltást is véghez kellett vinni. Az EU 15-ről 25 tagúra 
történő bővítésével az EU területe 23%-kal, lakossága 20%-kal nőtt, míg a hozzáadott érték 
csak 5%-kal, bár a 10 új tagállam átlagjövedelmét 2005-re a régi 15 tagállam 
átlagjövedelmének 50%-ra sikerült növelni, szemben a 1997-es 44%-kal.7 Az életszínvonal 
kiegyenlítődésére (a 75%-os küszöb elérésére) a Bizottság csak 2040. évvel bezárólag számít. 
A különböző tudományos intézmények abból indulnak ki, hogy a 10 új EU-tagállam
növekedése részben jelentősen gyengülhet, tehát a kiegyenlítési folyamat jelentősen tovább 
tarthat.8

Azonban a régi 15 EU-tagállamon belül is sok megoldatlan strukturális probléma van, illetve 
a globalizáció új gyenge pontokat hoz felszínre, amelyek az elhelyezkedésből adódnak. Sok 
régiót sújtanak gyárbezárások és magas munkanélküliség. Az új 10 EU-tagállam gazdasági 
erejének a régi 15 EU-tagállamhoz történő fent említett közelítését időközben a régi15 EU-
tagállam növekedésének viszonylagos gyengülése is indokolja.
A gazdasági felzárkózás a legtöbb tagállamban feszült állami költségvetési helyzetben megy 
végbe. A tíz új tagállam közül hat (Lengyelország, Cseh Köztársaság, Magyarország, 
Szlovákia, Málta és Ciprus) nem teljesíti a Stabilitási és Növekedési Paktum követelményeit.9

  
5 A jövőbeni bővítések hatásai a kohéziós politika hatékonyságára. A strukturális és kohéziós politikai főosztály 
(Policy Department) 2006.7.31-i közleménye; PE 375.308
6 Új Partnerség a kohézióért. Harmadik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról. Európai Bizottság 
COM(2004)343, 2004. február
7 A bővítés két év távlatából – gazdasági értékelés. Európai Bizottság, 24. sz. alkalmi kiadvány, 2006. május 
8 A közép-, kelet- és dél-európai országok aktuális gazdasági helyzete. Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche, 2005. július; az EUROSTAT adatai, 2006
9 Az új tagállamok és a Stabilitási és Növekedési Paktum: alkalmazkodási kényszer az euróövezethez való 
csatlakozás távlatában? EUROFRAME-EFN jelentés, függelék, 2006. tavasz
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Az olyan nagy tagállamok, mint Németország és Franciaország költségvetése is olyan méretű 
hiányt mutatott az utóbbi években, amely nem egyeztethető össze a Stabilitási Paktummal. Ez 
negatívan befolyásolja majd sok tagállamnak az EU költségvetéséhez való hozzájárulással és 
így a kohéziós politikai célra történő befizetésekkel kapcsolatos lehetőségeit és hajlandóságát.

Ehhez hozzájárulnak még a demográfiai változásokat kísérő jövőbeni állami ráfordítások is. A 
Gazdasági és Pénzügyi Tanács egy 2006. február 13-i közleményében10 az áll, hogy az 
életkorhoz kötött állami kiadások részesedése az EU átlagában a GDP 4 százalékával fog 
emelkedni, az átlagos éves növekedési arány pedig jelentősen csökkenni fog a 25 tagú EU 
esetében, méghozzá a 2004–2010 közötti 2,2%-ról 2030 és 2050 között 1,4%-ra. 

Az EU befogadóképessége és a jövőbeni bővítések által támasztott kihívás 
A fent idézett bővítési stratégiai dokumentumról szóló jelentésben az Európai Parlament 
követelése az, hogy a bővítési stratégiát a pénzügyi forrásoktól tegyék függővé. Ez a 
követelés különösen az Európai Unió strukturális politikája szempontjából fontos. A 
csatlakozó ország méretétől és lemaradottságától függően kell a Közösség többi „régi” 
régiójának/tagállamának elviselnie a támogathatóság elvesztését, illetve az átmeneti 
megoldásokat a „statisztikai hatás” alapján, méghozzá anélkül, hogy ott javulna a 
versenyképesség és a strukturális átalakulás helyzete.

A keleti bővítés eredményeképpen elmaradó, illetve kifutó strukturális támogatások is már 
problémát jelentettek a 15 régi tagállam sok régiója számára. A 25, illetve 27 tagú EU 
bővítését ezért határozottabban meg kell vitatni az ún. 4. koppenhágai csatlakozási kritérium 
kohéziós és strukturális politikai szempontú teljesítése szempontjából. Az Európai Tanács egy 
elnökségi következtetésében például az áll11, hogy az EU-nak új tagállamok felvételekor 
képesnek kell maradnia az európai integráció dinamikájának megtartására. Továbbá „minden 
erőfeszítést meg kell tenni az Unió kohéziójának és hatékonyságának megóvására”.
A melléklet 1. táblázata megvilágítja ezt a különleges kihívást. Míg a 9 csatlakozó és tagjelölt 
ország teljes bevonásával a Közösség földrajzi területe összesen 35%-kal, a lakosság száma 
27%-kal növekedne, a gazdasági teljesítmény azonban csak 4%-kal, az egy főre jutó bruttó 
hazai termék ugyanakkor 18%-kal csökkenne.12

A bővítések pénzügyi hatásai

Ha a strukturális alapok eddigi 0,37%-os részesedéséből indulunk ki az európai bruttó hazai 
termékben, valamint a statisztikai kutatóintézetek növekedési előrejelzéseiből (GDP és 
népesség), a strukturális alapok volumene a 9 csatlakozó és tagjelölt ország belépésével kb. 

  
10 A népesség elöregedésének hatása az állami kiadásokra: a 25 tagú EU nyugdíjra, egészségügyre, krónikus 
ellátásra, oktatásra és munkanélküli segélyre fordított kiadásainak előrejelzése (2004-2050). Európai Bizottság, 
Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság, 1/2006. sz. külön jelentés, 2006.2.13.
11 Az Európai Unió Tanácsa, 2006. június 15-16., elnökségi következtetések (10633/1/06 sz. dokumentum, 2006. 
július 17.)
12 A jövőbeni bővítések és a kohéziós politika. A strukturális és kohéziós politikai főosztály (Policy Department) 
jegyzete IP/B/REGI/NT/2006_08, 2006. november
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4%-kal fog növekedni (2006 = 3,7%, 2014 = 4,8%).13

Ha abból az igen valószínű helyzetből indulunk ki, hogy a 9 csatlakozó és tagjelölt ország 
minden régiója a 75%-os küszöb alatt marad a következő finanszírozási időszakokban, és egy, 
a bruttó hazai termék 4%-ának megfelelő abszorpciós plafont feltételezve, az ezeknek az 
országoknak nyújtott támogatás összege a 2007-es 18,5 milliárd euróról 2014-re 25,5 milliárd 
euróra növekedne, amely a strukturális alapok költségvetésének 49,8%-át teszi ki. Ennek a
2007 és 2013 közötti aktuális finanszírozási időszakkal kapcsolatos egyik szempontja még 
jobban megvilágítja a problémát: annak érdekben, hogy a strukturális alapokból a jelenleg 
szükségesnek ítélt beruházások megvalósíthatók legyenek, egy 150,2 milliárd eurós 
költségvetésnek kellene rendelkezésre állnia a 9 csatlakozó és tagjelölt ország számára.14

A strukturális alapok ilyen mértékű növelése politikai szempontból nem reális. Ugyanilyen 
kevéssé valószínű a támogatási összegek ennek megfelelő lineáris csökkentése az eddig 
támogatott országokban: Lengyelországnak például a folyó időszakban a támogatási összegek 
59,7 milliárd euróról 30,6 milliárd euróra való csökkentését kellene elviselnie.

Az ismertetett számadatok csupán a nagyságrendeket kívánják megvilágítani. Természetesen 
azt is figyelembe kell venni, hogy egy 4%-os abszorpció nem valószínű azonnal minden 
esetben, de a csatlakozni kívánó országok esetében ez minden bizonnyal egy fontos, rövid 
távon kitűzött célérték. Figyelembe kell venni továbbá, hogy az ábrázolt bővítési 
forgatókönyvek nem egyszerre következnek be. A 2007-ben csatlakozó országok, Románia és 
Bulgária statisztikai hatásait azonban minden esetben a következő finanszírozási időszakhoz
számítják. A Közösségnek ugyanígy foglalkoznia kell a 9 csatlakozó és tagjelölt ország 
közeljövőben célul kitűzött belépésének következményeivel; azzal az esettel is, hogyha a 
csatlakozások hamarabb megtörténnek, minthogy a gazdasági felzárkózási folyamatok 
lezárulnának a legtöbb mai konvergenciarégióban. 

Törökország minden szempontból különleges eset. Ha Törökország már ma az EU tagja 
lenne, akkor a becslések szerint Törökország egyedül részesülne a strukturális alapok 27,3%-
ában. Ez az évi kb. 16 milliárd eurós összeg nagyságrendileg megfelel az Európai Bizottság 
becslésének, amely 2024-re 4–5%-os növekedési ráta és 4%-os abszorpció mellett évi 22,4 
milliárd eurós összegből indul ki.15 Más becslések a 2025. évre csupán a strukturális politika 
terén évi 26 milliárd euróig terjedő összegből indul ki Törökország számára.16

Hatások a 25 tagú EU támogathatóságára 

Ha a 9 csatlakozó és tagjelölt ország ma egyszerre lépne be, a bruttósított becslések szerint az 

  
13 A jövőbeni bővítések hatásai az EU regionális politikájára. Számítások és magyarázatok a strukturális alapok 
jövőbeni elosztásához. GEFRA Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, 2006. november
14 „A jövőbeni bővítések hatásai az EU regionális politikájára, számítások és magyarázatok a strukturális alapok 
jövőbeni elosztásához”, GEFRA Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, 2006. november
15 A Bizottság szolgálatainak munkadokumentuma a Törökország csatlakozásának perspektívájából eredő 
kérdésekről. SEC(2004) 1202, 2004. október
16 „Törökország EU-csatlakozása: mennyire lesz drága a közös agrárpolitika?”, Harald Grethe. Humboldt 
Universität Berlin, Agrarwirtschaft 54 (2005) 2/ 2005. sz. füzet
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eddig támogatott területek több mint egyharmada elvesztené az 1. célkitűzéshez tartozó
területi státuszt.17 Csupán a balti államoknak és Szlovákiának nem kellene elszenvednie a 
regionális támogatások elvesztését. A legerőteljesebben Olaszország, Németország, Málta, 
Spanyolország, Görögország és Franciaország lenne érintett. A kohéziós alapból (90 %) 
Görögország, Ciprus és Szlovákia esne ki. A Cseh Köztársaság majdnem átlépné a 90%-os 
határt. A fokozatos csatlakozási folyamat hatásairól a 3. és 4. táblázat nyújt áttekintést. 

III. Kérdésfeltevés és az előadó bevezető gondolatai
A felvázolt fejlődési előrejelzések megmutatják, hogy a jelenlegi csatlakozó országok 
regionális életszínvonalbeli különbségei a kibővült Unióban még tovább növekednének, 
méghozzá szélsőséges mértékben. A regionális kiegyenlítődést célzó kohéziós politika 
kihívását tovább súlyosbítja a feszült állami költségvetési helyzet és a globális verseny 
növekvő nyomása. Ezzel egyidejűleg növekednek az európai strukturális politikával szemben
azok az elvárások, hogy hatékonyan járuljon hozzá a lisszaboni stratégiához. Az európai 
regionális politika előtt álló kihívások erőteljesebb mértékben fognak növekedni, mint a 
regionális politika számára rendelkezésre álló források. A regionális támogatások új, 
fokozatos modelljeit ezért éppúgy meg kell fontolni, mint az új hatékonysági szempontokat. A 
saját kezdeményezésű jelentés célja, hogy ehhez bevezető gondolatokkal járuljon hozzá.

A jövőbeni bővítés forgatókönyvei és az európai regionális politika fokozatos modelljei

• Az előadó véleménye szerint ellentmond a szolidaritás európai alapgondolatának, 
hogy a Közösség bővítését mintegy azzal vásároljuk meg, hogy a meglévő 15, 25 vagy 
27 tagú EU egyre több régiója támogathatóságát megszüntetjük. Csak akkor szabad a 
régiók támogathatóságát megszüntetni, ha a kiegyenlítődés tartósan is sikeres, mint pl. 
Írország esetében, és ahhoz az eredeti értékelési mércét alkalmazzák.

• Románia és Bulgária csatlakozása már eldőlt. Az EU-nak igen szigorú mércét kell 
majd felállítania a támogatások alkalmazásának átláthatóságára. A statisztikai hatás 
miatt az átmeneti támogatás különösen olaszországi és németországi, valamint 
görögországi, spanyolországi, franciaországi, máltai és lengyelországi területek 
számára lesz szükséges. A kohéziós alap (90%) támogatható területeinek térképére 
nemzeti szinten egyelőre nincs hatása a csatlakozásoknak. 

• A tagjelölt Horvátország felvétele még több kihívás elé állítja a Közösséget. A négy 
százalékos abszorpció 2014-től kezdődően vélhetően alig évi 2 milliárd euró 
strukturális támogatást jelentene. A csatlakozás nem vonna maga után regionális és 
nemzeti szinten semmilyen hatást a támogatható területekre nézve. A (25 tagú EU-ra 
vonatkozó) 48%-os egy főre jutó bruttó hazai termék összehasonlításban magas, és 
2013-ig 62%-ra emelkedhet. Ennek háttérében középtávon lehetségesnek tűnik a 
Közösség strukturális politikájához való integráció. Az előcsatlakozási támogatás 
egyik súlypontjául Horvátország közigazgatásának a strukturális politikai források 
közelgő felhasználására történő felkészítését kell megtenni.

  
17 „A jövőbeni bővítések és a kohéziós politika”, A strukturális és kohéziós politikai főosztály jegyzete (Policy 
Department) IP/B/REGI/NT/2006_08, 2006. november, lásd a függelék 3. táblázatát
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• Törökország minden tekintetben különösen nagy kihívást jelent. A strukturális alapok
szabályait még soha nem alkalmazták hasonló méretű, gazdasági színvonalú és 
regionális különbségekben bővelkedő országra. A négy százalékos abszorpció nem 
tűnik sem finanszírozhatónak (legalább 16 milliárd euró évente), sem 
megvalósíthatónak, tekintettel az adminisztratív kapacitásra. Törökországnak a 
strukturális alapok pénzügyi mechanizmusába történő teljes körű integrálása nem 
lehetséges belátható időn belül. Különleges eljárások bevezetése indokolt. 

• Egy lehetséges megoldás a támogatások összpontosítása bizonyos támogatási témákra 
(ágazati csoportok, egyenlőségi témák) vagy támogatott régiókra (megfelelő 
csatlakozási pontokkal). Az előcsatlakozási támogatásnak erőteljesebben kell erre 
koncentrálnia. Ezt a tematikus koncepciót fokozatosan tovább lehetne fejleszteni. 

• A csatlakozási tárgyalások politikai fejleményei alapján a fokozatosságnak ez a 
regionális politikai koncepciója Törökország különleges jellegű tagságaként vagy egy 
felértékelt „EGT+” tagságként is formát ölthet.

• A Nyugat-Balkán országai esetében nem annyira a pénzügyi vetület, hanem sok 
területen inkább a politikai előrelépések képezik az EU határozottabb
szerepvállalásának alapfeltételét. A bizonyos támogatási területekre összpontosító 
fokozatos regionális politikai koncepciót itt is először az előcsatlakozási támogatásban 
kell alkalmazni.

A regionális és nemzeti felelősségvállalás erősítése

• Tekintettel a strukturális politika hatékonyságára és hatásosságára, az EU mind a 
fokozatos modellben, mind pedig a „klasszikus” regionális támogatásban sokkal 
erőteljesebben léphetne fel támogató helyett inkább garanciavállalóként 
(hitelfinanszírozás által) a strukturális politikában. A hitelfinanszírozás kiegyenlítő 
hatása által a regionális politika hatékonysága egy pénzügyileg szűk mozgástéren belül 
maradna. 

• A hitelfinanszírozás azonban nem maradhat a támogatás uralkodó alkotórésze, mivel 
éppen a támogatásban részesülő régió pénzügyi kapacitásának erősítése a cél. A 
fejlődésben különösen lemaradt területek számára ezért további előnyös feltételeket 
kell biztosítani a segélyek és hitelek támogatásához. 

• Szintén erősíteni kell a tagállamok és a projekttámogatók felelősségvállalását a 
nagyobb társfinanszírozási kötelezettség segítségével. A 85%-ig terjedő EU-
hozzájárulások csökkenthetik a hatékonyságot. A régiók magasabb arányú pénzügyi 
kötelezettségvállalása a legsürgetőbb projektek kiemelt támogatásához vezet.

A juttatások és a növekedésorientált nemzeti gazdaságpolitika összekapcsolása

• Az európai strukturális politika sikerét csak nemzeti gazdaságpolitikai összefüggésben 
lehet értékelni. Amennyiben azok túl magas államháztartási hiányt engednek meg, 
vagy az állami kiadások szerkezete csak kis mértékben növekedésorientált, a 
strukturális alapok hatástalanok maradnak. A források elosztását ezért függővé lehetne 
tenni a jó növekedési politikától, amelyet számszerűsíthető mutatóknak kellene 
meghatározniuk.
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Működési támogatások: a holtteher-hatások elkerülése és az átláthatóság megteremtése

• Tudományos vizsgálatok szerint a működési támogatások kedvező hatásai csaknem 
teljesen eltűnnek a nemzetgazdasági rendszerben.18 Ehhez járul még, hogy ezek a 
támogatások csak alárendelt tényezőként szerepelnek a területre vonatkozó döntések 
meghozatalában. El kell kerülni, hogy az EU holtteher-hatásokat szubvencionáljon. 

• Csak abban az esetben lehet sikeres a politikai célkatalógus ellenőrzése, ha 
megfelelően átlátható, hogy a strukturális alapokból származó pénzeket hogyan és hol 
költik el. A forráselosztás átláthatóságát tovább kell növelni úgy, hogy a működési 
támogatások végső kedvezményezettjeinek a végrehajtási rendeletben tervezett 
nyilvánosságra hozatala korlátozás nélkül történjen meg.

A növekedésorientált strukturális politika nemzetközi irányultságának erősítése

• Különösen hatékonysági szempontokból érdemes meggondolni, hogy hol válthat ki az 
európai strukturális politika különösen erőteljes növekedési hatásokat, és hol járulhat 
hozzá a gazdaság és a régiók globalizációjához. A regionális versenyképesség 
előmozdítására indított programok itt példaértékűek, és azokat erőteljesebben kellene 
meghatározni olyan kritériumok alapján, mint a középvállalkozások gazdasági 
globalizációjának előmozdítása vagy különleges növekedési hatással rendelkező 
infrastrukturális összetevők alapján. Itt is erőteljesebben kellene a hitelfinanszírozás 
felé fordulni.

• Az Európai Szociális Alapnak (ESZA) a globalizáció társadalmi következményeinek 
tompítása céljából még inkább horizontális eszközként kellene működnie. Meg kell 
továbbá fontolni, hogy az ESZA ne mérsékelje-e jobban a demográfiai változás és az 
azzal összefüggő regionális migráció következményeit.

Összegzés
A küszöbön álló bővítések jelentősen meghaladják az utolsó, 10 új tagállammal történő 
bővítési kör mértékét. A gyengülő növekedési dinamika és a globalizáció, valamint a 
demográfiai szempontból változó keretfeltételek erősítik a kiegyenlítő és növekedésorientált 
strukturális politika előtt álló kihívásokat.

A jelenlegi Közösség kohéziós politikája az előtt a választás előtt állna a jelenlegi támogatási 
kritériumok szerint, hogy vagy nem támogatja tovább a támogatásban jelenleg részesülő 
területek nagy részét, vagy pedig jelentősen megnöveli a strukturális politikai célokra szánt 
pénzösszegeket. Politikailag mindkét megoldás nehezen kivitelezhető.

A kohéziós politikai célokat csak olyan, a hatékonyságot növelő reformok, átmeneti 
támogatások, valamint fokozatos strukturális politikai modellek segítségével lehet megtartani, 
amelyek fokozatosan integrálják a tagjelölt országokat a regionális strukturális politikába. Ez 
a folyamat azonban ugyanolyan mértékben függ a Közösség befogadóképességétől mint a 
tagjelölt országok egyéb fontos területeken elért fejlődésétől.

  
18 „A beruházástámogatás regionális hatásfoka és területi utóhatásai”, Hans-Friedrich Eckey/ Reinhold Kosfeld. 
Studie der Universität Kassel Nr. 55/ 2004
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Ábrák és táblázatok

1. táblázat: A jövőbeni bővítés hatásai az Európai Unióra

A bővítés hatásai. EU-25 (2005) =100
EU-25 EU-27 + 

Horvátország
+ 

Törökország
+ Nyugat-

balkán
Népesség 100% 106% 107% 123% 127%
Terület 100% 109% 110% 130% 135%
GDP (EUR) 100% 101% 101% 104% 104%
GDP /fő (EUR) 100% 95% 94% 84% 82%
Forrás: Az EUROSTAT adatai alapján, valamint néhány nyugat-balkáni ország esetében nemzeti 

forrásokból vett adatok alapján (ld. 7.1. szakasz forrásai).

Forrás: A jövőbeni bővítések és a kohéziós politika. A strukturális és kohéziós politikai főosztály jegyzete
IP/B/REGI/NT/2006_08

1. ábra: A jövőbeni bővítés hatásai az Európai Unióra

Forrás: A jövőbeni bővítések és a kohéziós politika. A strukturális és kohéziós politikai főosztály jegyzete
IP/B/REGI/NT/2006_08
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2. táblázat: A tagjelölt országok lehetséges részesedése a strukturális alapok kifizetéseiből 
2007-2014

2007 
(mrd. EUR)

részesedés a 
költségvetésen 

belül
2014 

(mrd. EUR

részesedés a 
költségvetésen 

belül
A 34 tagú EU költségvetése 42,9 100,0% 51,2 100,0%
Részesedés országonként/ 
országcsoportonként
1.) Románia/ Bulgária 3,8 8,8% 5,2 10,2%

ebből Bulgária 0,9 2,2% 1,3 2,5%
ebből Románia 2,9 6,7% 3,9 7,7%

2.) Törökország 11,7 27,3% 16,3 31,8%
3.) Horvátország 1,3 3,0% 1,8 3,4%
4.) egyéb nyugat-balkáni országok 1,7 3,9% 2,2 4,4%

ebből Albánia 0,3 0,7% 0,4 0,7%
ebből Bosznia és Hercegovina 0,3 0,7% 0,4 0,8%
ebből Szerbia és Montenegró 0,9 2,1% 1,2 2,4%

ebből Macedónia 0,2 0,5% 0,2 0,4%
Csatlakozásra váró 9 ország, 
összesen 18,5 43,1% 25,5 49,8%

Megjegyzés: 4%-os abszorpcióval számolva és feltételezve, hogy az EU strukturális alapjai 37%-kal részesednek 
a teljes EU-költségvetésből
Forrás: A jövőbeni bővítések hatásai az EU regionális politikájára, számítások és magyarázatok a strukturális 
alapok jövőbeni elosztásához. GEFRA Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, 2006. november

3. sz. táblázat: A 25 tagú EU támogathatóságára gyakorolt hatások 

A 25 tagú GDP (PPS) <75% régióinak száma a 25 tagú EU átlagában
Tagállamok

EU-25 EU-27
+ 

Horvátország
+ 

Törökország
+ Nyugat-

balkán
EU-25 60 48 48 42 39
Cseh Köztársaság 7 7 7 7 6
Németország 4 1 1 0 0
Észtország 1 1 1 1 1
Görögország 5 3 3 2 2
Spanyolország 2 1 1 1 0
Franciaország 4 3 3 2 2
Olaszország 5 2 2 0 0
Lettország 1 1 1 1 1
Litvánia 1 1 1 1 1
Magyarország 6 6 6 6 5
Málta 1 0 0 0 0
Lengyelország 16 15 15 15 15
Portugália 4 4 4 3 3
Szlovákia 3 3 3 3 3
Forrás: Az EUROSTAT adatai alapján, valamint néhány nyugat-balkáni ország esetében nemzeti 

forrásokból vett adatok alapján (ld. 7.1. szakasz forrásai).
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Forrás: A jövőbeni bővítések és a kohéziós politika. A strukturális és kohéziós politikai főosztály jegyzete
IP/B/REGI/NT/2006_08
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4. táblázat: A kohéziós alapra gyakorolt lehetséges statisztikai hatások 

A kohéziós alapra gyakorolt lehetséges statisztikai hatások
GDP (PPS) / fő. % 25 tagú EU. 2005

EU-25 EU-27 + 
Horvátország

+ 
Törökország

+ Nyugat-
balkán

Belgium 117% 122% 122% 134% 137%
Cseh Köztársaság 74% 76% 77% 84% 86%
Dánia 124% 128% 129% 141% 145%
Németország 109% 113% 113% 124% 127%
Észtország 60% 62% 62% 68% 70%
Görögország 82% 85% 85% 93% 96%
Spanyolország 98% 102% 102% 112% 115%
Franciaország 109% 112% 113% 124% 127%
Írország 137% 142% 143% 156% 161%
Olaszország 103% 106% 107% 117% 120%
Ciprus 83% 86% 86% 94% 97%
Lettország 47% 49% 49% 54% 55%
Litvánia 52% 54% 54% 59% 61%
Luxemburg 247% 256% 257% 282% 289%
Magyarország 61% 63% 63% 69% 71%
Málta 69% 72% 72% 79% 81%
Hollandia 124% 128% 129% 141% 145%
Ausztria 122% 126% 127% 139% 143%
Lengyelország 50% 52% 52% 57% 58%
Portugália 71% 74% 74% 81% 83%
Szlovénia 80% 83% 84% 92% 94%
Szlovákia 55% 57% 57% 63% 64%
Finnország 113% 117% 118% 129% 132%
Svédország 114% 118% 119% 130% 134%
Egyesült 
Királyság

116% 120% 121% 132% 136%

Forrás: Az EUROSTAT adatai alapján, valamint néhány nyugat-balkáni ország esetében nemzeti 
forrásokból vett adatok alapján (ld. 7.1. szakasz forrásai).

Forrás: A jövőbeni bővítések és a kohéziós politika. A strukturális és kohéziós politikai főosztály jegyzete
IP/B/REGI/NT/2006_08


