
IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

2002/1.9.

Az emberi erőforrás-fejlesztéshez felhasznált 
indikátorok négy európai uniós tagállamban és

 Magyarországon

Budapest, 2003. június



Készült  a  Miniszterelnöki  Hivatal  NFT  Hivatala
megbízásából,  az Integrációs és Fejlesztéspolitikai
Munkacsoport  Humánerőforrás-fejlesztési  Albizott-
sága keretében.

Kutatásvezető: Tóth István György

Témafelelős: Szivós Péter

Szerző: Molnár Mari

TÁRKI Rt.
1112 Budapest, Budaörsi út 45.

1518 Budapest, Pf. 71.
Tel.: 309-7676
Fax: 30-7666

E-mail: tarki@tarki.hu
Internet: www.tarki.hu



Tartalomjegyzék

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ....................................................................................... 4

BEVEZETÉS................................................................................................................... 5

1. A VIZSGÁLT NÉGY ORSZÁG SAJÁTOSSÁGAI ÉS TÁMOGATÁSI
RENDSZERE. A KOHÉZIÓS POLITIKA JELLEMZŐI..........................................7

1.1. CÉLCSOPORTOK, CÉLOK................................................................................................ 9
1.2. A PROGRAMOK SZERKEZETE, PRIORITÁSOK..................................................................... 11
1.3. A FEJLESZTÉSEK TÁRGYA, CÉLOK................................................................................. 13
1.4. AZ INDIKÁTOROK HATÁSOSSÁGA.................................................................................. 14

2. ORSZÁG-TANULMÁNYOK.................................................................................. 18
2.1. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG...............................................................................................18
2.2. ÍRORSZÁG.................................................................................................................29

2.2.1. A hatásosság becslése................................................................................... 31
2.2.2 Indikátorok..................................................................................................... 34

2.3. SPANYOLORSZÁG.......................................................................................................40
2.3.1. Regionális Programok...................................................................................42

2.4. PORTUGÁLIA.............................................................................................................44
2.4.1. Az Operatív Programban használt indikátorok............................................ 48
2.4.2. Források........................................................................................................ 50
2.4.3. A programok értékelési rendszere, szintetikus analízis, kilátások................ 50
2.4.4. A kontinentális régiók fejlesztésének stratégiai céljai...................................55

3. A MAGYAR OPERATÍV PROGRAM INDIKÁTORAI...................................... 56

4. KONKLÚZIÓ............................................................................................................ 61

BIBLIOGRÁFIA........................................................................................................... 63

3



Vezetői összefoglaló

A  tanulmány célja,  hogy felmérje  az  Európai  Unió  tagállamaiban  használatos  a

humánerőforrás-fejlesztéshez  kapcsolódó  Operatív  Programokban  (OP)  alkalmazott

indikátor-rendszereket.  Az  elemzés  négy  uniós  tagállam,  az  Egyesült  Királyság,

Írország, Spanyolország, valamint Portugália indikátor-struktúráját tekinti át. A kutatás

elsősorban  a  vizsgált  országok  eredmény-indikátorait  keresi,  azt  vizsgálva,  hogy az

Európai Szociális  Alapból kapott  források felhasználását milyen indikátor-rendszerrel

célozzák meg, hogyan mérik a beavatkozások eredményességét. A vizsgálat az aktuális

finanszírozási  periódusra,  tehát  a  2-26  közötti  időszakra  a  tagországok  által

elkészített,  az  emberi  erőforrás-fejlesztéshez  kapcsolódó Operatív Programokat  és az

ezekhez  kapcsolódó  dokumentumokat  tekinti  át.  Emellett  a  magyarországi  OP

programban alkalmazott indikátor-rendszert is megvizsgálja. 

Az  eredmények azt  mutatják:  a  két  angolszász  ország  OP-rendszere  valamelyest

kiforrottabb, áttekinthetőbb. A brit és ír tervekben az indikátor-táblázatok nem csupán

állapotot,  hanem  eredményeket  is  mérnek,  s  felhasznált  indikátor-forrásaikban  is

kifinomultabbak,  a  tervezéshez  saját  becsléseket  végeztek.  A  másik  két  ország  az

angolszász  OP-k  ellenpontja  is  lehetne.  Nyilvánvalóan  a  legnehezebb  helyzetben

Portugália van, ami a fejlesztési tervek speciális, regionális gondolatmenetén is látszik.

Mindkét mediterrán ország esetében maguk a humánerőforrás-fejlesztést megcélzó OP-

k  viszonylag  kevés  indikátort  tartalmaznak.  A  spanyol  OP  kevésbé  sokrétű

indikátorbázisának  hátterében  a  regionális  intézményrendszer  állhat.  A  vizsgálat  a

magyar OP-ot is áttekintette, mely alapján láthatóak a hasonlóságok és különbségek is.

Első ránézésre is megállapítható, hogy a magyar indikátor szett kevésbé kiforrott, kisebb

információs  bázist  fog  át,  és  a  konkrét  beavatkozásokhoz  rendelt  indikátorok,  a

fejlesztések eredményességét mérő indikátorok hiányoznak.



Bevezetés

Az  alábbi  tanulmány  négy európai  uniós  tagállam által,  a  Szociális  Alapból  az

emberi erőforrások fejlesztésére kapott finanszírozási támogatáshoz benyújtott operatív

programokban felhasznált indikátorokat vizsgálja, s kísérletet tesz a külföldi rendszerek

összehasonlítására  az  ide  vonatkozó  magyar  operatív  programban  használatos

indikátorokkal. A tanulmány célja, megvizsgálni az elemzésbe bevont országok emberi

erőforrás fejlesztésével foglalkozó operatív programjaiban használt indikátorokat, azok

forrását. További cél, annak felmérése, hogy melyik országban milyen fejlesztési célokat

jelöltek meg, ehhez milyen indikátor-rendszert  rendeltek,  ezek az indikátorok milyen

bázison  alapulnak,  az  indikátorok  mennyire  felelnek  meg  a  megjelölt  fejlesztési

prioritásoknak,  mennyire  célzottak  és  hatásosak.  A kutatás  kiterjed  arra  is,  hogy az

említett  indikátorokat  hogyan,  milyen  költséggel  lehet  előállítani,  s  regionális

értelemben milyen szinteken mérnek e mutatók. 

A vizsgálatban Magyarország mellett négy uniós tagállam, az Egyesült Királyság1,

Írország,  Spanyolország2 és  Portugália3 szerepel.  Az  uniós  országok  kiválasztásánál

szerepet  játszott  az  ország  mérete,  a  lakosság  nagysága,  a  tagállam  fejlettségi

színvonala.  A  vizsgálat  ugyanis  nem  csak  a  külföldi  modellek  egymás  közti

összehasonlítására,  elemzésére  törekedett.  Emellett  megvizsgálta  a  magyar

humánerőforrás-fejlesztéssel  foglalkozó  Operatív  Program  szerkezetét,  indikátor-

rendszerét is. Éppen ezért a vizsgálat az országokat két fő szempont alapján választotta

ki: egyrészt olyan tagállamokat keresett, amelyeket egymással össze lehet hasonlítani.

Továbbá az is  elvárás volt,  hogy szerepeljen olyan uniós tagállam is az elemzésben,

amely  adottságai  alapján  bizonyos  mértékben  hasonlít  Magyarország  földrajzi,

demográfiai adottságaihoz, népességszerkezetéhez, az ország fejlettségi színvonalához.

Ez  alapján  egyértelmű  volt,  hogy  lehetőség  szerint  olyan  ország  is  szerepeljen  a

tanulmányban, amely az Európai Unió kohéziós politikájának – elsősorban a Szociális

Alaptól  származó  finanszírozási  forrásoknak  –  köszönhetően  zárkózott  fel  az  Unió
1 Az Egyesült Királyság a Brit-szigeteket és Gibraltárt jelenti. Az Ibériai-félszigeten található.
2 A vizsgálatban Spanyolország alatt a Spanyol Királyság fennhatósága alatt álló területek értendőek. Ez az Ibériai-
félszigeten található 16 kontinentális  régiót jelenti,  emellett az egy régiónak számító Baleári-szigeteket (Mallorca,
Menorca és Minorca), a szintén egy régiónak számító, az Afrikai kontinens mellett az Atlanti-óceánon elhelyezkedő
Kanári-szigeteket (Santa Crúz de Tenerife és Las Palmas) jelenti. Emellett a szintén spanyol fennhatóság alatti két
afrikai  enklávét,  Ceuta  és  Melilla  autonóm városokat  is  Spanyolországi  régióknak  kell  tekinteni.  Spanyolország
összesen 19 régióból áll.
3 Portugália alatt az öt, az Ibériai-kontinensen található szárazföldi régiót, valamint az Atlanti-óceánon elhelyezkedő
Azori-szigeteket és Madeira szigetet kell érteni. Portugália összesen hét régióból áll.
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átlagos fejlettségi szintjéhez. E szempontok alapján négy ország került a vizsgálatba: a

két  angolszász  ország  (az  Egyesült  Királyság  és  Írország),  illetve  két  kontinensbeli

ország (Spanyolország, valamint  Portugália) gyakorlatát  elemzi  a tanulmány. A négy

ország lakosságszám és  terület  alapján  két  csoportba  osztható:  Spanyolország  és  az

Egyesült Királyság a két nagyobb és népesebb, míg Portugália és Írország a két kisebb

területű és kisebb méretű populációval bíró tagállam.

A tanulmány leíró  jellegű.  A vizsgálat  az  Európai  Unió  Szociális  Alapjához,  az

emberi  erőforrás-fejlesztéshez  kapcsolódó  támogatásokhoz  benyújtott  fejlesztési

terveket,  az  ehhez  készített  operatív  programokat,  illetve  az  ezzel  kapcsolatos

dokumentumokat tekinti át. A felhasznált irodalom egy részét az érintett országokban, a

Szociális  Alap területi  képviselői  bocsátották a kutató rendelkezésére,  a másik része

pedig a nyilvánosan hozzáférhető dokumentumokból áll. A vizsgálatot segítette, hogy az

Európai Szociális Alapnak a vizsgált négy országban működik internetes oldala4, ahol a

nemzeti fejlesztési tervek, valamint az ezen dokumentumok alapján készített Operatív

Programok egy része közvetlenül hozzáférhető. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az

összehasonlítást  nehezítik  a  hozzáférhető  dokumentumok  mennyiségi,  illetve

minőségbeli eltérései. Az áttekinthetőség és értékelhetőség érdekében ezért a vizsgálat a

jelenlegi  több  éves  finanszírozási  időszakra  vonatkozó  fejlesztési  terveket,

dokumentumokat,  Operatív  Programokat  vette  alapul.  Ez  azért  is  indokolt,  mivel  a

jelenlegi  2-26-ra  vonatkozó  finanszírozási  periódusra  vonatkozó

dokumentumokat a készítő tagállamok már úgy állították össze, hogy azok tartalmazzák

a  korábbi  1994-1999  közötti  finanszírozási  időszakra  vonatkozó  tapasztalatokat,

hatásvizsgálatokat.

4 Mind  a  négy  országban  az  unió  Szociális  Alapja  működtet  területi  képviseletet,  amelyek egyben  a  hivatalos
internetes oldalakat is kezelik.



1. A vizsgált négy ország sajátosságai és támogatási rendszere.
A kohéziós politika jellemzői

A négy kiválasztott tagállam közül kettő a brit és ír szigeteken (Anglia, Írország),

kettő az európai kontinens Ibériai-félszigetén található (Spanyolország, Portugália). A

vizsgált  államok  közül  az  Egyesült  Királyság  és  Írország  a  Közösség  első  bővítési

körében,  azaz  1973-ban,  Spanyolország  és  Portugália  pedig  1986-ban  lett  uniós

tagállam.  Lakosságszám alapján  a  legnépesebb  ország  az  Egyesült  Királyság (59,25

millió  lakos),  amit  Spanyolország (39,39 millió)  követ,  ezután Portugália következik

(9,98 millió), a sort Írország (3,74 millió) zárja. A terület mérete alapján a legnagyobb

Spanyolország (55 ezer négyzetkilométer). A hispán ország méretének kevesebb, mint

a fele az Egyesült  Királyság (244 ezer)  területe,  majd a  sorban Portugália (92 ezer)

következik, végül a legkisebb méretű Írország (7 ezer) áll a mérettábla utolsó helyén. A

fenti adottságokat értékelve, a Magyarországhoz leginkább hasonlító ország Portugália:

az  ibériai-félszigeti  ország  népességmérete  és  területe  szinte  megegyezik  a

Magyarországéival.

A négy országból hármat az uniós szakzsargonban „kohéziós országnak” neveznek

(Spanyolország,  Portugália,  Írország),  ami  azt  jelenti,  hogy  a  ezek  az  államok

napjainkban  tapasztalható  fejlettségi  szintet  a  korábbi  években  az  unió  kohéziós

alapjaiból kapott források segítségével megvalósított fejlesztésekből érték el.

Az  említett  kohéziós  országoknak5 a  strukturális  alapokból  kapott  fejlesztési

támogatások segítségével 12 év alatt  (1985-1997 között)  sikerült  felzárkózni  az unió

átlagos színvonalának 76 százalékához6. Ám Írország esetében jóval látványosabb volt a

fejlődés, e periódusban az uniós átlag 89 százalékát érte el az egy főre jutó jövedelem.

Írországban sikerült megvalósítani az infrastruktúra fejlesztését7, a korábbi elmaradott

színvonalának  felzárkóztatását,  s  ezáltal  sikerült  felszámolni  a  kritikák  által

leküzdhetetlen tartott regionális egyenlőtlenségeket8.
5 Összesen négy kohéziós ország létezik, a negyedik Görögország. (Arnaud, Jean-Luis: Quince países en el mismo
barco – La cohesión económica y social, Piedra angular de la Construcción Europea,  Groupment d’Études et de
Recherches „Notre Europe”, Fundación Banco Bilbao, Vizcaya)
6 Idézett forrás, 22.old.
7 A megjegyzés az idézett  forrásban Ruairi  Quinn-től  származik, aki az ír Munkáspárt  vezetője, Írország korábbi
minisztere.
8 A felzárkózásban egyéb tényezők is közrejátszottak: Írország demográfiai szerkezete (fiatal népesség), az ország
kiegyensúlyozott fiskális rendszere, valamint az írek „anglofón tradíciója”. Mindez vonzza a külföldi befektetőket,
amely ezáltal  a növekedés motorja  lett.  Végül  a társadalmi párbeszéd rendszere, gyakorlata is sokban segítette a
felzárkózást.
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Az unió belső piac-politikája, illetve a két ibériai országnak az uniós átlagnál jóval

alacsonyabb fejlettségi  szintje  az  uniótól  kikényszeríttette  egy egységes,  felzárkózást

biztosító kohéziós politika létrehozását. A kohéziós politika célja, hogy segítségével az

unió belső piacán hátrányosabb, elmaradottabb területek felzárkózzanak. Ezt  a célt  a

kohéziós  alap,  valamint  a  Strukturális  Alapok  nyújtotta  támogatásokon  keresztül

valósítja meg a tagállam. Nem szabad azonban arról megfeledkezni, hogy a kohéziós

politika társfinanszírozás-rendszerben zajlik: az uniós forrásokat az adott országoknak

saját nemzeti költségvetésükből származó pénzeszközökkel kell kiegészíteni, amelyből

a tervezett fejlesztéseket megvalósítják.

Az uniós alapokból kapott pénzeszközöket elsősorban munkaerő-piaci politikákra,

társadalmi felzárkóztatásra használják. A finanszírozást az 1958-ban létrehozott Európai

Szociális  Alap  (továbbiakban  ESZA  rövidítéssel9),  valamint  az  1975-ben  alapított

Regionális Fejlesztési Alap támogatásaival valósítják meg. E kihívásokra született meg

az  1988-1993-as  finanszírozási  periódusra  vonatkozó  I.  Delors-csomag.  Majd  a

Németország  egyesítését  követő  lassuló  uniós  gazdasági  növekedés,  illetve  az  ezt

követő krízisre válaszul még egy felzárkózási csomag született, az 1993-as II. Delors-

csomag10.  Ebben  jelentősen  növelték  az  uniós  támogatási  forrásokat,  ugyanis  e

forrásokból  fedezték  a  németországi  fejlesztések  költségeit.  Egyúttal  létrehozták  a

Kohéziós  Alapot  is,  ami  hozzájárult  a portugál,  spanyol,  görög és ír  közúti  hálózat,

valamint  a  környezetvédelmi  fejlesztések  megvalósításához.  A  Delors-csomagoknak

nevezett finanszírozási programok segítségével megduplázódott a közösségi támogatási

források  mértéke,  és  ezekben  a  regionális  politikai  célkitűzések  komoly  súllyal

szerepeltek.  A teljes  támogatási  keret  a  Marshall-terv  négyszeresét  tette  ki:  a  forrás

1986-ban  a  közösségi  költségvetés  17,6  százalékát  érte  el,  amely 1992-re  már  27,8

százalékra nőtt, míg a támogatás 1999-re elérte az unió költségvetésének 36 százalékát.

A  fejlesztési  költségek  70  százalékát  a  legszegényebb  régiók  felzárkóztatására

fordították.

A  kohéziós  politika  1988-as  reformját  követően  előírás  a  hosszú  távú  tervezés,

amely egyben feltétele is a támogatás hozzáférésének. A több évet átölelő tervekben a

fejlesztési elképzeléseket az átfogó céloktól az egész konkrét cselevési tervek szintjéig

kell részletezni. Így a tervekben szerepelnie kell, hogy mely csoport, szervezet, mikor,

9 Az angol terminusban az European Social Fund (ESF), a spanyolban a Fondo Social Europeo (FSE), a portugálban
a Fundo Social Europeu (FSE) elnevezések használatosak.
10 A fent idézett mű 42. old.



hol, mit,  milyen időtartamban, milyen hatásfokkal, miért, honnan, milyen forrásokból

kíván fejleszteni.

A vizsgált országok által hozzáférhető dokumentumok zömmel a második Delors-

csomag utolsó időszakában készültek. E dolgozatokat már az újabb 2-26 közötti

finanszírozási periódusra nyújtották be a vizsgált  országok. A finanszírozási rendszer

legújabb  reformját  az  úgynevezett  2-es  Agenda  elfogadásakor  vezették  be,  ez

alapján  az  újabb  időszakokban  a  tervezés  már  nemcsak  a  kormányzati/központi

intézmények feladata, hanem e folyamatban részt vesznek a civil, szakmai szervezetek,

érdekképviseletek, szakszervezetek, valamint a munkaadók képviselői. Az Agendában

megjelölt  változtatások  alapján  javulhat  az  állami  és  helyi  intézmények  közötti

kapcsolat (amelyre az Egyesült Királyság az egyik adekvát példa). A második Delors-

csomag  finanszírozási  periódusában  az  alapok  földrajzi  koncentráltsága  gyengült.

Emiatt egyenlőbbé vált az elosztás, illetve a forrásokhoz való hozzáférés az unió teljes

populációjára  vetítve.  A  támogatásokból  a  közösség  lakosságának  immáron  fele

részesedett, míg korábban ez a mérték csak 43 százalékot tett ki.

1.1. Célcsoportok, célok

A  támogatások  célzottságát  az  egy  főre  jutó  jövedelmi  színvonal  alapján

differenciálják,  ez  alapján  a  2-26  közötti  finanszírozási  periódusban  három

célcsoportot lehet megkülönböztetni11. Ebben a munkanélküliség elleni harc, valamint

az  emberi  erőforrás-fejlesztés  a  két  fő  fejlesztési  irány.  A  korábban  említett,

megreformált rendszerben működő Európai Szociális Alap a cselekvési, beavatkozási

területek  csoportját  is  meghatározza,  amely  a  munkaerőpiaccal,  a  szakképzéssel

foglalkozik,  valamint  a  nők munkaerő-piaci  szerepének javítását  is  előirányozza.  Az

újabb programozási periódusban jóval egyszerűbbé, célzottabbá formálták a fejlesztés fő

irányvonalát, s a fejlesztendő csoportokat. Ezzel a célcsoportok száma a korábbi hétről

háromra csökkent.

Az 1. számú Célcsoportba a leginkább elmaradt térségek tartoznak, ami azt jelenti,

hogy az egy főre jutó jövedelem kevesebb, mint az európai uniós átlag 75 százaléka. A

11 Az angol szövegben ezt objective-nek, a spanyolban és a portugálban objectivo-nak nevezik.
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cél a fejlődés, fejlesztés elérése, a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatása, a fejlesztések

egyik forrása az Európai Szociális Alapból származik12.

A 2. számú Célcsoport szintén strukturális gazdasági és társadalmi felzárkóztatást

jelent az elmaradottabb területeken13. Ezek főként ipari, illetve a szolgáltatási szektortól

függő  területek,  rurális,  elmaradott  és/vagy  lecsúszó,  lemorzsolódó  régiók,  nehéz

helyzetben  lévő  városi  települések,  illetve  halászat-függő  területek,  krízishelyzetben

lévő térségek. Fontos kritérium, hogy az itt élő lakosság nem lehet több mint az unió

összlakosságának 18 százaléka. 

A szociális alap finanszírozását élvező másik fontos  Célcsoportba, a 3. számúba

már az 1. Célcsoportnál fejlettebb régiók kerülnek. Ezek emeltebb szintű fejlesztéseket

valósítanak  meg,  a  felzárkózottabb  szinthez  igazított  célkitűzések  alapján.  Itt  az

egyedüli finanszírozási forrás az Európai Szociális Alapból származik. A fő fejlesztési

terület pedig a munkaerő-piaci fejlesztések mellett az oktatási rendszerek és politikák

modernizációja, a fejlett rendszerek átvétele, alkalmazása, adaptációja. Másik fejlesztési

célkitűzés a szakmai továbbképzés rendszerek fejlesztése, alkalmazása.

A  három  célcsoport  alapján  differenciált  finanszírozási  programok  mellett  a

humánerőforrás-fejlesztéshez  kapcsolódó  speciális  Célcsoport-területtel  az  Equal  –

esélyegyenlőség-teremtési – program foglalkozik. E program feladata a kifejezetten

hátrányos  helyzetűek  felzárkóztatása,  a  diszkrimináció  leküzdése,  a  szegénység,  a

társadalmi  exklúzió  csökkentése,  a  veszélyeztetett  csoportok  támogatása.  Az  Equal

program nem nemzeti, hanem több nemzetre vonatkozó program, ami azt jelenti, hogy a

program  a  finanszírozott  országok  közül  minden  egyes  országban  ugyanazt  a

célcsoportot – jelen esetben hátrányos helyzetűek felzárkóztatása – jelöli ki. A program

segítségével új, korszerű módszerekkel próbálnak segítséget nyújtani a diszkrimináció

elleni  harchoz,  a  különböző  társadalmi  csoportok  közötti  egyenlőtlenségek

leküzdéséhez,  főképpen  a  munkaerőpiac  területén.  Az  Equal  programot  az  Európai

Szociális Alapból finanszírozzák.

A  finanszírozási  politika  első  reformjával,  1988-ban  (az  első  Delors-csomag

indulásakor)  javult  az  unió regionális  finanszírozási  politikája.  Az ezzel  kapcsolatos

12 Az 1.  számú célcsoport  a Európai  Szociális Alap támogatása mellett  részesül a Regionális Fejlesztési  Alapból
(FEDER, spanyolul Fondo Europeo de Desarrollo Regional, angolul European Regional Development Fund, ERDF),
valamint az Agár Fejlesztési Alap (FEOGA), valamint a Halászati Fejlesztési Alapokból (IFOP).
13 A  második  számú  célcsoportot  nem  csak  a  Európai  Szociális  Alapból  támogatják.  A  célok  elsősorban  a
mezőgazdasági,  halászat,  valamint  az  elmaradt  iparszerkezet  modernizációját,  felzárkóztatását  célozza  meg.  E
területeket a Szociális Alap mellett a FEOGA alapból támogatja az unió.



első értékelő elemzés 1996-ban jelent meg14, amely egyértelműen pozitív eredményekről

számolt be. Az uniós támogatások segítségével ugyanis 12 év alatt (1985-1997 között) a

négy kohéziós országnak sikerült  felzárkóznia az unió átlagos színvonalához:  az egy

főre jutó jövedelem az unió átlagának 66 százalékáról 76 százalékra emelkedett. Ám az

írországi  növekedés ezt  is  felülmúlta.  Az Unió hivatalos becslése szerint  Portugália,

Spanyolország és Görögország esetében ez az egy főre jutó jövedelem átlaga csupán

69,3  százalékát  teszi  ki  az  uniós  átlagnak.  Ám a  becslések  szerint  ez  a  szerényebb

mértékű átlagszínvonal 1999-re 73 százalékra fog emelkedni15. Az említett számítások

szerint a kohéziós országokban az unió strukturális alapjainak támogatása éves szinten

,5 százalékkal járult  hozzá a növekedéshez az 1988-1993 közötti  időszakban:  így a

négy kohéziós országban ennek kumulált értéke 1,7-2,2 százalék között mozog. A jelen

vizsgálatban szereplő három kohéziós ország fejlesztési eredményei a kohéziós politika

sikerét  mutatják.  A több éves költségvetési  tervek eredményei pozitív  hatásúak, erre

egyik legjobb példát Spanyolország esete szolgáltatja: a mediterrán országban a korábbi

értelemben  nem  működött  valódi  regionális  politika.  Mindez  egy  nagyon  fontos

minőségi ugrást jelentett a modernizáció területén.

1.2. A programok szerkezete, prioritások

Az emberi erőforrás-fejlesztés az unió kohéziós politikájának egyik fundamentális

területe.  Ahhoz,  hogy  a  fejlesztés  főbb  irányvonalaiból,  célkitűzéseiből  konkrét

intézkedések, akciók, beavatkozások szülessenek, a vizsgált tagállamok egy vertikális

hierarchikus  rendszerben  felülről  lefelé  felépítve  kidolgozták  az  intézkedések

célrendszerét. Ebben leírták, hol, melyek a főbb célkitűzéseik, ehhez honnan, milyen

típusú  forrásokat  használnak  fel,  s  a  forrásokból  milyen konkrét  intézkedéseket  kell

megvalósítani.

Ennek érdekében elsőként

- fejlesztési terveket, valamint különböző 
- akcióterveket, illetve az unió által előirányzott

14 Európai Bizottság. A regionális fejlesztéssel kapcsolatos tanulmányok. “ La notoriété des politiques régionales en
Europe”, 1996.
15 Az Európa Bizottság becslése szerint. EC Economic Data Pocket Book, nº5/1998.
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- Közösségi  Segítségnyújtási  Keretet készítettek16,  amit  az  operacionalizálás
folyamatában 

- Operatív  Programokban  részleteztek.  A  vizsgálat  alapját  elsősorban  ezek  a
dokumentumok, illetve az ezzel kapcsolatos 

- módszertani segédletek jelentik.

Valamennyi intézkedési terv hasonló szerkezetű. Elkészítéséhez az unió módszertani

útmutatót készített, amely alapján a tagállamok egységes szerkezetben készíthették el az

átfogó  Közösségi  Segítségnyújtási  Kereteket,  illetve  az  OP-okat.17.  Ez  alapján  a

dokumentumokban szerepelnie kell a helyzetleírásnak, felvázolva az aktuális helyzetet,

a makrogazdasági környezetet, ezen belül is a munkaerő-piaci helyzetet18. E tervekben

értékelik  az  előző  finanszírozási  periódusra  vonatkozó  beavatkozásokat,  valamint  a

jövőbeli  kilátásokat.  Emellett  nemzeti  SWOT  analízis  segítségével  felmérik  az

ország/terület  aktuális  erős/gyenge  pontjait,  lehetőségeket,  kilátásokat/kihívásokat,

valamint az esetleges veszélyforrásokat, rizikófaktorokat.

A  programokban  meghatározzák  továbbá  a  főbb  prioritásokat,  amelyeket  azt

követően  operacionalizálnak,  így  a  különböző  területekre  bontva  –  tehát  a

humánerőforrás  területén  is  –  felvázolják  a  stratégiát,  a  célcsoportot,  az  intézkedési

területet.  Ezeket  a  finanszírozási  struktúrával,  a  megvalósításhoz  tartozó

eszközrendszerekkel  együtt  részletezik.  Valamennyi  intézkedési  tervben  (nemzeti

fejlesztési tervben, Közösségi Segítségnyújtási Keretben) külön fejezetben tárgyalják a

finanszírozás kérdését, ex-ante típusú hatásvizsgálatokkal (ezen belül a munkaerő-piaci

helyzet ex-ante elemzése, a gazdasági-, társadalmi környezet értékelése, esélyegyenlőség

helyzete is  szerepel).  Emellett  részletesen  szerepelnek az indikátoroknak,  valamint  a

céloknak,  feltüntetve az  egyéb közösségi  politikákhoz  való kapcsolódási  pontokat,  a

finanszírozási  táblákat,  a  végrehajtási,  és  kontroll  rendszerekkel  együtt.  Emellett  a

partnereket, a monitorozást, az programok értékelését, illetőleg a tömegkommunikáció,

publicitás rendszerét is leírják a dokumentumok.

A  helyzetértékelést  tartalmazó  fejezet  mellett  külön  fejezetben  szerepel  a

célcsoportok, a stratégiák, illetve a prioritási elvek19 ismertetése, hierarchiai rendszere.

Külön  átfogó  fejezet  foglalkozik  az  Operatív  Programoknak  (OP)  finanszírozási
16 Ezek  a  cselekvési  keretek  magukba  foglalják  valamennyi  Operatív  Programokat,  köztük  a  Humánerőforrás
fejlesztésével foglalkozó Operatív Programokat is. Angolul Community Support Framework (CSF), spanyolul Marco
Comunitario de Apoyo (MCA), portugálul Cuadro Comunitário de Apoio (QCA).
17 The new programming period  2-26 methodological  working  papers,  Working paper  1,  Vademecum for
Structural Funds Plans and Programming Documents, European Comission. 22. old.
18 A segítségnyújtási keretek az előző lábjegyzetben ismertetett CFS, MCA, QCA dokumentumokat jelentik.
19 Az angol területen prioritys-nek nevezik, a spanyol dokumentumokban ejes prioritarios-nak, a portugál tervekben
pedig eixos prioritários-nak.



kérdésével.  Valamennyi  intézkedési  keretben  külön  alfejezet  foglalkozik  a

humánerőforrás fejlesztés területével. Fontos megjegyezni, hogy a regionális fejlesztési

terveken belül is külön, részletesen foglalkoznak olyan területekkel, amelyek az emberi

erőforrások  fejlesztéséhez  kapcsolódnak,  így  a  gyermekvédelemmel,  társadalmi

felzárkóztatással,  vagy az egészségüggyel. Utóbbi esetében további  érdekesség,  hogy

Írország  esetében  külön  fejezetben,  s  ezzel  együtt  külön  OP-ben  –  tehát  nem  a

humánerőforrás-fejlesztésnél  –  tárgyalják  az  egészségügyi,  egészségfejlesztési

feladatokat.

1.3. A fejlesztések tárgya, célok

A  módszertani  segédletek  szerint  egyedülállónak  tekinthető  az  ír  CSF,  mivel  a

fejlesztési  kerethez  külön  módszertani  útmutatót  készítettek,  amely  speciálisan  az

indikátorokra, azok előállítására vonatkozik20. Az emberi erőforrások területén található

indikátorokkal kapcsolatban két dokumentumra21 hivatkozik a tanulmány. Ezek szerint

az  indikátorokat  két  csoportra  lehet  osztani:  a  kontextus  indikátorokra  és  program-

indikátorokra.22 A kontextus indikátorok az egész vizsgált  területre, populációra vagy

kategóriára  vonatkoznak.  A kontextus  indikátor  nem próbálja  meg mérni  a  program

szükségességét. A program indikátor a hivatkozott program valamelyik beavatkozására,

intézkedésére  vonatkozik.  A  program-indikátor  a  hivatkozott  kategória,  terület  egy

részének  –  az  intézkedés,  beavatkozás  részének  –  hatásosságát  méri.  A  program

indikátorral  lehet  monitorozni,  s  bizonyos  feltételek  mellett  a  program  direkt  vagy

indirekt hatásait vizsgálni.

A program-indikátorok közül négy típusú indikátort lehet megkülönböztetni:

1. Erőforrás  indikátor  amely  a  program  valamilyen  pénzügyi/finanszírozási,
emberi, anyagi/materiális, szervezeti, vagy szabályozási területéről származik. 

2. A  kimenet-indikátor  képviseli  az  operátor/végrehajtó  tevékenységéből
származó terméket/eredményt.

3. Az eredmény-indikátor reprezentálja a közvetlen eredményeit, nyereségeit.
4. Végül, a  hatás-indikátor  képviselik a program, beavatkozás hatását, közvetett

eredményét. 

20 CSF Performance Indicators: Proposals for 2000 – 2006 Programming Period, CSF Evaluation Unit, 1999, october
21 European Commission, The question of indicators in the enacting terms of monitoring and evaluation, unpublished,
1999.,  valamint  European  Commission,  Common  Indicators  for  Monitoring  the  Employment  Guidelines,
unpublished, 1999
22 E  két  indikátortípussal  kapcsolatban  a  hivatkozott  definíció  az  European  Commission  (MEANS),  Evaluating
socio-economic programmes: Selection and  use of  indicators  for  monitoring  and  evaluation,  Office for Official
Publications of the European Communities, Luxembourg, 1999.MEANS dokumentum 24-ik oldalán található meg.
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Az  ír  tanulmány  az  indikátorcsoportok  sajátosságait  is  elemzi,  elsőként  azt

definiálva: mi tekinthető jól összeállított teljesítmény-indikátornak.

A jó teljesítmény-indikátor megválasztásánál, összeállításánál is világosan definiálni

kell,  mi  a  mérés  alapja  (pl.  mely  beavatkozáshoz  kapcsolódik).  Azok  a  változók

számítanak jó teljesítmény-indikátornak, amelyeknél a változó egyértelműen definiált, a

változó  a  beavatkozás  közvetlen  eredményét  mutatja,  egyértelműen  abból

származtatható. Ideális, ha kizárólagosan e kiválasztott változó a beavatkozás egyetlen

eredménye.  Fontos  szempont,  hogy az  indikátort  világosan,  reálisan  válasszák  ki,  a

célokat  reálisan  kell  megválasztani,  amit  az  alkalmazott  környezetbe  világosan  és

reálisan kell beilleszteni.

1.4. Az indikátorok hatásossága

Az  indikátorok  megfelelő  célzottsága  alapvető  fontosságú  a  finanszírozási

periódusban.  A  teljesítmény  indikátorokat  az  OP  programokban  egy  input-output

mátrixban szerepeltetik. A hivatkozott  ír módszertani segédanyagban külön példákkal

szemléltetik: hogyan kell úgy felépíteni a teljesítmény-indikátorok-rendszerét, hogy az

valóban mérni tudja az elköltött források felhasználásának eredményességét. Az alábbi

táblázatban erre látható példa. 



Példák a szektorok szerinti indikátorokra

Intervenció Támogatás Kimenet Eredmény Hatás
A  és  B  pont
közötti
útépítés

Az építés
költsége

Épített
útszakasz

A és B közötti
utazási idő

csökkentése

A költségek
csökkentése

Segélykiegé-
szítés  a
kisvállal-
kozásoknak
(KKV)

Segély
kiegészítés a

kisvállalkozáso
knak

A segítő
vállalkozások

száma

A privát
beruházások
megtartása a

segítő
vállalkozásban

A bruttó
munkahelyek

száma két év után a
segítő

vállalkozásokban
A  városi
úthálózat
felújítása

A teljes
támogatás

Azon lakások
száma,

amelyeket
felépítettek

vagy
felújítottak

A házvásárlások
száma

A
munkanélküliségi
ráta változásának
aránya. A házak

értékének
növekedése

Ahhoz,  hogy  az  intézkedések  hatásosak  legyenek,  elsőként  a  programok

célzottságának,  a  fejlesztendő  irányoknak kell  megfelelőnek  lenniük.  A  módszertani

útmutatások alapján a fejlesztési célcsoportokat egy felülről lefelé építkező, koherens

hierarchia-rendszerben  kell  felállítani.  Így  elsőként  a  Közösségi  Segítségnyújtási

Keretekben kell  meghatározni  a fejlesztendő területeket,  majd ezt  egészen a konkrét

beavatkozások megvalósításáig részletesen fel kell vázolni. A programok, fejlesztések

irányát, célcsoportjának meghatározását az alábbi ábra tartalmazza.
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A célok hierarchiarendszere

A célcsoport kialakításánál a fent említett valamennyi szinten meg kell határozni a

fejlesztendő területeket. Elsőként a Közösségi Segítségnyújtási Keret (CSF) irányát kell

elhatározni. Például meghatározni az adott W terület vagy csoport milyen arányban fog

hozzájárulni  a  gazdasági  növekedéshez.  Az  Operatív  Programok  szintjén  például

feltehető: vajon X terület hány százalékban járult hozzá a hozzáadott értékhez az ipari

szektorban. Az alprogramok szintjén megvizsgálható, hogy az adott Y célcsoport milyen

összegű eurós hasznot hozott. A tárgyrendszer kialakításánál a kontextus indikátoroknak

megfelelően megalapozottnak kell lenniük. Azt is meg kell határozni, hogy az indikátor

a program melyik szintjéhez tartozik. Az indikátorok számát a lehető legkisebb számúra

kell limitálni. 



 

A CÉLOK MEGALKOTÁSA 

Változó 

Idő 

Cél 

Előrejelzés a 
beavatkozás nélkül 

Beavatkozás 
hatása 

Célok, előrejelzések, törekvések 
 
Definíciók: 
 

A törekvések olyan dolgok, amelyeket szeretnénk, ha megtörténnének. 
Az előrejelzés olyan dolog, ami valószínűleg megtörténhet. 
A cél olyan dolog, amit megpróbálunk megvalósítani. 

Mint azt a dokumentum is megfogalmazza, a cél nem egy előrejelzés, amit változtatni
lehet. 
Az  intézményi  ajánlásoknál  a  rendszeres  továbbképzések,  tréningek,  (Secondly,  it
would promote a single system and a common understanding of indicators and their
application across the CSF.  The training itself need not be an overly elaborate affair.),
tanácsadás, a nemzetközi adatcserét javasolják.
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2. Ország-tanulmányok

A  továbbiakban  a  négy  vizsgált  ország  indikátor-rendszerének  áttekintése

következik.  A vizsgálat  elsőként a két angolszász ország – az Egyesült  Királyság és

Írország  –elemzését  mutatja  be,  majd  a  két  ibériai  tagállam,  Spanyolország,  illetve

Portugália  helyzetelemzése  következik.  Az  elemzések  a  főbb  Célcsoportok

megnevezésével,  a  fejlesztési  prioritások  felsorolásával  kezdődnek,  amit  az  adott

országban  használatos  indikátorok  bemutatása  követ.  A  fejezet  a  tapasztalatok

egybevetésével  zárul.  Elöljáróban annyit  el  kell  azonban mondani,  hogy valamennyi

vizsgált  ország  az  Európai  Szociális  Alap  finanszírozása  szempontrendszere  szerint

alakította  ki  a  saját  fejlesztési  politikáját.  Az  emberi  erőforrás-fejlesztés  területén  öt

alapcélkitűzés szerint kell a felépíteni az Operatív Programokat: 

1. aktív foglalkoztatáspolitikai beavatkozások

2. esélyegyenlőség, társadalmi integráció

3. az egész életen át tartó tanulás programja

4. készségfejlesztés, adaptáció, vállalkozói támogatás

5. a nők munkaerő-piaci integrációja

A  fentieket  a  technikai  segítségnyújtás  egészíti  ki.  Noha  az  elvek  egységesek,

minden országnak saját  fejlettségi színvonalához,  területi,  népességbeli  adottságaihoz

kell alakítania az Operatív Terveket. Az alábbiakban a vizsgált országok OP-ben, illetve

az azokhoz kapcsolódó dokumentumokban használt indikátorok leírása szerepel.

2.1. Egyesült Királyság

Amint  az  a  korábbiakban  már  szerepelt,  az  emberi  erőforrás-fejlesztési

támogatásokat – a létező három Célcsoportból – két Célcsoport területre koncentrálja az

Európai Unió. Az Európai Szociális Alapból (ESF) támogatott forrásokat két területre,

az 1. és a 3. számú területek fejlesztésére koncentrálja az uniós gyakorlat. Az Egyesült

Királyság (EK) a finanszírozási szempontból  három nagy csoport  osztható:  Angliára,

Skóciára  és  Wales-re.  Mivel  az  EK  fejlettségi  szintjét  és  célkitűzéseit  tekintve



hasonlónak  tekinthető,  ezért  elsősorban  az  angol  fejlesztési  terveket  ismertetjük.

Mindhárom  nagy  régió  fejlesztésénél  a  humánerőforrás-fejlesztéshez  kapcsolódó

feladatok  öt  célkitűzés  alapján  tervezték  el  a  fejlesztéseket,  s  a  tervek  is  nagyon

hasonlítanak  egymáshoz.  E  miatt  a  jelentős  hasonlóság  miatt  az  angol  OP  alapján

történik az elemzés.

Mivel  az  Egyesült  Királyságnak  a  korábban  kapott  finanszírozások  segítségével

jelentősen sikerült  felzárkóztatnia  a korábban elmaradottabb területeit,  ezért  esetében

már  elsősorban a  3.  számú Célcsoport  fejlesztésére  kell  koncentrálnia.  Ez  alapján  a

tanulmány a következőkben azon régiók fejlesztési terveit tekinti át, ahol – a 3. számú

célcsoport-kritérium szerint – a terület lakosságának egy főre jutó jövedelme nagyobb,

mint az Európai Unió közösségi átlagának a 75 százaléka. A 3. számú célcsoportban

- az oktatási, képzési és 

- foglalkoztatási rendszerek fejlesztését, felzárkóztatását, 

- modernizációját támogatja. 

- Emellett az esélyegyenlőség megteremtését is előirányozza. 

E Célcsoport fejlesztését csak a Szociális Alap támogatja.

Az  alábbiakban  a  3.  számú  célcsoport  fejlesztésére  felhasznált  indikátorok

elemezése  következik.  Ennek  alapja  az  „Anglia  3.  Célkitűzés,  Operatív  Program,

Európai  Szociális  Alap  2000-2006”23 című dokumentum.  Az angol  OP programot  a

nemzeti  fejlesztési  terv  stratégiai  elképzelései  alapján  készítették  el.  A  tervezett

periódusra  az  unió  Szociális  Alapjából  összesen  3,960  millió  Euró  támogatásban

részesült.  E  forrást  az  alábbi  hat  terület  fejlesztésére  használják  fel  a  következő

arányban:

1. aktív foglalkoztatáspolitikai beavatkozások – 25 %

2. esélyegyenlőség, társadalmi integráció – 26 %

3. az egész életen át tartó tanulás programja – 26 %

4. készségfejlesztés, adaptáció, vállalkozói támogatás – 14 %

5. a nők munkaerő-piaci integrációja – 7 %

6. technikai segítségnyújtás – 2 %

23 England Objectiv 3, Operacional Programme, European Social Fund, 2000-2006.
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A Humánerőforrás-fejlesztéshez kapcsolódó OP terv az alábbi szisztémában készült

el, ám az első öt fejlesztési terület mellé egy horizontális fejlesztési terület is bekerült,

amely a helyi fejlesztés és globális egyezmények, esélyegyenlőség, illetve a megtartható

fejlesztések, valamint az információs társadalom témakörét tartalmazza.

Az  alábbiakban  az  Egyesült  Királyság  indikátor-táblázatai  láthatóak.  Két  panelt

készítettek, amely több kisebb táblázatot  tartalmaz,  valamint egy olyan mátrix-táblát,

amely a célkitűzések szerint mutatja be az állami szerepvállalást24.

Az  első  panel  az  OP-ben használt  indikátorokat  mutatja. A második  panelben  a

támogatások eredményességét  –  a  módszertani  útmutató  által  ajánlott  –  input-output

modell szerint állították össze. Mivel a két panel ugyanazon elvek alapján készült, ezért

a tanulmányban a két panel egymás mellett szerepel. Ezáltal a tervek és a hatásosság

mérése egymás mellé kerül.

Az első táblázatban az alapindikátorok láthatóak. A második oszlopban pedig azt a

gyakoriságot mutatják, amilyen rendszerességgel használják e mutatókat25. Az adatok a

korábbi  fejlesztési  periódus eredményeit  tartalmazzák.  Az eredeti  OP-ban a  második

panelben  szerepelt  a  támogatások  hatásosságának  mérése.  A  tanulmányban  az

eredmények az indikátor-táblába kerültek. Az eredmények mérésénél az indikátorokhoz

rendelt  források,  résztvevők,  stb.  aránya.  Elsőként  az  OP  támogatások  hatását

elemezzük.

24 Magyarázatként: az Egyesült Királyság – hasonlóan a többi uniós tagállamhoz – a 3. számú célkitűzésre vonatkozó,
átfogó, minden területre kiterjedő fejlesztési keret (ESF) alapján készítette el a 3. számú célkitűzésre vonatkozó OP-
ot a 2000-2006 közötti  periódusra vonatkozóan. Emellett,  a  foglalkoztatáspolitikai célkitűzésekhez külön nemzeti
cselekvési  tervet  is  készítettek.  A beavatkozásokat  e  hierarchia-rendszer  szerint  állították össze,  mint  ahogyan a
korábban ismertetett módszertani útmutatásokban is szerepelt.
25 Megjegyzés:  az  eredeti  táblában  még  egy  oszlop  szerepel,  amelyben  a  foglalkoztatáspolitikai  akcióterv
kapcsolódási pontjait jelölték, ám ez itt nem szerepel.



Az Egyesült Királyság számára ajánlott indikátorok és a támogatások hatása

Az OP indikátorok A mérések gyakorisága A támogatások várható
hatásának prognózisa

Munkahelyvesztés,
-elhagyás, %-ban

Évesnél ritkább 41%

Pozitív kimenetelű munkahely
elhagyás %-ban

Évesnél ritkább 80%

A 6 hónapnál kevesebb ideig
munkanélküli fiatalok, %-ban

Éves 87%

A 12 hónapnál kevesebb ideig
munkanélküli felnőttek
aránya, %-ban

Éves 56%

Az átképző kurzust végzettek
aránya, %-ban

Éves 75%

A szakképzésben részesültek
aránya%

Éves 50%

Az  alábbiakban  a  célkitűzések  alapján  felállított  indikátor-rendszerek  láthatóak,

illetve  a  támogatások  hatásának  mérése,  prognózisa  szerepel  a  táblázatokban.  A

táblázatok rendszere a finanszírozási prioritások szerint épül fel:

1. aktív foglalkoztatás-politika

2. társadalmi integráció

3. az egész életen át tartó képzés fejlesztése

4. adaptáció, vállalkozói támogatások

5. a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítása.

Az  első  tábla  az  aktív  foglalkoztatáspolitikai  beavatkozásokra  vonatkozó

indikátorokat és azok eredményességét mutatja.
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Aktív foglalkoztatáspolitikai ellátás, beavatkozások és a támogatások hatása

Típus Indikátor A mérések
gyakorisága

A támogatás
hatásosságának

prognózisa
Támogatás Finanszírozó Alap (Angol Fontban) Éves 85,539,300
Kimenet Az ellátottak/támogatottak száma Éves 164,983

A Szociális Alap képzéseiben résztvevők
száma

Éves 74,302

A 6 hónapnál hamarabb segítségben
részesülő fiatalok aránya %-ban

Éves 86%

A támogatott nők aránya %-ban Éves 42%
A támogatott kurzust elvégzők aránya %-
ban

Éves 71%

A 12 hónapnál hamarabb támogatásban
részesülő felnőttek aránya %-ban

Éves 33%

A képesítésért tanulók/dolgozók aránya %-
ban

Éves 60%

Eredmények A tréninget pozitív eredménnyel elhagyók
(6 hónapon belül) aránya %-ban

Évesnél
ritkább

70% 26

A tréninget 6 hónapon belül pozitív
eredménnyel elhagyók aránya, %-ban

79%

Az újrafoglalkoztatottak aránya 40%27

Azoknak az aránya, akik a tanfolyam után
azonnal elhelyezkedtek (és 6 hónapon
belül) %-ban

Évesnél
ritkább

49%

Önfoglalkoztatók, vállalkozóvá válók
aránya, %-ban

Évesnél
ritkább

3%

Hatás Azoknak a száma, akik a Szociális Alap
támogatásában részesültek, ám nem tudtak
elhelyezkedni (nettó holt teherveszteség)

Évesnél
ritkább

4,458

A  második  tábla  a  társadalmi  integrációra  vonatkozó  indikátor-táblát,  illetve  az

intézkedések várható eredményeit mutatja.

26 Az eredeti táblázatokban itt némi eltérés van: míg az indikátor-táblázatban a tréninget elhagyok – ill. 6. hónapon
belül  elhagyók egy mezőben szerepelnek,  ám a hatásosság vizsgálatánál  már két  csoportra  osztották,  emiatt  két
becslést végeztek.
27 Ez szintén csak az eredmény-táblában szerepel.



Társadalmi integráció

Típus Indikátor A mérések
gyakorisága

A támogatás
hatásosságának

prognózisa
Ellátás Alap (angol Fontban) Éves 87,567,900
Kimenet Ellátottak száma Éves 226,075

A Szociális Alap képzéseiben résztvevők
száma

Éves 61,040

A támogatott nők aránya %-ban Éves 42%
Az oktatók száma Éves 3,960
A képesítésért tanulók/dolgozók aránya %-
ban

Éves 60%

A képességfejlesztő tervek száma Éves 195
A kutatási projektek száma Éves 109

Eredménye
k

A tréninget pozitív eredménnyel elhagyók (6
hónapon belül) aránya %-ban

Évesnél
ritkább

63%

A tréninget 6 hónapon belül pozitív
eredménnyel elhagyók aránya %-ban

72%28

Azoknak az aránya, akik a tanfolyam után
azonnal elhelyezkedtek (és 6 hónapon belül)
%-ban

Évesnél
ritkább

34%

A 6 hónap alatt elhelyezkedők aránya, %-
ban

43%29

Önfoglalkoztatók, vállalkozóvá válók
aránya, %-ban

Évesnél
ritkább

3%

Hatás Azoknak a száma, akik a Szociális Alap
támogatásában részesültek, ám nem tudtak
elhelyezkedni (nettó holt teherveszteség)

Évesnél
ritkább

4,822

A  következő  tábla  az  egész  életen  tartó  képzés,  oktatás  fejlesztésre  vonatkozó

indikátorokat és a beavatkozások várható hatását mutatja be.

28 Ez szintén csak az eredmény-táblában szerepel.
29 Ez szintén csak az eredménytáblában található.
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Az egész életen át tartó képzés fejlesztése

Típus Indikátor A mérések
gyakorisága

A támogatás
hatásosságának

prognózisa
Ellátás Alap (angol Fontban) Éves 97,372,800
Kimenet A résztvevők száma Éves 67,360

Az ellátásban részesülő nők
aránya, %-ban

Éves 50%

A kurzust elvégzők aránya %-ban Éves 85%
A képesítésért tanulók/dolgozók
aránya %-ban

Éves 100%

Munkaerő-piaci kutatások száma Éves 389
Oktatók száma Éves 18,967
A képességfejlesztő projektek
száma

Éves 125

Eredmények Azok aránya, akik megszerezték a
minősítést, %-ban

Éves 61%

A dolgozók vagy a továbbtanulók
aránya %-ban

Évesnél ritkább 92%

Hatás A Szociális Alap által
finanszírozott „az egész életen át
tartó képzés” programokban
résztvevők számának növekedése

Évesnél ritkább 33,680

Az alábbiakban az adaptáció, képességek- és készségek fejlesztése a munkaerő-piaci

integráció érdekében, illetve a vállalkozóvá válás ösztönzése témájú indikátor-táblázat

látható, az utolsó oszlopban a támogatások hatása.



Adaptáció, vállalkozói támogatások

Típus Indikátor A mérések
gyakorisága

A támogatás
hatásosságának

prognózisa
Ellátás Alap (angol Fontban) Éves 43,953,000
Kimenet A  vállalkozóvá

válás/önfoglalkoztatás  segítését
célzó  programokban  résztvevők
száma

Éves 2,589

A segített társaságok száma Éves 9,664
A foglalkoztatottak száma (akik a
Szociális Alap tréningjében részt
vettek)

Éves 18,638

Az oktatók száma Éves 5,504
A  nők  aránya  a  támogatottak
között, %-ban

Éves 33%

A  képesítésért  tanulók/dolgozók
aránya %-ban

Éves 60%

Munkaerő-piaci kutatások száma Éves 330
Eredmények A  18  hónapot  „túlélt”  egyéni

vállalkozások/önfoglalkoztatók
aránya

Évesnél ritkább 50%

A  képesítést  szerzettek  aránya,
%-ban

Éves 64%

Hatás Azon új  vállalkozók száma, akik
18  hónapot  meghaladóan  is
sikeresen  folytatják
cégtevékenységüket

Évesnél ritkább 647

A Szociális  Alap  által  garanciát
vállalt munkahelyek száma

Évesnél ritkább 932

Az  önfoglalkoztatás/egyéni
vállalkozás  területén  létrehozott
munkahelyek száma 

Évesnél ritkább 1,705

Végül  utolsó  táblázataként  a  nemek közötti  egyenlőséggel  kapcsolatos  indikátor-

táblázat látható, valamint az intézkedések eredményességégének becslése.
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A nemek közötti egyenlőség30

Típus Indikátor A mérések
gyakorisága

A támogatás
hatásosságának

prognózisa
Ellátás Alap (angol Fontban) Éves 23,667,000
Kimenet A támogatottak  száma Éves 11,372

A nők aránya a támogatottakon belül,
%-ban

Éves 100%

A gyermekvédelmi programok aránya,
%-ban

Éves

A kutatási projektek száma Éves 178
Eredmények A  pozitív  végeredményű  esetek

aránya, %-ban
Évesnél ritkább 88%

A  gyermekes  szülők  aránya,  akik  6
hónapnál tovább dolgoztak a Szociális
Alap támogatását követően, %-ban 

Évesnél ritkább 30%

A vállalkozó nők aránya, %-ban Évesnél ritkább
A  nem  hagyományos  foglalkoztatott
szakmákban átképzett  nők aránya, %-
ban

Évesnél ritkább 6%

Hatás A  Szociális  Alapból  támogatott  nők
számának  növekedése,  akik
foglalkoztatottak

Évesnél ritkább 10%

A  fenti  táblákban  a  programok  hatásosságát  vizsgáló  teljesítmény-indikátor

szerepeltek,  amellyel  a  beavatkozások  hatásosságát  próbálták  mérni.  Az  alábbiakban

egy másik indikátor-szett látható.

Ezek az indikátorok egy része kontextus-indikátor, amelyek elsősorban a környezet,

a finanszírozási területek állapotát mérik, a már ismert területeken. Az indikátorokat az

aktív  munkaerő-piaci  politika,  vállalkozásfejlesztés,  adaptáció,  képzés,  esélyegyen-

lőtlenség-felzárkóztatás, valamint a speciálisan a női foglalkoztatás elősegítése területek

szerint rendszerezték.

A munkaerőpiac  területén  az  indikátorokkal  a  munkaerő-piaci  helyzet  felmérését

végzik el, amelyekhez a gazdaság állapotát, növekedési irányát jellemző indikátorokat

alkalmaznak.  Ezek  a  GDP  növekedést  mutató,  a  munkaerő-kínálati  oldalt  mutató

indikátorok (munkaképes korúak foglalkoztatási rátája), s természetesen itt szerepel az

inflációs ráta is. Emellett a munkanélküliség mértéke, szerkezete, összetétele, aránya is

helyet  kap  a  (kontextus)  indikátor-szettben.  Értelemszerűen  a  különböző  inaktivitási

ráták is itt találhatóak. A munkanélküliség szerkezete, mértéke is értékes mutató-

30 Az eredeti táblázatban sem szerepelt érték a gyermekvédelmi támogatásoknál és a vállalkozó nők sornál, vélhetően
elírás miatt



csomag  az  állapotfelmérésben.  Itt  szerepel  egy  nagyon  fontos  indikátor,  a  tartós

munkanélküliségi ráta (legalább 12 hónapos munkanélküliség).

Ezek  az  indikátorok  az  Egyesült  Királyság  munkanélküliségi  karakterisztikáját

tovább árnyalja, hiszen a két nagy korcsoportra (fiatalok, illetve idős munkavállalók)

vonatkozó speciális indikátorok is megtalálhatóak a helyzetértékelésben. A pályakezdők

helyzetét  a  18-24  év  közöttiekre  vonatkozó  foglalkoztatott  arány  (foglalkoztatott,

munkanélküli, inaktív bontásban) jellemzi, míg az idősebb foglalkoztatottak esetében az

50-59/64 éves  korosztályt mérik az  indikátorok.  Az említett  indikátorokból  nemekre

bontott, valamint régiós szinteken előállított indikátorokat is bemutatnak az elemzésbe.

A  vállalkozás-fejlesztés  területen  elsősorban  országelemzések,  értékelések,

összehasonlítások  találhatóak,  amellyel  a  vállalkozói  környezetet,  a  vállalkozások

szerkezetét,  számát  lehet  megismerni  (a  foglalkoztatottak  heti  óraszáma  az  egyes

országokban  típusú  indikátor  segítségével).  A belső  –  szektorális  –  állapotfelmérést

pedig  a  foglalkoztatottsági  szint  változása  szektorok  szerint  indikátor  méri.  A

szektorális elemzésnél a képzettségi-, valamint tudáskészség szinteket is feltüntetik.

A  tréningek,  oktatások,  valamint  az  egész  életen  át  tartó  képzés  rendszerében

található  indikátorok  a  képzettségi  szinteket  az  életkorok  kapcsolatában  elemzi.

Nemcsak a  képesítést,  de a  készségeket,  a  fejlesztendő  készségeket  is  bemutatják  a

kontextus indikátorok. 

Az  esélyegyenlőség,  társadalmi  felzárkóztatás  területéhez  kapcsolódó  indikátor-

csomag vázolja fel  az érintett  csoport  helyzetét.  Olyan nehezen mérhető, elemezhető

csoportokat  is  megpróbálták  összefoglalni,  mint  a  fogva  tartottak,  hajléktalanok,

szenvedélybetegek,  tehát  a  társadalom  peremén  élő,  a  kirekesztést  elszenvedő

csoportok. A gyarmatbirodalmi múlt következménye a bevándorlás, ami a foglalkoztatás

területén növeli a kínálati oldalt. Emiatt az Egyesült Királyságban az etnikai csoportok

szerinti  felmérést  is  elvégzik  (gazdasági  aktivitási  ráta  származás/etnikum  szerint).

Nemeket és az életkorokat is figyelembe vevő indikátorok készítettek. Az indikátorok

összeállításánál fő szempont a munkaerőpiacra történő integráció lehetősége.

Speciális feladat a nők munkaerő-piaci aktivitásának elősegítése, felzárkóztatása. Az

erre  vonatkozó  indikátorok  a  környezetet  mutatják  be.  A  munkaerőpiacra  történő

integráció  érdekében  a  kontextus  indikátorokkal  felmérték:  ki,  hol,  milyen  mértékű

elfoglaltságot tud vállalni. A helyzetet egyedi indikátorokkal mérték fel. Így például a
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nők  és  a  gyermekvállalás  (aktivitás  versus gyermekek  száma),  családstruktúra,

munkanélküliség,  foglalkoztatottság,  képzettségi  szintek.  A  méréseket  regionális

bontásban is elvégezték.

Az indikátorok forrásai, előállításuk: 

Munkaerőpiac:  a  statisztikai  hivatal  felmérése,  munkaerő-felvételek,  1984-1999

közötti időszakra vonatkozóan.

Vállalkozás-fejlesztés: Eurostat statisztikák, hazai/regionális felvételek. Valamint az

ezekből készített becslések.

Képzések:  az  indikátorok  forrásait  a  negyedéves  munkaerő-felvételek,  s  az  ebből

készített  becslések  jelentik,  amelyek  a  programok  célzottságára  vonatkoznak.  A

képességek felmérésénél speciális felvételeket használtak fel31.

Esélyegyenlőség,  társadalmi  felzárkóztatás:  Itt  az  indikátor-források  a  helyi

felmérések, becslésekből származnak.

A nők munkaerő-piaci integrációja esetében a források a hozzáférhető statisztikák, a

területtel  foglalkozó  szervezetek által  készített  felmérések,  tanulmányok. Emellett  az

adórendszer-, társadalombiztosítási rendszer adatait is felhasználták arra, hogy ezekből

becsléseket készítsenek.

Az Egyesült  Királyság által  összeállított  indikátor rendszer részletes,  áttekinthető,

egységes  szerkezetbe  foglalt.  Az  átfogó,  nemzetközi  statisztikák  mellett  (melyek

előállítása  csupán  egy  fix  költséggel  jár,  nem  igényel  speciális  adatgyűjtést),  igen

részletes hazai adatbázissal rendelkezik az OP, amelyet az OP-ban becslésekre, a célok-

eredmények  kapcsolat  lemérésére,  vagy  becslésére  is  használ.  Ez  utóbbiak  nyilván

valamivel  költségesebb gyűjtést  igényelnek (speciális  csoportok,  karakterisztika),  ám

mivel az adatok a helyi egészségügyi, munkaügyi, szociális szolgáltatóktól származik,

vélhetően nem igényel  külön  adatgyűjtést  (csupán a  meglévő adatok  rendszerezését,

felhasználását). Ez alapján a munkaügy és a társadalmi-, szociális integráció területeken

tovább lehet finomítani a célok, beavatkozások rendszerét, valamint az eredményesség

is  jobban  mérhető.  Ugyanakkor  meg  kell  jegyezni,  hogy  az  e  forrásból  készített

(többnyire saját) becslések eredményeivel óvatosan kell bánni.

31 Skills Needs in Britain and Northern Ireland, 1998, IFF Research Ltd. For the DfEE



2.2. Írország

Írország gazdasága 1994-1999 között nagyon intenzív fejlődésen ment keresztül. A

korábbi  igen  magas  munkanélküliségi  rátát  és  a  deficitet  sikerült  lefaragni,  ami

robbanásszerű fejlődést okozott. Ám maradt az újabb finanszírozási időszakra is számos

feladat, amelyet Írországnak végre kell hajtania: meg kell valósítani a két NUTS2 régió

felzárkóztatását, azaz a Határmenti, Közép- és Nyugat (Border, Midland and Western,

BMW) régió és a Dél és Kelet (Southern and Eastern, S&E) régiók helyzetének javítása.

Ehhez a kohéziós politikai célkitűzések közül a BMW régiónál az 1. számú célcsoport

alapján történő  fejlesztésére  van  szükség,  amelyek költségeinek zömét  a  strukturális

alapokból  kapott  forrásokból  fedezik.  Mivel  a másik terület,  a Southern and Eastern

(S&E) régió még nem érte el a 3. számú célkitűzés fejlettségi szintjét, emiatt e terület

fejlesztését is átmenetileg az 1. célkitűzés alapján kell megvalósítaniuk az íreknek 2005-

ig32.

Az  1.  számú  célcsoport  esetében  a  társadalmi  felzárkóztatás,  a  fejlődés

előmozdítása, a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatása a megcélzott fejlesztési terület. Az

e célcsoportba tartozó régióknál az egy főre jutó nemzeti jövedelem (GDP) kisebb, mint

az uniós átlag 75 százaléka.  Négy strukturális alapból folyósítanak támogatást  erre a

célkitűzésre.  A tennivalókat  itt  is a Nemzeti  Fejlesztési  Terv, illetve  azok Operációs

Programjai tartalmazzák, amelyet 1999-ben készített el az ország. A 2000-2006 közötti

periódusra  több  mint  57  milliárd  eurós  támogatásban  részesül  az  unió  jóvoltából

Írország, ebből kevesebb, mint 10%, azaz 3,17 milliárd euró származik a Strukturális

Alapokból.  Az alapdokumentum (CSF)33 bevezető részében a vizsgált  témakörében a

demográfiai, foglalkoztatás szerkezeti mutatók láthatóak: az 1994-1999 közötti, korábbi

finanszírozási  periódusban  a  munkaerő-kínálatot,  lakosság  szerkezetét  mutatják  be.

Majd az előző ciklus felétől a következő ciklus feléig (1997-2003) tartó hazai gazdasági

klímájára vonatkozó középtávú becslést közölnek. Az elemzésben a közösség egészére

vonatkozó várakozások is szerepelnek, ami a viszonyítás bázisát adja (100%).

A vizsgálat a humánerőforrás-fejlesztéshez kapcsolódó indikátorokat kereste. Ebből

a szempontból fontos szót ejteni a regionális eltérésekre Írország esetében. A legutóbbi

években  zajlott  intenzív  növekedés  pozitívan  hatott  a  gazdasági  különbségek
32 Ugyanilyen  helyzetben  van  Spanyolországban  Kantábria  (régió)  is,  amelyet  átmenetileg  szintén  az  1.  számú
célcsoport struktúrájában finanszíroznak.
33 Ireland, Community Support Framework 2000 – 2006 (Objective 1 and Objective 1 in transition regions Promoting
the development and structural adjustment of regions whose development is lagging behind)
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csökkentésére,  segítette  a  tagállam  felzárkózását  az  uniós  átlaghoz.  Ennek

következtében  az  ország  déli  és  keleti  területein  (Dublin,  Cork)  az  1988-as  83

százalékos  egy főre  jutó  GDP aránya nyolc  év  alatt  105%-ra  emelkedett.  A  BMW

régióban  ez  a  növekedés  mindössze  az  EU-átlag  60  százalékáról  74  százalékra

emelkedett, s a rés a NUTS2 régió között szélesedett. A fejlesztési terv külön fejezetben

foglalkozik az előnyök és a hátrányok tárgyalásával. Az erősségek oldalba tartozik az ír

kedvező  makrogazdasági  környezetet  (stabil  költségvetési  politika)  és  demográfiai

szituáció  (kedvező  népesség-struktúra),  valamint  a  fejlett  társadalmi  szervezetek,

korporációs  rendszerek  (szakszervezetek)  és  az  oktatásba  és  a  szakképzésbe  történő

beruházások  hagyománya  is  a  pozitívumok  közé  sorolható.  Ezek  az  erősségek  az

erőforrások bázisát jelentik.

A  gyenge  pontok  tárgyalásánál  szintén  szisztematikusan  sorolják  fel  az  ország

kevésbé kedvező jellemvonásait. Írországnak ugyanis szembe kell néznie a gazdasági

fejlődés  területileg  egyenlőtlen  eloszlásával,  a  megfelelően  képzett  szakemberek

hiánya34.  Emellett  az országnak számolnia kell  a hazai  kézműves iparral,  valamint a

társadalmi  kirekesztéssel  is35.  A  humánerőforrás-fejlesztés  területén  az  oktatás,

szakképzés, továbbképzés területen jelentős eredményeket ért el Írország.

A  gazdasági  növekedés  fenntarthatóságának  egyik  döntő  faktora  a  megfelelően

képzett  munkaerő  pótlása.  Ezért  a  humánerőforrás-fejlesztéssel  foglalkozó  Operatív

Program (OP) külön kiemeli, hogy az 

- ipar

- mezőgazdaság

- turizmus

- halászat területén kell növelni a képzések számát. Amit a 

- területfejlesztés,

-  regionális vidék/város felzárkóztatása egészít ki.

A dokumentum a célrendszer, stratégia, prioritások fejezetben négy fő célt jelöl meg:
34 A kilencvenes évek gazdasági fejlődés fő motorja a magas technológiai  színvonalú  exportipar volt,  ám területi
szinten még mindig nem kiegyensúlyozott a munkaerő-kínálat, szükség van a (magasan) kvalifikált munkaerőre
35 Írország külön kooperációs programot működtet az ír sziget északi részén, az Egyesült Királyság fennhatósága alá
tartozó Észak-Írországgal. Ennek célja szintén a felzárkóztatás, a két terület közötti társadalmi, gazdasági kapcsolat
erősítése.



- a gazdasági növekedés fenntarthatósága, a foglalkoztatás bővítése

- nemzetközi versenyképesség javítása

- területfejlesztés, regionális felzárkóztatás

- a társadalmi felzárkóztatás

területeket. 

2.2.1. A hatásosság becslése

Az  ír  fejlesztési  tervekben  a  Közösségi  Segítségnyújtási  Keret36 mellé  az

indikátorokkal foglalkozó módszertani tanulmány, illetve a finanszírozásra vonatkozóan

ex-ante típusú elemzés is készült. A Keretben emellett külön fejezetet szántak a források

felhasználásának  indokoltságáról,  modellezve  a  strukturális  alapokból  származó

támogatások  makrogazdasági  hatásait37.  Két  vizsgálat  készült,  melyek  célja  a

makrogazdasági kulcs-indikátorok segítségével a Strukturális Alapokból finanszírozott

programok  lehetséges  hatásosságának  becslése.  A  vizsgálat  ex-ante  típusú.  A  két

felhasznált modell a HERMIN szimulációs modell, valamint a QUEST II. modell. Az

eredmények  szerint  a  források  felhasználása  indokolt,  elősegítheti  a  gazdasági

növekedést,  növeli  a  tagország  felzárkózásának  esélyeit.  Írországban  az  ESRI  (az

Economic and Social Research Institute) készítette el a szimulációkat. 

2.2.1.1. A HERMIN szimuláció

A HERMIN (mozaikszó) elnevezésű szimulációs modell segítségével az Európai Unió a
négy kohéziós országot (Spanyolország, Görögország, Portugália és Írország) elemezte.
Itt kell azonban megemlíteni, hogy a szimulációk eredményei egyedül az ír keret (CSF)
dokumentumban szerepelnek. A HERMIN szimuláció azt vizsgálja, hogy a kilencvenes
évek során a strukturális alapokból származó források mennyire járultak hozza az adott
országok makrogazdasági  helyzetének javulásához.  A modell  a  kohéziós  országokra
vonatkozóan három széles alkomponensből áll:

- a kínálati oldalból,

- a felhasználási oldalból, illetve

- a jövedelem-eloszlási oldalból. 

A szimuláció eredményeit az alábbi táblázatok tartalmazzák.

36 Community Support Framework, CSF.
37 Ezek a szimulációs modellek a CSF-ben találhatóak.
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A következő tábla a strukturális alapokból származó és a nemzeti társfinanszírozás

alapján  elköltött  források  hatását  mutatják  be.  A  modellt  úgy  alkották  meg,  hogy

feltételezték, hogy a finanszírozás a 2006-os évvel lejár. 

2.2.1.2. A QUEST II szimuláció

A másik  vizsgálat  a  QUEST II.  elnevezésű  makro-szimulációs  modellel  készült,

melyben  a  vizsgált  országok  üzleti  ciklusait  és  gazdasági  növekedését  vizsgálták,

analizálva a gazdasági szerkezetet, valamint a nemzetközi kapcsolatokat. A QUEST II.

modell  egy marko-szimulációs  modell,  amely a makrogazdaság különböző szektorait

szimulálva  vizsgálja  a  keresleti  és  a  kínálati  oldali  hatásokat.  E  modell  a

humánerőforrás-fejlesztés témakörén belül a foglalkoztatáshoz kapcsolódik.



Az alábbiakban a szimuláció eredményeit tartalmazó táblázatok láthatóak. Az első

azt szimulálta, hogy reálértékben mennyire térnek el a gazdaság különböző mutatói a

bázistól,  ha  a  Nemzeti  Fejlesztési  Terv  –  s  ezzel  a  támogatások  –  nem  lennének

hozzáférhetőek

A második tábla ugyanezt vizsgálja a Közösségi Segítségnyújtási Keret nélkül.

Mindkét  szimuláció  igazolta,  hogy  a  felzárkózáshoz,  a  gazdaság  fejlődéséhez

szükség  van  a  strukturális  alapok  támogatására.  A  makro-szimulációs  modellek

megmutatták:  a  források  nélkül  lassul  a  gazdasági  növekedés,  csökken  a

foglalkoztatottság. Utóbbi az emberi erőforrás-fejlesztés szempontjából meghatározó.
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2.2.2 Indikátorok

Az  írországi  Operatív  Programok  finanszírozása  a  foglalkoztatás  területén  négy

pilléren alapul: 

1. alkalmazás/foglalkoztatás, 

2. vállalkozó, 

3. alkalmazhatóság,

4. esélyegyenlőség, 

az uniós elvárásnak megfelelően.

Ugyanakkor, meg kell  jegyezni, hogy az ír területen az OP-ban az angol OP-hez

képest  széleskörűbb  kontextus-indikátorokat  alkalmaztak,  az  Ír  Nemzeti  Fejlesztési

Terv alapján.  A munkaerő-piaci  helyzet elemzésénél  a makrogazdasági  kontextust,  a

regionális  helyzetet,  az  ágazati  szerepmegosztást  is  figyelembe  vették.  Az

esélyegyenlőség területén a  férfi/nő megoszlásra,  tehát  nem csupán a nők helyzetére

terjedt  ki  az  ismertetés.  Számításba  vettek  egyéb területeket,  így  az  oktatást  (a  15

évesnél  idősebb lakosság képzettségi szintje,  nemek, régiók szerint).  Az indikátorok,

mérések,  illetve  a  becslések  alapjául  a  nemzeti  fejlesztési  tervben  szerepeltetett,  a

statisztikai hivatal által készített  felméréseket, illetve munkaerő-felvételi statisztikákat

vették,  az  1993-as  és  az  1997-es  években.  Emellett  az  információs  társadalom,  a

szegénység,  a  vidékfejlesztés,  a  régió-szemlélet,  illetve  az  emigráció  is  szerepel  az

egyéb kontextus-területen, mivel ez a foglalkoztatás-bővítésnél komoly szerepet játszott

Írországban.

Ezt  követően  megalkották  a  prioritások  tárgyait.  A  célrendszer  megalkotásánál

először felvázolták az OP célcsoportjait, amit 7 pontban fogalmaztak meg, A-tól G-ig

rendezve. Ezt a prioritások számbavétele követte. A korábban ismertetett négy pillérhez

1 konkrét célkitűzést fogalmaztak meg. Azt, hogy a konkrét feladatok, célok, valamint

a prioritások hogyan függnek össze egymással, egy mátrixban ábrázolták. A mátrix bal

oldalán (vertikálisan) az OP célcsoportok találhatóak:



Az OP célcsoportok:

A Elősegíteni a foglalkoztatottság növelését, és javítani a hozzáférést, illetve a
foglalkoztatási lehetőségeket

B Mobilizálni az összes potenciális forrásait a munkaerő-kínálatnak, javítani a minőségét
annak az érdekében, hogy a képességeket, és a hiányterületek megtalálják egymást. 

C Az egész életen tartó tanulás stratégiai fejlesztésének elősegítése.
D A férfiak és a nők között esélyegyenlőség biztosításának elősegítése
E A társadalmi integráció elősegítése a kifejezetten kirekesztett csoportok számára. A

tartós munkanélküliek visszasegítése a munkaerőpiacra.
F Kiegyensúlyozott regionális fejlődés elérése azáltal, hogy a létező és a potenciális

oktatás megcélzásával, tréningek és a képességbeli hátrányok leküzdése a két régióban
(BMW és a S&E).

G Hozzájárulni a környezet védelméhez és javításához

Ezekhez pedig a Prioritás Célcsoport indikátorokat rendelték hozzá. 
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Prioritás Célcsoportok
Prioritás Cél-

csoport
Foglalkoztatás 1. Mobilizálni a potenciális forrásait a munkaerő-kínálatnak

2. Csökkenteni a munkanélküliséget, megakadályozni a tartós
munkanélküliségbe való kerülést prevenciós eszközökkel.

3. A társadalmi integráció elősegítése a kifejezetten
kirekesztett csoportok számára. A tartós munkanélküliek
visszasegítése a munkaerőpiacra.

Vállalkozások
fejlesztése

4 Támogatni a fenntartható termelékenységet és
versenyképesség-javulásokat a már működő cégeknél.
Elsősorban a KKV-k esetében a képzések, oktatások
javításával. Intenzív intézkedési politikával

5 Még jobban kihasználni a gazdaság munkaerő- és
jövedelemtermelő potenciálját. Különös tekintettel a
hátrányos helyzetű személyekre, csoportokra.

Adaptáció 6 Elősegíteni  egy  képességeiben  fejlesztett,  adaptálható
munkaerő-kínálat  kialakulását  azáltal,  hogy  a  teljes
gazdaságban és speciális szektorokban megkönnyítik, hogy
az  alkalmazottak  használják  a  képességeiket,  amit  a
munkaerő-piaci  változásokhoz  is  alakítsanak,  átképzések,
folyamatos tréningek, az egész életen át tartó képzés elve
szerint.

7 Javítani  a  munkaerő-kínálat  minőségét,  folyamatos
befektetésekkel az oktatásba, illetve a tréningekbe. Külön
felépíteni egy stratégia és rugalmas keretet az egész életen
át tartó tanuláshoz. 

8 A  munkaerő-kínálat  minőségének  javítása.  Az  adaptáció
megkönnyítése.  Kiépíteni  és  szélesíteni  a  minősítési
rendszert. .

Esélyegyenlőség 9 A nemek közötti egyenlőségek biztosítása férfiak és nők
között.

1 Adaptálni a átfogó „gender-mainstreaming”, azaz a nemek
szerinti  megközelítést,  szemléletet.  Mérni  a  nemek  közti
foglalkoztatási rés mérése, ennek komponensei, figyelni a
folyamatot, megfelelő adatgyűjtéssel. 

Végül a fenti szempontrendszert az alábbi mátrixban ábrázolták.
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A következő táblázat tartalmazza az OP prioritás-szint indikátorait.

Az OP prioritás szintű indikátorai

Indikátor Nemek,
régiók

1999-es
bázis

Cél/Előreje
lzés

Forrás és a mérések
gyakorisága

Foglalkoztatás 
A közvetlenül támogatott
csoport – összes mérték

2. év Output, negyedéves
adatok

Támogatottak – csak a
társfinanszírozás

2. év Output, negyedéves
adatok

Mobilizáció: potenciális
munkaerő-kínálat

Férfi 8,7% (1999.
II. N. Év.)

Csak
megfigyelés
– nincs
célérték

Negyedéves Nemzeti
Háztartásfelvétel
(QNHS)

Nők 12,3 %
(1999. II. N.
Év.)

Csak
megfigyelés

Negyedéves Nemzeti
Háztartásfelvétel

BMW 11,3 %
(1999. II. N.
Év.)

Csak
megfigyelés

Negyedéves Nemzeti
Háztartásfelvétel

S&E 9,9 %
(1999. II. N.
Év.)

Csak
megfigyelés

Negyedéves Nemzeti
Háztartásfelvétel

Munkaerő Férfi 78,3 %
(1999. II. N.
Év.)

Csak
megfigyelés

Negyedéves Nemzeti
Háztartásfelvétel

Részvételi ráta
(foglalkoztatottsági ráta)

Nők 54,3 %
(1999. II. N.
Év.)

Csak
megfigyelés

Negyedéves Nemzeti
Háztartásfelvétel

BMW 63,9 %
(1999. II. N.
Év.)

Csak
megfigyelés

Negyedéves Nemzeti
Háztartásfelvétel

S&E 67,” %
(1999. II. N.
Év.)

Csak
megfigyelés

Negyedéves Nemzeti
Háztartásfelvétel

Preventív és társadalmi
beilleszkedés
Az LTU beáramlás aránya Férfi 23 %

(1999.
október)

Csak
megfigyelés

Az ír Statisztikai
Hivatal (CSO), élő
regisztere (Live
Register)

Időtartam analízis Nők 19%
(1999.
október)

Csak
megfigyelés

Az ír Statisztikai
Hivatal (CSO), élő
regisztere (Live
Register)

Időtartam analízis BMW 2 %
(1999.
október)

Csak
megfigyelés

Az Ír Statisztikai
Hivatal (CSO), élő
regisztere (Live
Register)

Időtartam analízis S&E 22 %
(1999.
október)

Csak
megfigyelés

Az Ír Statisztikai
Hivatal (CSO), élő
regisztere (Live
Register)
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Indikátor Nemek,
régiók

1999-es
bázis

Cél/Előreje
lzés

Forrás és a mérések
gyakorisága

Vállalkozás-fejlesztés
Vállalaton belüli
vállalkozásfejlesztési tréning

2. év Output, negyedéves
adatok

A segített vállalatok száma,
éves terv

2. év Prognózisok

A KKV-nál dolgozó
alkalmazottak éves szinten
hány napos képzésben vettek
részt 
Társadalmilag, gazdaságilag
támogatott projectek száma 

2. év Output, negyedéves
adatok

A támogatott projektekben
alkalmazottak száma

2. év Output, negyedéves
adatok

Adaptáció/képzés
Olvasási képességek,
nehézségek, analfabétizmus
indikátor
Oktatási célok elérési rátája (az
érettségit szerzett tanulók a
népesség arányában,
korcsoportok szerint)

2. év Éves munkaerő-felvétel

A képzésekben,
tanfolyamokban, s az
oktatásban részvevők aránya 

2. év Éves munkaerő-felvétel

Esélyegyenlőség
A nemek teljes közötti
foglalkoztatási rés (a
foglalkoztatott férfiak és a nők
közötti foglalkoztatási rés,
százalékpontban)

22,2 Éves munkaerő-felvétel

A nemek teljes közötti
munkanélküli rés (a
munkanélküli férfiak és a nők
között rés, százalékpontban)

Negyed
éves
Nemzeti
Háztartá
sfelvétel
(QNHS)

Éves munkaerő-felvétel

Végül az alábbi táblában a minimum megfigyelési indikátorok38 találhatóak. Ezek az

indikátor-táblázatok  a  korábban,  az  angol  terveknél  ismertetett  rendszerhez  hasonló

módon (Támogatás-Input/  Kimenet-Output/  Eredmények/  Hatás-Outcome)  megismert

rendszerben készültek, ám annál részletesebbek, konkrétabbak. Azt is ki  kell  emelni,

hogy az ír terveknél jóval gyakoribb mérés, így nemcsak éves, hanem negyedéves, havi

adatokat is használnak.

38 Core Minimum Monitoring Indicators



Mérték/Al-mérték Monitor Indikátorok

1. Foglalkoztatás
Indikátor típus Mért minőség Gyakoriság
Segítségnyújtás
Támogatás Alapítás Havi
Kimenet A résztvevők elemzése (nem, életkor, foglalkoztatás,

képzettség szerint)
Negyedéves

Eredmények A diplomát megszerzettek száma Negyedéves
A diplomát szerzők körében közvetlenül alkalmazottak
aránya

Negyedéves

Hatás Folytatásos státusz Éves
A rendszer és a struktúra
segítségnyújtása
Támogatás Alapítás Havi
Kimenet A fiatal segítettek száma, akik kevesebb mint 6 hónapig

voltak munkanélküliek (nemek szerint)
Negyedéves

A felnőtt segítettek száma, akik kevesebb mint 12
hónapig voltak munkanélküliek (nemek szerint)

Negyedéves

Eredmények A közvetlenül elhelyezett fiatalok aránya Negyedéves
A közvetlenül elhelyezett felnőttek aránya Negyedéves

Hatás Folytatásos státusz Éves
2. Vállalkozásfejlesztés
Segítségnyújtás
Támogatás Alapítás Havi
Kimenet A támogatott cégek száma Negyedéves

A képzésben résztvevő alkalmazottak száma, nemek
szerint

Negyedéves

Eredmények Azon vállalatok aránya, amelyek igénybe vették a
vállalati trénert

Negyedéves

Az oklevelet szerzett munkavállalók aránya Negyedéves
Hatás Folytatásos státusz Negyedéves,

Éves

Projekt támogatás
(gazdasági, társadalmi)
Támogatás Alapítás Havi
Kimenet A projektek száma Negyedéves

A közvetlenül résztvevők elemzése Negyedéves
Eredmények Az alkalmazottak aránya Negyedéves
Hatás Hiteles/értékes projektek száma Éves
3. Adaptáció/Képzés
Segítés
Támogatás Alapítás Havi
Kimenet A résztvevők elemzése Negyedéves
Eredmények Az oklevelet szerzettek száma Negyedéves

A közvetlenül alkalmazásba menők aránya Negyedéves
Hatás Folytatásos státusz
4. Nemek közötti egyenlőség
Segítés, rendszerek,
projektek
Támogatás Alapítás Havi
Kimenet A kiemelten megfigyelt esetek száma Negyedéves
Eredmények A pozitív kimenetelű eredmények száma Negyedéves
Hatás A női foglalkoztatottak arányának növekedése Éves

Az ír OP-nak nagyon sok közös vonása van a brit  programmal. Mindkét esetben

törekedtek a hatásosság-hatékonyság mérésére. A felhasznált indikátorokban is hasonlít
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a két  angolszász modell.  Ám vélhetően az ír  tervek célzottsága jobb,  mivel  itt  nem

csupán éves, hanem havi, negyedévi statisztikákat vesznek alapul.

2.3. Spanyolország

Spanyolország decentralizált  regionális rendszer alapján működik, az állami és az

autonóm  helyhatóságok  közötti  döntési  kompetenciák  elválasztása  miatt  a  Szociális

Alapból finanszírozott Operatív Programokat két csoportra osztották: 

1. Regionális programok, amelyet valamennyi független helyhatóság hajt végre, 

2. Többrégiós programok, amelyek speciálisan tematizáltak. Ezek végrehajtását az

állam, a helyhatóságok, valamint egyéb nemzeti szervezetek közösen végzik. 

A Szociális Alapból Spanyolországban 37 Operatív Programot finanszíroznak: ebből

a  regionális  programokban  az  1.,  2.  és  a  3.  célcsoport  szerint,  a  többrégiós

programokban pedig az 1. és a 3. célcsoport alapján, amelyhez kapcsolódik az Equal

program  (amely  a  diszkrimináció  elleni  harccal  és  a  munkaerő-piaci

egyenlőtlenségekkel  foglalkozik).  Spanyolország  összesen  11.916,76 millió  euró

támogatásban részesül az Európai Szociális Alaptól a különböző operatív programokra.

Spanyolország az alábbi kilenc prioritási elv szerint kap pénzügyi forrást a Szociális

Alapból:

1. A  munkanélküliek  (re)integrációja  a  munkaerőpiacra,  (újra)foglalkoztatása.
Növelni az aktivitás szintjét és a lakosság foglalkoztatását, csökkenteni a hosszú
távú munkanélküliséget.

2. (Meg)erősíteni  a  vállalati/foglalkoztatói  kapacitást.  A  Kis-  és
Középvállalkozások  (KKV)  szerepének  erősítése  a  foglalkoztatás  és  egyéb
társadalmi-gazdasági területen.

3. A  stabil  alkalmazás,  foglalkoztatás  (meg)erősítése.  A  termelési  rendszerek
változtatása  érdekében  a  foglalkoztatottak  és  a  foglalkoztatók  alkalmaztatási
kapacitásának javítása. 

4. A szakmai-, technikai oktatás javítása, erősítése. A munkaerő-piaci kereslettel és
kínálattal harmonizáló szakmai képzési politika kialakítása. 

5. Erősíteni  a  tudományos,  kutatási  és  technológiai  emberi  erőforrás-fokot
(potenciát).  A  személyes  tudományos,  kutatási  eredmények  alkalmazása a
meglévő termelési szektorokban. 

6. A  nők  munkaerő-piaci  részvételének  erősítése.  A  nemek  közötti  egyenlő
foglalkoztatás biztosítása. 



7. A  speciálisan  hátrányos  helyzetben,  valamilyen  típusú  nehézséggel  élő
személyek  foglalkoztatásának  elősegítése,  munkaerő-piaci  integrációja,  a
foglalkoztatásban való részvételük erősítése.

8. A helyi általános foglalkoztatás segítése. Helyi munkahelyteremtés ösztönzése.

9. Technikai  segítségnyújtás  az  elért  eredmények  továbbvitelében,  a  további
fejlesztési  feladatok.  Értékelés,  információcsere,  reklám/általános  tájékoztatás
Közösségi Keret egyéb cselekvéseiről.

Ez azt jelenti, hogy az előző két angolszász országban tapasztalt OP-rendszerekhez

képest  „alternatív”  fejlesztési  programot  valósít  meg  Spanyolország.  A  spanyol

királyságban nem készült  olyan OP, amely kizárólag az emberi erőforrás-fejlesztéssel

foglalkozik,  szemben a fent ismertetett  két angolszász országban. (A tanulmány első

részében már említettük,  hogy Spanyolországban igen jelentős  a regionális  tervezési

rendszer). Az emberi erőforrás-fejlesztéssel kapcsolatban foglalkoznak ugyan az Equal

esélyegyenlőség-teremtő programban, ám ez szintén nem általános szemléletű, hanem a

különböző típusú diszkriminációval kapcsolatos fejlesztési elképzeléseket tartalmazza.

(Itt  is  „foglalkoztatás-szemléletű”  célokat  határoztak  meg,  ugyanakkor  a  területek

részletezésénél  már az Equal-programban hangsúlyos célokat  szerepeltetik  (például  a

diszkrimináció leküzdéséért folytatott törekvések.).

A spanyolországi  települések  19 külön régióra oszthatóak,  s  a  finanszírozás  is  e

regionális  rendszer  alapján  történik.  Az  1.  számú  célcsoportnak  megfelelően  11

regionális  Operatív  Program  készült,  minden  autonóm  helyi  közösség,  valamint

autonóm  város  (a  két  afrikai  enklávé)  rendelkezik  saját  Operatív  Programmal.  Ez

alapján Andalúzia, Astúria, a Kanári-szigetek, Kasztília és La Mancha, Kasztília-León, a

Valensziai Tartományi Közösség, Extremadúra, Galícia, Murcia, valamint a két afrikai

enklávé,  Ceuta  és  Melilla  autonóm  városok  tartoznak.  Emellett  Kantábria  átmeneti

finanszírozásban részesül. Itt az egy főre eső jövedelem nagyobb az uniós kritériumnál –

azaz  meghaladja  az  uniós  átlag  75  százalékát,  ám  még  nem  zárkózott  fel  teljes

mértékben ahhoz, hogy a 3. számú célcsoportnak megfeleljen. A 3. számú célcsoportban

a fejlettebb régiók részesülnek támogatásból, összesen hét ilyen régió van: Aragónia,

Baleári-szigetek, Katalónia, Madrid, Navarra, Baszkföld és La Rioja.
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2.3.1. Regionális Programok

Valamennyi  régió  külön Operatív  Programot  dolgozott  ki  arról,  hogyan,  és  mire

használja fel a strukturális alapok forrásait a célkitűzések szerint.

1. számú célkitűzés alapján finanszírozott regionális programok

A forrásokat az alábbi, speciálisabb beavatkozási prioritási elvek alapján kapják a

régiók:39

1. Versenyképesség javítása, produktivitás fejlesztése

2. Tudásközpontú társadalom

41. Oktatási infrastruktúra, a szakmai képzés megerősítése

42. A munkanélküliek munkaerő-piaci (re)integrációja

43. A meglévő munkahelyek megtartása, a foglalkoztatás stabilitásának

erősítése

44. A speciálisan hátrányos helyzetben, élő személyek foglalkoztatásának

elősegítése

45. A nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése

5. Helyi, területi fejlesztések

9. Technikai segítségnyújtás

Az 1. számú célkitűzésnél a Szociális Alapból finanszírozott projektek alapvetően a

4. számú, Emberi Erőforrás fejlesztésére koncentrálnak. Ám kétségtelen, az 1., 2. és az

5. számú prioritásoknál (a versenyképesség javítása, a tudásalapú társadalom, területi

fejlesztés)  is  bizonyos  növekedés  tapasztalható  a  korábbi,  1994-1999  közötti

finanszírozási periódushoz képest. Az a hangsúlyeltolódás az „információs társadalom”,

a technológiai újítások, illetve a környezetvédelmi feladatok szerepének növekedésének

köszönhető. E szerepmódosulások hatása pozitívan hat a helyi, területi, városfejlesztési

célok megvalósítására.

Az 1. számú célkitűzés esetében a programok megvalósítását 70-80 százalékban a

Szociális Alap finanszírozza. A projektekre biztosított teljes költségvetési keretből az 1.

számú célkitűzésen belül, arányaiban a legtöbbet a leginkább elmaradott régiók kapnak,

39 A számozás az eredeti dokumentumban használt kódrendszer szerinti.



így  Andalúzia,  a  Kanári-szigetek,  Ceuta,  Extremadúra,  Galícia  és  Melilla  kiemelt

támogatást vesznek igénybe.

A 3.  számú célkitűzés  legfontosabb  prioritása  az  emberi  erőforrás  fejlesztése.  A

Szociális  Alap  ez  alapján  finanszírozza  az  említett  7  önálló  régiót.  A forrásokat  az

alábbi, speciálisabb beavatkozási prioritási elvek alapján kapják a régiók:

1. A munkanélküliek munkaerő-piaci (re)integrációja

2. A foglalkoztatók kapacitásának növelése

3. A munkahelyek, foglalkoztatási rendszerek stabilitásának erősítése, megtartása

5. Az emberi erőforrás fejlesztése a kutatás-fejlesztés, tudományos és technológiai

területeken

6. A nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése

7.  A speciálisan hátrányos helyzetben,  élő személyek munkahelyi  integrációjának

elősegítése

8.  A  foglalkoztatás  területén  a  helyi,  területi  célkitűzések  adaptációjának

elősegítése40

9. Technikai segítségnyújtás

Az említett regionális OP-okben ugyan nem rendszerezték a nemzeti indikátorokat,

ám a Segítségnyújtási  Keretben41 már  részletesen szerepelnek a nemzeti  indikátorok,

azok  bázisai,  a  fejlesztési  célok.  A  spanyol  fejlesztési  területekre  vonatkozó

indikátorokat tartalmazó táblázat a mellékelt táblákban található. 

Az indikátortábla a nemzeti indikátorok felsorolásával kezdődik, majd a fejlesztési

tervek  alapján  részletezik  az  indikátorokat.  A  táblázatban  a  célkitűzéseket  is

meghatározzák  (a fejlesztés  irányát),  az  indikátorok forrását  (statisztika,  időszak).  A

táblák  a  célkitűzéseknek  megfelelően  Spanyolország  a  munkaerő-kínálat  javítása,  a

képzés,  nők  integrációja  alapján  állították  össze  az  indikátor-rendszert.  A  spanyol

tervekben hangsúlyos szerep jut a kis- és középvállalkozások fejlesztésére, vállalkozóvá

válás  motivációjára,  valamint  a  kutatás-fejlesztés  területén  tapasztalható  lemaradás

felszámolására. E sajátosság nem meglepő, hiszen Spanyolország – Portugáliával együtt

– ezen területeken jelentős lemaradást tudhat magáénak.

40 Az utolsó két területtel kapcsolatos indikátorokat nem elemzi a tanulmány.
41 Spanyolország esetében ez a Marco Comunitario de Apoyo (MCA)
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Az indikátorok forrásainak zöme könnyen előállítható, mivel a negyedéves nemzeti

foglalkoztatási statisztikákból, általános felmérésekből készülnek. Emellett a közszféra

(ezen  belül  is  az  oktatási  tárca)  adatgyűjtéséből  is  készülnek  felmérések.  E  táblák

hátránya,  hogy nem különül  el  olyan világosan  a  bemeneti-kimeneti-eredmény-hatás

rendszere, mint a két angolszász országban megfigyelhető.

2.4. Portugália

Portugália 1986 óta – hasonlóan a szomszédos Spanyolországhoz – részesül az unió

strukturális alapjainak támogatásból, hogy ennek segítségével az ország felzárkózhasson

az  unió  átlagos  színvonalához.  Ezáltal  több  etapban  jutott  hozzá  a  közösségi

forrásokhoz: először 1986-1988 között, majd az 1988-ban lezajlott reformokat követő

első  Delors-csomag alapján  1989-1993  között42,  végül  a  második  Delors-csomagból

1994-1999  között43.  Jelenleg  a  harmadik  Közösségi  Segítségnyújtási  Keret  alapján

rögzített rendszerből, az újabb hét éves periódusra44 2000- 2006 között kap támogatást a

strukturális  alapokból  Portugália.  Az  eltelt  időszakban  az  egykori  luzitán

gyarmatbirodalom  jelentős  eredményeket  ért  el  a  területi  egyenlőtlenségek

felszámolásában.

Portugáliát hét (NUTS2) régióra osztották fel: 1. Északi régió, 2. Központi régió, 3.

Lisszabon  és  a  Tejo-völgye  régió,  4.  Alentejo,  5.  Algarve  régió,  6.  Azori-szigetek

autonóm régió, 6. Madeira-sziget autonóm régió. Az elemzések azt mutatják, hogy az

életszínvonal,  a  régió  fejlettsége  szerint  a  legfejlettebb  Lisszabon  és  a  Tejo-völgye

régiónak sikerült e paraméterekben átlépni a „fejlettségi-küszöböt”. A portugál főváros

és a Tejo-medence régió fejlettsége ugyanis jelenleg már magasabb, mint az uniós átlag

75 százaléka. Emiatt a jelenlegi periódusban e régió fejlesztéseit az általános tervekhez

képest módosították.

Portugália kohéziós tervei nem a fent ismertetett rendszer alapján épülnek fel, hiszen

már az Operatív Programok alapjául szolgáló Közösségi Segítségnyújtási Keret is a fent

elemzett országokétól eltérő fejlesztési prioritásokat határoz meg. Ez persze elfogadható

az  ország  területi,  gazdasági,  demográfiai  adottságai  alapján:  a  regionális  szemlélet

42 Már az új szabályozórendszer szerint az első Közösségi Segítségnyújtási Keret, Quadro Comunitário de Apoio,
QCA I. Alapján finanszírozva.
43 A második Közösségi Segítségnyújtási Keret, QCA II. alapján finanszírozva.
44 A harmadik Közösségi Segítségnyújtási Keret, QCA III. alapján finanszírozva.



rányomja  a  bélyegét  a  fejlesztésekre.  Ameddig  ezeket  nem  sikerül  leküzdeni,  csak

tovább fog növekedni a rés az unió átlagosan fejlett régiói/országai és Portugália, illetve

régió között.

A  legsúlyosabb  problémának  az  ország  képzettségbeli  elmaradottsága  tekinthető,

amely jelentősen rontja a munkaerő-kínálat összetételét. Képzett munkaerő hiányában

Portugália nem tudja felvenni a versenyt a többi tagországgal az unió belső piacán, s a

világpiaci pozícióját sem tudja megtartani. (Ez alapján Portugália az egyik ellenpontja

Írországnak.)  Portugáliának  stabilizálni  kell  a  makrogazdasági  feltételeit,  az

intézkedéseknél számolnia kell az elöregedő népességével – ahogyan Spanyolországnak

–, s ezt csak tovább bonyolítja a regionális egyenlőtlenségek.

A  luzitánoknak  az  unió  politikája  az  alábbi  feladatokat  szánja:  a  gazdasági

integrációs modell szerint a jövőben segíteniük kell, hogy az unió a világpiacon minél

jobban érvényesüljön tekintettel arra, hogy Portugália országhatára egyben az Európai

Unió atlanti-óceáni határa. Az unió gazdaságfejlesztési modellje alapján Portugáliának –

rövid,  illetve  hosszútávon  –  bővítenie  kell  a  versenyképes,  termelői  aktivitások

használatát.  Emellett  az  országnak  dinamikus,  világszínvonalú  technológiákat  kell

alkalmaznia a termelés során. A természeti örökségek területén olyan nemzeti stratégiát

kell bevezetni, amely garantálja a természeti kincsek és értékek megelőzését, valamint a

biodiverzitást. Végül, a társadalom-fejlesztési modell alapján a társadalmi kohéziós, és

szolidarisztikus elvek szerint kell gondoskodnia állampolgárairól.

Ezek alapján a prioritásoknál az alábbi hátrányokat kell felszámolni, illetve javítani

az aktuális helyzeten:

- az alacsony produktivitás

- a portugál lakosság extrém módon alacsony átlagos képzettségi szintje (mind az

uniós, mind az OECD országokhoz képest)

- a  kutatás-fejlesztési  aktivitás  alacsony szintje  gazdasági-társadalmi  szinten,  a

GDP-arányában

- infrastrukturális elmaradottság

- a krónikus külkereskedelmi és szolgáltatási mérleg hiánya a GDP százalékában

- regionális egyenlőtlenségek, fejlesztési elmaradottságok
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Noha valamennyi,  fent  elemzett  ország esetében összefonódik  a  humánerőforrás-

fejlesztés és a régiók felzárkóztatási politikája, ám Portugália esetében a fenti hátrányok

miatt  már  az  alapvető  fejlesztési  célkitűzéseknél  is  a  regionális  egyenlőtlenségek

csökkentésére törekednek. A humánerőforrás-fejlesztést a regionális fejlesztési terv alá

rendelték45, ami hangsúlyosabbá, s egyúttal célzottabbá teszi a regionális fejlesztéseket,

amely négy alapvető prioritást határoz meg46:

1. a  portugál  társadalom  képzettségi  szintjének  emelése,  a  foglalkoztatás  és  a

társadalmi kohézió erősítése

2. a termelői aktivitás szintjének emelése

3. a regionális egyenlőtlenségek csökkentése, a területi értékek erősítése

4. a regionális  szinten,  régiók között,  valamint  nemzeti  szinten egy megtartható

fejlődés biztosítása

A fenti négy prioritás alapján Portugália összesen 18 Operatív Programot készített.

A humánerőforrás fejlesztése az 1.  számú prioritási  elven belül  történik,  az operatív

beavatkozásokat is így célozták. Ezen belül hat szektorális47 területet határoztak meg, az

fejlesztési igények, elmaradottságok alapján. Ezek az: 

1. az oktatás-nevelés,

2. foglakoztatás, képzés, szociális fejlesztés, 

3.  kutatás-fejlesztés-innováció, 

4. az információs társadalom fejlesztése, 

5. az egészségügy, 

6. kultúra terület. 

Ezeken belül az alábbi feladatokat irányozták elő: 

1. Oktatás-nevelés:  az  alapszintű  oktatás  minőségének  javítása,  a  fiatalok

képzésének, továbbképzési rendszerének kiterjesztése, diverzifikációja, az egész

életen át tartó képzés/tanulás szemléletének meghonosítása, az aktív populáció

elhelyezkedési  esélyeinek javítására,  az információs társadalom fejlesztése,  az

ismeretek széles körű eljuttatása a társadalom minden csoportja felé.

45 Plano de Desenvolvimento Regional 2000-2006, PDR
46 Magyarázatként: a portugál Közösségi Segítségnyújtási Keret (QCA) és a Regionális Fejlesztési Terv (PDR) négy
fő  prioritása  megegyezik.  A humánerőforrás-fejlesztéssel  kapcsolatos  Operatív  Programot  az  1.  számú  prioritás
alapján  –  tehát  a  portugál  társadalom képzettségi  szintjének  emelése,  a  foglalkoztatás  és  a  társadalmi  kohézió
erősítése prioritás szerint – operacionalizálták és végezték el a beavatkozásokat.
47 A Quadro Comunitário de Apoio,  QCA, tehát a Közösségi Segítségnyújtási Keret prioritási  rendszere két ágra
osztható: szektorális, illetve regionális fejlesztésekre. A regionális fejlesztések a hét régióra lebontott  fejlesztéseket
jelentik.



2. Képzés,  foglalkoztatás,  társadalmi  felzárkózás:  megelőzni  a  munkanélküliség

kialakulását,  a  munkanélküliség kezelése,  csökkentése,  minimalizálni  a  tartós

munkanélküliség  kialakulásának  kockázatát,  megkönnyíteni  a  (re)integrációt,

külön tekintettek a tartós munkanélküliekre.

3. A tudomány, technológia, innováció területén: a tudományos újítások átvétele,

alkalmazása,  az  innováció  fejlesztése,  a  tudományos  kultúra  és  technológiai

kutatások fejlesztése, tervezése, értékelése.

4. Információs társadalom: az információs technológiák alkalmazása, fejlesztése, a

folyamatos hozzáférhetőség javítása, a szélessávú Internet kapcsolat fejlesztése.

5. Egészségügy:  az  egészséges  életmód  elterjesztése,  az  életminőség  javítása,

különös  tekintettel  a  veszélyeztetett  csoportokra,  valamennyi  portugál

állampolgár számára biztosítani a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz való

hozzáférés esélyét.

6. Kultúra:  erősíteni  a  lakosság  kulturális  ismeret-szintjét,  mint

foglalkoztatási/alkalmazhatósági  faktort,  növelni  a  kulturális  értékek,

intézményekhez való hozzáférés területi egyenlőségét.

A bevezetőben szerepel, hogy a portugál fejlesztési elképzeléseket, illetve az OP-at a

regionális fejlesztési programokra fűzték fel. Két ilyen átfogó terv készült: a Regionális

Fejlesztési Terv (PDR) és a Nemzeti Gazdasági és Szociális Fejlesztési Terv48. Utóbbi

terv a szociális kirekesztés elleni harcot célozza meg, amelyhez öt célt határozott meg.

Az ezzel kapcsolatos értékelés paramétereit szintén táblázatban foglalták össze. Majd

megvizsgálták a PNDES öt nagy céljai49 mennyire feleltethetőek meg az a PDR terv

három prioritási céljával50. 

Az  1.  számú  prioritáshoz  –  tehát  a  portugál  társadalom  képzettségi  szintjének

emelése,  a  foglalkoztatás  és  a  társadalmi  kohézió  erősítése  célhoz  –   kapcsolódó

Operatív Program a Foglalkoztatás, Képzés és Szociális Felzárkóztatás51 néven fut. Az

OP három stratégiai célt tűzött ki: 

48 Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, PNDES
49 Az  átfogó  PNDES  terv  öt  célkitűzései  az  alábbiak:  1.  A  portugálok  képzettségi  szintjének  növelése,  a
foglalkoztatás és a szociális kohézió növelése, 2. A termelési aktivitás növelése a jövőre nézve, 3. Területi értékek
elfogadása,  növelése,  gazdaságföldrajzi  területen,  4.  Előmozdítani  és  fejleszteni  a  régiók  tartós  fejlesztését,  a
vidéki/városi lakosság életszínvonalának emelése, 5. Garantálni egy emelt szintű tartós szociális biztonságot
50 A PDR terv három prioritási alapja az alábbi: A. Humán Potenciál, B. Termelői Aktivitás, C. Területi Rendszer.
51 Portugálul a program neve: Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social, POEFDS. 
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1. Preventív  beavatkozások  a  munkanélküliség  kialakulását  megelőzendő,  aktív

foglalkoztatáspolitikai eszközök biztosítása az érintett csoportok számára. 

2. A  kockázatok  csökkentése,  elsősorban  a  tartós  munkanélküliség  kialakulása

érdekében,  különös  tekintettel  a  fiatal  munkanélküliek  munkaerő-piaci  (re)

integrációjára.

3. A  társadalmi  reintegrációt  elősegítő  támogató  beavatkozások  a  tartós

munkanélküliség miatt  kiilleszkedő  társadalmi  csoportok  számára.  Elsődleges

célcsoport  a  szegények.  A  beavatkozásokat  a  szociális  biztonsági  rendszerek

erősítésével kombinálják.

Az Operatív Program beavatkozásait az alábbi hat prioritás mentén határozták meg:

1. Minőségi képzés nyújtása és átmenet az aktív életre

2. Az egész életen át tartó képzés, adaptáció

3. A közszektor modernizációja

4. Hatékony  és  aktív  munkaerő-piaci  politikák  és  szakképzés,  továbbképzés

nyújtása

5. Társadalmi felzárkóztatás

6. Technikai segítségnyújtás.

2.4.1. Az Operatív Programban használt indikátorok

Az alábbiakban összefoglaljuk  az  Operatív  Program a  Foglalkoztatás,  Képzés  és

Szociális  Felzárkóztatás  programban  használt  indikátorokat.  Az  OP-ban  a

beavatkozások  összeállításánál  SWOT  analízis  segítségével  felmérték  a  helyzetet,

elemezték  az  előző  finanszírozási  periódusban  elért  eredményeket,  valamint  az  OP

külső, illetve belső koherencia-rendszerét is egybevetették.

Az  OP  összeállításánál  először  felmérték  a  munkaerő-piaci  adottságokat,  majd

bemutatták a munkanélküliség portugál folyamatát, valamint annak társadalmi vetületét.

Ezt  követően  az  intézményi  megoldásokat  írták  le,  amit  a  politikai  lehetőségek,

környezet leírása követett, végül a 2000-2006 közötti periódusban a Strukturális Alapok

által  biztosított  források  és  fejlesztési  lehetőségek  következtek.  Végül  a  helyzetet

SWOT analízisben ábrázolták.

Ezt követően egy mátrixban a beavatkozások prioritásai mellé rendelték a célokat.

Ez alapján a beavatkozásoknál négy konkrét prioritást határoztak meg:



1. Munkahelyteremtés, 

2. A  foglalkoztatottak  képzésének  segítése  a  helyi  szinteken,  és  a  társadalmi-

gazdasági mezőben,

3. Hatékony foglalkozatási és képzési politikák előmozdítása, szervezése

4. A társadalmi felzárkóztatás elősegítése

Ezeket a program-célokat ezt követően tovább részletezték, a korábban említett hat

beavatkozás-prioritás alapján52. Ezt követi a mértékek és az akció-típusok egymás mellé

rendelése, illetve a támogatásban részesülők versus mértékek egymáshoz párosítása53. A

várt hatásokat is hasonlóképpen tervezték meg, egészen a végrehajtó szintekig leírva az

elképzeléseket,  s  a  korábbi  QCA  II.  finanszírozási  időszak  prioritásait  és

összehasonlították az aktuális tervekkel.

Ez  alapján  a  vizsgálat  összegyűjtötte  az  OP  különböző  indikátor-szettjeit.  Az

alkalmazott kontextus-indikátorok hasonlítanak a korábbiakban tárgyalt országokéhoz: a

foglalkoztatásnál az életkor-csoportok és nemek szerinti foglalkoztatási ráta, valamint

annak összehasonlítása. Szemben a korábban elemzett országokkal54, a Portugál OP nem

részletezi  a felhasznált indikátorokat. Pontosabban, a cél-eszköz viszonylatban csak a

hátrányok okait világítja meg, s ezekhez esetenként néhány indikátort is feltüntetve. Így

felsorolja a foglalkoztatás-szerkezet sajátosságait,  a KKV-k, munkaerőkínálat/munka-

nélküliség szerkezetével kapcsolatos speciálisan portugál sajátosságokat sorolja fel az

OP.  Ezek  az  egyes  területeken  tapasztalható  a  alulfoglalkoztatottság,  a  strukturális

munkanélküliség,  a  munkaerő,  aktív  munkaerő  kompetencia-készség  hiánya.  Az  is

speciálisan portugál probléma, hogy az országban a gazdaságban túlnyomó szerepe van

a textiliparnak – mely jelentősen rontja  a munkaerő,  különös tekintettel  a KKV-kre.

Szintén portugál sajátosság, a viszonylag alacsony munkanélküliséggel együtt járó fiatal,

szakképzetlen munkanélküliek magas száma). 

Itt  áttekintik  a  Képességek/Képesítés  területet.  Ehhez  a  képességszintet  –  a

képzettség alapján -  a  népességszerkezet  szerint  mérik  fel,  összehasonlítva  az  uniós

átlagokkal,  nemek  szerint.  Emellett  a  fiatal  munkanélküliséget  –  amihez  a  fiatal

munkanélküliség mutatóit vették alapul – is felmérik. A felméréséből nem marad ki a

felnőtt  munkanélküliség,  valamint  a  társadalmi  kirekesztés  és  szegénység,  s  a

52 Emlékeztetőül: 1. Minőségi képzés nyújtása és átmenet az aktív életre, 2. Az egész életen át tartó képzés, adaptáció,
3.  A  közszektor  modernizációja,  4.  Hatékony  és  aktív  munkaerő-piaci  politikák  és  szakképzés,  továbbképzés
nyújtása, 5. Társadalmi felzárkóztatás, 6. Technikai segítségnyújtás
53 Külön-külön rendszerezve az állami-, illetve a helyhatósági intézményrendszerbe tartozó támogatott csoportokat, s
másik csoportba jelentették meg a privát szféra klientúráját.
54 Elsősorban a két angolszász országgal.
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produktivitás  áttekintése.  Indikátorként  szerepeltetik  a  hosszú  távú  munkanélküliség

súlyát, a regionális eloszlását.

2.4.2. Források

Az EUROSTAT, EUROPE Selected Statistics, illetve portugál munkaerő-felvételi

adatok, Statisztikai Hivatal. Ezek alapján megállapítható, hogy az indikátorok előállítása

nem költséges: részint a feltüntetett források átfogó statisztikák (így nem kellett külön

felméréseket végezni), másrészt nem készültek részletes becslések sem a tervekhez, ami

szintén mérsékli a költségeket.

2.4.3. A programok értékelési rendszere, szintetikus analízis, kilátások

Mint a fentiekből kiderül, gyakorlatilag a portugál OP-ban nem tüntettek fel részletes

indikátortáblázatokat, forrásmegjelöléssel, nem készültek becslések sem a hosszú távú

tervek  eredményességét  illetően,  mint  más  országoknál,  az  OP  sokkal  inkább  arra

koncentrált, hogy áttekintse: a számos regionális, illetve nemzeti stratégiák, hol, milyen

pontokon  találkoznak.  Ez  érthető  is,  hiszen  Portugáliának  egyszerre  mindkét  uniós

elvárásnak  meg  kell  felelnie:  fel  kell  zárkóznia  a  foglalkoztatás,  oktatás,  képzés

szektorokon belül az uniós szinthez, valamint a regionális különbségeket gyors ütemben

kell eliminálnia. Ezért az átfogó Közösségi Segítségnyújtási Keretben (QCA III.), illetve

a regionális fejlesztési tervben (PDR 2000-2006) igazán részletes indikátor-táblázatokat

sorolnak  fel,  s  ezekből  hasznos  becsléseket  is  végeztek,  amelyek  később  a

beavatkozások operacionalizálásánál fontos szerepet játszanak55. A portugálok a célok

meghatározásához,  valamint  az  eszközök  meghatározásához  alkották  meg  az

úgynevezett Emberi Erőforrás Összetett Indexeket. Ez azt jelenti, hogy megvizsgálták az

előző  finanszírozási  periódusban  megvalósított  fejlesztések  eredményességét  (a

vizsgálat  esetében  1997-es  adatokat  vették  bázisként),  annak  érdekében,  hogy  a

következő – tehát a jelenleg aktuális – finanszírozási periódusban módosítani tudják a

programok  irányát.  Az  alábbi  táblában  ábrázolták  az  úgynevezett  Humánerőforrás-

fejlesztési  Összetett  Indexet,  amely  egy  fontos  teljesítmény-indikátor:  segítségével

mérhető  a  programok  hatásossága.  Az  összetett  indikátor  komponensei  a  Várható

55 Apró módszertani-magyarázó megjegyzés: a Keretben (QCA III.) ismertetik e számítások eredményeit, ugyanakkor
a számítások alapját jelölő indikátorokat, valamint a számításokat a regionális fejlesztési tervben (PDR) ismertetik.



Élettartam Index, az Analfabetizációs Index, a Komfort Index56, valamint az egy főre

jutó GDP Index.

A Humánerőforrás-fejlesztés Összetett Indexe (ICDH)
Relatív Pozíció a NUTS2 Régióknál  1997

ICDH Várható Élettartam
Index

Analfabetizá-
ciós Index 

Komfort Index Az egy főre jutó
GDP Indexe

Lisszabon-Tejo
Völgye (LTV)

Alentejo LTV LTV LTV

Portugália Központ Azori-szigetek Azori-szigetek Algarve
Algarve LVT Észak Portugália Portugália
Észak Portugália Portugália Madeira Észak
Központ Észak Algarve Észak Központ
Azori-szigetek Algarve Központ Központ Alentejo
Madeira Azori-szigetek Madeira Algarve Madeira
Alentejo Madeira Alentejo Alentejo Azori-szigetek
Forrás: DPP 

A táblázatban egyszerre ábrázolták a különböző régiókat fejlettségi szintjeik szerint,

melyben  szerepelnek  a  négy  komponensből  aggregát  indikátor  (ICDH)  mérési

eredményei valamennyi régiónál,  s  ezt  komponensenként  külön-külön is  bemutatták.

Mint az az adatokból kiderül:

- Valamennyi használt indikátor alapján egyértelmű, hogy a legfejlettebb régió a

Lisszabon és Tejo Völgye régió;

- Ennek ellenpontja a szárazföld déli részén található Alentejo régió, valamint a

két autonóm régió, azaz az Azori-szigeteki és Madeira-szigete régiók mutatják a

legjelentősebb elmaradást valamennyi vizsgált indikátor alapján.

- Néhány indikátor esetében statisztikailag váratlan variációk keletkeztek: így az,

Alentejo  és  a  Központi  régió esetében a  várható  élettartammal  kapcsolatban,

vagy az analfabétizmussal kapcsolatban az Azori-szigeteknél a mérések a vártnál

kedvezőbb értékeket mutatnak.

A négy komponensből összeállított indikátor mérési eredményeit külön táblázatban

szerepeltetik.

56 A Komfort-index azt jelenti,  hogy a teljes populációból  a népesség milyen arányban fér hozzá a csatornázott,
folyóvízhez, az elektromos áramhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz. A bázis az 1997-es szint. (100 %)
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Az Emberi Erőforrás-fejlesztés Összetett Indexe
A Globális Fejlődési Deficit (%)  1997

Régió Deficit mértéke
Észak 20,3
Közép 21,2
Lisszabon és a Tejo Völgye 13,2
Alentejo 24
Algarve 19,7
Azori-szigetek önálló régió 22
Madeira önálló régió 23,6
Összesen 18,4
Forrás: DPP.

Az elemzők  a  hiányosságokat,  alacsony hatásfokú intézkedéseket  is  összegezték.

Megállapították, hogy a jövőben növelni kell a regionális koncentráltságot, jobban kell

megfogalmazni,  megtervezni  a  nemzeti-regionális  forráselosztást,  ami  a  PDR 2000-

2006 közötti program esetében stratégiai fontosságú.



TÁBLA

Cluster-osztályozás az EU tagországok között (1)

Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1996 Írország

Aus, N., Ol, EK,
S., Portugália

B, D, F, Fr, H,
Svédo.

Görögország

1995 Író, Finnország Bel, Fra, N, Hol,
N, A, S, EK, Sue

Ol.,
Portugália

G

1994 Író, Egyesült
Királyság, Dánia Bel, Fra, N, H.,

Fin

A,O, Sue Esp,
Portugália

G

1993 D, I, H A, EK
N, Fr, B, F, Ol, S,

Svédo

Portugália G

1992 Írország H
N, Fr, A, B, D

S EK, F, Svédo O, Portugália G

1990 N., A, Ir, Holl. Fr, B, D, Svédo EK, F S O Portugália Gre
1988

Fra, Bel, EK, Sp,
Fin

N, A, H D, I, Svédo Ol. Portugála G

1986 Dán N, A, F, H F, B, EK, Svédo Ol, S I G
1984 N, H A, F, Svédo, EK B, Fr D O, S, I G Portugália
1982 A, F EK N, H Fr, S, B, Svédo O, D, I, G Portugália
1980 Fin N, A H, B EK, S, D, Svédo I, G, I, 

Portugália
Módszertani  megjegyzés:  a  csoportok  maximális  száma 10,  ám a  kutatók  magyarázata  szerint,  a  csoportok  nagyságát  megválaszthatnák  véletlenszerűen is  ágy,  hogy az  eredmények nem
változnának. A két egymást követő cluster ebben az 1-10-ig terjedő skálában erős közvetlen kapcsolatot mutat. Érdekesség, hogy noha a hangsúly inkább a konvergenciára van helyezve, mint a
munkanélküliségre,  ennek  ellenére minél  közelebb kerülünk  az 1.º  clusterhez  vagy az országhoz,  az tapasztalható,  hogy egyre csökken  a munkanélküliség a  megfigyelt  gazdasági  mutatók
mértékében.  Forrás: OCDE.
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ÖSSZEHASONLÍTÓ INDIKÁTOR-TÁBLA

Demográfiai Indikátorok, Portugália öt szárazföldi, két szigeteken lévő régiói szerint
EU15 Portugália Észak Közép L.T.V. Alentejo Algarve Azori-szigetek Madeira

1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997
Laksűrűség (lakosság./Km2) 115,8 117,6 107,5 108,3 164,2 167,0 72,4 72,3 276,3 278,0 19,9 19,2 68,8 69,5 102,4 104,4 326,8 332,0
Születési Ráta %0 11,2 10,8* 11,5 11,4 12,8 12,3 10,2 10,2 10,9 11z 9,0 9,0 11,3 11,0 15,5 14,4 13,7 12,1
Szintetikus Termékenységi Index 1,46 1,44* 1,52 1,46 1,55 1,47 1,44 1,38 1,48 1,48 1,40 15,2 16,9 16,5 24,9 23,9 22,6 21,4
A fiatal lakosság súlya a népességen
belül (0-14 év), (%)** 17,8 17,4 18,4 17,6 20,4 19,4 17,5 16,6 16,6 15,9 16,1 15,2 16,9 16,5 24,9 23,9 22,6 21,4
Az  idős  népesség  súlya  (65  vagy
idősebb) (%)** 15,2 15,6 14,2 14,7 11,9 12,3 17,3 17,7 14 14,7 20,2 20,9 17,9 18,1 12,3 12,2 11,7 12,0
A Fiatalok Függési Indexe ** 26,5 26,0 27,4 26,0 30,1 28,4 26,8 25,2 24 23,0 25,2 23,8 26 25,1 39,7 37,5 34,3 32,1
Az Idősek Függési Indexe ** 22,7 23,3 21,1 21,7 17,6 18,0 26,5 27,0 20,2 21,2 31,8 32,6 27,4 27,7 19,5 19,1 17,8 18,0
Elöregedési Index ** 85,5 89,5 77,1 83,5 58,6 63,6 98,8 107,0 84,5 92,1 125,8 137,3 105,6 110,3 49,3 50,9 51,9 55,9
Családszerkezet az EU 12 tagországában
(1994) (1)

–egy fővel 10,3 4,4 Nincs adat.. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
– egyszülős 5,8 6,2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
– házas, gyermektelen 17,3 11,6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
– házas, gyermekes 55,2 59,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
– egyéb 11,4 18,9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Az  egy  családra  jutó  átlagos
személyszám  1994-1995 2,6 3,0 3,2 2,9 2,8 2,7 2,7 3,4 3,4
   * EUROSTAT becslések. ** Az 1997-es idősor-oszlopokban szereplő értékek 1995-re vonatkoznak. (1) Bref Statisztika 1996-1995
Forrás: EUROSTAT  Demográfiai Statisztikák 1997; Bref Statisztikák 1998-1999; INE (Portugál Nemzeti Statisztikai Hivatal)  A rezidens lakosságra mért becslések.
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A fentiekben bemutatott  két  tábla  szintén  nem az  OP-ban  szerepel,  hanem az  átfogó regionális

fejlesztési  tervben.  Ám  ennek  eredményeit  valamennyi  dokumentumban  felhasználták,  s  a  célok

megfogalmazásánál is  használták.  A Cluster-analízis  alapján egyértelműen végigkövethető Portugália

felzárkózási folyamata, amely tábla az előző finanszírozási periódus közepe-vége körüli adatok alapján

készült.  Az  indikátor-tábla  igen  átfogó,  amely nélkülözhetetlen  a  luzitán  felzárkózás  megvalósítása

érdekében.

2.4.4. A kontinentális régiók fejlesztésének stratégiai céljai

A fejlesztési  tervekben stratégiai fontosságúként  jelölték meg az öt szárazföldi  régió fejlesztését,

amelyekhez az operatív intézkedéseket is hozzárendelték. Az intézkedések stratégiai céljait a szárazföldi

régión  belül  két  csoportra  lehet  osztani,  az  adottságok  alapján:  a  fejlettebb  Lisszabon-Tejo  Völgye

régióra és a több négy, elmaradottabb régió fejlesztésére. Az eredményeket értékelve megállapították,

hogy  a  beavatkozások  stratégiailag  összehangoltak,  transzparensek,  nincsenek  felesleges  átfedések.

Emellett kiemelték, hogy a feladatok összefogásában a közigazgatásnak hangsúlyos szerepe van, ám a

megvalósítást  decentralizált  módon,  a  helyhatóságokkal  közösen,  összehangoltan  kell  végrehajtani.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a területi fejlesztésekre, a

helyi,  speciális  igények  felmérésére.  Elvárás,  hogy  a  programok  a  területi  igényekre  rugalmasan

reagáljanak.  Ezt  azért  is  fontos,  mivel  jelenleg  Portugáliára  nem  lehet  egy  „egységes”  sematikus

fejlesztési modellt szabni.
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3. A magyar Operatív Program indikátorai

A vizsgálatunk a négy uniós tagállam mellett áttekintette a Magyar Köztársaság Emberierőforrás-

fejlesztéssel foglalkozó Operatív Programját57 is azt kutatva, milyen indikátorokat használtak fel ennek

készítése során. A magyar tervben összesen hat prioritást jelöltek meg: 

1. Az aktív munkaerő-piaci politikák, lehetőségek kihasználása

2. A hátrányos helyzetűek társadalmi kirekeszttettek munkaerő-piaci reintegrációja

3. Oktatás és képzés az egész életen át tartó tanulás politikája alapján

4. Adaptáció, vállalkozás-fejlesztés

5. Az oktatás, szociális intézmények és az egészségügy szolgáltatási infrastruktúrájának fejlesztése

6. Technikai segítségnyújtás

A  program  tartalmazza  az  általános  helyzet  leírását,  az  elképzelések  koherencia-analízisét,  a

finanszírozási  tervet,  valamint  annak értékelését.  Meg kell  említeni,  hogy az  összefoglaló indikátor-

táblák  előtt58 számos  hasznos  tábla  található  az  általános  helyzetleírás  céljából.  Az  anyag  fontos

információkat tartalmaz táblázatos formában is. Így megtalálhatóak a gazdasági fejlettségre (kontextus-

indikátorok, makro adatok), a munkaerő-piac szerkezetére, a munkanélküliek korosztályi megoszlására,

a  foglalkoztatottak  szektorális  bontásáról  szóló  adatok,  több  régiók  szerint  is  bemutatva.  A

rendszerváltást  követő  időszakban  (1999-2002  között)  a  foglalkoztatottak,  munkanélküliek

képzettségbeli szintjéről is külön táblázat készült, valamint a különböző állami támogatások eloszlásáról

is.

A jelen kutatás témájába vágó indikátorokról a táblázatok ismertetésénél ejt szót a tanulmány. Ezen

belül  három tábla  készült:  a  Kontextus-indikátorokról,  a  Program-szintű  indikátorokról,  valamint  a

Prioritás-szintű  indikátorokról.  E  három  indikátor-tábla  azonban  nem  tartalmaz  olyan  speciálisan  a

hatásfok/eredmény mérésére alkalmas indikátor-szettet, amely alapján egyértelműen le lehetne mérni az

intézkedések hatásfokát, s ezáltal értékelni, vajon megfelelően voltak-e célozva a beavatkozások. Ugyan

a program szintű indikátorok esetében már főképp arányokat – ezáltal teljesítmény mérésére alkalmas

rátákat  –  lehet  találni,  ám  a  későbbiekben,  a  prioritás-szintű  indikátorok  esetében  már  csupán  a

programokban  résztvevők  száma  szerepel  az  indikátor  táblázatban.  Az  egyes  prioritások  mellé

mindössze néhány változó van alárendelve, amelyek kevésbé alkalmasak a hatásvizsgálat elvégzésére

(ráadásul  a  megfogalmazás  általános,  ezért  kétséges  a  speciális  csoportok  felmérése).  Az  adatok

forrásául általában nemzeti szintű adatok, bizonyos esetekben regionális, valamint nemek szerinti bontás

is megtalálható. Ám a munkaerő-kínálat, illetve foglalkoztatás politika szempontjából nagyon értékes

képzettségi változók nem találhatóak meg az indikátor-táblázatban. Ez egyben azt is jelenti,  hogy az

57 Human Resources Development Operational Programme 2004- 2006.
58 A 134. oldaltól a dokumentum utolsó néhány lapjáig. 
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adatok,  indikátorok  előállítása  nem  ró  pluszköltséget  a  végrehajtó  szervezetre.  Ugyanakkor  nem

találhatóak speciális számítások, becslések az OP-ben.

Az  OP  azonban  nem  rendelkezik  a  programokhoz  kapcsolható  erőforrás  indikátor

(pénzügyi/finanszírozási,  emberi,  anyagi/materiális,  szervezeti,  vagy  szabályozási  területére

vonatkozóan),  kimenet-indikátor  (a  tevékenységéből  származó  termék/eredményre  vonatkozó),

eredmény-indikátor (a közvetlen eredmény/nyereségre vonatkozóan), illetve hatás-indikátor (a program,

beavatkozás  hatásra,  közvetett  eredményre  vonatkozó)  mérési  és  közlési  szettekkel.  Ez  igen  súlyos

hiányosság,  ugyanis  jelen  formában  nincs  olyan  információs  forrás  beépítve,  amelyik  maguknak  a

programoknak a működését, azok hatékonyságát és hatásosságát bemutatná. Ennek hiánya a terv hosszú

távú működését is veszélyeztetheti.

Meg kell  jegyezni,  hogy az indikátor rendszer kidolgozása során nem támaszkodtak a társadalmi

indikátor „mozgalom” hazai eredményeire sem. E „mozgalom” három hullámban fejlődött arra a szintre,

hogy manapság szinte minden nemzetközi szervezet és integráció, sokszor egymással is harmonizáltan

kibocsát ilyen szetteket. Sok ország, e tekintetben a skandináv országok járnak az élen, maga is készít és

rendszeresen publikál ilyen a társadalom alapvető jellemzőit leíró rendezett és standardizált információ-

halmazt. Ezekhez a nemzetközi trendekhez a magyar statisztikai, szociológiai szakma időben, sőt nem

egyszer trend építőként, csatlakozott. Ha neveket akarunk említeni, Andorka Rudolf az akit feltétlenül ki

kell emelni, hisz az ő irányításával kezdődtek a KSH-ban az ilyen jellegű munkák több, mint harminc

évvel  ezelőtt.  A  KSH  mellett  több  más  intézmény  is  részt  vesz  a  társadalmi  jelzőszámok

kidolgozásában,  mind  komplett  szettek,  mind  pedig  részterületekre  vonatkozó  információk

előállításával: e helyütt a közgazdaságtudományi egyetem Szociológia tanszékét és a TÁRKI-t említjük.

Az indikátorokkal  kapcsolatosan az egyik legfontosabb kívánalom, hogy időbelileg és társadalmi

aggregátumok (társadalmi csoportok, régiók stb.) között összehasonlítható legyen. Egyetlen időpontra

vagy csoportra  vonatkozó  statisztikai  adat  nem indikátor.  A jól  megválasztott  mutatószám rendszer

azonban alkalmas a jelenségek, tendenciák megfigyelésére – elemzésre, a változások előrejelzésére –

tervezésre,  alternatívák,  prioritások  megadására  –  orientálásra,  és  döntések  társadalmi

következményeinek értékelésére – monitoringra. Természetesen az OP „hatóköre” által lefedett terület

kisebb,  mint  a  társadalmi  jelzőszámok  teljes  felülete,  mindazonáltal  a  közös  metszet  tekintetében a

meglevő eredményeket mindenképpen be kellene építeni az OP indikátor rendszerébe is.
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Monitor indikátorok5959

1  Kontextus indikátorok
Indikátor Definíció Forrás Bázis

(2002)
EU

növekedés
Megjegyzés

Real GDP növekedési ráta A reál GDP növekedési ráta, rögzített
árakon (az 1995. évi bázison) 

Központi Statisztikai
Hivatal (KSH),
EUROSTAT

3.3%

Munkaerő produktivitás GDP a Vásárlóerő Paritásban/ per
ledolgozott órában (EU15=100)

KSH, EUROSTAT

Inflációs ráta A Harmonizált Fogyasztói Árindex Éves
százaléka (HICP) 
(éves növekedés)

KSH, EUROSTAT
5.3% 2.3%

Nemek közötti rés Átlag havi bruttó órabér nőknél/ Átlag havi
bruttó órabér férfiaknál

KSH, EUROSTAT 84 % (1999)

Adóráta az alacsony
jövedelműeknél

Jövedelemadó a bruttó jövedelemre vetítve,
beszámítva a (munkáltatói és munkavállalói)
tb-járulékok.

KSH, EUROSTAT 37.7 (2001)

Az oktatásra fordított
közkiadások

Az oktatásra fordított teljes közkiadások a
GDP százalékában

KSH, EUROSTAT
5.2 % (2001) 5.1%

59 A Monitor-indikátorok az ex-ante értékelő csoporttal közösen készült.
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2  Program szintű indikátorok
Indikátor Definíció Szint Bontás Forrás Bázis (2002) Cél

(2006)
EU-15 (2002) Megje

gyzés
Foglalkoztatási ráta Nemzeti Total KSH 56,2 64,1

Férfi KSH 62,9 73,1
Nő KSH 49,8 55,0

Közép-Magyarország Total KSH 60,9
Közép-Dunántúl Total KSH 60,0
Nyugat-Dunántúl Total KSH 63,7
Dél-Dunántúl Total KSH 51,6
Észak-Magyarország Total KSH 50,3
Észak Alföld Total KSH 49,3
Dél Alföld Total KSH 54,2

Munkanélküliségi ráta Nemzeti Total KSH 5,8 7,6
Férfi 6,1 6,8
Nő 5,4 8,6

Közép-Magyarország Total KSH 3,9
Közép-Dunántúl Total KSH 5,0
Nyugat-Dunántúl Total KSH 4,0
Dél-Dunántúl Total KSH 7,9
Észak-Magyarország Total KSH 8,8
Észak Alföld Total KSH 7,8
Dél Alföld Total KSH 6,2

Fiatal
munkanélküliségi ráta

Nemzeti KSH 12,6

Tartós
munkanélküliségi ráta

Az összes tartós munkanélküli (12
hónapnál több) a teljes magyar
aktív 15-64 –év közötti lakosságra
vetítve. Harmonizált idősorok

Nemzeti KSH, Nemzeti
Munkaügyi

Hivatal

A korán iskolát
elhagyók, akik nem
vesznek részt
képzésben 

Az a 18-24 év közötti, aki nincs
képzésben és középfokúnál
alacsonyabb végzettségűek %.

Nemzeti 18,9

Az egész életen át
tartó képzés

A lakosság százaléka, a 25-64 év
korosztályon belül, akik
oktatásokon, képzéseken vesznek
részt. (Felnőtt résztvevő több mint
4 hetet részt vett a tréningen)

Nemzeti KSH 8,4
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3  Prioritás szintű indikátorok

Indikátor Definíció Szint Rész Forrás Kiadások
(2004-2006) Megjegyzés

1. PRIORITÁS
Az aktív foglalkoztatási
programokban résztvevők száma

A hivatalos Munkaügyi
Szervezet által meghirdetett
aktív programokon résztvevők
teljes száma

Nemzeti total
Férfi
Nő

Nemzeti
Munkaügyi

Hivatal 

25,000

Új hivatalok száma, ahol
bevezetik a modellt

Nemzeti NMH 60

A női résztvevők száma a
támogatott programokban

Nemzeti total

2. PRIORITÁS
A hátránnyal élő személyek
száma a támogatott
foglalkoztatási programokban 

Nemzeti 11,000

A tanár és szociális munkás
résztvevők száma a képzésben 

Nemzeti 1,200

3. PRIORITÁS
A további képzésben résztvevő
tanárok száma Nemzeti 23,000

Új módszerek és önéletrajz száma Nemzeti 700
4. PRIORITÁS
A résztvevő vállalkozók,
önfoglalkoztató vállalkozók
száma a Szociális Alap
tréningjein

Nemzeti

90,000

Új módszerek és önéletrajz száma
a felnőtt képzésben Nemzeti 300

5. PRIORITÁS
Az új/felújított oktatási
könnyítések száma Nemzeti 150

A támogatott szociális ellátások
száma Nemzeti 210

Az új/felújított
egészségközpontok száma Nemzeti
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4. Konklúzió

A vizsgálat négy uniós ország (az Egyesült Királyság, Írország, Spanyolország és

Portugália)  által  a  humánerőforrás-fejlesztés  Operatív  Programokban  használt

indikátorokat vizsgálta. Emellett ismertette a nemrégiben elkészült magyar program ide

vonatkozó részeit. Az eredmények azt mutatják: a két angolszász ország OP-rendszere

valamelyest  kiforrottabb,  áttekinthetőbb.  Ez  a  már  magasabb  fejlettségi  szint

következményeiből származhat.  A brit  és ír  tervek közös vonása,  hogy az indikátor-

táblázatok nem csupán az állapotfelmérést (kontextus indikátorok segítségével) végzik

el,  hanem  törekednek  (a  program-indikátorok  alkalmazásával)  a  beavatkozások

eredményességének  mérésére  is.  Mivel  a  források  alapján  az  ír  terv  gyakoribb

mintavételt alkalmazott, ezért ez a programok célzottságán is javít. Tény, hogy Írország

esetében az előző finanszírozási periódusban dinamikus ütemben, a kohéziós országok

közül  kiemelkedő eredményekkel hozta be lemaradásainak jelentős  részét,  amelyet a

képzés/oktatás/kutatás területén történt beruházások, programok segítettek. Másrészt a

két  angolszász ország a felhasznált  indikátorok forrásaiban is  „egyediek”. A korábbi

gyarmati  múltból,  illetve  az  emigrációnak,  ki-  és  bevándorlásnak  köszönhetően

speciálisan „sokszínű” a két ország munkaerő-kínálata. A két országban elterjedt igen

részletes,  speciális  munkaerő-felvételek  (végzettség,  lakóhely,  életkor,  etnikai

hovatartozás)  segíthetik  a  reintegrációs  politika  hatékonyságát.  Emellett  a  két

angolszász  ország  megpróbálkozik  a  nehezen  felmérhető  csoportok  mérésével,

becslésével  (szegények hajléktalanok, szenvedélybetegek,  fogva tartottak stb.),  amely

szintén javíthat a beavatkozások célzottságán. (Bár utóbbi becslések kevésbé pontosak.)

A két angolszász modell a programok tervezéséhez saját becsléseket is végzett. 

A  másik  két  vizsgált  ország  anyagai  akár  az  angolszász  OP-k  ellenpontjai  is

lehetnének. Nyilvánvalóan a legnehezebb helyzetben Portugália van, ami a fejlesztési

tervek  speciális,  regionális  gondolatmenetén  is  látszik.  Szintén  a  portugál  tervek  a

legösszetettebbek, hiszen az országnak párhuzamosan kell terveznie: országon belül is

meg kell szűntetni az egyenlőtlenségeket, s jelentős bemaradást kell még behoznia, hogy

az unió közös piacán is szerephez jusson. Meg kell említeni, hogy mindkét mediterrán

ország esetében maguk a humánerőforrás-fejlesztést megcélzó OP-k viszonylag kevés

indikátort  tartalmaztak.  Igaz,  a  portugál  OP előtt  készített  átfogó nemzeti/regionális

61



stratégiák számos indikátort tartalmaztak, s a programok értékelése is szerepelt néhány

helyütt  a  tervekben.  A  spanyol  OP  szintén  viszonylag  kevés  eredmény-centrikus

indikátort  tartalmaztak,  ám ez  talán  a  meglehetősen  nagy területű  ország  regionális

szemléletű  elosztórendszerével  magyarázható.  Ezek  az  indikátorok  inkább  átfogóbb,

nemzeti, illetve a regionális statisztikákra, mérésekre hagyatkoztak.

A vizsgálat a magyar OP-t is áttekintette, mely alapján láthatóak a hasonlóságok és

különbségek.  Jelen  kidolgozottsági  szinten  a  konkrét  beavatkozásokhoz  rendelt

indikátorok hiányoznak, ezért a fejlesztések eredménye és hatékonysága nem mérhető, a

monitoring legfontosabb feladatának nem tud megfelelni.
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