
1. Hosszútávú gazdasági növekedési hatások 

1.1. Összefoglalás 

A nemzetközi tapasztalatok alapján – figyelembe véve az empirikus közgazdaságtani megfontolásokat 
is – a fejlesztéspolitikai intézkedések hosszútávú gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának ex-ante 
értékelésekor szem előtt kell tartanunk, hogy a fejlesztéspolitika hatása a hosszútávú gazdasági 
növekedésre parciális. Ez azt jelenti, hogy a növekedés ütemét, valamint a növekedés különböző 
komponenseit illetően is először fel kell építenünk azt a fejlesztéspolitikai hatásoktól független 
növekedési trendpályát, amelyhez képest a gazdaságpolitika az esetleges eltéréseket okozza. Ezen 
túlmenően, meg kell különböztetnünk az általános fiskális (és esetlegesen monetáris) politikai 
hatásoktól is az egyes fejlesztéspolitikai beavatkozások hatásait. Először tehát felrajzolunk egy olyan 
alappályát, amely a magyar gazdaság hosszabb távú növekedési trendértékét és ennek komponenseit 
fejezi ki (egyelőre praktikusan zéró fejlesztéspolitikai hatást feltételezve). Mivel a vizsgált, 2007-2013 
(illetve 2007-2016) közötti időszakban Magyarországon a legkevésbé sem hagyható figyelmen kívül, 
hogy a fejlesztéspolitika nem semleges fiskális politikai környezetben, hanem egy igen jelentős – és 
minden bizonnyal több évre elhúzódó, hatását hosszabb időn keresztül kifejtő – fiskális kiigazítással 
egyidőben kezd működni, második lépésben meg kell becsülnünk azt, hogy önmagában a fiskális 
kiigazítás mennyire téríti el a hosszútávú növekedést trendértékétől. Ennek során nemcsak a 
hagyományos keynes-i hatásokkal, hanem a fiskális kiigazítás ún. nem-keynes-i típusú hatásaival is 
számolnunk kell, amelyek az újabb keletű empirikus kutatások (pl. Rzońca és Ciżkowicz 2005) szerint 
kifejezetten jelentősek. A fejlesztéspolitika hosszútávú növekedésre gyakorolt hatását a fenti két 
tényező hatása utáni maradványként kísérelhetjük meg specifikálni. 

Az Operatív Programok alapján ugyanakkor csak mérsékelt megbízhatósággal tudjuk elemzésünket a 
tervezett mélységben és a szándékozott keretek között elvégezni. Ennek oka alapvetően az, hogy az 
indikátorok jó része (az Operatív Programok 2006. december eleji verzióiban is) technikai jellegű 
folyamatmutató, amelyek – miközben meglehet, a végrehajtás szabályszerűsége szempontjából 
informatívak – tartalmilag nem alkalmasak arra, hogy segítségükkel a hosszútávú gazdasági 
növekedési hatásokat mérni lehessen. Ezért az Operatív Programok várható hosszútávú hatásainak 
értékelésére részben erős – nem feltétlenül érvényesülő – feltevések megfogalmazásával, részben az 
Európai Bizottságnál használatos, elérhető makroszimulációs modellek megállapításainak, valamint az 
Európai Unióhoz korábban csatlakozott, kevésbé fejlett országok (és régióik) tapasztalatainak 
felhasználásával teszünk kísérletet. 

Kiindulásul elfogadjuk a eltételes konvergencia hipotézisét, vagyis azzal a feltevéssel élünk, hogy 
Magyarország az elkövetkező 10 évben folytatja felzárkózását az EU-15 országokhoz – azaz a magyar 
GDP-növekedés rendre meghaladja az EU-15 növekedését –, azonban a fizikai és a humán tőke 
állományának bővülése csak addig áll fenn, amíg el nem érjük az intézményi keretek (teljes tényező-
termelékenység, TFP) által lehetővé tett fejlettségi szintet. Ebben a megközelítésben az egyes 
Operatív Programok növekedési hatásainak értékelésekor azt az elvárást fogalmazhatjuk meg, hogy az 
OP-ok addicionális pozitív hatásokat fejtsenek ki a növekedés különböző tényezőire – tőke, munka, 
intézményi keretek (TFP) –, miközben minimálisak legyenek a fellépő helyettesítési és kiszorítási 
hatások. A ROP-ok és a növekedés kapcsolatát pedig az agglomerációs hatások ellensúlyozásának 
egyfajta kísérleteként foghatjuk fel. Itt a növekedési hatások oldaláról megfogalmazható elvárás 
egyrészt az, hogy a ROP-ok beavatkozásai ne erősítsék fel mesterségesen az amúgy is létező 
agglomerációs hatásokat (azaz a növekedési tényezők fokozott területi koncentrációját), másrészt ne 
olyan hatásokat generáljanak, amelyek következtében a nemzetgazdasági szintű növekedés lassulása 
árán menjen végbe a régiók között valamiféle kiegyenlítődés. 

f

A TIOP és a KözOP lényegében tisztán a beruházásokon keresztül fejthetik ki növekedési hatásaikat; a 
TÁMOP a munka és a humántőke – ha úgy tetszik, empirikus-bürokratikus megközelítésben nagyjából 
a foglalkoztatás, illetve a foglalkoztathatóság –, a GOP pedig döntően a teljes tényező-termelékenység 
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komponensein keresztül szándékozik addicionális növekedést generálni. A ROP-ok nyilvánvalóan 
eklektikusak, azaz több tényezőn keresztül gyakorolhatnak pótlólagos növekedési hatásokat. Az ÁROP 
és az EKOP részben a teljes tényező-termelékenységen keresztül, valamint részben a humántőke 
(ÁROP), részben pedig a beruházások révén (EKOP) hatnak. Sajátságos eset a KEOP: a 
környezetvédelem összefüggésében nem célszerű közvetlen növekedési hatásokkal számolnunk, 
legalábbis a konvencionálisan – és itt általunk is – használt GDP értelmében. Ugyanakkor valószínűleg 
nem elhanyagolhatók a (fenntartható) gazdasági jólét különböző mérőszámaira gyakorolt hatások. 

A hivatalos konvergenciaprogramból kiinduló potenciális kibocsátási előrejelzésünkkor figyelembe 
vettük, hogy a növekedési tényezők hozzájárulása a potenciális GDP-hez jelentősen változik a 
felzárkózó kelet-közép-európai országokban. Azt feltételezzük, hogy Magyarországon az időszak 
egészében a teljes tényező-termelékenységet (TFP) kifejező intézményi keretek javulásának 
növekedési hozzájárulása lesz a legerősebb, bár a tőke növekedéstámogató szerepe 2011-től 
lényegében azonos lesz a TFP-ével. Az előrejelzési horizonton belül, ahogy a gazdaság teljesítménye 
közelíti az intézményi keretek által lehetővé tett fejlettségi szintet, a potenciális növekedés 
fokozatosan lassul, a 2007-re becsült 4%-ról 3,6%-ra. A lassulás döntő oka minden bizonnyal a TFP 
apránként mérséklődő növekedési hozzájárulása lesz. 

A fiskális politika növekedésre gyakorolt hatását – az okozott kibocsátási rés szempontjából – két 
időszakra bonthatjuk. Feltételezzük, hogy 2007-2010 között sikeresen lezajlik a fiskális konszolidáció, 
mégpedig ún. orrnehéz kiigazítás formájában, vagyis a stabilizációs intézkedések zöme a 2007-2008-
as évekre koncentrálódik. Másrészt a 2011-2013 és a 2014-2016 közötti időszakra egyaránt semleges, 
tehát stabilitásorientált (nem restriktív, de nem is expanzív) fiskális politikát tételezünk fel. Mindennek 
hatására a 2006-ban még erősen pozitív kibocsátási rés 2007-2010 között érzékelhetően negatívba 
fordul, és majd csak az előrejelzési horizont utolsó éveire semlegesítődik. Itt kell megjegyezni, hogy az 
általunk feltételezett forgatókönyv erősebb nem-keynesi hatásokkal (s így 2006-2010 között kevésbé 
negatív kibocsátási réssel) számol, mint a 2006. decemberi konvergenciaprogram. Így – a 2007-es 
évet leszámítva – az EU-források bevonása nélkül 3-4% közötti növekedéssel számolhatnánk. A 
kiigazítás sajátossága, hogy a stabilizáció időszakában a beruházási ráta minden bizonnyal csökkenni 
fog, így várhatóan ellentmondásba kerül majd egymással az addicionalitás formális (jogi), illetve 
szubsztantív (közgazdasági) kategóriája. Számítanunk kell tehát arra, hogy Magyarország úgy teljesíti 
majd az addicionalitási követelményt, hogy közben csökkenti az uniós finanszírozáson kívüli 
beruházásait, vagyis kiszorítási hatások léphetnek fel, és szuboptimális irányba módosulhat a 
beruházások szerkezete. 

Az EU-források bevonására alapozó fejlesztéspolitika növekedési hatásainak értékelésekor egészen 
szélsőséges álláspontokkal találkozhatunk. Miközben a makroszimulációs modellek ex-post számításai 
a kilencvenes években jelentős, 1-3% közötti addicionális pozitív növekedési hatásokat mutattak ki az 
akkori kohéziós országokra, az empirikus ökonometriai vizsgálatok jóval csekélyebb, egyes esetekben 
zérushoz közelítő nagyságú hatást valószínűsítenek. A posztszocialista országok intézményi 
működésével szembeni szkepszis miatt az általunk referenciaként tekintett makroszimulációs modell, a 
Hermin-modell szerint becsült addicionális növekedési hatásokat az optimális intézményi működés által
kijelölt felső határokként tekintjük. Gács és Halpern (2006) számításai alapján a 2013-ig terjedő 
időszakra éves átlagban 1,1 százalékpont pótlólagos növekedési hatással, 2016-ig viszont már csupán 
0,4 százalékpontos addicionális növekedéssel számolhatunk. Még ennek a viszonylag szerényebb 
növekedési többletnek az elérése is feltételezi azonban a hatékony intézményi működést, mégpedig 
nemcsak formális (jogi), hanem szubsztantív (közgazdasági) értelemben is. 

 

,

Az Operatív Programok növekedési hatásait az egyes növekedési tényezők szempontjából értékeltük. 
A nemzetközi tapasztalatok, illetve az EU-forrásbevonás ex-post vizsgálata a kevésbé fejlett 
országokban egyöntetűen arra utalnak, hogy az optimális felhasználást feltételező – és ennek folytán 
jelentős pótlólagos növekedéssel számoló – makroszimulációs modellekkel szemben a tényleges 
növekedési hatások mind az országok, mind pedig a régiók szintjén lényegesen csekélyebbek. Ennek 
oka döntően az intézményi tényezők tökéletlensége. A beruházások esetében a makroszimulációs 
modellekben feltételezett produktivitás mellett és helyett sok esetben realisztikus a kiszorítási hatással 
számolni, ahogy erre már fent is utaltunk. 

Összefoglalva az Operatív Programoknak a növekedési tényezőkre gyakorolt hatásairól 
megállapíthatjuk, hogy inkább a beruházások  az innováció és a K+F, mintsem a humán tőke és a 
foglalkoztatás komponenseire lesznek pozitív hatással. Félő, hogy a munkapiaci aktivitás bővülésére 
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jótékony hatású fiskális kiigazítás emiatt elsősorban nem a foglalkoztatás, hanem a munkanélküliség 
emelkedésével párosul (a termelékenység javulása mellett). A regionális Operatív Programok 
beavatkozásait tekintve ugyancsak az agglomerációs hatások erősödése valószínű, ami az aggregált 
növekedés szempontjából nem feltétlenül kedvezőtlen, de a régiók közötti, valamint a régiócentrumok 
és a periferiális helyzetű kistérségek közötti növekedési dinamikák utóbbiak kárára történő eltérését 
(és ekképpen a fejlettségi különbségek növekedését) okozza. Erős feltevésekkel, durva becsléssel a 
2007-2013 közötti időszak átlagában az Operatív Programok addicionális növekedési hatását évi 0,3-
0,4 százalékpontra becsülhetjük; ezen belül a hatás az időszak második felében lehet valamivel 
magasabb. Az egyes tényezők közül a tőkére és az intézményi tényezőket lefedő teljes tényező-
termelékenységre gyakorolt hatás lesz jelentősebb, a munkára gyakorolt hatás valószínűleg 
marginális. 

Az Operatív Programok jelentős addicionális növekedést tehát elsősorban az agglomerációs hatásokon 
keresztül generálnak. Mind a KözOP, mind a ROP-ok (éspedig különösen a KMOP) prioritásai 
várhatóan a már fejlettebb régiókban, illetve településeken (növekedési pólusokban) történő 
erőforrás-koncentrációt fokozzák. Ez mind a közlekedés-fejlesztési, mind pedig a versenyképességi, 
innovációs, kutatási-fejlesztési beavatkozásokra, sőt zömmel még a turisztikai potenciált erősítő 
fejlesztésekre nézve is igaz. Ennek következtében a számottevő pótlólagos növekedést generáló 
beavatkozások egyszersmind a területi egyenlőtlenségek növekedését is okozzák. 

Mechanizmusában lényegesen eltér az agglomerációs hatásokon keresztül pótlólagos növekedést 
generáló beavatkozásoktól a GOP JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök prioritási tengelye, amely a 
kisvállalatok forráshoz jutási lehetőségeit javítja, és így a KKV-k beruházási aktivitásának élénkítése 
révén gerjeszt addicionális növekedést. Ez a beavatkozás azért is érdemel kitüntetett figyelmet, mivel 
a növekedés és a foglalkoztatás között itt nem áll fenn átváltási összefüggés. 

A számottevő, bár a fentiektől valószínűleg elmaradó növekedési hatások harmadik csoportja a 
foglalkoztatást, illetve a foglalkoztathatóságot segítő beavatkozásokon keresztül fejti ki hatását; ezek a 
TÁMOP, a TIOP, valamint a ROP-ok (oktatási) esélyegyenlőséget, illetve a marginalizálódott társadalmi 
csoportok munkapiaci integrálását célzó prioritásai. 

Az Operatív Programokban célul tűzött közvetlen állami beruházások egy része ugyanakkor 
feltehetően kiszorítási, helyettesítési hatásokkal jár. Különösen igaz lehet ez a pénzügyi időszak első, 
2010-ig terjedő periódusában, amikor a fiskális kiigazítás miatt a formális (jogi) addicionalitás az igen 
effektív forráskorlátok miatt minden bizonnyal csak a szubsztantív (közgazdasági) addicionalitás kárára 
jut majd érvényre. 

Javasoljuk, hogy az OP-okat lebontó akcióprogramokban az alacsony képzettségű rétegek 
felzárkóztatása – de legalábbis a képzetlenség intergenerációs újratermelődésének megállítása – 
lényegesen nagyobb súllyal jelenjen meg. Emellett az egyes OP-ok közötti kapcsolódások világos 
(technikai-pénzügyi mutatókkal is megerősített) kifejtését, valamint a kontrollcsoportos összevetéssel 
megerősített eredményindikátorok kialakítását is nélkülözhetetlennek látjuk a hosszú távú növekedési 
hatások érdemi elemzéséhez. 

Javasoljuk továbbá, hogy – különösen a nagyvolumenű – beruházásoknál ne pusztán a formális (jogi) 
addicionalitás teljesülésének kritériumait vizsgálják, hanem azt is, hogy az adott fejlesztés nem szorít-
e ki más beruházásokat, illetve, hogy a fejlesztési források megszerzésének motivációja nem torzítja-e 
szuboptimális irányba a közösségi beruházások szerkezetét. 
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1.2. Bevezetés 

A nemzetközi tapasztalatok alapján – beleértve az empirikus közgazdaságtani megfontolásokat is – a 
fejlesztéspolitikai intézkedések hosszútávú gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának ex-ante 
értékelésekor szem előtt kell tartanunk, hogy a fejlesztéspolitika hatása a hosszútávú gazdasági 
növekedésre parciális. Ez azt jelenti, hogy ideáltipikus esetben a növekedés ütemét, valamint a 
növekedés különböző komponenseit illetően is először fel kellene építenünk azt a fejlesztéspolitikai 
hatásoktól független növekedési trendpályát, amelyhez képest a gazdaságpolitika az esetleges 
eltéréseket okozza. Ezen túlmenően, el kellene különítenünk az általános fiskális (és esetlegesen 
monetáris) politikai hatásokat attól, amelyek az egyes fejlesztéspolitikai beavatkozások hatásai. 

Mindezek fényében a hosszútávú gazdasági növekedés vizsgálatára az alábbi módszertani stratégia 
rajzolódik ki. Először felrajzolunk egy olyan alappályát, amely a magyar gazdaság hosszabb távú 
növekedési trendértékét (Benk, Jakab M. és Vadas, 2005) és ennek komponenseit fejezi ki (egyelőre 
praktikusan zéró fejlesztéspolitikai hatást feltételezve). Mivel a vizsgált, 2007-2013 (illetve 2007-2016) 
közötti időszakban Magyarországon a legkevésbé sem hagyható figyelmen kívül, hogy a 
fejlesztéspolitika nem semleges fiskális politika mellett, hanem egy igen jelentős – és minden 
bizonnyal több évre elhúzódó, hatását hosszabb időn keresztül kifejtő – fiskális kiigazítással egyidőben 
kezd működni, második lépésben meg kell becsülnünk azt, hogy önmagában a fiskális kiigazítás 
mennyire téríti el a hosszútávú növekedést trendértékétől. Ennek során nemcsak a hagyományos 
keynes-i hatásokkal, hanem a fiskális kiigazítás ún. nem-keynes-i típusú hatásaival is számolnunk kell, 
amelyek az újabb keletű empirikus kutatások (pl. Rzońca és Ciżkowicz, 2005) szerint kifejezetten 
jelentősek. A fejlesztéspolitika hosszútávú növekedésre gyakorolt hatását a fenti két tényező hatása 
utáni maradványként kísérelhetjük meg specifikálni. 

A hosszútávú növekedés ex-ante értékelése az új növekedéselméleti irányzatokra építhet. Valójában 
az endogén és a neoklasszikus növekedéselméletek tanulságait kell egységes keretbe integrálnunk, 
magában foglalva az innováció-alapú, a tőkefelhalmozást hangsúlyozó és az ún. tanuló gazdaság 
(learning by doing) alapmodellek tapasztalatait is. Ennek egyik legjobb koncepcionális magalapozását 
– mégpedig policy célú megközelítésben – Gnan és szerzőtársai (2004) adják az osztrák gazdaságra 
nézve. Áttekintésük különösen hasznos számunkra, mivel a második világháború utáni Ausztria 
hosszútávú növekedési pályájának megrajzolásakor világosan elkülönítik az újjáépítési, a felzárkózási 
és az európai integrációs periódusokat, amelyekben alapvetően különböző az egyes növekedési 
tényezők súlya. Ráadásul, mivel Ausztria példáján mutatják be az elemzésüket, esetükben nem kell 
szembenéznünk azzal a problémával, ami sok esetben abból fakad, hogy a növekedési modellek 
döntően az Egyesült Államokra (tehát egy nagy, rendkívül jelentős belső piaccal rendelkező, 
ennélfogva külkereskedelmi forgalma alapján természetszerűleg kevésbé nyitott gazdaságra) 
készülnek, ami Magyarországra, tehát egy kisméretű, nyitott gazdaságra (SOE) történő 
adaptálhatóságukat erősen korlátozza. 

Az új növekedéselméleti megközelítések empirikus, policy-orientált alkalmazását tehát a növekedési 
tényezők dekompozíciójára (growth accounting) építve lenne célszerű elvégeznünk. Ebben a 
megközelítésben a fizikai tőke és a humán tőke állománya mellett a munka termelékenysége, a 
munkavégzés ideje és a munkakínálat nagysága, valamint az ezeket megalapozó K+F, innováció és a 
verseny intenzitása befolyásolja elsősorban a növekedést. Az újjáépítést követő felzárkózási 
szakaszban az osztrák tapasztalatok szerint kiemelt a humán tőke szerepe, illetve a teljes tényező 
termelékenységben (TFP) – az általában vett makrogazdasági stabilitás mellett – döntő szerepet 
játszik az innováció és a K+F. 

Az Operatív Programok alapján ugyanakkor csak mérsékelt megbízhatósággal tudjuk elemzésünket a 
tervezett mélységben és a szándékozott keretek között elvégezni. Ennek oka alapvetően az, hogy az 
indikátorok jó része (az Operatív Programok 2006. december eleji verzióiban is) technikai jellegű 
folyamatmutató, amelyek – miközben meglehet, a végrehajtás szabályszerűsége szempontjából 
informatívak – tartalmilag nem alkalmasak arra, hogy segítségükkel a hosszútávú gazdasági 
növekedési hatásokat mérni lehessen. Ezért az Operatív Programok várható hosszútávú hatásainak 
értékelésére részben erős – nem feltétlenül érvényesülő – feltevések megfogalmazásával, részben az 
Európai Bizottságnál használatos, elérhető makroszimulációs modellek megállapításainak, valamint az 
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Európai Unióhoz korábban csatlakozott, kevésbé fejlett országok (és régióik) tapasztalatainak 
felhasználásával teszünk kísérletet. 

1.2.1. ELEMZÉSI KERETEK 

Amint azt a bevezetőben már jeleztük, a hosszútávú növekedés ex-ante értékelésekor elsősorban az új 
növekedéselméleti irányzatokra építünk, integrálva az endogén és a neoklasszikus 
növekedéselméletek tanulságait. Első lépésben a potenciális növekedés dekompozíciójára teszünk 
kísérletet, felhasználva ehhez a rendelkezésünkre álló hazai és nemzetközi hivatalos (Magyar 
Köztársaság Kormánya 2006, MNB 2006, illetve Európai Bizottság 2004) előrejelzéseket, valamint saját 
hosszútávú prognózisunkat. 

A növekedéselméleti irányzatok közötti viták taglalásától itt eltekintünk. Ehelyett első lépésben 
előrejelzést adunk a potenciális kibocsátásra, mégpedig a növekedési tényezők dekompozíciója 
alapján. A potenciális növekedéshez a fizikai tőke, a humán tőke, a munka, valamint a teljes tényező-
termelékenység (TFP) járul hozzá. Ez utóbbi tényezőcsoportot – amely nagyon gyakran, azaz számos 
országban és időszakban a legfontosabb növekedési tényező – nem kívánjuk leszűkíteni a „technikai 
fejlődés” dimenziójára (erről részletesen lásd: Erdős, 2006: 9-10.). Számunkra analitikusan kedvezőbb 
keretet teremt, ha a teljes tényező-termelékenységet a növekedés lehetőségeit kijelölő intézményi 
keretekként értelmezzük (Easterley, 2005; Czeglédi, 2006). Pontosabb megfogalmazásban: kiindulásul 
elfogadjuk a feltételes konvergencia hipotézisét, vagyis azzal a feltevéssel élünk, hogy Magyarország 
az elkövetkező 10 évben folytatja felzárkózását az EU-15 országokhoz – azaz a magyar GDP-
növekedés rendre meghaladja az EU-15 növekedését –, azonban a fizikai és a humán tőke 
állományának bővülése csak addig áll fenn, amíg el nem érjük az intézményi keretek (TFP) által 
lehetővé tett fejlettségi szintet. Az így értelmezett TFP-t, vagyis a north-i szélesebb értelemben vett 
intézményeket – lásd erről például: North (2005) írását – további tényezőkre bonthatjuk: egyrészt a 
gazdasági stabilitás (a fiskális és a monetáris politika minősége), másrészt gazdasági szabadság 
(lényegében a többi north-i értelemben vett formális intézmény működése), harmadrészt pedig a 
kulturális tényezők – a north-i értelemben vett informális intézmények, normák – hatását kísérelhetjük 
meg elkülöníteni. Mivel az Európai Unió redisztribúciós politikájának – amelynek az egyes 
nemzetgazdaságok szempontjából tekintett pótlólagos bevételei az Operatív Programokon keresztül 
realizálódnak – egyik kiemelt célja (különösen az euró bevezetése óta) az egységes belső piac keretei 
között a feltételes konvergencia tényleges közeledéssé válása, vagyis az induló helyzetben szegényebb 
régiók felzárkózása – a fejlettebbekénél tartósan gyorsabb növekedése –, az egyes Operatív 
Programoktól azt várhatjuk el, hogy a növekedés valamely komponensét erősítsék. Ideális esetben a 
növekedés bizonyos tényezőinek – az Operatív Programok hatására bekövetkező – erősödése Pareto-
optimális, azaz nem lépnek fel helyettesítési (és/vagy kiszorítási) hatások. 

Ebben a megközelítésben az egyes Operatív Programok növekedési hatásainak értékelésekor azt az 
elvárást fogalmazhatjuk meg, hogy az OP-ok addicionális pozitív hatásokat fejtsenek ki a növekedés 
különböző tényezőire – tőke, munka, intézményi keretek (TFP) –, miközben minimálisak legyenek a 
fellépő helyettesítési és kiszorítási hatások. A ROP-ok és a növekedés kapcsolatát pedig az 
agglomerációs hatások ellensúlyozásának egyfajta kísérleteként foghatjuk fel. Itt a növekedési hatások 
oldaláról megfogalmazható elvárás egyrészt az, hogy a ROP-ok beavatkozásai ne erősítsék fel 
mesterségesen az amúgy is létező agglomerációs hatásokat, másrészt ne olyan hatásokat 
generáljanak, amelyek következtében a nemzetgazdasági szintű növekedés lassulása árán menjen 
végbe a régiók között valamiféle kiegyenlítődés. Az alábbiakban táblázatos formában foglaljuk össze 
az egyes Operatív Programok és a növekedési tényezők közötti kapcsolatot: 
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1.1. táblázat: Az Operatív Programok és a növekedési tényezők közötti kapcsolatok 

OP-ok, prioritási tengelyek Meghatározó növekedési tényező(k) 

GOP   

K+F és innováció a versenyképességért 

 

Fizikai tőke 

Humántőke 

TFP 

A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése 

Humántőke (?) 

TFP (?) 

A modern üzleti környezet erősítése TFP 

JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök TFP 

TÁMOP  

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való 

belépés ösztönzése 

Munka 

Az alkalmazkodóképesség javítása 

Humántőke 

Munka 

Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 

Humántőke 

Munka 

Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés, a 

kutatás és innováció területén 

Humántőke 

Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel 

erősítése 

Humántőke 

Munka 

TIOP  

Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Fizikai tőke 

Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Fizikai tőke 

A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi  

befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 

Fizikai tőke 

A kulturális infrastruktúra fejlesztése a  

közösségfejlesztés szolgálatában 

Fizikai tőke 

KözOP  

Az ország és a régióközpontok nemzetközi  

elérhetőségének javítása 

Fizikai tőke 

Térségi elérhetőség javítása Fizikai tőke 

Közlekedési módok összekapcsolása,  

gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 

infrastruktúrájának fejlesztése  

Fizikai tőke 

Városi és elővárosi közösségi közlekedés  

fejlesztése 

Fizikai tőke 

KEOP 
 

Egészséges, tiszta települések TFP (?) 

Vizeink jó kezelése TFP (?) 

Természeti értékeink jó kezelése TFP (?) 

A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése TFP (?) 

Hatékony energia-felhasználás TFP (?) 

Fenntartható termelés és fogyasztói szokások ösztönzése TFP (?) 

ÁROP  

Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés TFP 

Az emberi erőforrás minőségének javítása Humántőke 
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OP-ok, prioritási tengelyek Meghatározó növekedési tényező(k) 

A kormányzási és megújulási képesség javítása TFP 

EKOP  

A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások  

belső folyamatainak és szervezetének megújítása 

TFP 

A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő  

hozzáférést támogató infrastrukturális fejlesztések 

Fizikai tőke 

KMOP  

A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált 

fejlesztése 

Fizikai tőke 

TFP 

A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése Fizikai tőke 

A régió vonzerejének fejlesztése 

Munka 

TFP 

A humán közszolgáltatások intézményrendszerének 

fejlesztése 

Fizikai tőke 

Települési területek megújítása Fizikai tőke 

ROP-ok  

Regionális gazdaságfejlesztés 

(versenyképes helyi gazdaság megteremtése) 

Fizikai tőke 

Munka 

TFP 

Turisztikai célú fejlesztések 

Fizikai tőke 

Munka 

Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés Fizikai tőke 

Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés (DD) 

Fizikai tőke 

TFP 

Humáninfrastruktúra-fejlesztések 

Fizikai tőke 

Munka 

Térségfejlesztési akciók 

(település- és térségfejlesztés) 

Fizikai tőke 

Munka 
 

A táblázat arra mutat rá, hogy a TIOP és a KözOP lényegében tisztán a beruházásokon keresztül 
fejthetik ki növekedési hatásaikat; a TÁMOP a munka és a humántőke – ha úgy tetszik, empirikus-
bürokratikus megközelítésben nagyjából a foglalkoztatás, illetve a foglalkoztathatóság –, a GOP pedig 
döntően a teljes tényező-termelékenység komponensein keresztül szándékozik addicionális 
növekedést generálni. A ROP-ok nyilvánvalóan eklektikusak, azaz több tényezőn keresztül 
gyakorolhatnak pótlólagos növekedési hatásokat. Az ÁROP és az EKOP részben a teljes tényező-
termelékenységen keresztül, valamint részben a humántőke (ÁROP), részben pedig a beruházások 
révén (EKOP) hatnak. Sajátságos eset a KEOP: amint arra Erdős (2006:341) rámutat, a 
környezetvédelem összefüggésében nem célszerű közvetlen növekedési hatásokkal számolnunk, 
legalábbis a konvencionálisan – és itt általunk is – használt GDP értelmében. Ugyanakkor valószínűleg 
nem elhanyagolhatók a MEW (a gazdasági jólét mérőszáma, Measure of Economic Welfare) és az 
ISEW (a fenntartható gazdasági jólét indexe, Index of Sustainable Economic Welfare) típusú 
gazdasági jólétre gyakorolt hatások (erről bővebben lásd: Erdős 2006, 160. o.). Mindenesetre itt csak 
a hagyományos, tehát a GDP értelmében vett növekedési hatásokat tárgyaljuk; az alternatív 
növekedési mutatók számba vétele szétfeszítené írásunk kereteit. 

Itt célszerű kitérnünk egy sajátos, részben technikai, részben tartalmi természetű problémára. Ahogy 
arra Jakab M. és Lőrincz (2007) rámutatnak, „növekedési hatások” helyett pontosabb lenne a 
reálkonvergenciára gyakorolt hatásokról beszélni, amelyet az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson mért 
GDP-vel mérhetünk. Az EU-alapok hatása ugyanis egy azonnali GDP-szinthatásban, nem pedig a 
növekedési ütemre gyakorolt tartós hatásban mutatkozik meg. A hosszútávú növekedési ütem 
valójában nem változik, pusztán annyi történik, hogy a pozitív extern hatások következtében a GDP 

 18



szintje kerül magasabb pályára. Ugyanakkor egyszerű technikai értelemben mégis arról van szó, hogy 
a feltételezhető pozitív jóléti hatások miatt a vizsgált időszakban a GDP átlagos növekedési üteme 
ténylegesen is nagyobb lesz (lehet), mint az EU-források Operatív Programokon keresztül történő 
beáramlás nélkül lenne. Az elemzésben – összhangban a tanulmány megrendelőjének 
szóhasználatával – „növekedési hatások” alatt a GDP-szintre gyakorolt jóléti hatásból visszavezetett 
tényleges (évi átlagos) növekedési eltérést értjük. 

A továbbiakban a növekedési tényezők alakulása alapján prognosztizáljuk a GDP-t, azaz először zéró 
fejlesztéspolitikai hatást és semleges fiskális politikai hatást feltételezve előre jelezzük a potenciális 
növekedést a 2007-2016 közötti időszakra. A következő lépcsőben potenciális növekedési 
előrejelzésünket a fiskális konszolidáció hatásával korrigáljuk, azaz becslést adunk az okozott 
kibocsátási résre. A fejlesztéspolitikának az Operatív Programokon keresztül kifejtett növekedési 
hatásait csak ezt követően, egyfajta reziduális növekedési hatásként próbáljuk megbecsülni. 

1.2.2. A POTENCIÁLIS KIBOCSÁTÁS ELŐREJELZÉSE 

A potenciális kibocsátás előrejelzéséhez a kormány 2006. decemberi aktualizált 
konvergenciaprogramját, a jegybank – ugyancsak 2006 decemberében készült – „Elemzés a 
konverganciafolyamatokról” című írását, valamint a Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány 
szintén tavaly decemberi középtávú előrejelzését vettük alapul. Ezek az előrejelzések tartalmazzák az 
ún. FISIM-korrekciókat (lásd például: Magyarország aktualizált konvergenciaprogramja, 2006. 
december, 8. o.) is. Emiatt a növekedés évről évre, rendre mintegy 0,4-0,5 százalékponttal nagyobb, 
mint az a korábbi, FISIM-korrekciók nélkül készült potenciális növekedési előrejelzésekben szerepelt 
(MNB, 2006: 25.). Célszerű, ha már most több időszakra bontjuk előrejelzésünket aszerint, hogy 
milyen fiskális politikai korrekciót társítunk majd az egyes évekhez később. A 2007-2013 közötti 
időszak első négy évét a fiskális konszolidáció hatásai alapvetően – de évről évre eltérő mértékben – 
határozzák majd meg, 2011-2013 között viszont semleges fiskális politikai hatással számolunk majd, 
és ugyanezzel a feltevéssel élünk a megrendelő szóbeli kérésére beépített 2014-2016 közötti időszakra 
vonatkozóan is. 

1.2. táblázat: A várható potenciális növekedés (éves növekedési ütem, 2005. évi áron) és 
összetevői 

 2007 2008 2009 2010 
2011-
2013 

2007-
2013 

2014-
2016 

Tőke 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 

Munka 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 

Teljes tényező-termelékenység (TFP) 2,0 2,0 2,0 1,9 1,7 1,8 1,6 

Potenciális növekedés 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,6 

Forrás: Magyar Köztársaság Kormánya, MNB, Kopin -Datorg Konjunktú a Kutatási Alapítványt r  
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Gács és Halpern (2006: 63.) összehasonlító áttekintése felhívja a figyelmet arra, hogy a növekedési 
tényezők hozzájárulása a potenciális GDP-hez jelentősen változik a felzárkózó kelet-közép-európai 
országokban, köztük Magyarországon is. Az 1990-es évek második felében szinte kizárólag az 
intézményi keretek javulása (TFP) generálta a növekedést, miközben 2000 után felerősödött a tőke 
növekedést támogató szerepe és szerényebb, de érdemi pozitív növekedési hatást lehet társítani a 
munkaerő-tartalék fokozottabb kihasználásához is. Az Európai Bizottság 2004-es előrejelzése 
egyenesen azzal számol, hogy 2006-2010 között a tőke növekedési hozzájárulása már meghaladja a 
teljes tényező-termelékenységét. Az itt bemutatott prognózisban ugyanakkor azt tételezzük, hogy az 
időszak egészében továbbra is az intézményi keretek (TFP) javulásának növekedési hozzájárulása lesz 
a legerősebb, bár a tőke növekedéstámogató szerepe 2011-től lényegében azonos lesz a TFP-ével. Az 
előrejelzési horizonton belül, ahogy a gazdaság teljesítménye közelíti az intézményi keretek által 
lehetővé tett fejlettségi szintet, a potenciális növekedés fokozatosan lassul, a 2007-re becsült 4%-ról 
3,6%-ra. A lassulás döntő oka minden bizonnyal a TFP apránként mérséklődő növekedési 
hozzájárulása lesz. 

1.2.3. A FISKÁLIS POLITIKA HATÁSA 

Amint azt korábban már jeleztük, a fiskális politika növekedésre gyakorolt hatását – az okozott 
kibocsátási rés szempontjából – két időszakra bonthatjuk. Feltételezzük, hogy 2007-2010 között 
sikeresen lezajlik a fiskális konszolidáció, mégpedig ún. orrnehéz kiigazítás formájában, vagyis a 
stabilizációs intézkedések zöme a 2007-2008-as évekre koncentrálódik. Másrészt a 2011-2013 és a 
2014-2016 közötti időszakra egyaránt semleges, tehát stabilitásorientált (nem restriktív, de nem is 
expanzív) fiskális politikát tételezünk. Mindennek hatására a 2006-ban még erősen pozitív kibocsátási 
rés 2007-2010 között érzékelhetően negatívba fordul, és majd csak az előrejelzési horizont utolsó 
éveire semlegesítődik. Itt kell megjegyezni, hogy az általunk feltételezett forgatókönyv erősebb nem-
keynesi hatásokkal (s így 2006-2010 között kevésbé negatív kibocsátási réssel) számol, mint a 2006. 
decemberi konvergenciaprogram. Így – a 2007-es évet leszámítva – az EU-források bevonása nélkül 
3-4% közötti növekedéssel számolhatnánk. 

1.3. táblázat: A fiskális kiigazítás hatása a növekedésre (éves növekedési ütem, 2005. évi 
áron) 

 2007 2008 2009 2010 
2011-
2013 

2007-
2013 

2014-
2016 

Államháztartási egyenleg 
 (a GDP %-ában) 

-6,8 -4,6 -3,5 -3,0 -2,7 -3,7 -2,0 

Ciklikusan igazított elsődleges 
államháztartási egyenleg 
 (a GDP %-ában) 

-2,3 0,2 1,0 1,1 1,0 0,5 1,2 

Kibocsátási rés 
 (EU-forrásbevonás nélkül) 

0 -0,9 -1,0 -0,8 -0,5 -0,6 -0,2 

GDP-növekedés 
 (EU-forrásbevonás nélkül) 

2,8 3,0 3,8 4,0 3,9 3,6 3,8 

Forrás: Magyar Köztársaság Kormánya, MNB, Kopin -Datorg Konjunktú a Kutatási Alapítványt r  

 

A fiskális konszolidáció természetéről itt nem kívánunk bővebben értekezni (erről többek között lásd a 
Kopint-Datorg 2006/4 számú Konjunktúrajelentését). A fejlesztéspolitika szempontjából utalnunk kell 
ugyanakkor a mostani magyar kiigazítás egyik – nemzetközi összehasonlításban igen szembeötlő – 
sajátosságára (MNB 2006, 85. o.): a stabilizáció időszakában nálunk a beruházási ráta minden 
bizonnyal csökkenni fog, vagyis a bruttó állóeszköz-felhalmozás bővülése elmarad majd a GDP 
növekedésétől, amelyet döntően a nettó export pozitív hozzájárulása segít. Ennek valószínű 
következménye, hogy várhatóan ellentmondásba kerül majd egymással az addicionalitás formális 
(jogi), illetve szubsztantív (közgazdasági) kategóriája (Ederveen és szerzőtársai, 2003 nyomán). 
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Magyarán szólva arra számíthatunk, hogy Magyarország úgy teljesíti majd az addicionalitási 
követelményt, hogy közben csökkenti az uniós finanszírozáson kívüli beruházásait, vagyis kiszorítási 
hatások léphetnek fel, és szuboptimális irányba módosulhat a beruházások szerkezete. A továbbiakban 
erre a – sajnos cseppet sem valószínűtlen – eshetőségre igyekszünk külön is figyelmet fordítani. A 
konkrét fejlesztéspolitikai hatások vizsgálatakor ugyanakkor azzal a szcenárióval számolunk, hogy a 
fiskális konszolidáció 2007-2010 között sikeresen lezajlik, és 2010 után tartósan stabil makroökonómiai 
keretek között fejlődik a magyar gazdaság (és ilyen környezetben fejtheti ki hatásait a magyar 
fejlesztéspolitika). 

1.2.4. A FEJLESZTÉSPOLITIKA ÁLTALÁNOS NÖVEKEDÉSI HATÁSAI 

Az EU-források bevonására alapozó fejlesztéspolitika növekedési hatásainak értékelésekor egészen 
szélsőséges álláspontokkal találkozhatunk. Az Európai Bizottság által használt makroszimulációs 
modellek – köztük a kisméretű, nyitott gazdaságok esetében különösen jól alkalmazható Hermin-
modell (Bradley et al., 2004) – ex-post szimulációi jelentős, 1-3% közötti addicionális pozitív 
növekedési hatásokat mutattak ki az akkori kohéziós országokra az 1994-1999 közötti EU pénzügyi 
tervezési időszakban. Az empirikus ökonometriai vizsgálatok ugyanakkor ennél jóval csekélyebb, egyes 
esetekben zérushoz közelítő nagyságú hatást valószínűsítenek (Boldrin-Canova 2001). Ederveen és 
szerzőtársai (2003) már idézett tanulmányukban egyértelműen aláhúzzák: ahogy a konvergencia (itt: 
reálgazdasági felzárkózás) általában is feltételes, úgy az EU-források hatékony felhasználása, vagyis 
pótlólagos növekedést serkentő hatásuk szintúgy az. Márpedig a posztszocialista országok intézményi 
kereteivel szembeni szkepszis meglehetősen elterjedt és számos megfontolással alátámasztható (lásd 
például: Váradi Balázs: A nyolcezermilliárd átka. I-II. ÉS, 2006/44. és 2007/2. számait). 

Ebben az összefüggésben a Hermin-modell szerint becsült addicionális növekedési hatásokat az 
optimális intézményi működés által kijelölt felső határokként tekintjük. Gács és Halpern (2006: 72-73. 
) számításai – a Hermin-modell Magyarországra, mégpedig a II. Nemzeti Fejlesztési Tervre történő 
aktualizálásával – azt mutatják, hogy 2013-ban az EU-támogatásokkal megvalósított fejlesztések 
hatására a GDP szintje 7,8%-kal lenne nagyobb, mint e források nélkül; az addicionális növekedési 
hatás tehát éves átlagban eszerint 1,1 százalékpontra lenne becsülhető. A szerzők ugyanakkor a 2016-
ig terjedő időszakra már csupán 4%-kal nagyobb GDP-szintet jeleznek előre, ami éves átlagban 
mindössze 0,4 százalékpontos pótlólagos növekedést jelent. Még ennek a viszonylag szerényebb 
növekedési többletnek az elérése is feltételezi azonban a hatékony intézményi működést, mégpedig 
nemcsak formális (jogi), hanem szubsztantív (közgazdasági) értelemben is. Az optimális-racionális 
szereplőkre vonatkozó feltevés helyett azonban célszerűbb, ha csupán azzal számolunk, hogy lassú 
tanulás jellemzi a gazdasági-társadalmi szereplők (lakosság, vállalatok, állam) mindegyikét. Ebben a 
felfogásban nincs tehát hirtelen „megokosodás”, de „elbutulás” sem, és a fentebb tárgyalt módon 
lefutó fiskális kiigazításon, illetve az EU-források bevonásán túl nincs más jelentős hatás, amely 
eltérítené a növekedést. (Feltevésünk szerint tehát a jövőben a politikai (választási) ciklusok hatása 
marginális, jóformán semleges lesz.) 

1.3. Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 

A hosszútávú növekedés szempontjából kétségkívül a Gazdaságfejlesztési Operatív Programot 
tekinthetjük a fejlesztéspolitika kulcsterületeit lefedő OP-nek. Igaz, a fizikai tőke szempontjából a 
KözOP, illetve a humántőke és a munka szempontjából a TÁMOP, valamint a kapcsolódó beruházások 
szempontjából a TIOP ugyancsak kulcsterületek, a feltételezhető növekedési hatások koncepcionális 
bemutatását, illetve a hosszútávú növekedési tényezők közül a K+F-hez és az innovációhoz 
kapcsolódó terület specifikálást a GOP-tól várhatjuk. 
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1.3.1. HELYZETELEMZÉS 

Szemben más Operatív Programokkal, amelyek a növekedési tényezőket inkább közvetve érintik, a 
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: GOP) explicite a hosszútávú növekedés 
dimenzióit helyezi középpontjába („a magyar gazdaság tartós növekedésének elősegítése”, 7.o). A 
preambulumban tett megállapítások közül fontosak a tartós gazdasági növekedés előfeltételeire tett 
utalások, koncepcionálisan helyeselhető és a növekedéselméletek talajáról teoretikusan is 
megalapozott az a négy specifikus cél, amelyek részben a fizikai tőke (a közlekedési infrastruktúra 
kivételével), részben pedig bizonyos növekedéskorlátozó intézményi akadályok fejlesztéspolitikai 
intézkedéseit jelölik ki. A „versenyképesség” – számos meghatározó elméleti és empirikus közgazdász 
által vitatott, de legalábbis gyanakvással kezelt – fogalmát ugyan a GOP nem definiálja, azonban úgy 
tűnik, viszonylag következetesen a hosszútávú potenciális növekedést megalapozó tényezők eklektikus 
együtteseként, egyfajta látens, faktor típusú változóként tekinti. Mivel ennek a megközelítésnek 
részben üzleti, részben tudományos célú alkalmazására valóban a Világgazdasági Fórum (WEF) illetve 
a lausanne-i IMD „indexei” a legelterjedtebbek, célszerű lett volna a Sala-i-Martin nyomán kidolgozott 
globális versenyképességi index koncepcióját is figyelembe venni (WEF, 2006). Annál is inkább, mivel 
ennek evolucionista perspektívája szerint a magyar gazdaság jelenleg a közepesen fejlett, illetve a 
fejlett országokra jellemző lépcsőfokok határán áll, azaz növekedését hosszabb távon közel azonos 
mértékben a hatékony piaci működést segítő, illetve az innovációs tényezők valószínűsítik. Mindez 
ráadásul összhangban van a 12. oldal koncepcionális beharangozójával, nevezetesen, hogy a 
gazdasági szerkezetváltás második, innováció vezérelte szakaszában járna a magyar gazdaság. A 
helyzetelemzési rész empirikus bázisa amúgy örvendetesen sokrétű. 

A helyzetelemzést összefoglaló SWOT-elemzés táblája ugyanakkor zavarba ejtő; olyan benyomást kelt, 
mintha a megelőző részektől függetlenül, részben más célból – a GOP helyett inkább a hosszútávú 
növekedés általános perspektívájából – készült volna. Itt célszerű lenne a GOP specifikus céljai szerint 
csoportosítani az egyes erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket, miközben 
bizonyos általános megállapítások – pl. a megtakarítások alacsony arányáról vagy az egyenlőtelen 
regionális fejlődésről – egyszerűen elhagyhatók. 

A helyzetelemzésnek (vagy a preambulumnak) – márcsak a GOP-nak a hosszútávú növekedés 
szempontjából kiemelt koncepcionális fontossága miatt is – mindenképp reflektálnia kellene arra, hogy 
a (növekedési) versenyképesség javításában egymáshoz képest hogyan képzeli el az egyes tényezők 
fontosságát, azaz relatív súlyukat. Ezzel kapcsolatban egyrészt Gács és Halpern (2006) nyomán 
emlékeztetnünk kell arra, hogy nem állítható, hogy az innováción alapuló műszaki fejlődés és az általa 
indukált termelékenység-növekedés az elmúlt évtizedekben magasabb foglalkoztatást garantált volna. 
Másrészt, a fizikai tőke akkumulációjára szolgáló közösségi beruházásoknak a hosszútávú növekedésre 
gyakorolt hatásairól az empirikus kutatások eredményei ellentmondásosak (lásd Afonso és 
szerzőtársainak 2005-ös áttekintését), csak akkor egyértelműen pozitív a hosszútávú növekedési 
hatásuk, ha ezek a beruházások a magánberuházások inputjául szolgálnak. Harmadrészt, az 
infrastrukturális beruházásoknál egyértelmű a csökkenő megtérülési hányad: De la Fuente (1997) 
elemzése szerint a pozitív növekedési hatások csak a GDP legfeljebb 2%-át kitevő szintig figyelhetők 
meg. Végül pedig a humántőke-felhalmozásra irányuló kormányzati kiadások szignifikáns pozitív 
növekedési hatásait az empirikus vizsgálatok gyakorlatilag egyöntetűen alátámasztják, miközben a 
közösségi K+F kiadások növekedési hatásai azon múlnak, hogy a magánvállalati K+F-hez képest 
inkább helyettesítő vagy inkább kiegészítő jellegűek (Afonso és szerzőtársai, 2005). 

Természetesen joggal feltételezhetjük, hogy az OP-ok közötti természetes munkamegosztás az oka 
annak, hogy a GOP a gazdaság potenciálisan magasabb hosszútávú növekedést létrehozó szektoraira 
koncentrál. Ugyanakkor a magyar gazdaság számos empirikus vizsgálattal alátámasztott duális jellege 
(lásd például: Oblath 2003 átfogó elemzését), valamint a Világgazdasági Fórum (2006) legújabb 
empirikus összegzése egyaránt aláhúzzák, hogy nemzetközi összevetésben a magyar gazdaság 
hosszútávú növekedésének, felzárkózásának gátját a közeljövőben elsősorban a humántőke oldalán 
jelentkező szűkösségek jelenthetik. Mivel a GOP láthatóan koncepcionális alapozást is kíván adni a 
hosszútávú növekedésnek, szerencsés lenne, ha a preambulumban vagy a helyzetértékelés 
bevezetőjében reflektálna a jelzett fejlesztéspolitikai dilemmákra. 
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1.3.2. STRATÉGIA 

Ami a stratégiát illeti, a 44. oldalon a GOP megállapítja, hogy átfogó célja „a magyar gazdaság 
hosszútávon fenntartható növekedésének elősegítése a produktív szektor versenyképességének 
erősítése révén”. Az átfogó célhoz rendelt négy specifikus cél – kutatás-fejlesztési és innovációs 
aktivitás, illetve együttműködés növelése (1); a vállalati kapacitások komplex fejlesztése (2); az üzleti 
környezet fejlesztése, beleértve az infokommunikációs technológia (IKT) infrastruktúrájának és 
használatának fejlesztését is (3), illetve a kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének 
elősegítése (4) – teljes mértékben megfelel a hosszútávú növekedés komponenseinek. (A korábbi 
változatokhoz képest a humántőke minőségének javítása kikerült a GOP specifikus céljai közül; ennek 
oka feltehetően az OP-ok közötti munkamegosztás.) 

1.3.3. PRIORITÁSOK 

A prioritási tengelyek közül a K+F és innováció tengely esetében egy hiányérzet fogalmazódik meg, 
nevezetesen a GERD, illetve a BERD egyenlőtlenségeit, illetve ennek kezelését a program figyelmen 
kívül hagyja (holott a helyzetelemző rész 15-17. oldala ezt kiemelt problémaként tematizálja). Ami a 
vállalkozások komplex fejlesztésének problémáját illeti, sajnálatos, hogy a GOP itt megmarad a rosszul 
specifikált „KKV” kategória használatánál, holott a 23. oldal táblázata és a kapcsolódó lábjegyzet – 
helyesen – leszögezi, hogy a magyarországi KKV-k több mint 95%-át adó mikrovállalkozások „nem 
alkalmas célpontok a fejlesztéspolitika számára”. 

Ami a stratégiai célok és a prioritások közötti összhangot illeti, a GOP korábbi verzióihoz képest 
kedvező változás, hogy a vállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése a JEREMIE-típusú 
pénzügyi eszközökön keresztül jut érvényre, ami a kisvállalatok beruházási aktivitásának élénkítése 
révén komoly addicionális növekedést generálhat. A korábbi GOP-változatokhoz képest szintén 
kedvező változás, hogy az OP felhagyni látszik a – délkelet-ázsiai fejlesztő állami modellnek a reform 
előtti, válsághoz vezető gyakorlatát idéző – nyertes és vesztes ágazatok kijelölésével, bár a 48. oldalon 
(és a kapcsolódó 44. számú lábjegyzetben) arra utal, hogy erről még nem tett le teljesen. 

Miután az IKT-használat a modern üzleti környezet erősítésének része lett, az OP harmadik és 
negyedik prioritási tengelye egyaránt a teljes tényező-termelékenységet, azaz a növekedés intézményi 
kereteit javítja. Ráadásul ennél a két prioritásnál attól sem kell tartani, hogy a növekedés és a 
foglalkoztatás között átváltási összefüggések lépnének fel: a kisvállalati szektor dinamizálódása nagy 
valószínűséggel jelentős foglalkoztatásnövelő hatással is jár.  

1.3.4. INDIKÁTOROK 

A korábbiakhoz képest a GOP indikátorai finomodtak, és az Operatív Program hatásait szándékoznak 
mérni. Az elvárt kontrollcsoportos megközelítésű mérés meglátásunk szerint azonban számos indikátor 
esetében komoly technikai-mérési korlátokba ütközhet.  

Összességében megállapítható, hogy a GOP a hosszú távú növekedés szempontjából jól azonosítja a 
kritikus tényezőket, eléggé következetes a tervezett forrásallokáció tekintetében, a versenyképesség 
javulásának mérését célzó indikátorok ugyanakkor apróbb finomításra szorulnak. A GOP-tól jelentős 
addicionális növekedési hatások az intézményi környezet javulásán keresztül várhatók, különösen a 
kisvállalatok beruházási aktivitásának élénkülése révén.  
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1.4. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 

1.4.1. HELYZETELEMZÉS 

A program célja szerint „a növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez elsősorban a munkaerőpiac 
kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá”. (5.old., 3. 
bek.). Ezért középpontjában az aktivitás (a munkaerő-piaci részvétel) növelése áll.  

A helyzetelemzést összefoglaló SWOT-elemzés a legfontosabb gyengeségnek az alacsony gazdasági 
aktivitást és foglalkoztatottságot, az alacsony álláskeresési hajlandóságot, a munkaerő-kereslet és 
kínálat közötti strukturális eltéréseket, bizonyos térségekben a társadalmi-gazdasági hátrányok 
halmozódása következtében „zárványok” kialakulását, a népesség rossz egészségi állapotát, az 
alacsony munkaerő-piaci mobilitást, oktatási és képzési rendszerek hiányosságait tartja. 

1.4.2. STRATÉGIA 

A helyzetelemzésre támaszkodó stratégia a munkaerő-piaci kereslet és kínálat javítását, az aktivitás 
területi különbségeinek mérséklődését, a foglalkoztathatóság javítását (egész életen át tartó tanulás 
és változásokhoz való alkalmazkodás elősegítése, az egészségi állapot és ezzel együtt a munkavégző-
képesség javítása), és az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítását tűzi ki specifikus célként. Mindez a 
hosszú távú növekedés horizontális dimenzió szempontjából azért is fontos, mert az eddigi magyar 
tapasztalatok azt mutatják, hogy nálunk a növekedés nem feltétlenül járt együtt a foglalkoztatás 
bővülésével. A magyar fejlődési pálya problémája eddig nem annyira a magas munkanélküliség volt, 
hanem az inaktivitás magas aránya. Ez különösen érinti a 15-24 éves és az 55-64 korosztályt. A 
jelenlegi feltételek mellett az inaktívak nagy része valamilyen ellátásban is részesül. 

A hosszú távú növekedés horizontális dimenziója szempontjából fontos lenne annak vizsgálata, hogy 
hol, a gazdaság mely szektoraiban keletkezik új foglalkoztatás, és hogyan lehetne folyamatosan 
nyomon követni, illetve előre jelezni a vállalatok oldaláról jelentkező munkaerőigényt. Melyek azok a 
tényezők, amelyek alapvetően hatással vannak a foglalkoztatási helyzet javítására. Az OP kimerítően 
elemzi a demográfiai és a munkaerő-piaci helyzetet, a munkaerő-piaci szempontból kritikus helyzetű 
társadalmi csoportok helyzetét, valamint a kapcsolódó intézményrendszereket.  

1.4.3. PRIORITÁSI TENGELYEK 

Amit azt a bevezetőben már jeleztük, a TÁMOP hosszútávú növekedési hatásait a munka és a 
humántőke tényezőin keresztül, azaz a foglalkoztatás, illetve a foglalkoztathatóság emelése révén 
képes kifejteni. Ehhez a célhoz az OP négy prioritása közül három határozottan hozzájárul; 
ugyanakkor a növekedés és a foglalkoztatás között fennálló – korábban már többször tárgyalt – 
átváltási összefüggések miatt csak mérsékelt addicionális növekedési hatást tulajdoníthatunk a 
prioritási tengelyeknek. Ez még a „minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” kiemelten 
fontos és szakmailag példamutató alapossággal elkészített prioritási tengelyre nézve is igaz; amelytől 
ugyan a foglalkoztathatóság nagyfokú javulása várható, azonban csekély növekedési hatással.  

1.4.4. INDIKÁTOROK 

Mint említettük, növekedési szempontból a TÁMOP közvetetten, a foglalkoztatáson és a 
foglalkoztathatóságon keresztül fejti ki hatását. Emiatt az OP indikátoraira vonatkozó megjegyzéseink 
teljes mértékben megegyeznek a foglalkoztatási hatásokat vizsgáló fejezetnél olvasható 
megállapításokkal. Az egyes megjegyzések részletes ismétlésétől itt és most eltekintünk; pusztán arra 
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hívjuk fel a figyelmet, hogy különösen problematikus a képzettség és a foglalkozás közötti 
„megfelelés” vizsgálata. 

1.5. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 

1.5.1. HELYZETELEMZÉS 

A TIOP, mintegy a TÁMOP másik pillérét képezve a humán szolgáltatások (oktatás és kultúra, 
egészségügy, ÁFSZ) infrastruktúrájának fejlettségét, hiányosságait és az ebből fakadó teendőket 
vizsgálja. A SWOT-elemzés megállapítja, hogy a humán közszolgáltatások infrastruktúrájának állaga 
általában leromlott (TIOP, 24.old.), az intézmények fenntartása többnyire gazdaságtalan, jelentősek a 
területi egyenlőtlenségek, a fizikai infrastruktúra nem követi a helyi igényeket. A humán 
szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését szolgáló Operatív Program szorosan kapcsolódik – az 
Társadalmi Megújulás Operatív Programon és a ROP-okon túl – a többi OP-hez is. A TIOP 
beavatkozásai szoros összhangban vannak azokkal az ugyancsak humáninfrastruktúra-fejlesztést 
szolgáló műveletekkel, amelyek az innovációs potenciál erősítése terén elsősorban a 
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretében valósulnak majd meg. 

1.5.2. STRATÉGIA  

Az OP céljai és műveletei közvetlenül támogatják a nagy állami ellátórendszerek reformjához 
szükséges infrastruktúra-fejlesztést, ezért összhangban vannak az Európai Szociális Alapból 
finanszírozott Államreform OP tartalmi, szervezeti fejlesztéseivel, valamint kiegészítő jelleggel 
kapcsolódnak a központi közigazgatás megújítását az ERFA forrásainak felhasználásával szolgáló 
Közszolgáltatások Korszerűsítése OP-hoz.” (TIOP, 28. old. utolsó bek.) 

Ebből következően a TIOP hármas specifikus célt tűz maga elé:  

1. A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása 

2. A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése 

3. A társadalmi megújulást szolgáló fejlesztések hatékonyságának növelése 

A TIOP az infrastruktúra fogalmat széles értelemben közelíti meg, tehát nemcsak a fizikai 
infrastruktúrát, hanem a szolgáltatási hálózat fejlesztését is átfogja. A hosszú távú növekedés 
horizontális dimenziója szempontjából mind a kettő fontos kérdés, az utóbbi különösen, ha hozzájárul 
az oktatási, egészségügyi és kulturális infrastruktúra hatékonyabb, költségtakarékosabb 
működtetéséhez. 

1.5.3. PRIORITÁSI TENGELYEK  

A prioritási tengelyek közül az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése jelenti a legfontosabb prioritást. 
Ez – kapcsolódva az egészségügy reformjához – újfajta egészségügyi ellátási formák kialakítását, a 
fekvőbeteg ellátási rendszer átalakítását, szűrési hálózatok fejlesztését foglalja magában. Ez a 
prioritási tengely a népesség egészségi állapotának javításával, a korszerű diagnosztikai rendszerek 
kialakítása segítségével a betegállomány időszakának rövidítésével a foglalkoztathatóság feltételeinek 
javításán keresztül járulna hozzá a hosszú távú növekedéshez. A fizikai infrastruktúrát érintő 
fejlesztések beruházási keresletet generálnak, ily módon szintén növekedést javító elemnek 
számítanak. A második leghangsúlyosabb prioritás az oktatási infrastruktúra fejlesztése, amely 
jelentős mértékben informatikai, infokommunikációs fejlesztéseket takar. Külön eleme a műszaki és 
természettudományi szakokon tanulók számának növelése és az ehhez szükséges infrastrukturális 
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háttér biztosítása. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra 
fejlesztése prioritásra a források 15%-a jut: itt részben a szakképzés és felnőttképzés rendszerének 
kialakítása a cél, részben integrált szociális és foglalkoztatási szolgáltató rendszerek informatikai 
hátterének megteremtéséről, illetve a – tágabb értelemben vett – akadálymentesítés feltételeinek 
megteremtéséről van szó. Közvetve, amennyiben hozzájárul a foglalkoztatás, illetve 
foglalkoztathatóság javításához, szintén hat a hosszú távú növekedésre. Hasonló mondható el „A 
kulturális infrastruktúra fejlesztése” prioritási tengelyről is. 

1.5.4. INDIKÁTOROK 

A TIOP növekedési hatásait közvetetten, a foglalkoztatáson keresztül fejti ki. Az itt felsorolt 
infrastrukturális beruházások növekedési hatása többnyire bizonytalan, a közvetett hatások nehezen 
mérhetők. Könnyen felléphetnek kiszorítási hatások; pozitív – agglomerációs típusú hatások 
fokozódása révén – legfeljebb az oktatási infrastrukturális fejlesztésektől várhatók. Az indikátorok a 
korábbi verziókhoz képest lényegesen kidolgozottabbak, az esetek jelentős többségében a 
kontrollcsoportos összevetés is megoldhatónak látszik. 

1.6. Közlekedésfejlesztési Operatív Program (KözOP) 

1.6.1. HELYZETELEMZÉS 

A KözOp helyzetértékelése abból indul ki, hogy földrajzi, geopolitikai helyzete és nyitott gazdasága 
következtében Magyarország gazdasági versenyképessége és ezzel szoros összefüggésben az életmód 
minősége meghatározó mértékben függ a közlekedés fejlettségétől. 

A KözOp kiemelt feladatának tekinti, hogy a gazdaságilag és műszakilag indokolt projektek az ország 
versenyképességének és a társadalom kohéziójának növelését elősegítve biztonságosabb, 
intelligensebb és környezetbarátabb közlekedési rendszert eredményezzen és hozzájáruljon a területi 
különbségek mérsékléséhez”. (KözOp, 5. oldal, 8. bek.) Megállapítja továbbá, hogy „a közlekedési 
fejlesztések célja az elérhetőség javítása, ami hozzájárul a versenyképesség növeléséhez, a gazdasági 
növekedés gyorsításához, a foglalkoztatási szint emeléséhez, valamint a területi kiegyenlítéshez.” 
(KözOp 6. old. 2.bek.). Több tanulmány is megállapítja, hogy a közlekedési elérhetőség és a gazdasági 
növekedés, illetve versenyképesség között szoros az összefüggés. A KözOp helyzetértékelése ebből a 
szempontból említi a fő korlátokat: 

• a sugaras, Budapest központú közlekedési hálózatban látja, ahol a keresztirányú 
közlekedési csatornák hiányoznak (mind a vasút, mind pedig a közút esetében) 

• a Budapest-központúság ellenére a főváros megközelítése az agglomerációból 
nehézkes és lassú. Az agglomeráció települései közötti kapcsolatok fejlődését is 
akadályozza a keresztirányú utak hiánya  

• a gyorsforgalmi utak a keleti országrészben nem érik el a határokat 
• a vasúti hálózat korszerűtlen 
• a közutak teherbíró képessége és műszaki paraméterei nem megfelelőek 
• elégtelen a kerékpárút-hálózat 
• nem megfelelően összehangolt a tömegközlekedés 
• a Ferihegyi repülőtér megközelítése nem megfelelő 
• nincsenek meg az intermodalitás feltételei 
• a közlekedési szolgáltatások színvonala kistérségenként nagy eltéréseket mutat 
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• komplex fejlesztés hiányában – a tranzit szerep elkerülhetetlen erősödéséből – 
csak a forgalomnövekedés okozta negatív hatások érvényesülnek, ami a 
növekedés fenntarthatóságának is gátjává válhat. 

1.6.2. STRATÉGIA 

A fent vázolt szűk keresztmetszetek figyelembe vételével a KözOp a hosszú távú növekedéshez oly 
módon kíván hozzájárulni, hogy a közlekedési hálózat és szolgáltatások fejlesztése révén a 
vállalkozások gyorsabban elérjék piacaikat és a tőke mozgását ne gátolják eljutási nehézségek. 
Emellett célja, hogy az áthaladó áruszállítás és a turizmus kiszolgálásával az exportszolgáltatások 
volumenét tartósan növelje.  

Mindemellett a környezeti fenntarthatóság szempontját is figyelembe veszi. (KözOp, 33. old 6. bek.). A 
közlekedési beruházások számának növelése új munkahelyeket biztosít, illetve közvetlenül és közvetve 
hozzájárul a kereslet bővüléséhez. 

1.6.3. PRIORITÁSOK 

A betervezett források majdnem fele (49%-a) ahhoz kapcsolódik, hogy az ország és a nemzetközi 
régióközpontok közötti elérhetőség, közlekedési kapcsolat javuljon. Ez a hosszútávú növekedés 
szempontjából jelentős tényező. Tekintve, hogy a beavatkozások beruházás-jellegű tevékenységet 
takarnak (TEN-vasút, TEN közút, TEN folyami rendszerek fejlesztése, valamint kapcsolódó intelligens 
rendszerek fejlesztése), keresletnövekedés révén szintén hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez. A 
második legtöbb forrást lekötő prioritási tengely a Városi és elővárosi közlekedés fejlesztése, amely 
döntő részben a budapesti 4. metróépítés, illetve az elővárosi kötöttpályás fejlesztések költségeit fedi 
le. A régión belüli keresztútvonalak fejlesztése prioritási tengely re a források mintegy egyötöde jut, 
hozzájárulva a régióközponti funkciók megerősödéséhez, a régión belüli jobb mobilitás eléréséhez, 
illetve a helyzetleírásban is jelzett gyenge minőségű útburkolat-állomány minőségének javulásához. A 
helyzetleírásban jelzett intermodalitás hiányát külön prioritási tengely kívánja orvosolni, amelyre 
azonban a jelen forráselosztás szerint csupán 2% jut.  

1.6.4. INDIKÁTOROK 

Az OP előző változatához képest az indikátorok jelentősen finomodtak. Néhány esetben ugyanakkor az 
elvárt kontrollcsoportos megközelítés technikai-mérési korlátokba ütközhet.  

Összességében megállapítható, hogy a KözOp hosszútávú gazdasági növekedéshez részben 
beruházások generálásával, részben az infrastruktúra fejlesztése és az elérhetőség javulása 
következtében a versenyképesség javításával, illetve a környezeti terhek csökkentése révén a 
növekedés fenntarthatóságának biztosításával járul hozzá. A közlekedési infrastruktúra fejlesztésének 
legfontosabb célja a versenyképességet és a kohéziót egyaránt szolgáló elérhetőség javítása, ami a 
hosszútávú növekedés egyik alapfeltétele. 

1.7. Környezeti és Energetikai Operatív Program (KEOP) 

Az OP bevezetője egyértelműen utal a gazdasági növekedésre gyakorolt hatások lehetséges fő 
dimenzióira: az életminőség javítására, a területi kohézióra, a környezetileg fenntartható fejlődésre 
alapozott versenyképességre, illetve a hátrányos helyzetű rétegek fokozottabb aktivitására. 
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1.7.1. HELYZETELEMZÉS 

A környezetvédelem és az energetika két olyan speciális területet jelentenek, ahol nem elsősorban a 
gazdasági növekedésre gyakorolt közvetlen hatások, hanem mindenekelőtt a növekedés feltételei 
megteremtésének és fenntarthatósága biztosításának szempontjai kerülnek előtérbe. Ebből adódóan – 
érthető módon – a gazdasági növekedéssel összefüggő kérdések csak közvetetten és kevés esetben 
merülnek fel. Ilyen például az energiagazdálkodásban az energia-intenzitás (egységnyi GDP 
előállításához felhasznált energiamennyiség) alakulásának elemzése; itt megfogalmazásra került az a 
fontos megállapítás, hogy bár az energiaintenzitás csökkenő trendet mutat Magyarországon, az még 
mindig 2,5-szerese az EU25 átlagának. Ilyen struktúrában és az energiahatékonyság javítása nélkül 
romolhat a nemzetközi versenyképesség, másrészt – a növekvő környezeti terhelésen keresztül – 
megkérdőjeleződik a felzárkózáshoz szükséges gyors gazdasági növekedés hosszú távú 
fenntarthatósága. A növekvő energiaimport-függőség problémáját bár felveti a helyzetelemzés, azt 
alapvetően bizonytalansági és ellátás-biztonsági kérdésként kezeli, a növekvő import gazdasági 
növekedést visszafogó hatásairól nem esik szó. 

A környezetvédelem és a gazdasági növekedés között kimutatható közvetlen kapcsolatok egyike, a 
kapcsolódó iparágak fejlődésének megindulása. A helyzetelemzés csupán egyetlen sor utalást 
tartalmaz, amit ezért elnagyolt megállapításnak tekinthetünk. Lásd 4.o. „A sok fejlesztést igénylő 
környezetvédelmi követelmény hatására a környezetvédelmi ipar az átlagos növekedési ütemet 
messze meghaladó mértékben növekszik.” Helyesen fogalmazza meg ugyanakkor a helyzetelemzés, 
hogy a megújuló energia-felhasználás arányának növelése nem csupán a növekedés fenntarthatósága 
szempontjából fontos, hanem az importfüggőséget is mérsékelheti. 

1.7.2. STRATÉGIA  

A KEOP 2.1. részében, helyes módon, egyértelmű utalás történik arra, hogy – legalábbis a 2008-ig 
terjedő évekre – az NKP-II célkitűzései és akcióprogramjai kiindulási feltételként jelentkeznek. A többi 
Operatív Programmal való lehetséges kapcsolódási pontok is lényegében feltérképezésre kerültek, 
azonban kevés szó esik az együttműködés és a fejlesztési erőfeszítések összehangolásának 
mikéntjéről, hogy a támogatások szinergikus hatása érvényesülhessen. A megvalósítás során 
kulcskérdés lesz annak megválaszolása, hogy hogyan lehet a versenyképesség szempontjait a 
fenntarthatósággal összeegyeztetni. Megjegyzendő, hogy a levegőtisztasággal kapcsolatos 
célkitűzések sajnálatos módon nem kerültek megfogalmazásra sem a KEOP céljai, sem pedig a 
célokhoz tartozó prioritási tengelyek között. A KEOP átfogó stratégiája ugyanakkor helyesen célul tűzi 
ki, hogy a dinamikus gazdasági növekedést nem szabad a környezet minősége és az emberi egészség 
rovására elérni. 

1.7.3. PRIORITÁSI TENGELYEK  

Az egészséges, tiszta települések; vizeink és természeti értékeink jó kezelése prioritási tengelyek 
keretében megvalósuló fejlesztések alapvetően a „fenntarthatóság” biztosítását célozzák, a gazdasági 
tevékenység befogadó környezetének fejlesztését segítik elő, ilyenformán közvetlenül nem vagy csak 
korlátozott hatással bírnak a gazdasági növekedésre. Nyilvánvaló, hogy pl. a hulladékgazdálkodás, a 
szennyvízkezelés korszerűsítése vagy akár az árvízvédelem az életminőség javításán túl újfajta 
tevékenységek kifejlődését segítik elő, s ezáltal munkahelyek teremtésén keresztül tartósan is 
hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, ennél lényegesen nagyobb jelentőségű azonban az a rövid 
távú hatás, amit a beruházások megnövekedésén keresztül gyakorolnak. Ezekről a közvetlen és 
közvetett hatásokról a vonatkozó részekben nem esik szó. 

A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése prioritási tengely fejlesztései ugyanakkor már 
közvetlen hatással vannak a gazdasági növekedésre. Egyrészt ezáltal csökkenthetik az ország import-
függőségét, másrészt új munkahelyek keletkeznek, harmadrészt, pl. az energetikai célú 
növénytermesztés (biomassza) fejlesztésével fenntartható irányba változó szerkezetben segítik elő a 
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mezőgazdasági termelés növekedését. Az ún. zöldenergia termelése (pl. biogáz, nap- és szélenergia 
stb.) közvetlenül, az energiatermelés növelésén keresztül is hat a GDP alakulására, de ugyanakkor a 
növekedés hosszú távú fenntarthatóságát is elősegíti. A vonatkozó szövegrészek ezeket az 
összefüggéseket implicite tartalmazzák. Az energiafelhasználás hatékonyságának javítását célzó 
prioritási tengely keretében megvalósuló fejlesztések várható gazdasági hatásait a KEOP szövege 
részletesen ismerteti (lásd 61.o.) Így pl. csökkenhet az energiaimport-függőség (tegyük hozzá 
ugyanakkor, hogy a környezethatékony beruházások akár növekvő termékimportot is generálhatnak), 
javulhat a vállalkozások versenyképessége stb. A fenntartható termelést és fogyasztást ösztönző 
intézkedések nem elsősorban a gazdasági növekedés rövid távú dinamizálását, hanem hosszú távú 
fenntarthatóságát segítik elő. 

1.7.4. INDIKÁTOROK  

Az egyes prioritási tengelyek célkitűzéseihez rendelt programindikátorok alapvetően alkalmasak az 
egyes intézkedések hatékonyságának nyomon követésére, illetve a teljesülés monitoringozására, 
kevéssé alkalmasak azonban a gazdasági növekedésre gyakorolt hatás vizsgálatára. Megjegyezzük, 
hogy az egyébként az ország növekedésének energiaigényességét jól mutató energia-intenzitás 
indikátor a fenntartható termelés szűkebb vizsgálati területére kevésbé alkalmazható, hiszen a végső 
energia-felhasználás adatában nem csupán az ipar által felhasznált energia mennyisége van benne, 
hanem például a lakossági fogyasztás is. A képlet természetesen, mutatis mutandis, átalakítható és 
értelmezhető, ha a GDP helyébe az ipar hozzáadott értéke, az országos végső energia fogyasztás 
helyébe pedig, az ipar energiafelhasználása kerül.  

1.8. Államigazgatás Reformja Operatív Program (ÁROP) 

1.8.1. HELYZETELEMZÉS 

Az ÁROP helyzetértékelésének a hosszútávú gazdasági növekedés szempontjából kiemelt 
megállapítása, hogy „a magyar közigazgatás a hasonló fejlettségű országhoz képest arányaiban 
azonos létszámmal, ellenben fajlagosan magasabb költséggel működik, tehát további 
költséghatékonysági tartalékokkal rendelkezik” (7. o.). A SWOT-elemzésben (18. o.) ismertetett „a 
stratégiai szemlélet hiánya”, „a szervezeti szemlélet túlsúlya, s ezzel szemben hajlam a társadalmi 
eredmény figyelmen kívül hagyására”, illetve a „nem terjedtek el az új kihívások megválaszolására 
alkalmas módszerek” megállapítások arra utalnak, hogy a közigazgatás nehézkessége, 
konzervativizmusa, a stratégiai kérdésekkel szembeni zártsága a hosszútávú növekedés gátját 
jelenthetik.  

1.8.2. STRATÉGIA 

Az ÁROP stratégiájának központi eleme a belső erőforrásokkal (a személyzet, a folyamatok és az 
alkalmazott technológia minősége) való céltudatos gazdálkodás (20. o.), ami nem más, mint „a 
magyar körülmények között újradefiniálni a közigazgatás rendelkezésére álló alaperőforrások sorából a 
személyzet és a folyamatok felhasználásának azon optimumát, mely fenntartható módon biztosítja a 
magyar közigazgatás mai szinthez képest magasabb és a társadalom által elvárt szinthez igazodó 
teljesítményét”. Az átfogó cél tehát a közigazgatás teljesítményének növekedése (22. o.), amelyhez 
három specifikus cél tartozik: a társadalmi eredmény javulása, a társadalmi erőforrások takarékos 
felhasználása, illetve a közszolgálatiság javulása. 
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1.8.3. PRIORITÁSI TENGELYEK 

A prioritási tengelyekkel kapcsolatban elgondolkodtató, hogy „a kormányzási megújulási képesség 
javítása” – az indikatív pénzügyi tábla szerint is – kizárólag a Közép-Magyarország régióban 
megvalósítandó fejlesztéseket takar, mégpedig az összes rendelkezésre álló forrás több mint 
egynegyedének allokálásával erre a célra (területre). Ezáltal nehezen képzelhető el, hogy a magyar 
központi közigazgatás rendkívüli mértékű földrajzi centralizációja oldódna. Ez annak ellenére is fennáll, 
hogy az ÁROP 46. oldalán a jelzett problémát lényegében technikai jellegűnek láttatja. 

1.8.4. INDIKÁTOROK 

Az ÁROP indikátorai relevánsak, és nem pusztán folyamatjellegű, technikai mutatók, hanem érdemi 
eredménymutatók is, amelyek a tervezett beavatkozások hatásának mérésére is alkalmasak.  

1.9. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 

1.9.1. HELYZETELEMZÉS 

Az EKOP helyzetértékelésének legfontosabb megállapításai a 13-14. oldalon idézett OECD-jelentésből 
(2006 június) szűrhetők le. Az irányítási problémák és a túlzott jogi szemlélet mellett a hosszútávú 
növekedést legerősebben az a megállapítás befolyásolja, miszerint „a kormányzat úgy tekint az 
államigazgatás reformjára és az e-kormányzás kifejlesztésére, mint két egymástól független 
vállalkozásra”. Szintén elgondolkodtató, hogy „az informatikai keretek intézményi koncentrációja évről 
évre lassan növekszik”. A SWOT-elemzés jól azonosítja a szigetszerű alkalmazások problémáját, ami a 
hosszútávú növekedés szempontjából a szigetszerű növekedés veszélyét is hordozza. 

1.9.2. STRATÉGIA 

Az átfogó cél – hasonlóan az ÁROP-hoz – a közigazgatás teljesítményének javulása. Ehhez két 
specifikus cél tartozik: egyrészt javuljon a közigazgatási szolgáltatások eredményessége, másrészt 
növekedjen a működési hatékonyság. 

A hosszútávú növekedés, jelesül a humánerőforrások oldaláról specifikus problémát jelent, hogy 
Magyarországon a digitális szakadék különösen az iskolai végzettség, de a jövedelem, a települési 
hierarchia és az életkor szerinti dimenziókban is nagyon mély. Ez természetesen a legkevésbé sem ok 
arra, hogy az ÁROP keretében tervezett fejlesztéseket visszafogjuk, azonban aláhúzza a 
humánerőforrás-oldal kiemelkedő jelentőségét – máskülönben sem az e-kormányzás terjedése, sem 
ügyfélközpontúságának, sem működési hatékonyságának javulása nem generálja a várt addicionális 
növekedési (és jóléti) hatást. 
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1.9.3. PRIORITÁSI TENGELYEK 

A pénzügyi tábla szerint egyértelmű, hogy a legfontosabb prioritás „a közigazgatási szolgáltatások 
eljuttatása az ügyfelekhez”. A hosszútávú növekedési hatás szempontjából viszont a működési 
hatékonyság specifikus célját kiemelten segítő „belső folyamatok és szervezetek fejlesztése” prioritás 
a legfontosabb. Ugyanakkor nincs közvetlenül megragadható hosszútávú növekedési hatás, erről 
legfeljebb közvetett következtetések fogalmazhatók majd meg bizonyos indikátorok alapján. 

1.9.4. INDIKÁTOROK 

Az egyes prioritásokhoz rendelt indikátorok – ellentétben a korábbi változatokban részben szereplő 
szintmutatókkal – a program hatására bekövetkező változásokat mérik, ami megfelelő a növekedési 
hatások értékelése szempontjából. 

1.10. Regionális Operatív Programok (ROP) 

A Regionális Operatív Programok szerkezetüket, a specifikus célokat és a tervezett beavatkozások 
jellegét, típusát tekintve komoly hasonlóságokat mutatnak. Feltűnő, hogy az indikatív pénzügyi 
táblázatok tanulsága szerint milyen nagy szerepet szánnak a turisztikai fejlesztéseknek, még azokban 
a régiókban is, amelyeknél a helyzetértékelésből ez a legkevésbé sem következik. Egyébként is 
feltűnő, hogy a ROP-ok mennyire uniformizáltak; miközben a régióspecifikumok világosan 
megjelennek az elég jó minőségű helyzetelemzésekben, alig köszönnek vissza a prioritások és 
különösképpen a hozzájuk allokált pénzügyi források esetében. Emellett számos esetben az a 
benyomásunk, hogy a ROP-ok pozitív hosszútávú növekedési hatást döntően a régióközpontokban és 
a fejlettebb településeken, kistérségekben lesznek képesek kifejteni, miközben a szegényebb 
térségekben igen mérsékelt hatással számolhatunk. 

1.10.1. Nyugat-dunántúli Régió Operatív Programja 
(NyDOP) 

1.10.1.1. HELYZETELEMZÉS 

A Nyugat-Dunántúl régió 2007-2013-ra vonatkozó regionális Operatív Programja helyzetelemzésében 
megállapítja, hogy  

• a régió szerepe a magyar gazdaságban már az 1990-es évek végéig folyamatosan 
nőtt, azóta lényegében változatlan; Magyarország második legfejlettebb 
régiójaként ugyanakkor egyes megyéit, kistérségeit jelentősen eltérő fejlődési 
dinamika jellemzi 

• a régióban a feldolgozóipar, ezen belül a gépipar jelentősége lényegesen 
nagyobb, mint az ország egyéb területein; a hozzáadottérték-termelés területileg 
rendkívül erősen koncentrálódott, Győr és környéke, illetve, Győr-Moson-Sopron 
megye súlya kiemelkedő 

• a régió gazdag és változatos turisztikai vonzerővel rendelkezik 
• a régió foglalkoztatási helyzete viszonylag kedvező, az aktivitási ráta is jelentősen 

meghaladja az országos átlagot 
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• 2000-től a régióban megindultak, és azóta folyamatosak a klaszter-szerveződések  
• bár a régió K+F teljesítménye az utóbbi évtizedben dinamikusan bővült, még 

mindig jóval alacsonyabb a régió gazdasági, népességi súlyánál 
• a vállalati K+F bővülése alapvetően technológiai fejlesztést, gyártásfejlesztést 

takar, és nem termékfejlesztést, gyártmányfejlesztést 
• a régió közúti és vasúti infrastruktúrája egyaránt viszonylag kedvező, ugyanakkor 

a belső perifériákat feltáró településközi utak hiányosak, illetve rossz állapotúak 
• a régióban az iskolázottság szintje viszonylag kedvező, a felsőfokú képzésben 

ugyanakkor szerepe mérsékelt, valódi egyetemi központ, illetve egyetemi hálózat 
hiányában 

• a régió egészségügyi mutatói többnyire az átlagosnál jobbak, ugyanakkor az 
egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra állapota feltűnően rossz. 

1.10.1.2. Stratégia 

Stratégiájában az extenzív fejlődési tényezők fokozatos kimerülése következtében a hosszútávú 
növekedés erősítését alapvetően az innovációt és a folyamatos környezeti megújulást segítő 
komponensek, valamint a felsőoktatás, kutatás és fejlesztés erősítése kap központi szerepet. A 
környezettudatosság eleme valamennyi dimenzióban szembeötlő. Ehhez társul a közszolgáltatások 
fejlesztésének kiemelt kezelése. 

1.10.1.3. Prioritások 

A hosszútávú gazdasági növekedés horizontális dimenzió szempontjából a fő prioritásokat a 
gazdaságfejlesztési tengely, illetve a kistérségi környezetvédelem és infrastruktúra tengelye fejezi ki. A 
prioritások vizsgálatából ugyanakkor kiderül, hogy a gazdaságfejlesztésben az innováció (a K+F-fel és 
a klaszterekkel), a gazdasági célú humánerőforrás-fejlesztéssel szerepel együtt, miközben a fizikai 
tőke elemét képező infrastrukturális fejlesztések a környezetvédelmi tevékenységekkel, a humán 
erőforrásokat megalapozó fejlesztések pedig külön prioritási tengelyként jelennek meg („helyi és 
térségi közszolgáltatások fejlesztése”). Más régiókkal összevetve az indikatív forrásmegosztási tábla 
alapján így az pusztán valószínűsíthető, hogy az NyDOP-ban nagyobb súllyal jelennek meg a 
hosszútávú növekedéshez kapcsolódó prioritások. 

1.10.1.4. Indikátorok 

Az indikátorok táblázatos bemutatása jól segíti az eligazodást. A felmerülő bizonytalanságok mellett 
azonban kérdéses, hogy a helyi szükségletekre épülő közszolgáltatások kialakítását kielégítően 
jellemzik-e a tervezett indikátorok. Szembeötlő, hogy a humán erőforrások állapotának változását 
kevéssé mérik a mutatószámok, miként az innováció, illetve a K+F mérése is elmarad. (Ezt 
semmiképpen sem helyettesítik a „támogatott … projektekben résztvevő vállalkozások száma” típusú 
mutatók, amelyek technikailag ugyan fontosak lehetnek, a hosszútávú növekedési hatásokról azonban 
keveset mondanak.)  

Összességében megállapítható, hogy az NyDOP a hosszú távú növekedés szempontjából jól azonosítja 
a kritikus tényezőket, ehhez megfelelőnek látszanak a hozzárendelt stratégiai és specifikus célok is. Az 
indikátorok rendszere ugyanakkor további finomításra szorul. 
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1.10.2. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (KDOP) 

1.10.2.1. Helyzetelemzés 

A Közép-Dunántúl régió 2007-2013-ra vonatkozó regionális Operatív Programja helyzetelemzésében 
megállapítja, hogy  

• a régió szerepe a magyar gazdaságban már az 1990-es évek elejétől lényegesen 
meghaladja területi és lakossági súlyát, azonban az ezredforduló táján a 
kilencvenes évtized közepe óta erőteljes növekedés dinamikája lelassult 

• a gazdasági struktúrában kimagasló az ipar szerepe, relatíve gyenge ugyanakkor 
a tercier szektor 

• a régió turisztikai szempontból az ország egyik meghatározó területe 
• a régió foglalkoztatási mutatói nemzetközi összevetésben is kedvezők 
• a tömegtermelésre épülő működőtőke-befektetések hosszútávú 

gazdaságfejlesztési lehetőségei mára kimerülőben vannak 
• a hazai viszonyok között kiemelkedő gazdasági teljesítmény eddig nem alapozta 

meg a K+F kapacitások bővülését 
• az elérhetőség és a közlekedési infrastruktúra szempontjából a régió mutatói 

kedvezőek 
• a régióban az iskolázottság szintje, csakúgy, mint a felsőfokú végzettségűek 

aránya, elmarad az országos átlagtól 
• a régió szociális ellátását, szociális infrastruktúráját jelentős ellátási hiányok és 

gyengeségek jellemzik.  

1.10.2.2. Stratégia  

Stratégiájában az innováció, a magyar gazdaság modernizációs húzóereje szerep kiépítése-
megszilárdítása kap központi szerepet. Ez szervesen kapcsolódik a helyzetértékelésben jelzett sajátos 
kettőséghez, nevezetesen ahhoz, hogy a humántőke és a kutatási-fejlesztési ráfordítások hiányosságai 
már ma is a hosszútávú növekedés fontos korlátját jelentik. Az innovatív és versenyképes gazdasági 
környezet kialakítása, mint specifikus cél, e stratégia megvalósításának központi eleme. 

1.10.2.3. Prioritás 

A hosszútávú gazdasági növekedés horizontális dimenzió szempontjából a fő prioritásokat a regionális 
gazdaságfejlesztési tengely, illetve a kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztések tengelye fejezi ki. 
Azonban a fizikai, illetve a humántőke javítását célzó területek részesedése együtt csupán 24% a 
lehetséges forrásmegosztási táblázat szerint. Más régiókkal összevetve egyértelműnek tűnik, hogy a 
helyzetértékelésből és a deklarált stratégiákból adódó különbségek nem tükröződnek a ROP-ok 
tervezett forrásmegosztásában, azok feltűnően hasonlóak egymáshoz. Így a hosszútávú növekedés 
tényezői szempontjából szükségképpen eltérő stratégiák és prioritások csak abban az esetben 
köszönnek vissza a forrásmegosztásban, ha feltételezzük, hogy az eltéréseket döntően nem a ROP-ok, 
hanem az egyéb OP-ok (mindenekelőtt a GOP és a TÁMOP) tükrözik. 
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1.10.2.4. Indikátorok 

Az indikátorok táblázatos bemutatása többnyire meggyőző, az adatforrás és a mérés gyakoriságának 
megadása példaszerű. Nem mindenhol következetes ugyanakkor KDOP abban, hogy a beavatkozások 
által indukált változások hatását mérje, és helyenként az intézkedések volumenét, nem pedig hatását 
méri. Csak példaként említve: a támogatott oktatási intézmények tanulóinak száma helyett az 
iskolázottság növekedésére gyakorolt hatás mérése célszerűbb lenne.  

Összességében megállapítható, hogy a KDOP a hosszú távú növekedés szempontjából jól azonosítja a 
kritikus tényezőket, ehhez megfelelőnek látszanak a hozzárendelt stratégiai és specifikus célok, illetve 
prioritások, eléggé kidolgozott az indikátorok rendszere. A forrásallokáció jelenlegi szerkezetében 
ugyanakkor nem adja vissza a Közép-Dunántúl régió specifikumait (ami persze lényegében valamennyi 
ROP-ról elmondható). 

1.10.3. DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (DDOP) 

1.10.3.1. Helyzetelemzés 

A Dél-Dunántúl régió 2007-2013-ra vonatkozó regionális Operatív Programja helyzetelemzésében 
megállapítja, hogy  

• a régió nem pusztán fejletlen, de relatív pozíciója is határozottan romló: az egy 
főre jutó GDP-t tekintve az 1994-ös országos átlag 84%-áról 2003-ra az országos 
átlag 72%-ára esett vissza 

• a gazdasági struktúrában feltűnő az ipar mérsékelt szerepe, a nagyvállalatok és az 
exportáló vállalkozások csekély hányada 

• nagyon szerény mértékű a külföldi működőtőke-beáramlás 
• a K+F súlya nagyon alacsony, más magyar régiókkal összevetve is 
• kedvezőek az adottságok az egészségipar, a környezeti ipar és a kulturális ipar 

fejlődéséhez 
• a jó turisztikai adottságok nincsenek kellően kihasználva 
• kedvezőtlen demográfiai helyzet jellemzi a régiót, különösen az aprófalvas 

területeket 
• az aktivitás és a foglalkoztatás szintje alacsony 
• a mellékútvonal-hálózat rossz minőségű és hiányosan kiépített. 

1.10.3.2. Stratégia 

Stratégiájában a leszakadás megállítása, a felzárkóztatás kap központi szerepet. Ezt magas környezeti 
minőségű modellben képzelik el, amely megerősíti a környezetipar lehetőségeit, és segíti a képzett 
humántőke helyben tartását. 

1.10.3.3. Prioritások 

A hosszútávú gazdasági növekedés horizontális dimenzió szempontjából mind a fizikai tőke, ezen belül 
kiemelten a közlekedési infrastruktúra állományának javítását célzó fejlesztések, mind pedig a 
humántőke minőségének javítására irányuló fejlesztések relevánsak, és a prioritások szerint bontott 
pénzügyi terv is megalapozottnak tűnik. A hangsúlyozottan az endogén adottságokra építő növekedési 
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modell ugyan szembe megy a főáramba tartozó megközelítésekkel, azonban a DDOP ezt hitelesen és 
koherensen képviseli. Kedvező továbbá, hogy a prioritások kapcsán a Dél-Dunántúl ROP-ja 
rendszeresen hivatkozik az egyéb OP-okra és az azokból felhasználni szándékozott forrásokra. 

1.10.3.4. Indikátorok 

Az indikátorok jelentősen finomodtak a korábbi OP-változatokhoz képest, néhány esetben azonban (pl. 
„indukált beruházás”, 56. o.) technikai-mérési problémák merülnek fel.  

Összességében megállapítható, hogy a DDOP a hosszú távú növekedés szempontjából jól azonosítja a 
kritikus tényezőket, eléggé következetes a tervezett forrásallokáció tekintetében, a versenyképesség 
javulásának mérését célzó indikátorok ugyanakkor finomításra szorulnak. 

1.10.4. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (ÉMOP) 

1.10.4.1. Helyzetelemzés 

Az Észak-magyarországi Régió 2007-2013-ra vonatkozó regionális Operatív Programja 
helyzetelemzésében megállapítja, hogy  

• a régió az egyik legfejletlenebb mind hazai összehasonlításban, mind pedig uniós 
összevetésben 

• az aprófalvas, elsősorban roma lakosságú falvakban nagy a leszakadás veszélye, 
itt társadalmi-szociális problémák különösen koncentráltan jelentkeznek 

• kevés az erős piaci pozícióval rendelkező, jelentős tőkével működő nagyvállalat a 
régióban 

• az itt működő KKV-k tőkehiányosak, likviditási problémáik vannak, gyenge 
versenyképességűek 

• tőkevonzó, innovációt ösztönző intézmények (inkubátorházak) hiányoznak 
• kevés a felsőfokú végzettségűeket foglalkoztató munkahely 
• turizmus jövedelemtermelő képessége általában nem kielégítő 
• magas az elvándorlás Nógrád és BAZ megyékben 
• országos átlagnál magasabb a munkanélküliség, magasabb az inaktivitás, 

nagyobb a nyugdíjasok aránya  
• rossz az egészségi állapot, magas az elhalálozás 
• elszegényedés, gyermekszegénység magasabb az átlagnál 
• régió északi területeinek elérhetősége kedvezőtlen, aprófalvas térségekből a 

régióközpontba, vagy kistérségi központokba jutni nehézkes 
• tömegközlekedési infrastruktúra nem kielégítő 
• nehézipar hanyatlása következtében jelentős szennyezett területek vannak 
• romák lakta aprófalvas települések állapota rossz, környezeti problémákkal terhelt 
• nagyvárosok népessége csökken, de az agglomerációé nő, a közlekedés 

környezeti terhei ezzel együtt nőnek 
• nagymennyiségű kezeletlen szennyvíz veszélyt jelent a vízbázisokra 
• legkomolyabb légszennyezési forrás a villamos energia ipar és a közlekedés.  
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1.10.4.2. Stratégia 

Stratégiájában a fenti problémák orvoslása céljából az üzleti befektetői környezet vonzóvá tételét, a 
helyi erőforrások ésszerű és fenntartható hasznosítását és a foglalkoztathatóság javítását, valamint a 
társadalmi feszültségek oldását tűzi ki hangsúlyos célul. A területi dimenzió terén a városhálózat 
fejlesztése és a rurális területek felzárkóztatása a fő cél. Ebben a vonatkozásban nagy szerepet játszik 
a KKV-k és a turizmus jövedelemtermelő képességének javítása és a közvetlen munkahelyteremtés. 

1.10.4.3. Prioritások 

A hosszú távú gazdasági növekedés horizontális dimenzió szempontjából elsősorban a „A 
versenyképes helyi gazdaság megteremtése”, a „Turisztikai potenciál erősítése” és a „Település 
rehabilitáció” prioritások bírnak jelentőséggel. A „Kistérségi infrastruktúra fejlesztése” is közvetve 
hatással van a régió versenyképességének, tőkevonzó képességének javítására, elsősorban a 
foglalkoztathatóság javítása, valamint a közszolgáltatások fejlesztése révén, illetve amennyiben a 
kistérségi központok elérhetőségét javítani tudja. A célok megfogalmazásánál a szóban forgó régió 
Operatív Programja igyekezett mind a Közösségi Stratégiai Iránymutatásokhoz, mind az NSRK-hoz 
alkalmazkodni. Tekintettel azonban arra, hogy az ÉMOP kidolgozása során a régió szinten 
betervezhető források jelentős mértékben lecsökkentek, a regionális Operatív Program csak bizonyos 
részterületeken tudja elősegíteni a régió fejlesztést, és a többi fejlesztési igény a központilag kezelt 
ágazati Operatív Programok finanszírozásában valósulhat meg.  

Így a hosszú távú gazdasági növekedés szempontjából legfontosabb cél/prioritás a versenyképesség 
javítására az uniós forrásoknak csak 17%-a jut, míg a támogatási célcsoportban jelentős szerepet 
játszó kisvállalkozásoknak 35%-os önerőt kell felmutatniuk. Ezeknek a forrásellátottsága azonban 
meglehetősen gyenge (lásd 38. old. SWOT elemzés, Gyengeségek 5. pont), így az önerő, illetve a 
szükséges előfinanszírozás biztosítása a megvalósítás szempontjából veszélyforrást jelenthet. Ezen 
prioritás megvalósításában igen nagymértékben kíván a régió a Gazdaságfejlesztés Operatív Program 
forrásaira támaszkodni. Holott a versenyképesség (és ezen belül a helyi vállalkozások 
versenyképességének) javítása az egyik legfontosabb célkitűzés, a régió szintű források relatíve kisebb 
része jut rá. Ez a tényező nagy valószínűséggel azzal magyarázható, hogy a programok átalakulása 
során a régió szinten tervezhető források nagysága csökkent, így ezeket a forrásokat egyéb központi 
szinten nem támogatott programok, projektek finanszírozására kívánják fordítani.  

A turisztikai potenciál bővítése részben a kereskedelmi szálláshelyek minőségének javításával (ezáltal 
különböző közvetlen, illetve kapcsolódó szolgáltatás fejlődésével), jelentősebb részben új turisztikai 
termékek kifejlesztésével, illetve a turisztikai látványosságokhoz kapcsolódó beruházásokkal járul 
hozzá a növekedéshez. A prioritás megvalósítása részben épít az EMVA forrásaira. A hatékony 
megvalósítás alapfeltétele azonban, hogy a turisztikai látványosságok környezetében levő az 
aprófalvas (nagy arányban roma népesség lakta) települések szociális-gazdasági problémái is 
enyhüljenek. Erre törekszik a Település rehabilitáció prioritás „leromlott városi lakóterületek és 
leromlással fenyegetett integrált akcióterületen alapuló rehabilitációja” intézkedése. 

1.10.4.4. Indikátorok 

Az indikátorok sok tekintetben finomodtak az előző OP-változatokhoz képest, azonban a 
kontrollcsoportos megközelítés következetes végigvitelére lenne szükség.  

Összességében megállapítható, hogy az EMROP a hosszú távú növekedés horizontális dimenzió 
szempontjából regionális, helyi szinten, főleg a foglalkoztatottság javítása, a helyi szolgáltató szektor 
fejlesztése, illetőleg a beruházási kereslet bővítése révén járul hozzá. 
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1.10.5. ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (ÉAOP) 

1.10.5.1. Helyzetelemzés és stratégia 

Az Észak-Alföldi Régió regionális programja nagy hangsúlyt helyez az egyes intézkedések területi 
dimenziójának meghatározására tekintettel arra, hogy a szóban forgó régió alapvetően vidékies 
jellegű, még akkor is, ha itt található az országban a legtöbb városi jogállású település. A 
városállomány erősen polarizált, és az agrártevékenység még mindig jelentős, és ehhez a környezeti 
adottságok is megvannak. A helyzetelemzés a Közösségi Stratégiai Iránymutatások struktúrájában 
elemzi a régiót, a SWOT-elemzés keretében a „Gyengeségek” és „Veszélyek” listája igen hosszú. A 
hosszú távú növekedés szempontjából alapvetően problematikus 

• a külföldi tőke relatíve szerény érdeklődése a régió iránt. 
• noha az agrártermelés adottságai kedvezőek, kevés a magas feldolgozottságú 

mezőgazdasági termék. 
• alacsony az ipari parkok kihasználtsága, kedvezőtlenek a régió beruházási mutatói 
• a turizmus fejlesztése megjelenik a fő stratégiai célok között, de jelenleg a 

turisztikai termékek alacsony száma, gyenge minősége, és a turisztikai szektor 
alacsony jövedelemtermelő képessége jellemző. 

• a közlekedési hálózat összességében gyenge, még akkor is, ha a régiót sávos 
térszerkezet jellemzi (legalább másodrendű útvonalakból álló közúti tengelyek 
mentén fekszik a települések 40%-a lásd 35.old.) 

• a környezetvédelmi és természetvédelmi infrastruktúra alacsony színvonalú. A 
természeti forrásokkal való gazdálkodás nem kielégítő színvonalú (vízkészlet-
gazdálkodás, alternatív energiaforrások stb.)  

• a növekedést elősegítő innovációs kapacitás vállalati szinten gyenge, nincsen 
összhangban az akadémiai kutatás és a vállalatok igénye. A vállalkozások gyenge 
pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé az innováció terjedését. Az információs 
technológia használata gyenge a régióban.  

• a foglalkoztatottság az országos átlagnál jóval alacsonyabb, munkanélküliség 
magas, kedvezőtlen szerkezetű, a halmozottan hátrányos helyzetű népesség 
aránya magas. 

• a fenti okok miatt nagy a veszélye annak, hogy a befektetők távol maradnak. 
• a lakosság rossz egészségügyi és szociális állapotával az intézményi rendszer nem 

tart lépést.  
A helyzetelemzés rávilágít a régió halmozottan hátrányos lakosságának igen nagy arányára, az ebből 
fakadó problémákra (különösen a cigány népesség helyzetének kérdése). Ugyancsak problematikus a 
régióban élő humánerőforrás iskolai végzettségének kedvezőtlen szerkezete. Érdekes módon azonban 
a célok szintjén ezek a problémák már nem tükröződnek vissza (vö. 19-23. oldal, illetve 48. oldal), 
pontosabban inkább a horizontális elvek mentén (esélyegyenlőség) érvényesülnek; illetve a hátrányos 
helyzetű népesség munkaerő-piaci re-integrálódását szolgáló intézkedéseket együtt a helyi 
foglalkoztatáspolitikai kezdeményezésekkel az TÁMOP keretében tervezik megvalósítani. 

1.10.5.2. Prioritások 

A régió prioritásai között tervezett indikatív forrásmegoszlás alapján arra következtethetünk, hogy a 
források döntő része (70%-a) a turisztikai potenciál erősítése és a térség és településfejlesztés céljait 
fogja szolgálni. A gazdasági működési feltételeinek javítása prioritásra csupán a tervezett összes 
fejlesztési érték 11%-a jut. A hosszú távú növekedés szempontjából jelentős gazdasági 
versenyképesség javítását szolgáló elsősorban KKV-kat támogató projekteket kiegészítik a Gazdasági 
OP keretében a K+F kapacitások fejlesztését elősegítő projektek. A Regionális és helyi jelentőségű 
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infrastruktúra fejlesztése a Közlekedési Operatív Program keretein belül megvalósuló fejlesztésekhez 
kapcsolódik. Általában megállapítható, hogy az intézkedések kidolgozottsága elsősorban az indoklás 
vonatkozásában részletezett, maga a támogatott tevékenységek nevesítése még eléggé elnagyolt. 

1.10.5.3. Indikátorok 

A 75-80. oldalon bemutatott indikátorrendszer rendkívül ambiciózus, és az esetek döntő többségében 
a beavatkozások növekedési hatásainak mérésére is alkalmas.  

Összességében megállapítható, hogy az Észak-Alföldi Regionális OP a hosszú távú növekedés 
horizontális dimenzió szempontjából regionális, helyi szinten, főleg a turisztikai szolgáltatások javítása, 
a helyi szolgáltató szektor fejlesztése, illetőleg a beruházási kereslet bővítése (infrastruktúrafejlesztés) 
révén járul hozzá. A helyi vállalkozások megerősítése, illetve versenyképességük javítása kevésbé 
markáns eleme a programnak. 

1.10.6. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (DAOP) 

1.10.6.1. Helyzetelemzés 

A Dél-Alföld régió 2007-2013-ra vonatkozó regionális Operatív Programja helyzetelemzésében 
megállapítja, hogy  

• a régió nem pusztán fejletlen, de relatív pozíciója is drámaian romló: az egy főre 
jutó GDP-t tekintve az 1995-ös országos átlag 83%-áról 2003-ra az országos átlag 
68%-ára esett vissza 

• a gazdasági struktúra átfogó megújulása nem történt meg a rendszerváltás óta 
• szerény mértékű a külföldi működőtőke-beáramlás (az energetika kivételével) 
• a helyi gazdaság szerkezetében a legutóbbi időkig túlsúlyban voltak a 

válságágazatok (agrárium, könnyűipar), illetve olyan alágazatok, amelyek 
jellemzően a korlátos felvevőképességű helyi piacra termeltek 

• alacsonyak a beruházási ráták, és a beruházások között relatíve magas a jóléti 
típusú (nem piaci vállalkozásokhoz köthető) invesztíciók részesedése 

• a helyi gazdaságból a húzó nagyvállalatok hiányoznak 
• számos rurális térségben gazdasági kiürülés indult meg (szolgáltatások 

elvándorlása, romló közlekedési viszonyok) 
• alacsony és – ellentétben az országos trendekkel – a kilencvenes évek közepe óta 

sem nőtt érdemben a foglalkoztatás 
• az úthálózat minősége minden kategóriában rosszabb az országos átlagnál. 

1.10.6.2. Stratégia 

Stratégiájában a fenti problémák orvoslása céljából egyrészt a régió kétségkívül meglevő komparatív 
előnyeire (a szegedi felsőfokú természettudományos oktatás kimagasló színvonala, az egészségipar és 
az agrárium tradíciói) építve egyrészt a biotechnológiához és gyógyturizmushoz kapcsolódó innovációs 
potenciál megerősítését, másrészt a lemaradó, gazdaságilag kiüresedő rurális térségek 
felzárkóztatását tűzi ki központi célként. A fokozódó lemaradás trendjének megfordításához a 
humántőke állományának javítására, mindenekelőtt az alapfokú oktatás rekonstrukciójára, valamint a 
rurális térségek elérhetőségének javítására törekszik. 
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1.10.6.3. Prioritások 

A hosszútávú gazdasági növekedés horizontális dimenzió szempontjából mind az aggregált növekedési 
potenciált fokozó innovációs (versenyképességi) fejlesztések, mind a fizikai tőke, ezen belül kiemelten 
a közlekedési infrastruktúra állományának javítását célzó fejlesztések, mind pedig a humántőke 
minőségének javítására irányuló fejlesztések relevánsak. Ami a források fejlesztési célok szerinti 
megoszlását illeti, a hosszútávú gazdasági növekedés szempontjából kiemelt gazdaságfejlesztésre az 
uniós forrásoknak csak 17%-a jut, és a növekedés humántőke-alapját javító oktatásra mindössze az 
összes forrás 7%-át szánnák. Ezek az arányok különösen a turisztikai fejlesztések 22%-ához mérten 
kiugróan alacsonyak. Ez az indikatív forrásmegosztás nehezen feleltethető meg a deklarált átfogó és 
specifikus céloknak, illetve prioritásoknak, és félő, hogy még kedvező esetben is legfeljebb abban 
segít, hogy a növekedés szigetszerűen, a kiemelt térségekben gyorsuljon, miközben az elmaradott 
rurális térségek növekedési potenciálját csak kevéssé javítja.  

1.10.6.4. Indikátorok 

Az indikátorok (85. old.) a korábbi OP-változatokhoz képest jelentősen finomodtak: többségükben jól 
definiált változás-jellegű mutatók. Továbbra is feltűnő ugyanakkor, hogy a hosszútávú növekedéshez 
(és a felzárkózáshoz is) nélkülözhetetlen humántőkének lényegében nincs indikátora (pl. az 
iskolázottság változásának mérőszámai).  

Összességében megállapítható, hogy a DAOP a hosszú távú növekedés szempontjából jól azonosítja a 
kritikus tényezőket, ugyanakkor kevésbé következetes a tervezett forrásallokáció tekintetében. 

1.10.7. KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓ OPERATÍV PROGRAMJA (KMOP) 

1.10.7.1. Helyzetértékelés és stratégia 

A Közép-Magyarországi Régióban 2007-13 között megvalósítandó fejlesztések nem kis részben az 
ágazati Operatív Programokban tervezett forrásokra támaszkodnak: így részben az TÁMOP és a 
Közigazgatás megújítása Operatív Programokra támaszkodnak az ESZA típusú fejlesztések terén, a 
Kohéziós Alapból finanszírozandó intézkedések a Közlekedésfejlesztési és a Környezetvédelmi és 
Energetika OP-okban jelennek meg. Az ERFA forrásokból megvalósítandó fejlesztések KMR OP-ban 
jelennek, kivéve a Közszolgáltatások korszerűsítése OP alá tartozó fejlesztések. Így a fejlesztések 
összesen hat OP-t érintenek.  

A helyzetelemzés alapján a régió legfőbb problémáit a duális gazdasági szerkezet, Budapest-Pest 
megye közötti jelentős fejlettségi különbség, a vállalatok és az akadémiai kutatás közötti gyenge 
kapcsolat, a haránt irányú közlekedési útvonalak hiánya, a minőségi turizmus hiánya, az útburkolat 
nem kielégítő minősége, az agglomeráció és a főváros közlekedési kapcsolatának gyenge volta 
jelentik. Emellett számottevőek a főváros speciális problémái: a hajléktalanság, a magas zaj- és 
légszennyezés, a leromlott állapotú lakásállomány a fővárosban, a környezeti terhek növekedése, 
ivóvízbázis veszélyeztetése, zöldterületek terhelése és a parkolóhelyek hiánya. 

1.10.7.2. Prioritások  

A helyzetelemzés és az ennek alapján kialakított célrendszer nagyjából összhangban van. Ebből 
kifolyólag az átfogó célként a versenyképesség javítását a fenntartható fejlődés feltételeinek 
érvényesítése mellett jelölik meg. Elgondolkodtató azonban, hogyha a régió egyik fő problémája a 
főváros és Pest megye közötti fejlettségbeli különbség, akkor miért a „nemzetközi viszonylatban 
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versenyképes fővárosi térség megteremtése” kapja a fejlesztési források 50%-át, és miért ez alá a 
specifikus cél alá vannak besorolva a gazdasági versenyképességet javító prioritási tengelyek. A régió 
belső kohézióját a program szerint inkább turisztikai, környezetvédelmi projektek, barnamezős 
fejlesztések szolgálják. Kérdés, hogy ez elég lesz-e a régión belüli területi polaritás következményeinek 
oldására. Bizonyos kérdések – mint például a hajléktalanok helyzete – csupán a helyzetleírásban, 
illetve a SWOT-elemzésben szerepel. A helyi és térségi jelentőségű fejlesztések prioritási tengely „A 
régión belüli közlekedési kapcsolatok” beavatkozása hozzájárulhat a régión belüli közlekedési 
kapcsolatok fejlődéséhez, és ezáltal az elszakítottabb kistérségek elérhetőségének, és potenciális 
versenyképességének javításához. 

1.10.7.3. Indikátorok 

Az indikátorok sokat finomodtak az előző OP-változatokhoz képest, és – nagyon helyesen – a program 
hatására bekövetkező változásokat szándékozzák mérni.  

A hosszú távú növekedés szempontjából releváns prioritási tengely elsősorban a gazdasági 
versenyképességhez, a tudásalapú gazdaság fejlesztéséhez kapcsolódnak. Mind a kettő a „Nemzetközi 
viszonylatban versenyképes fővárosi térség megteremtése” specifikus célhoz kapcsolva található. A 
turisztikai fejlesztéseket, a barnamezős területek rehabilitációját, illetve a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztését célzó beruházások mind hozzájárulhatnak a régiószintű növekedés gyorsulásához. 
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1.1. melléklet. Az Operatív Programok (addicionális) 
növekedési hatásainak összegző értékelése 

 

A hatás 
iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus 

GOP 
K+F és innováció a versenyképességért 
 

+ A növekedési centrumokban (fejlesztési pólusokban) 
megvalósuló erőforrás-koncentráció. 

A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) 
komplex fejlesztése 

+ A kisvállalatok versenyképességének javulása. 

A modern üzleti környezet erősítése 
+ Agglomerációs (miliő) típusú hatások ösztönzésével 

endogén növekedési korlátok eltávolítása. 
JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök ++ Kisvállalati beruházási aktivitás-élénkítés. 
TÁMOP 
A foglalkoztathatóság fejlesztése, a 
munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 

+ Az álláskeresési aktivitás növekedése. 

Az alkalmazkodóképesség javítása + A humántőke fejlesztése. 

Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása 
mindenkinek 

+ A családi, területi és kulturális hátrányok 
csökkentésének köszönhetően a munkapiaci részvétel 
fokozása. 

Az emberi erőforrások fejlesztése a 
minőségi képzés, a kutatás és innováció 
területén 

0 Bizonytalan foglalkoztatási hatású beavatkozás. 

Egészségmegőrzés és a társadalmi 
befogadás, részvétel erősítése 

+ A marginalizálódott társadalmi csoportok munkapiaci 
aktivitása. 

TIOP 
Az oktatási infrastruktúra fejlesztése + Agglomerációs hatások fokozása. 

Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 
0 A beruházások közvetlen növekedési hatása 

bizonytalan, a közvetett hatás nehezen mérhető. 
A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi 
befogadást támogató infrastruktúra 
fejlesztése 

0 A beruházások közvetlen növekedési hatása 
bizonytalan, a közvetett hatás nehezen mérhető. 

A kulturális infrastruktúra fejlesztése a 
közösségfejlesztés szolgálatában 

0 A beruházások közvetlen növekedési hatása 
bizonytalan, a közvetett hatás nehezen mérhető. 

KözOP 
Az ország és a régióközpontok nemzetközi 
elérhetőségének javítása 

++ Agglomerációs hatások fokozása. 

Térségi elérhetőség javítása + A kistérségi mobilitás erősítésével. 
Közlekedési módok összekapcsolása,  
gazdasági központok intermodalitásának és 
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése  

++ Agglomerációs hatások fokozása révén. 

Városi és elővárosi közösségi közlekedés 
fejlesztése 

+ Agglomerációs hatások fokozása révén. 
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1.1. melléklet (folytatás). Az Operatív Programok (addicionális) növekedési hatásainak 
összegző értékelése 

 
A hatás 

iránya és 
erőssége 

Hatásmechanizmus 

KEOP 
Egészséges, tiszta települések 0  
Vizeink jó kezelése 0  
Természeti értékeink jó kezelése 0  

A megújuló energiaforrás-felhasználás 
növelése +(?) 

Az energiaimport csökkenése révén, ugyanakkor 
bizonytalan hatású (a környezethatékony 
beruházások növekvő termékimportot is 
generálhatnak). 

Hatékony energia-felhasználás + Az energiafelhasználás hatékonyságának javulása. 
Fenntartható termelés és fogyasztói szokások 
ösztönzése 0  

ÁROP 
Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 0 Bizonytalan, nehezen mérhető növekedési hatás. 
Az emberi erőforrás minőségének javítása 0 Bizonytalan, nehezen mérhető növekedési hatás. 
A kormányzási és megújulási képesség 
javítása 0 Bizonytalan, nehezen mérhető növekedési hatás. 

EKOP 
A közigazgatás és a közigazgatási 
szolgáltatások belső folyamatainak és 
szervezetének megújítása 

+ A vállalkozások adminisztrációra fordított 
időterheinek csökkentése. 

A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférést támogató infrastrukturális 
fejlesztések 

+ A vállalkozások adminisztrációra fordított 
időterheinek csökkentése. 

ROP-ok 

Versenyképesség javítása ++ Növekedési erőforrások koncentrációja 
(agglomerációs hatások). 

A regionális és helyi jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra  + A fizikai mobilitás (ingázás) erősítése. 

Turisztikai potenciál erősítése +? Az idegenforgalmi kínálat és foglalkoztatás 
növelése, régiónként eltérő hatással. 

Település- és térségfejlesztés + A marginalizálódott térségekben történő 
beruházási esélyek javítása. 

Humán infrastruktúra fejlesztése + A marginalizálódott társadalmi csoportok 
munkapiaci integrálásának előmozdítása. 

KMOP 
A tudásalapú gazdaság innováció- és 
vállalkozás-orientált fejlesztése ++ Növekedési erőforrások koncentrációja 

(agglomerációs hatások). 
A versenyképesség keretfeltételeinek 
fejlesztése + Agglomerációs hatások. 

A régió vonzerejének fejlesztése + Az idegenforgalmi kínálat és foglalkoztatás 
növelése. 

A humán közszolgáltatások 
intézményrendszerének fejlesztése + A marginalizálódott társadalmi csoportok 

munkapiaci integrálásának előmozdítása. 

Települési területek megújítása +? A marginalizálódott térségekben történő 
beruházási esélyek javítása. 

Megjegyzés. A beavatkozás ++ – jelentős pozitív, + – pozitív, 0 – nincs hatással, – – negatív, – – – erősen negatív addicionális 
növekedési hatással jár. 


