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Abstrakt 

Táto správa sa zaoberá návrhom Komisie zaviesť do politiky súdržnosti rozsiahlu 
makroekonomickú podmienenosť. Kohézne financovanie by tým v podstate 
záviselo od dodržiavania pravidiel pre riadenie európskeho hospodárstva. V 
správe sa konštatuje, že takáto podmienenosť by priniesla výhody pre 
hospodárske riadenie, no negatívne by sa pravdepodobne prejavila na politike 
súdržnosti. A čo je dôležitejšie, pochybujeme, že by návrh Komisie prispel k 
dosiahnutiu všeobecného cieľa oboch politík: vyrovnanému hospodárskemu 
rastu v Európe. 
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ZHRNUTIE 
 
Táto správa sa zaoberá návrhom Komisie významne rozšíriť makroekonomickú 
podmienenosť v programovom období 2014 – 2020. Takáto makroekonomická 
podmienenosť by vytvorila závislosť financovania európskej politiky súdržnosti v členskom 
štáte od toho, či tento štát dodržiava postupy hospodárskeho riadenia. 
 
Hospodárska únia EÚ vznikla s cieľom zaoberať sa čoraz užšou európskou integráciou, 
najmä menovou úniou. Členské štáty musia dosahovať stanovený súbor cieľov. Tieto ciele 
sa premietajú do záväzných pravidiel a mäkších politických cieľov a zahŕňajú fiškálne a 
hospodárske opatrenia členských štátov. V záujme dosahovania týchto cieľov bol prijatý 
súbor postupov európskeho hospodárskeho riadenia. 
 
Preventívny postup hospodárskeho riadenia sa zameriava na dohľad a koordináciu 
fiškálnych a hospodárskych opatrení členských štátov. V rámci tohto postupu môže EÚ 
členským štátom vydávať nezáväzné varovania a odporúčania. Ak sa dokáže, že tento 
preventívny postup je na dosiahnutie súladu so záväznými pravidlami nedostatočný, môžu 
sa prijať dva opravné postupy. Ide o tieto postupy: a) postup nadmerného deficitu, ktorý sa 
zaoberá fiškálnou nerovnováhou  a b) postup nadmernej nerovnováhy, ktorý sa zaoberá 
makroekonomickou nerovnováhou. Opravné postupy sú prísnejšie pre členov eurozóny, 
ktorí v prípade ich nedodržania čelia finančným sankciám. Poskytnutie podmienenej 
finančnej pomoci členskému štátu, ktorý sa ocitne vo vážnych finančných problémoch, slúži 
v postupoch hospodárskeho riadenia ako posledná inštancia. V takých prípadoch EÚ stanoví 
nielen ciele, ktoré musí tento členský štát dosiahnuť, ale rokuje aj o vnútroštátnych 
opatreniach potrebných na dosiahnutie týchto cieľov. 
 
Makroekonomická podmienenosť 
 
Hospodárska únia EÚ doteraz nebola schopná zabrániť veľkým krízam verejných financií v 
členských štátoch. Kľúčovým prvkom posilnenia hospodárskej únie by preto mohlo byť 
zavedenie rozsiahlej makroekonomickej podmienenosti. Komisia predpokladá rozšíriť 
súčasnú čiastočnú makroekonomickú podmienenosť na všetky fondy politiky súdržnosti a 
na poľnohospodársky fond a rybársky fond. Makroekonomická podmienenosť by navyše 
pokryla všetky postupy hospodárskeho riadenia a vzťahovala by sa na fiškálne aj 
makroekonomické záležitosti. 
 
Ak členský štát nedodržiava odporúčania pre európske hospodárske riadenie, mala by 
Komisia požiadať o zmenu v národných strategických dokumentoch týkajúcich sa politiky 
súdržnosti. Následne by mohla pozastaviť kohézne platby, ak by členský štát dostatočne 
nezmenil svoje národné strategické plány týkajúce sa politiky súdržnosti. Takéto prípadné 
pozastavenie by sa udialo na konci postupu trvajúceho maximálne až päť mesiacov. Dlhé 
trvanie takéhoto prípadného postupu pozastavenia by sa len ťažko zlučovalo s postupmi 
hospodárskeho riadenia a príslušnými sankciami. 
 
Návrh Komisie predpokladá aj povinné pozastavenie financovania zo zdrojov politiky 
súdržnosti, ak by opravné postupy európskeho hospodárskeho riadenia alebo postupy 
finančnej pomoci naďalej presahovali svoje pôvodné etapy.   Povinné pozastavenie by 
mohlo mať podobu buď pozastavenia kohéznych záväzkov, alebo kohéznych platieb.    
Pozastavenie kohéznych platieb by malo väčší vplyv na jednotlivé projekty, kým 
pozastavenie záväzkov by naďalej umožňovalo platby vychádzajúce z predchádzajúcich 
záväzkov. 
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Makroekonomická podmienenosť okrem toho, že sa používa ako represívne opatrenie, môže 
tiež uľahčiť prístup jednotlivých štátov k financovaniu zo zdrojov politiky súdržnosti.  To by 
však bolo možné len v prípadoch, keď je členský štát predmetom postupu finančnej 
pomoci. Komisia tým, že obmedzila využívanie makroekonomickej podmienenosti ako 
stimulu, premeškala možnosť navrhnúť vyrovnanejší prístup „cukríka a biča”. 
 
Dôsledky makroekonomickej podmienenosti 
 
Makroekonomická podmienenosť by mala mať na hospodárske riadenie väčšinou pozitívny 
vplyv. Rozšírila by existujúcu „zásobu” sankcií a zvýšila by stimuly „zdola nahor” pre zdravú 
fiškálnu a hospodársku politiku, pretože miestne orgány by mohli v procese hospodárskeho 
riadenia stratiť oveľa viac. Makroekonomická podmienenosť by ponúkla automatickejšiu a 
do istej miery inovatívnu formu sankcií uplatňovaných na celú škálu postupov 
hospodárskeho riadenia. Tým by sa zmenila nezáväzná povaha preventívneho postupu 
hospodárskeho riadenia. Makroekonomická podmienenosť by sa ďalej uplatňovala na všetky 
členské štáty, čím by sa zaviedla možnosť sankcií pre štáty, ktoré nepatria do eurozóny. 
 
Pokiaľ ide o politiku súdržnosti, makroekonomická podmienenosť by jej mohla priniesť 
určité výhody. Predovšetkým by mohla znížiť neproduktívne čerpanie prostriedkov zo 
zdrojov politiky súdržnosti. Napriek tomuto pozitívnemu prvku by mala navrhovaná 
makroekonomická podmienenosť na politiku súdržnosti skôr negatívne dôsledky. Na politike 
súdržnosti by sa prejavili okrem iného tieto negatívne dôsledky:  

 Obmedzila by sa spravodlivosť politiky súdržnosti: regióny by postihli sankcie 
makroekonomickej podmienenosti, hoci väčšinou nie sú zodpovedné za dodržiavanie 
pravidiel hospodárskeho riadenia. Pozastavenie financovania z prostriedkov politiky 
súdržnosti by navyše mohlo priniesť neprimerane negatívne dôsledky pre 
chudobnejšie regióny a členské štáty, ktoré sú od tohto financovania viac závislé. 

 Znížila by sa spoľahlivosť financovania z prostriedkov politiky súdržnosti: aj v prípade, 
že by sa sankcie nikdy neuplatnili, makroekonomická podmienenosť by spôsobila 
neistotu, pokiaľ ide o dostupnosť finančných prostriedkov pre budúce projekty. 
Uplatnenie sankcií makroekonomickej podmienenosti by okrem toho mohlo vyústiť do 
nevykonania súčasných projektov. 

 
Okrem dôsledkov pre hospodárske riadenie a politiku súdržnosti, ktoré sa posudzujú 
osobitne, je potrebné preskúmať aj všeobecné dôsledky makroekonomickej podmienenosti. 
Uvalenie makroekonomických sankcií by mohlo mať kontraproduktívne dôsledky na 
dosahovanie udržateľného a vyrovnaného rastu – spoločného cieľa hospodárskeho riadenia 
aj politiky súdržnosti. No bez možnosti sankcií by makroekonomická podmienenosť zostala 
bezzubá, a tým neúčinná. 
 
Existuje niekoľko možností, ktoré by znížili negatívne dôsledky makroekonomickej 
podmienenosti, a zároveň zachovali jej pozitívny potenciál. Jedna možnosť by bola využívať 
ju ako nástroj „cukríka a biča”. Druhá možnosť by zasa lepšie spájala sankcie 
makroekonomickej podmienenosti s procesom hospodárskeho riadenia. A nakoniec podľa 
tretej možnosti by sa sankcie udeľovali najmä pozastavením záväzkov, kým k pozastaveniu 
platieb by sa siahlo len ako k poslednej inštancii. I keď by sme vzali do úvahy tieto 
potenciálne zlepšenia, premena makroekonomickej podmienenosti z lákavej idey na 
užitočnú prax by mohla byť problematická.  


