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Abstrakt 
 
Tato studie analyzuje hospodářskou návratnost výdajů v rámci 
strukturální politiky a politiky soudržnosti (EFRR a Fond soudržnosti) pro 
čisté přispěvatele do rozpočtu EU („dárcovské” členské státy). Z analýzy 
vyplývá, že ekonomický přínos pro čerpající země je pozitivní jak ve fázi 
provádění programu, tak i z dlouhodobého hlediska. Ačkoli dárcovské 
členské státy profitují z oživení obchodu, nestačí to ve všech případech 
plně kompenzovat negativní vlivy na ekonomiku způsobené tím, že 
financování programů soudržnosti prováděných v čerpajících státech 
vytváří pro dárcovské země zvláštní náklady v důsledku vyšších daní. 
Negativní dopady, pokud nastanou, jsou však velmi malé. 
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SHRNUTÍ 
 
Východiska 

V této zprávě analyzujeme, jak výdaje v rámci politiky soudržnosti EU, které byly 
uskutečněny v rozpočtovém programovém období 2000–2006, s určitou pravdě-
podobností ovlivnily dárcovské členské státy. Skupinu zemí, které nazýváme „dárcov-
skými”, tvoří jedenáct členských států, které jsou čistými přispěvateli do rozpočtu EU (tj. 
čistými v tom smyslu, že od jejich příspěvků byly odečteny příjmy v rámci společné země-
dělské politiky). V pořadí podle čistého příspěvku v eurech jsou těmito zeměmi Německo, 
Francie, Nizozemsko, Itálie, Velká Británie, Švédsko, Belgie, Rakousko, Dánsko, Lucembur-
sko, Finsko. 
  
Skupinou zemí zde nazývaných „čerpajícími” rozumíme státy, které v programovém období 
2000–2006 spadaly do Cíle 1. Jedná se o celkem čtrnáct států: Kypr, Českou republiku, Es-
tonsko, Řecko, Španělsko, Maďarsko, Irsko, Litvu, Lotyšsko, Malta, Polsko, Portugalsko, 
Slovinsko a Slovensko. 
 
Naše analýza, jak byly dárcovské státy pravděpodobně ovlivněny výdaji na 
soudržnost, se měla podle zadání zaměřit na šest hlavních témat (či otázek): 
 
Téma 1: Jakou část hospodářského růstu v dárcovských zemích lze připisovat výdajům na 
soudržnost v čerpajících státech? 
 
Téma 2: Jak výdaje na soudržnost ovlivňují ekonomické agregáty a strukturu ekonomik 
čerpajících zemí? Konkrétně, jaká část výdajů na soudržnost se přemění na poptávku a vý-
robu? 
 
Téma 3: Jak velký podíl výdajů na soudržnost se dostane do méně prosperujících regionů 
prostřednictvím zvýšené poptávky po dovozech z těchto regionů? Jaký vývoj lze očekávat 
u dovozů z dárcovských států ve srovnání se situací bez výdajů ze strukturálních fondů? 
 
Téma 4: Jaký je podíl dodavatelů z dárcovských členských států, kteří získali velké veřejné 
zakázky částečně financované z výdajů na soudržnost? 
 
Téma 5: Kolik pracovních míst v dárcovských členských státech závisí na pohybu finanč-
ních prostředků v souvislosti s výdaji na soudržnost? 
 
Téma 6: Jak má pohyb finančních prostředků v souvislosti s výdaji vliv na soudržnost na 
peněžní toky?  
 
Naše zpráva se těmito tématy zabývá v jiném pořadí, než jaké je uvedeno výše. Důvodem 
je to, že náš výzkum musel být strukturován způsobem, který odráží skutečné fungování 
příslušných ekonomických procesů. V první fázi naší analýzy se proto zabýváme konkrétní-
mi údaji o rozpočtových příspěvcích dárcovských států a zjišťujeme, jak velká část celkové-
ho rozpočtu EU je věnována na podporu investic a jiné hospodářské aktivity v čerpajících 
státech prostřednictvím výdajů na soudržnost. Ačkoli jsou poslanci Evropského parlamentu 
s těmito fakty patrně dobře obeznámeni, uvádíme tyto údaje v souhrnné podobě i zde, ne-
boť slouží jako kvantitativní vstup do následující analýzy. 
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Jako druhý krok bylo třeba zkoumat, jak jsou výdajové programy soudržnosti prováděny 
v čerpajících státech a jaký je jejich pravděpodobný vliv na hospodářskou výkonnost těchto 
zemí. Zejména bylo třeba identifikovat efekty přelévání (spillover effects), které mají po-
tenciálně prospěšný vliv na ekonomiky dárcovských států. Tato část našeho výzkumu se 
má zaměřit na témata 2 a 3, tj. na otázky týkající se dopadů na čerpající země. 
 
Teprve po provedení analýzy přímých dopadů na čerpající státy můžeme přikročit ke zkou-
mání situace v dárcovských zemích a hledat efekty přelévání z čerpajících do dárcovských 
zemí. Na počátku tohoto procesu nesou dárcovské státy břemeno v podobě svého čistého 
příspěvku do rozpočtu EU. Následné efekty přelévání vzniklé v důsledku provádění progra-
mů soudržnosti však mohou kompenzovat některé negativní náklady dárců v souvislosti 
s přispíváním do rozpočtu. Celkový čistý efekt na dárce může být teoreticky negativní 
i pozitivní. V této fázi výzkumu se zaměřujeme na témata 1, 5 a 6, tj. na otázky týkající se 
dopadů na dárcovské země. 
 
Zbývá nám téma 4, které má ovšem jiný charakter než ostatních pět makroekonomických 
témat. V našem výzkumu jsme použili dvě odlišné metodické úrovně analýzy. Na makro-
ekonomické úrovni se analýza zabývá celkovým přínosem pro čerpající a dárcovské státy 
měřeným jako dopad na některé makroekonomické proměnné (HDP, zaměstnanost atd.). 
Tomu se věnovala témata 1 až 3, 5 a 6. Na mikroekonomické úrovni jsme zkoumali, jaký 
přínos pro jednotlivé podniky v dárcovských zemích měly vybrané druhy intervencí a pro-
jektů prováděných v rámci programů soudržnosti. Bylo tedy nutné zjistit, které firmy a kon-
sorcia v dárcovských zemích získaly velké veřejné zakázky financované částečně z těchto 
programů. 
 
Než přistoupíme k souhrnné prezentaci výsledků našeho výzkumu, je nutné zmínit otázku 
modelovacích metod, které jsme použili pro zkoumání pěti „makroekonomických” témat. 
Bez modelů by se analýza neobešla: dopady výdajových programů soudržnosti totiž nelze 
vysvětlit pouze na základě pozorování růstu HDP, počtu zaměstnaných osob apod. Údaje 
o výši a růstu HDP v období 2000–2008 máme sice k dispozici pro všechny čerpající 
i dárcovské státy1, neexistuje však způsob, jak zjistit, jaká část růstu byla způsobena pro-
gramy soudržnosti. V období 2000–2008 se změnilo také mnoho jiných vnějších i vnitřních 
faktorů a budou se měnit i nadále, takže z pouhého porovnání primárních údajů nelze určit, 
jakou roli hrály právě výdaje na soudržnosti. K tomu je třeba použít formální modely eko-
nomik čerpajících a dárcovských zemí. Pro modelování jsme zvolili systém HERMIN, který 
se v oblasti analýzy výdajů na soudržnost používá již od konce 80. let.2 V kapitole 3 jsou 
naše metody modelování vysvětleny podrobně; příloha 1 obsahuje stručné shrnutí. Zájemci 
mohou rovněž nahlédnout do odborných i jiných publikací uvedených v bibliografii. 
 
Finanční podpora 

Čisté příspěvky dárcovských zemí do rozpočtu jsou různě velké. Spíše než porovnávat 
absolutní částky v eurech je lepší sledovat příspěvky dárcovských zemí vyjádřené jako 
procentní podíl hrubého domácího produktu. Rovněž příjmy z programů soudržnosti je 
užitečné zkoumat jako procento HDP čerpající země. Pokud srovnáváme podíly (zaplacené 
nebo přijaté), které jsou vyjádřeny jako podíl HDP, zjistíme, že mezi státy, které jsou 

                                                 
1 Oficiální národní účetní údaje jsou dostupné až do 2007 pro všechny státy z národních zdrojů a z Eurostatu. 
K dispozici jsou rovněž kvalitní odhady různých indikátorů hospodářského výkonu za rok 2008.  
2 Přehled dosavadního používání systému HERMIN pro analýzu dopadů výdajů na soudržnost uvádí Bradley, 2006. 
Bradley a Untiedt, 2008 uvádějí kompletní návod k použití modelovacího systému HERMIN pro čerpající státy. 
Modely pro dárcovské země jsou nové; podrobnosti lze získat na požádání (Bradley a Untiedt, 2009). 
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čistými přispěvateli, a státy, jež jsou čistými příjemci, panuje určitá asymetrie. Podíly 
čistých dárců jsou spíše skromného rozsahu (v rozpětí od maximálního podílu ve 
výši 0,7 % HDP v případě Lucemburska v roce 2002 po minimum ve výši 0,1 % 
HDP v případě Dánska v témže roce). V průměru jsou podíly obvykle hluboko pod cca 
0,5 % HDP za rok. Na začátku programového období byly „dárcovské” státy 
Dánsko, Finsko, Itálie a Spojené království v některých letech ve skutečnosti 
„čerpajícími” státy. 

Podíly čistých příjemců v poměru k HDP jsou mnohem vyšší než podíly dár-
covských zemí – dosahují až 4 % HDP za rok. Hlavními zeměmi, které byly v období 
platnosti programu soudržnosti 2000–2006 čistými příjemci z rozpočtu EU, byly Španělsko, 
Řecko, Portugalsko a Irsko. Po rozšíření EU v letech 2004 a 2007 se mezi čisté příjemce 
zařadily také všechny nové členské státy. Jejich podíly příjmů z programů soudržnosti byly 
však v prvních letech po přistoupení spíše malé, ovšem rychle se zvyšovaly, jak se 
rozbíhaly příslušné programy a postupy. V absolutních číslech činily výdaje na 
soudržnost v programovém období 2000–2006 v zemích EU-15 celkem 
cca 231 mld. EUR. Čistí příjemci z rozpočtu EU obdrželi o něco málo přes 50 % 
z této celkové částky, zbytek získaly země EU-15, které byly čistými přispěvateli. 
Deset nových členských států, které vstoupily do EU v roce 2004, obdrželo v programovém 
období 2004–2006 celkem 21,3 mld. EUR. 

I když je každý z programů soudržnosti komplexním plánem sestávajícím ze stovek 
samostatných programů a opatření, které jsou seskupeny do malého počtu tzv. operačních 
programů, pro účely této analýzy je musíme – za pomoci modelů – roztřídit do tří hlavních 
kategorií ekonomických investic: veřejná infrastruktura, lidské zdroje, pomoc soukromým 
podnikům. Podíly těchto hospodářských kategorií činily v programovém období 2000–2006 
ve všech čerpajících zemích průměrně 48,5 %, 35,9 % a 15,6 % z celkové částky. 

V programovém období 2007–2013 byl rozpočet na soudržnost zvýšen na 
341,1 mld. EUR, z čehož přibližně tři čtvrtiny jsou určeny pro čerpající země (nyní 
včetně Bulharska a Rumunska). 
 
Dopad na čerpající země 

Ve druhé fázi naší analýzy bylo třeba použít údaje o výdajích z programů soudržnosti ke 
kvantifikaci jejich dopadů na čerpající státy v období 2000–2006, dále ke zjištění jejich 
vlivu na zvýšení hospodářských výstupů (HDP) a na stimulaci poptávky po dovozu. Tyto 
dopady je třeba určit, než bude možné začít zkoumat následné efekty přelévání do 
dárcovských států. V naší analýze důsledně rozlišujeme mezi dopady programů 
soudržnosti, které byly zaznamenány na straně poptávky po dobu provádění 
programů, a dlouhodobými efekty na straně nabídky, které zůstávají i poté, co 
programy skončily. V průběhu provádění programů roste hospodářský výkon 
a zaměstnanost, zejména v rozsáhlých programech výstavby, které tvoří 
významnou část celkových výdajů na soudržnost ve většině čerpajících států. 

Pokud vycházíme z modelové analýzy, jsou rozsáhlé efekty vzniklé v průběhu provádění 
programu způsobeny keynesiánským multiplikačním efektem výdajů.3 Tyto efekty na straně 
poptávky rychle mizí po skončení programů (tj. po roce 2008 v případě programového 
období 2000–2006). Jak se však postupně buduje hmotná infrastruktura, zlepšuje lidský 

                                                 
3 Dopady programů soudržnosti v době jejich provádění na straně poptávky se podobají cílům nedávného úsilí 
o stimulaci ekonomik postižených globální krizí. V dlouhodobém horizontu jsou však v centru činnosti EU dopady, 
které tyto programy mají na straně nabídky. 
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kapitál a rozvíjí výzkum a vývoj, začínají vznikat také pozitivní efekty v podobě vyšší 
produkce v jednotlivých odvětvích a vyšší produktivity. 

Kapitola 4 obsahuje informace o efektu výdajů v každé ze čtrnácti čerpajících zemí. Pokud 
jde o otázky uvedené v tématu 2 (tj. jak funguje rozdělení nabídky na poptávky 
v čerpajících zemích), simulace HERMIN ukázaly, že efekty trvající i po skončení programů 
spočívaly ve vyšším výkonu v průmyslové výrobě a tržních službách a vyšší produktivitě. 
Programy investic do infrastruktury jsou prováděny v odvětví stavebnictví, ale jakmile 
programy skončí, hospodářská aktivita se opět rychle vrátí na původní úroveň. 
V zemědělství a ve státním správě došlo jen k málo změnám, ovšem s výjimkou státních 
vzdělávacích systémů a institucí spojených s částí programů financovanou z ESF. 

Efekty v čerpajících státech byly uvedeny na obrázku 7 v kapitole 4, který obsahu-
je čtrnáct souborů čtyř grafů pro každou zemi zobrazujících tyto výsledky: 
 
• výdaje z programů soudržnosti z rozpočtu ES (jako procento HDP) 
 
• efekt výdajů z programů soudržnosti na HDP (jako procentní zvýšení vůči stavu bez 

těchto výdajů) 
 
• efekt výdajů z programů soudržnosti na zaměstnanost (jako procentní zvýšení vůči 

stavu bez těchto výdajů) 
 
• efekt výdajů z programů soudržnosti na čistou obchodní bilanci (jako procento HDP, 

rozdíl vůči stavu bez těchto výdajů) 
 
Pro ilustraci uveďme příklad Estonska. Z obrázku 7 panelu (a) vyplývá, že výdaje na 
soudržnost z fondů ES, které vstoupily do estonské ekonomiky, tvořily v roce 2004, který 
byl prvním rokem provádění programů, celkem 0,57 % HDP. Tento podíl postupně vzrostl 
až na 1,11 % na konci programového období. Panel (b) uvádí efekt výdajů z programů 
soudržnosti na HDP vypočtený podle simulačního modelu HERMIN. V prvním roce činil tento 
efekt pouhých 0,6 %, což znamená, že HDP se zvýšil o 0,65 % nad základní hodnotu 
(tj. nad stav bez programu soudržnosti). Jak program pokračoval, efekt na HDP se zvyšo-
val, až v posledním roce (2008) dosáhl maxima 2,58 %. Předpokládá se, že v této fázi veš-
keré výdaje na soudržnost ustávají (připomeňme, že se zabýváme programem 2000–2006 
bez vztahu k jiným programům). V okamžiku, kdy výdaje končí, se efekt na zvýšení HDP 
náhle snižuje. Trvalé pozitivní účinky na HDP však přetrvávají díky efektu přelévání na 
straně nabídky, i když jsou menšího rozsahu. Do roku 2015, tj. sedm let po skončení pro-
gramu na období 2000–2006, se stále projevuje efekt na zvýšení HDP ve výši přibližně 
0,77 %. Panel (c) uvádí efekt na celkovou zaměstnanost, který má stejný průběh jako 
efekt na HDP, ale je přibližně o polovinu menší. 
 
Pokud chceme získat celkovou představu, jak bude produkce v čerpajících státech 
ovlivněna výdajovými programy soudržnosti, je nejlepší použít tzv. „kumulativní” 
multiplikátor. Ten se vypočítá pro konkrétní rok jako součet všech předchozích 
zvýšení HDP, které jsou připisovány výdajům na soudržnost, vydělený součtem 
výdajů na soudržnost (vyjádřených jako podíl HDP). V období provádění programu se 
zvýšení HDP připisuje výdajům na soudržnost. Poté, co program skončí (k 31. prosinci 
2008), přetrvávají pozitivní účinky na straně nabídky v podobě zvýšeného HDP, ačkoli žád-
né další prostředky již do ekonomiky neproudí. 
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Kumulativní multiplikátory pro rok 2020 jsou uvedeny v souhrnné podobě pro 
všech čtrnáct čerpajících zemí na obr. 1.4 Tyto výsledky můžeme rozdělit do tří skupin 
na základě jejich pořadí podle velikosti kumulativních multiplikátorů: 
 
Vysoké hodnoty (více než 3.0): IE (4.0), ES (3.3), CZ (3.3), MT (3.1) 
 
Střední hodnoty (2.5 až 3.0): SK (2.8), EL (2.8), EE (2.8), PT (2.6), PL (2.5) 
 
Nízké hodnoty (méně než 2.5): LT (2.4), HU (2.4), SI (2.2), CY (2.2), LV (1.9) 
 
Obr. 1: Kumulativní multiplikátory pro čerpající státy: 2020  
(Výdajový program soudržnosti 2000-2006)  
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Vycházíme-li z obvyklých předpokladů, jaký rozsah mají mechanismy vytvářející 
efekty přelévání, lze z těchto údajů vyvodit, že některé čerpající státy jsou při 
transformaci výdajů na soudržnost do vyššího hospodářského výkonu úspěšnější 
než jiné. Nejúspěšnější jsou státy, které mají nejvyšší multiplikátory. Nižší multipli-
kátor znamená, že méně výdajů na soudržnost se projeví ve zvýšené produkci, a projeví se 
tedy buď jako stimul na straně poptávky, který je patrný v období provádění programu 
a vymizí po roce 2008, nebo jako zvýšená poptávka po dovozech. Z naší analýzy však ve 
všech případech vyplývá, že vstup jednoho procenta HDP v podobě výdajů na 
soudržnost má v dlouhodobém horizontu návratnost nejméně dvou procent HDP, 
a to převážně na straně nabídky jako výsledek efektů přelévání do produkce 
a produktivity. 
 
Ke kvantifikaci efektů výdajů na soudržnost je třeba dodat, že velikost klíčových 
parametrů efektu přelévání (tj. velikost pozitivních efektů přelévání spojených se 
zlepšením hmotné infrastruktury, lidského kapitálu a výzkumu a vývoje) známe 
jen velmi přibližně. Hodnoty, které jsme zvolili, jsou typickými průměrnými hod-
notami uváděnými v mezinárodní literatuře, která však jen zřídka vychází 
z výzkumu prováděného v čerpajících státech. V nových členských státech zatím žád-
ný výzkum neproběhl. Modely HERMIN často patří k prvním takovým modelům pro některé 

                                                 
4 Rok 2020 je konečným rokem simulací. Umožňuje zachytit velmi dlouhodobé účinky výdajů na soudržnost. 
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z nových členských států, které lze použít pro hlubší analýzu strukturální politiky a pro 
střednědobé projekce. Musíme proto posoudit, jak citlivě naše výsledky reagují na změny 
ve velikosti parametrů. Tato analýza vede ke zřejmým závěrům: čím jsou vyšší efekty 
přelévání, tím větší efekty na straně nabídky zaznamenají čerpající státy. 
 
Přejděme nyní k otázkám, které jsou kladeny v tématu 3 (tj. jak se zvýšení dovo-
zu projeví ve zvýšení vývozu v dárcovských zemích). Simulace provedené v rámci 
modelů HERMIN ve všech případech ukázaly, že čistá obchodní bilance se 
v průběhu provádění výdajových programů zhoršila. Zdůraznili jsme však, že tuto 
skutečnost bychom neměli interpretovat jako důsledek zvýšení spotřeby, které bylo způso-
beno výdajovým programem. Z programů jsou financovány investiční projekty, které zvy-
šují poptávku po výrobních kapitálových statcích (zpočátku) a poté po spotřebním zboží, 
když zaměstnanci utrácejí své mzdy. 
 
Simulace HERMIN zachycují zhoršení obchodní bilance v čerpající zemi v průběhu provádění 
programu, kdy jsou prostředky částečně použity na financování dovozu. Dokončené inves-
tiční aktivity, které proběhly díky výdajovému programu, mají dlouhodobě pozitivní efekt 
v podobě většího počtu a vyšší kvality silnic a produktivnější, kvalifikované pracovní síly. Po 
skončení programů se čistá obchodní bilance ekonomik čerpajících zemí vrací – ve srovnání 
se stavem bez financování – opět do přebytku. Je důležité zdůraznit, že i v období po skon-
čení programu bude čistá obchodní bilance většiny čerpajících zemí po určitou dobu ve vel-
kém deficitu. Ze simulací HERMIN však plyne, že v důsledku zlepšení průmyslové 
výroby a tržních služeb na straně nabídky zůstane poptávka po dovozech z větších 
a rozvinutějších dárcovských států na vyšší úrovni. Vzhledem k rychlé obchodní 
integraci v rámci jednotného trhu se bude velká část tohoto budoucího obchodu 
týkat výrobních statků a meziproduktů, nejen konečných výrobků či spotřebního 
zboží. 
 
Tento fenomén se v simulacích HERMIN zatím projevuje ve formě trvale zvýšené 
poptávky po vývozech z dárcovské země, protože čerpající země mají obchodní 
vztahy převážně právě s dárcovskými zeměmi. Jak se čerpající země postupně 
rozvíjejí, zvyšuje se také jejich schopnost lépe konkurovat dárcovským zemím. Ze 
simulací HERMIN se zdá, že tato situace vede k výsledkům, které budou do určité 
míry pozitivní pro obě strany – stálý prospěch budou mít dárcovské i čerpající ze-
mě. Jak postupně dochází ke konvergenci, alespoň na vnitrostátní úrovni, bilance 
mezi „čistými dárci” a „čistými příjemci” se bude vyrovnávat. 
 
Tento proces lze ozřejmit na příkladu Estonska. Z obr. 7 panelu (d) vidíme, že obchodní bi-
lance se zhoršila o téměř 0,8 procentních bodů (pokud je obchodní bilance vyjádřena jako 
procento HDP). Obchodní bilance se zhoršovala i dále a vyšším tempem; deficit se do roku 
2007 zvýšil až na 1,2 % HDP a v roce 2008 zůstal na úrovni 1 % HDP. Bezprostředně poté, 
co byl program 2000–2006 na konci roku 2008 ukončen, negativní trend obchodní bilance 
způsobený výdajovým programem zmizel a zlepšený nabídkový potenciál ekonomiky vedl 
v období po skončení programu k mírnému zlepšení obchodní bilance ve výši cca 
0,4 % HDP. 
 
 
Efekt na čistou bilanci všech čtrnácti čerpajících zemí je uveden v grafech na obr. 
7 (kapitola 4). Ve všech případech se obchodní bilance v průběhu provádění programu 
(2000–2008) zhoršila, jak se postupně realizovaly investice a jak do země proudil kapitál 
a jiné zboží a služby, které v zemi nebyly dostupné z vlastních zdrojů. Tuto zvýšenou po-
ptávku čerpajících zemí po dovozech sice může teoreticky uspokojit kterákoli země na svě-

 8



Hospodářská návratnost výdajů na soudržnost pro členské státy 
____________________________________________________________________________________________ 

tě, nikoli pouze jedenáct dárcovských zemí, které by zvýšily svůj vývoz. Skutečný objem 
dovozu z dárcovských zemí však závisí na intenzitě stávajících obchodních vazeb čerpajících 
zemí s dárcovskými zeměmi. Příslušné údaje jsou uvedeny na obr. 2 převzatém z kapitoly 
3. 
 
Obrázek 2: Procento celkových vývozů z dárcovských zemí do čerpajících zemí 
(2007)  
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Ze zvýšené poptávky čerpajících zemí po dovozech tedy budou nejspíš profitovat 
dárcovské země, které mají intenzivní obchodní vztahy s čerpajícími státy (přede-
vším Německo, Francie a Itálie). Obchod je samozřejmě obousměrný proces: jakmile 
ekonomiky čerpajících zemí začnou pociťovat zlepšení na straně nabídky, které bylo způso-
beno výdaji z programů soudržnosti, budou s velkou pravděpodobností i ony více vyvážet 
do dárcovských zemí. V kapitole 3 jsme ostatně ukázali, že dárcovské země tvoří mnohem 
větší část vývozních trhů čerpajících zemí než obráceně. Rozhodující je proto čistý efekt na 
obchod čerpajících a dárcovských zemí. Z naší analýzy plyne, že čerpající země mají 
v průběhu provádění programu obchodní deficit (ve vztahu k situaci bez programů soudrž-
nosti), který se posléze přemění na čistý obchodní přebytek (opět ve vztahu k situaci bez 
programů soudržnosti).  
 
Můžeme tedy shrnout: výdaje z programů soudržnosti zvyšují poptávku čerpajících 
zemí po dovozech převážně v období provádění programu 2000–2006. Jakmile 
jsou prostředky absorbovány, poptávka v čerpající ekonomice převýší nabídku, 
což se projeví jako zhoršení obchodní bilance. Při restrukturalizaci ekonomiky po-
ptávka obvykle reaguje ihned, zatímco procesy zvyšující nabídku potřebují určitý 
čas, aby začaly fungovat. Hlavním prvkem restrukturalizace je zvyšování kapacity 
průmyslu a tržních služeb a zvyšování produktivity. Souhrnné údaje pro každou 
z čerpajících zemí jsou uvedeny na obr. 7. 
 
Stimul na straně poptávky zmizel po skončení přílivu prostředků z výdajových programů na 
konci roku 2008 a zůstává pouze dlouhodobé zlepšení na straně nabídky, které je výsled-
kem efektů přelévání díky lepší fyzické infrastruktuře, lidským zdrojům a výzkumu a vývoji 
financovaným v letech 2000–2006 z programů soudržnosti. Ačkoli tato „aktiva” postupem 
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času pomalu ztrácejí svou hodnotu, jejich pozitivní efekty jsou dlouhodobé, byť poměrně 
skromného rozsahu. 
 
Naše analýza se týká vlivu programového období 2000–2006, které podle tzv. pravidla n+2 
trvá až do konce roku 2008. Současné programové období 2007–2013 bylo zahájeno 
v lednu 2007 a překrývá se tedy s posledními dvěma roky (n+2) období předchozího. Výda-
je ze současného programu obvykle začínají tam, kde předchozí projekty přestaly. 
V příloze 2 naší zprávy předkládáme souhrnnou analýzu dopadů těchto dvou programových 
období (2000–2006 a 2007–2013), které jsou v podstatě považovány za jediný program 
probíhající mezi roky 2000 a 2015. Efekty jsou svou strukturou velmi podobné efektům 
programu na období 2000–2006. Současný program je nicméně zaměřen velmi úzce na no-
vé členské státy, jejichž obchodní orientace na dárcovské státy má často odlišný charakter, 
než je tomu u starých čerpajících zemí (Řecko, Irsko, Portugalsko a Španělsko). 
 
Efekty přelévání do dárcovských států 

 
Pokud jde o téma 1 (jaký mají efekty přelévání z programů soudržnosti vliv na 
HDP dárcovských zemí), zdůrazňujeme, že veškeré tyto efekty budou v nejlepším 
případě pouze přechodné. Ukázali jsme, že existují střednědobé účinky na úroveň 
hospodářské činnosti čerpajících zemí (tj. HDP, zaměstnanost, produktivita atd.), 
ale nikoli dlouhodobé účinky na míru růstu čerpajících zemí. Efekty přelévání 
z čerpajících zemí proto budou mít v dárcovských zemích spíše střednědobé účin-
ky než vliv na hospodářský růst. 
 
Z našich simulací dle systému HERMIN vyplývá, že v období provádění programů soudrž-
nosti lze zaznamenat pozitivní vliv efektů přelévání z čerpajících zemí do zemí dárcovských. 
Tato pozitiva jsou však více než vyrovnána negativním působením toho, že dárcovské eko-
nomiky musí rozpočtové příspěvky financovat zvyšováním daní. V našich simulacích jsme 
financovali příspěvky do rozpočtu EU v dárcovských zemích zvyšováním míry zdanění. Mohli 
jsme ovšem rovněž snížit veřejné výdaje v dárcovských zemích o částku odpovídající roz-
počtovému příspěvku. Negativní ekonomické dopady na dárcovské ekonomiky jsou v obou 
případech zhruba stejné. 
 
Veškeré dopady na dárcovské země jsou uvedeny v kapitole 5 obr. 14, který zná-
zorňuje vliv na HDP a zaměstnanost v dárcovských zemích. Je jasné, že některé 
dárcovské země získávají z nepřímých efektů přelévání více než jiné. Například 
Francie, Spojené království a Itálie nezaznamenaly v důsledku programu soudrž-
nosti 2000–2006 žádné negativní dopady na růst nebo zaměstnanost, a to ani 
v období provádění (kdy byly tyto státy čistými přispěvateli), ani po jeho skončení (kdy 
předpokládáme, že rozpočtové příspěvky ustaly). 
 
Nizozemsko a Lucembursko na druhou stranu zaznamenaly v období 2000–2008, 
kdy se předpokládá, že tyto země byly čistými přispěvateli do rozpočtu EU, nega-
tivní vliv na HDP a zaměstnanost. Důvodů bylo více: velikost příspěvku do roz-
počtu, struktura těchto dvou ekonomik a obchodní orientace na hlavní čerpající 
země ve východní a jižní Evropě. Ovšem dokonce i v případě Nizozemska, kde byl 
negativní vliv na HDP největší, se HDP snížil maximálně o 0,8 procentního bodu. 
Spektrum dopadů na dárcovské státy leží mezi extrémními hodnotami v případě 
Francie na jedné straně a v případě Nizozemska na straně druhé. 
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Podívejme se nyní na otázky, které si klademe v tématu 5: kolik pracovních míst 
v dárcovských zemích závisí na výdajích z programů soudržnosti? V kapitole 5 
zdůrazňujeme, že k otázce závislosti pracovních míst v dárcovských zemích a je-
jich vztahu k programům soudržnosti je třeba přistupovat s velkou opatrností. Je 
nutno rozlišovat mezi celkovou zaměstnaností v ekonomice dárcovského státu 
nebo v některých jejích odvětvích a mezi zvláštní zaměstnaností spojenou 
s odvětvími, které se účastní obchodu s čerpajícími státy. Dokonce i v případě Ni-
zozemska, kde je souhrnný dopad na celkovou zaměstnanost negativní (viz 
obr. 14 panel (d)), je proto pravděpodobné, že budou existovat určité pracovní 
příležitosti, které závisí na programech soudržnosti a jimi způsobených efektech 
přelévání do Nizozemska. Celkový dopad je však negativní. I v případě Francie, 
kde efekty přelévání způsobené programy soudržnosti a povinnost přispívat do 
rozpočtu měly pozitivní účinky na celkový počet zaměstnaných osob, lze vycházet 
z toho, že existovala pracovní místa, která byla obchodem s čerpajícími zeměmi 
ohrožena, stejně jako místa, která byla negativně ovlivněna tím, že bylo nutno 
zvýšit daň z příjmu fyzických osob za účelem financování příspěvků do rozpočtu 
EU. 
 
Výsledky týkající se poslední makroekonomické otázky, kterou si klademe 
v tématu 6 (Jaký efekt mají transfery prostředků z programů soudržnosti na pe-
něžní toky?), interpretujeme pomocí tří měřítek: čistá obchodní bilance, finanční 
bilance veřejného sektoru a zisky v soukromé sféře. Výsledky dopadů na tyto tři 
hodnoty jsou uvedeny v kapitole 5 obr. 10. Typickým příkladem může být Německo: 
dopad výdajů z programů soudržnosti (tj. čistý dopad financování rozpočtového příspěvku 
a dopad obchodních efektů přelévání z čerpajících států) na čistou obchodní bilanci Němec-
ka je ve všech případech pozitivní, ale zvýšení dosahuje maximálně 0,2 % HDP (v roce 
2004). Vliv na veřejné finance je rovněž malý a ukazuje, že v letech 2000 až 2008 mírně 
vzrostly požadavky vlády na půjčování peněz a poté opět klesly (v obou případech měřeno 
jako relativní hodnota vůči hodnotě bez programů soudržnosti). Největší nárůst byl zazna-
menán v roce 2003, ale i ten činil pouze 0,1 procentního bodu. Vzhledem k tomu, že tyto 
efekty jsou jen malé, je obtížné činit jakékoli jednoznačné závěry, pokud jde o téma 6; lze 
pouze konstatovat, že dopady na peněžní toky jsou velmi malé a pravděpodobně se 
nacházejí v rozmezí chybové odchylky typické pro strukturu a fungování modelů 
HERMIN. Podobné závěry platí i pro ostatních deset dárcovských zemí. 
 
 
 
Můžeme uzavřít, že u devíti dárcovských zemí (tj. s výjimkou Francie a Spojeného 
království) představují náklady, které jsou spojeny s financováním programů 
soudržnosti v čerpajících zemích, jen malou zátěž v podobě snížení HDP a za-
městnanosti, mírně vyšších požadavků veřejného sektoru na půjčování a nižších 
zisků v soukromém sektoru v období 2000–2008. Současně se mírně zlepšuje ob-
chodní bilance. Výjimkou je Francie a Spojené království, kde jsou dopady převážně pozi-
tivní, a to i v období provádění programu. V období po skončení programu (po roce 2008) 
se všechny tyto vlivy změní na pozitivní, avšak mají jen malý rozsah. V souvislosti s podpo-
rou programů soudržnosti tedy existují efekty přerozdělování. Tento proces skutečně vede 
k mírnému transferu prostředků z dárcovských zemí do čerpajících zemí. 
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Dopady na mikroekonomické úrovni 

V tématu 4 se tážeme, jaký podíl velkých veřejných zakázek získají podniky 
z dárcovských zemí. Abychom mohli na tuto otázku odpovědět, potřebujeme 
přístup k údajům o jednotlivých dodavatelích a o tom, z kterých zemí pocházejí. 
Po rozsáhlých šetřeních provedených na úrovni Komise, členských států 
a dokonce i regionů v dárcovských a čerpajících zemích jsme nakonec museli 
konstatovat, že údaje o jednotlivých dodavatelích nejsou evidovány ani 
zveřejňovány. Jedním z důvodů, proč tyto údaje nejsou k dispozici, je to, že jednotliví 
dodavatelé nejsou považováni za příjemce prostředků z programů soudržnosti EU a že 
zakázky jsou zadávány na nejrůznějších úrovních celostátní či místní správy. V současném 
programovém období 2007–2013 bylo shromažďování údajů zkvalitněno, ale to řeší tento 
nedostatek údajů pouze částečně. Ukázalo se, že časový a rozpočtový rámec zakázek 
neumožňuje provádět samostatný průzkum za účelem získání těchto údajů. 

I kdybychom však znali státní příslušnost hlavních dodavatelů, měli bychom jen 
velmi málo informací o pravděpodobných finančních přínosech pro daného 
dodavatele či jeho zemi původu. Je třeba také analyzovat subdodavatelské 
aktivity, neboť řada subdodavatelů bude pravděpodobně pocházet z čerpajícího 
státu, kde se projekt uskutečňuje. Tuto neuspokojivou situaci je třeba řešit 
jednak systematičtějším shromažďováním údajů na úrovni projektů v rámci 
analýzy nákladů a přínosů projektu a jednak tím, že budou identifikovány firmy, 
které v konečném důsledku profitují z projektů financovaných z programů 
soudržnosti. 

 
Doporučení 

Naše doporučení se týkají různých fází analýzy - nejprve se jedná o všeobecný 
nedostatek informací o dopadech výdajů z programů soudržnosti na projektové či 
mikroekonomické úrovni. Makroekonomické analýzy závisí podstatnou měrou na přístu-
pu k podrobným údajům o plánování a uskutečňování programů soudržnosti a na informa-
cích o kvalitě několika reprezentativních projektů ze všech tří ekonomických investičních 
kategorií. Existuje však riziko, že špatně navržené programy a nevhodná kritéria pro výběr 
projektů způsobí, že makroekonomické efekty programů budou do značné míry omezeny na 
období provádění a budou mít malý nebo žádný dlouhodobý přínos na straně nabídky. Roz-
hodně doporučujeme, aby se tato analýza stala formální součástí budoucích postupů pro 
žádosti o financování projektů a jejich realizaci a byla prováděna na základě formalizova-
ných pokynů stanovených Komisí. 
 
S tím úzce souvisí další doporučení týkající se požadavku, aby bylo možné identi-
fikovat jednotlivé dodavatele, kteří získali ve výběrových řízeních velké veřejné 
zakázky, především v oblasti hmotné infrastruktury a rozsáhlých vzdělávacích 
projektů. Otázku, kterou jsme si kladli v tématu 4, jsme nemohli zodpovědět právě 
z důvodu úplné absence těchto údajů ve veřejné sféře. Doporučujeme, aby správní orgány 
ve všech čerpajících státech měly povinnost vést evidenci hlavních dodavatelů, kteří byli 
vybráni k provedení rozsáhlých veřejných zakázek, s uvedením jejich země původu. Tito 
dodavatelé by měli evidovat a oznamovat, jakou část rozpočtu daného projektu plní pro-
střednictvím subdodavatelů, u nichž by rovněž měla být uvedena země původu. Pouze tak 
budeme schopni posoudit, jak jsou přínosy daných programů soudržnosti, pokud jde 
o velké veřejné zakázky, skutečně rozděleny mezi dárcovské a čerpající státy. Tato dvě do-
poručení by společně podstatně rozšířila informační bázi, kterou výbor disponuje pro účely 
dohledu nad programy soudržnosti. 
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Naše další doporučení se týká toho, že v minulosti zatím byly různé programy 
soudržnosti analyzovány izolovaně. V naší zprávě jsme byli v podstatě požádáni, aby-
chom provedli ex post analýzu dopadu programu na období 2000–2006, který byl prováděn 
v letech 2000–2008. To je velmi neuspokojivý a nevědecký přístup motivovaný administra-
tivními požadavky – přidělené rozpočty se totiž formálně posuzují za každé programové ob-
dobí zvlášť. Ve skutečnosti však nejsou jednotlivé cykly programů soudržnosti od 
sebe z praktického hlediska odděleny, nýbrž představují postupně se rozvíjející 
řadu investičních projektů, které jsou spolu úzce spjaty a které často pokrývají 
více programových období. Jak je tento aspekt důležitý je vidět ze zkoumání na sebe 
navazujících efektů programových období 2000–2006 a 2007–2013, kdy se hledaly pozitiv-
ní efekty přelévání v případě Německa. Když zkoumání probíhalo izolovaně, byly dopady 
programu na období 2000–2006 v Německu v období provádění (2000–2008) negativní 
a změnily se na pozitivní až poté, co bylo provádění programu ukončeno. Pokud bychom 
takto izolovaně zkoumali i efekty programového období 2007–2013, dospěli bychom 
k podobným výsledkům. Pokud bychom však posuzovali oba programy v těsné návaznosti, 
dopady by byly v Německu pozitivní dokonce i ve fázi provádění programu 2007–2013 
(tj. v letech 2009–2015), kdy byly odváděny rozpočtové příspěvky. 
 
Nakonec bychom rádi formulovali obecnější doporučení na základě skutečnosti, že 
efekty přelévání do dárcovských zemí jsou u programů soudržnosti velice malé, 
takže existuje riziko, že budou pro tyto státy považovány za nevýznamné. Bylo by 
logičtější studovat dopady výdajů z programů soudržnosti v širším kontextu po-
stupného prohlubování jednotného evropského trhu a vyhlídek nových členských 
států na přijetí eura, možná i v průběhu programového období. Pokud se tážeme, 
jaké jsou dopady výdajů z programů soudržnosti bez vztahu k jiným změnám, jsou dopady 
relativně malé. Pokud však zkoumáme tyto programy izolovaně, hrozí riziko, že přehlédne-
me širší přínosy, které pocházejí ze zvyšování konkurenceschopnosti čerpajících zemí. 
Zejména by mohlo dojít k tomu, že budou opomenuty příležitosti k navázání užších, vzá-
jemně výhodných vazeb mezi čerpajícími a dárcovskými státy v podobě mezinárodně mo-
bilních investic, specializované subnabídky, migrace pracovníků se zvláštními odbornými 
znalostmi a zkušenostmi, a to nemluvě o přímějších dopadech v podobě zvýšené poptávky 
po dovozech, kterými jsme se zabývali v této zprávě. 


