
 

 

 
SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT 

POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA 
ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA 

 
REGIONAALARENG 

 
 
 

Ühtekuuluvuskulutustest liikmesriikidele 
tulenev majanduslik kasu 

 
 
 

UURING 
 
 
 

 

Kokkuvõte 
 
Käesolevas uuringus analüüsitakse, millist majanduslikku kasu saavad 
struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika kulutustest (Euroopa 
Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond) ELi eelarve netorahastajad 
(doonorliikmesriigid). Analüüs näitab, et abisaajariikide jaoks on 
majanduslik kasu olemas nii eelarve täitmise etapis kui ka pikaajaliselt. 
Kuigi suurem kaubanduspotentsiaal on kasulik ka doonorliikmesriikidele, 
ei ole see alati piisav, selleks et täielikult kompenseerida negatiivset 
majanduslikku mõju, mis kaasneb ühtekuuluvuskulutuste programmide 
rahastamisega seotud täiendavate kulutustega abisaajariikides, 
kasutades selleks kõrgemaid makse doonorriikides. Negatiivsed mõjud 
on avaldumise korral siiski väikesed. 

 
PE 419.106   Mai 2009 
 
  ET 



Käesoleva dokumendi koostamist taotles Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjon. 
 
 
AUTORID 
 
Dr John Bradley (Majandusmudelite ja arengustrateegiate uurimiskeskus – EMDS, Dublin, 
Iirimaa) 
Prof dr Gerhard Untiedt (Finants- ja regionaalanalüüsi uurimiskeskus – GEFRA, Münster, 
Saksamaa) 
Prof dr Janusz Zaleski (Wroclawi regionaalarengu agentuur – WARR, Wroclaw, Poola) 
 
 
VASTUTAV AMETNIK 
 
Ivana KATSAROVA 
Poliitikaosakond: struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika 
Euroopa Parlament 
B-1047 Brüssel 
E-post: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
DOKUMENT AVALDATAKSE JÄRGMISTES KEELTES 
 
Originaal: EN 
Tõlked: DE, FR 
 
 
VÄLJAANDJA 
 
 
Poliitikaosakonnaga ühenduse saamiseks või selle igakuise uudiskirja tellimiseks kirjutage 
aadressil poldep-cohesion@europarl.europa.eu. 
 
Käsikiri valmis 2009. aasta mais. 
Brüssel, © Euroopa Parlament, 2009. 
 
Käesolev dokument on kättesaadav internetis aadressil  
http://www.europarl.europa.eu/studies. 
 
 
VASTUTUSE VÄLISTAMINE 
 
Käesolevas dokumendis väljendatud arvamuste eest vastutab täielikult autor ja need 
võivad erineda Euroopa Parlamendi ametlikust seisukohast. 
 
Dokumendi kopeerimine ja tõlkimine mittekaubanduslikel eesmärkidel on lubatud 
tingimusel, et viidatakse allikale ning väljaandjat teavitatakse eelnevalt ja talle edastatakse 
üks eksemplar. 



Ühtekuuluvuskulutustest tulenev majanduslik kasu 
___________________________________________________________________________________________ 

 3

KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 
 
Taust 
 
Käesolevas aruandes analüüsitakse, millist võimalikku mõju on eelarve 
programmiperioodil 2000–2006 elluviidud ELi ühtekuuluvuskulutuste alane 
tegevus avaldanud doonorliikmesriikidele. Riikide rühma, keda kutsutakse 
doonorriikideks, kuuluvad 11 liikmesriiki, kes on ELi eelarvesse teinud netosissemakseid 
(neto selles tähenduses, et ühise põllumajanduspoliitika täpsustuse kohaselt saavad nad 
toetusi). Vastavalt eurodes väljendatud netosissemaksele on need riigid kahanevas 
järjekorras järgmised: Saksamaa, Prantsusmaa, Madalmaad, Itaalia, Suurbritannia, Rootsi, 
Belgia, Austria, Taani, Luksemburg ja Soome. 
 
Abisaajariikide rühma on liigitatud kõik programmiperioodi 2000–2006 esimese eesmärgi 
alla kuuluvad 14 riiki: Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Kreeka, Hispaania, Ungari, Iirimaa, 
Leedu, Läti, Malta, Poola, Portugal, Sloveenia ja Slovakkia. 
 
Meie analüüs ühtekuuluvuskulutuste võimaliku mõju kohta doonorriikidele 
hõlmab kuut peamist teemat (küsimust): 
 
1. teema: Kui suur osa doonorriikide majanduskasvust tuleneb ühtekuuluvuskulutustega 
seotud sekkumisest abisaajariikides? 
  
2. teema: Kuidas mõjutab ühtekuuluvuskulutustega seotud sekkumine abisaajariikide 
majandusnäitajaid ja -struktuuri? Eelkõige, kui suur osa ühtekuuluvuskulutustega seotud 
toetustest kandub üle nõudlusse ja tootmisse? 
 
3. teema: Kui suur osa ühtekuuluvuskulutustega seotud sekkumisest kandub impordi 
suurenenud nõudluse kaudu üle jõukamatesse piirkondadesse? Kuidas võiks areneda 
import doonorriikidest võrreldes olukorraga, kus puuduks rahastamine struktuurifondidest? 
 
4. teema: Kui suur protsent osaliselt ühtekuuluvuskulutuste alusel rahastatud suurte 
riigihankelepingute tööettevõtjaid on pärit doonorliikmesriikidest? 
 
5. teema: Kui paljud töökohad doonorliikmesriikides sõltuvad ühtekuuluvuskulutustega 
seotud rahalistest ülekannetest? 
 
6. teema: Kuidas mõjutavad ühtekuuluvuskulutustega seotud ülekanded rahavoogusid? 
 
Käsitleme aruandes neid teemasid teistsuguses järjekorras, sest uuringus oli meil vaja 
järgida majandusprotsesside tegelikku järjestust. Seega käsitletakse uuringu esimeses osas 
tegelikke andmeid doonorriikide eelarvemaksete kohta, samuti seda, kuidas üks osa ELi 
kogueelarvest on pühendatud abisaajariikide investeeringute ja majandustegevuste 
toetamisele ühtekuuluvuskulutuste abil. Need asjaolud on Euroopa Parlamendi liikmetele 
hästi teada, kuid on siinkohal uuesti kokkuvõtlikult esitatud kui analüüsi kvantitatiivseks 
sisendiks olevad andmed. 
 
Järgmise sammuna tuleb uurida, kuidas ühtekuuluvuskulutuste programme abisaajariikides 
ellu viiakse ja kuidas need kõnealuste riikide majandustulemusi võivad mõjutada. Eelkõige 
tuleb kindaks määrata, millist kasu saavad doonorriikide majandused. See osa uuringust 
puudutab 2. ja 3. teemat, st abisaajariikidele avalduvat mõju. 
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Alles pärast abisaajariikidele avalduvate otseste mõjude uurimist saame hakata uurima 
doonorriike ning jälgida abisaajariikidelt doonorriikidele kandunud kasu. Protsessi alguses 
tuleb doonorriikidel teha ELi eelarvesse netosissemakse. Hilisem ühtekuuluvuskulutuste 
programmide elluviimisest saadav kasu võib doonorriikide jaoks mõned eelarve 
rahastamise negatiivsed kulutused korvata. Kogu netomõju doonorriikidele võib seega olla 
kas negatiivne või positiivne. See osa uuringust käsitleb 1., 5. ja 6. teemat, st 
doonorriikidele avalduvat mõju. 
 
Seejärel vaatame 4. teemat, mis erineb ülejäänud viiest makroteemast. Uuringus 
kasutasime kahte erinevat analüüsitasandit. Makromajanduslikul tasandil analüüsitakse 
abisaaja- ja doonorriikide kogukasu, mida mõõdetakse mõjuga makromajanduslikele 
muutujatele, näiteks SKP-le, tööhõivele jms. See hõlmab teemasid 1–3 ja 5–6. 
Mikromajanduslikul tasandil on analüüs seotud doonorriikide üksikettevõtete saadava 
kasuga, mis tuleneb teatavat liiki sekkumiste ja ühtekuuluvuskulutuste programmide 
raames elluviidavate projektide rakendamisest. See nõuab doonorriikide ettevõtete ja 
konsortsiumide väljaselgitamist, kellega on sõlmitud suuri riigihankelepinguid, mida on 
osaliselt rahastatud ühtekuuluvusprogrammidest. 
 
Enne peamiste tulemuste esitamist tuleb nimetada veel üht asjaolu, nimelt viie 
makroteema puhul kasutatud modelleerimismetoodikat. Analüüsi jaoks on vaja mudeleid, 
sest ühtekuuluvuskulutuste poliitika mõjusid on võimatu seletada üksnes SKP kasvu, 
tööhõive vms tulemuste põhjal. Ajavahemiku 2000–2008 kohta on teada kõigi abisaaja- ja 
doonorliikmesriikide SKP tase ja kasvumäär.1 Samas ei ole võimalik öelda, kui suur osa 
kasvust oli tingitud ühtekuuluvuskulutuste programmidest. Ajavahemikul 2000–2008 
muutusid ning muutuvad edaspidigi ka paljud teised välis- ja sisetegurid ning üksnes 
töötlemata andmete alusel ei ole võimalik ühtekuuluvuskulutuste osa kindlaks määrata. 
Selleks on vaja abisaaja- ja doonorriikide ametlikke majandusmudeleid. Me kasutame 
mudelraamistikku HERMIN, mida ühtekuuluvusanalüüside puhul kasutatakse juba 1980. 
aastate lõpust.2 Täiendav teave on esitatud aruande 3. peatükis, kus 
modelleerimismetoodikat üksikasjalikult selgitatakse, 1. lisa lühikirjelduses ning 
bibliograafias sisalduvates asjakohastes viidetes akadeemilistele ja muudele 
publikatsioonidele. 
 
Rahastamistoetus 
 
Doonorriikide netosissemaksed eelarvesse on erineva suurusega. Eurodes väljendatud 
absoluutsummade asemel on mõttekam vaadata doonorriikide makseid, väljendatuna 
protsendina doonorriigi RKPst. Samuti on kasulik mõõta ühtekuuluvusprogrammidest 
saadud abi protsendina abisaajariigi RKPst. Kui (saadud või makstud) osa väljendada 
protsendina riigi RKPst, toob netodoonorriikide ja netoabi saavate riikide võrdlemine esile 
asümmeetria. Netodoonorriikide osa tundub olevat tagasihoidlik, ulatudes 0,7 % 
RKPst Luksemburgis 2002. aastal kuni vähem kui 0,1 %ni RKPst Taanis 
2002. aastal. Keskmiselt on see alla 0,5 % RKPst aastas. Doonorriigid Taani, Soome, 
Itaalia ja Ühendkuningriik on tegelikult programmiperioodi esimestel aastatel 
abisaajariigid. 
 

                                                 
1  Riikide ametlikud raamatupidamisandmed kuni 2007. aasta kohta on kättesaadavad riiklike ja Eurostati 

andmebaaside kaudu. On olemas head prognoosid ka 2008. aasta paljude majandusnäitajate kohta. 
2  Vt Bradley 2006. aasta ülevaade HERMINi mudeli varasema kasutamise kohta ühtekuuluvuskulutuste mõjude 

analüüsimiseks (Bradley ja Untiedt, 2008), selles on täielik kasutajajuhis HERMINi mudelite süsteemi kohta 
abisaajariikides. Doonorriikide mudelid on uued ja täpsemaid andmeid saab taotluse korral (Bradley ja Untiedt, 
2009). 
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Netoabi saavate riikide osa on RKPs väljendatuna suurem kui doonorriikide osa, 
ulatudes 4 %ni aastas. Peamised riigid, kes said abi ELi eelarvest ühtekuuluvuskulutuste 
programmi 2000–2006 jooksul, olid Hispaania, Kreeka, Portugal ja Iirimaa. ELi 2004. ja 
2007. aasta laienemisel ühinenud uued liikmesriigid on samuti netoabisaajad. Nendes 
riikides oli ühtekuuluvuskulutuste osakaal esimestel aastatel pärast ühinemist väike, kuid 
kasvas kiiresti, kui programmid ja protsessid käima lükati. Absoluutarvudes ulatusid EL 
15 ühtekuuluvuskulutused programmiperioodi 2000–2006 jooksul 231 miljardi 
euroni. Sellest kogusummast on ELi eelarvest netoabi saavad riigid saanud veidi 
üle poole, ülejäänu on saanud EL 15 netodoonorriigid. 2004. aastal ühinenud uued 
liikmesriigid said programmiperioodil 2004–2006 abi 21,3 miljardit eurot. 
 
Kuigi iga ühtekuuluvuskulutuste programm on keeruline skeem sadadest üksikprojektidest 
ja meetmetest, mis on rühmitatud väikese arvu rakenduskavade alla, pidime need analüüsi 
jaoks ümber liigitama, kasutades kolme peamise majandusinvesteeringute kategooria 
mudeleid: avalik infrastruktuur, tööjõud ja eraettevõtluse toetamine. Nende 
majanduskategooriate osakaal programmiperioodi 2000–2006 jooksul kõikides 
abisaajariikides oli vastavalt 48,5; 35,9 ja 15,6 protsenti kogusummast. 
 
Programmiperioodiks 2007–2013 on ühtekuuluvuskulutuste eelarvet suurendatud 
341,1 miljardi euroni, millest kolm neljandikku on eraldatud netoabi saavatele 
riikidele (nüüd ka Bulgaaria ja Rumeenia). 
 
 
Mõju abisaajariikidele 

Analüüsi teises osas kasutatakse ühtekuuluvuskulutuste andmeid selleks, et kvantifitseerida 
ühtekuuluvusprogrammide mõju ajavahemikul 2000–2006 abisaajariikide tootmisele (SKP 
tõus) ja impordinõudlusele. See mõju peab olema teada enne, kui saab uurida 
doonorriikidele ülekanduvat kasu. Analüüsis on selgelt eristatud 
ühtekuuluvuskulutuste mõju nõudlusele programmi elluviimise ajal ja 
pikemaajaline mõju pakkumisele, mis jätkub ka pärast programmide lõppemist. 
Programmid aitavad elluviimise etapis suurendada tootmist ja tööhõivet, eelkõige 
suuremahuliste ehituskavade puhul, mis moodustavad suure osa enamiku 
abisaajariikide ühtekuuluvuskulutustest. 

Mudelanalüüs näitab suurt mõju elluviimisel tulenevalt Keynesi efektist (mitmekordistav 
mõju).3 Pärast programmide lõppemist (st programmiperioodi 2000–2006 puhul pärast 
2008. aastat) muutub mõju nõudlusele kiiresti nullilähedaseks. Kui füüsiline infrastruktuur, 
inimkapital ning uurimis- ja arenduskulud järjest suurenevad, hakkab kasu saama ka 
pakkumise pool, eelkõige valdkonna tootmise ja tootlikkuse tõusu kaudu. 

4. peatükis vaadeldakse ühtekuuluvuskulutuste mõju kõigis 14 abisaajariigis. Teises teemas 
esitatud küsimuse kohta (Kuidas pakkumise-nõudluse tasakaal abisaajariikides toimib?) 
näitasid HERMINi mudeli simulatsioonid, et pärast programmide lõppemist jätkus mõju 
tootmise ja müügi tõusule, aga ka tootlikkuse tõusule. Ehitussektoris viiakse ellu 
infrastruktuuriinvesteeringute programme, kuid elavnemine selles sektoris vaibub kohe 
pärast programmide lõppemist. Põllumajandussektor ja riigisektor püsivad üldiselt 
muutusteta, kui mitte arvestada Euroopa Sotsiaalfondi programmidega seotud riiklike 
koolituskavade ja institutsioonide mõju. 

                                                 
3  Ühtekuuluvuskuutuste rakendamise mõjud nõudlusele kujutavad endast viimase aja globaalses 

majanduslanguses vaevlevate majanduste stimuleerimise jõupingutuste tulemust. ELi tegevuse keskmes on 
siiski pikemaajalised ühtekuuluvusprogrammide mõjud pakkumisele.  
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Mõju kõigile abisaajariikidele on esitatud 4. peatüki joonisel 7, millel on iga riigi 
kohta 14 tulpa järgmiste näitajate kohta: 
 
• EÜ rahastatud ühtekuuluvuskulutused (väljendatud protsendina SKPst); 
 
• ühtekuuluvuskulutuste mõju SKP-le (väljendatuna tõusuna protsentides võrreldes 

kulutusteta lähtetasemega); 
 
• ühtekuuluvuskulutuste mõju tööhõivele (väljendatuna tõusuna protsentides võrreldes 

kulutusteta lähtetasemega); 
 
• ühtekuuluvuskulutuste mõju netokaubandusbilansile (väljendatuna protsendina SKPst 

võrreldes kulutusteta lähtetasemega). 
 
Joonise 7 tulbas a on Eesti näitel näha, et EÜ ühtekuuluvussummade suunamine Eesti 
majandusse moodustas esimesel aastal (2004) 0,57 % SKPst, tõustes viimasteks aastateks 
järk-järgult 1,11 %ni SKPst. Tulbas b on näidatud ühtekuuluvuskulutuste mõju SKP-le 
HERMINi mudeli simulatsiooni alusel. Esimesel aastal oli mõju vaid 0,6 %, st SKP tase 
tõusis 0,65 % üle lähtetaseme. Programmi jätkudes mõju SKP-le suurenes ja tõusis 2008. 
aastaks 2,58 %-ni. Selles etapis peaks ühtekuuluvuskulutuste mõju lõppema (analüüsime 
ainult programmiperioodi 2000–2006). Mõju SKP-le väheneb järsult rahastamise 
lõppemisega, kuid tänu pakkumisele ülekandunud kasule jätkub mõju SKP-le, kuigi 
väiksemas mahus. Aastaks 2015, st 7 aastat pärast programmiperioodi 2000–2006 
kulutuste lõppemist, on mõju SKP tasemele ikka veel ligikaudu 0,77 %. Tulbas c kajastub 
mõju kogu tööhõivele, see järgib sama mustrit nagu mõju SKP-le, kuid on mahu poolest 
poole väiksem. 
 
Kõige parema ülevaate ühtekuuluvuskulutuste mõjust abisaajariikide tootmisele 
annab nn kumulatiivne kordaja. See arvestatakse konkreetse aasta kohta, 
koondades kõik eelmised SKP tõusud, mida saab siduda ühtekuuluvuskulutustega, 
ja jagatakse ühtekuuluvuskulutuste kogusummaga (väljendatuna osana SKPst). 
Programmi elluviimise aastatel tuleneb mõju SKP-le ühtekuuluvuskulutustest. Pärast 
programmi lõppemist 31. detsembril 2008 jätkub SKP tõus pakkumise poolel ka ilma 
vahendite juurdevooluta. 
 
Joonisel 1 on esitatud kõigi 14 abisaajariigi kumulatiivsed kordajad.4 Tulemused 
saab kumulatiivse kordaja suuruse alusel jagada kolme rühma: 
 
kõrged väärtused (> 3,0): IE (4.0), ES (3,3), CZ (3,3) ja MT (3,1); 
 
keskmised väärtused (2,5–3,0): SK (2,8), EL (2,8), EE (2,8), PT(2,6), PL (2,5); 
 
madalad väärtused (< 2,5): LT (2,4), HU (2,4), SI (2,2), CY (2,2), LV (1,9). 

                                                 
4  Simulatsiooni viimane aasta on 2020, mis võimaldab vaadata väga pikaajalisi ühtekuuluvuskulutuste mõjusid.  
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Joonis 1. Abisaajariikide kumulatiivsed kordajad aastal 2020 
(ühtekuuluvuskulutuste programm 2000–2006) 
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Tuginedes tavapärastele eeldustele kasumehhanismide suuruse kohta, näitab see, 
et osa abisaajariike suudab ühtekuuluvuskulutusi paremini tootmise 
suurendamiseks ära kasutada kui teised. Kõige kõrgema kordajaga riigid on kõige 
tõhusamad. Mida väiksem on kordaja, seda vähem suurendavad ühtekuuluvuskulutused 
tootmist, stimuleerides pigem nõudlust pärast 2008. aastat lõppeval rakendusperioodil ja 
suurendades impordinõudlust. Samas viitab meie analüüs sellele, et igal juhul annab 
1 % SKPst ühtekuuluvuskulutuste näol pikaajaliselt kasu vähemalt 2 % SKPst, 
avaldudes peamiselt pakkumise poole tootmise ja tootlikkuse tõusus. 
 
Viimaks tuleb ühtekuuluvuskulutuste mõju kvantifitseerimise puhul rõhutada, et 
ülekanduva kasu (st paremast füüsilisest infrastruktuurist, tööjõust ning uurimis- 
ja arendustegevusest saadava kasu) suurus ei ole täpselt teada. Meie valitud 
väärtused esindavad rahvusvahelises kirjanduses kasutatud keskmisi väärtusi, 
mis tavaliselt ei põhine abisaajariikide teadusuuringutel. Uutes liikmesriikides ei ole 
selliseid uuringuid üldse tehtud. Mõnes uues liikmesriigis on HERMINi mudelid esimesed 
mudelid, mille alusel on võimalik teha põhjalikke struktuuripoliitika analüüse ja keskpikki 
prognoose. Seetõttu tuleb vaadata, kui tundlikud on meie tulemused näitajate suuruse 
muutustele. Selline analüüs näitab selgelt, et mida suurem on ülekanduv kasu, seda 
suurem on pakkumise poole mõju abisaajariikidele. 
 
Pöördudes 3. teemas tõstatatud küsimuse juurde (Kuidas stimuleerib 
impordinõudlus doonorriikide eksporti?), näitasid HERMINi mudelitega tehtud 
simulatsioonid, et ühtekuuluvusprogrammide elluviimine mõjutas kõigil juhtudel 
netokaubandusbilanssi negatiivselt. Samas rõhutame, et seda ei tuleks tõlgendada 
ühtekuuluvuskulutustest tuleneva tarbimise tõusuna. Ühtekuuluvuskulutuste programmid 
hõlmavad tegelikult investeerimisprojekte, mis esialgu suurendavad nõudlust 
tootmisvahendite ja hiljem tarbekaupade järele, kui töötajad oma palka hakkavad 
kulutama. 
 
HERMINi mudeli simulatsioonid näitavad, et rakendusetapis abisaajariigi kaubandusbilanss 
halveneb, kui ühtekuuluvusvahendid aitavad suurendada importi, millest tulenevad 
investeerimistegevused omavad pikaajalist mõju suurema arvu ja parema kvaliteediga 
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teede ehitamisele ja tootlikumale kvalifitseeritud tööjõule. Pärast programmide lõppemist 
liigub abisaajariikide majanduste netokaubandusbilanss tagasi plussi, võrreldes ilma 
rahastamiseta lähtetasemega. Oluline on rõhutada, et isegi pärast programmi lõppemist 
jätkub enamikus abisaajariikide majandustes mõnda aega märkimisväärne netokaubanduse 
defitsiit. HERMINi mudeli simulatsioonid näitavad, et tootmis- ja müügiteenuste 
suurema pakkumisega kaasneb tõenäoliselt impordinõudluse kasv suurematest ja 
arenenumatest doonorriikidest. Pidades silmas kiiret kaubandusintegratsiooni 
Euroopa ühtsel turul, moodustavad suurema osa kaubandusest tulevikus 
tootmisvahendid ja vahesaadused, mitte ainult lõpp- ja tarbekaubad. 
 
Praegu näitab HERMINi mudeli simulatsioonides seda suundumust jätkuv 
suurenev nõudlus doonorriikide ekspordi järele, sest abisaajariikidel on 
märkimisväärne kaubavahetus doonorriikidega. Siiski on abisaajariigid edasi 
arenedes võimelised tõhusamalt doonorriikidega ka konkureerima. HERMINi 
mudeli simulatsioonid näitavad, et sellest võib saada mingil määral positiivse 
summa mäng, mille puhul nii doonorriigid kui ka abisaajariigid jätkuvalt kasu 
saavad. Riikide lähenedes muutub erinevus netodoonorriikide ja netoabi saavate 
riikide vahel vähemalt riigi tasandil väiksemaks. 
 
Seda protsessi saab illustreerida jällegi Eesti näitel. Joonise 7 tulbas d on Eesti puhul näha, 
et kaubandusbilanss halvenes pea 0,8 protsendipunkti (väljendatud protsendina SKPst). 
See langus jätkus ja suurenes 1,2 %ni SKPst 2007. aastal ning püsis 2008. aastal kõrge 1 
% juures. Kohe pärast programmi 2000–2006 lõppemist ühtekuuluvuskulutustest tingitud 
kaubanduspuudujäägi halvenemine 2008. aasta lõpus kaob ja majanduse suurem 
pakkumispotentsiaal tähendab, et programmijärgsel perioodil esineb tagasihoidlik 
kaubandusbilansi paranemine ligikaudu 0,4 % ulatuses SKPst. 
 
4. peatüki joonise 7 graafikutes on näidatud mõju kõigi 14 abisaajariigi 
netokaubandusbilansile. Kõigil juhtudel kaubandusbilanss rakendamisetapis (2000–
2008) halveneb, kui toimub investeeringute tegelik paigutamine ning kapitali- ja muude 
kaupade ja teenuste import, juhul kui ei ole kohapealset tootmist. Loomulikult võib seda 
abisaajariikide suurenenud impordinõudlust rahuldada ükskõik milline riik maailmas, mitte 
üksnes need 11 doonorriiki. Kui palju doonorriikide eksport tegelikult suureneb, oleneb 
abisaajariikide olemasolevast kaubavahetusest doonorriikidega, mis on kokkuvõtlikult 
esitatud 3. peatüki joonisel 2. 
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Joonis 2. Doonorriikidest abisaajariikidesse mineva koguekspordi osakaal (2007) 

 
 
Sellest järeldub, et need doonorriigid, kellel on suur kaubavahetus abisaajariikidega 
(eelkõige Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia), saavad abisaajariikide suurenenud 
impordinõudlusest tõenäoliselt kõige rohkem kasu. Loomulikult on kaubandus alati 
kahesuunaline protsess. Kui abisaajariikide majandused hakkavad ühtekuuluvuskulutustest 
tulenevast suurenenud pakkumisest kasu saama, siis on omakorda tõenäoline, et nad 
hakkavad ise rohkem doonorriikidesse eksportima. 3. peatükis on näidatud, et doonorriigid 
moodustasid palju suurema osa abisaajariikide eksporditurust kui abisaajariigid 
doonorriikide eksporditurust. Sellest tulenevalt on oluline just netomõju abisaaja- ja 
doonorriikide kaubandusele. Analüüs näitab, et kõigil abisaajariikidel on programmi 
elluviimise ajal kaubanduspuudujääk (võrreldes ühtekuuluvuskulutusteta juhtudega) ning 
et see pöördub hiljem kaubandusülejäägiks (samuti võrreldes ühtekuuluvuskulutusteta 
juhtudega). 
 
Selle võib kokku võtta järgmiselt. Just programmi 2000–2006 rakendusperioodi 
jooksul suurendavad ühtekuuluvuskulutused impordinõudlust abisaajariikides. 
Rahalisi vahendeid kasutusele võttes ületavad abisaajariigi majanduses 
vajadused pakkumise ja selle tulemusel kaubandusbilanss halveneb. Nõudlus 
suureneb tavaliselt kohe, pakkumise puhul võtab suurenemine aega, kuni 
majandus ümber korraldatakse. Selle ümberkorraldamise peamine koostisosa on 
suurenenud tootmisvõimsus ja paremad turuteenused ning kõrgem tootlikkus. 
Üldine suurusklass iga abisaajariigi puhul on esitatud joonisel 7. 
 
Pärast ühtekuuluvuskulutuste lõppemist 2008. aasta lõpus nõudluse stimuleerimine kaob 
ning alles jääb üksnes pikaajalisem tõus pakkumises. See tuleneb aastatel 2000–2008 
ühtekuuluvuskulutustest rahastatud füüsilise infrastruktuuri, tööjõu ning uurimis- ja 
arendustegevuse paranemisest. Kuigi see kapital aja jooksul aeglaselt amortiseerub, on 
sellest saadav kasu pikaajaline, isegi kui see on väike. 
 
Meie analüüs hõlmab programmiperioodi 2000–2006 mõjusid, mis kestavad nn n+2 reegli 
järgi 2008. aasta lõpuni. Praegune programmiperiood (2007–2013) algas 2007. aasta 
jaanuaris ja kattus eelmise programmiperioodi viimase kahe (n+2) aastaga. 
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Ühtekuuluvuskulutused jätkuvad praeguse programmi kohaselt tavaliselt sealt, kus 
eelmised projektid pooleli jäid. Aruande 2. lisas on esitatud analüüsi kokkuvõte kahe 
programmiperioodi (2000–2006 ja 2007-2013) mõjude kohta, mida vaadeldakse sisuliselt 
ühe ühtekuuluvuskulutuste programmina ajavahemikul 2000–2015. Mõju struktuur on väga 
sarnane 2000–2006 programmile. Samas on praegune programm suunatud väga 
konkreetselt uutele liikmesriikidele, kelle kaubanduslik orientatsioon doonorriikide suunas 
kipub erinema vanade abisaajariikide omast (Kreeka, Iirimaa, Portugal ja Hispaania). 
 
 
Doonorriikidele ülekanduvad mõjud 
1. teema (Kuidas mõjutab ühtekuuluvuskulutustest saadav kasu doonorriigi 
SKPd?) puhul tuleb rõhutada, et kõik sellised mõjud on parimal juhul ajutised. 
Näitasime, et on olemas keskpikk mõju abisaajariikide tegevuse tasemele (st SKP, 
tööhõive, tootlikkus jms), kuid ei ole pikaajalist mõju abisaajariikide 
kasvumäärale. Sellest tulenevalt on igasugune abisaajariikidest pärinev kasu 
keskpika perspektiiviga ega mõjuta doonorriikide majanduskasvu.  
 
HERMINi mudeli simulatsioonid näitavad, et ühtekuuluvuskulutuste programmide 
rakendamise aastatel on olemas abisaajariikidest tulenev positiivne mõju doonorriikide 
kaubandusele. Selle tasakaalustab siiski enam kui küllaga negatiivne mõju doonorriikide 
majandustele, mida avaldavad eelarvemakse tasumiseks tehtavad maksutõusud. 
Simulatsioonis rahastasime doonorriikides ELi eelarvemakset maksumäära tõstmisega. 
Samuti oleksime võinud vähendada avaliku sektori kulusid doonorriigis eelarvemakse võrra. 
Mõlemal juhul on negatiivne mõju doonorriigi majandusele üldjoontes sarnane.  
 
Kõik mõjud doonorriikidele on näha 5. peatüki joonisel 14, kus on täpselt 
näidatud mõju doonorriikide SKP-le ja tööhõivele. On selge, et osa doonorriike 
saab suuremat kaudset kasu kui teised. Näiteks Prantsusmaal, Ühendkuningriigis 
ja Itaalias ei olnud ühtekuuluvuskulutuste programmi 2000–2006 jooksul olulist 
negatiivset mõju majanduskasvule või tööhõivele ei elluviimise ajal (kui nad pidid 
tegema netosissemakseid eelarvesse) ega pärast elluviimist (kui eeldame, et eelarvemakse 
on lõppenud).  
 
Teisest küljest oli Madalmaades ja Luksemburgis mõju SKP-le ja tööhõivele 
ajavahemikul 2000–2008 negatiivne, kui neil tuli teha ELi eelarvesse 
netosissemakseid. Selle põhjuseks oli kombinatsioon eelarvemakse suurusest, 
nende kahe majanduse struktuurist ja kaubanduse orientatsioonist peamistele 
abisaajariikidele Ida- ja Lõuna-Euroopas. Kuid isegi Madalmaade puhul, kus 
negatiivne mõju SKP-le oli kõige suurem, vähenes SKP tase kõige rohkem 0,8 
protsendipunkti võrra. Teiste doonorriikide mõju jääb kahe äärmuse, 
Prantsusmaa ja Madalmaade vahele.  
 
5. teemas esitatud küsimuse (Kui paljud töökohad doonorriikides sõltuvad 
ühtekuuluvuskulutuste programmidest?) puhul on 5. peatükis rõhutatud, et 
hoolega tuleb käsitleda doonorriikide töökohtade sõltuvuse küsimust ja seotust 
ühtekuuluvuskulutuste programmidega. Tuleb teha vahet doonorriigi majanduse 
üldise tööhõive näitajate ja majanduse teatavate sektorite tööhõive näitajate 
vahel ning erialase tööhõive näitajate vahel sektorites, mis on seotud 
abisaajariikidega peetava kaubavahetusega. Seega on isegi Madalmaade puhul, 
kus üldine mõju üldisele tööhõivele oli negatiivne (vt joonise 14 tulp d), siiski 
tõenäoliselt olemas teatavad töökohad, mis sõltuvad ühtekuuluvuskulutustest 
saadavast kasust. Sellele vaatamata on üldine mõju negatiivne. Isegi 
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Prantsusmaa puhul, kus ühtekuuluvuskulutuste ja eelarve rahastamise üldine 
mõju üldisele tööhõivele on positiivne, on tõenäoliselt olemas mõned töökohad, 
mida ohustab kaubandus abisaajariikidega, ning mõned töökohad, mida mõjutab 
negatiivselt vajadus tõsta üksikisiku tulumaksu, selleks et rahastada ELi 
eelarvesse tehtavat sissemakset.  
 
6. makroteema (Kuidas mõjutavad ühtekuuluvuskulutustega seotud ülekanded 
rahavoogusid?) tulemusi on tõlgendatud kolme meetme alusel: 
netokaubandusbilanss, avaliku sektori finantstasakaal ja ärisektori kasum. Kõigi 
nende meetmete tulemused on esitatud 5. peatüki joonisel 20. Kasutades tüüpilise 
näitena Saksamaad, on ühtekuuluvuskulutuste (st eelarvemakse rahastamise netomõju ja 
abisaajariikidega kauplemisest saadava kasu) netomõju Saksamaa kaubandusbilansile 
ühtlaselt positiivne, kuid seda üksnes 0,2 % ulatuses SKPst (2004. aastal). Samuti on mõju 
väike riigi rahandusele, mis näitab, et valitsussektori laenunõudlus, väljendatud 
protsendina SKPst, tõusis veidi ajavahemikul 2000–2008 ja pärast seda veidi langes 
(mõlemad võrreldes kulutusteta lähtetasemega). Suurim tõus toimus 2003. aastal, kuid 
vaid 0,1 protsendipunkti. Ning lõpuks, ärikasum langes veidi ajavahemikul 2000–2008 ja 
seejärel tõusis. Arvestades, et mõjud on nii väikesed, on 6. teema puhul raske teha 
kindlaid ja üheseid järeldusi peale selle, et mõju rahavoogudele on väga väike ja 
tõenäoliselt HERMINi mudelite lubatud vea piires. Sama järeldus kehtib kõigi 
ülejäänud kümne doonorriigi kohta.  
 
Jõudsime järeldusele, et üheksas doonorriigis (v.a Prantsusmaa ja 
Ühendkuningriik) oli abisaajariikide ühtekuuluvuskulutuste programmide 
toetamise hind SKP ja tööhõive languse, veidi suurema avaliku sektori 
laenukoormuse ja väiksema ettevõtluskasumi tähenduses rakendusperioodil 
2000–2008 väike ning vastu saadi veidi paranenud kaubandusbilanss. Prantsusmaa 
ja Ühendkuningriigi puhul on need mõjud erandlikult peamiselt positiivsed, seda isegi 
rakendusperioodi jooksul. Rakendusperioodijärgsetel aastatel alates 2008. aastast 
muutuvad mõjud positiivseks, kuid on siiski väikesed. Seega on olemas 
ühtekuuluvuskulutuste programmide toetamisega seostatav ümberjagamise mõju. See 
protsess toob kaasa mõningase ressursside ülekandmise doonorriikidest abisaajariikidesse.  
 
 
Mikromõju küsimus 

4. teema küsimus on järgmine: Kui suur osa suurtest riigihankelepingutest sõlmiti 
doonorriikide ettevõtetega? Sellele vastamiseks on vaja juurdepääsu andmetele 
üksikute tööettevõtjate ja nende päritoluriikide kohta. Pärast põhjalikku uuringut 
Euroopa Komisjoni tasandil, riiklikul ja isegi piirkondlikul tasandil doonorriikides 
ja abisaajariikides jõudsime lõpuks järeldusele, et andmeid üksikute 
tööettevõtjate kohta ei ole talletatud ega avaldatud. Üks põhjus, miks andmed 
puuduvad, on see, et üksikuid tööettevõtjaid ei peeta ELi ühtekuuluvuskulutustest 
kasusaajateks ning et kõik lepingud sõlmitakse riigi ja kohaliku omavalitsuse 
mitmesugustel tasanditel. Andmete kogumise parandamine praeguse programmiperioodi 
2007–2013 kohta on muutnud olukorra ainult osaliselt paremaks. Lepingu piiratud aja ja 
eelarve raames osutus nende andmete kogumiseks eraldi uuringu tegemine võimatuks.  
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Kuid isegi peamiste tööettevõtjate päritolu teadmine annaks väga vähe teavet 
rahalise kasu kohta sellele tööettevõtjale või päritoluriigile. Arvesse tuleb võtta 
kõigi alltöövõtuvajaduste analüüsi, millest paljud on tehtud tõenäoliselt 
abisaajariigis, kus projekti ellu viiakse. Seda ebarahuldavat olukorda on vaja 
parandada süstemaatilisema andmete kogumisega projekti tasandil, nii projekti 
kulutasuvuse analüüsi osana kui ka nende ettevõtete kindlakstegemise abil, mis 
ühtekuuluvuskulutuste abil rahastatud projektidest lõpuks kasu saavad.  

 
 
Soovitused 
Meie soovitused on seotud analüüsi mitmesuguste etappidega, alates sellest, et 
üldiselt puudub ühtekuuluvuskulutuste mõju hindamine projekti või 
mikromajanduse tasandil. Makromajanduse tasandi hinnangud sõltuvad üksikasjalike 
andmete kättesaadavusest selle kohta, kuidas ühtekuuluvuspoliitika programme 
kavandatakse ja ellu viiakse, ning teadmisest representatiivsete projektide valdkondade 
iseloomu kohta kõigis kolmes majandusinvesteeringute kategoorias. Oht seisneb selles, et 
halvasti kavandatud programmid ja ebapiisavad projektide valikukriteeriumid tähendavad, 
et programmide makromõjud piirduvad suures osas rakendusperioodiga ja nende 
pikaajaline kasu pakkumise poolele on väike või puudub üldse. Soovitame tungivalt, et 
niisugune analüüs muutuks tulevikus programmitaotluse ja rakendamismenetluste 
ametlikuks osaks, mida viiakse ellu Euroopa Komisjoni koostatud ametlike juhiste alusel.  
 
Sellega on tihedalt seotud teine soovitus, et suuri riigihankeprojekte ellu viima 
valitud üksikuid tööettevõtjaid peab olema võimalik tuvastada, eriti füüsilise 
infrastruktuuri ja suurte koolituskavade puhul. Meie suutmatus vastata 4. teemas 
püstitatud küsimusele oli tingitud avalike andmete täielikust puudumisest. Soovitame, et 
korraldusasutused kõigis abisaajariikides dokumenteeriksid oma päritoluriigis kõiki suuri 
riigihankeprojekte läbi viima valitud peatööettevõtjaid ning nõuaksid, et need 
peatööettevõtjad teeksid kindlaks ja deklareeriksid projekti eelarve osa, mis läheb 
alltöövõtjatele, kelle pärituoluriik tuleb samuti dokumenteerida. Ainult sel viisil on võimalik 
jälgida, kuidas suurte riigihankeprojektide ühtekuuluvuskulutuste kasu tegelikult doonor- ja 
abi saavate liikmesriikide vahel jaguneb. Need kaks soovitust aitaksid oluliselt laiendada 
teadmiste baasi, mida komisjon ühtekuuluvuskulutuste programmide järelevalvel saaks 
kasutada.  
 
Järgmine soovitus on seotud sellega, kuidas mitmesuguseid 
ühtekuuluvuskulutuste programme on varem üksteisest eraldi analüüsitud. Meil 
paluti aruandes teha tegelikult järelmõju analüüs programmi 2000–2006 kohta, mille 
rakendusperiood oli aastatel 2000–2008. See on mitterahuldav ja ebateaduslik 
lähenemisviis, mis tuleneb haldusnõuetest pidada iga programmiperioodi eelarveeraldiste 
kohta eraldi ametlikku arvestust. Tegelikult ei seisa erinevad ühtekuuluvuskulutuste 
etapid üksteisest eraldi, vaid kujutavad endast omavahel tihedalt seotud 
investeerimisprojektide jada, millest paljud kanduvad üle ühest 
programmiperioodist teise. Soovitame kõigis tulevastes mõju-uuringutes pöörata 
erilist tähelepanu eelmiste ja järgmiste ühtekuuluvuskulutuste programmide 
järjepidevusele. Selle olulisust näitas juhtum, kui uurisime programmiperioodide 2000–
2006 ja 2007–2013 tagajärgi Saksamaale avalduva kasu näitel. Eraldi vaadates oli 
programmiperioodi 2000–2006 mõju Saksamaale selle rakendamise aastatel 2000–2008 
negatiivne ning mõju muutus positiivseks alles rakendamisperioodi järel. Kui oleksime 
analüüsinud eraldi ka programmiperioodi 2007–2013 mõju, oleks tulemus olnud sama. Kui 
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me aga võrdlesime mõlemat programmi koosmõjus, oli mõju Saksamaale positiivne, isegi 
programmi 2007–2013 rakendamisetapis (seega ajavahemikul 2009–2015), kui 
eelarvemaksed tehti.  
 
Lõpuks jõudsime üldisele järeldusele, et ühtekuuluvuskulutustest saadav 
doonorriikidele üle kanduv kasu on nii väike, et on olemas oht, et doonorriigid 
peavad selliseid programme ebaoluliseks. Loogilisem oleks uurida 
ühtekuuluvuskulutuste mõju järjest kasvava Euroopa ühtse turu laiemas 
kontekstis ja euro kasutuselevõtu väljavaateid uutes liikmesriikides, mis toimub 
tõenäoliselt käesoleva programmiperioodi jooksul. Kui küsida, missugused on 
ühtekuuluvuskulutuste mõjud, arvestamata seejuures ühtki teist muutust, siis näivad 
mõjud olevat suhteliselt väikesed. Kuid ühtekuuluvusprogrammide eraldi uurimise puhul 
tekib see oht, et ei arvestata abisaajariikide konkurentsikäitumisest tulenevat laiemat kasu. 
Lisaks impordinõudluse suurenemises väljenduvatele otsestele mõjudele, mida käsitleme 
käesolevas aruandes, võivad sellisel juhul jääda tähelepanuta eelkõige võimalused 
abisaaja- ja doonorriikide vastastikku kasulike tihedate sidemete kujundamiseks, näiteks 
rahvusvahelised mobiilsed investeeringud, allhanked spetsialistidelt ning erioskuse ja -
kogemustega töötajate liikumine. 
 
 
 


