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Rezumējums 
 
Pētījums sniedz analīzi par izdevumu ekonomisko peļņu, ko maksātājiem 
ES budžetā (līdzekļus dodošajām dalībvalstīm) rada struktūrpolitika un 
kohēzijas politika ( ERAF un Kohēzijas fonds).  Šī analīze rāda, ka 
saimnieciskais labums saņēmējām valstīm nodrošina pozitīvu efektu gan 
īstenošanas fāzē, gan ilgtermiņā. Kaut arī līdzekļus dodošās dalībvalstis 
gūst peļņu tirdzniecības paplašināšanās rezultātā, tas nav pietiekami 
visos gadījumos, lai pilnībā kompensētu tām negatīvo ietekmi uz 
tautsaimniecību, kas izriet no papildu izmaksām kohēzijas programmu 
izdevumu finansēšanai saņēmējvalstīs, uzliekot augstākus nodokļus 
devējvalstīs. Tomēr negatīva ietekme, ja tāda rodas, ir neliela. 
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KOPSAVILKUMS 
 
Situācijas raksturojums 
Šajā ziņojumā mēs analizēsim veidus, kā ES kohēzijas izdevumiem, kuri īstenoti 
budžeta plānošanas periodā no 2000. gada līdz 2006. gadam, iespējami vajadzētu 
ietekmēt līdzekļus dodošās dalībvalstis.  To valstu grupu, kuras mēs dēvējam par 
devējvalstīm, veido vienpadsmit dalībvalstis, kuras veikušas ieguldījumus ES budžetā 
(piemēram, ieguldījumus tādā nozīmē, ka tie ir pielāgoti ieņēmumiem saskaņā ar kopējo 
lauksaimniecības politiku).  Valstu uzskaitījums dilstošā secībā, balstoties uz ieguldījumu 
apmēru eiro: Vācija, Francija, Nīderlande, Itālija, Lielbritānija, Zviedrija, Beļģija, Austrija, 
Dānija, Luksemburga un Somija. 
 
To valstu grupu, kuras mēs dēvējam par saņēmējvalstīm, veido visas valstis, kas 
programmēšanas periodā no 2000. gada līdz 2006. gadam izraudzītas kā 1. mērķis, 
un kopumā tajā ietilpst 14 valstis: Kipra, Čehija, Igaunija, Grieķija, Spānija, Ungārija, 
Īrija, Lietuva, Latvija, Malta, Polija, Portugāle, Slovēnija un Slovākija. 
 
Mūsu analīze par to, kā devējvalstis iespējami ietekmē ar kohēziju saistītie 
izdevumi, bija nepieciešama, lai apskatītu sešas galvenās tēmas (vai jautājumus), 
izvēloties šādas: 
 
1. tēma: Cik daudz no ekonomiskās izaugsmes līdzekļiem devējvalstīs var attiecināt uz 
kohēzijas izdevumu intervences pasākumiem saņēmējās valstīs?  
 
2. tēma: Kā kohēzijas izdevumu intervences pasākumi iespaido ekonomikas summāros 
rādītājus un saņēmējvalstu tautsaimniecības struktūru? Jo īpaši kāda daļa no kohēzijas 
izdevumu subsīdijām pārvēršas pieprasījumā un ražošanā?  
 
3. tēma: Cik liela daļa no kohēzijas izdevumu intervences nonāks pārtikušākos reģionos, 
palielinoties pieprasījumam pēc importa šajos reģionos? Kā iespējami attīstīsies imports no 
devējvalstīm, salīdzinot ar situāciju, kāda būtu, ja struktūrfondi netiktu piešķirti?  
 
4. tēma: Cik procentuāli ir līgumslēdzēju no devējvalstīm, kuriem piešķirti nozīmīgākie 
publiskā iepirkuma līgumi, kurus daļēji finansē ar kohēzijas izdevumiem?  
 
5. tēma: Cik daudz darba vietu devējvalstīs ir atkarīgas no kohēzijas izdevumu finanšu 
pārvedumiem?  
 
6. tēma: Kā kohēzijas izdevumu pārvedumi ietekmē naudas plūsmas?  
 
Mūsu ziņojumā šīs tēmas apskatītas citādā kārtībā, nevis uzskaitītajā, jo bija nepieciešams 
īstenot mūsu pētījumus tādā kārtībā, kas atspoguļotu veidu, kādā apskatāmie ekonomiskie 
procesi faktiski notiek. Tāpēc mūsu analīzes pirmajā posmā mēs sākām pētīt aktuālos datus 
par devējvalstu veiktajām iemaksām budžetā, un to, kā kopējā ES budžeta viens elements 
tiek izmantots ieguldījumu un citu saimniecisku darbību atbalstīšanai saņēmējvalstīs, 
izmantojot kohēzijas izdevumus.  Šie fakti būs labi zināmi Eiropas Parlamenta deputātiem, 
bet tie tiek apkopoti, jo tie kalpo kā kvantitatīva datu ievade sekojošā analīzē. 
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Nākamajā posmā mums jāpārbauda, kā kohēzijas izdevumu programmas tiek īstenotas 
saņēmējvalstīs un kā tas iespējami ietekmē šo valstu ekonomiskās darbības rezultātus.  Jo 
īpaši mums nepieciešams identificēt blakusiedarbību, kas rada potenciālu ieguvumu 
devējvalstu ekonomikai. Šajā mūsu pētījuma stadijā ir paredzets apskatīt 2. un 3. no 
iepriekšminētajām tēmām, piemēram, jautājumus, kas attiecas uz ietekmi saņēmējvalstīs. 
 
Tikai pēc tam, kad mēs būsim pārbaudījuši tiešo ietekmi uz saņēmējvalstīm, mēs varam 
pāriet pie devējvalstu izpētes un izsekot blakusiedarbību, vispirms apskatot sāņēmējvalstis, 
bet pēc tam — devējvalstis. Pašā procesa sākumā, devējvalstīm jārēķinās ar 
apgrūtinājumu, veicot tīrās iemaksas ES budžetā. Jebkura sekojoša blakusiedarbība, kas 
rodas, īstenojot kohēzijas izdevumu programmas, var devējiem kompensēt dažas negatīvas 
izmaksas, kas izriet no budžeta finansēšanas. Vispārējā tiešā ietekme uz devējiem, 
iespējams, varētu būt gan pozitīva, gan negatīva.  Šajā mūsu pētījuma stadijā ir paredzēts 
apskatīt 1., 5. un 6. no iepriekšminētajām tēmām, piemēram, jautājumus, kas attiecas uz 
ietekmi saņēmējvalstīs. 
 
Visbeidzot, mums atliek apskatīt 4. tēmu, kurai ir atšķirīgs raksturs nekā citām piecām ar 
makroekonomiku saistītām tēmām.  Mūsu pētījumos mēs izmantojam divus dažādus 
analīzes metodoloģijas līmeņus. Makroekonomiskajā līmenī analīze saistās ar saņēmējvalsts 
un devējvalsts kopējo iegūto labumu, kurš tiek izvērtēts atkarībā no tā, kā tas ietekmē 
makroekonomiskos rādītājus, piemēram, IKP, nodarbinātību utt. To sevī ietver 1.–3. tēma, 
kā arī 5.–6. tēma. Mikroekonomiskajā līmenī analīze ir saistīta atsevišķu uzņēmumu iegūto 
labumu devējvalstīs, kas rodas, īstenojot izraudzītu veidu intervences un projektus saistībā 
ar kohēzijas izdevumu programmām. Lai to veiktu, nepieciešams identrificēt uzņēmumus 
un konsorcijus devējvalstīs, kuriem piešķirti nozīmīgākie publiskā iepirkuma līgumi, kurus 
daļēji finansē ar kohēzijas izdevumu programmām.  
 
Nobeigumā, pirms iepazīstināt ar iegūto datu kopsavilkumu, jāpiemin vēl viens jautājums. 
Tas attiecas uz modelēšanas metodiku, kuru izmantojām, lai apskatītu piecas ar 
makroekonomiku saistītās tēmas.  Analīzei ir nepieciešami modeļi, jo ir neiespējami 
izskaidrot kohēzijas izdevumu politikas ietekmi, vienīgi novērojot rezultātus, kas raksturo 
IKP, nodarbināto skaita pieaugumu utt.  Attiecībā uz 2000.–2008. gadu mēs patiešām 
zinām, kāds ir IKP līmenis un palielināšanās ātrums visās saņēmējvalstīs un devējvalstīs1.  
Taču mums nekādi nav iespējams uzzināt, kādu daļu no kopējiem pieauguma rādītājiem 
izraisījušas kohēzijas izdevumu programmas.  Daudzi citi iekšējie un ārējie faktori arī 
mainījušies laika posmā no 2000. gada līdz 2008. gadam un turpinās mainīties arī nākotnē, 
un mēs nevaram identificēt kohēzijas izdevumu īpašo lomu, vienīgi apskatot izejas datus. 
Lai veiktu šo uzdevumu, mēs izmantojam formālus saņēmējvalstu un devējvalstu 
tautsaimniecību modeļus.  Mūsu izmantotā modeļu sistēma ir HERMIN, kura kohēzijas 
analīzes jomā tiek izmantota kopš astoņdesmito gadu beigām2.  Lūdzam lasītājus meklēt 
informāciju mūsu ziņojuma 3. nodaļā, kurā mēs sīki izskaidrojam modelēšanas 
metodoloģiju; īss pārskats sniegts 1. pielikumā, bet attiecīgās uzziņas par akadēmiskajām 
un citām publikācijām iekļautas bibliogrāfijā.   
 
 
 

                                                 
1  Oficiālie tautsaimniecības uzskaites dati ir pieejami līdz 2007. gadam attiecībā uz visām valstīm, un to avots ir 

gan valsts statistika, gan Eiropas Kopienu Statistikas birojs. Tautsaimniecības darbības rezultātu par 
2008. gadu daudzu rādītāju uztticamas kalkulācijas arī ir pieejamas.   

2  Sk. Bradley, 2006., pārskatam par HERMIN pēdējo izmantošanu kohēzijas izdevumu  ietekmes analīzei.  
Bradley un Untiedt 2008. gadā sagatavoja pilnīgu lietotājiem paredzētu saņēmējvalstu HERMIN modeļu 
sistēmas rokasgrāmatu.  Devējvalstu modeļi ir jauni, un intereses gadījumā ir iespējams saņemt sīkāku 
informāciju (Bradley un Untiedt, 2009.). 
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Finansējuma atbalsts 

Devējvalstu ieguldījumi budžetā savā apmērā atšķiras.  Lietderīgāk ir apskatīt devējvalstu 
ieguldījumus, kas izteikti procentos no valsts IKP, nevis absolūtos ieguldījumu apmērus, kas 
izteikti eiro.  Lietderīgi ir arī apskatīt saņēmējus saskaņā ar kohēzijas programmām, ņemot 
vērā gan šo programmu apmēru, gan to procentuālo lielumu no saņēmējvalstu IKP.  
Salīdzinājums starp neto devējvalstīm un neto saņēmējvalstīm liecina par asimetriju, ja 
daļas (saņemtās vai nomaksātās) izteiktas procentos no IKP.  Neto devējvalstu daļas 
drīzāk ir pieticīgā apmērā, un diapazons no augsta procentuālā rādītāja — 0,7 % 
no IKP 2002. gada Luksemburgā līdz zemam — mazāk nekā 0,1 % no IKP 
2002. gada Dānijā.  Vidēji šīm daļām ir tendence būt nedaudz mazākām par 0,5 % no 
IKP gadā.  Dānijas, Somijas, Itālijas un Apvienotās Karalistes gadījumā, šīs 
„devējvalstis” faktiski ir saņēmējvalstis izraudzītos gados no plānošanas perioda 
sākuma.   

Neto saņēmējvalstu daļas ir nozīmīgākas nekā devēju daļas, ja vērtē to apmēru 
attiecībā pret IKP, un var svārstīties, sākot no 4 % gadā.  Galvenās saņēmējvalstis 
no ES budžeta 2000.–2006. gada kohēzijas izdevumu programmas laikā bija Spānija, 
Grieķija, Portugāle un Īrija.  Kopš ES paplašināšanās 2004. un 2007. gadā visas jaunās 
dalībvalstis arī ir neto saņēmējvalstis.  Tomēr to kohēzijas izdevumu daļām bija tendence 
būt mazām pirmajos gados pēc pievienošanās, bet tās ātri palielinājās, kad tika uzsāktas 
programmas un procedūras.  Izsakot absolūtos skaitļos, kohēzijas izdevumi 15 
valstu ES bija aptuveni 231 miljards eiro 2000.–2006. gada plānošanas periodam.  
Neto saņēmējvalstis no ES budžeta saņēma tikai vairāk par 50 % no šīs kopējās 
summas, bet atlikums tika piešķirts 15 valstu ES neto devējvalstīm.  Desmit jaunās 
dalībvalstis, kas pievienojās 2004. gadā, 2004.–2006. gada plānošanas periodā saņēma 
21,3 miljardus eiro. 

Kaut gan katra kohēzijas izdevumu programma ir sarežģīts plāns, kuru veido simtiem 
individuālu projektu un pasākumu, kas sagrupēti nelielā skaitā darbības programmu, 
mums, izmantojot modeļus, tās analīzes vajadzībām jāpārklasificē trīs galvenajās 
ekonomisko ieguldījumu kategorijās: publiskās infrastruktūras, cilvēkresursi, atbalsts 
privātiem uzņēmumiem.  Vidēji katras ekonomiskās kategorijas daļas 2000.–2006. gada 
programmas laikā visās saņēmējvalstīs bija attiecīgi 48,5 %, 35,9 % un 15,6 % no kopējā. 

2007.–2013. gada plānošanas periodam kohēzijas izdevumu budžets tika 
palielināts līdz 341,1 miljardiem eiro, no kuriem trīs ceturtdaļas tika piešķirtas 
neto saņēmējvalstīm (pašreiz tas ir palielināts, lai aptvertu Bulgāriju un 
Rumāniju). 
 
 
Ietekme uz saņēmējvalstīm 

Analīzes otrajā posmā mums vajadzēja izmantot datus par kohēzijas izdevumiem, lai 
noteiktu kohēzijas programmu ietekmes apmēru uz saņēmējvalstīm periodā no 2000. gada 
līdz 2006. gadam, identificējot iedarbību, kas izpaudās rezultātu uzlabošanā (IKP) un 
iedarbībā, kas stimulē importa pieprasījumu. Ir nepieciešams apzināt šo ietekmi, pirms mēs 
varam pārbaudīt sekojošo blakusiedarbību devējvalstīs.  Veicot analīzi, mēs skaidri 
norobežojām kohēzijas izdevumu ietekmi no pieprasījuma viedokļa programmas 
īstenošanas laikā un ilgstošāku iedarbību no piedāvājuma viedokļa, kura turpinās 
arī pēc tam, kad programmas ir pabeigtas. Tajā laikā, kad programmas tikušas 
īstenotas, tās uzlaboja ekonomiskos rādītājus un nodarbinātību, jo īpaši liela 
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apjoma būvniecības shēmās, kas veido proporcionāli lielu daļu no kopējiem 
kohēzijas izdevumiem vairumā saņēmējvalstu. 

Modeļu analīze liecina, ka īstenošanas lielo ietekmi rada izdevumu palielinošā iedarbība 
saskaņā ar Keinsa teoriju3. Šī ietekme no pieprasījuma viedokļa ātri atgriežas nulles punktā, 
kad programmas ir pabeigtas (piemēram, pēc 2008. gada, pēc tam, kad bija beidzies 
2000.–2006. gada programmu periods). Tomēr, tā kā pilnveidotās fiziskās infrastruktūras, 
cilvēku kapitāla un pētniecības un attīstības pilnveidotās rezerves pakāpeniski palielinās, 
sāk parādīties labums no piedāvājuma viedokļa, palielinoties produkcijai nozarēs un ceļoties 
produktivitātei. 

4. nodaļā mēs ziņojām par kohēzijas izdevumu ietekmi katrā no četrpadsmit 
saņēmējvalstīm.  Ņemot vērā saistībā ar 2. tēmu izvirzīto jautājumu (piemēram, kā 
piedāvājuma un pieprasījuma attiecība darbojas dazādās saņēmējvalstīs?), ar HERMIN 
palīdzību veiktā modelēšana parādīja, ka pēc programmas pabeigšanas kā ilgstoša ietekme 
saglabājas lielāka jauda rūpniecībā un tirgus pakalpojumu jomā, kā arī augstāks ražīgums.  
Ieguldījumu programmas infrastruktūrās īsteno būvniecības nozare, bet ilgstošs atbalsts 
darbībai šajā nozarē ātri pazūd, kad programmas pabeigtas. Lauksaimniecības nozare un 
pārvaldes nozare galvenokārt paliek nemainīgas, izņemot valsts ierosinātas mācību 
sistēmas un iestādes, kas saistītas ar programmu ESF daļu. 

Ietekme attiecībā uz visām saņēmējvalstīm ir parādīta 4. nodaļas 7. tabulā, kura sastāv no 
četru diagrammu četrpadsmit komplektiem par katru valsti, atspoguļojot šādus rezultātus: 
 

• ES finansēti kohēzijas izdevumi (izteikti procentos no IKP) 
 

• Kohēzijas izdevumu ietekme uz IKP (izteikti procentuālā pieaugumā attiecībā pret 
bāzes līniju bez izdevumiem) 

 
• Kohēzijas izdevumu ietekme uz nodarbinātību (izteikti procentuālā pieaugumā 

attiecībā pret bāzes līniju bez izdevumiem) 
 

• Kohēzijas izdevumu ietekme uz tirdzniecības neto bilanci (izteikti procentuālā 
pieaugumā attiecībā pret bāzes līniju bez izdevumiem) 

 
Ņemot par ilustrējošu piemēru Igauniju, 7. diagrammas a) grupa liecina, ka ES finansētu 
kohēzijas izdevumu ievadīšana Igaunijas tautsaimniecībā veidoja 0,57 % no IKP 
2004. gadā, kad programmas tika uzsāktas, un pakāpeniski pieauga līdz 1,11 % no IKP 
pēdējos gados.  b) grupa sniedz kohēzijas izdevumu ietekmes uz IKP atspoguļojumu, 
balstoties uz modelēšanu ar HERMIN palīdzību.  Sākuma gadā ietekme bija tikai 0,6 %, t.i., 
IKP līmenis palielinājās apmēram par 0,65 % virs bāzes līnijas gadījuma, kad ar politiku 
nebija saistības.  Pakāpeniski īstenojot programmu, ietekme uz IKP palielinājās un 
sasniedza augstāko punktu 2,58 % atzīmē 2008. gadā, kas ir programmas pēdējais gads. 
Šajā posmā tiek paredzēts, ka visi kohēzijas izdevumi tiek pārtraukti (atgādinām, ka mēs 
analizējam 2000.-2006. gada programmu, nodalot to no citām).  Pārtraucot finansējumu, 
pēkšņi samazinās IKP līmeņa palielināšanās.  Tomēr kapitāla pieplūduma dēļ, ko rada 
piedāvājums, tiek nodrošināts ilgstošs labums IKP, kaut arī nelielā apmērā.  Līdz 
2015. gadam, t.i, septiņus gadus pēc tam, kad pabeigta 2000.–2006. gada izdevumu 
programma, IKP līmeņa palielināšanās vēl arvien būs apmēram 0,77 %.  c) grupa parāda 

                                                 
3  Kohēzijas izdevumu īstenošanas ietekme no pieprasījuma viedokļa atgādina pašreizējo centienu mērķus 

stimulēt tautsaimniecības, kas pašreiz atrodas globālā recesijā. Tomēr ES darbības galvenais mērķis ir panākt 
kohēzijas programmu ilgtermiņa ietekmi no piedāvājuma viedokļa.   
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ietekmi uz nodarbinātības kopapjomu, un tā, kā redzams, atbilst tam pašam profilam, kāds 
ir ietekmei uz IKP, bet ir puse no apjoma. 
 
Labāko kopsavilkumu par to, kā saņēmējvalstīs ražošanu ietekmē kohēzijas 
izdevumu programmas, nodrošina tā dēvētais „uzkrāšanas” reizinātājs.  Tas tiek 
aprēķināts par katru gadu īpaši, ja notiek visu iepriekšējo IKP palielinājumu 
uzkrāšana, kuri ir attiecināmi pret kohēzijas izdevumiem, dalot to ar uzkrāto 
kohēzijas izdevumu apjomu (izteikts kā daļa no IKP).  Programmas īstenošanas gadu 
gaitā IKP palielināšanās ir attiecināma uz kohēzijas izdevumu ievadīšanu.  Tomēr pēc tam, 
kad programma ir pabeigta, 2008. gada 31. decembrī, turpinās labuma iegūšana no 
piedāvājuma viedokļa attiecībā uz palielināto IKP, bet nenotiek līdzekļu turpmāka 
ievadīšana. 
 
Mēs atspoguļojam uzkrāšanas reizinātājus kopsavilkuma veidā attiecībā uz visām 
četrpadsmit saņēmējvalstīm4.  Šos rezultātus mēs varam sadalīt trīs grupās, balstoties 
uz secīgu uzskaitījumu atkarībā no uzkrāšanas reizinātāja lieluma: 
 
Lielas vērtības (apmēram 3.0) —  IE (4.0), ES (3.3), CZ (3.3) un MT (3.1) 
 
Vidējas vērtības (2,5 līdz 3.0) — SK (2.8), EL (2.8), EE (2.8), PT(2.6), PL (2.5) 
 
Nelielas vērtības (zem 2,5) —  LT (2.4), HU (2.4), SI (2.2), CY (2.2), LV (1.9) 
 
1. diagramma — Uzkrāšanas reizinātājs attiecībā uz saņēmējvalstīm, 2020. g.  
(Kohēzijas izdevumu programma 2000.–2006. gadam)  
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Balstoties uz vispārīgiem pieņēmumiem attiecībā uz blakusiedarbības mehānisma 
apmēru, tas liecina, ka dažas saņēmējvalstis efektīvāk nekā citas pārvērš 
kohēzijas izdevumus uzlabotos ekonomiskos rādītājos. Valstis ar vislielākajiem 
reizinātājiem ir visefektīvākās.  Ja reizinātājs samazinās, mazāk kohēzijas izdevumu 
beigās pārvēršas produkcijas pieaugumā un parādās drīzāk kā stimuls no pieprasījuma 

                                                 
4  2020. gads ir veiktās modelēšanas pēdējais gads.  Tas mums ļauj konstatēt ļoti ilgstošu kohēzijas izdevumu 

iedarbību. 
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viedokļa īstenošanas periodā, kas beidzas pēc 2008. gada, un kā palielināts pieprasījums 
pēc importa. Tomēr, no mūsu analīzes izriet, ka visos gadījumos kapitāla 
iepludināšana viena procenta apmērā no IKP kohēzijas izdevumu veidā ilgtermiņā 
rada peļņu vismaz divu procentu apmērā no IKP, galvenokārt šādi izpaužas 
piedāvājuma līmeņa blakusiedarbība uz ražošanu un produktivitāti. 
 
Pēdējais apskatāmais jautājums attiecībā uz kohēzijas izdevumu ietekmes 
kvantitatīvu novērtēšanu ir tāds, ka būtiskas blakusiedarbības parametru 
attiecīgs apjoms (piemēram, pozitīvās blakusiedarbības apmērs saistībā ar 
fiziskās infrastruktūras, cilvēku kapitāla rezervju un pētniecības un attīstības 
palielināšanās) nav precīzi apzinātas.  Izvēlētās vērtības raksturo vidējās 
vērtības, kas atrastas starptautiskajā literatūrā, kura reti balstās uz pētījumiem, 
kas veikti saņēmējvalstīs.  Pagaidām nav pieejami šāda veida pētījumi, kas būtu veikti 
jaunajās dalībvalstīs.  Patiešām, HERMIN modeļi ir vieni no pirmajiem šāda veida modeļiem 
dažās no jaunajām dalībvalstīm, kas ir piemēroti izmantošanai izvērstai struktūrpolitikas 
analīzei un vidēja termiņa prognozēm.  Rezultātā mums jāņem vērā iegūto rezultātu jutība, 
kas rada izmaiņas parametru apmērā.  Šāda analīze skaidri parāda — jo lielāka 
blakusiedarbība, jo vairāk tas ietekmē piedāvājuma līmeni saņēmējvalstīs. 
 
Atgriežoties pie jautājuma, kas izvirzīts 3. tēmā (t.i., kā importa palielināšanās 
izpausmes stimulē eksportu uz devējvalstīm), ar HERMIN modeļu palīdzību veiktā 
modelēšana parādījusi, ka jebkurā gadījumā tirdzniecības bilance ir 
pasliktinājusies, ja īstenotas kohēzijas izdevumu programmas. Tomēr mēs esam 
uzsvēruši, ka to nevajadzētu interpretēt kā patērētāju atbalstīšanu, ko izraisījuši kohēzijas 
izdevumi.  Pašreizējās kohēzijas izdevumu programmas aptver ieguldījumu projektus, kas 
rada palielinātu pieprasījumu pēc ražotāju ražošanas līdzekļiem (sākotnēji) un pēc patēriņa 
precēm, pēc tam, kad strādājošie sāk tērēt savas mēnešalgas.   
 
Modelēšana ar HERMIN parāda tirdzniecības bilances pasliktināšanos saņēmējvalstī 
programmas īstenošanas laikā, ar līdzekļiem palīdzot nomaksāt importu, un rezultātā 
veiktie ieguldījumi atstāj ilgstošu pozitīvu ietekmi, kas izpaužas kā ceļu skaita un to 
kvalitātes pieaugums, kā arī darbaspēka lielāks ražīgums un augstāka līmeņa apmācība.  
Pēc programmu pabeigšanas neto tirdzniecības bilance saņēmējvalstu tautsaimniecībās 
atkal kļūst pozitīva un tās apmērs palielinās, salīdzinot ar situāciju, ja finansējums nebūtu 
piešķirts. Ir svarīgi uzsvērt, ka pat periodā pēc programmas pabeigšanas vairumā 
saņēmējvalstu tautsaimniecību kādu laiku turpināsies ievērojami neto tirdzniecības deficīti.  
Taču HERMIN modelēšana liecina, ka uzlabojumiem no piedāvājuma viedokļa 
rūpniecībā un tirgus pakalpojumos, iespējams, jāveicina lielāks importa 
pieprasījuma apmērs no lielākām un attīstītākam devējvalstīm. Ņemot vērā 
straujo tirdzniecības integrāciju vienotajā Eiropas tirgū, plašāka tirdzniecība 
nākotnē notiks ar ražošanas līdzekļiem un starpproduktiem, nevis ar galīgajām 
vai patēriņa precēm.   
 
Patlaban šī parādība vērojama HERMIN modelēšanā kā ilgstošs lielāks 
pieprasījums pēc devējvalstu eksporta, jo saņēmējvalstis ir pakļautas ievērojamai 
devējvalstu tirdzniecības iedarbībai.  Protams, saņēmējvalstīm attīstoties, tās arī 
varēs efektīvāk konkurēt ar devējvalstīm.  HERMIN modelēšana vedina domāt, ka 
process kļūst līdzīgs spēlei, kurā visi ir ieguvēji — gan devējvalstis, gan 
saņēmējvalstis turpina gūt labumu.  Notiekot konverģencei vismaz dalībvalsts 
līmenī, varēs sasniegt vienmērīgāku „neto devēju” un „neto saņēmēju” interešu 
saskaņošanu.  
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Šo procesu var ilustrēt, par piemēru atkal izmantojot Igauniju. Apskatot d) grupu 
7. diagrammā attiecībā uz Igauniju, var konstatēt, ka tirdzniecības bilance ir 
pasliktinājusies par gandrīz 0,8 procentpunktiem (tirdzniecības bilanci izsakot kā 
procentuālu attiecību pret IKP).  Minētā pasliktināšanās turpinās un palielinās, līdz 
2007. gadam sasniedzot 1,2 procentus IKP un saglabājoties augstā — 1 % IKP — līmenī 
2008. gadā.  Tūlīt pēc 2000.–2006. gada programmas pabeigšanas 2008. gada beigās 
kohēzijas izdevumu izraisītā tirdzniecības bilances pasliktināšanās tendence zūd, un 
uzlabots ekonomikas piedāvājuma potenciāls nozīmē, ka ir neliels tirdzniecības bilances 
uzlabojums aptuveni 0,4 procentu IKP apjomā laikposmā pēc programmas beigām.   
 
Ietekme uz tirdzniecības neto bilancēm parādīta visām četrpadsmit 
saņēmējvalstīm 4. nodaļas 7. diagrammas grafikos.  Visos gadījumos tirdzniecības 
bilance pasliktinās īstenošanas posma laikā (2000.–2008.gadā), kad tiek veikti reāli 
ieguldījumi un kad importē kapitālu un citas preces gadījumos, kad tās neražo attiecīgajā 
dalībvalstī.  Protams, ka jebkura pasaules valsts varētu apmierināt saņēmējvalstu 
pieaugošo pieprasījumu pēc importa, nevis tikai vienpadsmit devējvalstis, palielinot to 
eksportu.  To, cik daudz īstenībā gūst no devējvalstu eksporta, nosaka pašreizējā 
devējvalstu iedarbība uz saņēmējvalstīm tirdzniecības jomā, un tas ir apkopots no 
3. nodaļas pārpublicētajā 2. diagrammā.  
 
2. diagramma: devējvalstu kopējā eksporta uz saņēmējvalstīm procentuālais 
sastāvs (2007)  
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Tādējādi tās devējvalstis (jo īpaši Vācija, Francija un Itālija), kurām ir ievērojama 
ietekme uz tirdzniecību saņēmējvalstīs, būs iespējamās labuma guvējas no 
pieaugošā pieprasījuma pēc importa, kurš nāk no saņēmējvalstīm.  Protams, ka 
tirdzniecība ir divpusējs process.  Saņēmējvalstu ekonomikai sākot gūt labumu no 
piedāvājuma līmeņa uzlabojumiem, kas saistīti ar kohēzijas izdevumiem, iespējams, ka šīs 
valstis savukārt vairāk eksportēs uz devējvalstīm.  Patiesi, kā parādīts 3. nodaļā, 
devējvalstis ir veidojušas daudz lielāku eksporta tirgus daļu attiecībā uz saņēmējvalstīm 
nekā saņēmējvalstis to darījušas attiecībā uz devējvalstīm.  Tāpēc svarīga ir tīrā ietekme uz 
saņēmējvalstu un devējvalstu tirdzniecību.  Veiktajā analīzē parādīts, ka programmas 
īstenošanas periodā visas saņēmējvalstis saskārušās ar deficītu tirdzniecībā (kas atbilst ar 
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kohēzijas izdevumiem nesaistītam gadījumam) un ka tas izraisījis tirdzniecības bilances 
neto pārpalikumu (un atkal — atbilst ar kohēzijas izdevumiem nesaistītam gadījumam). 
 
Var izdarīt šādu kopsavilkumu.  Ar kohēzijas izdevumiem palielina saņēmējvalstu 
pieprasījumu pēc importa galvenokārt 2000.–2006. gada programmas 
īstenošanas periodā.  Pēc finansējuma apgūšanas pieprasījums saņēmējvalstu 
ekonomikā pārspēj piedāvājumu, un tas parādās kā tirdzniecības bilances 
pasliktināšanās.  Pieprasījuma tendence ir tūlītēja reaģēšana, pēc kuras vajadzīgs 
zināms laiks, lai notiktu piedāvājumu veicinoši procesi, ekonomikai 
pārstrukturizējoties.  Šīs pārstrukturēšanas galvenā daļa attiecas uz veiktspējas 
palielināšanu ražošanas un tirgus pakalpojumu jomā, kā arī uz augstāku 
ražīgumu.  Kopējie lielumi katrai saņēmējvalstij parādīti 7. diagrammā.   
 
Pēc tam, kad kohēzijas izdevumu programmu pabeidza 2008. gada beigās, pieprasījuma 
līmeņa stimuls zuda, un turpināja veicināt vienīgi ilgtermiņa piedāvājumu. Tas radies, 
pateicoties sekundārajiem ieguvumiem no līdzekļu palielināšanas fiziskajai infrastruktūrai, 
cilvēkresursiem, pētniecībai un izstrādei un 2000.–2008. gadā saņemot kohēzijas 
izdevumiem paredzēto finansējuma plūsmu.  Lai gan šie „līdzekļi” pēc kāda laika lēnām 
zaudē vērtību, tie rada ilgtermiņa ieguvumus, pat ja tie ir pieticīgi.   
 
Šī analīze attiecas uz ietekmi, kāda bijusi 2000.–2006. gada plānošanas periodam, kurš 
turpinājās līdz 2008. gada beigām saskaņā ar tā saukto „N+2” noteikumu.  Pašreizējais 
2007.–2013. gada plānošanas periods sākās 2007. gada janvārī un pārklājās pēdējos divos 
(„N+2”) iepriekšējā plānošanas perioda gados.  Ar kohēzijas izdevumiem saskaņā ar 
pašreizējo programmu parasti sekmē to jomu, kurā ar iepriekšējiem projektiem darbība 
nav turpināta. Ziņojuma 2. pielikumā tiek sniegts šīs analīzes kopsavilkums par abu 
plānošanas periodu — 2000.–2006. g. un 2007.–2013. g. — ietekmi, un kurus būtībā var 
uzskatīt par vienotu kohēzijas izdevumu programmu, kas turpināsies no 2000. gada līdz 
2015. gadam.  Ietekmes modelis ir ļoti līdzīgs 2000.–2006. gada programmai.  Tomēr 
pašreizējā programma tiek virzīta īpaši uz jaunajām dalībvalstīm, kuru tirgus orientācija 
attiecībā uz devējvalstīm atšķiras no tās, kāda bijusi vecajām saņēmējvalstīm (Grieķijai, 
Īrijai, Portugālei un Spānijai).   
 
 
Sekundārā ietekme uz devējvalstīm 
 
Attiecībā uz 1. tēmu — kāda ir kohēzijas izdevumu blakusiedarbības ietekme uz 
devējvalstu IKP? — tiek uzsvērts, ka labākajā gadījumā tā būs pārejoša.  Ir 
parādīts, ka uz saņēmējvalstu darbības līmeni (piemēram, uz IKP, nodarbinātību, 
ražīgumu utt.) ir ietekme vidējā termiņā, bet nav ilgtermiņa ietekmes uz 
saņēmējvalstu izaugsmes tempu. Tā rezultātā jebkāda izdevumu blakusiedarbība 
saņēmējvalstīs arī izraisīs drīzāk vidēja termiņa ietekmi uz devējvalstu darbības 
līmeni, nevis uz izaugsmi.  
 
Modelēšanā, kas pamatojas uz HERMIN, konstatēts, ka kohēzijas izdevumu programmas 
īstenošanas gados vērojama pozitīva tirdzniecību veicinošas blakusiedarbības ietekme — no 
saņēmējvalstīm uz devējvalstīm.  Tomēr to mazina negatīvā ietekme uz devējvalstu 
tautsaimniecību saistībā ar nodokļu palielināšanu, lai finansētu iemaksas budžetā.  Šajā 
modelēšanā ES budžeta iemaksas devējvalstīs finansēja, paceļot nodokļu likmi.  Varēja arī 
būt samazināti valsts izdevumi devējvalstīs tādā līmenī, kāds būtu pietiekams iemaksām 
budžetā.  Abos gadījumos negatīvā ekonomiskā ietekme uz devējvalstu tautsaimniecību ir 
ļoti līdzīga.   
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Visu veidu ietekme uz saņēmējvalstīm parādīta 5. nodaļas 14. diagrammā, kur 
redzams, kā tieši tiek ietekmēts IKP un nodarbinātība devējvalstīs.  Ir skaidrs, ka 
dažas devējvalstis no finansējuma blakusiedarbības iegūst vairāk nekā citas.  
Piemēram, Francijā, Apvienotajā Karalistē un Itālijā neizjuta ievērojamu negatīvu 
ietekmi uz izaugsmi vai nodarbinātību 2000.–2006. gada kohēzijas izdevumu 
programmas laikā — ne īstenošanas posma laikā (kad tām bija jāveic neto iemaksas 
budžetā), ne pēc īstenošanas posma (pieņemot, ka iemaksas budžetā ir beigušās). 
 
Turpretī Nīderlandē un Luksemburgā bija negatīva ietekme uz IKP un 
nodarbinātību laikposmā no 2000. gada līdz 2008. gadam, kad tām bija jāveic 
neto iemaksas ES budžetā.   Tas notika tāpēc, ka iemaksas budžetā veidoja 
dažādu summu sajaukums, kā arī šo divu valstu ekonomikas struktūras un 
Austrumeiropas un Dienvideiropas galveno saņēmējvalstu tirgus orientācijas dēļ.  
Taču pat Nīderlandes gadījumā, kur negatīvā ietekme uz IKP bija vislielākā, IKP 
līmenis pazeminājās ne vairāk kā tikai par 0,8 no viena procentpunkta.  Ietekme 
uz citām saņēmējvalstīm izpaužas robežās starp diviem galējiem rādītājiem, proti, 
Franciju, no vienas puses, un Nīderlandi, no otras puses.   
 
Pievēršoties 5. tēmā izvirzītajam jautājumam — cik darbavietu devējvalstīs ir 
atkarīgas no kohēzijas izdevumu programmas? — 5. nodaļā tiek uzsvērts, ka 
jautājums par to, no kā atkarīga nodarbinātība devējvalstīs, un par tās saistību ar 
kohēzijas izdevumu programmām, ir jāizskata uzmanīgi.  Ir jānošķir kopējais 
darbavietu skaits devējvalstu tautsaimniecībā vai noteiktās tautsaimniecības 
nozarēs un īpašās darbavietas, kuras attiecas uz tām nozarēm, kas saistītas ar 
tirdzniecību ar saņēmējvalstīm.  Tādējādi pat Nīderlandes gadījumā, kur vispārējā 
ietekme uz kopējo nodarbinātību uzlūkojama kā negatīva (sk. 14. diagrammas (d) 
grupu), tomēr ir iespējamas īpašas darbavietas, kuras ir atkarīgas no kohēzijas 
izdevumu blakusiedarbības Nīderlandē.  Tomēr vispārējā ietekme ir negatīva.  Pat 
Francijas gadījumā, kur kohēzijas izdevumu blakusiedarbības vispārējā ietekme 
un budžeta finansējuma prasība attiecībā uz kopējo nodarbināto skaitu bija 
pozitīva, iespējamas zināmas darbavietas, kuras apdraud tirdzniecība ar 
saņēmējvalstīm, kā arī atsevišķas darbavietas, kuras negatīvi ietekmē vajadzība 
pacelt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, lai varētu finansēt iemaksas ES 
budžetā.   
 
Rezultāti, kas iegūti, apskatot 6. tēmā izvirzīto noslēguma jautājumu, kas attiecas 
uz makroekonomiku — kā kohēzijas izdevumu pārvedumi ietekmē naudas 
plūsmas — ir skaidroti šādos trijos virzienos: tirdzniecības neto bilance; valsts 
sektora finanšu bilances; peļņa korporatīvajā sektorā.  Iegūtie rezultāti par 
ietekmi uz visiem šiem virzieniem ir parādīti 5. nodaļas 20. diagrammā.  Minot 
Vāciju kā tipisku piemēru, var secināt, ka kohēzijas izdevumu ietekme (t. i., tīrā ietekme, 
kāda ir iemaksu veikšanai budžetā, un ietekme, kāda ir tirdzniecības ar saņēmējvalstīm 
blakusiedarbībai) uz Vācijas tirdzniecības neto bilanci kopumā ir pozitīva, bet to sekmē 
vienīgi ar līdzekļiem, kas nepārsniedz 0,2 % IKP (2004. gadā).  Ietekme uz valsts finansēm 
arī ir neliela, un tā parāda, ka valdības prasība pēc aizņēmuma, kas izteikta procentuāli no 
IKP, nedaudz palielinās 2000.–2009. gada periodā un nedaudz krītas pēc tam (abos 
gadījumos tas attiecas uz bāzes līniju, kas nav saistīta ar attiecīgo politiku).  Lielākais 
pieaugums atzīmēts 2003. gadā, taču tas veido tikai 0,1 procentpunktu.  Visbeidzot, 
korporatīvā peļņa nedaudz samazinājusies 2000.–2008. g. periodā un pēc tam pieaugusi.  
Ievērojot šīs ietekmes nelielo apjomu, attiecībā uz 6. tēmu ir grūti izdarīt stingrus un 
noteiktus secinājumus, var vienīgi konstatēt, ka ietekme uz naudas plūsmu ir īpaši 
niecīga, un, iespējams, tā iekļaujas kļūdu robežās, kuras prognozētas HERMIN 
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modeļu struktūrā un darbībā.  Līdzīgi secinājumi attiecas uz pārējām desmit 
devējvalstīm. 
 
Secināts, ka deviņu devējvalstu (t. i., izņemot Franciju un Apvienoto Karalisti) 
gadījumā izmaksas par kohēzijas izdevumu programmām saņēmējvalstu 
atbalstam ir neliels slogs no IKP un nodarbinātības samazināšanās viedokļa, tās 
nedaudz paaugstina valsts sektora prasību pēc aizņēmuma un pazemina 
korporatīvo peļņu īstenošanas laikposmā 2000.–2008. gadā, savukārt 
tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojas.  Izņēmuma gadījumā, proti, attiecībā uz 
Franciju un Apvienoto Karalisti, šie ietekmes veidi galvenokārt ir pozitīvi, arī īstenošanas 
periodā.  Laikā pēc īstenošanas posma — 2008. gadā un turpmāk — visi ietekmes veidi 
kļūst pozitīvi, tomēr nesasniedzot ievērojamu līmeni.  Tāpēc ar kohēzijas izdevumu 
programmu atbalstu ir saistīti resursu pārdalīšanas jautājumi.  Šajā procesā notiek resursu 
vienkārša pārsūtīšana no devējvalstīm uz saņēmējvalstīm.   
 
 
Jautājums par ietekmi uz mikroekonomiku 

Aplūkojot 4. tēmu, rodas šāds jautājums: kāda nozīmīgāko publiskā iepirkuma līgumu 
daļa tika piešķirta devējvalstu uzņēmumiem?  Lai uz to atbildētu, ir nepieciešama 
piekļuve datiem, kas attiecas uz individuāliem līgumslēdzējiem un to izcelsmes 
valsti.  Pēc pamatīgas izpētes Komisijas, valsts un pat reģionālā līmenī, 
devējvalstīs un saņēmējvalstīs noslēgumā bija jāsecina, ka dati par individuāliem 
līgumslēdzējiem nav ne reģistrēti, ne publicēti.   Viens iemesls, kāpēc nav datu, ir 
tāds, ka individuālos līgumslēdzējus neuzskata par ES kohēzijas izdevumu saņēmējiem un 
ka visus līgumus piešķir daudzu dažādu līmeņu valsts un pašvaldību pārvaldes.  Jautājumu 
par datu trūkumu tikai daļēji risina, paredzot uzlabojumus datu vākšanā pašreizējā 2007.–
2013. plānošanas periodā.  Līgumā paredzētajā laikā un ievērojot budžeta ierobežojumus, 
nebija iespējams izveidot atsevišķu aptauju, lai savāktu šādus datus. 

Tomēr, pat ja būtu zināma galveno līgumslēdzēju valstspiederība, ļoti maz 
informācijas iegūtu par to, kādi būtu iespējamie finansiālie ieguvumi 
līgumslēdzējam vai tā izcelsmes valstij.  Visu to pasākumu analīze, kas izriet no 
apakšuzņēmuma līguma, jāņem vērā gadījumos, kad daudzi no tiem varbūtēji 
attiecas uz saņēmējvalsti, kurā tiek īstenots projekts.  Šī neapmierinošā situācija 
jārisina, sistemātiskāk vācot datus projektu līmenī, gan kā projektu izmaksu un 
ieguvumu analīzes daļu, gan nosakot uzņēmumus, kas ir to projektu labuma 
galasaņēmēji, kuriem paredzēti kohēzijas izdevumi. 

 
 
Ieteikumi 
Ieteikumi attiecas uz analīzes dažādiem posmiem, sākot ar to, ka pirmām kārtām 
trūkst novērtējuma par kohēzijas izdevumu ietekmi projektu vai 
mikroekonomiskajā līmenī.  Novērtējums makroekonomikas jomā ir būtiski atkarīgs no 
piekļuves sīkākai informācijai par to, kā kohēzijas politikas programmas tiek plānotas un 
īstenotas, un lai uzzinātu par to projektu kvalitāti, kuri plaši pārstāv katru no trijām 
ekonomisko ieguldījumu kategorijām.  Pastāv apdraudējums, ka vāji izplānotas 
programmas un neatbilstoši projektu atlases kritēriji izraisīs tādu programmas ietekmi uz 
makroekonomiku, kas ir stipri ierobežota īstenošanas periodā un kurai ir neievērojami 
ieguvumi (vai to nav vispār) ilgtermiņā saistībā ar piedāvājumu.  Stingri ieteicams, ka šādu 
analīzi padara par oficiālu turpmāko programmu piemērošanas un īstenošanas procedūru 
daļu un ka to veic, izmantojot oficiālas Komisijas izstrādātas vadlīnijas. 
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Cieši saistīts ieteikums attiecas uz prasību, lai varētu noteikt individuālos 
līgumslēdzējus, kurus izvēlas nozīmīgāko publiskā iepirkuma projektu veikšanai 
galvenokārt fiziskās infrastruktūras un svarīgāko apmācību sistēmu jomā.  Nav 
izdevies atbildēt uz 4. tēmā izvirzīto jautājumu tāpēc, ka publiskā apritē pilnīgi trūkst šādu 
datu. Mēs iesakām, lai visu saņēmējvalstu vadošajām iestādēm prasītu dokumentēt 
galvenos līgumslēdzējus, kurus atlasa jebkura nozīmīga publiska iepirkuma projekta 
veikšanai to izcelsmes valstī, kā arī prasītu, lai šie galvenie līgumslēdzēji nosaka un paziņo 
to daļu projekta budžetā, kas atvēlēta apakšlīgumslēdzējiem, kuru valstspiederība arī būtu 
jāreģistrē. Tikai tā varētu sākt aprēķinus, kā asociētie kohēzijas izdevumi faktiski tikuši 
pārdalīti devējvalstu un saņēmējvalstu starpā nozīmīgākajiem publiskā iepirkuma 
projektiem.  Kopā ņemot, abi iepriekš minētie ieteikumi ievērojami paplašinātu zināšanu 
bāzi, kas pieejama komitejai, tai veicot kohēzijas izdevumu programmas uzraudzību.   
 
Nākamais ieteikums attiecas uz veidu, kā dažādas kohēzijas izdevumu 
programmas tika analizētas iepriekš — katra programma izolēti no pārējām.  
Sagatavojot ziņojumu, tika dots uzdevums katrā ziņā sniegt 2000.–2006. gada 
programmas, kuras īstenošanas periods notika 2000.–2008. gadā, izpildes ietekmes analīzi.  
Tā ir īpaši neapmierinoša un nezinātniska pieeja, ko sekmē administratīvās prasības oficiāli 
uzskaitīt piešķirtos budžeta līdzekļus katrā atsevišķā plānošanas periodā.  Īstenībā dažādie 
kohēzijas izdevumu cikli praksē nav izolēti cits no cita, bet pakāpeniski seko cits 
citam tādu ieguldījumu projektu veidā, kuri cieši mijiedarbojas un no kuriem 
daudzi ilgst vairākus plānošanas periodus.  Mēs iesakām visos turpmākajos 
ietekmes pētījumos pievērst īpašu uzmanību nepārtrauktībai starp iepriekšējo un 
pašreizējo kohēzijas izdevumu programmu.  Piemērs, kāpēc tas ir svarīgi, bija 
gadījums, kad pētīja 2000.–2006. gada un 2007.–2013. gada plānošanas periodu secīgos 
rezultātus no blakusiedarbības ieguvumu viedokļa attiecībā uz Vāciju.   Atsevišķi ņemot, 
bija vērojama 2000.–2006. gada programmas negatīvā ietekme Vācijā īstenošanas periodā 
no 2000.gada līdz 2008. gadam, un ietekme kļuva pozitīva vienīgi laikā pēc īstenošanas 
perioda.  Ja 2007.–2013. gada plānošanas perioda ietekme būtu analizēta nošķirti, būtu 
iegūti līdzīgi rezultāti. Taču tad, kad abas programmas apskata kopā, Vācijas gadījumā 
ietekme saglabājas pozitīva, pat 2007.–2013. gada programmas īstenošanas posmā (t. i., 
2009.–2015. g. laikā), kad tika veiktas iemaksas budžetā. 
 
Visbeidzot, mēs izsakām plašāku ieteikumu, kas pamatojas uz to, ka kohēzijas 
izdevumu blakusiedarbības ietekme uz devējvalstīm ir tik neliela, ka pastāv risks 
šādas programmas uzskatīt par nesvarīgām devējvalstīm.  Būtu loģiskāk pētīt 
kohēzijas izdevumu ietekmi plašākā vienotā Eiropas tirgus kontekstā saistībā ar 
tā pakāpenisko padziļināšanos, kā arī ar eiro ieviešanas izredzēm jaunajās 
dalībvalstīs, iespējams, pašreizējā plānošanas periodā.  Ja uzdod jautājumu: „kāda ir 
kohēzijas izdevumu ietekme, aplūkojot to izolēti no citām izmaiņām?”— atbilde būtu, ka 
ietekme izrādās samērā neliela.  Taču, ja kohēzijas izdevumu programmas pēta izolēti, ir 
risks neievērot daudzpusīgos ieguvumus, ko rada saņēmējvalstu konkurētspējas 
veicināšana. Jo īpaši tādējādi varētu nepamanīt iespējas, ar kurām paver ciešākas, 
savstarpēji izdevīgas saiknes starp saņēmējvalstīm un devējvalstīm un kas izpaužas kā 
starptautiski mobili ieguldījumi, speciālistu aizstāšana, darba ņēmēju ar specializētām 
zināšanām un pieredzi migrācija, kā arī tiešāka ietekme no palielināta importa pieprasījuma 
viedokļa, kas apskatīta šajā ziņojumā. 
 


