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Abstrakt 
 
Táto štúdia poskytuje analýzu hospodárskej návratnosti výdavkov 
v rámci štrukturálnej a kohéznej politiky (EFRR a Kohézny fond) pre tzv. 
čistých prispievateľov do rozpočtu EÚ (tzv. darcovské členské štáty). 
Z analýzy vyplýva, že hospodárske výhody pre prijímajúce krajiny sú 
pozitívne počas fázy vykonávania, ako aj z dlhodobého hľadiska. Prínos 
v podobe rozšírenia obchodu darcovským členským štátom nie vždy 
v dostatočnej miere kompenzuje negatívne hospodárske účinky, ktoré 
vyplývajú z dodatočných nákladov na financovanie programov výdavkov 
na súdržnosť v prijímajúcich štátoch prostredníctvom vyšších daní 
v darcovských štátoch. Negatívne dôsledky sú však v prípadoch, ak sa 
prejavia, malé. 
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ZHRNUTIE 
 
Základné informácie 
V tejto správe analyzujeme spôsob, akým výdavky na opatrenia EÚ v oblasti 
súdržnosti, ktoré sa vykonávali počas rozpočtového programového obdobia rokov 
2000 – 2006, pravdepodobne vplývali na darcovské členské štáty. Skupinu krajín, 
ktoré označujeme ako tzv. darcovské štáty, tvorí jedenásť členských štátov, ktoré boli 
čistými prispievateľmi do rozpočtu EÚ (t. j. čistými v tom zmysle, že od ich výdavkov boli 
odpočítané príjmy v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky). V zostupnom poradí podľa 
veľkosti ich čistého príspevku v eurách ide o tieto krajiny: Nemecko, Francúzsko, 
Holandsko, Taliansko, Veľkú Britániu, Švédsko, Belgicko, Rakúsko, Dánsko, Luxembursko 
a Fínsko. 
 
Skupinu krajín, ktoré označujeme ako tzv. prijímajúce štáty, tvoria všetky tie, ktoré boli 
počas programového obdobia 2000 – 2006 zaradené do cieľa 1, a patrí sem spolu štrnásť 
štátov: Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Španielsko, Maďarsko, Írsko, Litva, 
Lotyšsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko a Slovensko. 
 
Naša analýza týkajúca sa pravdepodobného vplyvu výdavkov na súdržnosť na 
darcovské štáty sa mala zamerať na týchto šesť stanovených hlavných tém (alebo 
otázok): 
 
Téma č. 1: Aký podiel z hospodárskeho rastu v darcovských štátoch možno pripísať 
výdavkom na zásahy v oblasti súdržnosti v prijímajúcich štátoch? 
 
Téma č. 2: Ako výdavky na zásahy v oblasti súdržnosti ovplyvňujú ekonomické agregáty 
a štruktúru prijímajúcich hospodárstiev? Konkrétne aký podiel výdavkov na granty v oblasti 
súdržnosti sa transformuje na dopyt a výrobu? 
 
Téma č. 3: Aký podiel výdavkov na zásahy v oblasti súdržnosti sa dostane do 
prosperujúcejších regiónov prostredníctvom zvýšeného dopytu po dovoze z týchto 
regiónov? Ako by sa pravdepodobne vyvíjal dovoz z darcovských štátov v porovnaní so 
situáciou bez štrukturálneho financovania. 
 
Téma č. 4: Aký je podiel dodávateľov z darcovských členských štátov, ktorým boli 
pridelené veľké zákazky vo verejnom obstarávaní financované čiastočne výdavkami na 
súdržnosť? 
 
Téma č. 5: Koľko pracovných miest v darcovských členských štátoch závisí od finančných 
prevodov výdavkov na súdržnosť? 
 
Téma č. 6: Aký vplyv majú prevody výdavkov na súdržnosť na peňažné toky? 
 
V správe sa venujeme týmto témam v odlišnom poradí, než v akom sú uvedené, z dôvodu 
potreby usporiadať náš výskum takým spôsob, aby odrážal skutočné fungovanie 
príslušných hospodárskych procesov. Preto sa naša analýza v úvode zameriava na aktuálne 
údaje o rozpočtových príspevkoch darcovských štátov a na spôsoby, akými sa časť 
celkového rozpočtu EÚ poskytuje na podporu investícií a ďalších hospodárskych činností 
v prijímajúcich štátoch prostredníctvom výdavkov na súdržnosť. Napriek tomu, že sú tieto 
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skutočnosti poslancom Európskeho parlamentu zrejme dobre známe, uvádzame ich v 
súhrnnej podobe, pretože tieto údaje slúžia ako kvantitatívne vstupy pre ďalšiu analýzu. 
 
V ďalšom kroku bolo treba preskúmať, ako sa programy výdavkov na súdržnosť uplatňujú 
v prijímajúcich štátoch a aký je ich pravdepodobný vplyv na hospodárske výsledky týchto 
štátov. Bolo treba určiť najmä efekty prelievania, ktoré vytvárajú potenciálne priaznivý 
vplyv na hospodárstva darcovských štátov. Táto časť nášho výskumu sa zameriava na témy 
č. 2 a 3, t. j. otázky vzťahujúce sa na účinky na prijímajúce štáty. 
 
Až po preskúmaní priamych účinkov na prijímajúce štáty sme sa mohli začať zaoberať 
darcovskými štátmi a sledovať každé prelievanie od prijímateľov k darcom. Na začiatku 
tohto procesu musia darcovské štáty znášať bremeno čistých platieb do rozpočtu EÚ. 
Každým nadväzným prelievaním, ktoré vzniká v dôsledku uplatňovania programov 
výdavkov na súdržnosť, sa môžu vyvažovať niektoré negatívne náklady darcov pri 
financovaní rozpočtu. Celkový čistý vplyv na darcov môže byť potenciálne buď negatívny 
alebo pozitívny. V tejto časti nášho výskumu sa zameriavame na riešenie tém č. 1, 5 a 6, 
t. j. otázok týkajúcich sa vplyvov na darcovské štáty. 
 
Napokon zostáva téma č. 4, ktorá sa odlišuje od ostatných piatich makroekonomických 
tém. V našom výskume sme použili dve odlišné metodické úrovne analýzy. Na 
makroekonomickej úrovni sa analýza zaoberá celkovým prínosom pre prijímajúce 
a darcovské štáty, ktorý sa meria z hľadiska vplyvu na makroekonomické premenné, ako je 
HDP, zamestnanosť atď. Týka sa to tém 1 – 3 a tém 5 – 6. Na mikroekonomickej úrovni sa 
analýza zaoberá prínosmi pre súkromné firmy v darcovských štátoch vyplývajúcimi 
z vykonávania vybratých typov zásahov a projektov v rámci programov výdavkov na 
súdržnosť. Bolo preto treba identifikovať firmy a konzorciá z darcovských štátov, ktoré 
získali veľké zákazky vo verejných obstarávaniach financovaných čiastočne z programov 
výdavkov na súdržnosť. 
 
Pred tým, ako zhrnieme naše hlavné zistenia, je treba uviesť ešte jeden fakt. Týka sa 
metodiky modelovania, ktorú sme použili pri skúmaní piatich makroekonomických tém. Bez 
modelov by sa analýza nezaobišla, pretože nie je možné objasniť vplyv politík výdavkov na 
súdržnosť iba na základe pozorovania rastu HDP, počtu nezamestnaných atď. Údaje o 
úrovni HDP a miere jeho rastu v rokoch 2000 – 2008 síce vieme zistiť vo všetkých 
prijímajúcich aj darcovských štátoch1, žiadnym spôsobom však nie je možné zistiť, aký 
podiel hospodárskeho rastu bol spôsobený programami výdavkov na súdržnosť. V období 
rokov 2000 – 2008 sa menili aj mnohé ďalšie vonkajšie a vnútorné faktory a budú sa meniť 
aj v budúcnosti, takže jednoduchým porovnaním primárnych údajov nie je možné určiť  
úlohu, ktorú zohrávajú výdavkov na súdržnosť. K tomu je treba použiť formálne modely 
ekonomík prijímajúcich a darcovských štátov. K modelovaniu sme použili rámec HERMIN, 
ktorý sa používa v oblasti analýzy súdržnosti od konca osemdesiatych rokov 20. storočia.2 
Viac informácií sa nachádza v kapitole 3 našej správy, v ktorej je podrobne vysvetlená naša 
metodika modelovania, stručný opis je poskytnutý v prílohe 1 a v bibliografii sú uvedené 
príslušné odkazy na vedecké a ďalšie publikácie.  
 
 

                                                 
1  Oficiálne vnútroštátne účtovné údaje sú dostupné až do roku 2007 pre všetky štáty, a to z vnútroštátnych 

zdrojov, ako aj z úradu EUROSTAT. K dispozícii sú tiež spoľahlivé odhady mnohých ukazovateľov hospodárskej 
výkonnosti počas roka 2008.  

2  Pozri Bradley, 2006 pre prehľad minulého použitia modelu HERMIN na analýzu účinkov výdavkov na súdržnosť. 
Bradley a Untiedt, 2008 poskytuje kompletný návod na použitie systému modelov prijímajúcich štátov 
HERMIN. Modely darcovských štátov sú nové a viac informácií je k dispozícii na požiadanie (Bradley a Untiedt, 
2009). 
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Finančná podpora 

Výška čistých platieb darcovských štátov do rozpočtu je rôzna. Skôr než na absolútne 
množstvá vyjadrené v eurách, je vhodnejšie zamerať pozornosť na platby darcov vyjadrené 
percentom HNP darcu. Takisto je užitočné pozrieť sa na príjmy z kohéznych programov 
z hľadiska ich výšky vyjadrenej percentom HNP prijímajúcich štátov. Z porovnania medzi 
čistými darcovskými štátmi a čistými prijímajúcimi štátmi vyplýva istá nesúmernosť, keď sú 
podiely (prijaté alebo zaplatené) vyjadrené percentom hrubého národného produktu. 
Podiely pre čisté darcovské štáty sú skôr skromnejšie a pohybujú sa od vysokého 
podielu 0,7 % HNP pre Luxembursko v roku 2002 až po nízky podiel menej než 
0,1 % HNP pre Dánsko v roku 2002. V priemere dosahujú skôr výrazne nižšie hodnoty 
ako 0,5 % HNP ročne. Na začiatku programového obdobia boli tzv. darcovské štáty 
ako Dánsko, Fínsko, Talianska a Spojené kráľovstvo v skutočnosti tzv. 
prijímajúcimi“ štátmi . 

Podiely čistých prijímajúcich štátov sú pomerne k HNP vyššie než podiely darcov 
a môžu dosahovať až 4 % ročne. K hlavným prijímajúcim štátom z rozpočtu EÚ počas 
programu výdavkov na súdržnosť v rokoch 2000 – 2006 patrilo Španielsko, Grécko, 
Portugalsko a Írsko. Od rozšírenia EÚ v rokoch 2004 a 2007 sú všetky nové členské štáty 
tiež čistými príjemcami. Ich podiely na výdavkoch na súdržnosť však boli skôr malé 
v prvých rokoch po pristúpení a rýchlo sa zvyšovali s rozbehom programov a postupov. V 
absolútnych číslach dosiahla výška výdavkov na súdržnosť pre EÚ 15 pre 
programové obdobie 2000 – 2006 približne 231 miliárd EUR. Z rozpočtu EÚ dostali 
z tejto sumy čisté prijímajúce krajiny vyše 50 %, zvyšok získali čisté darcovské 
štáty v rámci EÚ 15. Desať nových členských štátov, ktoré pristúpili v roku 2004, získalo 
v programovom období 2004 – 2006 spolu 21,3 miliardy EUR . 

Hoci je každý program výdavkov na súdržnosť komplexným plánom pozostávajúcim zo 
stoviek individuálnych projektov a opatrení, ktoré sú zoskupené v niekoľkých operačných 
programoch, pre potreby tejto analýzy ich musíme pomocou modelov roztriediť do troch 
hlavných kategórií hospodárskych investícií: verejná infraštruktúra, ľudské zdroje a pomoc 
súkromným podnikom. Podiely týchto hospodárskych kategórií v programovom období 2000 
– 2006 tvorili vo všetkých prijímajúcich krajinách priemerne 48,5 %, 35,9 % a 15,6 % 
z celkovej sumy. 

V programovom období na roky 2007 – 2013 sa rozpočet na výdavky na súdržnosť 
zvýšil na 341,1 miliardy EUR, pričom tri štvrtiny z tejto sumy sú určené pre čisté 
prijímajúce krajiny (medzi ktoré v súčasnosti patrí aj Bulharsko a Rumunsko). 
 
 
Vplyv na prijímajúce štáty 

Pri druhej časti našej analýzy bolo treba použiť údaje o výdavkoch na súdržnosť s cieľom 
vyčísliť vplyv programov súdržnosti na prijímajúce štáty v období 2000 – 2006 a zistiť ich 
vplyv na posilnenie celkovej produkcie (HDP) a na podporu dopytu po dovoze. Tieto vplyvy 
je treba určiť ešte pred tým, ako začneme skúmať súvisiace prelievania v darcovských 
štátoch. V našej analýze jasne rozlišujeme medzi vplyvom výdavkov na súdržnosť na 
strane dopytu počas vykonávania programu a dlhotrvajúcejším vplyvom na strane 
ponuky, ktorý pretrváva aj po skončení programov. Počas vykonávania programov 
sa posilňuje celková produkcia a zamestnanosť, najmä v rozsiahlych projektoch 
výstavby, ktoré tvoria veľkú časť celkových výdavkov na súdržnosť vo väčšine 
prijímajúcich štátov. 
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Na základe modelovej analýzy sú rozsiahle vykonávacie vplyvy spôsobené keynesovským 
multiplikačným efektom výdavkov.1 Tieto vplyvy na strane dopytu sa po skončení 
programov rýchlo vracajú na nulu (t. j. po roku 2008 v prípade programového obdobia 
2000 – 2006). S postupným vytváraním zlepšených zdrojov fyzickej infraštruktúry, 
ľudského kapitálu a výskumu a vývoja sa však začínajú prejavovať výhody na strane 
ponuky z hľadiska vyššej sektorovej produkcie a vyššej produktivity. 

Kapitola 4 obsahuje informácie o vplyve výdavkov na súdržnosť vo všetkých štrnástich 
prijímajúcich štátoch. Pokiaľ ide o otázku uvedenú v téme č. 2 (t. j. ako sa rozdelenie 
ponuky a dopytu prejavuje v prijímajúcich štátoch), zo simulácií HERMIN vyplynulo, že 
vplyvy, ktoré pretrvávali aj po ukončení programov, pozostávali z vyššieho výkonu v 
priemyselnej produkcii a trhových službách, ako aj vyššej produktivite. Programy investícií 
do infraštruktúry sa uskutočňujú prostredníctvom sektora výstavby, ale trvalá podpora 
činnosti v tomto sektore sa rýchlo stráca po ukončení programov. Sektor 
poľnohospodárstva a vládny sektor ostávajú do veľkej miery nezmenené, okrem štátnych 
vzdelávacích systémov a inštitúcií spojených s časťou programov financovaných z ESF. 

Vplyvy týkajúce sa všetkých prijímajúcich štátov boli uvedené v obrázku č. 7 
v kapitole 4, ktorý obsahuje štrnásť súborov štyroch grafov pre každú krajinu 
znázorňujúcich tieto výsledky: 
 

• Výdavky na súdržnosť financované zo strany EK (vyjadrené ako percento HDP). 
 

• Vplyvy výdavkov na súdržnosť na HDP (vyjadrené ako percentuálne zvýšenie 
v porovnaní so základom bez výdavkov). 

 
• Vplyvy výdavkov na súdržnosť na zamestnanosť (vyjadrené ako percentuálne 

zvýšenie v porovnaní so základom bez výdavkov). 
 

• Vplyvy výdavkov na súdržnosť na čistú obchodnú bilanciu (vyjadrené ako percento 
HDP, rozdiel v porovnaní so základom bez výdavkov). 

 
Napríklad v prípade Estónska z grafu č. 7, panelu a) vyplýva, že výdavky na súdržnosť 
financované z fondov EK do estónskeho hospodárstva dosiahli v roku 2006. ktorý bol prvým 
rokom zavádzania programov, 0,57 % HDP. Tento podiel postupne rástol až na 1,11 % 
HDP na konci programového obdobia. Panel b) zobrazuje vplyv výdavkov na súdržnosť na 
HDP na základe modelovej simulácie HERMIN. V prvom roku dosahoval vplyv iba 0,6 %, 
t. j. úroveň HDP sa zvýšila o 0,65 % nad základnú úroveň (úroveň bez opatrení). 
Postupným vykonávaním programu sa vplyv na HDP zvyšoval a vrchol 2,58 % dosiahol 
v poslednom roku 2008. Predpokladá sa, že v tej fáze sa všetky výdavky na súdržnosť 
zastavia (pripomíname, že analyzujeme program na roky 2000 – 2006 samostatne, bez 
ohľadu na iné programy). Vplyvom prerušenia financovania sa prejavuje náhle zníženie 
zvyšovania úrovne HDP. Vďaka prelievaniu na strane ponuky však ďalej pokračuje prínos 
pre HDP, hoci v menšom rozsahu. Do roku 2015, t. j. sedem rokov po ukončení programu 
na obdobie 2000 – 2006, podpora úrovne HDP stále dosahuje zhruba 0,77 %. Panel c) 
zobrazuje vplyvy na celkovú zamestnanosť a zdá sa, že majú také isté črty ako vplyvy na 
HDP, ale dosahujú zhruba polovičnú hodnotu. 
 
 

                                                 
1  Vplyvy vykonávania výdavkov na súdržnosť na strane dopytu sa podobajú cieľom nedávneho úsilia na podporu 

hospodárstiev nachádzajúcich sa v globálnej recesii. Stredobodom činnosti EÚ sú však dlhodobé vplyvy 
kohéznych programov na strane dopytu.  
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Najlepšie zhrnutie toho, ako bude produkcia v prijímajúcich štátoch ovplyvnená 
programami výdavkov na súdržnosť, poskytuje tzv. kumulatívny multiplikátor. 
Vypočítava sa pre každý konkrétny rok sčítaním všetkých predchádzajúcich 
zvýšení HDP, ktoré bolo možné pripísať výdavkom na súdržnosť, a ich vydelením 
súčtom výdavkov na súdržnosť (vyjadrených ako podiel HDP). V období vykonávania 
programu možno posilnenie HDP pripísať výdavkom na súdržnosť. Po skončení programu (k 
31. decembru 2008) pokračuje prínos na strane ponuky z hľadiska zvýšeného HDP, ale už 
bez ďalších injekcií finančných prostriedkov. 
 
Kumulatívne multiplikátory zobrazujeme v podobe zhrnutia pre všetkých štrnásť 
prijímajúcich štátov pre rok 2020 v nasledujúcom obr. 1.1 Tieto výsledky môžeme 
rozdeliť do troch skupín na základe zoradenia podľa veľkosti kumulatívnych multiplikátorov: 
 
Vysoké hodnoty (nad 3,0): IE (4,0), ES (3,3), CZ (3,3) a MT (3,1) 
 
Stredné hodnoty (2,5 až 3,0): SK (2,8), EL (2,8), EE (2,8), PT(2,6), PL (2,5) 
 
Nízke hodnoty (pod 2,5): LT (2,4), HU (2,4), SI (2,2), CY (2,2), LV (1,9) 
 
Obr. 1: Kumulatívne multiplikátory pre prijímajúce štáty: 2020  
(program výdavkov na súdržnosť 2000 – 2006)  
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Na základe spoločného predpokladu, pokiaľ ide o veľkosť mechanizmov 
prelievania, možno vyvodiť záver, že niektoré prijímajúce štáty sú schopné 
efektívnejšie previesť výdavky na súdržnosť do zvýšenej celkovej produkcie ako 
iné. Štáty s najvyššími multiplikátormi sú najefektívnejšie. Postupne, ako sa 
multuplikátor znižuje, menší podiel výdavkov na súdržnosť končí v podobe zvýšenej 
produkcie a prejavuje sa teda buď ako stimul na strane dopytu počas vykonávania 
programu a skončí po roku 2008, alebo  ako zvýšený dopyt po dovoze. Z našej analýzy 
však vyplýva, že vo všetkých prípadoch injekciou jedného percenta HDP v podobe 
výdavku na súdržnosť sa napokon vytvorí návratnosť aspoň dvoch percent HDP, 

                                                 
1  Rok 2020 je záverečným rokom pre simulácie. Umožňuje nám zachytiť veľmi dlhodobé vplyvy výdavkov na 

súdržnosť. 
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predovšetkým v dôsledku prelievania na strane ponuky v podobe produkcie 
a produktivity. 
 
Pokiaľ ide o vyčíslenie vplyvov výdavkov na súdržnosť, je treba dodať, že veľkosť 
kľúčových parametrov prelievania (t. j. veľkosť prospešných prelievaní spojených 
so zlepšením zdrojov fyzickej infraštruktúry, ľudského kapitálu a výskumu 
a vývoja) poznáme iba veľmi približne. Hodnoty, ktoré sme si zvolili, predstavujú 
priemerné hodnoty uvádzané v medzinárodnej literatúre, ktorá sa zriedkakedy 
zakladá na výskume uskutočnenom v prijímajúcich štátoch. Žiadny takýto výskum 
zatiaľ v nových členských štátoch nie je k dispozícii. Modely HERMIN sú vlastne často medzi 
prvými takýmito modelmi niektorých nových členských štátov, ktoré sú vhodné na použitie 
pri hĺbkovej analýze štrukturálnej politiky a strednodobých plánoch. V dôsledku toho sa 
musíme pozrieť na citlivosť našich výsledkov na zmeny veľkosti parametrov. Z takejto 
analýzy vyplývajú zreteľné skutočnosti: konkrétne čím je prelievanie väčšie, tým 
rozsiahlejšie sú vplyvy zo strany ponuky na prijímajúce štáty. 
 
Pokiaľ ide o otázku položenú v téme č. 3 (t. j. Ako sa podpora dovozu zmení na 
podporu vývozu v darcovských štátoch?), zo simulácií vykonaných pomocou 
modelov HERMIN vyplynulo, že čistá obchodná bilancia sa v prípade vykonávania 
programov výdavkov na súdržnosť zhoršila . Zdôraznili sme však, že táto skutočnosť 
sa nemá vykladať ako výsledok rastu spotreby vyvolanej výdavkami na súdržnosť. Súčasné 
programy výdavkov na súdržnosť zahŕňajú investičné projekty, ktoré vytvárajú zvýšený 
dopyt po výrobných prostriedkoch (zozačiatku) a spotrebnom tovare po minutí miezd 
pracovníkmi. 
 
Simulácie HERMIN zachytávajú zhoršenie obchodnej bilancie prijímajúcej krajiny počas 
vykonávania, keď finančné prostriedky pomáhajú platiť za dovoz, a výsledné dokončené 
investičné aktivity zanechávajú dlhodobý prínos z hľadiska väčšieho množstva a vyššej 
kvality ciest a produktívnejšej, vyškolenej pracovnej sily. Po skončení programov sa čistá 
obchodná bilancia v prijímajúcich hospodárstvach vráti späť k prebytku v porovnaní 
s prípadom bez tohto financovania. Treba zdôrazniť, že aj v období po ukončení programu 
sa vo väčšine prijímajúcich ekonomík bude istý čas naďalej objavovať značný čistý 
obchodný deficit. Zo simulácií HERMIN však vyplýva, že zlepšenia na strane ponuky, 
pokiaľ ide o výrobu a trhové služby, pravdepodobne udržia vyššiu mieru dopytu 
po dovoze z väčších, rozvinutejších darcovských štátov. So zreteľom na rýchlu 
obchodnú integráciu v rámci jednotného európskeho trhu sa bude veľká časť 
tohto budúceho obchodu týkať výrobných prostriedkov a polotovarov, a nie len 
finálneho alebo spotrebného tovaru.  
 
V súčasnosti sa tento jav objavuje v simuláciách HERMIN v podobe trvalého 
vyššieho dopytu po vývoze darcovských krajín, keďže prijímajúce štáty sú do 
značnej miery obchodne zamerané na darcovské štáty. Vďaka rozvoju budú 
prijímajúce štáty, samozrejme, schopné tiež účinnejšie súťažiť s darcovskými 
štátmi. Zo simulácií HERMIN vyplýva, že tento jav sa začína podobať na miernu 
„hru s kladným súčtom“, pri ktorej sú darcovské štáty a prijímajúce štáty naďalej 
ziskové. Vplyvom konvergencie, aspoň na vnútroštátnej úrovni, bude rovnováha 
medzi „čistými darcami“ a „čistými príjemcami“ vyrovnanejšia. 
 
Tento proces môžeme znázorniť opäť na príklade Estónska. Z obrázku 7 paneli d) pre 
Estónsko vyplýva, že obchodná bilancia sa zhoršila o takmer 0,8 percentuálneho bodu (kde 
obchodná bilancia je vyjadrená ako percento HDP). Toto zhoršenie pokračovalo a zvyšovalo 
sa až na 1,2 % HDP v roku 2007 a ostalo na úrovni 1 % HDP v roku 2008. Hneď po 
ukončení programu 2000 – 2006 na konci roka 2008 sa zhoršenie obchodnej bilancie 
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spôsobené výdavkami na súdržnosť stratilo a zlepšený potenciál ponuky hospodárstva 
znamená, že nastalo skromné zlepšenie obchodnej bilancie okolo 0,4 % HDP v období po 
ukončení programu. 
 
Vplyv na čistú obchodnú bilanciu všetkých štrnástich prijímajúcich štátov sa 
uvádza v grafoch na obr. 7 v kapitole 4. Vo všetkých prípadoch sa obchodná bilancia v 
priebehu vykonávania programu (2000 – 2008) zhoršila, keďže sa postupne uskutočňovali 
investície a do krajiny prúdil kapitál a iné tovary a služby, ktoré sa v krajine neboli 
dostupné z vlastných zdrojov. Tento zvýšený dopyt po dovoze prijímajúcich členských 
štátov môže, samozrejme, uspokojiť ktorákoľvek krajina na svete, a nielen zvýšený vývoz 
z jedenástich darcovských štátov. To, aké množstvo pochádza z vývozu darcovských 
štátov, závisí od existujúceho obchodného zamerania prijímajúcich štátov na darcovské 
štáty, čo je zhrnuté v obr. 2 prevzatého z kapitoly 3. 
 
Obr. 2: Percentuálny podiel celkového vývozu darcovských štátov do prijímajúcich 
štátov (2007)  
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Zo zvýšeného dopytu prijímajúcich krajín po dovoze budú mať teda s najväčšou 
pravdepodobnosťou prínos darcovské štáty, ktoré majú intenzívne obchodné 
vzťahy s prijímajúcimi krajinami (najmä Nemecko, Francúzsko a Taliansko) . 
Obchod je, samozrejme, obojsmerný proces. Akonáhle ekonomiky prijímajúcich štátov 
začnú pociťovať zlepšenie na strane ponuky súvisiace s výdavkami na súdržnosť, 
pravdepodobne sa zvýši aj ich vývoz do darcovských štátov. V kapitole 3 sme mimochodom 
ukázali, že darcovské štáty vytvorili omnoho vyšší podiel na vývozných trhoch pre 
prijímajúce štáty, než prijímajúce štáty vytvorili pre darcovské štáty. V dôsledku toho je 
dôležitý čistý vplyv na obchod prijímajúceho a darcovského štátu. Z našej analýzy vyplýva, 
že vo všetkých prijímajúcich štátoch sa prejavil obchodný deficit (v porovnaní s prípadom 
bez výdavkov na súdržnosť) počas vykonávania programu a že sa zmení na obchodný 
prebytok (opäť v porovnaní s prípadom bez výdavkov na súdržnosť). 
 
Môžeme to zhrnúť takto. Výdavky na súdržnosť slúžia na posilnenie dopytu 
prijímajúcich štátov po dovoze predovšetkým počas vykonávania programu 
v rokoch 2000 – 2006. Po absorbovaní finančných prostriedkov dopyt 
v prijímajúcom hospodárstve prevýši ponuku, čo sa prejaví ako zhoršenie 
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obchodnej bilancie. Pri reštrukturalizácii ekonomiky má dopyt tendenciu reagovať 
okamžite, zatiaľ čo procesy, ktorými sa zvyšuje ponuka, potrebujú určitý čas, aby 
začali fungovať. Hlavným prvkom tejto reštrukturalizácie je zvyšovanie kapacity 
v oblasti výroby a trhových služieb a vyššia produktivita. Súhrnné hodnoty pre 
každý prijímajúci štát sa uvádzajú v obr. 7. 
 
Po skončení výdavkov na súdržnosť na konci roka 2008 stimul na strane dopytu zanikne 
a ostane už len dlhodobejšie posilňovanie na strane ponuky. Je to výsledkom prínosu 
prelievania vyplývajúceho zo zlepšenia zdrojov fyzickej infraštruktúry, ľudských zdrojov 
a výskumu a vývoja, ktoré boli financované počas rokov 2000 – 2008 tokom výdavkov na 
súdržnosť. Napriek tomu, že tieto „zdroje“ sa postupom času pomaly znehodnocujú, prínos 
ich prelievania je dlhotrvajúci, hoci mierny.  
 
Naša analýza sa vzťahuje na vplyvy programového obdobia 2000 – 2006, ktoré pokračuje 
do konca roku 2008 v súlade s tzv. pravidlom „n + 2“. Súčasné programové obdobie 2007 
– 2013 sa začalo v januári 2007 a prekrylo posledné dva („n + 2“) roky predchádzajúceho 
programového obdobia. Výdavky na súdržnosť na základe súčasného programu zvyčajne 
začínajú tam, kde sa predchádzajúce projekty skončili. V prílohe 2 našej správy uvádzame 
zhrnutie našej analýzy vplyvov týchto dvoch programových období, 2000 – 2006 a 2007 – 
2013, považovaných v podstate za jediný program výdavkov na súdržnosť, ktorý trvá od 
roku 2000 do roku 2015. Typ vplyvov je veľmi podobný vplyvom programu na roky 2000 – 
2006. Súčasný program je však nasmerovaný veľmi špecificky na nové členské štáty, 
ktorých zameranie obchodu smerom na darcovské štáty sa zdá byť odlišné od starých 
prijímajúcich štátov (Grécko, Írsko, Portugalsko a Španielsko).  
 
 
Vplyv prelievania na darcovské štáty 
 
Pokiaľ ide o tému č. 1: Aké sú vplyvy prelievania výdavkov na súdržnosť na HDP 
darcovského štátu?, zdôrazňujeme, že každý takýto vplyv bude nanajvýš 
prechodný. Poukázali sme na to, že existuje strednodobý vplyv na úroveň činnosti 
prijímajúceho štátu (t. j. HDP, zamestnanosť, produktivita atď.), ale nie dlhodobý 
vplyv na mieru rastu prijímajúcich štátov. V dôsledku toho sa vplyvom každého 
prelievania z prijímajúceho štátu takisto vytvorí skôr strednodobá úroveň než 
vplyv na rast darcovských štátov.  
 
Z našich simulácií založených na systéme HERMIN vyplýva, že počas rokov vykonávania 
programov výdavkov na súdržnosť sa prejavujú pozitívne vplyvy prelievaní posilňujúcich 
obchod z prijímajúcich štátov do darcovských štátov. Sú však do značnej miery vyvážené 
negatívnym vplyvom na hospodárstva darcov, ktorí musia financovať platby do rozpočtu 
zvýšením daní. V našich simuláciách sme financovali platby do rozpočtu EÚ v darcovských 
štátoch zvýšením daňových sadzieb. Mohli sme tiež znížiť verejné výdavky v darcovskom 
štáte o sumu potrebnú na financovanie platby do rozpočtu. Negatívne hospodárske 
dôsledky na hospodárstvo darcu sú zhruba rovnaké v obidvoch prípadoch.  
 
Všetky vplyvy na darcovské štáty sú uvedené v kapitole 5, obr. 14, kde môžeme 
presne vidieť vplyv na HDP a zamestnanosť v darcovských štátoch. Je jasné, že 
niektoré darcovské štáty majú väčší úžitok z nepriameho prelievania než iné 
krajiny. Napríklad Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko nezaznamenali 
výrazný negatívny vplyv na rast alebo zamestnanosť počas obdobia 2000 – 2006 
programu výdavkov na súdržnosť, ani počas vykonávania (keď museli uskutočňovať 
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čisté platby do rozpočtu), ani po vykonávaní (keď predpokladáme, že platba do rozpočtu je 
ukončená). 
 
Holandsko a Luxembursko naproti tomu zaznamenali negatívne vplyvy na HDP 
a zamestnanosť v období rokov 2000 až 2008, keď sa dalo predpokladať, že budú 
realizovať čisté platby do rozpočtu EÚ. Príčinou bola kombinácia výšky platby do 
rozpočtu, štruktúra týchto dvoch hospodárstiev a zameranie obchodu na hlavné 
prijímajúce štáty vo východnej a južnej Európe. Ale aj v prípade Holandska, kde 
bol negatívny vplyv na HDP najväčší, sa úroveň HDP znížila nanajvýš iba o 0,8 
percentuálneho bodu. Vplyvy v ostatných darcovských štátoch sa pohybujú medzi 
krajnými hodnotami Francúzska na jednej strane a Holandska na druhej strane.  
 
Čo sa týka otázky uvedenej v téme č. 5: Koľko pracovných miest v darcovských 
štátoch závisí od programov výdavkov na súdržnosť?, v kapitole 5 zdôrazňujeme, 
že otázku závislosti pracovných miest v darcovských štátoch a jej súvislosť 
s programami výdavkov na súdržnosť treba riešiť opatrne. Treba rozlišovať medzi 
celkovým počtom pracovných miest v hospodárstve darcovského štátu alebo 
v niektorých sektoroch hospodárstva a konkrétnou zamestnanosťou v práci, ktorá 
súvisí so sektormi zapojenými do obchodovania s prijímajúcimi štátmi. Preto aj 
v prípade Holandska, kde sa súhrnný vplyv na celkovú zamestnanosť považoval za 
negatívny (pozri obrázok č. 14, panel d)), pravdepodobne stále existujú 
konkrétne pracovné miesta, ktoré závisia od prelievania výdavkov na súdržnosť 
do Holandska. Celkový vplyv je napriek tomu negatívny. Aj v prípade Francúzska, 
kde súhrnný vplyv prelievania výdavkov na súdržnosť a potreby financovať 
rozpočet na celkový počet zamestnaných bol pozitívny, pravdepodobne existujú 
pracovné miesta, ktoré sú ohrozené obchodom s prijímajúcimi štátmi, a niektoré 
pracovné miesta negatívne ovplyvnené potrebou zvýšiť sadzbu dane z príjmu 
fyzických osôb s cieľom financovať platby do rozpočtu EÚ. 
 
Výsledky vzťahujúce sa na poslednú makroekonomickú otázku uvedenú v téme 
č. 6: Aký vplyv majú prevody výdavkov na súdržnosť na peňažné toky?, sú 
interpretované z hľadiska troch opatrení: čistá obchodná bilancia, finančná 
bilancia verejného sektora a zisky v podnikovom sektore. Výsledky vplyvov na 
všetky tieto opatrenia sú uvedené v obr. 20 v kapitole 5. Ak použijeme Nemecko ako 
typický príklad, vplyv výdavkov na súdržnosť (t. j. čistý vplyv financovania príspevku do 
rozpočtu a vplyv prelievania obchodu z prijímajúcich štátov) na čistú obchodnú bilanciu 
Nemecka je rovnomerne pozitívny, ale je posilnený maximálne o 0,2 % HDP (v roku 2004). 
Vplyvy na verejné financie sú takisto malé a vyplýva z nich, že potreba vládnej pôžičky, 
vyjadrená ako percento HDP, sa mierne zvýšila v rokoch 2000 až 2008, a potom sa 
nepatrne znížila (v obidvoch prípadoch v porovnaní so základnou situáciou bez prijatia 
opatrení). Najväčšie zvýšenie bolo zaznamenané v roku 2003, ale dosiahlo len 0,1 
percentuálneho bodu. Napokon podnikové zisky mierne klesli v období rokov 2000 – 2008 
a od toho času sa zvyšovali. Vzhľadom na malý objem týchto účinkov je ťažké vyvodiť 
nejaké záväzné a pevné závery, pokiaľ ide o tému č. 6, iné než skonštatovanie, že vplyvy 
na peňažné toky sú nepatrné a pravdepodobne spadajú do prípustnosti odchýlok 
v rámci štruktúry a fungovania modelov HERMIN. Podobné závery platia pre všetky 
ďalšie darcovské štáty. 
 
Konštatujeme, že v prípadoch deviatich darcovských štátov (t. j. okrem 
Francúzska a Spojeného kráľovstva) náklady na podporné programy výdavkov na 
súdržnosť v prijímajúcich štátoch predstavujú malú záťaž z hľadiska úbytku HDP 
a zamestnanosti, nepatrne vyššiu požiadavku na pôžičku verejného sektora 
a nižšie podnikové zisky počas vykonávania v rokoch 2000 – 2008, ale mierne 
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zlepšenú obchodnú bilanciu. Vo výnimočných prípadoch, teda v prípade Francúzska 
a Spojeného kráľovstva, sú tieto vplyvy predovšetkým pozitívne, dokonca aj počas obdobia 
vykonávania. V rokoch po skončení vykonávania, po roku 2008, sa všetky tieto vplyvy 
zmenia na pozitívne, ale majú nízke hodnoty. S podporou programov výdavkov na 
súdržnosť sú teda spojené prerozdeľovacie účinky. Tento proces vedie k menšiemu prenosu 
zdrojov z darcovských štátov do prijímajúcich štátov.  
 
 
Otázka mikrovplyvu 

Téma č. 4 obsahuje otázku: Aký podiel veľkých zákaziek bol vo verejnom 
obstarávaní pridelený spoločnostiam z darcovských štátov? Odpoveď na túto 
otázku vyžaduje prístup k údajom týkajúcim sa súkromných podnikateľov a ich 
krajiny pôvodu. Po rozsiahlych skúmaniach na úrovni Komisie, na vnútroštátnej, 
ba aj regionálnej úrovni v darcovských a prijímajúcich štátoch sme napokon 
museli skonštatovať, že údaje o súkromných podnikateľoch sa nezaznamenávajú 
ani neuverejňujú. Jedným z dôvodov chýbajúcich údajov je ten, že súkromní podnikatelia 
sa nepovažujú za príjemcov výdavkov EÚ na súdržnosť a že zákazky prideľuje množstvo 
rozličných vnútroštátnych a miestnych úradov. Zlepšenia v oblasti zberu údajov 
v súčasnom programovom období 2007 – 2013 len čiastočne riešili tento nedostatok 
údajov. Ukázalo sa, že v rámci vyhradeného času a rozpočtových zmluvných obmedzení nie 
je možné vytvoriť samostatný prieskum na získanie týchto údajov. 

Ak by aj národnosť hlavných dodávateľov bola známa, mali by sme iba veľmi málo 
informácií o pravdepodobných finančných výhodách pre príslušného dodávateľa 
alebo krajinu pôvodu. Treba vziať do úvahy analýzu všetkých subdodávateľských 
činností, pričom je pravdepodobné, že mnohé z nich pochádzajú z prijímacieho 
štátu, v ktorom sa projekt vykonáva. Túto neuspokojivú situáciu je potrebné riešiť 
systematickejším zberom údajov na projektovej úrovni ako súčasť analýzy 
nákladov a prínosov projektu a určiť firmy, ktoré majú skutočne úžitok 
z projektov financovaných výdavkami na súdržnosť. 

 
 
Odporúčania 
Naše odporúčania sa týkajú rôznych štádií analýzy začínajúc všeobecným 
nedostatkom posúdenia vplyvu výdavkov na súdržnosť na úrovni projektu alebo 
na mikroekonomickej úrovni. Makrohodnotenia závisia predovšetkým od prístupu 
k informáciám týkajúcim sa podrobností o tom, ako sa programy politiky súdržnosti plánujú 
a vykonávajú, a od poznania kvality rozsahu reprezentatívnych projektov zo všetkých troch 
hospodárskych kategórií investovania. Riziko spočíva v tom, že nedostatočne navrhnuté 
programy a neprimerané kritériá výberu projektov vyústia do programových vplyvov na 
makroúrovni, ktoré sú do značnej miery obmedzené na obdobie vykonávania a prinášajú 
nízke (alebo žiadne) dlhodobejšie výhody na strane ponuky. Dôrazne odporúčame, aby 
takáto analýza tvorila súčasť uplatňovania programov a vykonávacích postupov 
v budúcnosti a aby sa uskutočňovala na základe formalizovaných usmernení stanovených 
Komisiou. 
 
S tým úzko súvisí ďalšie odporúčanie týkajúce sa požiadavky, aby bolo možné 
určiť súkromných dodávateľov, ktorí sú vybratí na realizáciu veľkých projektov 
verejného obstarávania, predovšetkým v oblastiach fyzickej infraštruktúry 
a hlavných vzdelávacích systémov. Neúspešné zodpovedanie otázky stanovenej v téme 
č. 4 bolo spôsobené celkovým nedostatkom akýchkoľvek údajov vo verejnej oblasti. 
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Odporúčame, aby riadiace orgány vo všetkých prijímajúcich štátoch dokumentovali 
hlavných dodávateľov vybratých na realizáciu veľkých projektov verejného obstarávania 
spolu s ich krajinou pôvodu a aby títo hlavní dodávatelia určovali a priznávali, aký veľký 
podiel rozpočtu projektu je venovaný subdodávateľom, ktorých národnosť sa má takisto 
zaznamenávať. Iba takýmto spôsobom budeme môcť začať hodnotiť, ako sa výhody 
súvisiacich výdavkov na súdržnosť skutočne rozdeľujú v darcovských a prijímajúcich 
štátoch v prípade veľkých projektov verejného obstarávania. Celkovo by sa teda 
prostredníctvom uvedených dvoch odporúčaní značne rozšírila báza poznatkov dostupná 
výboru pri vykonávaní dohľadu nad programami výdavkov na súdržnosť.  
 
Naše ďalšie odporúčanie sa týka spôsobu, ktorým sa rôzne programy výdavkov na 
súdržnosť v minulosti analyzovali nezávisle jeden od druhého. V našej správe sme 
mali uskutočniť v zásade dodatočné posúdenie vplyvu programu na roky 2000 – 2006, 
ktorého obdobie vykonávania sa vzťahovalo na roky 2000 – 2008. Toto je veľmi 
neuspokojivý a nevedecký prístup motivovaný administratívnymi požiadavkami – pridelené 
rozpočtové prostriedky sa totiž formálne posudzujú za každé programové obdobie zvlášť. 
V skutočnosti však jednotlivé cykly výdavkov na súdržnosť nie sú od seba z 
praktického hľadiska oddelené, ale predstavujú postupne sa rozvíjajúci rad úzko 
prepojených investičných projektov, pričom mnohé z nich sú rozložené na viacero 
programových období. Odporúčame, aby sa pri všetkých budúcich štúdiách vplyvu 
venovala pozornosť kontinuite medzi minulými a súčasnými programami 
výdavkov na súdržnosť. Príkladom, prečo je to dôležité, bol prípad, keď sme skúmali 
bezprostredne nasledujúce dôsledky programových období 2000 – 2006 a 2007 – 2013 
z hľadiska prínosov vyplývajúcich z prelievania pre Nemecko. Pri samostatnom hodnotení 
sa zistili negatívne vplyvy programu na roky 2000 – 2006 na Nemecko počas rokov 
vykonávania 2000 – 2008 a tieto vplyvy sa zmenili na pozitívne až v období po skončení 
vykonávania. Ak by sme analyzovali vplyvy programového obdobia 2007 – 2013 
samostatne, dospeli by sme k podobnému výsledku. Ak sa však pozrieme na obidva 
programy nasledujúce bezprostredne za sebou, vplyvy ostali pozitívne pre Nemecko aj 
počas fázy vykonávania programu na roky 2007 – 2013 (t. j. počas rokov 2009 – 2015), 
keď sa realizovali platby do rozpočtu. 
 
Napokon predkladáme všeobecnejšie odporúčanie založené na skutočnosti, že 
vplyv prelievania výdavkov na súdržnosť na darcovské štáty je taký malý, až hrozí 
riziko, že takéto programy by sa mohli považovať za nepodstatné pre darcovské 
štáty. Bolo by logickejšie preskúmať vplyv výdavkov na súdržnosť v rámci širšieho 
kontextu postupného prehlbovania jednotného európskeho trhu a perspektív 
prijatia eura novými členskými štátmi, a to možno aj počas prebiehajúceho 
programového obdobia. Ak niekto položí otázku: „Aké sú vplyvy výdavkov na súdržnosť 
nezávisle od ostatných zmien?“, vplyvy sa ukazujú byť pomerne malé. Pri izolovanej štúdii 
programov výdavkov na súdržnosť však hrozí, že budú chýbať širšie výhody, ktoré 
pramenia z posilnenia konkurencieschopnosti prijímajúcich štátov. Mohlo by to viesť najmä 
k opomenutiu príležitostí, ktoré sa otvárajú pre užšie, vzájomne výhodné prepojenia medzi 
prijímajúcimi a darcovskými štátmi v podobe medzinárodne mobilných investícií, 
špecializovaného subdodávania, migrácie pracovníkov s konkrétnymi znalosťami 
a skúsenosťami, či priamejšieho vplyvu v podobe zvýšeného dopytu po dovoze, ktorým sme 
sa zaoberali v tejto správe. 


