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Ekofórum

dne 14. prosince 2011 se koná v RB 337 ekofórum v rámci projektu OPPA:
„Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění
absolventů VŠE na trhu práce“ na téma:

Podpora malého a středního podnikání v ČR z evropských fondů

přednášející:
Ing. Petr Zahradník
projektový manažer a konzultant EU Office České spořitelny, a.s.,
člen NERV
a
Ing. Jan Jedlička
manažer EU Office České spořitelny, a.s
	
  

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE
na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Budoucí programovací období Kohezní
politiky EU: pedpoklady a parametry

Petr Zahradník
EU Office eská spoitelna
Národní ekonomická rada vlády
len EuroTeam pi Evropské komisi
Praha, 14. prosince 2011

Systémová analýza situace v euro-zón
-

Deskripce klíových okolností:

-

Vývoj reálné ekonomiky: po nejvtší evropské recesi za mnoho minulých dekád v roce 2009 a nadjném
oživování v roce 2010 jsou další vyhlídky v prbhu dekády mlhavé, rizikové a nepíliš píznivé

-

Fiskální situace: dlouhodobá fáze zadlužování již skonila, avšak nahromadné veejné dluhy z minulých období
a relativn rychlá poteba je ešit paralyzují krátkodob ekonomický vývoj; rychlá fiskální restrikce mže vyvolat
následn i problém zvýšené nezamstnanosti; navíc, oslabený ekonomický výkon a utlumená poptávka mohou
následn fiskální situaci dále zhoršovat a nadmrn zadlužené zem uvrhnout do dluhové pasti; v EU navíc
nadmrné dluhové zatížení jedné zem ovlivuje výkonnost zemí ostatních

-

Krize finanního sektoru: v nkterých zemích práv záchrana finanních institucí z veejných prostedk
pedstavovala zásadní krizový projev; radikální ešení situace v ecku (pípadn dalších státech) mže finanní
krizi optovn rozpoutat; i proto je tzv. tvrdý bankrot ecka (oproti mkímu, v ase déle rozloženému, ešení)
také tak rizikový a nebezpený

-

Dopad na evropské fondy a podobu unijních politik: istí plátci, mnohdy sami též tžce zasažení krizí, budou
tmi hlavními urovateli pravidel; chudší, avšak nijak problémové zem (napíklad eská republika i Slovensko)
budou muset daleko tvrdji nalézat kompromis pi získávání prostedk z evropských fond (též na podporu
exportní konkurenceschopnosti) v píštím období

-

Dvryhodnost: negativní tržní sentiment, vysoká míra nejistoty a nízká reputace standardních tržních institucí i
tvrc hospodáské politiky; namísto rozvojových scéná jsou koncipovány krizové a záchranné varianty

-

Rizika rozpadu euro-zóny: jeden ze scéná (ne zcela vylouených) íká, že vystoupením ecka z euro-zóny
dojde k ohrožení fungování Jednotného vnitního trhu v EU; že toto by se stalo signálem pro posílení národních
politik vi evropským a volné i sjednocené podmínky a principy by mohly být ohroženy (vetn uvalování cel,
jiných omezujících opatení, kontroly hranic, omezování pohybu apod.)
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Reálná ekonomika
–

v roce 2009, nejvtší recese vysplého svta za posledních 80 let: EU: v
prmru -4,2%; USA: -2,7%; JAP: -6,3%;

–

2010: EU: +1,8%; USA: +2,8%; JAP: +3,7%;

–

nicmén: 2011 – zetelné zbržování evropské i americké ekonomiky;
ponuré vyhlídky vývoje Nmecka a jeho exportní schopnosti mimo
teritorium EU (Nmecko spolu s Velkou Británií: dva nejpodstatnjší vývozci
mimo EU; Británie je již paralyzována nkolik let, Nmecko stále
pedstavuje jediný viditelný exportní kanál; navíc: vazba eského vývozu,
resp. vývoje prmyslové výroby, na nmecký export mimo euro-zónu je
tém identická – ochabnutí nmecké exportní schopnosti je z tohoto
pohledu;

–

svj podíl na poklesu ekonomické aktivity zajisté má i fiskální restrikce a
prasknutí finanní bubliny, prokazující, že ada rozvojových aktivit byla
založena na nadmrné míe zadlužení; navíc, soukromý sektor dané
okolnosti donutily též k zásadním úsporám, bhem nichž pílišná rstová
expanze též není dost dobe možná
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Reálná ekonomika
15
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10

20

5

10

0
0
-5
-10
-10

Prmyslová produkce CZ, % r/r, 6M
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VI.11
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-30

VI.99

-20

Fiskální situace
–

Riziko dominového efektu pesunutí problém zadlužené zem na ostatní
ekonomiky:

–

prostednictvím vzájemné ekonomické provázanosti reálných sektor;

–

prostednictvím angažovanosti finanních trh, jež mají mezi vtšinou zemí
peshraniní charakter (zadlužený stát nemusí být nutn zachraován
vitelem pocházejícím ze stejného státu; v eckém pípad je pomr
zahraniních vitel vi domácím pibližn 4:1, dnes možná již i více);

–

prostednictvím nejrznjších standardních i ad-hoc evropských politik a
iniciativ (rozpoet EU, záchranné mechanismy – jako trade-off: o více bude
zaujímat jedna zem vitelské postavení v záchranných mechanismech, o
to více budou pravidla formování a využívání rozpotu EU i koncepty
ostatních politik EU pizpsobena jejím zájmm)
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Krize finanního sektoru
–

týká se pedevším tch zemí, jejichž finanní sektor byl a je intenzivn
angažován v problémových zemích (problémové zem – pedevším GR,
PT, SP, IT, ale i BE, UK, IRL /kde však je již problém uspokojiv ešen/; na
dluhu angažovaný finanní sektor – pedevším FR, poté D, IT, SP, NL, BE);

–

k výtu takto problémového finanního sektoru nutno piíst i finanní
instituce, které sice nedrží cenné papíry pedlužených stát, ale masivn
úvrovaly obtížn návratné projekty v zemích s problémovým vývojem
reálné ekonomiky;

–

to vše povede k poteb zpísnní podmínek ze strany finanních institucí a
zejména významného navýšení kapitálu v pípad odepsání tchto investic
(odhadovaná výše poteby navýšení kapitálu se pro celý finanní sektor EU
pohybuje od minimalistických 50 mld. EUR až po 300 mld. EUR a výše;
HDP EU je ádov 15.000 mld. EUR);

–

Efekt dopadu na nás je opt pes Nmecko, s obdobnými projevy jako
popsáno na pedchozím slide k reálné ekonomice
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Dopad na evropské fondy a podobu
unijních politik
–

Krizová situace bude posilovat pozici istých plátc, bohatých zemí
pedevším ze západní Evropy, kteí budou usilovat o výrazné podmínní
využití evropských fond ve východní ásti Evropy a souasn o získání
významnjšího objemu penz pro sebe samé (Horizont 2020, Connecting
Europe Facility, zastropování výše plateb pro zemdlce na základ
velikosti farem, makro-regionální strategie, urbánní dimenze apod.)

–

Na druhé stran bude nepochybn více prostedk na podporu
konkurenceschopnosti (poteba souladu se Strategií Evropa 2020), nebude
však k nim tak jednoduchý pístup (pokud budou podmínny korektními, by
kvalitativn náronými požadavky – v poádku !!!), vetn
konkurenceschopnost exportní

–

Navíc posílení prostedk na rozvoj vztah s teritorii mimo EU – v souladu s
novou koncepcí podpory exportu eské republiky – poteba mít
proveditelnou strategii rozvoje obchodu s tetími zemmi
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Dvryhodnost
– Obecné klima nejistoty a pesimismu nepispívá
rozvojovým strategiím;
– Spíše doba realizace defenzivních, obranných a
úsporných koncepcí
– Na druhou stranu píklady, že i malá i stedn
velká, otevená, kvalitativn pipravená
ekonomika mže nyní významn rst –
pedevším Švédsko
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Riziko rozpadu euro-zóny
– Rzné scénáe: nkteré z nich íkají, že pípadný rozpad
euro-zóny by byl oistnou katarzí, po níž by se zdravé
jádro semklo a pokraovalo by dál;
– Jiné (k nimž se spíše pimlouvám) hovoí o destruktivním
dopadu a dominovém efektu uzavírání se v národních
hranicích, vedoucím až k rozpadu i významné paralýze
Jednotného vnitního trhu EU;
– Navíc: toto riziko by vedlo k významnému kursovému
posílení té mnové oblasti, v níž by bylo Nmecko a
zdravé jádro, tím by se oslabila jeho vnjší
konkurenceschopnost a dsledky by byly pro nás
identické jako na pedchozích slides
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Dopad krize na podobu víceletého
finanního rámce
- Podoba VFR bude silnji pedurena
vazbou na Strategii Evropa 2020, na
podporu konkurenceschopnosti a
propojenosti EU (Jednotný vnitní trh,
koordinace hospodáských politik).
- Též pozice istých plátc vlivem krize
zejm zesílí
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Dopad makroekonomické situace na
víceletý finanní rámec
1. Zpomalující rst HDP

 vtší poptávka po
dodatených finanních
zdrojích; snaha akcelerovat
poptávku

 snaha problémových zemí
opatit si zdroje v rámci kohezní
politiky; souasn doprovázená
silnjší pozicí istých plátc
urovat si podmínky
 zem, které nejsou ani píliš
problémové, ani nepedstavují
významné isté plátce, se
mohou ocitnout mimo hlavní
proud
 problémové zem se budou
snažit pesvdit isté plátce, že
vyhoví inovovaným pravidlm
kohezní politiky i nárokm na
využití výdaj VFR

2. Nerovnomrná úrove
rstu napí EU

 poptávka nejen v EU-12,
ale i mnoha zemích a
regionech EU-15

 konkurence se vyostí a
argumentace potebou získání
kohezních prostedk se rozšíí
na valnou ást Evropy
 poteba pelivé identifikace a
následného výbru spojenc i
konkurent v rámci celé EU-27
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Dopad makroekonomické situace na
víceletý finanní rámec
3. Tlak na finanních
trzích; rst
úrokových sazeb v
problémových
zemích

 vyšší poptávka po
kohezních penzích v
tchto zemích

 pro problémové zem díky
výrazn zvýšeným nákladm na
výpjky na soukromých trzích
se kohezní peníze i pi
stanovení pravidel návratnosti a
zvýšení spoluúasti stanou
atraktivní

4. Vysoká míra
nezamstnanosti
cyklická i
strukturální

 silný tlak na využití
kohezních penz na
opatení na trhu práce

 nemly by být v tomto
kontextu ešeny pouze zem
výrazn problémové, ale též ty,
které mají sice výrazn nižší
míru nezamstnanosti, ale
souasn i adu jiných
strukturálních poruch na trhu
práce
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Dopad makroekonomické situace na
víceletý finanní rámec
5. Klesající
ekonomický,
investorský a
podnikatelský
sentiment

 prohlubování klimatu
nejistoty, preference
defenzivních strategií

6. Probíhající proces  v období mnohde
fiskální konsolidace razantní fiskální

konsolidace budou
kohezní prostedky
jedním z mála typ
zdroj možných investic
a expanze
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 viz výše (3.)

 viz výše (1. – 3.)

Dopad pijatých opatení na úrovni
EU na VFR
1. Balík šesti
legislativních opatení
k posílení fiskální a
makroekonomické
disciplíny a zpísnní
pravidel paktu stability
a rstu

 zem, které nejsou
schopny nov pijatým i
inovovaným pravidlm
vyhovt, by mly být v
rámci kohezní politiky
sankcionovány

 výhoda pro eskou
republiku, jež nevykazuje
známky fatálních fiskálních
a makroekonomických
nerovnováh, paralyzujících
chod její ekonomiky

2. Soulad se
Strategií Evropa
2020

 respektování faktor
rozvoje
konkurenceschopnosti

 ex-ante kondicionality

3. Soulad s paktem
Euro plus

 rozšíení vnímání
konkurenceschopnosti o
nkteré dležité prezové
indikátory

 ex-ante kondicionality
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Dopad pijatých opatení na úrovni
EU na VFR
4. Ozdravení finanního sektoru

 dležitá podmínka pro realizaci kohezní
politiky, opírající se o vtší akcent na
efektivnost a návratnost; zdravý a
stabilizovaný finanní sektor bude
významným partnerem

5. Koordinovaná tvorba
fiskálních a rozpotových
výhled

 zvýšení tlaku na transparentnost
rozpotových proces v jednotlivých
lenských státech

6. Respektování pravidel a
procedur Evropského semestru

 posílení transparentnosti pi aplikaci
politik podpory konkurenceschopnosti v
jednotlivých lenských státech
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Hlavní body návrhu VFR
– VFR 2014 – 2020 vykazuje obdobnou
strukturu i kapitoly jako stávající finanní
perspektiva
– Délka trvání zstává též shodná
– Mírná redukce objemu (snížení ástky v
platbách z 1,06% na 1% HND EU)
– Významné posílení nástroj flexibility
(zejména v kohezní politice)
– Na píjmové stran snaha o zavedení vlastní
píjmové báze: („evropská“ DPH, finanní
transakce)
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Hlavní body návrhu VFR
– Poprvé v historii finanních perspektiv, 1. kapitola
(inteligentní rst podporující zalenní) se stává
nejobjemnjší kapitolou rámce;
– Nejvtší – kohezní politika: 336 mld. EUR (-5,3%
oproti nynjšku); podíl kohezní politiky na výdajích
vzroste na 36% výdaj VFR; nové rozdlení region
(transitivní region); ESF – 25%;
– Konkurenceschopnost: 114,9 mld. EUR (+47,7%
oproti nynjšku); Horizont 2020, fond pro SMEs;
– Nástroj k propojení Evropy (Connecting Europe
Facility): 40 mld. EUR + 10 mld. EUR z Kohezního
fondu (+209,7% oproti nynjšku); nový nástroj pro
transevropské sít a mobilitu – doprava, energetika, ICT,
centráln ízený
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Hlavní body návrhu VFR
– Pírodní zdroje, kapitola obsahující spolenou
zemdlskou politiku: nejvtší percentuální pokles (9,1%) oproti nynjšku; dále: sblížená výše pímých
plateb mezi lenskými státy, zastropování plateb pro
velké farmy, silný akcent na ekologické zemdlství, nad
rámec VFR: pístup zemdlc ke globalizanímu fondu,
vytváení rezerv
– Ostatní kapitoly: bezpenost a obanství: 18,5 mld. EUR
(+49,9%); globální Evropa: 70 mld. EUR (+23,2%);
administrativa: 62,6 mld. EUR (+10,1%): snížení potu
zamstnanc, zvýšení pracovních hodin a dchodového
vku
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Porovnání úrovn vysplosti s visegrádskými
partnery/ konkurenty (EUR; % prmru HDP EU /prmr= 25.100,- EUR)
CZ
- Praha (43.200;

172%)
- Stední echy
(18.600; 74%)
- Jihovýchod
(18.400; 74%)
- Moravskoslezsko
(17.400; 69%)
- Jihozápad (17.100;
68%)
- Severovýchod
(16.200; 65%)
- Stední Morava
(16.100; 64%)
- Severozápad
(15.600; 62%)
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PL
- Mazowieckie (22.200;

89%)
- lskie (15.200; 61%)
- Dolnolskie (15.200;
60%)
- Wielkopolskie (14.700;
59%)
- Pomorskie (13.400;
53%)
- Łódzkie (13.100; 52%)
- Zachodniopomorskie
(12.800; 51%)
- Kujawsko-Pomorskie
(12.200; 49%)
- Małopolskie (12.200;
49%)
- Lubuskie (12.100; 48%)
- Opolskie (12.000; 48%)
- witokrzyskie (11.300;
45)
- Warmisko-Mazurskie
(10.500; 42%)
- Podlaskie (10.300; 41%)
- Lubelskie (9.800; 39%)
- Podkarpackie (9.700;
39%)

HU

SK

- Közép
Magyarország
(26.800; 107%)
- Nyugat Dunántúl
(15.700; 63%)
- Közép Dunántúl
(14.500; 58%)
- Dél Dunántúl
(11.100; 44%)
- Dél Alföld (10.800;
43%)
- Észak Alföld
(10.000; 40%)
- Észak
Magyarország
(10.000; 40%)

- Bratislavský kraj

(41.800; 167%)
- Západné
Slovensko
(17.400; 69%)
- Stredné
Slovensko
(14.800; 59%)
- Východné
Slovensko
(12.700; 51%)

Výchozí podmínky EU s ohledem na
kohezní politiku
–

Navíc; dopady krize pozice region dále významn zmnily:

–

kvantitativn: díky významné recesi v podrozvinutých zemích a regionech
(Pobaltí, ecko, Portugalsko, jižní regiony Itálie, regiony Španlska,
Maarsko, Rumunsko, Slovinsko apod.) se jejich pozice – již tak nízká –
zhoršila; statisticky si polepšily polské regiony; regiony eské republiky
vesms udržely mírný konvergenní kurs;

–

kvalitativn: post-krizové období odhalilo, jak je regionální ekonomická
struktura odolná krizovým impulsm

–

Pro dlouhodobou konkurenceschopnost EU jako celku má smysl i v rámci
kohezní politiky nalézat spolené platformy pro poteby region v
oblasti podpory konkurenceschopnosti, zamstnanosti a sociální
soudržnosti  rozdrobená divergentní Unie bude mít slabší šanci obstát v
globální soutži; a to i pesto, že mnohé regiony jsou sob konkurenty
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Výchozí podmínky EU s ohledem na
kohezní politiku
– … aneb: nalijme si istého vína a nenasazujme si ržové brýle
ohledn toho, co kohezní politika dovede:
– Mezi-regionální rozdíly v EU jsou tak významné, že sama kohezní
politika nemá šanci sama o sob tuto nerovnováhu zvrátit (s
celkovým objemem prostedk asi 0,35% unijního HDP; ani její
alokace v podrozvinutých zemích v rozsahu až desetinásobném – 3
– 4% národních HDP; porovnáme-li napíklad, že v pedkrizovém
období inila roní míra investic v eské republice po nkolik let i
více než 25% HDP); za pedpokladu odpovídajícího zacílení však
umožuje zásadním zpsobem motivovat a akcelerovat výnosnost
a využitelnost územních (regionálních) aktiv; znalost skutených
rozvojových poteb zem a jednotlivých region je pro toto
zacílení nutnou podmínkou
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Výchozí podmínky EU s ohledem na
kohezní politiku
–

rozvojové poteby s ohledem na kohezní politiku mají svoji národní
a regionální dimenzi; princip subsidiarity by ml být základním
kritériem pro urení „optimální“ kompetence pi ešení píslušné
rozvojové priority

– velkou výzvou pro praktickou aplikaci principu subsidiarity je draz
na integrovaný rozvoj regionu: v nm se snoubí symbióza a
sluitelnost kohezních aktivit a intervencí, které se v teritoriu daného
území vzájemn ovlivují a sledují pínos a efekt pro region jako
celek; dán silnou potebou eliminovat vzájemn izolované
intervence a vytvoit systém, v nmž se jednotlivé intervence na
rzných hladinách subsidiarity budou na území píslušného regionu
vzájemn nejen stetávat, ale podmiovat, ovlivovat,
spolupsobit; tomu musí být pizpsobena komunikaní a
vyjednávací platforma mezi státem a regiony
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Pedpokládané nové i zesílené
prvky v budoucí kohezní politice
– Integrovaný rozvoj území (regionu; place-based
pístup);
– Kondicionality;
– Tématická koncentrace;
– Silnjší akcent na konkurenceschopnost;
– Pístup orientovaný na výsledky;
– Silnjší využití nástroj nového finanního
inženýrství;
– Zjednodušení managementu intervencí
strukturálních fond a implementaní struktury;
– Posílení peshraniního rozmru kohezní politiky
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Kondicionality
–

–
–
–

Motiv: respektovat determinanty a výchozí podmínky pro budoucí kohezní
politiku; posílit udržitelnost a efektivnost kohezní politiky; snad i vyslyšet
zájem istých plátc; každopádn však zavést nástroj, jak potrestat
chronické híšníky, pípadn bonifikovat píkladn se chovající;
Podmínní využívání kohezní politiky splnním uritých povinností; zdaleka
neukonená diskuse;
Makroekonomické; ex-ante; výkonnostní; strukturální;

–

Plošné a obecné, versus velmi detailní a vztahující se na konkrétní oblasti
podpory v jednotlivých programech;
Preference jednoduchosti a obecné platnosti; riziko sektorizace i
možného „cíleného potrestání“ ze strany jiných lenských zemí (istých
plátc, vitel v rámci stabilizaních mechanism a facilit); zneužijí-li se
kondicionality, mohou sloužit jako nástroj politického vydírání;

–

Nejlepší kondicionality: obsah a kritéria Paktu Euro plus
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Tématická koncentrace
- Mimoádn silná poteba (zvlášt v eské republice, kde
je velmi oblíbený pístup „od Šumavy k Tatrám“ a snaha
ešit 150 priorit, což je z definice nesmysl)
- Je dobré a žádoucí, když bude využívání kohezní politiky
koncentrováno na velmi omezený okruh priorit, jež
budou exaktn odvodnné
- Priority spolené (povinné) a volitelné
- Vodítkem je obsah Strategie Evropa 2020, delimitovaný
na úrove priorit ešitelných na národní a regionálních
úrovních
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Silnjší akcent na
konkurenceschopnost
–

V píštím programovacím by mly být v drtivé vtšin podporovány projekty, jež
pímo i nepímo prokazateln podporují a pispívají konkurenceschopnosti; vyložen
bohulibé projekty je též legitimní ešit, avšak v návaznosti na rozvoji prosperity
píslušného regionu

–

Strategie Evropa 2020
- znalostní a inovaní faktory (výzkum a technologický rozvoj; inovace a „chytrá“
specializace; zlepšení pístupu a využití informaních a komunikaních technologií;
zlepšení výkonnosti vzdlávacích a školících systém);
- sociální zaleování (flexicurity, pracovní mobilita, snížení strukturální
nezamstnanosti, celoživotní vzdlávání a uení, boj s chudobou prostednictvím
aktivního zapojování na trhu práce);
- konkurenceschopnjší, propojenjší a ekologitjší ekonomický systém (Jednotný
vnitní trh, integrovaná prmyslová politika, dopravní, komunikaní a energetická
infrastruktura, korporátní restrukturalizace, ekologizace hospodáství)

–

Pakt Euro plus
- konkurenceschopnost (jednotkové náklady práce);
- trh práce (flexicurity);
- fiskální disciplína (snížený dluh a deficit, výdajové limity, udržitelnost sociálních a
zdravotních systém);
- stabilita finanní trh (zátžové testy)
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Pístup orientovaný na výsledky
– Zesílení drazu na konkrétní a mitelné
výsledky ve smru posílení úinnosti,
udržitelnosti a efektivity kohezní politiky
(projevuje se v podob kondicionalit, tématické
koncentrace, nástroj nového finanního
inženýrství a požadavkem na exaktnost
výsledk);
– Velmi dležité je vybrat vhodné indikátory (poet
vyškolených žák, versus dlouhodobé uplatnní
absolvent na trhu práce);
– Problém hodnocení a výbru projekt
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Silnjší využití nástroj nového
finanního inženýrství
– Tam, kde dává smysl, je vhodné zavést pímý prvek
návratnosti (JASPERS, JEREMIE, JESSICA, JASMINE);
– Aplikovatelnost pedevším v projektech s pímým i
zprostedkovaným podnikatelským, ziskov
orientovaným posláním (pímo podnikatelský subjekt,
nebo veejná služba na podporu podnikatelského
subjektu);
– Nyní jejich rozsah zanedbatelný (mén než 1% alokace);
pedstavitelné je zvýšení na 5% – 6%; vyšší procento je
spíše páním, než realitou
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Zjednodušení managementu intervencí a
implementaní struktury
–

Vládní cíl: snížit výrazn poet Operaních program;

–

nejen to: pro naši zemi je 24 + 2 opravdu moc;

–

varianty: - centralizace ROP;
- regionalizace tematických OP;
- kompromis založený na principu subsidiarity,
respektující národní a regionální rozmr píslušné rozvojové priority; urit
by bylo neefektivní bourat nenahraditelnou regionální kompetenci,
schopnou identifikovat regionální specifika; na druhou stranu nkteré typy
podpoených projekt byly poplatné nynjšímu období a vtší akcent na
propojenost v rámci EU vyžaduje centrální pístup;

- otázkou je též optimální zaazení kompetencí koordinaního orgánu na
vládní úrovni
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Pozice eské republiky
– Snížení objemu prostedk: negativní (hrozba dalšího
snížení – bu pímo, nebo prostednictvím omezujících
návrh), v rámci nynjších okolností však zejm
maximum možného
– Vymezení objemu prostedk na kohezní politiku:
nepíliš pozitivní; redukce však není tak významná a na
zem našeho typu stále vylenn relativní dostatek
prostedk, též patrn maximum možného, dležitjší
zamení na kvalitativní aspekty novinek ohledn
kohezní politiky
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Pozice eské republiky
-

Kvalitativní zmny v pípad koheze a jejich písnjší pravidla ve prospch
efektivnosti a udržitelnosti:
Integrovaný rozvoj území
Kondicionality

ANO
Makroekonomické a plošn aplikované ANO; NE
dílím, detailním a selektivn pojímaným
kondicionalitám

Tématická koncentrace

ANO; avšak s možností volby a výbru priorit

Silný akcent na
konkurenceschopnost

ANO;+ avšak podmínná reakcí na regionální
poteby; koncept „one size fits all“ odmítnout

Silný akcent na výsledky

ANO

Nové finanní nástroje
obrátkového typu

ANO; jednoznan, nejvtší kvalitativní inovace,
posílí se efektivnost a dlouhodobá udržitelnost,
omezení se neužitené využívání

Zjednodušení managementu a
implementace

ANO; není zde však jediný model redukce,
nutnost nalezení kompromisu mezi národním a
regionálním zájmem; subsidiarita
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Pozice eské republiky
Urbánní dimenze

ANO; avšak pouze v tch teritoriích,
jež jsou k tomu pedureny (MSK, SZ
– Ústecko, brownfields ve velkých
mstech)

Peshraniní dimenze

SPÍŠE NE; nemáme adekvátní
koncept, schopný konkurovat
Baltskému regionu, Dunajskému
regionu; navíc, pijdeme o jistou ást
kohezních prostedk, pro se
pipravovat ješt o další ?; ano pouze
v pípad napíklad komunikaních
projekt

Pechodové regiony
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NYNÍ NE; do budoucna však urit
ano (v pípad pedpokláídaného
vývoje se všechny naše regiony
dostanou na hraniní úrove v
nadcházejícím období)

Pozice eské republiky
– Nástroj k propojení Evropy (Connecting Europe
Facility): velmi negativní s ohledem na nynjší období i
na aktualizovanou podobu sít TEN-T; avšak v pípad,
že by tato vypadala pro nás píznivji, nástroj by umožnil
daleko pímji implementovat cíle Transport 2050 na
podmínky eské republiky
– Výrazné oslabení podílu výdaj na zemdlství:
logický, by zemdlci nevítaný krok; daleko horší
problém v zastropování plateb pro velké farmy; silný
akcent na to, jak bude probíhat model vyrovnání výše
plateb mezi lenskými státy
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Pzahradnik@csas.cz

Dkuji za pozornost !!!
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