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Nejistá budoucnost
strukturálních fondů v ČR
Jakou budoucnost má politika soudržnosti Evropské unie a budou moci české regiony
využívat finanční prostředky ze strukturálních fondů i po roce 2014? Jedna z variant
možného vývoje ukazuje, že by řada českých regionů mohla o podstatnou část své
podpory přijít. Dostatek financí je přitom možné získat zefektivněním realizace této
politiky a také přesunem prostředků ze Společné zemědělské politiky.
Praha 29. května 2008
Přestože je rok 2014 ještě vzdálený, mezi odborníky byla již zahájena diskuse o budoucí
podobě politiky soudržnosti EU. Tato problematika se stala i klíčovým tématem prestižní
mezinárodní konference „Regions: The Dillemas of Integration and Competititon“,
která se uskutečnila v posledním květnovém týdnu na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Jak vyplynulo z diskuze předních odborníků ze zemí Evropské unie, tématické zaměření
politiky soudržnosti by mělo reagovat na globální konkurenci, demografické trendy,
vysídlování venkova a problémy související se změnou klimatu. To s sebou přináší dvojí
podobu této politiky. Podporu slabých regionů, ale také zaměření na stimulaci prosperujících
regionů a odvětví, které jsou motorem rozvoje.
Pro Českou republiku a nové členské země bude důležité, jak bude konvergence
definována, co vše bude, nebo nebude zahrnovat. Nikdo si nepřeje situaci, kdy by bylo
sníženo množství prostředků, které jsou v současnosti určené ekonomicky slabším
regionům. Nicméně najít dostatek prostředků k uspokojení všech potřeb politiky soudržnosti
bude velice těžké, a to i v souvislosti s dalším rozšiřováním Evropské unie. Ekonomická
situace v regionech kandidátských zemí je totiž natolik neutěšená, že řada dnešních
příjemců z členských zemí EU by byla nucena se této podpory vzdát.
Existuje názor, že chybějící prostředky by mohly být získány ze Společné zemědělské
politiky Evropské unie, která by měla do budoucna být více koordinována s regionální
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politikou. Již nyní je zřejmý odklon od zemědělských dotací na produkci směrem k podpoře
menších farem, ochrany životního prostředí a regionálního rozvoje.
Jedním z nevyhnutelných kroků jak zvýšit efektivitu je také zjednodušení systému
prokazování a kontroly uznatelných výdajů v projektech podpořených z Evropského
sociálního fondu. Současný stav je velice náročný jak na kapacity příjemců, tak i institucí,
které využití těchto prostředků kontrolují. Když se k tomu připočítá i metodická
nejednoznačnost a častá výměna osob kontrolorů, je jasné, že systém potřebuje změnu.
Řešením by mohl být systém realizace projektů financovaných formou obchodních smluv, ve
kterých není řešeno, na jaké výdaje lze peníze použít, ale jaký výstup musí být realizován.
Další diskuse se bude ještě týkat jak samotného nastavení politiky soudržnosti na úrovni EU,
tak i způsobů jejího provádění na úrovni členských zemí. Jak uvedla jedna z účastnic
konference Natalija Kazlauskienė, ředitelka DG Regio, „na řadu vyřčených otázek není v tuto
chvíli jednoduché odpovědět, nicméně samotným položením těchto otázek lze přispět
k úspěchu politiky soudržnosti v dalším programovacím období“.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 18 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker.
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