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Hodnocení efektivity regionální politiky EU

Práce si klade ambiciózní zadání, spočívající v posouzení funkčnosti stávajících forem 

regionální politiky EU. Zamýšlí se nad smysluplností regionální politiky na nadnárodní 

úrovni, zejména z pohledu sledování dvou cílů -  podpora hospodářského růstu a efektivnosti 

na jedné straně a narovnávání regionálních rozdílů na straně druhé. Diplomant vychází ze 

studia dostupné literatury, kterou obohacuje vlastními praktickými zkušenostmi načerpanými 

v konzultantské firmě se zaměřením na čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. To je 

excelentní kombinace slibující zajímavý čtenářský zážitek.

Autor na číselných datech dokumentuje jeden ze základních rysů charakterizujících 

výsledky evropské regionální politiky: určité sbližování ekonomických úrovní členských zemí 

EU doprovázené obtížně prokazatelným odstraňováním meziregionálních rozdílů. Toto je 

jeden ze základních faktů, který volá po objasnění. Autor předkládá několik tezí, proč právě 

tradiční orientace na sbližování ekonomických rozdílů mezi regiony přináší ne příliš 

přesvědčivé výsledky. Za originální lze považovat tvrzení, že jedním z důvodů je to, že 

národní výdaje na regionální politiku jsou vysávány kofinancováním projektů z fondů EU, 

takže již nezbývá prostor pro realizaci skutečně potřebných projektů (str. 55). Bohužel bez 

hlubšího doložení čísly či konkrétními příklady o ušlých příležitostech z důvodu 

kofmancování se ze zajímavé teze stává pouhý výkřik. Další kanál, kterým se vytrácejí efekty 

regionální politiky, je svým způsobem kuriózní: lepší infrastrukturální dostupnost dosažená 

výdaji regionální politiky umožňuje snazší migraci z periferie do centra (viz příklad s dálnicí 

na str. 56). To je možná pravda, ale jaké z toho vyvozovat konsekvence? O neúčinnosti 

nadnárodní regionální politiky? Vždyť pro vyvolání daného efektu je lhostejné, z jakých 

zdrojů byla infrastrukturální dostupnost financována A nebo o rovné podmínky podnikání 

mezi centrem a periférií neusilovat, aby tamní výrobci nemohli tak snadno z periférie utíkat? 

To mi připadá směšné. Zdá se tedy, že pravdu má přeci jenom citát Komise o tom, že není nic 

neobvyklého, jestliže dohánějící ekonomiky zažívají nárůst vnitřních rozdílů.

Cenné jsou autorovy zkušenosti o byrokratických postupech při čerpání prostředků 

z evropských strukturálních fondů. K praktickým zkušenostem je obtížné co dodávat. 

Poněkud mi však chybí dynamický pohled v tom smyslu, zda systém trpí nevyléčitelnou 

strnulostí anebo zda má potenciál sám sebe zdokonalovat. Autor by měl svoji skepsi též 

poměřovat s obrovským potenciálem ke zneužívání fondů, kdyby rozdělování omezených



prostředků ovládla benevolentnost. Nalézt vhodný mix mezi neformálností a byrokratičností 

bude vždy předmětem neustálého hledání.

V závěru své práce autor navrhuje souhrnný index, který dle jeho mínění lépe 

vypovídá o úrovni regionu. Zde bych ale očekával trochu kritičtější přístup, neboť navrhování 

podobných vícekriteriálních ukazatelů není v ekonomii nic neobvyklého, vždy však naráží na 

obrovské komplikace nejen s daty, ale i s transparentností takového přístupu. Kdo např. bere 

vážně tzv. index mizérie jako vážený průměr míry inflace a míry nezaměstnanosti? 

Rozdělování peněz vyžaduje maximální transparentnost. Z tohoto úhlu pohledu je proto 

jednodušší ale srozumitelný ukazatel přínosnější než ukazatel složitější ale méně průhledný.

Ne příliš přehledně je zpracována úvodní část, podávající přehled různých teoretických 

východisek regionální politiky. Zde postrádám některé důležité koncepty (např. Solowův 

neoklasický model růstu), strukturovanější výklad centralizačních a decentralizačních sil, 

pojednání o výnosech z rozsahu jako důležitém aglomeračním efektu (termín deglomerace 

vidím poprvé, v každém případě zní otřesně!), výklad teorií by určitě oživilo používání 

obrázků.

Při celkovém hodnocení je nutno ocenit, že diplomová práce staví provokativní 

otázky, na které ale ne zcela důsledně odpovídá. Mezi její klady patří též organické 

zakomponování osobních zkušeností autora. Méně podařený je úvodní teoretický přehled. 

Práci doporučuji přijmout k obhajobě s hodnocením velmi dobře.

____________ _____Z2----------

Praha, 15. srpna 2006 doc Ing. Oldřich Děcíek, Csc.


