Zhodnocení ekonomického
dopadu čerpání EU fondů
Česká vláda před nedávnem představila Národní plán obnovy. Kolik budeme z EU fondů čerpat, jak s nimi bude naloženo a
jaký dopad budou mít na ekonomiku?
Celková alokace bude činit téměř 200 mld. Kč. Z toho 172 mld. Kč (3,5 % HDP roku 2020) ve formě grantů přiteče
v rámci prostředků Nástrojů pro oživení a odolnost (RRF), zbylá částka ve formě národního spolufinancování. Rozložení čerpání
172 mld. Kč. na 2,5leté období odpovídá čerpání necelých 70 mld. Kč. ročně. Pro srovnání: příjmy ze strukturálních fondů a
Fondu soudružnosti v roce 2019 činily 83,1 mld. Kč (1,7 % HDP roku 2020).
Dle předloženého plánu má ČR k dispozici zhruba 200 mld. Kč na realizaci investičních projektů, které jsou rozděleny do šesti
pilířů. Obecným cílem je podpora restartu ekonomiky v postpandemickém období, stabilita na trhu práce, podpora produktivity
a konkurenceschopnosti. Dle zadání Evropské komise by se plán měl soustředit na zelenou transformaci (min 37 %), digitalizaci
(min. 20 %) a obecně moderní ekonomiku. Plán je připraven na roky 2021-23, s možností revize v roce 2022 a dočerpání
prostředků ze 70 % v roce 2022 a do roku 2023 zcela.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
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Jednotlivé pilíře by neměly být vnímány samostatně, ale jako komplexní celek, který se navzájem doplňuje. Například investice,
které mají za cíl snížit energetickou náročnost budov, by měly běžet paralelně s investicemi do výzkumu v oblasti energetického
managementu.
V našem výpočtu příspěvku k HDP jsme počítali s 212 mld. Kč, což je víceméně v souladu s představeným plánem včetně
zapojení národních zdrojů. Dále jsme počítali s předpokladem, že úspěšnost čerpání bude minimálně stejně vysoká jako
v minulosti (tedy na 92 %). Podle našeho odhadu by měl roční příspěvek do HDP v časovém úseku 2021–
2026 činit v průměru 0,4 p.b. ve srovnání s prognózou, která zahrnuje nulové čerpání prostředků.
Je však třeba zmínit limitace odhadu. Zaprvé, nejsou započítány pozitivní sekundární dopady z ostatních zemí v podobě
zvýšené zahraniční poptávky, anebo možnost, že vládní investice naváží na sebe soukromé investice a podpoří jejich rychlé
oživení. Za zmínku stojí také pravděpodobný pozitivní efekt na veřejné finance v podobě nižší investiční zátěže pro národní
rozpočty a vyšší výběr daně zásluhou silnější ekonomické a investiční aktivity

Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“).
Tento dokument nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Dokument je určen výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírován a rozšiřován třetím osobám.
RB doporučuje před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost
jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB a RBI obecně zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou
analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem projednáno s oddělením Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám
použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Investiční doporučení šířená týmem Ekonomický výzkum a jeho pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené
pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy službou investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován. Dokument nesmí být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo
Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci podle Nařízení (EU) 596/2014 o zneužívání trhu a Prováděcího nařízení (EU) 2016/958 dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o
poctivé prezentaci investičních doporučení, naleznete na webové stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – Disclaimer, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank
a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1.

Mít k dispozici zhruba 200 mld. Kč na investice je bezesporu skvělá příležitost k podpoření post-pandemického zotavení
ekonomiky. Nicméně ve srovnání k investičnímu gapu působí částka méně velkolepě. Podle našeho hrubého
odhadu činí investiční gap (tj. rozdíl mezi predikcí vývoje investic a předpademickým dlouhodobým trendem růstu investic)
pro období 2020-23 okolo 560 mld. Kč a pro období 2020-26 až 910 mld. Kč!!!V praxi se to projevuje na nedokončení
fyzické i digitální infrastruktuře, problémy se životním prostředí, nedostatečné infrastruktury pro elektromobilitu, podrozvinutého
občanského vybavení měst a obcí až po nedostatek bytů a nájemného bydlení.
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Se zhotovením Plánu národní obnovy ještě nejsme u konce. V dalších krocích musí být zhodnocen Evropskou komisí
a následně schválen Evropskou radou. Podle předloženého časového plánu by se tak mělo stát do konce července 2021.
Ovšem i za předpokladu hladkého průběhu ze strany EU, existují možné překážky na lokální úrovni. Dvě jsou v paměti
z minulého čerpání EU fondů. Zaprvé, problémy s kvalitou a účelností čerpaných prostředí a horečnaté čerpání prostředků z EU
fondů na poslední chvíli. Za druhé, nedostatek kvalitně připravených a rozpracovaných projektů, které by bylo možné ihned
zahájit, potažmo rychlá a kvalitní příprava dalších nových
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