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Tlačová správa
INŠTITÚTU HOSPODÁRSKEJ POLITIKY
k Aktuálna nepriaznivá situácia čerpania eurofondov na
Slovensku
Bratislava, 9. februára 2012

Hoci sme už hlboko v druhej polovici aktuálneho rozpočtového obdobia, Slovenská
republika vyčerpala len 25% prostriedkov, ktoré nám Európska únia dala k dispozícii na
obdobie rokov 2007 až 2013. Zrýchliť ich využívanie sa nepodarilo ani v minulom roku,
keďže už dlhodobo vykazuje Slovensko v priemere len jednopercentný mesačný nárast
čerpania a nič nenasvedčuje tomu, že by sa táto situácia mal zlepšovať. Takému stavu
zodpovedá aj pozícia Slovenska v rámci celej Európskej únie, keďže v čerpaní eurofondov
sme až na 22. priečke spomedzi 27 členských krajín.
Nahromadenie problémov pri čerpaní eurofondov viedlo ku kumulácii problémov do
takej miere, že existuje reálna hrozba vracania peňazí naspäť do rozpočtu Európskej únie.
Ak sa tempo čerpania nezvýši, Slovensko bude musieť na konci rozpočtového obdobia v
roku 2015 vrátiť štvrtinu pridelených prostriedkov, čo sú skoro 3 mld. EUR. Reálna hrozba
prepadnutia prostriedkov však Slovenskej republike hrozí už na konci tohto roku, a to v
operačnom programe Informatizácia spoločnosti. Tento program, ktorý je jeden z
najhorších nielen na Slovensku, ale v celej EÚ, musí v tomto roku vyčerpať 1,5 –krát viac
prostriedkov, ako za doterajších 5 rokov spolu, a ak sa to nepodarí, nevyčerpané
prostriedky budú vrátené Európskej komisii.
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Je zrejmé, že jednou z najväčších prekážok čerpania eurofondov je dnes
nekoncepčnosť a roztrieštenosť riadenia ich implementácie. Orgány, ktoré by mali byť za
čerpanie zodpovedné, nemajú potrebnú autoritu a ani nedisponujú príslušnými
kompetenciami. Inštitút hospodárskej politiky preto ako východisko z tejto situácie vidí
vytvorenie centrálneho úradu pre riadenie eurofondov na úrovni ministerstva, ktoré bude
koncentrovať všetky potrebné kompetencie pre účinné riadenie implementácie eurofondov
v rámci všetkých operačných programov. Išlo by o centralizovanie metodiky, riadenia
operačných programov, výkonu platobných jednotiek a implementačných agentúr
a presunutia väčšiny pracovníkov z terajších z viac ako 100 inštitúcii do jednej.

Michal Sántai
manažér sekcie pre kohéznu politiku
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riaditeľ IHP
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