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Továbbra sem javul a Románia rendelkezésére álló európai uniós alapok lehívásának hatékonysága

Lenne pénz, ha el tudnánk költeni

Nincsenek autópályák, az utak 
nagy része rossz állapotban 
van, elmaradott az egész-

ségügy, annak intézményei – a vég-
telenségig sorolhatnánk azokat a 
nap mint nap elhangzó panaszo-
kat, amelyekre a Románia rendel-
kezésére álló európai uniós alapok 
kínálnak megoldást, vagy legalább-
is vissza nem térítendő finanszíro-
zást, de valamiért mégsem valósul-
nak meg a rég várt beruházások. Az 
ország immár több mint tizenegy 
éve tagja az Európai Uniónak, de 
nem tudta kihasználni az ebben rej-
lő lehetőségeket. Az első költségve-
tési ciklus kudarcát követően a má-
sodikra sem pörgött fel a lehívások 
hatékonysága: a 2014–2020-as idő-
szakban rendelkezésére álló ösz-
szegek alig 10 százalékát sikerült 
lehívni, holott már jócskán túl va-
gyunk a félidőn.

A brüsszeli illetékesek – és nem 
csak – rendszeresen nógatják a bu-
karesti hatóságokat, hogy javítsanak 
a lehívások hatékonyságán, de az 
ígéreteken túl nem sok minden törté-
nik. Legutóbb, keddi brüsszeli mun-
kalátogatása során Viorica Dăncilă 
miniszterelnök biztosította Corina 
Creţu regionális politikáért felelős 
európai biztost arról, hogy a kor-
mány elkötelezett az európai ala-
pok lehívásának gyorsítását illetően. 
A kormányfő leszögezte, kabinetje 
2018-ban is megtartja a „projektek 
megnövelt elbírálási és leszerződé-
si sebességét” úgy, hogy 2020-ig Ro-
mánia lehívja a rendelkezésre álló 
teljes összeget. „Fontos, hogy gyors 
ütemet biztosítsunk a projektek kivi-
telezésekor, hogy 2018-ban és 2019-
ben növeljük a kifizetések mértékét” 
– írja a kormány közleménye. 

 A miniszterelnök különben a ko-
héziós politika 2020 utáni alakulá-
sáról is tárgyalt a biztossal. „Romá-
nia értékelné, ha rugalmasabb len-
ne az elosztás, hogy a tagálla mok a 
kulcsfontosságú területek, távköz-
lés, közlekedés, környezetvédelem, 
energia, egészségügy és oktatás inf-
rastrukturális fejlesztésére kon-
centrálhassanak azért, hogy csök-
kentsék lemaradásukat a nyugati 
államokhoz képest” – hangsúlyozta. 
Corina Creţu üdvözölte, hogy a köz-
beszerzések törvényét úgy módosí-
tották, hogy rögzítettek egy határ-
időt a vitás helyzetek megoldására, 
és helyeselte, hogy a kohéziós politi-
ka képezi majd a román EU-s elnök-
ség prioritását. 

Elúszó milliárdok

A Krónika által megkérdezett szak-
értők nem túl derűlátók annak kap-
csán, hogy sikerül-e a költségvetési 
ciklus végére elkölteni a rendelke-
zésre álló összegeket, a pályázati 
kiírások késlekedése miatt ugyan-
is már nem sok esély mutatkozik a 
rendelkezésre álló 30 milliárd euró 
felhasználására.

A tíz százalékot alig meghala-
dó lehívási arány már önmagá-

ban is elkeserítően alacsony Hor-
váth Anna, az RMDSZ önkormány-
zatokért felelős ügyvezető alelnö-
ke (portrénkon) szerint, hiszen a 
Románia által elkölthető több mint 
30 milliárd euró hatalmas tőkein-
fúziót jelenthetne a gazdaság, a he-
lyi fejlesztések esetében. Lapunk-
nak nyilatkozva azonban a szak-
politikus kiemelte, az igazi problé-
ma nem a lehívás aránya, hiszen az 
előző ciklusban is sikerült ezt fel-
tornázni, hanem az, hogy a kiírá-
sok hihetetlen megcsúszása mellett 
már esélytelen a késés behozása. 
Horváth Anna rámutatott, 2011-ben 
– ez az év felel meg nagy vonalak-
ban 2018-nak a jelenlegi hétéves 
ciklusban – szintén 10 százalék kö-
rül volt a lehívások aránya, aztán 
az „n + 2 szabállyal”, vagyis, hogy 
a periódus lezárta után még két 
évig, vagyis 2016-ig voltak lehívha-
tók az alapok, mégis sikerült feltor-

názni 85 százalékra a mutatót, így 
„csak” három milliárd euró úszott 
el. Igaz, Románia ezzel is sereghaj-
tó volt, így elvárható lett volna, hogy 
a második pályázati ciklusban „job-
ban mozogjon”, de a kiírások ilyen 
hihetetlen megcsúszása mellett ez 
már esélytelen – vallja az ügyveze-
tő alelnök.

Nagy vesztesek az önkormányzatok

A legnagyobb késések az önkor-
mányzatok számára közvetlen mó-
don elérhető alapoknál vannak, ab-
ban a Regionális Operatív Program-
ban, amely a múlt ciklusban mindvé-
gig a leggyorsabban és a leghatéko-
nyabban költötte el a pénzeket – irá-
nyította rá ugyanakkor a figyelmün-
ket Horváth Anna. Jelenleg viszont a 

Regionális Operatív Programban fu-
tó négy nagy program közül – ver-
senyképesség 1,3 milliárd euró, re-
gionális fejlesztések 6,6 milliárd eu-
ró, nagy infrastruktúra 9,4 milliárd 
euró, humánerőforrás-fejlesztés 4,3 
milliárd euró – a leggyengébben tel-
jesítők között van 0,37 százalékos 
abszorbciós rátával. Az önkormány-

zatok kára többszörös, hiszen igye-
keztek időben felkészülni a pályá-
zati versenyre, már a ciklus elejére 
előkészítették a tanulmányokat, ter-
veket, azok egy része érvényessé-
gét veszítette, aktualizálni kell, ami 
mind többletköltséget generál. Egy 

megvalósíthatósági tanulmány érvé-
nyességi ideje két év, közben az isko-
lák, óvodák, bölcsődék építése és fel-
javítása, terelőutak, szociális és vé-
dett központok, kórházak, közvilá-
gítás, tömegközlekedés, a fenntart-
ható városfejlesztést célzó projektek 
kiírása még várat magára. Az önkor-
mányzatok legfontosabb infrastruk-
túra- és gazdaságfejlesztő pályáza-
tai az asztalfiókban vesztegelnek, 
miközben még csak hivatalos tájé-
koztatás sincs arról, hogy ezeknek 
a lejárt dokumentációknak az ak-
tualizálására mikor érdemes kiírni 
a kötelező versenytárgyalást, hogy 
ne késsék le a „derült égből hirte-
len megjelenő kiírást”. „Nem kis ki-
hívás ilyen balkáni körülmények kö-
zött hatékonyan gazdálkodni, ered-
ményesen vezetni egy önkormány-
zatot” – szögezte le Horváth Anna.

Politikai stabilitásra lenne szükséges

„Lehet követ dobálni, politikai cirku-
szi arénává változtatni a közéletet, 
de félévente változó kormányokkal, 
átszervezett minisztériumokkal dol-
gozni, haladni egészen biztos, hogy 
nem lehet” – tette hozzá az ügyveze-
tő alelnök. Meglátása szerint ugyan-
akkor az idén tavasszal eszközölt 
törvénymódosításokkal van némi re-
mény a bürokratikus eljárások be-
ígért egyszerűsítésére, de stabilitás-
ra van szükség, hogy ezek kifejtsék 
a hatásukat. Meglátása szerint az el-
lenőrző szervek túlkapásait is vissza 
kell szorítani, hiszen ezek elbátorta-
lanítják a magán- és az önkormány-
zati szférát egyaránt. Sok vállalko-
zó az elmúlt időszak tapasztalatából 
kiindulva inkább bankkölcsönt vesz 
fel, mintsem az „európai támogatá-
sok bürokratikus útvesztőjében pró-

bálkozzon”, kockáztatva, hogy utó-
lag vissza kell fizetnie a támogatást, 
vagy éppen büntető eljárást indíta-
nak ellene.

Lenne akitől tanulni

Horváth Anna szerint a Magyaror-
szág és Lengyelország példájából 
kellene tanulni, ezek az országok a 
teljes támogatást elköltötték, és utá-
na kérték az alapok növelését. „Nem 
mindegy, hogy az utólagosan megál-
lapított 10-15 százalékos korrekció, 
azaz levonás a 120 százalékból vagy 
a Románia által első ciklusban elért 
85 százalékos elköltési rátából törté-
nik. Még négy év van hátra az n + 2 
szabály értelmében ebből a ciklus-
ból, nagy odafigyelésre, stabilitás-
ra van szükség, hogy ennek a ha-
talmas támogatásnak – amely a sok 
más negatív mellett az EU-s csatla-
kozás legfontosabb pozitív hozadé-
ka – ne legyen az előzőnél még na-
gyobb kudarc a vége” – összegezte 
Horváth Anna.

Ha nincs kiírás, nem lehet pályázni

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy pol-
gármestere (portrénkon) is a meg-
csúszott kiírásokat okolja a késleke-
désért. „Nagyon megcsúszott Romá-
nia az uniós források lehívásában, 
de ezért nem az önkormányzatokat 
terheli a felelősség, hiszen csak ak-
kor tudnak pályázni, ha van kiírás” –
szögezte le a Krónika megkeresésé-
re a székelyföldi elöljáró. Mint rámu-
tatott, a Regionális Operatív Program 
néhány tengelyén már nyertek pá-
lyázatot, de ezekre is most írják alá 
a szerződéseket, tehát gyakorlatilag 
pénz csak jövőre lesz ezekből. A leg-

fontosabb tengelyre, amelyről a me-
gyeszékhelyek elkülönítve jelentős 
összegeket tudnak lehívni, decembe-
rig lehet benyújtani a pályázatokat, 
ezekre jövő évben lesz szerződés, 
és a következő esztendőben pénz – 
részletezte Antal Árpád. Meglátása 
szerint különben 2020-ban lesz az 
uniós források lehívásának csúcsa, 
akkor Sepsiszentgyörgy biztosan 20-
30 millió euró között tud leszerződ-
ni uniós pénzeket, ennél lehet több is.

Hatalmas aránytalanságok

A regionális fejlesztési miniszté-
rium által nemrég nyilvánosságra 
hozott statisztikák szerint amúgy 
tavaly a romániai önkormányza tok 
összesen 439,9 millió eurót tudtak 
lehívni, ami egyébként 10,3 száza-
lékkal meghaladja a 2016-ban lehí-
vott 398,7 millió eurót.

A tavaly az önkormányzatok által 
lehívott pénzekből a megyeszékhe-
lyek 16,7 millió eurót szerződtek le. 
Az Analizeeconomice.ro portál ál-
tal készített összehasonlító tanul-
mány szerint óriási azonban a kü-
lönbség a megyeszékhelyek „szívó-
képességében”, a nekik szánt össze-
gek 86  százaléka ugyanis Nagyvá-
radon landolt, a maradék 14 száza-
lékon osztozott a másik 41 hason-
ló jogú település. A Körös-parti vá-
ros az elemzés szerint a tavaly 14,3 
millió eurót hívott le. Sokkal lema-
radva, összesen 820 ezer lehívott 
euróval a második Giurgiu, a har-
madik Konstanca 800 ezer euróval, 
a negyedik Gyulafehérvár 550 ezer 
euróval, míg az ötödik Nagybánya 
510 ezer euróval. Az idézett össze-
sítés szerint vannak ugyanakkor 
olyan megyeszékhelyek is, amelyek-
nek tavaly egyetlen lejt sem sikerült 
lehívniuk – Botoşani, Brăila, Buzău, 
Sepsiszentgyörgy, Craiova, Târgu 
Jiu, Déva, Slobozia, Karácsonkő, 
Slatina, Nagyszeben, Alexandria, 
Râmnicu Vâlcea, valamint Focşani 
szerepel a felsorolásban.

Vannak viszont olyan települé-
sek, amelyeknek korábban lehívott 
összegeket kell visszafizetniük az 
Európai Unió kasszájába: Bákó 490 
ezer euróval, Bukarest 410 ezer 
euróval, míg Kolozsvár 370 ezer 
euróval „tartozik”.
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Románia alig több mint 10 százalékát hívta le a ren-

delkezésére álló európai uniós alapoknak, holott a je-

lenleg zajló, 2014–2020-as költségvetési ciklusból 

már négy év eltelt. Viorica Dăncilă kormányfő most 

azt ígéri, gyorsítanak a tempón. A rossz teljesítmény 

okáról kérdeztünk szakembereket.

Kerülő utakon. A pályázatok kiírásának késlekedése is rontja az európai unós pénzek lehívásának hatékonyságát

„Nem kis kihívás ilyen balkáni körülmények között 
hatékonyan gazdálkodni, eredményesen vezetni 
egy önkormányzatot.”
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