
 
 
 
 

DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI INTERNE  

DEPARTAMENTUL TEMATIC B:  
POLITICI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE 

 
DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 
 
 
 
 
 

CONDIŢIONALITĂŢI MACROECONOMICE 
ÎN POLITICA DE COEZIUNE 

 
 
 
 

NOTĂ 
 
 

 

Rezumat 

Prezenta notă dezbate propunerea Comisiei de a introduce condiţionalităţi 
macroeconomice pe scară largă în politica de coeziune. În esenţă, acest fapt ar 
conduce la o dependenţă a finanţării din fondurile politicii de coeziune de 
respectarea normelor privind guvernanţa economică europeană. În notă se 
consideră că o astfel de condiţionalitate ar fi avantajoasă pentru guvernanţa 
economică, dar că ar putea avea un impact negativ asupra politicii de coeziune. 
Și mai important, există îndoieli cu privire la posibilitatea ca propunerea 
Comisiei să contribuie la îndeplinirea obiectivului general al celor două politici: o 
creștere economică echilibrată în Europa. 
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Condiţionalităţi macroeconomice în politica de coeziune 
____________________________________________________________________________________________ 

 

SINTEZĂ 
Prezenta notă dezbate propunerea Comisiei de a extinde în mod semnificativ 
condiţionalităţile macroeconomice în perioada de programare 2014-2020. Aceste 
condiţionalităţi macroeconomice ar face ca finanţarea din fondurile politicii de coeziune 
europene, acordată unui stat membru, să depindă de respectarea, de către respectiva ţară, 
a procedurilor de guvernanţă economică. 
 
Uniunea economică a UE a fost instituită pentru a asigura o integrare europeană mai 
aprofundată ca niciodată și în special uniunea monetară. S-a stabilit un set de obiective pe 
care statele membre trebuie să le îndeplinească. Aceste obiective sunt transpuse în norme 
obligatorii, precum și în obiective de politică mai flexibile, și includ politicile economice și 
fiscale ale statelor membre. Pentru a atinge aceste obiective, s-a stabilit un set de 
proceduri de guvernanţă economică europeană. 
 
O procedură preventivă de guvernanţă economică se axează pe supravegherea și 
coordonarea politicilor economice și fiscale ale statelor membre. Ca parte a acestei 
proceduri, UE poate adresa statelor membre avertismente și recomandări fără caracter 
obligatoriu. Dacă procedura preventivă se dovedește insuficientă pentru a asigura 
respectarea normelor obligatorii, se pot aplica două proceduri de corecţie. Aceste două 
proceduri sunt: (a) procedura de deficit excesiv, care vizează dezechilibrele fiscale și (b) 
procedura de dezechilibru excesiv, care vizează dezechilibrele macroeconomice. Procedurile 
de corecţie sunt mai stricte pentru membrii zonei euro, care sunt pasibili de sancţiuni 
financiare în cazul nerespectării normelor. Furnizarea de asistenţă financiară condiţionată 
unui stat membru aflat într-o situaţie financiară dificilă servește ca opţiune de ultimă 
instanţă în cadrul procedurii de guvernanţă economică. În astfel de cazuri, UE nu numai 
definește obiectivele pe care statul membru trebuie să le îndeplinească, ci și negociază 
politicile naţionale pentru îndeplinirea acestor obiective. 
 
Condiţionalităţi macroeconomice 
 
Până în prezent, uniunea economică a UE nu a reușit să prevină crize majore la nivelul 
finanţelor publice ale statelor membre. Prin urmare, un element-cheie în cadrul consolidării 
uniunii economice ar putea fi introducerea condiţionalităţii macroeconomice pe scară largă. 
Comisia vizează extinderea actualei condiţionalităţi macroeconomice parţiale la toate 
fondurile politicii de coeziune, precum și la fondurile pentru agricultură și pescuit. În plus, 
condiţionalitatea macroeconomică ar acoperi toate procedurile de guvernanţă economică și 
s-ar aplica atât aspectelor macroeconomice, cât și celor fiscale. 
 
Dacă un stat membru nu respectă recomandările referitoare la guvernanţa economică 
europeană, Comisia ar putea solicita modificarea documentelor strategice naţionale 
aferente politicii de coeziune. Prin urmare, aceasta ar putea suspenda plăţile din fondurile 
politicii de coeziune în cazul în care un stat membru nu își modifică în mod suficient 
documentele strategice naţionale aferente politicii de coeziune. Această suspendare 
opţională ar interveni la sfârșitul unei proceduri care ar putea dura până la cinci luni. 
Durata îndelungată a acestei proceduri de suspendare opţională ar fi dificil de integrat în 
procedurile de guvernanţă economică și în sancţiunile relevante. 
 
Propunerea Comisiei prevede, de asemenea, suspendarea obligatorie a finanţării politicii de 
coeziune în cazul în care procedurile de corecţie sau de asistenţă financiară din cadrul 
guvernanţei economice europene ar continua dincolo de stadiile lor iniţiale. Suspendarea 
obligatorie ar putea lua forma suspendării fie a angajamentelor asumate în cadrul politicii 
de coeziune, fie a plăţilor din fondurile politicii de coeziune. Suspendarea plăţilor ar putea 
avea un impact mai mare în cazul proiectelor individuale, dat fiind că suspendarea 
angajamentelor ar permite totuși efectuarea plăţilor pe baza angajamentelor anterioare. 
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Pe lângă utilizarea ca măsură punitivă, condiţionalitatea macroeconomică ar putea conduce, 
de asemenea, la facilitarea accesului ţărilor la finanţarea politicii de coeziune. Totuși, 
aceasta nu ar fi posibilă decât dacă un stat membru ar face obiectul unei proceduri de 
asistenţă financiară. Prin limitarea utilizării condiţionalităţii macroeconomice ca stimulent, 
Comisia nu a reușit să propună o abordare stimulativ-punitivă mai echilibrată. 
 
Consecinţele condiţionalităţii macroeconomice 
 
Din punctul de vedere al guvernanţei economice, condiţionalitatea macroeconomică ar 
avea, în cea mai mare parte, efecte pozitive. Aceasta ar extinde actualul „set de 
instrumente” de sancţionare și ar spori tendinţa în sens ascendent către politici economice 
și fiscale solide, întrucât autorităţile locale ar avea mai mult de pierdut în procesul 
guvernanţei economice. Condiţionalitatea macroeconomică ar oferi o formă mai automată și 
relativ inovatoare de sancţionare, care se aplică întregii game de proceduri de guvernanţă 
economică. Aceasta ar modifica natura neobligatorie a procedurii preventive de guvernanţă. 
Condiţionalitatea macroeconomică s-ar aplica, în plus, tuturor statelor membre, 
introducând astfel posibilitatea sancţionării ţărilor din afara zonei euro. 
 
În ceea ce privește politica de coeziune, condiţionalitatea macroeconomică ar putea avea 
unele efecte benefice. În special, aceasta ar putea reduce cheltuielile neproductive din 
fondurile politicii de coeziune. În pofida acestui element pozitiv, condiţionalitatea 
macroeconomică propusă ar avea mai degrabă un efect negativ asupra politicii de coeziune. 
Consecinţele negative pentru politica de coeziune ar include următoarele: 
 
 politica de coeziune devine mai puţin echitabilă: regiunile ar fi afectate de sancţiunile 

aferente condiţionalităţii macroeconomice deși, în cea mai mare parte, acestea nu 
sunt responsabile pentru respectarea normelor de guvernanţă economică; în plus, 
suspendarea finanţării politicii de coeziune ar putea avea un efect negativ 
disproporţionat pentru regiunile și statele membre mai sărace, întrucât acestea 
depind într-o măsură mai mare de respectiva finanţare; 

 politica de coeziune devine mai puţin fiabilă: chiar dacă nu s-ar aplica niciodată 
sancţiuni, condiţionalitatea macroeconomică ar genera incertitudini cu privire la 
finanţarea disponibilă pentru proiectele viitoare; aplicarea sancţiunilor aferente 
condiţionalităţii macroeconomice ar putea determina, totodată, neexecutarea 
proiectelor în curs. 

 
Consecinţele generale ale condiţionalităţii macroeconomice trebuie examinate dincolo de 
efectele asupra guvernanţei economice și politicii de coeziune analizate separat. Impunerea 
de sancţiuni macroeconomice ar putea fi contraproductivă pentru realizarea unei creșteri 
economice echilibrate și sustenabile, care reprezintă un obiectiv comun atât al guvernanţei 
economice, cât și al politicii de coeziune. Totuși, fără posibilitatea aplicării de sancţiuni, 
condiţionalitatea macroeconomică ar rămâne fără instrumente de constrângere, prin 
urmare ineficientă. 
 
Există unele opţiuni disponibile, care ar reduce efectele negative ale condiţionalităţii 
macroeconomice, protejând în același timp potenţialul pozitiv al acesteia. Una dintre opţiuni 
implică utilizarea ei ca instrument stimulativ-punitiv. În al doilea rând, sancţiunile aferente 
condiţionalităţii macroeconomice ar putea fi mai bine aliniate procesului de guvernanţă 
economică. În cele din urmă, impunerea de sancţiuni ar putea implica, în principal, 
suspendarea angajamentelor, recurgându-se la suspendarea plăţilor numai în ultimă 
instanţă. Luând în considerare chiar și aceste posibile îmbunătăţiri, transpunerea 
condiţionalităţii macroeconomice dintr-o idee atractivă într-o practică utilă s-ar putea 
dovedi problematică. 


