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REZUMAT 
 
Context 

În acest raport vom analiza modul în care activităţile legate de cheltuielile UE 
privind coeziunea, care au fost puse în aplicare pe parcursul perioadei de 
programare bugetare 2000-2006, au putut afecta statele membre donatoare. 
Grupul de ţări pe care l-am denumit „donatoare” reprezintă cele unsprezece state membre 
care au adus contribuţii nete la bugetul UE (nete în sensul că acestea sunt adaptate pentru 
încasări în temeiul politicii agricole comune). În ordine descrescătoare a valorii contribuţiei 
nete exprimate în euro, acestea sunt: Germania, Franţa, Ţările de Jos, Italia, Marea 
Britanie, Suedia, Belgia, Austria, Danemarca, Luxemburg şi Finlanda. 
 
Grupul de ţări pe care le denumim „beneficiare” sunt statele desemnate drept Obiectivul 1 
pe parcursul perioadei de programare 2000-2006 şi cuprinde în total paisprezece state: 
Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Spania, Ungaria, Irlanda, Lituania, Letonia, Malta, 
Polonia, Portugalia, Slovenia şi Slovacia. 
 
Analiza noastră asupra modului în care statele donatoare pot fi afectate de 
cheltuielile privind coeziunea a trebuit să abordeze şase teme (sau întrebări) 
principale, concepute astfel: 
 
Tema 1: Ce proporţie a creşterii economice din statele donatoare poate fi pusă pe seama 
intervenţiilor legate de cheltuielile privind coeziunea în statele beneficiare? 
 
Tema 2: Cum influenţează cheltuielile privind coeziunea agregatele economice şi structura 
economiilor beneficiare? În special, care parte din sumele alocate pentru coeziune va fi 
transformată în cerere şi producţie? 
 
Tema 3: Ce procentaj din cheltuielile privind coeziunea va ajunge la regiunile mai prospere 
printr-o cerere crescută pentru importurile din aceste regiuni? Care va fi tendinţa probabilă 
de evoluţie a importurilor din statele donatoare comparativ cu situaţia în care nu există 
finanţare structurală? 
 
Tema 4: Care este procentajul de contractanţi din statele membre donatoare cărora li s-au 
acordat contracte importante de achiziţii publice parţial finanţate din cheltuielile privind 
coeziunea? 
 
Tema 5: Câte locuri de muncă din statele membre donatoare depind de transferurile 
financiare ale cheltuielilor privind coeziunea? 
 
Tema 6: Care este efectul transferurilor cheltuielilor privind coeziunea asupra fluxurilor de 
numerar? 
 
Raportul nostru abordează aceste teme într-o ordine diferită faţă de cea menţionată mai 
sus, deoarece trebuie să ne organizăm cercetarea astfel încât să reflecte modul real de 
funcţionare a proceselor economice de bază. Astfel, în prima etapă a analizei, începem cu 
datele reale privind contribuţiile bugetare pe care le-au adus statele donatoare şi asupra 
modului în care unul din elementele bugetului total al UE urmăreşte susţinerea investiţiilor 
şi a altor activităţi economice în statele beneficiare prin intermediul cheltuielilor privind 
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coeziunea. Aceste fapte sunt bine cunoscute de deputaţii europeni, dar sunt sintetizate, 
deoarece datele servesc drept informaţii cantitative pentru analiza ulterioară. 
 
În etapa următoare, trebuie să examinăm modul în care programele de cheltuieli privind 
coeziunea sunt puse în aplicare în statele beneficiare şi modul în care acestea pot afecta 
evoluţia economică a acestor state. În special, trebuie să identificăm efectele secundare 
care creează un impact potenţial benefic asupra economiilor statelor donatoare. Această 
etapă a cercetării noastre este menită să abordeze temele 2 şi 3 de mai sus, şi anume 
problemele legate de impactul asupra statelor beneficiare. 
 
Numai după ce am examinat impactul direct asupra statelor beneficiare, putem continua să 
studiem statele donatoare şi să urmărim efectele secundare care se produc de la beneficiari 
la donatori. Chiar la începutul procesului, statele donatoare trebuie să suporte povara de a 
aduce o contribuţie netă la bugetul UE. Orice efecte secundare ulterioare care se produc în 
urma punerii în aplicare a programelor de cheltuieli privind coeziunea ar putea să 
compenseze o parte din costurile negative suportate de donatori pentru finanţarea 
bugetului. Impactul net global asupra donatorilor ar putea, în mod potenţial, să fie negativ 
sau pozitiv. Această etapă a cercetării noastre este menită să abordeze temele 1, 5 şi 6 de 
mai sus, şi anume problemele legate de impactul asupra statelor donatoare. 
 
În cele din urmă, ne rămâne tema 4, care este diferită faţă de celelalte cinci macro-teme. 
Cercetarea noastră utilizează două niveluri diferite de metodologie a analizei. La nivel 
macroeconomic, analiza priveşte beneficiile însumate obţinute de statele beneficiare şi 
donatoare, măsurate din punctul de vedere al impactului asupra variabilelor 
macroeconomice precum PIB-ul, ocuparea forţei de muncă etc. Aceasta cuprinde temele 1-
3, la care se adaugă temele 5-6. La nivel microeconomic, analiza este legată de beneficiile 
obţinute de firmele individuale din statele donatoare care provin din punerea în aplicare a 
anumitor tipuri de intervenţii şi proiecte din cadrul programelor de cheltuieli privind 
coeziunea. Acest lucru impune identificarea firmelor şi consorţiilor din statele donatoare 
cărora le-au fost acordate contracte importante de achiziţii publice, care sunt finanţate 
parţial din programele de cheltuieli privind coeziunea. 
 
Trebuie precizat un ultim aspect, înainte de a prezenta rezumatul principalelor noastre 
constatări. Acesta este legat de metodologia modelelor pe care am utilizat-o pentru a 
aborda cele cinci „macro” teme. Modelele sunt necesare pentru analiză, deoarece este 
imposibil să explicăm impactul politicilor în domeniul cheltuielilor privind coeziunea doar în 
urma examinării rezultatelor în ceea ce priveşte creşterea PIB-ului, a numărului de angajaţi 
etc. Pentru perioada 2000-2008, ştim efectiv care a fost nivelul şi rata de creştere a PIB-
ului în toate statele beneficiare şi donatoare.1 Însă nu avem cum să ştim care parte a 
evoluţiei creşterii a fost determinată de programele de cheltuieli privind coeziunea. De 
asemenea, numeroşi alţi factori externi şi interni s-au modificat în perioada 2000-2008, şi 
vor continua să se modifice în viitor, astfel încât nu putem să identificăm rolul specific al 
cheltuielilor privind coeziunea numai prin analizarea datelor neprelucrate. Pentru aceasta, 
trebuie să utilizăm modelele formale ale economiilor statelor beneficiare şi donatoare. 
Cadrul model adoptat este HERMIN, care a fost utilizat în domeniul analizei coeziunii 
începând cu sfârşitul anilor 1980.2 Cititorul poate consulta capitolul 3 din raportul nostru, în 

                                                 
1  Datele contabile naţionale oficiale sunt disponibile până în anul 2007 pentru toate statele, din surse naţionale şi 

de la EUROSTAT. De asemenea, sunt disponibile estimări corecte pentru numeroşi indicatori ai evoluţiei 
economice pe parcursul anului 2008. 

2  A se vedea Bradley, 2006 pentru o examinare a utilizării anterioare a HERMIN pentru analiza impactului 
cheltuielilor privind coeziunea.  Bradley şi Untiedt, 2008 oferă un Manual complet de instrucţiuni pentru 
sistemul HERMIN de modele ale statelor beneficiare. Modelele statelor donatoare sunt noi şi detaliile sunt 
disponibile la cerere (Bradley şi Untiedt, 2009). 
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care explicăm în mod detaliat metodologia noastră privind modelele, rezumatul scurt 
prezentat în anexa 1, precum şi referinţele relevante către publicaţiile academice şi de alt 
tip cuprinse în bibliografie. 
 
 
Sprijinul financiar 

Valoarea contribuţiilor bugetare nete aduse de statele donatoare variază. În loc să analizăm 
valorile absolute exprimate în euro, este mai util să examinăm contribuţiile statelor 
donatoare exprimate ca procent din PNB-ul acestora. De asemenea, este util să analizăm 
încasările din cadrul programelor de coeziune în ceea ce priveşte valoarea acestora ca 
procent din PNB-ul statelor beneficiare. Comparând contribuţiile nete ale statelor donatoare 
cu cele ale statelor beneficiare, reiese o asimetrie atunci când sumele (primite sau plătite) 
sunt exprimate ca procent din PNB-ul naţional. Sumele nete ale statelor donatoare au 
tendinţa de a fi modeste şi sunt cuprinse între valoarea maximă de 0,7 la sută din 
PNB pentru Luxemburg, în anul 2002, şi valoarea minimă de sub 0,1 la sută din 
PNB pentru Danemarca, în anul 2002. În medie, acestea au tendinţa de a se situa cu 
mult sub valoarea de aproximativ 0,5 la sută din PNB anual. În cazul Danemarcei, 
Finlandei, Italiei şi Regatului Unit, aceste state „donatoare” sunt de fapt state 
„beneficiare” în anumiţi ani la începutul perioadei de programare. 

Sumele pentru contribuţiile nete ale statelor beneficiare sunt mai semnificative 
decât cele ale statelor donatoare în ceea ce priveşte valoarea acestora comparativ 
cu PNB-ul şi pot ajunge până la 4 la sută pe an. Principalele state care au beneficiat de 
bugetul UE pe parcursul programului de cheltuieli privind coeziunea 2000-2006 au fost 
Spania, Grecia, Portugalia şi Irlanda. De la extinderile UE din 2004 şi 2007, toate noile 
state membre sunt, de asemenea, beneficiare nete. Totuşi, proporţiile acestora din 
cheltuielile privind coeziunea au avut tendinţa de a fi reduse în primii ani după aderare, 
crescând rapid pe măsura demarării programelor şi procedurilor. Exprimate în termeni 
absoluţi, cheltuielile privind coeziunea pentru UE-15 s-au ridicat la aproximativ 
231 de miliarde de euro pentru perioada de programare 2000-2006. Ţările 
beneficiare nete ale bugetului UE au primit puţin peste 50 la sută din această 
sumă, restul fiind alocat statelor nete donatoare din cadrul UE-15. Cele zece noi 
state membre care au aderat la UE în 2004 au primit 21,3 miliarde de euro pentru perioada 
de programare 2004–2006. 

Deşi fiecare program de cheltuieli privind coeziunea este un plan complex alcătuit din sute 
de proiecte şi măsuri individuale, grupate în cadrul unui număr redus de programe 
operaţionale, acestea trebuie clasificate din nou pentru analiză, cu ajutorul modelelor, în 
trei categorii principale de investiţii economice: infrastructură publică, resurse umane şi 
sprijin pentru întreprinderile private. Procentele medii ale fiecărei categorii economice pe 
parcursul programului 2000-2006, pe teritoriul tuturor ţărilor beneficiare, au fost de 48,5, 
35,9 şi, respectiv, 15,6 la sută din total. 

Pentru perioada de programare 2007-2013, bugetul cheltuielilor privind 
coeziunea a fost majorat la 341,1 miliarde de euro, din care aproximativ trei 
sferturi este alocat ţărilor beneficiare nete (al căror număr a fost mărit pentru a 
include Bulgaria şi România). 
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Impactul asupra statelor beneficiare 

În a doua etapă a analizei noastre trebuie să utilizăm datele referitoare la cheltuielile 
privind coeziunea pentru a exprima în termeni cantitativi impactul programelor de coeziune 
asupra statelor beneficiare pentru perioada 2000-2006, identificând efectele creşterii 
producţiei (PIB) şi ale stimulării cererii de import. Aceste efecte trebuie cunoscute înainte 
de a examina efectele secundare ulterioare asupra statelor donatoare. În analiza noastră, 
facem o distincţie clară între efectele, din punctul de vedere al cererii, ale 
cheltuielilor privind coeziunea pe parcursul punerii în aplicare a programului, şi 
efectele pe termen lung, din punctul de vedere al ofertei, care continuă după 
terminarea programelor. Pe parcursul punerii în aplicare a programelor, acestea 
sporesc producţia şi ocuparea forţei de muncă, în special în sistemele de 
construcţii la scară largă, care constituie un procent ridicat din cheltuielile totale 
privind coeziunea, în majoritatea statelor beneficiare. 

Pe baza analizei modelelor, impactul considerabil al punerii în aplicare se datorează 
efectelor keynesiene de multiplicare ale cheltuielilor3. Din punctul de vedere al cererii, 
aceste efecte revin rapid la zero după finalizarea programelor (şi anume după 2008 în cazul 
perioadei de programare 2000-2006). Cu toate acestea, întrucât rezervele îmbunătăţite ale 
infrastructurii publice, ale capitalului uman şi ale cercetării şi dezvoltării cresc treptat, 
beneficiile din punctul de vedere ale ofertei încep să apară la nivelul producţiei sectoriale 
ridicate şi al productivităţii crescute.  

În capitolul 4 relatăm efectele cheltuielilor privind coeziunea în fiecare din cele paisprezece 
state beneficiare. În privinţa întrebării adresate la tema 2 (cum funcţionează delimitarea 
cerere-ofertă în statele beneficiare?), simulările HERMIN au indicat că impactul durabil, 
după terminarea programelor, a fost producţia crescută în industria prelucrătoare şi în 
serviciile de piaţă, precum şi o productivitate crescută. Programele de investiţii în 
infrastructură sunt realizate de sectorul construcţiilor, dar creşterea durabilă a activităţii în 
acest sector dispare rapid imediat după terminarea programelor. Sectorul agricol şi cel 
guvernamental rămân în general neschimbate, cu excepţia sistemelor de formare 
profesională conduse de stat şi a instituţiilor asociate cu partea FSE a programelor. 

Impactul asupra tuturor statelor beneficiare a fost prezentat în figura 7 din 
capitolul 4, care cuprinde paisprezece serii de patru grafice de ţară, afişând 
următoarele rezultate: 
 

• Cheltuieli privind coeziunea finanţate de CE (exprimate ca procent din PIB) 
 

• Impactul cheltuielilor privind coeziunea asupra PIB-ului (exprimat ca o creştere 
procentuală comparativ cu baza de non-cheltuieli) 

 
• Impactul cheltuielilor privind coeziunea asupra ocupării forţei de muncă (exprimat ca 

o creştere procentuală comparativ cu baza de non-cheltuieli) 
 

• Impactul cheltuielilor privind coeziunea asupra balanţei comerciale nete (exprimat ca 
procent din PIB, diferenţa faţă de baza de non-cheltuieli) 
 

                                                 
3  Din punctul de vedere al cererii, impactul punerii în aplicare a cheltuielilor privind coeziunea este similar cu 

obiectivele eforturilor recente de a stimula economiile afectate de recesiunea globală. Cu toate acestea, la baza 
activităţii UE se află impactul pe termen lung, din punctul de vedere al ofertei, asupra programelor de 
coeziune. 
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Luând Estonia drept exemplu reprezentativ, figura 7, tabelul (a) arată că alocarea 
cheltuielilor privind coeziunea, finanţate de CE, în economia estoniană a fost de 0,57 la sută 
din PIB în primul an, 2004, şi a crescut treptat la 1,11 la sută din PIB în ultimii ani. Tabelul 
(b) indică impactul cheltuielilor privind coeziunea asupra PIB-ului, pe baza simulării model 
HERMIN. În primul an, impactul a fost de doar 0,6 la sută, şi anume nivelul PIB-ului a 
crescut cu 0,65 la sută peste valoarea de referinţă (nicio politică). Pe măsură ce programul 
a fost pus în aplicare treptat, impactul asupra PIB-ului a crescut, atingând nivelul maxim de 
2,58 la sută în ultimul an 2008. În această etapă, se presupune că toate cheltuielile privind 
coeziunea s-au încheiat (să ne reamintim că analizăm programul 2000-2006, în mod izolat 
faţă de oricare altul). Odată cu încheierea finanţării, se înregistrează o reducere bruscă a 
creşterii nivelului PIB-ului. Cu toate acestea, datorită efectelor secundare din punctul de 
vedere al ofertei, se înregistrează beneficii durabile asupra PIB-ului, care sunt însă de 
dimensiuni mai reduse. Până în anul 2015, şi anume la şapte ani după încheierea 
programului de cheltuieli 2000-2006, creşterea nivelului PIB-ului este încă de aproximativ 
0,77 la sută. Tabelul (c) indică impactul asupra ocupării totale a forţei de muncă, care pare 
să urmeze acelaşi profil ca şi impactul asupra PIB-ului, însă amploarea sa este redusă 
aproape la jumătate. 
 
Cel mai bun rezumat al modului în care producţia din statele beneficiare va fi 
afectată de programele de cheltuieli privind coeziunea este oferit de aşa-numitul 
multiplicator „cumulativ”. Acesta se calculează pentru orice an specific, adunând 
toate creşterile anterioare ale PIB-ului care s-au datorat cheltuielilor privind 
coeziunea şi împărţindu-le la amploarea cheltuielilor privind coeziunea acumulate 
(exprimate ca procent din PIB). Pe parcursul anilor de punere în aplicare a programului, 
creşterea PIB-ului se datorează alocării cheltuielilor privind coeziunea. Totuşi, la finalizarea 
programului, la 31 decembrie 2008, se înregistrează în continuare beneficii din punctul de 
vedere al ofertei în ceea ce priveşte creşterea PIB-ului, dar nu se mai alocă fonduri. 
 
În figura 1 de mai jos indicăm multiplicatorii cumulativi în formă sintetizată 
pentru toate cele paisprezece state beneficiare, pentru anul 2020.4 Putem împărţi 
aceste rezultate în trei grupe, pe baza unui clasament în funcţie de valoarea 
multiplicatorilor cumulativi: 
 
Valori ridicate (peste 3,0): IE (4,0), ES (3,3), CZ (3,3) şi MT (3,1) 
 
Valori medii (2,5 - 3,0): SK (2,8), EL (2,8), EE (2,8), PT(2,6), PL (2,5) 
 
Valori scăzute (sub 2,5): LT (2,4), HU (2,4), SI (2,2), CY (2,2), LV (1,9) 

                                                 
4  Anul 2020 este ultimul an al acestor simulări. Acesta ne permite să surprindem consecinţele pe termen lung ale 

cheltuielilor privind coeziunea. 
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Figura 1: Multiplicatori cumulativi pentru statele beneficiare: 2020  
(Programul de cheltuieli privind coeziunea 2000-2006) 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

IE ES CZ MT SK EL EE PT PL HU LT SI CY LV
 

Pe baza ipotezelor comune privind amploarea mecanismelor efectelor secundare, 
aceasta sugerează că unele state beneficiare au transpus mai eficient decât altele 
cheltuielile privind coeziunea, într-o producţie crescută. Statele care înregistrează 
multiplicatorii cei mai ridicaţi sunt cele mai eficiente. Pe măsură ce multiplicatorul 
scade, o parte din ce în ce mai scăzută din cheltuielile privind coeziunea se transformă în 
producţie crescută, apărând fie ca un stimul din punctul de vedere al cererii, în timpul 
perioadei de punere în aplicare care se încheie după 2008, fie ca o creştere a cererilor de 
import. Cu toate acestea, analiza noastră sugerează că în toate cazurile, o alocare de 
un procent din PIB sub formă de cheltuieli privind coeziunea va genera un profit 
de cel puţin doi la sută din PIB pe termen lung, în special, ca urmare a efectelor 
secundare din punctul de vedere al ofertei asupra producţiei şi productivităţii. 
 
Un aspect final cu privire la determinarea cantitativă a impactului cheltuielilor 
privind coeziunea este că amploarea corespunzătoare a parametrilor cruciali ai 
efectelor secundare (şi anume amploarea efectelor secundare benefice legate de 
îmbunătăţirea rezervelor infrastructurii fizice, a capitalului uman şi a cercetării şi 
dezvoltării) nu poate fi cunoscută cu exactitate. Valorile noastre selectate sunt 
reprezentative pentru valorile medii întâlnite în publicaţiile internaţionale, care se 
bazează rareori pe cercetări realizate în statele beneficiare. Încă nu există astfel de 
cercetări disponibile în noile state membre. Într-adevăr, modelele HERMIN se situează 
deseori în rândul primelor modele de acest tip în unele dintre noile state membre, care sunt 
potrivite pentru a fi utilizate în analiza profundă a politicilor structurale şi în previziunile pe 
termen mediu. Prin urmare, trebuie să analizăm sensibilitatea rezultatelor noastre faţă de 
variaţiile dimensiunilor parametrilor. O astfel de analiză indică un fapt evident: cu cât 
efectele secundare sunt mai mari, cu atât efectele din punctul de vedere al ofertei 
asupra statelor beneficiare sunt mai mari. 
 
Revenind la întrebarea adresată la tema 3 (Cum ajunge creşterea importurilor să 
stimuleze exporturile în statele donatoare?), simulările realizate cu modelele 
HERMIN au arătat că în fiecare caz, balanţa comercială netă s-a deteriorat pe 
măsură ce programele de cheltuieli privind coeziunea au fost puse în aplicare. 
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Totuşi, am subliniat că acest lucru nu ar trebui interpretat ca fiind rezultatul unei creşteri a 
consumului, indusă de cheltuielile privind coeziunea. Programele efective de cheltuieli 
privind coeziunea implică proiecte de investiţii care generează cereri crescute de bunuri de 
capital de la producător (iniţial), precum şi de bunuri de consum, după ce lucrătorii au 
cheltuit salariile. 
 
Simulările HERMIN redresează deteriorarea balanţei comerciale nete din ţara beneficiară în 
timpul punerii în aplicare, atunci când fondurile contribuie la plata importurilor, iar 
activităţile de investiţii finalizate care rezultă produc un beneficiu durabil în ceea ce priveşte 
numărul mai mare şi calitatea mai bună a drumurilor şi forţa de muncă mai productivă şi 
mai calificată. După finalizarea programelor, balanţa comercială netă a economiilor 
beneficiare revine la un surplus, comparativ cu situaţia în care nu ar fi existat finanţare. 
Este important de subliniat că, chiar în perioada ulterioară programului, majoritatea 
economiilor beneficiare vor continua să înregistreze un deficit comercial net considerabil 
pentru o anumită perioadă. Însă simulările HERMIN sugerează că ameliorarea, din 
punctul de vedere al ofertei, a serviciilor industriale şi de piaţă poate susţine o 
rată mai ridicată a cererii de import din statele donatoare mai mari, mai 
dezvoltate. În vederea integrării comerciale rapide în cadrul pieţei unice 
europene, o mare parte a acestui comerţ viitor va consta în bunuri de producţie şi 
în produse intermediare, nu doar în bunuri finale sau de consum. 
 
În prezent, acest fenomen apare în simulările HERMIN sub forma unei cereri 
susţinute mai mari de exporturi în ţările donatoare, întrucât statele beneficiare au 
o expunere comercială semnificativă faţă de statele donatoare. Bineînţeles, pe 
măsură ce statele beneficiare se dezvoltă, acestea vor fi capabile, de asemenea, 
să concureze într-un mod mai eficient cu statele donatoare. Simulările HERMIN 
sugerează că aceasta pare să devină o situaţie în beneficiul ambelor părţi, în care 
statele donatoare şi cele beneficiare continuă să câştige. Pe măsură ce 
convergenţa are loc, cel puţin la nivel naţional, balanţa dintre „donatorii neţi” şi 
„beneficiarii neţi” va deveni mai echitabilă. 
 
Putem ilustra acest proces folosind, din nou, Estonia drept exemplu. Din figura 7, tabelul 
(d) pentru Estonia, observăm că balanţa comercială s-a deteriorat cu aproape 0,8 la sută 
(balanţa comercială fiind exprimată ca procent din PIB). Această deteriorare a continuat şi 
a crescut, atingând 1,2 la sută din PIB în anul 2007 şi rămânând ridicată la valoarea de 1 la 
sută din PIB în 2008. Imediat după terminarea programului 2000-2006 la sfârşitul lui 2008, 
deteriorarea balanţei comerciale cauzate de cheltuielile privind coeziunea dispare, iar 
potenţialul ameliorat de rezerve al economiei indică faptul că există o îmbunătăţire modestă 
a balanţei comerciale de aproximativ 0,4 la sută din PIB în perioada de după terminarea 
programului. 
 
Impactul asupra balanţelor comerciale nete a fost indicat pentru toate cele 
paisprezece state beneficiare în diagramele din figura 7 de la capitolul 4. În fiecare 
caz, balanţa comercială se deteriorează pe parcursul etapei de punere în aplicare (2000-
2008), pe măsură ce investiţiile efective sunt demarate, iar capitalul şi alte bunuri şi servicii 
sunt importate, în cazurile în care acestea nu sunt produse la nivel local. Bineînţeles, 
această cerere crescută de importuri din partea statelor beneficiare poate fi potenţial 
satisfăcută de orice ţară din lume, nu doar de exporturile crescute din cele unsprezece state 
donatoare. Sumele care provin efectiv din exporturile statelor donatoare sunt determinate 
de expunerea comercială existentă a statelor beneficiare faţă de cele donatoare, care este 
sintetizată în figura 2, reprodusă din capitolul 3. 
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Figura 2: Procentul din exporturile totale ale statelor donatoare care le revine 
statelor beneficiare (2007) 
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În consecinţă, statele donatoare care au o expunere comercială ridicată faţă de 
statele beneficiare (în special Germania, Franţa şi Italia) vor fi probabil 
beneficiarele cererii crescute de importuri provenind din statele beneficiare. 
Desigur, comerţul este un proces bidirecţional. Pe măsură ce economiile statelor beneficiare 
încep să beneficieze de pe urma ameliorărilor, din punctul de vedere al ofertei, legate de 
cheltuielile privind coeziunea, acestea, la rândul lor, sunt susceptibile de a exporta mai mult 
către statele donatoare. Într-adevăr, am arătat în capitolul 3 că statele donatoare au 
constituit un procent mult mai mare al pieţelor de export pentru statele beneficiare decât 
au reprezentat statele beneficiare pentru cele donatoare. Prin urmare, impactul net asupra 
comerţului statelor beneficiare şi donatoare este cel care contează. Analiza noastră a 
indicat că toate statele beneficiare înregistrează deficit comercial (comparativ cu situaţia în 
care nu există cheltuieli privind coeziunea) pe parcursul punerii în aplicare a programului şi 
că acesta se transformă într-un surplus comercial net (din nou, comparativ cu situaţia în 
care nu există cheltuieli privind coeziunea). 
 
Putem să sintetizăm aceste lucruri în felul următor. În special în perioada de punere în 
aplicare a programului 2000-2006, cheltuielile privind coeziunea servesc la 
creşterea cererii de import din partea statelor beneficiare. Pe măsură ce fondurile 
sunt absorbite, cererea din economia beneficiară depăşeşte oferta şi aceasta 
apare ca o deteriorare a balanţei comerciale. Cererea are tendinţa să reacţioneze 
imediat, ceea ce înseamnă că trebuie să treacă o anumită perioadă pentru ca 
procesele care ameliorează perspectiva ofertei să funcţioneze, pe măsură ce 
economia se restructurează. Principalul element al acestei restructurări ia forma 
unei capacităţi crescute în ceea ce priveşte serviciile industriale şi de piaţă, 
precum şi a unei productivităţi mai ridicate. Sumele sintetizate pentru fiecare stat 
beneficiar au fost prezentate în figura 7. 
 
După finalizarea cheltuielilor privind coeziunea la sfârşitul lui 2008, stimulul din punctul de 
vedere al cererii dispare şi rămâne doar ameliorarea pe termen lung din punctul de vedere 
al ofertei. Acestea sunt rezultatul beneficiilor efectelor secundare care provin din rezervele 
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îmbunătăţite ale infrastructurii fizice, ale resurselor umane şi cercetării şi dezvoltării ce au 
fost finanţate pe parcursul perioadei 2000-2008 prin intermediul fluxului de cheltuieli 
privind coeziunea. Deşi aceste „rezerve” se depreciază încet în timp, beneficiile lor 
secundare sunt durabile, chiar dacă modeste. 
 
Analiza noastră se referă la impactul perioadei de programare 2000-2006, care continuă 
până la sfârşitul lui 2008 în temeiul aşa-numitei reguli „n+2”. Actuala perioadă de 
programare 2007-2003 a început în ianuarie 2007 şi s-a suprapus pe ultimii doi („n+2”) ani 
ai perioadei de programare anterioare. Cheltuielile privind coeziunea din cadrul acestui 
program actual reiau, de obicei, lucrurile din punctul în care au fost lăsate de proiectele 
anterioare. În anexa 2 din raportul nostru prezentăm un rezumat al analizei impactului 
celor două perioade de programare, 2000-2006 şi 2007-2013, privite în general ca un 
program unic de cheltuieli privind coeziunea care se va desfăşura din 2000 până în 2015. 
Modelele impactului sunt foarte similare cu cele din programul 2000-2006. Însă programul 
actual este direcţionat în mod foarte specific către noile state membre, a căror orientare 
comercială spre statele donatoare are tendinţa să difere faţă de cea a vechilor state 
beneficiare (Grecia, Irlanda, Portugalia şi Spania). 
 
 
Efecte secundare asupra statelor donatoare 

 
În ceea ce priveşte tema 1: Care este impactul asupra PIB-ului statelor donatoare 
care provine din efectele secundare ale cheltuielilor privind coeziunea?, subliniem 
că orice astfel de impact va fi trecător, în cel mai bun caz. Am arătat că există un 
impact pe termen mediu asupra nivelului activităţii din statele beneficiare (PIB, 
ocuparea forţei de muncă, productivitate etc.), însă nu există un impact pe termen 
lung asupra ratei de creştere a statelor beneficiare. Prin urmare, orice efect 
secundar din statele beneficiare va produce, de asemenea, un impact pe termen 
mediu, iar nu un impact de creştere asupra statelor donatoare. 
 
Simulările noastre bazate pe HERMIN sugerează că în anii punerii în aplicare a programelor 
de cheltuieli privind coeziunea, există un impact pozitiv al efectelor secundare care duc la 
creşterea comerţului din statele beneficiare către statele donatoare. Totuşi, acesta este mai 
mult decât compensat de impactul negativ asupra economiilor donatoare ce provine din 
faptul că acestea trebuie să finanţeze contribuţia bugetară prin majorarea impozitelor. În 
simulările noastre, am finanţat contribuţia la bugetul UE din statele donatoare prin 
perceperea unui impozit. De asemenea, am fi putut să reducem cheltuielile publice din 
statul donator printr-o sumă suficientă pentru a finanţa contribuţia bugetară. Impactul 
economic negativ asupra economiei donatoare este, în mare parte, similar în ambele cazuri. 
 
Toate efectele asupra statelor donatoare sunt prezentate în capitolul 5, figura 14, 
unde putem vedea exact modul în care sunt afectate PIB-ul şi ocuparea forţei de 
muncă în statele donatoare. Este evident că anumite state donatoare beneficiază 
de efectele secundare indirecte mai mult decât altele. De exemplu, Franţa, Regatul 
Unit şi Italia nu au înregistrat efecte negative semnificative asupra creşterii sau 
ocupării forţei de muncă pe parcursul programului de cheltuieli privind coeziunea 
2000-2006, nici în timpul punerii în aplicare (când trebuiau să aducă contribuţii nete la 
buget), nici după punerea în aplicare (când se presupune că s-a încheiat contribuţia 
bugetară). 
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Pe de altă parte, Ţările de Jos şi Luxemburg au suferit un impact negativ asupra 
PIB-ului şi ocupării forţei de muncă în perioada 2000-2008, când se presupune că 
au adus contribuţii nete la bugetul UE. Acest lucru s-a datorat mai multor factori 
combinaţi: valoarea contribuţiei bugetare, structura acestor două economii şi 
orientarea comercială către principalele state beneficiare din Europa de Est şi de 
Sud. Cu toate acestea, chiar şi în cazul Olandei, unde impactul negativ asupra 
PIB-ului a fost cel mai mare, nivelul PIB-ului a fost redus doar cu cel mult 
aproximativ 0,8 dintr-un punct procentual. Impactul din celelalte state donatoare 
se situează între două extreme: pe de o parte Franţa şi, pe de altă parte, Olanda. 
 
Revenind la întrebarea adresată la tema 5: Câte locuri de muncă din statele 
donatoare depind de programele de cheltuieli privind coeziunea?, în capitolul 5 
subliniem faptul că problema dependenţei de locul de muncă în statele donatoare 
şi legătura acesteia cu programele de cheltuieli privind coeziunea trebuie 
abordată cu atenţie. Trebuie să facem distincţia între cifrele totale ale ocupării 
forţei de muncă din economia statului donator sau din anumite sectoare ale 
economiei, şi ocuparea specifică a forţei de muncă în activităţile legate de 
sectoarele implicate în comerţul cu statele beneficiare. Astfel, chiar şi în cazul 
Olandei, unde s-a constatat că impactul global asupra ocupării totale a forţei de 
muncă a fost negativ [a se vedea figura 14, tabelul (d)], încă este probabil să 
existe locuri de muncă specifice care depind de efectele secundare ale 
cheltuielilor privind coeziunea în această ţară. Cu toate acestea, impactul global 
este negativ. Chiar şi în cazul Franţei, unde impactul global al efectelor secundare 
din cheltuielile privind coeziunea şi cerinţa de finanţare bugetară asupra 
numărului total de persoane angajate a fost pozitiv, este posibil să existe unele 
locuri de muncă ameninţate de comerţul cu statele beneficiare şi unele locuri de 
muncă care sunt afectate negativ de nevoia de creştere a ratei impozitului 
individual pe venit pentru a finanţa contribuţia la bugetul UE. 
 
Rezultatele care influenţează macro-întrebarea finală ridicată de tema 6: Care 
este efectul transferurilor cheltuielilor privind coeziunea asupra fluxurilor de 
numerar? sunt interpretate în funcţie de trei măsuri: balanţa comercială netă, 
balanţele financiare din sectorul public şi profiturile din sectorul corporatist. 
Rezultatele impactului asupra tuturor acestor măsuri sunt prezentate în figura 20 
din capitolul 5. Utilizând Germania drept exemplu tipic, impactul cheltuielilor privind 
coeziunea (impactul net al finanţării contribuţiei bugetare şi impactul efectelor secundare 
ale comerţului din statele beneficiare) asupra balanţei comerciale nete din Germania este 
pozitiv în mod uniform, dar creşte numai cu o valoare maximă de 0,2 la sută din PIB (în 
2004). Impactul asupra finanţelor publice este, de asemenea, redus şi arată că cerinţa de 
împrumut guvernamental, exprimată ca procent din PIB, a crescut uşor pentru anii 2000-
2008 şi a scăzut uşor după aceea (ambele comparativ cu situaţia de referinţă în care nu ar 
exista politici). Creşterea cea mai mare a fost înregistrată în anul 2003, dar a fost de numai 
0,1 la sută. În cele din urmă, profiturile corporatiste au scăzut uşor în perioada 2000-2008 
şi s-au ameliorat ulterior. Având în vedere amploarea redusă a acestor efecte, este dificil să 
tragem concluzii ferme şi convingătoare cu privire la tema 6, cu excepţia afirmaţiei că 
impactul asupra fluxurilor de numerar este minor şi probabil se situează în 
limitele oricărei marje de eroare din jurul structurii şi funcţionării modelelor 
HERMIN. Concluzii similare se aplică şi în cazul celorlalte zece state donatoare. 
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În concluzie, afirmăm că în cazul a nouă din statele donatoare (cu excepţia 
Franţei şi a Regatului Unit), costul susţinerii programelor de cheltuieli privind 
coeziunea în statele beneficiare reprezintă o povară redusă în ceea ce priveşte 
pierderea înregistrată de PIB şi de ocuparea forţei de muncă, o cerinţă de 
împrumut în sectorul public puţin mai ridicată şi profituri corporatiste mai mici pe 
parcursul anilor de punere în aplicare 2000-2008, dar o balanţă comercială uşor 
ameliorată. În cazurile excepţionale ale Franţei şi Regatului Unit, acest impact este în 
general pozitiv, chiar şi pe parcursul perioadei de punere în aplicare. În anii de după 
punerea în aplicare, începând cu 2008, toate aceste efecte devin pozitive, dar au o 
amploare redusă. Aşadar, există efecte redistributive legate de susţinerea programelor de 
cheltuieli privind coeziunea. Acest proces duce într-adevăr la un transfer modest de resurse 
de la statele donatoare către cele beneficiare. 
 
 
Problema micro-impactului 

Tema 4 adresează întrebarea: Care este procentul contractelor importante de 
achiziţii publice ce au fost acordate întreprinderilor din statele donatoare? Pentru 
a răspunde, trebuie să avem acces la date privind contractanţii individuali şi ţara 
de origine a acestora. În urma investigaţiilor ample la nivelul Comisiei, la nivel 
naţional şi chiar regional, în statele donatoare şi cele beneficiare, a trebuit, în cele 
din urmă, să concluzionăm că datele referitoare la contractanţii individuali nu 
sunt înregistrate sau publicate. Un motiv al lipsei de date este următorul: contractanţii 
individuali nu sunt priviţi ca beneficiari ai cheltuielilor UE privind coeziunea şi toate 
contractele sunt acordate de numeroase niveluri diferite ale administraţiilor naţionale şi 
locale. Îmbunătăţirile aduse colectării de date din perioada actuală de programare, 2007-
2013, au soluţionat doar parţial această lipsă de date. S-a dovedit a fi imposibil, având în 
vedere constrângerile de timp şi bugetare ale contractului, să se realizeze un sondaj 
separat pentru a strânge aceste date. 

Totuşi, chiar şi cunoaşterea naţionalităţii principalilor contractanţi ne-ar oferi 
foarte puţine informaţii legate de beneficiile financiare probabile pentru 
contractantul respectiv sau pentru ţara de origine. Trebuie să se ţină cont de 
analiza tuturor activităţilor de subcontractare, deoarece multe dintre acestea pot 
proveni din statul beneficiar în care este pus în aplicare proiectul. Această situaţie 
nesatisfăcătoare trebuie soluţionată printr-o colectare mai sistematică a datelor la 
nivelul proiectului, atât ca parte a analizei costuri-beneficii a proiectului, cât şi 
pentru a identifica firmele care beneficiază, în cele din urmă, de proiectele 
finanţate din cheltuielile privind coeziunea. 

 
 
Recomandări 

Recomandările noastre sunt legate de diferite etape ale analizei, începând cu lipsa 
generală a evaluării impactului cheltuielilor privind coeziunea la nivelul 
proiectului sau la nivel microeconomic. Macro-evaluările depind, în mod crucial, de 
accesul la informaţiile privind detaliile asupra modului în care programele politicii de 
coeziune sunt planificate şi puse în aplicare, precum şi privind cunoştinţele legate de 
calitatea unei serii de proiecte reprezentative din fiecare din cele trei categorii economice 
de investiţii. Pericolul este că programele concepute în mod nesatisfăcător şi criteriile 
inadecvate de selecţie a proiectelor vor produce un macro-impact al programelor, care este 
limitat în mare parte la perioada de punere în aplicare şi aduce beneficii reduse sau 
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inexistente din punctul de vedere al ofertei pe termen lung. Recomandăm cu convingere ca 
o astfel de analiză să facă parte, în mod oficial, din procedurile viitoare de aplicare şi 
executare a programelor, şi să fie realizată în temeiul unor orientări formalizate stabilite de 
Comisie. 
 
O recomandare strâns legată de aceasta se referă la cerinţa de a se permite 
identificarea contractanţilor individuali care sunt selectaţi pentru a realiza 
proiecte importante de achiziţii publice, în special în domeniile infrastructurii 
fizice şi sistemelor principale de formare profesională. Faptul că nu am reuşit să 
răspundem la întrebarea adresată la tema 4 se datorează lipsei totale a acestor date în 
domeniul public. Recomandăm ca autorităţilor de gestionare din toate statele beneficiare să 
li se ceară să justifice prin documente principalii contractanţi selectaţi pentru a realiza orice 
proiect important de achiziţii publice referitor la ţara de origine a acestora şi să solicite ca 
aceşti principali contractanţi să identifice şi să declare porţiunea din bugetul proiectului care 
este alocată subcontractanţilor, a căror identitate naţională ar trebui, de asemenea, 
înregistrată. Numai în acest mod am putea să începem să măsurăm modalitatea efectivă de 
distribuire a beneficiilor din cheltuielile privind coeziunea în rândul statelor donatoare şi 
beneficiare pentru proiectele importante de achiziţii publice. Cumulativ, cele două 
recomandări menţionate mai sus ar extinde în mare măsură baza de cunoştinţe pusă la 
dispoziţia comisiei, întrucât aceasta realizează supravegherea programelor de cheltuieli 
privind coeziunea. 
 
Următoarea noastră recomandare este legată de modul în care diferitele 
programe de cheltuieli privind coeziunea au fost analizate în mod izolat unele faţă 
de altele în trecut. În raportul nostru, ni s-a solicitat să realizăm, în primul rând, o analiză 
ex-post a impactului programului 2000-2006, a cărui perioadă de punere în aplicare a 
cuprins anii 2000-2008. Aceasta este o abordare foarte nesatisfăcătoare şi neştiinţifică, 
antrenată de cerinţele administrative pentru a explica în mod oficial bugetele alocate în 
fiecare perioadă de programare în parte. În realitate, diferitele runde de cheltuieli 
privind coeziunea nu sunt izolate unele faţă de altele în practică, ci reprezintă o 
succesiune treptată de proiecte de investiţii strâns legate unele de altele, multe 
dintre acestea întinzându-se de-a lungul mai multor perioade de planificare. 
Recomandăm ca toate studiile de impact viitoare să acorde o mare atenţie 
continuităţii dintre programele de cheltuieli privind coeziunea din trecut şi cea din 
prezent. Un exemplu care ilustrează importanţa acestui lucru a fost situaţia în care am 
examinat consecinţele succesive ale perioadelor de programare 2000-2006 şi 2007-2013 în 
privinţa beneficiilor efectelor secundare în cazul Germaniei. În mod izolat, s-a constatat un 
impact negativ al programului 2000-2006 asupra Germaniei pe parcursul anilor de punere 
în aplicare 2000-2008, iar acest impact a devenit pozitiv doar în perioada de după punerea 
în aplicare. Dacă am fi analizat în mod izolat impactul perioadei de programare 2007-2013, 
s-ar fi constatat un rezultat similar. Cu toate acestea, când am lansat ambele programe în 
mod succesiv, impactul a rămas pozitiv pentru Germania, chiar în etapa punerii în aplicare 
a programului 2007-2013 (şi anume anii 2009-2015) atunci când s-au realizat contribuţiile 
bugetare. 
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În cele din urmă, facem o recomandare mai amplă bazată pe faptul că impactul 
efectelor secundare din cheltuielile privind coeziunea asupra statelor donatoare 
este atât de redus încât există riscul ca aceste programe să poată fi privite ca 
fiind lipsite de importanţă pentru statele donatoare. Ar fi mai logic să studiem 
impactul cheltuielilor privind coeziunea în cadrul contextului mai larg al extinderii 
progresive a pieţei unice europene şi al perspectivelor adoptării monedei euro de 
către noile state membre, probabil pe parcursul actualei perioade de programare. 
Atunci când se adresează întrebarea: „care este impactul cheltuielilor privind coeziunea, în 
mod izolat faţă de orice alte schimbări?”, impactul se dovedeşte a fi relativ redus. Cu toate 
acestea, studiul separat al programelor de cheltuieli privind coeziunea prezintă riscul 
omiterii beneficiilor mai extinse care provin din creşterea performanţelor competitive ale 
statelor beneficiare. În special, aceasta poate conduce la neglijarea oportunităţilor ce oferă 
legături mai strânse, benefice reciproc între statele beneficiare şi cele donatoare, sub formă 
de investiţii mobile la nivel internaţional, sub-rezerve specializate, migraţia lucrătorilor cu 
expertiză şi experienţă specifică, alături de impactul mai direct în ceea ce priveşte creşterea 
cererii de import pe care am examinat-o în prezentul raport. 


