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statele membre din apartenența lor la UE și de la bugetul UE, iar unele opțiuni de reformă a
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SINTEZĂ
Parlamentul European (PE) a încheiat un contract cu Blomeyer & Sanz la 6 decembrie 2019 pentru un
studiu analitic privind modul în care fondurile UE pot combate decalajele economice în Uniunea
Europeană (UE).
Acest studiu își propune să ofere date și analizele conexe pe tema soldului bugetar operațional, a
deficiențelor și limitărilor acestuia și să furnizeze dovezi ale rezultatelor pozitive pe care statele membre
le obțin din apartenența la UE, indiferent de soldul lor bugetar operațional.
Această sinteză prezintă pe scurt principalele concluzii.
Probleme și limitări asociate viziunii bazate pe pozițiile nete
Atunci când evaluează beneficiile pe care le obțin de la bugetul UE, statele membre se concentrează în
principal pe pozițiile lor individuale nete (soldurile nete operaționale), adică soldul net dintre
contribuțiile lor naționale și fondurile primite de la bugetul UE. Utilizarea soldurilor nete operaționale
ca indicator principal prezintă însă mai multe probleme și limitări, deoarece neglijează beneficiile
indirecte asociate cu cheltuielile UE și apartenența la UE, pe lângă fluxurile financiare propriu-zise din
bugetul UE.

In % of EU GNI

În loc să se concentreze asupra maximizării beneficiilor pe care le poate genera bugetul UE pentru
Uniune în ansamblu și, prin urmare, pentru fiecare dintre statele membre, acestea se axează în principal
fie pe minimizarea pozițiilor nete negative, fie pe maximizarea celor pozitive. Astfel, concepția bazată
pe pozițiile nete reprezintă un obstacol pentru un buget al UE orientat spre viitor deoarece
distrage atenția statelor membre de la provocările pe termen lung cu care se confruntă UE, cum ar fi
schimbările climatice, migrația, transformările digitale sau inegalitățile persistente între regiuni și în
ceea
ce
privește
distribuția
veniturilor.
Dimensiunea bugetului UE ca procent din venitul national brut
Concentrarea pe pozițiile
1,4
0,03
0,03
nete duce la conceperea
0,03
0,02
0,03
1,2
0,03
unui buget UE care nu
1
dispune nici de o
structură și nici de un
0,8
volum adecvate pentru a
1,25
0,6
1,13
1,12
1,11
1,09
face
față
acestor
1
0,4
provocări. În ceea ce
privește
structura,
0,2
cheltuielile
pentru
0
Ø 1993-1999 Ø 2000-2006 Ø 2007-2013 Ø 2014-2020 Ø 2014-2020 Ø 2021-2017
agricultură și coeziune au
EU 27
dominat cadrul financiar
Commitments ceiling in % of EU GNI
European Development Fund
multianual (CFM), iar
această tendință va continua cel mai probabil în următorul CFM. În ceea ce privește volumul,
comparând venitul național brut (VNB) al UE din fiecare CFM putem observa că bugetul disponibil
pentru UE a scăzut pe termen lung, după cum o ilustrează figura de mai sus. Mai mult, modul de
gândire bazat pe pozițiile nete impune țărilor contributoare nete să solicite rabaturi pentru a-și
limita pozițiile nete negative. Aceste rabaturi fac ca sistemul de finanțare al UE să fie complex și
netransparent și încalcă principiul capacității de plată. De asemenea, rabaturile nu sunt corelate în mod
sistematic cu dimensiunea pozițiilor nete ale statelor membre și nu sunt acordate tuturor statelor
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membre contributoare nete. Nu în ultimul rând, logica pozițiilor nete complică negocierile asupra
CFM, făcând din ce în ce mai dificilă ajungerea la un acord. La rândul său, acest lucru generează
întârzieri în adoptarea CFM pentru următoarea perioadă de șapte ani, ceea ce ar putea împiedica
implementarea diverselor programe ale UE.
Există o serie de beneficii pentru statele membre care decurg din calitatea de membru al UE, în plus de
fluxurile financiare propriu-zise, care sunt complet neglijate în logica pozițiilor nete. Politicile UE
coordonate și finanțate de UE înlocuiesc sau completează acțiunile statelor membre individuale,
creând o valoare adăugată europeană suplimentară care nu este ilustrată de pozițiile nete. De
exemplu, un studiu realizat de Bertelsmann Stiftung (2013) a arătat că înlocuirea misiunilor diplomatice
ale statelor membre din țări terțe de o ambasadă europeană ar putea crea economii cuprinse între 420
de milioane EUR și 1,3 miliarde EUR pe an. Prin integrarea forțelor terestre europene ar putea fi create
economii cuprinse între 3 și 9 miliarde EUR pe an. Fuest și Pisani-Ferry (2019) identifică o serie de
domenii precum relațiile economice externe, atenuarea schimbărilor climatice, suveranitatea digitală,
cooperarea pentru dezvoltare și asistența financiară acordată țărilor terțe sau politica în domeniul
migrației și protecția refugiaților care ar putea duce la dezvoltarea de bunuri publice europene.
O altă limitare este aceea că pozițiile nete nu spun nimic despre structura transferurilor primite de
fiecare stat membru de la bugetul UE și nici despre eficacitatea și rezultatele acestora. De
exemplu, Bachtrögler et al. (2019) subliniază că efectele în materie de productivitate și de ocupare a
forței de muncă ale finanțării firmelor industriale din fondurile de coeziune variază între regiuni și
statele membre, ceea ce nu este însă surprins în pozițiile nete. Mai mult, înlocuirea resurselor proprii
actuale (contribuții realizate în principal de statele membre) cu surse alternative de venituri care ar
contribui la politici importante ale UE (cum ar fi resursele proprii „verzi”) ar crea beneficii pentru statele
membre și pentru UE în ansamblu, ceea ce nu ar fi reflectat în pozițiile nete. De aceea, pozițiile nete
ignoră și anumite aspecte legate de calitate în ceea ce privește veniturile UE.
În plus, accentul pe pozițiile nete exclude total beneficiile indirecte ale bugetului UE de care s-ar
putea bucura statele membre. Studiile arată că nu numai beneficiarii direcți, ci și UE în ansamblu,
beneficiază de politica de coeziune. De exemplu, un studiu comandat în 2017 de Ministerul pentru
Dezvoltare Economică din Polonia estimează beneficiile oferite statelor membre UE-15 din transferurile
realizate în cadrul fondurilor de coeziune în țările V4 (Republica Cehă, Ungaria, Polonia și Slovacia) la
96,6 miliarde EUR, atingând astfel aproximativ 80 % din contribuția totală a UE-15 la finanțarea punerii
în aplicare a politicii de coeziune în țările V4, anume de 120 de miliarde EUR. Cele mai multe beneficii
sunt sub formă de beneficii indirecte la export, majoritatea fiind obținute de principalii parteneri
comerciali ai V4, adică Austria, Germania, Italia, Țările de Jos și Franța. În plus, există beneficii directe
pentru întreprinderile din UE-15 sau pentru grupurile de capital cu sediul în UE-15 care dețin firme ce
operează în țările V4. Principalii beneficiari ai acestor beneficii directe sunt Germania, Spania, Austria,
Franța și Italia. Analiza noastră proprie prezentată în acest studiu indică și faptul că societățile-mamă
cu sediul în statele membre mai dezvoltate pot profita într-adevăr considerabil în mod indirect (de
exemplu, prin decontări interne în cadrul grupului corporativ) din cofinanțarea Fondului european de
dezvoltare regională asigurată pentru investițiile realizate de filialele lor în țări beneficiare ale politicii
de coeziune. De asemenea, există o serie de externalități pozitive pentru statele membre UE-15. Aceste
externalități rezultă din sprijinirea antreprenoriatului și inovării, a infrastructurii de transport, a
universităților și a protecției mediului prin intermediul politicii de coeziune în țările V4. De exemplu,
Volkswagen Slovacia, filială a companiei germane Volkswagen AG, s-a bucurat de o serie de
externalități pozitive din politica de coeziune și din proiectele finanțate de UE în Slovacia. Externalitățile
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pozitive au fost induse de evoluțiile în domeniul infrastructurii finanțate de UE, ceea ce a condus la
reducerea costurilor de transport și la o mai bună accesibilitate a furnizorilor săi; de centrele de
cercetare și sprijin în domeniul educațional care furnizează întreprinderii Volkswagen Slovacia forță de
muncă calificată și specializată și asigură colaborarea în materie de cercetare și dezvoltare; și de
finanțarea directă a UE acordată furnizorilor Volkswagen și chiar Volkswagen Slovacia, ceea ce a condus
la o mai bună eficacitate a acestor întreprinderi și a angajaților lor.
O altă limitare a pozițiilor nete este că acestea nu cuprind beneficiile aferente fondurilor
transferate către țări terțe din afara UE, cum ar fi ajutorul pentru dezvoltare sau asistența pentru
aderare, care a putea aduce beneficii indirecte pentru statele membre.
Beneficiile obținute de statele membre prin apartenența la UE
Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât suma statelor membre, iar impactul economic al
politicilor UE depășește cu mult discursul destul de limitat asociat contribuțiilor financiare nete. Mai
precis, UE permite furnizarea unui număr mare de bunuri publice, inclusiv a pieței unice europene, care
asigură libera circulație a mărfurilor, a serviciilor, a capitalului și a forței de muncă, bunuri pe care statele
membre nu le pot „produce” singure. Apartenența la UE aduce multe beneficii pentru statele membre.
Prezentul studiu se concentrează pe investițiile directe intra-UE, pe comerțul intra-UE și pe efectele de
rețea create de UE.

Poland
Spain
Italy
Portugal
Romania
Czechia
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Beneficiile investițiilor directe intra-UE
Deși investițiile străine directe (ISD) din exterior reprezintă o componentă importantă a competitivității
și un factor de creștere economică pentru o țară beneficiară, investițiile străine directe în exterior aduc
și ele o serie de beneficii, în condițiile în care internaționalizarea a devenit una dintre principalele
strategii de creștere ale firmelor. Importante fluxuri de investiții directe intra-UE sunt direcționate de la
țări contribuitoare nete avansate economic către economiile UE mai sărace, permițându-le să
beneficieze de piețe extinse și de resurse ieftine. Țările beneficiare nete mai sărace au beneficiat de
transferuri de capital și
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de tehnologie, precum și
(active minus pasive), 2009-2018, in milioane EUR
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comparativ prin specializarea filialelor lor. În general, țările mai puțin dezvoltate importă mai mult
capital decât exportă, în vreme ce țările dezvoltate sunt, de obicei, deopotrivă importatori și exportatori
de capital. Figura de mai sus arată că, în UE, statele membre avansate care se află într-o poziție de
plătitor net la bugetul UE înregistrează mai multe investiții străine directe în exterior decât din exterior
(valorile pozitive indică mai multe ISD în exterior decât din exterior) și beneficiază de acces pe piață și
de resurse ieftine. Țările mai puțin avansate care se află într-o poziție de beneficiar net față de bugetul
UE, dar și unele mai avansate, dar mai puțin competitive, sunt beneficiare nete de ISD (valorile negative
indică mai multe ISD din exterior decât în exterior) și beneficiază de transferuri de capital și de
tehnologie. De asemenea, ISD reprezintă un vehicul integrator crucial al lanțurilor de aprovizionare
globale. Câștigurile în materie de eficiență ale lanțurilor valorice la nivelul UE au crescut
competitivitatea întreprinderilor din UE, ceea ce la rândul său, le permite acestora să se extindă în afara
UE.
Principalii investitori din UE sunt cele mai mari și mai avansate țări (Germania și Franța), precum și cele
care găzduiesc societăți de tip holding și centre financiare care transmit fonduri din țări terțe, precum
Țările de Jos și Luxemburg. Venitul investitorilor străini direcți s-a aflat recent în centrul atenției.
Investitorii privați se așteaptă la un randament pozitiv la capitalul investit. În acest sens, nu există nicio
diferență între investitorii străini și cei naționali. Ambii sunt, de asemenea, liberi să decidă ce fac cu
veniturile impozitate pe care le obțin. Ceea ce face ca venitul străinilor să aibă un statut special este
faptul că balanța de plăți arată cât câștigă aceștia și dacă păstrează veniturile în țara gazdă. Rata de
rentabilitate a investițiilor într-o economie este un factor important al atractivității locației pentru ISD.
Datele sugerează că statele membre ale Europei Centrale și de Est oferă rate de rentabilitate ridicate și
continuă să fie atractive pentru investitorii străini.
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Soldul veniturilor din investitiile straine directe intra-UE, UE-28,
valori 2009-2018 cumulate, in milioane EUR
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Dacă se iau în
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beneficiari din punctul de vedere al veniturilor obținute din investițiile lor în străinătate. Investitorii
folosesc doar o parte din veniturile ISD pentru noi investiții în economia gazdă, o parte mai
semnificativă fiind transferată în străinătate. După cum se poate vedea din figura de mai sus, încasările
din ISD sunt de obicei repatriate în special de țările care acționează ca centre financiare și care
acumulează cele mai mari venituri. Sume mari de venituri repatriate au fost, de asemenea, generate de
investitori germani și francezi, și anume 339 de miliarde EUR, respectiv 255 de miliarde EUR.
Beneficiile comerțului intra-UE
După aderarea la UE, integrarea s-a accentuat de regulă, demonstrând avantajele apartenenței la UE
de care se bucură toate statele membre, avantaje care, totuși, diferă considerabil de la o țară la alta. Pe
lângă apartenența la UE, comerțul intra-UE este influențat de o gamă largă de factori (prăbușirea
comunismului și reorientarea ulterioară a comerțului; specializarea industriei și integrarea în lanțurile
valorice; localizarea geografică etc.). Analizând mai în detaliu extinderea UE din 2004 și efectele
acesteia, a avut loc o creștere puternică a exporturilor și importurilor intra-UE în perioada respectivă
(1999-2008), cu o rată medie anuală de creștere de 7 %. Atât țările contribuitoare nete, cât și cele
beneficiare nete au cunoscut o intensificare a schimburilor comerciale intra-UE, însă acestea au fost
mult mai pronunțate pentru țările beneficiare nete. Integrarea comercială cu UE – măsurată ca
ponderea exporturilor și importurilor intra-UE în procent din produsul intern brut (PIB) – s-a consolidat
după aderare în toate țările (cu excepția Maltei), cu creșteri cuprinse între 5 și 50 de puncte procentuale.
Modificările structurii comerțului (măsurate prin ponderea mărfurilor intermediare, de înaltă și medie
tehnologie în cadrul comerțului intra-UE) între 2004 și 2018 au fost mai puțin prezente în cele trei țări
contribuitoare nete mai importante, așa cum era de așteptat datorită istoricului lor mai îndelungat al
integrării.
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Efectele de rețea create de UE pentru comerț și investiții
UE este cel mai activ jucător în domeniul acordurilor comerciale. Figura de mai jos arată evoluția în timp
a acordurilor de liber schimb care sunt în vigoare pentru UE și pentru țările selectate. Cu 43 de acorduri
de liber schimb, UE
Numarul acordurilor de liber schimb care intra in vigoare
este de departe lider
în această analiză
China
EU
Japan
comparativă. Pe locul
Canada
Mexico
Russia
al doilea se află
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50
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40
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35
numai în ceea ce
30
25
privește
statele
20
membre, ci și-a lărgit
15
considerabil
și
10
numărul acordurilor
5
0
de liber schimb cu
țări din afara UE.
Acordurile de liber
schimb cu țări din afara UE au un efect pozitiv și asupra comerțului, deși nu atât de pronunțat precum
extinderile UE. Estimările modelului nostru gravitațional prezentate în acest studiu arată că există
efecte majore și semnificative ale extinderilor UE asupra fluxurilor comerciale și de investiții bilaterale
și că faptul de a face parte din imensa rețea comercială a UE produce efecte comerciale suplimentare.
Abordări pentru a depăși viziunea bazată pe pozițiile nete
Deși pozițiile nete sunt în prezent principalul indicator prin care statele membre își evaluează
beneficiile individuale obținute din bugetul UE și din aderarea la UE, sunt necesari indicatori
suplimentari pentru a obține o imagine mai cuprinzătoare și multidimensională a beneficiilor globale
rezultate din aderarea la UE și din accesul la bugetul UE. De exemplu, pozițiile nete consolidate ar putea
include economiile de costuri la nivelul statelor membre realizate prin furnizarea de bunuri publice
europene. Spre deosebire de contribuțiile nete la bugetul UE, integrarea nu este un joc cu sumă nulă
pentru economiile UE, ci se creează o valoare suplimentară prin diviziunea internațională a muncii, pe
o piață mai mare pentru toate statele membre.
Există mai multe opțiuni de reformă în cadrul bugetului UE ce vizează diferitele sale caracteristici
structurale care ar putea ajuta la depășirea logicii bazate pe pozițiile nete. Creșterea valorii adăugate
a UE prin cheltuielile de la bugetul UE ar contribui la atenuarea modului de gândire al statelor
membre bazat pe pozițiile nete. Cu cât este mai mare ponderea cheltuielilor dedicate bunurilor publice
europene, caracterizate prin beneficii transfrontaliere și/sau care asigură creșteri de eficiență în
comparație cu acțiunile naționale, cu atât devine mai puțin pertinent conceptul de poziții nete, întrucât
beneficiile obținute din aceste bunuri publice se acumulează în beneficiul UE în ansamblul său și, astfel,
al tuturor statelor membre împreună. Reformarea sistemului UE de resurse proprii este o altă
sugestie pentru ieșirea din logica pozițiilor nete. Substituirea unei părți consistente a contribuțiilor
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naționale la bugetul UE cu resurse proprii inovatoare (bazate pe taxe) poate slăbi legătura dintre plățile
la bugetul UE, pe de o parte, și transferurile primite din acesta, pe de altă parte. Tabelul de mai jos
prezintă mai multe opțiuni pentru resurse proprii inovatoare. Cu cât veniturile lor sunt mai puțin
atribuite statelor membre individuale datorită aspectelor transfrontaliere și cu cât este mai mare
ponderea contribuțiilor naționale pe care le-ar înlocui, cu atât ar fi mai puțin relevante soldurile nete
operaționale. De asemenea, toate aceste opțiuni ar putea contribui într-o oarecare măsură la o
impozitare echitabilă și durabilă în UE. Multe dintre acestea pot susține în mod special punerea în
aplicare a Pactului verde european, ca „resurse proprii ecologice”: o taxă pe biletul de avion asociată
emisiilor de carbon (sau taxe de aviație, în general), un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de
dioxid de carbon pentru sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii sau o suprataxă la
accizele naționale pe carburant. În cadrul unei paradigme fiscale supranaționale, resursele proprii
inovatoare ar putea înlocui contribuțiile naționale, ceea ce ar putea crea o marjă fiscală suplimentară
pentru statele membre, extrem de necesară în contextul actualei crize provocate de pandemia de
COVID-19. De asemenea, acestea ar putea servi pentru a finanța măsuri comune de redresare la nivelul
UE după ce va fi depășită criza acută sau pentru a finanța un buget al UE mai mare.
Opțiuni pentru resurse proprii bazate pe taxe și pentru posibile venituri din taxe
Posibile resurse
proprii bazate
taxe

Anul de referință

Statele membre
implicate

Detalii

Venituri
potențiale, în
miliarde EUR

Venituri
potențiale, % din
bugetul UE 2021

Taxă pe biletul de
avion asociată
emisiilor de
carbon

2014

UE-28

Prețul carbonului,
între 25-35 EUR
pe tona de emisii
de CO 2

Între 4-5

Între 2-3

Ajustare la
frontieră a
emisiilor de
dioxid de carbon
pentru EU ETS

2021

UE-28

Prețul carbonului,
54 EUR pe tona
de emisii de
carbon
încorporate în
importuri

Între 9-65

Între 5-39

Suprataxă la
accizele naționale
pe carburant

2014

UE-28

Între 0,03-0,20
EUR pe litrul de
combustibil

Între 13-86

Între 8-51

Taxă pe averea
netă a populației

2014

UE-20 (statele
membre pentru
care sunt
disponibile date
HFCS)

1 % pe averea
netă a
gospodăriei de
peste 1 milion
EUR 1,5 % pe
averea netă a
gospodăriei de
peste 1,5
milioane EUR

156

93

Taxă pe
tranzacțiile
financiare

2016

UE10 („Coaliția
voluntară”)

0,1 % pe capital
propriu; 0,01 %
pe instrumente
derivate

Între 4-33

Între 2-20

Resurse proprii
bazate pe CCCTB

2014

UE-28

1 % din CCCTB

8

5

Sursa: Schratzenstaller și Krenek (2019), tabelul 2 (ușor modificat).
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Concentrarea atenției pe pozițiile nete impune statelor membre contributoare nete să solicite rabaturi
pentru a-și limita pozițiile nete negative. Reformarea sistemului de rabaturi ar putea contribui, prin
urmare, la abandonarea modului de gândire bazat pe pozițiile nete.
Acest studiu a demonstrat că soldul bugetar operațional prezintă o serie de disfuncționalități și limitări
și că apartenența la UE, independent de soldul bugetar operațional al statelor membre, aduce multe
rezultate pozitive care depășesc fluxurile financiare propriu-zise. Prin urmare, pozițiile nete ar trebui
considerate doar simpli indicatori contabili, iar nu indicatori folosiți pentru a surprinde beneficiile
directe și indirecte de la bugetul UE.
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1. INTRODUCERE
1.1. OBIECTIVE ȘI DOMENIU DE APLICARE
Parlamentul European a contractat cu Blomeyer & Sanz la 6 decembrie 2019 un studiu analitic asupra
modului în care fondurile UE pot aborda problema decalajelor economice în UE.
Analizând obiectivele sale, acest studiu își propune să ofere date și analize conexe pe tema soldului
bugetar operațional, a deficiențelor și limitărilor acestuia și să furnizeze dovezi ale rezultatelor pozitive
pe care statele membre le obțin din apartenența la UE, independent de situația soldului lor bugetar
operațional.
În ceea ce privește domeniul de aplicare, mandatul definește clar sfera studiului analitic, menționând
o serie de elemente, și anume: (1) situația numeroaselor probleme legate de soldul bugetar operațional
utilizat la scară largă și limitările acestuia; (2) investigarea efectelor pozitive ale transferurilor de la
bugetul UE, nu numai către beneficiarii neți, ci și către statele membre contribuitoare nete; (3) analiza
efectelor pozitive care decurg din apartenența la UE, indiferent de situația soldului bugetar operațional
pe care o are un stat membru, inclusiv efectele pozitive din investițiile directe intra-UE și din balanța
comercială intra-UE în statele membre; (4) furnizarea de dovezi cu privire la beneficiile colective care
decurg din politicile UE, din sinergiile economice și din efectele transfrontaliere. Problemele
menționate mai sus sunt împărțite în cele trei părți principale:
•

Limitările viziunii bazate pe pozițiile nete în raport cu bugetul UE: studiul prezintă date pe
termen lung privind evoluția pozițiilor nete ale statelor membre, oferă argumente pentru a
demonstra și ilustra limitările pozițiilor nete ca indicator prin care statele membre să evalueze
beneficiile lor individuale obținute die la bugetele UE. Studiul identifică în continuare diverse
tipuri de beneficii indirecte din cheltuielile UE de care fiecare dintre statele membre se poate
bucura, concentrându-se pe beneficiile obținute în alte țări decât țara beneficiară. De
asemenea, studiul discută conceptul de valoare adăugată europeană, care este adesea utilizat
pentru a surprinde beneficiile din diversele categorii de cheltuieli pentru UE în ansamblu și
examinează analiza empirică existentă care vizează cuantificarea beneficiilor indirecte ale
bugetului UE pentru fiecare stat membru.

•

Beneficiile obținute de statele membre prin apartenența la UE: această secțiune prezintă
beneficiile apartenenței la UE, începând cu o prezentare a literaturii de specialitate care
măsoară „costul non-Europei”. Studiul descrie apoi beneficiile investițiilor directe intra-UE
folosind o serie de baze de date și de indicatori pentru a evalua impactul investițiilor străine
directe (ISD) intra-UE în timp și pe țări. Această descriere este urmată de o analiză a beneficiilor
comerțului intra-UE, folosind dinamica fluxurilor de export și import, precum și balanțele
comerciale rezultate. Nu în ultimul rând, studiul discută efectele de rețea create de UE asupra
comerțului și investițiilor prin estimarea efectelor acordurilor de liber schimb (ALS) asupra
economiilor părților participante. În acest scop, este utilizat modelul gravitațional structural. De
asemenea, sunt analizate implicațiile acestor efecte asupra produsului intern brut (PIB) și
asupra ocupării forței de muncă.

•

Abordări pentru depășirea viziunii bazate pe pozițiile nete: ultima secțiune identifică cele
mai importante abordări pentru reforme fundamentale care ar putea ajuta la depășirea
modului de gândire bazat pe pozițiile nete și dezvoltă indicatori alternativi pentru soldul
bugetar operațional. Accentul este pus pe partea de cheltuieli, precum și pe sistemul de resurse
proprii, și pe un sistem de rabaturi care să îl înlocuiască pe cel actual, care a fost amplu criticat
în literatura de specialitate. În fine, studiul va analiza un sondaj Eurobarometru anterior pentru
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a afla dacă sprijinul de care se bucură UE și, respectiv, creșterea bugetului său, sunt asociate cu
schimbările în ceea ce privește pozițiile nete ale țărilor de origine respondente.
1.2. METODOLOGIE
Acest studiu a fost întocmit pe bază de cercetare documentară, studii de caz și interviuri.
•

Cercetare documentară: Metodologia noastră se bazează atât pe cercetare documentară, cât
și empirică. Metodologia bazată pe cercetare documentară a inclus o examinare a
documentației relevante de către instituțiile UE și comunitatea academică pe tema
indicatorului privind soldul bugetar operațional și a limitărilor acestuia, precum și asupra
efectelor pozitive generate de apartenența la UE. Pe lângă analiza datelor din literatura de
specialitate, au fost utilizate mai multe surse de date, de exemplu bazele de date Eurostat și
Comext privind ISD, baza de date fDiMarkets, baza de date a Direcției de statistici comerciale a
Fondului Monetar Internațional (FMI) sau baza de date Design of Trade Agreements (DESTA).

•

Studii de caz: În contextul metodologiei empirice, au fost elaborate patru studii de caz pentru
a demonstra că firmele din țările cu contribuții nete beneficiază de plăți de coeziune (studiul
de caz 1), pentru a ilustra că societățile-mamă cu sediul în statele membre mai dezvoltate pot
profita, într-adevăr, în mod indirect de cofinanțarea din Fondul european de dezvoltare
regională (FEDR) prevăzută pentru investițiile realizate de filialele lor în țările vizate de politica
de coeziune (studiul de caz 2), pentru a prezenta un indicator alternativ al beneficiilor integrării
UE (studiul de caz 3) și pentru a introduce resurse proprii inovatoare (pe bază de taxe) care ar
putea înlocui parțial contribuțiile naționale la bugetul UE (studiul de caz 4).

•

Interviuri: Inițial, s-a planificat efectuarea mai multor interviuri semi-structurate cu
responsabili politici și experți din mediul academic consacrați și cu multă experiență în
domeniu. Obiectivul a fost obținerea de informații cu privire la evoluția pe termen lung a
dezbaterii privind nevoile și opțiunile de reformare a bugetului UE pentru a servi mai bine
interesele comune ale statelor membre. Din cauza pandemiei de Covid-19, rata de răspuns a
fost destul de mică. 1

1.3. STRUCTURA RAPORTULUI
Raportul este organizat în următoarele secțiuni:
•

Secțiunea 1 – Această introducere

•

Secțiunea 2 – Limitările viziunii bazate pe pozițiile nete în raport cu bugetul UE

•

Secțiunea 3 – Beneficiile obținute de statele membre prin apartenența la UE

•

Secțiunea 4 – Abordări pentru depășirea viziunii bazate pe pozițiile nete

•

Secțiunea 5 – Considerații finale

1
A fost realizat un interviu cu Alain Lamassoure, fost deputat în Parlamentul European (1989-2019). Interviul poate fi găsit în anexa la
prezentul studiu.
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2. LIMITĂRILE VIZIUNII BAZATE PE POZIȚIILE NETE ÎN RAPORT CU BUGETUL
UE
CONCLUZII PRINCIPALE
•

Accentul pus de statele membre pe beneficiul lor propriu obținut de la bugetul UE în termeni
de fluxuri financiare (adică poziția lor netă) reprezintă un obstacol pentru un buget al UE
orientat spre viitor.

•

Concentrarea atenției pe pozițiile nete presupune solicitări de rabaturi din partea țărilor
contributoare nete pentru a-și limita pozițiile nete negative.

•

Modul de gândire al statelor membre bazat pe pozițiile nete complică din ce în ce mai mult
negocierile privind cadrul financiar multianual (CFM).

•

Beneficiile create pentru UE în ansamblu prin politicile finanțate de UE nu sunt surprinse de
pozițiile nete.

•

Acestea nu transmit informații cu privire la structura transferurilor primite de statele membre
de la bugetul UE și nici la eficacitatea și rezultatele acestora.

•

Accentul pus pe pozițiile nete ignoră anumite aspecte legate de calitate în ceea ce privește
veniturile UE.

•

Pozițiile nete neglijează beneficiile indirecte pentru statele membre și regiunile care nu sunt
direct implicate în plata transferurilor UE.

•

Beneficiile indirecte potențiale pentru statele membre din cheltuielile efectuate în țările din
afara UE sunt și ele neglijate în cadrul viziunii bazate pe pozițiile nete.

2.1. LIMITĂRILE VIZIUNII BAZATE PE POZIȚIILE NETE
În 2018, UE era alcătuită din 11 state membre contribuitoare nete (inclusiv Regatul Unit) și 16 state
membre beneficiare nete (tabelul 1). Luxemburg, care în trecut era o țară contribuitoare netă, a atins o
poziție netă echilibrată începând cu 2016. Toate țările contribuitoare nete au aparținut grupului UE-15.
Trei state membre din UE-15 – Spania, Portugalia și Grecia – au fost state membre beneficiare nete.
Atunci când evaluează beneficiile pe care le obțin de la bugetul UE, statele membre ale UE se
concentrează în principal pe pozițiile lor individuale nete (soldurile nete operaționale), adică soldul net
dintre contribuțiile lor naționale 2 și transferurile primite de la bugetul UE. 3 Aceste poziții nete suferă de
diverse deficiențe metodologice (Asatrayan et al., 2020B). De exemplu, ele fluctuează în timp, astfel
încât o analiză pe anumiți ani în loc de perioade de mai mulți ani nu este foarte pertinentă. Mai mult,
întrucât cifrele relative și absolute pot genera o imagine diferită și un model divergent, acestea pot fi
utilizate cu rea-voință în declarații populiste. Utilizarea pozițiilor nete ca indicator principal pentru a
evalua beneficiile individuale obținute de un stat membru de la bugetul UE prezintă unele probleme și
limitări severe.

Contribuțiile naționale constau în contribuții pe bază de TVA și VNB. Adăugarea resurselor proprii tradiționale (taxe agricole și pe zahăr, taxe
vamale) la contribuțiile naționale determină contribuțiile brute.

2

3

Pentru o explicație detaliată a modului în care se calculează pozițiile nete, a se vedea Asatryan et al. (2020B).
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Tabelul 1: Soldul bugetar operațional al statelor membre în procent din venitul național brut (VNB), 2000-2018
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Țări contribuitoare nete
Danemarca

0,14

-0,12

-0,09

-0,11

-0,11

-0,12

-0,22

-0,29

-0,26

-0,35

-0,25

-0,33

-0,44

-0,49

-0,29

-0,26

-0,28

-0,24

-0,39

Germania

-0,39

-0,32

-0,23

-0,35

-0,31

-0,26

-0,26

-0,26

-0,30

-0,32

-0,35

-0,33

-0,42

-0,48

-0,49

-0,43

-0,40

-0,32

-0,39

Austria

-0,21

-0,25

-0,09

-0,14

-0,15

-0,11

-0,11

-0,19

-0,12

-0,15

-0,23

-0,26

-0,34

-0,39

-0,41

-0,29

-0,23

-0,25

-0,35

Suedia

-0,38

-0,37

-0,27

-0,32

-0,34

-0,27

-0,25

-0,17

-0,30

-0,22

-0,32

-0,32

-0,44

-0,49

-0,45

-0,41

-0,33

-0,29

-0,32

Țările de Jos

-0,34

-0,48

-0,44

-0,38

-0,38

-0,49

-0,44

-0,29

-0,25

-0,33

-0,29

-0,34

-0,36

-0,42

-0,56

-0,39

-0,30

-0,19

-0,31

Regatul Unit

-0,17

0,06

-0,14

-0,14

-0,15

-0,08

-0,10

-0,22

-0,05

-0,08

-0,31

-0,30

-0,36

-0,43

-0,25

-0,46

-0,24

-0,23

-0,29

Italia

0,10

-0,16

-0,22

-0,06

-0,20

-0,15

-0,11

-0,15

-0,29

-0,26

-0,28

-0,36

-0,31

-0,24

-0,30

-0,20

-0,14

-0,21

-0,29

Franța

-0,04

-0,13

-0,14

-0,12

-0,18

-0,16

-0,16

-0,18

-0,22

-0,24

-0,27

-0,30

-0,39

-0,39

-0,36

-0,28

-0,36

-0,20

-0,26

Finlanda

0,20

-0,11

0,00

-0,02

-0,04

-0,05

-0,14

-0,12

-0,20

-0,23

-0,16

-0,33

-0,33

-0,30

-0,43

-0,27

-0,14

-0,12

-0,25

Irlanda

1,83

1,16

1,39

1,25

1,19

0,77

0,67

0,36

0,32

0,03

0,58

0,27

0,47

0,19

-0,03

0,15

0,16

-0,07

-0,12

Luxemburg

-0,32

-0,77

-0,24

-0,28

-0,42

-0,33

-0,25

-0,51

-0,11

-0,35

-0,16

-0,27

-0,28

-0,24

0,26

-0,29

0,03

0,04

0,04
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-0,12

-0,28

-0,19

-0,27

-0,18

-0,19

-0,21

-0,28

-0,23

-0,42

-0,39

-0,36

-0,38

-0,39

-0,40

-0,37

-0,28

-0,16

-0,11

1,20

1,09

1,00

0,66

0,38

0,32

0,23

0,17

0,38

0,28

0,38

0,29

0,08

0,40

0,19

0,06

0,15

Cipru

0,49

0,64

0,67

-0,09

-0,13

0,04

0,06

0,03

-0,13

0,23

0,67

-0,18

0,18

0,27

0,39

Malta

0,93

1,82

1,95

0,48

0,47

0,20

0,84

1,00

1,03

1,21

2,33

0,35

1,30

1,00

0,41

Slovenia

0,40

0,35

0,46

0,23

0,28

0,73

1,18

1,34

1,60

1,20

2,14

1,48

0,51

0,34

1,17

Republica
Cehă

0,30

0,17

0,33

0,48

0,75

1,29

1,44

0,96

2,02

2,33

2,04

3,72

2,04

1,37

1,22

0,07

0,12

0,26

0,18

0,29

0,24

0,20

0,26

0,24

0,12

0,40

0,50

1,20

0,55

1,31

0,46

1,11

1,48

0,99

1,10

1,55

2,94

3,07

3,26

3,64

1,85

1,61

Belgia

Țări beneficiare nete
Spania

Croația

0,82

0,06

1,11

0,06

0,03

0,09

România

Portugalia

1,69

1,33

1,91

2,41

2,08

1,52

1,42

1,43

1,54

1,33

1,51

1,73

3,06

2,63

1,85

0,53

0,99

1,29

1,66

Grecia

3,04

2,94

2,07

1,89

2,16

1,98

2,39

2,38

2,65

1,40

1,62

2,29

2,33

2,93

2,88

2,77

2,47

2,10

1,83

0,51

0,71

0,73

1,11

1,10

0,92

2,06

1,69

2,26

1,78

1,35

4,04

2,53

1,17

1,90

Slovacia
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Estonia

1,57

1,43

1,38

1,47

1,42

4,25

4,82

2,25

4,64

4,22

2,46

1,20

2,37

2,09

2,15

Polonia

0,72

0,77

1,12

1,67

1,22

2,13

2,43

3,03

3,24

3,22

3,45

2,28

1,75

1,92

2,59

1,11

1,89

1,82

2,50

1,88

3,32

3,80

4,43

5,31

4,17

2,92

3,01

Bulgaria

Letonia

1,72

1,94

1,52

2,20

1,66

2,55

3,70

3,62

4,33

3,46

3,34

3,10

2,04

1,98

3,31

Lituania

2,06

2,30

2,48

2,81

2,64

5,51

4,94

4,55

4,69

4,45

4,37

1,50

3,12

3,14

3,96

Ungaria

0,24

0,69

1,29

1,67

1,07

3,11

2,95

4,62

3,47

5,08

5,62

4,36

3,34

2,66

4,11

Sursa: Comisia Europeană (CE) (2019), reprezentare proprie. Clasare în ordine crescătoare a valorilor din 2018.
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Probleme în logica pozițiilor nete
Această logică a fost criticată în numeroase contribuții la politici (a se vedea, de exemplu, Haug et al.
2011, Grupul la nivel înalt pentru resurse proprii 2016), precum și în analize academice (a se vedea, de
exemplu, Iozzo et al. 2008, Schratzenstaller et al. 2016). Accentul pus de statele membre pe soldul
contribuțiilor naționale la bugetul UE și transferurilor primite de la UE, neglijând totodată beneficiile
indirecte asociate cheltuielilor UE și apartenenței la UE, prezintă diverse consecințe negative.
În primul rând, accentul pus de statele membre pe beneficiul lor propriu obținut de la bugetul
UE în termeni de fluxuri financiare (adică poziția lor netă) reprezintă un obstacol pentru un buget
al UE orientat spre viitor. Statele membre beneficiare vizează maximizarea pozițiilor nete pozitive, în
vreme ce statele membre contribuitoare nete vizează minimizarea celor negative, în loc să maximizeze
beneficiile pe care le poate genera bugetul UE pentru UE în ansamblu (Benedetto/Heinemann/Zuleeg
2020) și, astfel, în mod indirect, și pentru statele membre. Această tendință face ca statele membre să
subevalueze categoriile de cheltuieli care creează valoare adăugată europeană pentru toate statele
membre și pentru UE în ansamblu și să supraevalueze acele categorii de cheltuieli de care ele însele
beneficiază cel mai mult în evaluarea proprie a beneficiilor generale oferite de bugetul UE. Astfel, logica
pozițiilor nete a devenit obstacolul principal în conceperea unui buget al UE capabil să abordeze în
mod eficient cele mai importante provocări pe termen lung cu care se confruntă UE, care variază de la
schimbările climatice la migrație, de la schimbări demografice și digitale la inegalități persistente în
materie de distribuție a veniturilor la nivel regional și personal. Abordarea acestor provocări ar fi în
interesul comun al statelor membre și ar necesita furnizarea de bunuri publice europene care să creeze
o valoare adăugată europeană. Accentul pus pe pozițiile nete individuale și deci pe interesele naționale
individuale distrage însă atenția statelor membre de la interesele comune ale UE. În consecință, nici
volumul, nici structura bugetului UE nu sunt adecvate pentru a face față celor mai presante provocări
pentru UE. 4
Există un consens larg între experți potrivit căruia structura actuală a cheltuielilor UE nu este potrivită
pentru a face față celor mai presante provocări pentru UE (a se vedea, de exemplu, HLGOR 2016,
Heinemann 2016, Schratzenstaller 2017). Politica agricolă comună încă reprezintă cel mai mare post
bugetar din bugetul UE: cota sa a scăzut de la 42 % în CFM 2007-2013 la 39 % în actualul CFM și urmează
să scadă în continuare la aproximativ 29 %, conform propunerii Comisiei Europene pentru următorul
CFM 2021-2027. Ponderea cheltuielilor de coeziune a scăzut de la 36 % în CFM precedent la 34 % în
actualul CFM și este planificată să scadă la 29 % și în următorul CFM. Cu toate acestea, și următorul CFM
va fi cel mai probabil dominat de cheltuieli agricole și de coeziune, care totalizează aproape 60 % din
cheltuieli. Un procent relativ moderat din totalul cheltuielilor UE este dedicat programului-cadru
european de cercetare: cota sa actuală de 7,3 % din totalul cheltuielilor UE ar trebui să crească la 7,6 %
în următorul CFM, conform propunerii CE. Cheltuielile pentru infrastructura transfrontalieră ar trebui să
stagneze la un modest 2 % din cheltuielile totale, conform planurilor Comisiei Europene.
Pe lângă faptul că prezintă o structură de cheltuieli inadecvată pentru a face față provocărilor viitoare,
utilizarea pozițiilor nete ca indicator central are ca rezultat și un volum insuficient al bugetului UE. În
pofida provocărilor crescânde pe termen lung, bugetul UE a scăzut pe termen lung (Schratzenstaller
2019). În ceea ce privește VNB-ul UE, CFM a scăzut de la 1,28 % pentru perioada 1993-1999 la 1,11 % și

4

A se vedea Schratzenstaller (2019) pentru detalii.
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la 1,15 % în cele două perioade următoare (a se vedea graficul 1). Actualul CFM 2014-2020 prezintă încă
o reducere suplimentară la 1,03 % pentru UE-28, ceea ce corespunde cu 1,16 % pentru UE-27,
excluzând Regatul Unit. Propunerea CE de 1,11 % din VNB [inclusiv Fondul european de dezvoltare
(FED), care urmează să fie integrat în următorul CFM] pentru CFM 2021-2027 pentru UE-27 implică, prin
urmare, o creștere a bugetului UE în termeni relativi numai dacă se compară cu actualul CFM pentru
UE-28, însă marchează o scădere dacă Regatul Unit este exclus.
Figura 1: Dimensiunea bugetului UE ca procent din venitul național brut
1,4

0,03
0,03

0,03

0,02

1,2

0,03

0,03

In % of EU GNI

1
0,8
0,6

1,25

1,09

1,12

Ø 2000-2006

Ø 2007-2013

1

1,13

1,11

Ø 2014-2020
EU 27

Ø 2021-2027

0,4
0,2
0

Ø 1993-1999

Commitments ceiling in % of EU GNI

Ø 2014-2020

European Development Fund

Sursa: Comisia Europeană, 2018. Angajamente estimate 2014-2020 (excluzând cheltuielile pentru Regatul Unit) în procent
din VNB-ul UE-27.

În al doilea rând, accentul pus pe pozițiile nete presupune solicitări de rabaturi din partea țărilor
contributoare nete pentru a-și limita pozițiile nete negative. Astfel de rabaturi sunt, cel puțin în
construcția actuală, problematice din trei motive (HLGOR 2016, Schratzenstaller et al. 2016). 5 Acestea
fac ca sistemul de finanțare al UE să fie complex și netransparent și încalcă principiul capacității de plată,
deoarece după aplicarea rabaturilor, contribuțiile nete nu se mai corelează în mod sistematic cu VNBul național al statelor membre. Iar rabaturile acordate în CFM-urile trecute, precum și în cel actual par
destul de arbitrare, întrucât nu sunt corelate sistematic cu dimensiunea pozițiilor nete ale statelor
membre și nu sunt acordate tuturor statelor membre contribuitoare nete.
În al treilea rând, viziunea statelor membre bazată pe pozițiile nete complică din ce în ce mai
mult negocierile privind CFM. În condițiile în care statele membre beneficiare și contribuitoare nete
încearcă să maximizeze transferurile nete primite de la bugetul UE sau, respectiv, să minimizeze
contribuțiile nete la bugetul UE, un acord asupra CFM este din ce în ce mai greu de realizat. Întârzierea
rezultată a unui acord final privind CFM pentru următoarea perioadă de 7 ani amână implementarea

5

Pentru istoricul rabaturilor, a se vedea Asatrayan et al. (2020B).
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diverselor programe ale UE și creează incertitudine și fricțiuni. Mai mult, negocierile tensionate care
pun pe prim plan interesele naționale în locul interesului european comun prezintă pericolul de a
submina încrederea cetățenilor în capacitățile de soluționare a problemelor la nivelul UE și de a eroda
ideile de solidaritate și coeziune economică și socială.
Tabelul 2 ilustrează faptul că, în general, cu câteva excepții, pozițiile statelor membre privind
dimensiunea următorului CFM 2021-2027 sunt corelate cu pozițiile lor nete (Bayer 2019). Patru state
membre contribuitoare nete (grupul celor „Patru state cumpătate”, care cuprinde Danemarca, Austria,
Olanda și Suedia) pledează pentru un buget limitat la 1 % din VNB-ul UE. Italia susține propunerea CE
de 1,11 % din VNB, iar Belgia, Finlanda și Irlanda au indicat un interval cuprins între 1 % și o limită
superioară de 1,11 %. În schimb, acel 1,11 % propus de CE reprezintă limita inferioară a volumului
următorului CFM pentru statele membre beneficiare nete. „Prietenii coeziunii”, o alianță de 16 state
membre, formată în principal din beneficiari neți din est și din sud de transferuri ale UE, vizează un CFM
de cel puțin 1,11 % din VNB. Estonia și Ungaria preferă un volum bugetar de 1,16 %, în vreme ce
Portugalia a indicat un interval cuprins între 1,11 % și 1,3 % din VNB. Grecia susține ținta stabilită de
Parlamentul European, respectiv un volum CFM de 1,3 % din VNB.
Tabelul 2: Pozițiile statelor membre cu privire la dimensiunea cadrului financiar multianual
2021-2027, în % din venitul național brut (VNB)
1%

1 %-1,11 %

1,11 %

Țări contribuitoare nete
Austria

X
X

Belgia

Danemarca

X
X

Finlanda

Germania

X
X

Irlanda

X

Italia

Țările de Jos

X

Suedia

X
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1%

1 %-1,11 %

1,11 %

1,11 %1,3 %

1,16 %

1,3 %

Țări beneficiare nete
X

Croația

Cipru

X

Republica
Cehă

X

X

Estonia

X

Grecia

Ungaria

X

Lituania

X

X

X

Malta

Portugalia

X

România

X

Slovacia

X

Spania

X

Sursa: reprezentare proprie bazată pe Bayer (2019). – 1) Bulgaria, Franța, Luxemburg și Polonia nu au prezentat o dimensiune
bugetară preferată; Letonia a declarat că poziția sa rămâne dependentă de prioritățile de finanțare.

Limitările pozițiilor nete ca indicator pentru beneficiile furnizate de bugetul UE
Viziunea statelor membre bazată pe principiul compensării neglijează complet beneficiile și costurile
pentru statele membre în virtutea apartenenței la UE dincolo de fluxurile financiare propriu-zise
asociate bugetului UE. Există două tipuri diferite de astfel de costuri și beneficii legate de UE pentru
statele membre. Pe de o parte, apartenența la UE în sine este asociată cu beneficii și costuri de diferite
tipuri pentru statele membre, care nu sunt prezentate în pozițiile nete. Acestea sunt abordate în
capitolul 3 al prezentului studiu. Pe de altă parte, pozițiile nete ca indicator pentru beneficiile furnizate
10
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de bugetul UE prezintă diverse limitări. Prin urmare, pozițiile nete ar trebui considerate doar simpli
indicatori contabili, iar nu indicatori folosiți pentru a surprinde beneficiile directe și indirecte (sau chiar
ceea ce sunt considerate pierderi) pe care statele membre le obțin de la bugetul UE (Asatryan et al.
2020B).
Trebuie evidențiate mai multe limitări ale soldurilor nete ca indicator pentru beneficiile obținute de
statele membre de la bugetul UE.
În primul rând, beneficiile create pentru UE în ansamblul său în cazul politicilor coordonate și
finanțate de UE, care înlocuiesc sau completează acțiuni individuale necoordonate la nivelul
statelor membre și care, astfel, creează o valoare adăugată europeană suplimentară, nu sunt
ilustrate de pozițiile nete (Asatrayan et al., 2020). Cheltuielile publice ale UE creează o valoare
adăugată europeană dacă beneficiile nete le depășesc pe cele create de guvernele naționale prin
acțiuni necoordonate (Bertelsmann Stiftung (ed.), 2013). Acesta poate fi cazul serviciilor publice care
implică externalități transfrontaliere, de exemplu infrastructurile de transport și energie
transfrontaliere, care ar putea fi insuficient asigurate de guvernele naționale. În plus, acțiunea
europeană ar putea permite economii prin exploatarea economiilor de scară. Una dintre puținele
încercări de a cuantifica valoarea adăugată suplimentară creată prin acțiunea la nivelul UE în
comparație cu intervențiile în materie de politică necoordonate la nivelul statelor membre individuale
a fost întreprinsă de Bertelsmann Stiftung (ed.) (2013). Conform acestui studiu, înlocuirea misiunilor
diplomatice internaționale naționale cu o ambasadă europeană ar putea crea economii cuprinse între
420 de milioane și 1,3 miliarde EUR anual. Existența unor forțe terestre europene integrate ar putea
genera economii estimate între 3 miliarde și 9 miliarde EUR anual. Potrivit unui alt studiu realizat de
Bertelsmann Stiftung (2017), construit pe evaluări bazate pe cuantificări, competența pentru
învățământul superior și acordarea de sprijin pentru venit fermierilor ar trebui să fie atribuită statelor
membre, în vreme ce atribuirea la nivelul UE a politicilor de azil, apărare, ajutor pentru dezvoltare și un
sistem (complementar) de asigurări pentru șomaj ar genera creșteri de eficiență. În cadrul unei analize
calitative, Fuest și Pisani-Ferry (2019) identifică mai multe domenii promițătoare pentru dezvoltarea de
bunuri publice europene: relațiile economice externe; atenuarea schimbărilor climatice; suveranitatea
digitală; cercetare și dezvoltare în proiecte mari și riscante; cooperare pentru dezvoltare și asistență
financiară pentru țările terțe; politica în domeniul migrației și protecția refugiaților; politica externă și
reprezentarea externă; și achizițiile în sectorul militar și al apărării. Câtă vreme cheltuielile UE legate de
aceste bunuri publice europene nu vizează în mod direct statele membre individuale (ci beneficiari din
afara UE, de exemplu cheltuielile cu cooperarea pentru dezvoltare și asistența financiară pentru țările
terțe) și/sau nu creează beneficii și pentru statele membre care primesc plăți directe (de exemplu
transferuri către anumite state membre pentru a finanța integrarea migranților sau politicile de azil),
aceste cheltuieli nu sunt reflectate în pozițiile nete individuale și, prin urmare, sunt subevaluate de
statele membre. Cheltuielile pentru coeziune și, în special, pentru agricultură, care încă reprezintă
cheltuieli dominante, prezintă și ele caracteristici ale bunurilor publice europene; totuși, ele servesc în
mod clar unui scop redistributiv, aducând astfel beneficii directe statelor membre individuale. În
consecință, aceste cheltuieli tind să fie supraevaluate de statele membre beneficiare în comparație cu
cheltuielile pentru bunurile publice europene asociate cu externalități transfrontaliere mai mari.
În al doilea rând, pozițiile nete nu transmit informații cu privire la structura transferurilor primite
de statele membre individuale de la bugetul UE și nici la eficacitatea și rezultatele acestor
transferuri. Acestea pot varia semnificativ între statele membre și, respectiv, între regiuni, după cum
arată dovezile empirice recente: Crescenzi și Giua (2017), de exemplu, consideră că plusul de creștere
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regională al politicii de coeziune este concentrat într-o mare măsură în Germania, în timp ce fondurile
de coeziune nu au putut genera creștere și locuri de muncă în niciuna dintre perioadele CFM anterioare
în statele membre europene din sud. Conform rezultatelor obținute de Bachtrögler et al. (2019),
efectele în materie de productivitate și locuri de muncă ale firmelor industriale care primesc fonduri de
coeziune variază foarte mult între statele membre și între regiuni. În ansamblu, există un consens larg
în literatura de specialitate privind existența efectelor de stimulare a creșterii ale fondurilor structurale
ale UE în regiunile europene mai puțin dezvoltate (a se vedea, de exemplu, Pienkowski și Berkowitz
2016), prin care eficacitatea transferurilor crește odată cu calitatea instituțiilor și cu nivelul de educație
(Becker et al. 2013). Pozițiile nete nu surprind astfel de diferențe regionale în ceea ce privește
eficacitatea transferurilor UE. În plus, accentul pus pe soldurile nete temperează interesul și ambițiile
statelor membre de a evalua cu atenție eficacitatea și eficiența cheltuielilor UE
(Benedetto/Heinemann/Zuleeg 2020).
În al treilea rând, accentul pus pe pozițiile nete ignoră anumite aspecte legate de calitate în ceea
ce privește veniturile UE. În prezent, veniturile UE constau în principal din contribuții naționale ale
statelor membre și, prin urmare, nu contribuie deloc la țintele și obiectivele principale ale UE
(Schratzenstaller și Krenek 2019). Înlocuirea parțială a resurselor proprii curente cu surse de venit
alternative care susțin strategii importante ale UE, de exemplu resursele proprii „verzi” [cum ar fi taxele
pe aviație sau veniturile realizate dintr-un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon
pentru sistemul UE de tranzacționare a certificatelor de emisii (ETS), propuse de Schratzenstaller și
Krenek 2019, sau o cotă din veniturile obținute prin licitarea certificatelor de emisii ETS sau o contribuție
legată de plastic, așa cum sugerează CE în propunerile sale din mai 2018) sau o cotă dintr-o bază fiscală
consolidată comună a societăților (CCCTB) [după cum sugerează Grupul la nivel înalt pentru resurse
proprii (HLGOR) 2016 și CE în propunerile lor din mai 2018], ar crea beneficii pentru statele membre și
pentru UE în ansamblu. Acestea nu ar putea fi reflectate de pozițiile nete ale statelor membre.
În al patrulea rând, pozițiile nete neglijează beneficiile indirecte pentru statele membre și
regiunile care nu sunt direct implicate în plata transferurilor UE. Mai multe analize empirice
încearcă să cuantifice amploarea acestor beneficii indirecte. Núñez Ferrer și Katarivas (2014) arată că
politica de coeziune și convergența rezultată între statele membre aduc beneficii nu numai
beneficiarilor direcți, ci și Uniunii Europene în ansamblul său. Un studiu realizat de IMAPP și Institutul
de Cercetări Structurale (IBS) (2017) comandat de Ministerul pentru Dezvoltare Economică din Polonia
se concentrează asupra beneficiilor indirecte pentru statele membre ale UE-15 ale programelor de
coeziune implementate în țările V4 (Republica Cehă, Ungaria, Polonia și Slovacia) pentru perioada
2007-2015. Studiul estimează beneficiile create de transferurile realizate în cadrul fondurilor de
coeziune pentru țările V4 la 96,6 miliarde EUR, atingând astfel aproximativ 80 % din contribuția totală
a UE-15 la finanțarea punerii în aplicare a politicii de coeziune în țările V4, care este de 120 de miliarde
EUR. Cea mai mare parte a acestor beneficii (76,9 miliarde EUR) se prezintă sub formă de beneficii
indirecte la export, adică exporturi din țări UE-15 induse de impactul macroeconomic al politicii de
coeziune aplicate în țările V4. De aceste beneficii indirecte la export s-au bucurat, cu precădere,
principalii parteneri comerciali ai V4, adică Austria, Germania, Italia, Țările de Jos și Franța. Alte 19,7
miliarde EUR sunt beneficii directe pentru întreprinderile sau pentru grupurile de capital cu sediul în
UE-15 care dețin firme ce operează în țările V4. Aceste beneficii directe s-au acumulat în principal
pentru Germania, Spania, Austria, Franța și Italia. În plus, raportul oferă o serie de studii de caz asupra
proiectelor implementate în țările V4 asociate cu externalități pozitive pentru statele membre ale UE15. Aceste externalități rezultă din sprijinirea antreprenoriatului și a inovării, a infrastructurii de
transport, a universităților și a protecției mediului prin intermediul politicii de coeziune în țările V4.
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Naldini et al. (2019) investighează efectele politicii de coeziune care afectează alte țări decât țara
beneficiară imediată și constată prezența unor externalități macroeconomice semnificative.
Externalitățile direcționate către statele membre ale UE reprezintă aproximativ 9 % din totalul
cheltuielilor anuale de coeziune, iar externalitățile către țările din afara UE ajung la aproximativ 8 %.
Externalitățile la nivel macro și micro ating împreună 21 % din cheltuielile anuale ale politicii de
coeziune, două treimi din aceste transferuri fiind direcționate către statele membre.
În al cincilea rând, sunt neglijate beneficiile obținute din cheltuieli care nu vizează statele
membre ale UE, ci țări terțe din afara UE, deși acestea pot atrage beneficii indirecte pentru statele
membre (Asatryan et al. 2020B). Aceste cheltuieli includ, de exemplu, ajutor pentru dezvoltare acordat
țărilor terțe sau sprijin pentru aderare.
Studiul de caz 1: Firme din țări contribuitoare nete beneficiază de plăți de coeziune
Cercetarea realizată de IMAPP și IBS (2017) și elaborată în cadrul studiului Evaluare ex post și prognoza
beneficiilor pentru țările UE-15 ca urmare a implementării politicii de coeziune în țările V4 comandat de
Ministerul pentru Dezvoltare Economică din Polonia definește externalitățile pozitive ca fiind
„beneficiile pe care o entitate (adică persoane fizice sau instituții din UE-15) le pot obține dintr-o intervenție
publică cofinanțată în cadrul politicii de coeziune în țările V4, chiar dacă intervenția nu s-a adresat inițial
entității respective”. Astfel de externalități pozitive pot fi ilustrate prin exemplul concret al intervențiilor
politicii de coeziune și al proiectelor finanțate de UE în Slovacia și Volkswagen (VW) Slovacia, filială a
Volkswagen AG din Germania.
Cu o cotă de 50 % din producția industrială totală, sectorul autovehiculelor este unul dintre cele mai
importante sectoare din Slovacia, VW Slovacia fiind cel mai mare producător de autovehicule din țară
(SARIO, 2020). Fabrica VW Bratislava (una dintre cele trei fabrici VW din Slovacia) a produs 408 208
autoturisme în 2018, din care 99,7 % au fost exportate. Germania este a treia cea mai mare țară de
export, primind 14 % din aceste exporturi. În același an, cifra de afaceri a VW Slovacia s-a ridicat la 10,38
miliarde EUR, cu profituri înainte de impozitare de 300,8 milioane EUR, în vreme ce investițiile sale în
același an s-au ridicat la 180,5 milioane EUR. Profiturile după impozit s-au ridicat la 191,9 milioane EUR
(adică profituri înainte de impozitare de 300,8 milioane minus impozite pe venit de 109 milioane EUR),
cu dividende plătite proprietarilor în valoare totală de 173,3 milioane EUR (Volkswagen Slovacia, raport
anual 2018).
Pe lângă beneficiile economice, VW Slovacia se bazează pe o serie de externalități pozitive rezultate din
investițiile realizate în cadrul politicii de coeziune, în Slovacia. Modernizarea infrastructurii de transport
reprezintă unul dintre aceste beneficii. O infrastructură de transport dezvoltată este un factor crucial în
industria autovehiculelor, deoarece contribuie la crearea de noi rețele de transport, care reduc timpul
și costurile de transport, îmbunătățind accesibilitatea și traficul. În Slovacia, dezvoltarea infrastructurii
de transport a fost finanțată în mare măsură din instrumentele politicii de coeziune, în special din
Fondul de coeziune (CF) și Fondul de dezvoltare regională (FEDR) (Bartkiewicz et al., 2011). În prima
perioadă de programare de la aderare, Slovacia a primit 422 de milioane EUR pentru programul
operațional „Infrastructură de bază” reprezentând aproximativ 24,82 % din totalul investițiilor din
fondurile UE (Comisia Europeană, 2004). În perioada de programare 2007-2013, alocarea pentru
programul operațional „Transporturi” a crescut până la 3,8 miliarde EUR, reprezentând o cotă de 29,4 %
din bugetul total al țării (Comisia Europeană, 2007). În actuala perioadă de programare 2014-2020,
programul operațional „Infrastructură integrată” a fost finanțat cu aproximativ 6,2 miliarde EUR,
reprezentând 40,62 % din totalul finanțărilor UE acordate Slovaciei (Comisia Europeană, 2014).
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Volkswagen activează în Slovacia din 1991. La început, producția a fost modestă, concentrându-se în
principal pe diverse componente de autovehicule și pe autovehicule mai puțin complexe, care au
devenit mai sofisticate în timp. În 2002, fabrica VW Bratislava a început să producă modelul Volkswagen
Touareg și alte modele de SUV-uri. În perioada 2003-2005, fabrica a cunoscut importante îmbunătățiri
tehnologice care vizează satisfacerea noilor nevoi și asigurarea condițiilor necesare pentru producerea
unui model Audi Q7 mai sofisticat. În 2011, fabrica din Bratislava a devenit singura fabrică de
autovehicule din lume care produce cinci mărci diferite de autoturisme sub același acoperiș.
Dezvoltarea a continuat odată cu producția unei noi generații de Porsche Cayenne în 2017. În 2018, în
portofoliul de produse a fost adăugat modelul Audi Q8 (site-ul Volkswagen Slovacia). Cu cât
autovehiculul este mai complex și cu cât producția sa este mai avansată din punct de vedere tehnologic
și al capitalului, cu atât este mai susceptibil să fie produs într-o singură fabrică. Prin urmare, creșterea
producției de autoturisme mai sofisticate și mai complexe a fost urmată de un influx de furnizori străini
în Slovacia (Jakubiak et al., 2008). Înființarea lor în Slovacia a fost facilitată de construirea de parcuri
industriale și logistice situate nu departe de fabricile VW. În condițiile în care VW Slovacia funcționează
pe baza principiului „just-in-time” („exact la timp”), ceea ce înseamnă că componentele și modulele
trebuie livrate într-un anumit timp și volum, proximitatea furnizorilor de fabrica de producție joacă un
rol crucial pentru eficiența și eficacitatea VW Slovacia (Javorčík, Kaminski, 2004). O serie de parcuri
tehnologice și logistice, precum și infrastructura lor de transport conectată au fost cofinanțate din
fondurile structurale și de investiții (ESI) europene. Un exemplu este parcul industrial și tehnologic
Záhorie, cunoscut și sub denumirea de Eurovalley, care a fost înființat în 2002. Parcul se întinde pe mai
multe municipalități concentrate în jurul orașului Malacky din regiunea Bratislava, situat la aproximativ
20 km de capitală și aproape de alte noduri de transport importante, cum ar fi autostrăzi, aeroporturi și
căi ferate (site-ul orașului Malacky, 2003). Orașul Malacky a primit peste 10 milioane EUR din fondurile
ESI și de la bugetul de stat pentru construcția infrastructurii adiacente (site-ul orașului Malacky, 2008).
Mulți dintre furnizorii Volkswagen, cum ar fi Benteler sau VGP, sunt amplasați în acest parc (EMCC, 2009;
VGP).
Cu toate acestea, fluxul de investitori în Slovacia a evidențiat deficite importante de forță de muncă
calificată, în special în apropierea fabricilor de VW (Jakubiak et al., 2008). Numărul insuficient de
specialiști și lucrători calificați reprezintă o problemă majoră pentru o industrie a autovehiculelor
bazată pe cunoștințe și în creștere rapidă, a cărei competitivitate se bazează pe sporirea inovațiilor
tehnologice, de unde și nevoia de forță de muncă calificată și specializată (Pavlínek, 2014). VW Slovacia
a răspuns acestei situații prin stabilirea de parteneriate cu universități și alte instituții de învățământ
superior. O colaborare foarte strânsă a fost derulată, de exemplu, cu Universitatea Tehnică Slovacă din
Bratislava (STU), unde a fost introdus un nou program de studiu „Producția de autovehicule” în anul
universitar 2010/2011. Planurile de studiu și programa de studiu au fost pregătite de profesori
universitari în colaborare cu specialiști de la VW Slovacia, mulți dintre aceștia susținând prelegeri
universitare pentru studenții programului de studii „Producția de autovehicule” (Universitatea Tehnică
Slovacă din Bratislava, 2013). În anul universitar 2017/2018, colaborarea continuă dintre VW Slovacia și
STU a condus la lansarea unui sistem academic dual, un program universitar de patru ani, aproape doi
ani de studii constând în stagii practice la VW Slovacia. Obiectivul este de a pregăti studenții pentru
nevoile pieței și de a furniza fabricii o forță de muncă înalt calificată, corespunzătoare nevoilor sale
(Universitatea Tehnică Slovacă din Bratislava, 2018). În 2013 a fost înființat un centru de cercetare
universitar la STU, urmat de deschiderea unui centru național de robotică un an mai târziu, axat pe
proiecte care aduc îmbunătățiri roboților industriali pentru mai multe companii. Unul dintre proiecte a
fost desemnat pentru VW Slovacia, respectiv dezvoltarea unui proces de curățare automată a
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instrumentelor robotizate utilizate în fabricile sale (Universitatea Tehnică Slovacă din Bratislava, 2014).
Centrul de cercetare universitar STU și majoritatea echipamentelor sale au fost finanțate din fondurile
ESI, adică STU a primit 35 716 758,85 EUR de la FEDR, sumă care acoperă aproximativ 85 % din totalul
cheltuielilor pentru activitățile proiectului în perioada de programare 2007-2013 (Registrul central de
proiecte, 2013). A doua fază a centrului de cercetare universitar STU a fost, de asemenea, cofinanțată
din fondurile UE, cu o contribuție din FEDR în valoare de 1 829 349,02 EUR (Biroul guvernamental al
Republicii Slovacia, 2017).
Nu în ultimul rând, mai mulți furnizori de automobile din Slovacia au primit finanțare direct din
fondurile ESI. De exemplu, Hella Slovacia a primit 419 886,70 EUR pentru perfecționarea efectivă a
angajaților. Švec a spol, s.r.o., care furnizează caroserii și matrițe de caroserii pentru producători de
autoturisme, a primit 255 000 EUR din fondurile ESI în 2010. Bourbon Automotive Plastics s.r.o.,
specializată în module de interior și tablouri de bord, au primit 167 796,12 EUR pentru a finanța
introducerea de noi tehnologii în producția lor, iar Automotive Group SK s.r.o., producătoare de
materiale textile, huse și componente din piele pentru autoturisme, a primit 170 709,49 EUR în scopuri
legate de dezvoltare educațională (SARIO, 2017 și Organismul Central de Coordonare, 2016). În 2014,
Volkswagen Slovacia a primit 158 755,92 EUR de la Fondul social european (FSE) în scopuri legate de
educația angajaților (Registrul central de proiecte, 2014).
Obiectivul acestui studiu de caz a fost să demonstreze că politica de coeziune și proiectele finanțate de
UE creează o serie de externalități pozitive pentru UE-15 și companiile lor cu sediul în țările beneficiare
nete. În cazul Volkswagen Slovacia, externalitățile pozitive au fost induse de evoluțiile în domeniul
infrastructurii finanțate de UE, ceea ce a condus la reducerea costurilor de transport și la o mai bună
accesibilitate a furnizorilor săi; de centrele de cercetare și sprijin în domeniul educațional care
furnizează VW Slovacia forță de muncă calificată și specializată, precum și colaborare în materie de
cercetare și dezvoltare (CD); și de finanțarea directă acordată de UE furnizorilor VW și însuși VW Slovacia,
ceea ce a dus la o mai bună eficacitate a acestor întreprinderi și a angajaților lor.
Asatryan et al. (2020) arată că o parte considerabilă din valorile contractelor de achiziție publică
finanțate de UE sunt câștigate de alte firme decât din statele membre achizitoare. De exemplu, această
proporție a depășit ușor media UE-28 în cazul Bulgariei (8,69 %) și semnificativ media în cazul României
(16,26 %). Prin urmare, o parte deloc neglijabilă a beneficiilor obținute din proiectele cofinanțate de UE
a vizat firme străine. Potrivit autorilor, aceste proporții subestimează amploarea acestor volume de
contracte transfrontaliere, deoarece nu sunt luate în calcul filialele întreprinderilor multinaționale
înregistrate la nivel local.
Un set de date la nivel de firmă și de proiect creat de Bachtrögler et al. (2019) care conține date despre
peste două milioane de proiecte cofinanțate prin fondurile structurale și de coeziune ale UE în 25 de
state membre ale UE în perioada de programare 2007-2013, servește de sursă bogată de încercări de
identificare a beneficiarilor direcți și indirecți ai politicilor structurale și de coeziune. Bachtrögler et al.
(2020) descriu un set de date aferent proiectelor cofinanțate de FEDR în cadrul financiar multianual
2014-2020. Studiul de caz 2 demonstrează că societățile-mamă cu sediul în statele membre mai
dezvoltate pot profita într-adevăr considerabil în mod indirect (de exemplu prin decontări interne în
cadrul grupului corporativ) din cofinanțarea FEDR asigurată pentru investițiile realizate de filialele lor
în țări beneficiare ale politicii de coeziune.
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Studiul de caz 2: Legăturile intra-UE – beneficiarii fondurilor structurale și de coeziune ale UE
Pentru actualul CFM 2014-2020, bugetul UE include o sumă (planificată) de aproximativ 199 de miliarde
EUR pentru FEDR. Împreună cu FSE și CF, obiectivul principal este de a spori investițiile pentru creștere
și creare de locuri de muncă în regiunile europene clasificate în trei categorii: regiuni mai puțin
dezvoltate, regiuni în tranziție și regiuni mai dezvoltate. Mai mult, 9,4 miliarde EUR din bugetul FEDR
sunt dedicate sprijinirii cooperării teritoriale europene prin implementarea de proiecte interregionale
și transfrontaliere (Interreg). În vreme ce doar 15 state membre sunt eligibile pentru CF (statele membre
UE-13 care au aderat în 2004 sau ulterior, Grecia și Portugalia), toate statele membre ale UE primesc
finanțare FEDR. Părțile din bugetul FEDR pentru statele UE-15 „vechi” și cele pentru statele UE-13 „noi”
sunt relativ echilibrate, 52 % din fondurile FEDR (cu excepția Interreg) fiind angajate către statele
membre UE-13. Totuși, dat fiind faptul că se pune accentul pe regiunile mai puțin dezvoltate (PIB-ul pe
cap de locuitor sub 75 % din media UE), 62 % din bugetul FEDR (cu excepția Interreg) este angajat
pentru UE-13, Grecia și Portugalia, care sunt eligibile pentru CF și pe care le vom numi în prezentul
document țări beneficiare ale fondurilor de coeziune. 6
În discuțiile politice privind dimensiunea și distribuția următorului CFM 2021-2027, continuarea
sprijinului pentru coeziunea economică și socială, precum și pentru competitivitatea regiunilor mai
puțin dezvoltate a fost evidențiată ca fiind importantă nu numai pentru acele regiuni în sine, ci și pentru
statele membre mai dezvoltate (de exemplu, Crescenzi, R., & Giua, M., 2019). De asemenea, s-a subliniat
că, pentru a putea evalua efectele politicii și a se lua în considerare statul de drept, trebuie să se asigure
transparența și inteligibilitatea distribuției fondurilor structurale și de coeziune (precum și a politicii
agricole comune) (a se vedea, de exemplu, Heinemann, 2018).
Începând cu perioada de programare 2007-2013, autoritățile de management al programelor
operaționale cofinanțate de FEDR (precum și FSE și CF) trebuie să își publice beneficiarii și proiectele.
Împreună cu datele comerciale, aceste date aduc lumină în ceea ce privește structurile de proprietate
ale firmelor beneficiare și permit identificarea firmelor beneficiare care fac parte din grupuri corporative
multinaționale. Astfel, aceste date pot fi utilizate pentru a investiga dacă societățile multinaționale cu
sediul în statele membre ale UE-15 (cu excepția Greciei și Portugaliei) profită în mod indirect de
fondurile structurale plătite în țările beneficiare ale politicii de coeziune (UE-13 plus Grecia și
Portugalia), de exemplu prin decontări interne în cadrul grupului de societăți.
În acest scop, sunt analizate firmele (și instituțiile) care derulează proiecte cofinanțate de FEDR în
perioada de programare 2014-2020 (colectarea datelor, încheiată în iunie 2019). 7 Numele beneficiarilor
(și țara în care se derulează proiectul) sunt corelate cu baza de date comerciale AMADEUS pentru a
colecta date cu privire la structura de proprietate a firmelor. Din cauza limitărilor privind acoperirea
firmelor din baza de date AMADEUS (care variază între țări) și, în special, întrucât autoritățile publice
sau instituțiile (de cercetare) sunt slab acoperite în baza de date AMADEUS, doar o treime dintre firmele
și instituțiile beneficiare pot fi asociate cu datele AMADEUS prin corelarea numelor. 8
6

Date privind bugetul FEDR din Open Data Platform a ESIF (https://cohesiondata.ec.europa.eu/), descărcate la 22 aprilie 2020.

A se vedea Bachtrögler et al. (2020) pentru detaliile tehnice ale unui set de date aferent proiectelor cofinanțate de FEDR în cadrul financiar
multianual 2014-2020. Datele referitoare la proiectele legate de cercetare și inovare pot fi găsite aici:
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/synergies-tool.

7

Ponderea beneficiarilor care ar putea fi corelați cu baza de date AMADEUS este cea mai mică (sub 1 %) în Grecia, ceea ce ar putea avea
legătură cu limba de raportare, situându-se sub 5 % și în Croația și Cipru. În majoritatea țărilor, procentul corelărilor în baza de date AMADEUS
se situează între 25 și 50 % dintre beneficiari (a se vedea Bachtrögler et al., 2020).
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Obiectivul acestei analize este de a evalua dacă și în ce măsură societățile-mamă ale grupurilor
corporative situate în statele membre ale UE-15 (cu excepția Greciei și Portugaliei) beneficiază de
cofinanțarea FEDR a investițiilor realizate de filialele lor în țările beneficiare ale fondurilor de coeziune.
De aceea, se folosește un subeșantion din setul de date al beneficiarilor corelați cu datele AMADEUS,
care constă în firme beneficiare care fac parte dintr-un grup corporativ. Mai precis, sunt luați în
considerare beneficiarii care au o societate-mamă. Aceasta din urmă se află fie în aceeași țară cu filiala
beneficiară, fie într-un alt stat membru al UE, fie în orice țară din afara UE. Această distincție între firmele
beneficiare în funcție de amplasamentul societăților-mamă ne permite să evaluăm dacă țările mai
dezvoltate din UE profită în mod indirect de politica de coeziune din țările vizate de această politică.
Amplasamentul societăților-mamă ale beneficiarilor FEDR care fac parte din grupuri corporative
Relevanța acestei idei de cercetare este confirmată atunci când se investighează țara gazdă a
societăților-mamă ale beneficiarilor FEDR din țările vizate de politica de coeziune (astfel cum s-a
raportat până la data-limită, iunie 2019) situate în străinătate. În total, firmele beneficiare cu o societatemamă având sediul în străinătate derulează 1 525 de proiecte în țările beneficiare ale fondurilor de
coeziune, ceea ce corespunde cu aproximativ 7 % proiecte derulate de beneficiari cu o societate-mamă.
61 % dintre societățile-mamă respective situate în străinătate au sediul în statele membre ale UE-15, cu
excepția Greciei și Portugaliei, comparativ cu 9 % în țările beneficiare ale fondurilor de coeziune (UE13, plus Grecia și Portugalia). Măsurate în funcție de sumele respective de cofinanțare FEDR primite de
beneficiari cu societăți-mamă situate în străinătate, doar aproximativ 5 % dintre acestea corespund
societăților-mamă cu sediul în țările beneficiare ale fondurilor de coeziune, iar 65 % societăților-mamă
din UE-15, cu excepția Greciei și Portugaliei. Acest lucru implică, de asemenea, că o parte considerabilă
a societăților-mamă au sediul în afara Europei (cel mai multe în SUA, Elveția și Japonia) și beneficiază în
mod indirect de subvențiile pentru investiții FEDR acordate filialelor lor europene.
În ceea ce privește statele membre ale UE-15, 19 % din sumele FEDR primite de firmele beneficiare ale
FEDER în țările vizate de politica de coeziune care fac parte dintr-o societate multinațională corespund
societăților-mamă situate în Germania. 13 % din aceste sume sunt atribuite societăților-mamă cu sediul
în Luxemburg, iar 10 % celor situate în Franța. Societățile-mamă situate în Regatul Unit, care a încetat
să mai fie membru al UE în ianuarie 2020, profită în mod indirect de 5 % din sumele FEDR primite de
filialele din țările beneficiare ale fondurilor de coeziune.
Luând ca exemplu societățile-mamă germane, 11 proiecte finanțate de UE în țările vizate de politica de
coeziune sunt realizate de filialele „Robert Bosch Industrietreuhand KG”. Mai exact, conform listelor de
operațiuni furnizate de autoritățile de management, aceste proiecte au fost inițiate în Republica Cehă,
Ungaria și Portugalia și corespund sferei de cercetare și inovare (CI) (suma cofinanțării FEDR se ridică la
aproximativ 96 de milioane EUR). Un alt exemplu, filialele „Siemens AG” derulează șapte proiecte în
Republica Cehă și Ungaria (cofinanțare FEDR de aproape 4 milioane EUR). De asemenea, aceste
proiecte sunt clasificate ca proiecte de cercetare și dezvoltare, încurajând parțial cooperarea între
întreprinderile mari și întreprinderile mici și mijlocii (IMM) în procesele de inovare.
Observații pe țări: distribuirea sumelor FEDR către societățile-mamă cu sediul în străinătate
Pe baza ratei de succes a conectării firmelor beneficiare cu informațiile AMADEUS și a numărului de
proiecte derulate de firme care fac parte din grupuri corporative, Republica Cehă, Lituania, Polonia și
Portugalia sunt alese ca exemple de țări beneficiare ale fondurilor de coeziune în cazul cărora se
efectuează o analiză mai profundă a societăților-mamă ale beneficiarilor FEDR (a se vedea tabelul 3).
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Din tabelul 3 se poate deduce că ponderea sumelor FEDR alocate firmelor cu societăți-mamă având
sediul în străinătate, adică nu în țara în care se derulează proiectul cofinanțat, diferă semnificativ de la
o țară la alta. În timp ce în Lituania doar 3 % din cofinanțarea FEDR pentru proiectele derulate de o firmă
beneficiară care face parte dintr-un grup corporativ sunt alocate firmelor a căror societate-mamă nu
are sediul în Lituania, în Portugalia cota echivalentă este de 20 %. Mai mult, ultima coloană din tabelul
3 arată că cea mai mare parte a sumelor FEDR pentru beneficiarii care fac parte din grupuri corporative
este atribuită societăților-mamă cu sediul în UE-15 (cu excepția Greciei și Portugaliei).
Tabelul 3: Sume de cofinanțare din Fondul european de dezvoltare regională (inclusiv
proiecte Interreg) realizate de firme beneficiare care fac parte dintr-un grup corporativ
Suma de cofinanțare a FEDR
în EUR (cotă care ar putea fi
corelată cu datele
AMADEUS)

Cofinanțare FEDR pentru
proiecte realizate de firme
care fac parte dintr-un grup
corporativ

... cu societatea-mamă în
străinătate
(în
UE-15,
excluzând
Grecia
și
Portugalia) (cotă)

Republica Cehă

6 397 017 000
(28 %)

1 578 749 000

10 %
(6 %)

Lituania

2 530 125 000
(43 %)

722 834 000

3%
(1 %)

Polonia

30 881 066 000
(22 %)

4 742 000 000

9%
(7 %)

Portugalia

9 159 162 000
(37 %)

2 689 390 000

20 %
(14 %)

Țara

Sursa: Baza de date a beneficiarilor FEDR descrisă în Bachtrögler et al. (2020), calcule AMADEUS, WIFO.

Figura 2 prezintă distribuția sumelor FEDR în Republica Cehă, Lituania, Polonia și Portugalia între țara
gazdă a societății-mamă a beneficiarilor care fac parte dintr-un grup corporativ (a se vedea coloana 3
din tabelul 3). Partea de culoare albastră a cercurilor reprezintă ponderea societăților-mamă la nivel
național ale firmelor beneficiare din fiecare țară. Ceea ce este deosebit de relevant pentru Portugalia
(30 % din proiectele relevante), dacă baza de date AMADEUS nu oferă informații cu privire la țara gazdă
a societății-mamă, ponderea sumelor corespunzătoare FEDR este prezentată în categoria „nu se aplică”.
Dacă ponderea unei țări (străine) este mai mare de 1 %, aceasta este indicată ca fiind o categorie
proprie, altfel este inclusă în categoria „Altele”. Germania pare a fi cea mai importantă țară gazdă străină
a societăților-mamă ale firmelor beneficiare din Republica Cehă (2,6 %) și Portugalia (5,1 %). În Polonia,
unde cota Germaniei reprezintă 1,1 % din sumele FEDR angajate beneficiarilor care fac parte dintr-un
grup corporativ, Luxemburg (2,9 %) pare a fi cea mai importantă țară gazdă a companiilor-mamă.
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Figura 2: Distribuția sumelor din Fondul european de dezvoltare regională pentru firmele
beneficiare care fac parte dintr-un grup corporativ în funcție de țara gazdă a societății-mamă
în i) Republica Cehă, ii) Lituania, iii) Polonia și iv) Portugalia
Republica Cehă: Țări în care își au sediul
societățile-mamă ale firmelor beneficiare

Lituania: Țări în care își au sediul
societățile-mamă ale firmelor beneficiare

0.2%

2.5%

97.3%
LT

Polonia: Țări în care își au sediul societățilemamă ale firmelor beneficiare

2.4%

3.9%

1.1%

n.a.

Other

Portugalia: Țări în care își au sediul
societățile-mamă ale firmelor beneficiare
2%

2.9%

5%

2%

1.0%

4%
1%

30%

6%

88.8%
DE

LU

PL

US

n.a.

49%

1%

Other

BR

DE

ES

FR

LU

PT

US

Other

n.a.

Sursa: Baza de date a beneficiarilor FEDR descrisă în Bachtrögler et al. (2020), calcule AMADEUS, WIFO.

Un fapt interesant, având în vedere că în cazul a 30 % dintre proiectele relevante nu este cunoscută
țara gazdă și că ponderea sumelor FEDR primite de beneficiarii portughezi cu societăți-mamă având
sediul în străinătate este relativ ridicată, în Portugalia, distribuirea fondurilor în funcție de țara gazdă a
societăților-mamă pare a fi mai puțin concentrată decât în celelalte țări vizate de politica de coeziune
care au făcut obiectul analizei. Această concluzie rezultă din faptul că un număr relativ mare de țări
gazdă reprezintă o pondere mai mare de 1 % din sumele FEDR primite de beneficiari portughezi care
fac parte din grupuri corporative (Germania, Franța, Spania, Brazilia, Luxemburg și SUA). De asemenea,
în pofida unei ponderi aproape identice a societăților-mamă ale beneficiarilor cu sediul în străinătate,
în Polonia, distribuția pare a fi mai diversificată decât în Republica Cehă. În schimb, în Lituania nicio țară
în care își au sediul societățile-mamă ale beneficiarilor lituanieni nu realizează această pondere.
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Concluzie
Scopul acestei analize este de a evalua dacă și în ce măsură societățile-mamă ale grupurilor corporative
situate în statele membre ale UE-15, cu excepția Greciei și Portugaliei, beneficiază de cofinanțarea FEDR
a investițiilor realizate de filiale în țările beneficiare ale fondurilor de coeziune. Pe de o parte, analiza
țărilor în care își au sediul societățile-mamă respective a arătat pentru patru țări beneficiare ale
fondurilor de coeziune că ponderea majoră este situată în țara de origine, adică țara în care sunt
realizate proiectele cofinanțate de UE. Portugalia pare a fi o excepție; totuși, acest lucru se poate
întâmpla deoarece baza de date AMADEUS nu furnizează date cu privire la țara gazdă pentru o treime
dintre proiectele investigate. Pe de altă parte, analizând țările gazdă străine ale societăților-mamă ale
tuturor beneficiarilor FEDR din țările beneficiare ale fondurilor de coeziune din eșantionul nostru, peste
60 % dintre acestea își au sediul în UE-15 (cu excepția Greciei și Portugaliei), în vreme ce doar 9 % au
sediul în țările beneficiare ale fondurilor de coeziune. Acest fapt demonstrează că societățile-mamă cu
sediul în statele membre mai dezvoltate pot profita într-adevăr considerabil în mod indirect (de
exemplu, prin decontări interne în cadrul grupului corporativ) din cofinanțarea FEDR asigurată pentru
investițiile realizate de filialele lor în țări beneficiare ale politicii de coeziune.
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3. BENEFICIILE OBȚINUTE DE STATELE MEMBRE PRIN APARTENENȚA LA UE
CONCLUZII PRINCIPALE
•

O analiză documentară a „costurilor non-Europei” sugerează că integrarea în UE are în general
efecte economice pozitive pentru toate statele membre ale UE.

•

Estimările moderne bazate pe modelul gravitațional tind să raporteze câștiguri la produsul
intern brut (PIB) ale integrării în UE situate în medie la 5-7 %, care nu sunt prea departe de cele
prognozate în anii '80.

•

Cu toate că importante fluxuri de investiții directe intra-UE direcționate de la țări contribuitoare
nete avansate economic către economiile UE mai sărace le-au permis să beneficieze de piețe
extinse și de resurse ieftine, țările beneficiare nete mai sărace au beneficiat și ele de transferuri
de capital și de tehnologie.

•

Pe termen lung, beneficiile, inclusiv profiturile repatriate, se acumulează în sediile corporative
concentrate în economiile avansate ale țărilor contribuitoare nete, în care investitorii au realizat
venituri mult mai mari din investițiile lor în țările mai sărace din estul UE decât sumele primite
de acestea din urmă drept transferuri de la bugetul UE.

•

În ceea ce privește comerțul intra-UE, integrarea s-a accentuat, de regulă, după aderarea la UE,
demonstrând avantajele apartenenței la UE de care se bucură toate statele membre, avantaje
care, totuși, diferă considerabil de la o țară la alta.

•

Atât țările contribuitoare nete, cât și cele beneficiare nete au cunoscut o intensificare a
schimburilor comerciale intra-UE, însă acestea au fost mult mai pronunțate pentru țările
beneficiare nete.

•

Estimările modelului nostru gravitațional arată că există efecte majore și semnificative ale
extinderilor UE asupra fluxurilor comerciale și de investiții bilaterale și că faptul de a face parte
din imensa rețea comercială a UE produce efecte comerciale suplimentare.

•

Efectele contrafactuale asupra produsului intern brut care decurg din aderarea la UE sunt
întotdeauna pozitive, în special pentru noile state membre ale UE din cele mai recente valuri
de extindere a UE, care, în special țările Grupului de la Vișegrad, au reușit să realizeze câștiguri
de până la 2,3 % la produsul intern brut prin aderarea la UE.

3.1. BENEFICIILE GENERALE ALE APARTENENȚEI LA UE – O ANALIZĂ DOCUMENTARĂ
Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât suma statelor membre și, mai presus de toate, impactul
economic al politicilor UE depășește cu mult discursul destul de limitat asociat contribuțiilor financiare
nete. Mai precis, UE permite furnizarea unui număr mare de bunuri publice, inclusiv a pieței unice
europene 9, care asigură libera circulație a mărfurilor, a serviciilor, a capitalului și a forței de muncă,
bunuri pe care statele membre nu le pot „produce” singure.
Mai precis, piața unică europeană (și, de fapt, apartenența la UE în totalitatea sa) ar putea fi privite ca
un „bun de club” (Schemm-Gregory, 2011; Le Cacheux, 2015), întrucât nu există rivalitate în materie de

9
Piața unică europeană a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993 și poate fi văzută ca o versiune consolidată a pieței comune, care datează de la
crearea Comunității Economice Europene.
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consum, însă exclusivitatea consumului este posibilă 10. Se poate presupune că fiecare stat membru
consideră că obține beneficii nete din bunurile clubului finanțate colectiv; în caz contrar, ar părăsi
clubul, adică ar renunța la calitatea de membru, după cum o demonstrează cazul Regatului Unit.
Presupunând un comportament rațional din partea tuturor „membrilor clubului”, statele membre ale
UE sunt capabile să obțină beneficii în materie de bunăstare din calitatea de membru al UE, dar,
probabil, într-o măsură foarte diferită de la un stat la altul (a se vedea și Schemm-Gregory, 2011). Prin
urmare, orice analiză serioasă a costurilor și beneficiilor oferite de apartenența la UE trebuie să renunțe
la conceptul simplu de contribuții financiare nete și să ia în considerare efectele economice ale pieței
unice, ale uniunii monetare europene și ale altor politici ale UE. Într-adevăr, există o bogată literatură
care se ocupă de aceste efecte economice mai largi care decurg din piața unică, literatură care oferă
mult mai multe informații decât orice analiză sau interpretare a pozițiilor financiare nete.
Numeroase studii asupra beneficiilor UE se concentrează pe „inversul” câștigurilor care urmează a fi
obținute din aprofundarea integrării economice în UE, și anume pe „costul non-Europei”, concept
dezvoltat în Parlamentul European la începutul anilor 1980 prin raportul Albert-Ball (Albert și Ball,
1983). Conceptul de „cost al non-Europei” a fost propagat de influentul „raport Cecchini” în 1988
(Cecchini et al., 1988) 11. Scris la scurt timp după adoptarea Actului unic european, care avea ca scop
finalizarea pieței unice până la sfârșitul anului 1992, raportul Cecchini a prezis că o piață unică
europeană va crește PIB-ul blocului cu aproximativ 4,25 % până la 6,5 %. De atunci, nenumărate
rapoarte au confirmat efectele pozitive ale pieței unice asupra PIB-ului și ocupării forței de muncă, deși
multe dintre ele au ajuns la estimări mult mai mici (Vetter, 2013), făcând ca raportul Cecchini să pară
prea optimist. În schimb, subliniind efectele de creștere dinamică rezultate din intensificarea
activităților în materie de inovare și din creșterea productivității rezultate, Baldwin (1989) susține că
previziunile din raportul Cecchini ar putea subestima impactul de creștere global al pieței unice cu o
magnitudine de 40 %.
Conceptul de „cost al non-Europei” își păstrează popularitatea, iar PE emite periodic rapoarte cu privire
la viitoarele câștiguri economice care vor fi obținute din eliminarea în continuare de pe piața unică a
fricțiunilor și distorsiunilor rămase (EPRS, 2015: EPRS; 2019). Deși există un consens general potrivit
căruia UE a atins un grad ridicat de integrare economică, Serviciul de Cercetare al Parlamentului
European (EPRS) (2015) avansează cifra potențialului de câștiguri suplimentare pentru PIB în urma
aprofundării integrării pentru perioada 2014-2019 la 1,6 mii de miliarde EUR – aproximativ 12 % din
PIB-ul UE. Partea cea mai mare din această sumă – peste 1 mie de miliarde ar trebui să provină din piața
unică, împărțită în piața unică „clasică” (615 miliarde EUR) și piața unică digitală (415 miliarde EUR).
Pentru a ajunge la aceste cifre, PE a comandat o serie de studii cu privire la o gamă largă de domenii de
politică ale UE, cum ar fi libera circulație a mărfurilor (RAND Europe, 2014); piața unică a serviciilor (CEPS,
2014); piața unică digitală europeană (GHK, 2014a); achizițiile publice (Europe Economics, 2014) și
acquis-ul în domeniul protecției consumatorilor (GHK, 2014b). Studiul realizat de RAND Europe (2014),
de exemplu, folosește un model gravitațional structural, modelul „calului de povară” în comerțul
internațional, pentru a estima extinderea comerțului intra-UE în urma eliminării în continuare a
măsurilor netarifare (MNT) și a obstacolelor din calea ISD. Abordarea respectivă estimează că
potențialul neexploatat al pieței interne în cazul comerțului cu mărfuri se situează între 183 de miliarde
și 269 de miliarde EUR pe termen lung, în funcție de scenariul folosit. În ceea ce privește distribuția între

10

Având în vedere aceste caracteristici, bunurile clubului reprezintă o subcategorie de bunuri publice.

În concordanță cu subiectul și obiectivul acestui raport, ne concentrăm pe piața unică și, în consecință, pe efectele generate de integrarea
comercială și de investițiile străine directe (ISD).
11

22

PE 654.525

Cum pot fondurile UE să reducă decalajele economice în Uniunea Europeană
____________________________________________________________________________________________

statele membre comerțului intra-UE sporit, țările din Europa de Est se numără printre principalii
beneficiari, ceea ce se datorează faptului că aceste țări se confruntă cu MNT și bariere ISD inițiale
comparativ mai mari.
PE se așteaptă în continuare la beneficii majore în urma aprofundării integrării UE pentru perioada
2019-2024. Ba chiar, cu 2,2 mii de miliarde, sumă egală cu 14 % din PIB-ul UE, se preconizează câștiguri
chiar mai mari pentru perioada anterioară de 5 ani (EPRS, 2019). Este interesant faptul că sursele acestor
beneficii s-au schimbat, deoarece piața unică clasică contribuie cu aproximativ 700 de miliarde EUR, în
vreme ce potențialul economiei digitale a fost redus la 180 de miliarde EUR. Marea noutate o reprezintă
largul domeniu de politică format din mediu, energie și cercetare, căruia i se atribuie un potențial de
500 de miliarde EUR. Convingerea legată de astfel de câștiguri viitoare mari se bazează, printre altele,
pe o comparație între comerțul intra-UE cu mărfuri și comerțul dintre statele americane. Dacă în cazul
UE schimburile între statele membre reprezintă aproximativ un sfert din PIB-ul UE, proporția aferentă
pentru schimburile între statele americane este de 40 %. De asemenea, studiul identifică diferențe mari
între statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației privind piața unică (din cauza
întârzierilor în adoptarea de directive sau regulamente în cadrele juridice naționale ale statelor
membre), încălcări ale reglementărilor privind piața internă, necunoașterea principiului recunoașterii
reciproce de către firmele din UE, insecuritatea juridică, barierele tehnice și lipsa cooperării
administrative.
În afară de scenariul în curs realizat de PE cu privire la viitoarele beneficii care decurg din diversele
politici ale UE, există și numeroase studii care estimează câștigurile economice realizate datorate
integrării europene. Literatura de specialitate oferă o gamă largă de estimări privind impactul pieței
unice. Interpretarea de către Vetter (2013) a dovezilor existente, care se bazează, printre altele, pe
studiile realizate de Straathof et al. (2008), Ilzkovic et al. (2007) și Copenhagen Economics (2012), este
că piața unică a avut efecte pozitive de creștere substanțiale, cu toate că ele nu se ridică la nivelul
prognozei optimiste din raportul Cecchini. Straathof et al. (2008), de exemplu, raportează creșteri ale
PIB-ului favorizate de piața unică de ordinul a 2-3 %, intensificarea exporturilor și ISD fiind principalele
canale care fac posibile aceste câștiguri. Rolul proeminent al comerțului intra-UE, mai ales în comerțul
cu mărfuri, reprezintă una dintre concluziile comune în diferite lucrări din literatura de specialitate.
Fournier et al. (2015), de exemplu, estimează efectele comerciale care ar rezulta dintr-un pachet larg de
reformă a reglementărilor privind piața de produse în cadrul pieței unice 12. Scenariul lor presupune că
statele membre reduc reglementările care îngreunează comerțul la media jumătății superioare a
statelor membre celor mai performante, și ajung la concluzia că aceasta ar putea crește intensitatea
comerțului în UE cu peste 10 %, sectoarele aeriene și de telecomunicații având un potențial deosebit
de pronunțat. Aceste rezultate sunt obținute folosind un model gravitațional structural, cu toate că
sunt raportate doar efectele asupra comerțului, nu și cele asupra PIB-ului.
Efectele în materie de PIB legate de comerț sunt prezentate (împreună cu efectele comerciale) în
Felbermayr et al. (2018), care folosesc un nou model comercial cantitativ 13 pentru a estima efectele
comerciale ale diferitelor etape ale integrării pieței europene a produselor la nivel sectorial detaliat,
inclusiv ale legăturilor intrări-ieșiri la nivel intern și internațional. Autorii conchid că „inversarea”
procesului de integrare în UE ar priva veniturile reale ale statelor membre cu procente cuprinse între

În acest scop, rezultatele se bazează pe indicatorii din Regulamentul privind piețele de produse al Organizației pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică (OCDE) și pe indicatorii din Regulamentul OCDE privind energia, transporturile și comunicațiile.

12

13

Tipul modelului determină, de asemenea, o ecuație gravitațională pentru a estima efectele comerciale.
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3 % (Regatul Unit) și 24 % (Luxemburg). În general, pierderile proporționale cauzate de această
dezintegrare sunt mai accentuate în statele membre ale UE situate mai central și în economiile mai
mici 14. Acest lucru este valabil pentru pierderile ipotetice care decurg din anularea progreselor realizate
în ceea ce privește piața unică, care este canalul de integrare care contează cel mai mult pentru
beneficiile aderării la UE, alături de alte domenii de integrare, cum ar fi zona euro și spațiul Schengen.
Un aspect important, studiul sugerează că diferitele câștiguri din integrarea în UE nu prezintă nicio
corelație cu contribuțiile financiare nete ale statelor membre. De exemplu, Germania, cea mai mare
economie din UE și cel mai mare contribuitor net (în termeni absoluți), câștigă peste 5 % din procesul
de integrare în UE (aproape 4 % din acest procent derivă din piața unică), măsurat în termeni de venit
real. Cifrele corespunzătoare pentru Franța și Italia sunt 3,7 % (2,9 % din piața unică) și, respectiv, 3,8 %
(2,5 % din piața unică) (Tabelul 4) 15.
Tabelul 4: Pierderi din „dezintegrarea” Europei, modificări ale venitului real pe cap de
locuitor, în %
Piața
unică

Uniunea
vamală

Zona
euro

Spațiul
Schengen

Alte
ACR-uri

Toate
procesele de
integrare, fără
transferuri

Toate
procesele de
integrare, cu
transferuri

Austria

-6,17

-0,09

-0,67

-1,15

-0,14

-7,97

-7,91

Belgia

-8,2

-0,24

-0,77

-1,76

-0,16

-11,1

-11,47

Bulgaria

-5,67

-0,08

-0,01

-1,31

-0,25

-7,12

-11,57

Cipru

-5,06

0,19

-0,75

-0,91

0,03

-6,05

-7,29

Croația

-4,94

-0,12

-0,03

-0,98

-0,05

-5,92

-6,85

Danemarca

-4,89

-0,02

-0,01

-1,23

-0,14

-6,35

-6,37

Estonia

-7,75

-0,14

-0,57

-2,81

-0,11

-11,15

-14,01

Finlanda

-3,78

-0,01

-0,28

-1,59

-0,02

-5,63

-5,6

Franța

-2,91

-0,04

-0,29

-0,56

-0,04

-3,72

-3,72

Germania

-3,91

-0,13

-0,41

-0,8

-0,11

-5,22

-5,1

Grecia

-2,16

0,12

-0,16

-0,63

-0,13

-2,84

-5,83

14 În mod similar, Vetter (2013) identifică dimensiunea țării, intensitatea comerțului intra-UE, competitivitatea industrială, structura economică
și gradul de liberalizare al statelor membre ca factori care explică impacturile eterogene ale integrării europene în statele membre.
15
Din punct de vedere metodologic, lucrarea analizează costurile inversării proceselor de integrare europeană. Dar, desigur, aceste costuri
constituie un scenariu de dezintegrare ipotetică, putând fi interpretate ca fiind câștiguri din procesul de integrare care a avut loc.
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Piața
unică

Uniunea
vamală

Zona
euro

Spațiul
Schengen

Alte
ACR-uri

Toate
procesele de
integrare, fără
transferuri

Toate
procesele de
integrare, cu
transferuri

Irlanda

-9,35

-0,68

-0,89

-0,96

-0,34

-12,31

-12,68

Italia

-2,52

-0,07

-0,25

-0,75

-0,09

-3,56

-3,76

Letonia

-5,79

-0,07

-0,46

-2,31

-0,04

-8,33

-12,02

Lituania

-5,55

-0,22

0,02

-2,23

-0,03

-7,8

-12,72

Luxemburg

-19,73

0,03

-3,86

-0,98

-0,24

-23,26

-23,74

Malta

-14,33

0,1

-2,55

-1,53

-0,05

-17,81

-20,11

Polonia

-5,93

-0,26

0

-1,82

-0,11

-7,77

-11,83

Portugalia

-3,9

0,06

-0,38

-1,31

-0,03

-5,26

-7,3

Regatul Unit

-2,33

0,07

-0,02

-0,46

-0,01

-2,71

-2,88

Republica
Cehă

-9,47

-0,42

-0,02

-2

-0,11

-11,97

-14,71

România

-4,53

-0,01

-0,04

0

-0,15

-4,65

-8,21

Slovacia

-8,91

-0,09

-0,77

-2,28

-0,11

-11,87

-14,34

Slovenia

-7,68

-0,31

-0,78

-1,77

-0,15

-10,35

-13,25

Spania

-2,55

-0,05

-0,28

-0,78

-0,01

-3,56

-4,2

Suedia

-4,22

-0,01

0

-1,6

-0,12

-6,01

-5,75

Țările de Jos

-7,25

-0,37

-1,3

-1,84

-0,19

-10,9

-10,98

Ungaria

-10,64

-0,3

-0,06

-2,94

-0,14

-14,16

-20,82

Notă: Modificări ale venitului real pe cap de locuitor, în % (pierderi din dezintegrare). Anul de referință este 2014. Pierderile
din dezintegrare pot fi interpretate ca fiind câștiguri din procesele de integrare care au avut loc, dar cu semn opus. ACR se
referă la acordurile comerciale regionale.
Sursa: Felbermayr et al. (2018), tabelul 6.
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Aceste pierderi pot fi comparate cu câștigurile foarte mari pentru Polonia, care se ridică la aproape 8 %
(aproximativ 6 % din piața unică), legate de implicarea puternică a acestei țări în rețelele de producție
(în principal germane) ale nucleului de producție central-european (Stehrer și Stöllinger, 2013;
Stöllinger, 2016). Pentru România, deși este o economie mai mică, câștigurile sunt mai mici, ridicânduse la 4,6 % (4,5 % provenind din piața unică). Câștigurile implicite din integrarea europeană obținute
de Grecia sunt relativ mici, fiind sub 3 % (2,2 % din piața unică). Acest lucru face ca Grecia să fie țara cu
al doilea cel mai scăzut nivel de câștiguri din integrarea în UE; doar Regatul Unit a obținut beneficii chiar
ușor mai mici.
În afară de dispersia beneficiilor obținute din procesele de integrare în UE, Tabelul 4 prezintă (cel puțin)
trei aspecte foarte interesante legate de discuția despre apartenența la UE și dezbaterea pe marginea
contribuțiilor nete. În primul rând, este o greșeală gravă să limităm discuțiile cu privire la câștigurile
obținute din aderarea la UE a statelor membre la contribuțiile lor financiare nete. În al doilea rând, există
o asimetrie în ceea ce privește importanța transferurilor UE care ar trebui, în principiu, să reducă
tensiunile legate de subiect: transferurile fiscale adaugă mult la beneficiile generale ale integrării în UE
a țărilor beneficiare nete, dar sunt (în termeni relativi) aproape neglijabile pentru plătitorii neți 16. În al
treilea rând, și poate cel mai important, toate statele membre beneficiază de pe urma integrării în UE,
indiferent dacă sunt contribuitoare nete sau beneficiare nete. Acest lucru a fost valabil și pentru Regatul
Unit, deși, potrivit rezultatelor obținute de Felbermayr et al. (2018), este țara care s-a bucurat de cele
mai mici beneficii de pe urma integrării.
În acest context, Brexit rămâne un fapt surprinzător, deoarece se pare că Regatul Unit acționează
împotriva propriilor sale interese economice. Dar este surprinzător și deoarece UE nu a fost pregătită
să furnizeze tipul de bunuri care erau cerute mai insistent de Regatul Unit și în beneficiul Regatului Unit,
lucru neobișnuit dintr-o perspectivă teoretică specifică unui club, având în vedere că „un membru
dorit”, adică un membru care contribuie mai mult decât proporțional la finanțarea bunurilor publice
(cum ar fi Regatul Unit), în mod normal, este capabil să direcționeze resursele unui club (cum ar fi UE)
către furnizarea de bunuri (publice) care prezintă un mare interes pentru acesta (Schemm-Gregory,
2011). În termeni mai generali și pe lângă dovezile empirice, acest argument ar sugera, de asemenea,
că țările contribuitoare nete sunt mai bine poziționate pentru a influența deciziile și prioritățile UE.
Rezultate în mare măsură comparabile cu cele prezentate de Felbermayr et al. (2018) au fost obținute
de Mayer et al. (2019) care, bazându-se, de asemenea, pe un model gravitațional structural, conchid că
toate țările membre obțin fără echivoc câștiguri importante în materie de bunăstare din aderarea la UE
[față de aplicarea clauzei națiunii celei mai favorizate a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)].
Pentru UE în ansamblu, proiectul pieței unice a generat un câștig mediu pe termen lung pentru PIB
cuprins între 5,5 % (ponderat) și 8,2 %, Regatul Unit (2,8 %) și Grecia (2,9 %) fiind țările cu cele mai mici
câștiguri comerciale la PIB. Rezultatele pentru UE sunt similare cu cele obținute de Boltho și
Eichengreen (2008) cu zece ani mai devreme, care au estimat beneficiile generale ale integrării în UE la
5 % din PIB.
Cu ocazia celei de a 25-a aniversări a pieței unice în 2018, au fost realizate o serie de noi studii care
estimează impactul său economic asupra statelor membre. Într-un studiu realizat de London
Economics (2017) și comandat de UE, efectele asupra PIB-ului și ocupării forței de muncă datorate pieței
unice pentru fiecare stat membru sunt estimate cu ajutorul unui indicator sumar al integrării pieței
16

Argumentul este prezentat tot de Felbermayr et al. (2018).
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unice 17. Studiul constată că, în medie, integrarea statelor membre pe piața unică a progresat lent, dar
constant în perioada 1995-2015 18, deși gradul de integrare variază puternic de la un stat membru la
altul. Se estimează că acest proces de integrare către finalizarea pieței unice va avea un impact direct și
pozitiv, printre altele asupra PIB-ului pe cap de locuitor, a ocupării forței de muncă și a productivității
totale a factorilor. În total, se constată că PIB-ul UE pe cap de locuitor ar fi cu 1 % mai mare în 2015 decât
ar fi fost fără o intensificare a integrării din 1995 încoace (Tabelul 5). Mai mult, au fost create aproximativ
1,9 milioane de noi locuri de muncă. Efectele asupra PIB-ului și creării de locuri de muncă în statele
membre descrise în acest studiu sunt interesante, deoarece prezintă rezultate foarte diferite din
perspectiva simplistă a pozițiilor financiare nete: Germania și Franța, cei mai mari doi contribuitori neți,
au fost, ambele, printre principalii beneficiari ai proiectului pieței unice în perioada 1995-2015, cu un
plus la PIB-ul pe cap de locuitor de 1,6 % și, respectiv, 1,1 %. PIB-ul pe cap de locuitor al Italiei a fost în
2015 cu 0,5 % mai mare decât în scenariul contrafactual fără integrarea suplimentară în UE. Acesta
reprezintă aproape aceleași câștiguri ca cele constatate pentru Polonia, în vreme ce câștigurile la PIBul României obținute din piața unică sunt și mai modeste (0,14 %). Totuși, pentru țările din Europa
Centrală și de Est, efectele economice ale programului pieței unice au fost calculate doar în perioada
cuprinsă între 2 ani înainte de aderarea la UE și 2015. Grecia este singura țară care ar avea de suferit de
pe urma unei integrări aprofundate în UE, înregistrând o scădere a PIB-ului pe cap de locuitor cu 0,3 %,
deși acest rezultat este influențat de criza datoriei publice a țării care a început în 2010.
Tabelul 5: Diferențe între nivelurile reale și cele care ar fi existat în absența unei integrări
aprofundate
Diferența în PIB-ul
pe cap de locuitor,
în %

Diferența în PIB-ul
pe gospodărie în
EUR

Diferența în
numărul locurilor
de muncă (în mii)

Diferența în nivelul
de consum pe
gospodărie în EUR

Diferența în nivelul
de investiții pe cap
de locuitor în EUR

Austria

1,68 %

1 362

68

718

151

Belgia

1,58 %

1 292

71

665

134

Bulgaria

0,02 %

2

1

1

0

Cipru

0,24 %

145

1

100

7

Croația

0,03 %

10

1

5

1

Danemarca

1,26 %

1 330

34

639

113

Estonia

0,14 %

44

1

23

5

17 Acest indicator al pieței unice combină informații despre diferite aspecte ale libertăților specifice pieței unice, în special măsuri comerciale
și în materie de ISD; măsuri pentru adoptarea legislației UE de către statele membre și măsuri pentru omogenitatea economiilor statelor
membre.
18

Procesul de integrare pare să fi fost întrerupt între 2011 și 2013.
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Diferența în PIB-ul
pe cap de locuitor,
în %

Diferența în PIB-ul
pe gospodărie în
EUR

Diferența în
numărul locurilor
de muncă (în mii)

Diferența în nivelul
de consum pe
gospodărie în EUR

Diferența în nivelul
de investiții pe cap
de locuitor în EUR

Finlanda

1,17 %

838

28

464

91

Franța

1,14 %

828

297

456

81

Germania

1,55 %

1 081

607

583

115

Grecia

-0,30 %

-127

-11

-89

-6

Irlanda

1,01 %

1 170

19

399

118

Italia

0,48 %

289

105

176

22

Letonia

0,10 %

26

1

16

3

Lituania

0,17 %

43

2

27

4

Malta

1,23 %

647

2

367

64

Polonia

0,49 %

146

77

86

11

Portugalia

0,41 %

174

18

114

11

Regatul Unit

1,00 %

718

299

466

67

Republica Cehă

0,81 %

292

40

137

34

România

0,14 %

28

12

17

3

Slovacia

0,69 %

276

17

151

23

Slovenia

0,79 %

334

7

174

29

Spania

0,53 %

308

94

179

24

Suedia

1,13 %

899

53

405

123
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Diferența în PIB-ul
pe cap de locuitor,
în %

Diferența în PIB-ul
pe gospodărie în
EUR

Diferența în
numărul locurilor
de muncă (în mii)

Diferența în nivelul
de consum pe
gospodărie în EUR

Diferența în nivelul
de investiții pe cap
de locuitor în EUR

Țările de Jos

0,92 %

788

75

351

72

Ungaria

0,58 %

148

24

73

14

UE-28

1,01 %

631

1 872

356

57

Notă: Modificări ale venitului real pe cap de locuitor, în % (pierderi din dezintegrare), între 1995 și 2015 (statele membre
„vechi”) sau în perioada cuprinsă între 2 ani înainte de aderarea la UE și 2015 (statele membre „noi”).
Sursa: London Economics (2017), tabelul 6.

Aceste rezultate confirmă faptul că beneficiile estimate (precum și costurile potențiale) care decurg din
integrarea în UE sunt dificil de precizat, astfel încât rezultatele variază mult de la un studiu la altul.
Amploarea câștigurilor obținute din integrarea economică europeană este puternic influențată de
metodologia utilizată (a se vedea, de asemenea, Poutvaara et al., 2019). Alegerea metodologiei este
crucială, deoarece determină și tipul de beneficii potențiale care pot fi obținute, cum ar fi reducerile de
costuri datorate eliminării măsurilor netarifare (de exemplu, formalitățile de frontieră, reglementările
naționale); economiile de scară, o concurență mai strânsă, o mobilitate transfrontalieră mai pronunțată
a forței de muncă; și costuri mai scăzute pe tranzacțiile financiare (a se vedea Vetter, 2013). În acest
sens, se pare că estimările moderne bazate pe gravitație (inclusiv exemplele menționate mai sus de
Felbermayr et al. 2018 și Mayer et al. 2019) tind să raporteze câștiguri la PIB care nu sunt prea departe
de cele sugerate de raportul Cecchini din 1988. Rezultatele estimărilor din simulările scenariilor
contrafactuale folosind modele macroeconomice tind să obțină câștiguri și mai mari, cu o creștere de
8-9 % a PIB-ului generată de piața unică, raportată de Sophie In't Veld (2019), ca exemplu recent.
3.2. BENEFICIILE INVESTIȚIILOR DIRECTE INTRA-UE
Introducere: Beneficiile investițiilor străine directe în general și rezumatul
cercetărilor
Intensitatea investițiilor străine directe (ISD) din exterior este o componentă importantă a
competitivității și un factor de creștere economică a unei țări. Prin urmare, atragerea de ISD a fost o
țintă politică principală în economiile aflate într-un proces de recuperare a decalajelor. ISD au
potențialul de a fi cel mai important vehicul internațional de transfer de tehnologie pentru aceste țări.
Investitorii străini pot transfera tehnologie în două moduri: direct către afiliații aflați în proprietatea și
sub controlul lor și, în mod indirect, prin externalități către alte firme din economia țării gazdă. De
asemenea, guvernele din țările dezvoltate consideră capacitatea de a atrage ISD de înaltă calitate ca
fiind un instrument important pentru acces la tehnologie, locuri de muncă sigure și a atrage sediile
principale ale unor companii.
Nu doar ISD din exterior, cât și cele în exterior implică un număr de beneficii, iar internaționalizarea a
devenit una dintre principalele strategii de creștere ale firmelor. ISD în exterior pot asigura accesul pe
piață și mai ales accesul la factori de producție ieftini. Firmele multinaționale pot obține un avantaj
competitiv față de concurenții lor, exploatând un avantaj comparativ prin specializarea filialelor lor.
Astfel, ISD în exterior pot acționa ca o sursă importantă de competitivitate. Capacitatea de a investi în
exterior indică faptul că o țară/întreprindere deține tehnologie, putere de capital sau cunoștințe
PE 654.525

29

Departamentul tematic D: Afaceri bugetare
_________________________________________________________________________________________

superioare în raport cu concurenții săi (Dunning, 1981). Un investitor care investește în exterior este în
măsură să își organizeze activitatea internațională și să genereze venituri în străinătate pentru a-și
finanța dezvoltarea. Capacitatea de a investi în străinătate poate fi atinsă ca urmare a dezvoltării
economice, a creșterii întreprinderii și a progreselor tehnologice ale țării/întreprinderii investitoare. În
general, țările mai puțin dezvoltate nu investesc în străinătate. ISD-urile în exterior demarează mult mai
târziu decât intrările de ISD. În conformitate cu paradigma axei de dezvoltare a investițiilor (Narula și
Guimón, 2010), țările aflate într-un proces de recuperare a decalajelor importă mai mult capital decât
exportă, în vreme ce țările dezvoltate sunt de obicei importatori și exportatori de capital în egală
măsură (figura 3).
Figura 3: Fluxurile de investiții străine directe intra-UE nete cumulate (active minus pasive),
2009-2018, în milioane EUR
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Notă: valori cumulate de-a lungul anilor disponibili; țări selecționate; nu există date pentru Luxemburg și Regatul Unit. Valorile
negative indică o valoare mai mare a ISD din exterior decât în exterior.
Sursa: Eurostat, statisticile privind balanța de plăți.

În UE, statele membre avansate care se află într-o poziție de plătitor net la bugetul UE înregistrează mai
multe investiții străine directe în exterior decât din exterior și beneficiază de acces pe piață și de resurse
ieftine. Țările mai puțin avansate care se află într-o poziție de beneficiar net de la bugetul UE, dar și
unele mai avansate, dar mai puțin competitive, sunt beneficiari neți de ISD și beneficiază de transferuri
de capital și de tehnologie.
ISD reprezintă un factor esențial de integrare a lanțurilor de aprovizionare globale. În cadrul lanțurilor
de aprovizionare globale, comerțul nu se limitează la bunuri, ci este o întrepătrundere de: (i) comerț cu
mărfuri, în special piese și componente, (ii) investiții internaționale în locații de producție, instruire,
tehnologie și relații de afaceri pe termen lung, (iii) utilizarea de servicii de infrastructură pentru a
coordona producția dispersată, (iv) fluxuri de know-how transfrontaliere – Baldwin (2012) îl numește
mix de comerț-investiții-servicii-PI (proprietate intelectuală). ISD-urile au integrat producătorii de
bunuri și servicii în lanțurile valorice internaționale de care să poată beneficia fiecare locație. Câștigurile
în materie de eficiență ale lanțurilor valorice la nivelul UE au crescut competitivitatea întreprinderilor
din UE pe piața mondială. Competitivitatea sporită a ajutat întreprinderile din UE să intensifice ISD, să
obțină profituri și să extindă comerțul și în afara UE. Aceasta este o „afacere” reciproc avantajoasă pe
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termen scurt, însă pe termen lung beneficiile se acumulează la sediul întreprinderii, unde se iau deciziile
strategice.
UE asigură un mediu de liberă circulație a capitalurilor, stimulând astfel ISD între statele membre.
Întreprinderile își pot optimiza amplasarea diferitelor etape de producție pe o piață unică ce
beneficiază de libera circulație a bunurilor și serviciilor. Pe baza caracteristicilor generale ale ISD, ne
putem aștepta ca aderarea la UE să intensifice integrarea statelor membre prin realizarea de ISD.
Economiile naționale de origine a ISD au beneficiat de piețe lărgite, de o rezervă mai mare de forță de
muncă și de rate mai mari de rentabilitate a capitalului investit, comparativ cu investițiile interne.
Economiile țărilor gazdă au beneficiat de o creștere a productivității muncii, precum și de acces la piețe
și la tehnologie. În plus, transferurile de la bugetul UE au permis țărilor gazdă mai puțin dezvoltate să
își îmbunătățească infrastructura fizică și comercială, reducând astfel costurile investitorilor direcți.
Astfel, politicile UE au sporit efectele pozitive ale ISD atât pentru țările de origine, cât și pentru țările
gazdă.
Dovezile empirice ale impactului apartenenței la UE asupra ISD sunt rare. Un studiu recent (Randolph
et al., 2016) sugerează că „apartenența la UE crește puternic intrările nete de ISD”. Cele trei estimări
principale ale studiului cu privire la aceste creșteri variază între 14 % și 38 %, în funcție de alegerea
tehnicii econometrice, cu o medie de 28 %.
Abordarea noastră este diferită. Considerăm drept dat impactul pozitiv al integrării asupra cuantumului
ISD și analizăm distribuția beneficiilor ISD intra-UE în statele membre. Accentul este pus pe ISD în
exterior, pornind de la premisa că cu cât o țară este mai în măsură să investească în străinătate, cu atât
poate obține beneficii mai mari în ceea ce privește accesul la piață și optimizarea lanțurilor valorice. De
asemenea, analizăm beneficiile directe ale investițiilor în străinătate, și anume suma veniturilor pe care
investitorii străini le obțin în alte state membre. O altă chestiune se referă la utilizarea acestor venituri,
indiferent dacă sunt reinvestite în economia țării gazdă sau sunt repatriate.
Cercetarea noastră își păstrează caracterul descriptiv bazat în principal pe datele Eurostat privind
balanța de plăți. Datele privind investițiile străine directe în exterior (active) și veniturile aferente
acestor investiții (credite) sunt disponibile pe o perioadă de zece ani, 2009-2018. Valoarea activelor ISD
cumulate în zece ani (în euro actuali) este utilizată pentru a măsura dimensiunea investițiilor realizate
în străinătate. Datele privind balanța de plăți includ tranzacțiile de entități cu scop special (ESS) și
tranzacțiile dintre întreprinderi din același grup și, prin urmare, diferă de datele privind stocurile și
fluxurile de ISD pe baza principiului direcțional. Întrucât cel din urmă tip de date privind ISD (publicate
de Eurostat) sunt disponibile doar pentru o perioadă mai scurtă de timp, 2013-2017 și, de asemenea,
întrucât acestea nu integrează o corecție a denaturărilor cauzate de ESS, am decis să folosim datele
privind balanța de plăți. De asemenea, trebuie menționat că țările de origine și cele gazdă sunt țările
direct implicate în ISD, care pot diferi de investitorul final și beneficiarul final, deoarece companiile se
străduiesc să optimizeze amplasarea profiturilor între statele membre cu sisteme de impozitare și rate
de impozitare diferite. Dincolo de discuția generală asupra principalelor caracteristici ale ISD, ne
concentrăm pe poziția a trei plătitori neți la bugetul UE, respectiv Franța, Germania și Italia, și a trei
beneficiari, respectiv Grecia, Polonia și România.
Dimensiunea fluxurilor de investiții străine directe în exterior la nivelul UE
Principalii investitori din UE sunt cele mai mari și mai avansate țări (Germania și Franța), precum și cele
care asigură locații pentru societăți de tip holding și centre financiare care transmit fonduri din țări terțe
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(Țările de Jos și Luxemburg) (figura 4). Datorită entităților cu scop special, activitățile de investiții directe
ale Țărilor de Jos, Luxemburgului, Belgiei, Irlandei și Ungariei sunt caracterizate de fluctuații anuale mari
între valorile pozitive și cele negative.
Figura 4: Fluxurile de investiții străine directe în exterior cumulate (active) din principalele
țări investitoare ale UE în UE-28, valori 2009-2018 cumulate, în milioane EUR
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Notă: cifra exclude Ungaria și Regatul Unit, care prezintă fluctuații intense ale ISD și care rezultă într-o sumă negativă.
Sursa: Eurostat, statisticile privind balanța de plăți.

Cele trei țări pe care se concentrează această lucrare, Germania, Franța și Italia, sunt mai puțin implicate
în astfel de activități și apar mai ales ca investitori în active reale. Germania este cel mai mare investitor,
cu investiții cumulate de 653 de miliarde EUR în UE-28 pe parcursul a zece ani. Franța a investit doar
jumătate din această sumă, 356 de miliarde EUR, iar Italia a fost un investitor minor, cu 54 de miliarde.
Fluxurile de investiții au suferit un recul în timpul recesiunii și al crizei euro la începutul anilor 2010, dar
și-au revenit în ultimii ani (figura 5). Redresarea economică a adus o evoluție ascendentă a activității
ISD în ultimii ani, iar 2018 a marcat un vârf al investițiilor din Germania și Franța și a doua cea mai mare
valoare a investițiilor din Italia.

32

PE 654.525

Cum pot fondurile UE să reducă decalajele economice în Uniunea Europeană
____________________________________________________________________________________________

Figura 5: Fluxurile de investiții străine directe în exterior (active) din Germania, Franța și
Italia în UE-28, în 2009-2018, în milioane EUR
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Sursa: Eurostat, statisticile privind balanța de plăți.

Partea covârșitoare a fluxurilor ISD între economiile avansate este determinată de accesul reciproc pe
piață, de integrarea lanțurilor valorice și de optimizarea fiscală. Statele membre ale UE din Europa
Centrală și de Est au fost o destinație mai puțin importantă pentru investiții, primind doar 6 % din ISD
în exterior cumulate ale UE pe parcursul a zece ani. Acestea au primit 8 % din investițiile germane și 4 %
din investițiile franceze, dar nu mai puțin de 29 % din totalul investițiilor italiene, care însumează valori
destul de mici. În ceea ce privește cei trei beneficiari ai ISD aflați în centrul atenției noastre (figura 6),
Polonia a fost cea mai importantă destinație a ISD: Germania a investit 25 de miliarde EUR, iar Franța 10
miliarde EUR; fluxul de investiții italiene cumulate a fost neglijabil din cauza dezinvestițiilor din 2017.
Germania a investit 5,5 miliarde EUR în România, Franța 1,5 miliarde, iar Italia, pentru care România este
principala destinație a investițiilor dintre statele membre ale Europei Centrale și de Est, 5,1 miliarde
EUR. Grecia a fost o destinație puțin importantă a ISD, suferind chiar dezinvestiții în anul de criză,
urmate de o redresare ulterioară. Suma acumulată în zece ani s-a ridicat la 2,2 miliarde EUR din
Germania, 3,5 miliarde EUR din Franța și 1,6 miliarde EUR din Italia.
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Figura 6: Fluxurile de investiții străine directe (active) din Germania, Franța și Italia în Grecia,
Polonia și România în 2009-2018, în milioane EUR
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Sursa: Eurostat, statisticile privind balanța de plăți.

Veniturile din investiții străine directe și rata de rentabilitate a investițiilor străine
directe în exterior
Venitul investitorilor străini direcți s-a aflat recent în centrul atenției. Piketty (2018) face o comparație
arbitrară a veniturilor investitorilor străini cu transferurile pe care statele membre ale Europei Centrale
și de Est le primesc de la bugetul UE. Autorul concluzionează că economiile investitoare, care sunt și
plătitorii neți la bugetul UE, câștigă mai mult de la statele membre din Europa Centrală și de Est în
materie de venituri din ISD decât transferă sub formă de capital. Această comparație a fost folosită mult
timp în mass-media populistă a statelor membre din Europa Centrală și de Est ca argument pentru
naționalismul economic și pentru alimentarea sentimentelor anti-ISD și anti-UE. Darvas (2018) et al. au
clarificat faptul că Piketty a comis greșeli metodologice, comparând merele cu perele. Utilizarea corectă
a datelor privind balanța de plăți, care face distincția între profiturile repatriate și cele reinvestite, a fost
evidențiată în publicația anuală „wiiw FDI Report” (Hunya, 2017). În cele ce urmează, vom analiza mai
întâi veniturile obținute din ISD în exterior, iar apoi utilizarea acestora ca venituri reinvestite sau
repatriate.
Investitorii privați se așteaptă la un randament pozitiv la capitalul investit. În acest sens, nu există nicio
diferență între investitorii străini și cei naționali. Ambii sunt, de asemenea, liberi să decidă ce fac cu
veniturile impozitate pe care le obțin. Ceea ce face ca venitul străinilor să aibă un statut special este
faptul că balanța de plăți arată cât câștigă aceștia și dacă păstrează veniturile în țara gazdă. Dintr-o
perspectivă diferită, rata de rentabilitate obținută prin investiții într-o economie este un factor
important al atractivității amplasamentului pentru ISD. Datele sugerează că statele membre ale Europei
Centrale și de Est oferă rate de rentabilitate ridicate și continuă să fie atractive pentru investitorii străini.
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Figura 7: Soldul veniturilor din investițiile străine directe intra-UE, UE-28, valori 2009-2018
cumulate, în milioane EUR
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Notă: Datele se referă la veniturile încasate sau plătite pentru ISD în exterior în UE-28. Spania și Croația nu au furnizat date
pentru toți anii; Portugalia și Regatul Unit au fost excluse deoarece au furnizat date pentru mai puțin de jumătate dintre ani.
Sursa: Eurostat, statisticile privind balanța de plăți.

Soldul veniturilor din ISD este o poziție în soldul veniturilor din contul curent și conține toate veniturile
obținute în străinătate de o entitate economică raportoare, din care se scade venitul atribuit unei
entități străine din economia raportoare. În general, țările cu un sold ISD net pozitiv (prezentat în figura
3) prezintă și un sold pozitiv al veniturilor conexe din ISD. Figura 7 prezintă soldul cumulat al veniturilor
intra-UE al statelor membre pe parcursul a zece ani. Zece din cele 26 de țări au un sold pozitiv al
veniturilor. Printre cei mai proeminenți beneficiari neți figurează Germania (185 de miliarde EUR),
Franța (143 de miliarde EUR), Luxemburg (110 miliarde EUR) și Italia (43 de miliarde EUR). Alți beneficiari
neți, precum Finlanda, Grecia, Danemarca și Suedia, au primit sume semnificativ mai mici. Majoritatea
statelor membre ale UE (16 țări) înregistrează un sold negativ al veniturilor din ISD comparativ cu restul
UE. Cele mai mari sume ale ieșirilor nete de venituri din ISD s-au înregistrat în Polonia (138 de miliarde
EUR), Irlanda (122 de miliarde EUR), Țările de Jos (109 miliarde EUR) și Cehia (103 miliarde EUR). Alte țări
cu sold negativ sunt Ungaria, Belgia, Spania, Slovacia și România. (Trebuie menționat că datele privind
veniturile, la fel ca datele privind ISD, sunt distorsionate de investițiile indirecte realizate în țări care
funcționează ca paradisuri fiscale, cum ar fi Luxemburg și Țările de Jos.)
O prezentare anuală a soldului veniturilor din ISD pentru principalele țări beneficiare și plătitoare relevă
alte particularități (figura 8). În general, o țară aparține grupului de țări beneficiare nete sau plătitoare
nete de venituri în toți anii în cauză. Valori excepționale importante au fost înregistrate de Danemarca,
țară care din plătitor net de venituri din ISD a devenit beneficiar net, și de Grecia, care a schimbat poziția
de beneficiar net cu cea de plătitor net. De-a lungul anilor, valoarea veniturilor din ISD a crescut pentru
majoritatea plătitorilor neți – Polonia, Cehia, Ungaria și România. Încasările nete pozitive au fost
menținute la un nivel ridicat în Germania și Franța, dar au scăzut în Italia.
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Figura 8: Soldul veniturilor din investițiile străine directe intra-UE, 2009-2018, în țările
selecționate, în milioane EUR
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Notă: Datele se referă la veniturile încasate sau plătite pentru ISD în exterior în UE-28.
Sursa: Eurostat, statisticile privind balanța de plăți.

Întrucât țările, în special cele mai dezvoltate, realizează ISD atât din exterior, cât și în exterior, ele plătesc
și încasează deopotrivă venituri aferente ISD. Dacă se iau în considerare doar veniturile obținute din
ISD în exterior în UE-28, obținem o imagine mai precisă a țărilor beneficiare. Figura 9 relevă faptul că
centrele financiare internaționale și sediile marilor holdinguri, și anume Țările de Jos și Luxemburg,
încasează cele mai mari venituri (deși plătesc și cele mai mari sume către investitorii din țară). După
centrele financiare, Germania, Franța și Italia figurează și ele printre principalii beneficiari din punctul
de vedere al veniturilor obținute din investițiile lor în străinătate. Cea mai mare parte a veniturilor din
ISD în exterior ale Germaniei, Franței și Italiei la nivelul UE provin din principalele țări destinatare ale
ISD, celelalte economii avansate, inclusiv centre financiare precum Luxemburg și Țările de Jos. 14 % din
veniturile ISD intra-UE ale Germaniei au fost obținute în 2018 în statele membre din Europa Centrală și
de Est; pentru același tip de venituri, procentul a fost de doar 9 % atât pentru Franța, cât și pentru Italia.
Aceste procente au fost destul de stabile, dar cu o tendință ușor în creștere de-a lungul anilor în
Germania și Italia.
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Figura 9: Încasările de venituri din investițiile străine directe intra-UE, valori 2009-2018
cumulate, în milioane EUR
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Notă: Datele se referă la veniturile încasate din ISD în exterior în UE-28.
Sursa: Eurostat, statisticile privind balanța de plăți.

Investitorii s-au bucurat de venituri neîntrerupte în Polonia și de sume în creștere în România (figura
10). Germania și Franța au înregistrat venituri ISD tot mai mari în Polonia și România, în vreme ce
veniturile Italiei au scăzut în Polonia, dar au crescut în România. Pierderile au predominat în Grecia în
timpul crizei, în special investitorii francezi au suferit pierderi uriașe, după cum o indică veniturile lor
negative. Doar investitorii germani au reînceput recent să realizeze venituri importante în Grecia.
Figura 10: Încasările de venituri din investițiile străine directe intra-UE (credit) ale Germaniei,
Franței și Italiei în Grecia, Polonia și România în 2009-2018, în milioane EUR
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Sursa: Eurostat, statisticile privind balanța de plăți.

Ar fi putut investitorii să își finanțeze noile investiții din fondurile pe care le-au încasat în cele trei țări
gazdă? În general, da (figura 11). Soldul total a fost în favoarea investitorilor – aceștia nu au fost nevoiți
să injecteze sume noi de bani, ci ar fi putut finanța investiții din veniturile obținute în economiile țărilor
gazdă. Veniturile din ISD au depășit valoarea investițiilor noi realizate de Franța și Italia în Polonia și de
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Italia în România în ultimii zece ani, în ansamblu. Astfel, fluxul de venituri ar putea fi menținut pe baza
investițiilor anterioare. Franța a investit în Grecia, în pofida pierderilor înregistrate. Veniturile
investitorilor germani obținute în Polonia, România și Grecia au fost doar cu puțin mai mici decât
sumele de ISD noi pe care le-au investit în aceste țări.
Figura 11: Relația dintre veniturile obținute din investiții străine directe și sumele investite în
cadrul noilor investiții străine directe, în milioane EUR, valori 2009-2018 cumulate
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Notă: Datele privind ISD în exterior, ca în figura 6.
Sursa: Eurostat, statisticile privind balanța de plăți.

Investitorii folosesc doar o parte din veniturile ISD pentru noi investiții în economia gazdă, o parte mai
semnificativă fiind transferată în străinătate. Încasările mari din ISD sunt de obicei repatriate în special
de țările care acționează ca centre financiare și care acumulează cele mai mari venituri (figura 12). Sume
mari de venituri repatriate au fost, de asemenea, generate de investitori germani și francezi, și anume
339 de miliarde EUR, respectiv 255 de miliarde EUR. Investitorii italieni au repatriat 112 milioane EUR.
Rata de repatriere este mai modestă decât în centrele financiare, respectiv 72 % în Germania, 80 % în
Franța și 71 % în Italia. Grecia face notă discordantă, înregistrând venituri repatriate foarte modeste,
care depășesc suma veniturilor totale. O rată de repatriere mai mare de 100 % din încasări nu este, în
realitate, un fapt nemaiîntâlnit. Austria este un caz similar care a returnat încasările acumulate din
străinătate pentru a consolida băncile interne în urma crizei financiare și a crizei monedei euro.
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Figura 12: Veniturile repatriate din totalul investițiilor străine directe intra-UE în exterior, în
% din veniturile din investiții străine directe aferente investițiilor directe externe în exterior,
valori 2009-2018 cumulate
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Notă: Datele se referă la veniturile încasate din ISD în exterior (credit) în UE-28. Veniturile repatriate au fost calculate ca fiind
diferența dintre venituri și încasările reinvestite.
Sursa: Eurostat, statisticile privind balanța de plăți.

Rata de repatriere fluctuează foarte mult în timp și poate fi foarte diferită între țările investitoare și țările
țintă. Rata de repatriere din statele membre din Europa Centrală și de Est este, în general, mai mică
decât din UE-28 în ansamblu. Pentru investitorii germani, francezi și italieni, rata medie de repatriere
din Polonia și România pe parcursul a zece ani a fost cuprinsă între 50 și 60 % și a fluctuat puternic în
cazul Greciei, țară lovită de criză (figura 13). În decursul a zece ani, investitorii germani au repatriat 1 730
de milioane EUR din Grecia, 11 351 de milioane EUR din Polonia și 2 790 de milioane EUR din România.
Repatrierile din aceleași țări au fost: pentru Franța 588 de milioane EUR, 7 959 de milioane EUR și 2 029
de milioane EUR, iar pentru Italia 340 de milioane EUR, 3 616 milioane EUR și 537 de milioane EUR.
Figura 13: Veniturile repatriate de investitorii germani, francezi și italieni, în % din veniturile
din investiții străine directe încasate în Grecia, Polonia și România
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Notă: Datele se referă la veniturile încasate din ISD în exterior (credit) în UE-28. Veniturile repatriate au fost calculate ca fiind
diferența dintre venituri și încasările reinvestite.
Sursa: Eurostat, statisticile privind balanța de plăți.
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Comparație între veniturile din investiții străine directe și transferurile UE
Pentru comparabilitate, folosim tot datele privind balanța de plăți și pentru transferurile UE către
beneficiarii neți din Europa Centrală și de Est. Pornim de la ipoteza că majoritatea transferurilor de
capital către aceste țări provin din UE. Un indicator mai bun ar fi suma ajutoarelor pentru investiții, care
constituie o parte covârșitoare a transferurilor de capital, însă aceste date nu sunt disponibile pentru
majoritatea țărilor.
În prima comparație folosim datele privind veniturile din investiții în exterior, așa cum sunt prezentate
în secțiunea precedentă (figura 14). Aceasta este suma pe care investitorii din UE-28 au raportat-o ca
venit. Aceștia au câștigat în total 244 971,4 milioane EUR în statele membre din Europa Centrală și de
Est și au repatriat 180 476,8 milioane EUR în 10 ani. Această sumă este aproximativ egală cu transferurile
pe care statele membre ale UE din Europa Centrală și de Est le-au primit în această perioadă, respectiv
191 598 de milioane EUR.
În al doilea rând, analizăm veniturile aferente ISD pe care statele membre ale UE din Europa Centrală și
de Est le-au plătit pentru investițiile din exterior (debit) către investitorii din UE-28 cu transferurile de
capital pe care le primesc prin contul de capital (credit). Datele privind veniturile sunt statisticile
echivalente celor utilizate mai sus, însă sumele diferă din cauza diferențelor de alocare a veniturilor
între investitori (figura 15). Nu toate veniturile pe care aceste țări le plătesc investitorilor din UE aparțin
țărilor respective, ci trec prin intermediari. Statele membre din Europa Centrală și de Est au raportat
424 862,1 milioane EUR încasați ca venituri de către investitorii din UE-28, din care 290 847,5 EUR au
fost repatriați. Figura 14 compară valoarea încasărilor din venituri provenite din ISD atribuite
investitorilor din UE-28, suma încasărilor repatriate plătite și transferurile primite. Figura 15 prezintă
relația dintre repatrierea veniturilor și transferurile de capital.
Figura 14: Veniturile încasate din investițiile străine directe ale investitorilor din UE-28 și
transferurile primite de la statele membre ale UE din Europa Centrală și de Est, în milioane
EUR, valori 2009-2018 cumulate
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Notă: Datele se referă la veniturile încasate din ISD în exterior (credit) în UE-28. Veniturile repatriate au fost calculate ca fiind
diferența dintre venituri și încasările reinvestite.
Sursa: Eurostat, statisticile privind balanța de plăți.
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Figura 15: Veniturile din investițiile străine directe ale statelor membre ale UE din Europa
Centrală și de Est plătite investitorilor din UE-28 și transferurile primite, în milioane EUR,
valori 2009-2018 cumulate
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Notă: În cazul lipsei datelor privind transferurile pentru anumiți ani, estimarea s-a realizat pe baza datelor privind creditul din
contul de capital.
Sursa: Eurostat, statisticile privind balanța de plăți.

Datele arată că investitorii din UE realizează venituri mult mai mari din investițiile lor în statele membre
ale UE din Europa Centrală și de Est decât sumele pe care le primesc aceste țări ca transferuri din
străinătate, aproape exclusiv de la bugetul UE. Chiar și volumul veniturilor din ISD repatriate este mai
mare decât fluxul de transferuri de capital în majoritatea țărilor. Investitorii au înregistrat cele mai mari
venituri în Cehia și au repatriat 75 % din acestea: veniturile repatriate au fost de cinci ori mai mari decât
transferurile care au intrat în țară. Diferența dintre cele două elemente a fost dublă în Bulgaria, de 1,5
ori în Ungaria și de 1,3 ori în România, în timp ce cele două valori au fost aproape egale în Polonia.
Letonia și Lituania au fost cele două state membre ale UE din Europa Centrală și de Est care au primit
mai multe transferuri decât valoarea veniturilor repatriate. Principalul beneficiar net al transferurilor
este Grecia, unde investitorii au realizat venituri negative în perioada 2009-2018 din cauza crizei care a
afectat această țară. În același timp, Grecia a primit sume mari din transferuri de capital, din același
motiv.
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Figura 16: Venituri repatriate, în % din transferurile primite în perioada 2009-2018
Repatriated FDI income (credit) in % of capital transfer (investor country view)
Repatriated FDI income (debit) in % of capital transfer (host country view)
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Notă: În cazul lipsei datelor privind transferurile pentru anumiți ani, estimarea s-a realizat pe baza creditului total din contul
de
capital.
Sursa: Eurostat, statisticile privind balanța de plăți.

Concluzii
Statele membre avansate ale UE, care se află într-o poziție de plătitor net la bugetul UE, au realizat ISD
în exterior mai mari decât ISD din exterior de care au beneficiat. Competitivitatea ridicată a
întreprinderilor le-a permis plătitorilor neți să crească nivelul ISD în străinătate și să obțină profituri. De
asemenea, acestea beneficiază de piețe extinse și de resurse ieftine prin intermediul filialelor lor din
străinătate. Țările mai puțin avansate, care se află într-o poziție de beneficiare nete ale bugetului UE,
beneficiază de intrări de capital și de tehnologia transferată acestora de către investitorii străini. Pe
termen scurt, aceasta este o „afacere” reciproc avantajoasă pentru țările de origine și țările gazdă în
care se realizează investiții. Pe termen lung, beneficiile, inclusiv profiturile repatriate, se acumulează în
sediile corporative concentrate în economiile avansate ale plătitorilor neți.
Dovezile empirice ale impactului apartenenței la UE asupra ISD sunt rare. Un studiu recent (Randolph
et al., 2016) sugerează că „apartenența la UE crește puternic intrările nete de ISD”. Cele trei estimări
principale ale studiului cu privire la creșterile ISD datorită apartenenței la UE variază între 14 % și 38 %,
în funcție de alegerea tehnicii econometrice, cu o medie de 28 %.
Abordarea noastră este diferită, deoarece considerăm drept dat impactul pozitiv al integrării asupra
volumului de ISD și analizăm distribuția beneficiilor directe ale ISD. Cu cât o țară este mai în măsură să
investească în străinătate, cu atât poate obține beneficii mai mari în ceea ce privește accesul la piață și
optimizarea lanțurilor valorice, ceea ce conduce la o creștere a profiturilor și a veniturilor repatriate. Am
analizat distribuția ISD intra-UE și a încasărilor asociate ISD în statele membre în perioada de zece ani,
2009-2018. În plus, veniturile investitorilor încasate în țările beneficiare nete au fost comparate cu suma
aferentă transferurilor UE pe care le-au primit în aceeași perioadă.
Datele privind balanța de plăți arată că principalii investitori intra-UE sunt cele mai mari și mai avansate
țări (Germania și Franța), precum și cele care asigură sedii pentru societăți de tip holding și centre
financiare care transmit fonduri din țări terțe (Țările de Jos și Luxemburg), toate fiind plătitoare nete la
bugetul UE. Principalele destinații ale ISD sunt aceleași țări avansate. Cele mai puțin avansate, și anume
statele membre ale UE din Europa Centrală și de Est și Grecia, primesc o mică parte din ISD, care
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corespunde dimensiunii acestor economii, dar care prezintă o importanță ridicată pentru dezvoltarea
lor.
Un venit acceptabil obținut din capitalul investit reprezintă o așteptare justificată a tuturor
investitorilor, inclusiv a celor străini. Guvernele țărilor gazdă ale statelor membre mai puțin dezvoltate
care se străduiesc să atragă ISD trebuie să aprecieze faptul că investitorii se bucură de rată de
rentabilitate adecvată. Acestea chiar majorează capitalul de investiții cu ajutoare de stat și/sau scad rata
impozitului pe profit pentru anumiți investitori. Aceste politici cresc rata de rentabilitate a capitalului
ISD în statele membre ale UE din Europa Centrală și de Est.
Zece din cele 26 de state membre înregistrează un sold pozitiv al veniturilor din ISD – aproape toate
fiind contribuitoare nete la bugetul UE. Printre cei mai proeminenți beneficiari ai veniturilor din ISD în
perioada 2009-2018 figurează Germania (185 de miliarde EUR), Franța (143 de miliarde EUR),
Luxemburg (110 miliarde EUR) și Italia (43 de miliarde EUR). Majoritatea statelor membre ale UE – 16
țări – înregistrează un sold negativ al veniturilor străine directe comparativ cu restul UE. Cele mai mari
sume cumulate au fost înregistrate de investitori în Polonia (138 de miliarde EUR), Irlanda (122 de
miliarde EUR), Țările de Jos (109 miliarde EUR) și Cehia (103 miliarde EUR). Printre cele mai proeminente
țări generatoare de venituri se numără atât beneficiarii neți ai transferurilor UE, cât și sediile societăților
de tip holding implicate în optimizarea impozitelor.
Investițiile realizate în statele membre ale UE din Europa Centrală și de Est prezintă o rentabilitate
ridicată, respectiv 13,4 % pentru stocurile de ISD, față de 4,3 % din totalul ISD intra-UE în 2018.
Germania a încasat 14 % din veniturile ISD în statele membre ale UE din Europa Centrală și de Est în
2018, unde a păstrat doar 8 % din stocul propriu de ISD; Franța și Italia au încasat fiecare 9 % din
veniturile ISD obținute în statele membre ale UE din Europa Centrală și de Est, cu 4 %, respectiv, 8 %
din stocurile proprii de ISD. În anii 2009-2018, investitorii au realizat venituri neîntrerupte în Polonia și
venituri în creștere în România. Dintre acestea, Germania și Franța au acumulat venituri ISD tot mai mari
în Polonia și România, în vreme ce veniturile Italiei au scăzut în Polonia, dar au crescut în România.
Investitorii au înregistrat pierderi în Grecia în timpul crizei, mai ales investitorii francezi fiind cei care au
suferit. Dintre cele trei țări, doar investitorii germani au reînceput recent să realizeze venituri
importante în Grecia.
Veniturile cumulate din ISD încasate în statele membre ale UE din Europa Centrală și de Est și fluxurile
de investiții externe cumulate în această regiune au fost aproximativ egale în perioada 2009-2018.
Astfel, veniturile investitorilor din UE au acoperit în mare măsură noile lor cheltuieli de investiții pe
parcursul a zece ani. Țări avansate, cum ar fi Germania, Franța și Italia, ar fi putut realiza toate noile lor
investiții în Polonia și România, fără să trimită fonduri de investiții. ISD autonome reprezintă doar o
posibilitate teoretică, întrucât nu toate veniturile rămân în țara în care sunt generate.
Aproximativ trei sferturi din veniturile din ISD încasate de investitori nu au rămas în economiile gazdă,
ci au fost repatriate pentru a acoperi alte cheltuieli, în perioada 2009-2018. Rata de repatriere a fost de
72 % pentru veniturile din ISD realizate de Germania, de 80 % în cazul Franței și de 71 % în cazul Italiei.
Rata de repatriere din statele membre ale Europei Centrale și de Est a fost, în general, mai mică decât
din UE-28 în ansamblu. Pentru investitorii germani, francezi și italieni, rata medie de repatriere din
Polonia și România pe parcursul a zece ani a fost cuprinsă între 50 și 60 % și a fluctuat puternic în cazul
Greciei, țară lovită de criză.
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Investitorii din UE au realizat venituri mult mai mari din investițiile lor în statele membre ale UE din
Europa Centrală și de Est decât sumele pe care le-au primit aceste țări ca transferuri de la bugetul UE.
Pentru comparabilitate, am folosit datele privind balanța de plăți și pentru transferurile de capital și am
pornit de la ipoteza că transferurile de capital au provenit de la bugetul UE.
În prima analiză comparativă a transferurilor și veniturilor din ISD, am utilizat datele investitorilor
externi din UE-28. Veniturile totale încasate în statele membre ale UE din Europa Centrală și de Est pe
parcursul a zece ani s-au ridicat la 244 971,4 milioane EUR, din care 180 476,8 milioane EUR au fost
repatriați către investitorii din UE-28. Suma veniturilor repatriate raportate de investitorii străini este
aproximativ egală cu transferurile pe care statele membre din Europa Centrală și de Est le-au primit în
această perioadă, respectiv 191 598 de milioane EUR. Valoarea veniturilor din ISD repatriate este chiar
mai mare decât fluxul de transferuri de capital în jumătate dintre cele 12 țări beneficiare nete, și anume
statele membre ale UE din Europa Centrală și de Est, plus Grecia. Interesant este că transferurile de
capital depășesc valoarea veniturilor repatriate cu două treimi în Polonia și cu aproximativ o treime în
România. Grecia este un caz special, deoarece investitorii au înregistrat venituri negative, în vreme ce
transferurile de capital au fost mari din cauza crizei specifice din această țară.
În al doilea rând, am analizat veniturile aferente ISD pe care statele membre ale UE din Europa Centrală
și de Est au raportat că le-au plătit pentru investițiile din exterior către investitorii din UE-28. Această
sumă s-a ridicat la 424 862,1 EUR, din care au fost repatriați 290 847,5 EUR. Acestea sunt cifre mai mari
decât cele raportate de investitori, deoarece o parte dintre veniturile pe care statele membre ale UE din
Europa Centrală și de Est le plătesc investitorilor din UE ajung la țări terțe, prin intermediari (o mare
parte dintre veniturile plătite Țărilor de Jos, de exemplu terenuri pentru investitori finali din SUA). În
această comparație, investitorii din UE realizează venituri mult mai mari din investițiile lor în statele
membre ale UE din Europa Centrală și de Est decât sumele pe care aceste țări le primesc ca transferuri
din străinătate, aproape exclusiv de la bugetul UE. Chiar și volumul veniturilor din ISD repatriate este
mai mare decât fluxul de transferuri de capital în majoritatea țărilor.
Investitorii au realizat cele mai mari venituri în Cehia și au repatriat de cinci ori mai mult decât valoarea
transferurilor care intră în țară, conform statisticilor țărilor gazdă, și sume de trei ori mai mari, conform
statisticilor țărilor investitoare. Diferența dintre veniturile repatriate și transferurile de capital din
statisticile țărilor gazdă a fost dublă în Bulgaria, de 1,5 ori în Ungaria și de 1,3 ori în România, în timp ce
cele două valori au fost aproape egale în Polonia. Letonia și Lituania au fost singurele două state
membre ale UE din Europa Centrală și de Est care au primit mai multe transferuri decât valoarea
veniturilor repatriate pe care au plătit-o investitorilor din UE. Principalul beneficiar net al transferurilor
este Grecia, unde investitorii au realizat venituri negative în perioada 2009-2018 din cauza crizei care
afectat această țară. În același timp, Grecia a primit sume mari din transferuri de capital, din același
motiv.
3.3. BENEFICIILE COMERȚULUI INTRA-UE
Acest capitol analizează beneficiile apartenenței la UE, concentrându-se pe integrarea comerțului,
respectiv comerțul intra-UE. Integrarea UE ar trebui, conform așteptărilor, să încurajeze comerțul între
membrii UE și să crească fluxurile comerciale bilaterale. În consecință, sunt prezentate mai întâi
evoluțiile pe termen lung ale comerțului intra-UE, iar într-o a doua etapă sunt examinate tendințele mai
recente în ceea ce privește structura comerțului intra-UE.
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Ca punct de plecare pentru analizele asupra comerțului, dinamica fluxurilor de export și import intraUE, precum și soldurile comerciale rezultate sunt examinate prin utilizarea datelor provenite de la
Direcția Statistici comerciale (DOTS) a FMI. 19 Trebuie avut în vedere faptul că datele comerciale sunt
raportate la prețurile curente. Pentru o primă imagine de ansamblu, figura 17 prezintă evoluția
comerțului intra-UE în cele trei mari țări beneficiare de resurse financiare nete – Polonia, Grecia și
România – definite și clasificate în funcție de soldul bugetar operațional pe 2017. Polonia a aderat la UE
în 2004, iar România în 2007, în vreme ce Grecia aderase deja în 1981. Pentru a descrie o perioadă mai
lungă de timp înainte de aderarea la UE, adică 10 ani, aceste cifre oferă o imagine de ansamblu pe
termen lung, începând cu 1970 și până în 2018. Este important să se evidențieze în grafice perioada de
10 ani anterioară și perioada de 10 ani ulterioară datelor de aderare. Figura 18 prezintă apoi evoluțiile
comerciale pe termen lung pentru cei mai mari trei contribuitori financiari – Germania, Franța și Italia –
care au fost membrii fondatori ai UE, în 1957.
În general, tendințele pe termen lung au fost foarte asemănătoare la nivelul țărilor. Ținând cont de
faptul că Europa a fost divizată până în 1989 (și de limitările datelor din această perioadă), comerțul a
crescut constant în anii '70, '80 și '90 (cu excepția recesiunii din 1993), înregistrând o creștere bruscă în
anii 2000 (date comerciale raportate în prețuri curente). Întrerupt de criza financiară și economică din
2009, comerțul a evoluat mai lent de atunci. În general, pe lângă integrarea în UE, evoluțiile comerciale
au fost influențate de o serie de factori: evenimente și cicluri globale, precum criza petrolului din
1973/1979 sau criza asiatică din 1997, eforturile în materie de reglementare (UE-piața unică în 1993,
introducerea monedei euro în 2002, aderarea Chinei la OMC în 2001), precum și alți factori
(digitalizarea, globalizarea, perfecționarea pasivă, integrarea în lanțurile valorice), pentru a aminti doar
câteva. Pentru țările din Europa Centrală și de Est, prăbușirea comunismului și reorientarea dinspre
foștii parteneri comerciali din cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER) către țările vesteuropene au jucat un rol major. Tot în anul 1990, a avut loc și reunificarea Germaniei de Est cu Germania
de Vest.
Cele mai importante concluzii care pot fi desprinse din figura 17 și figura 18 sunt:
• creșterea remarcabilă a nivelului schimburilor comerciale în ultimii 50 de ani (a se remarca
diferitele axe din figuri);
•

deplasările în general paralele ale exporturilor și importurilor intra-UE;

•

un excedent semnificativ al schimburilor comerciale în interiorul UE pentru Germania pe
termen lung și un excedent emergent intra-UE pentru Polonia după criză;

•

un deficit comercial intra-UE în creștere semnificativă pentru Grecia până la criză, iar pentru
Franța începând cu anii 2000.

19 Este utilizată baza de date a Direcției Statistici comerciale a FMI (DOTS) deoarece furnizează datele necesare pe termen lung. Aceasta se
bazează pe o abordare evolutivă privind UE-28. Datele Comext ale Eurostat pentru UE-28 sunt disponibile începând cu anul 2000. O analiză
comparativă a datelor a arătat că datele Comext ale Eurostat și datele FMI sunt identice începând cu anul respectiv.
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Figura 17: Beneficiarii neți majori – Comerțul cu mărfuri cu UE-28, în milioane EUR
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Sursa: Baza de date a Direcției Statistici comerciale (DOTS) a FMI.
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Figura 18: Contribuitorii neți majori – Comerțul cu mărfuri cu UE-28, în milioane EUR
Germania (membru fondator 1957)
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Sursa: Baza de date a Direcției Statistici comerciale (DOTS) a FMI.
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Pentru a analiza potențialele beneficii ale comerțului intra-UE, pare oportun să ne concentrăm pe
perioada aderării la UE și să comparăm ratele de creștere a exporturilor și importurilor pentru perioada
de 10 ani înainte și după aderare. Totuși, întrucât există efecte anticipative, acorduri de preaderare în
cazul țărilor TECE, precum și efecte legate de nivel (level effects), luăm în considerare o perioadă de timp
anterioară anului exact al aderării. Figurile 19 și 20 prezintă, așadar, ratele medii anuale de creștere a
exporturilor (partea superioară) și a importurilor (partea inferioară) pentru perioada 1999-2008, ceea ce
ar trebui să reflecte cea mai recentă extindere a UE, din 2007. De fapt, toate țările europene au
înregistrat o creștere a exporturilor intra-UE, media atingând anual 7 %. În partea superioară, o creștere
anuală de aproximativ 18 % a fost realizată de Lituania, 17 % de Slovacia și 16 % de Polonia, România,
Bulgaria și Republica Cehă. În partea inferioară, Cipru, Irlanda, Regatul Unit și Malta au înregistrat o
creștere anuală cu aproximativ 3 %. Pentru jumătate dintre toate țările (în principal, statele membre
care au aderat mai recent) această perioadă a dus la o creștere mai mare a exporturilor intra-UE,
comparativ cu media perioadelor 1995-1998 și 2010-2014.
Figura 19: Ratele medii anuale de creștere a exporturilor intra-UE, 1999-2008 (bare),
comparativ cu media perioadelor 1995-1998 și 2010-2014 (puncte), în EUR
1999-2008
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Figura 20: Ratele medii anuale de creștere a importurilor intra-UE, 1999-2008 (bare),
comparativ cu media perioadelor 1995-1998 și 2010-2014 (puncte), în EUR
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Sursa: Baza de date a Direcției Statistici comerciale (DOTS) a FMI.

Integrarea comerțului UE este de obicei măsurată folosind ponderea comerțului intra-UE (exporturi și
importuri) în termeni de PIB (a se vedea, de exemplu, tabloul de bord al pieței unice 20). Ca o indicație
brută, comparăm această pondere în anul aderării cu valoarea înregistrată după zece ani de la aderare
(a se vedea tabelul 6). În mod obișnuit, acest indicator a crescut cu câteva puncte procentuale în
perioada respectivă (singura excepție este Malta). O integrare extrem de puternică a comerțului a avut
loc în Slovacia (+50 puncte procentuale), Ungaria (+35 puncte procentuale) și Cehia (+28 puncte
procentuale). De asemenea, mai multe țări au înregistrat creșteri de 20 de puncte procentuale (Letonia,
Austria, Slovenia, Lituania și Croația) sau de 10 puncte procentuale (Irlanda, România, Spania, Polonia,
Estonia). Unele țări și-au mărit ponderea cu încă aproximativ 5 puncte procentuale (Portugalia, Grecia,
Finlanda, Bulgaria, Suedia, Regatul Unit, Danemarca și Cipru). În 2018, ponderile exporturilor și
importurilor intra-UE în procente din PIB au variat între 145 % în Slovacia și 21 % în Regatul Unit.

20
Comisia Europeană (2017), Tablou de bord al pieței unice, comerțul cu bunuri și servicii, perioada de raportare 2016-2017
https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/integration_market_openness/trade_goods_services/index_en.htm
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Tabelul 6: Exporturile și importurile intra-UE, în % din produsul intern brut (PIB)
Aderarea la UE
Data

Anul aderării
plus 10 ani1)

2004

2010

2018

62,7

59,7

61,9

119,9

117,5

118,5

Variația punctelor
procentuale

Austria

1.1.1995

21,1

Belgia

25.3.1957

Bulgaria

1.1.2007

5,8

55,9

54,4

71,3

Cipru

1.5.2004

2,9

25,3

26,5

30,6

Croația

1.7.2013

16,7

41,1

32,2

55,4

Danemarca

1.1.1973

4,0

40,8

37,6

39,4

Estonia

1.5.2004

9,2

90,5

90,5

86,5

Finlanda

1.1.1995

5,9

35,8

33,1

36,3

Franța

25.3.1957

.

29,5

27,9

29,0

Germania

25.3.1957

.

37,6

41,8

44,4

Grecia

1.1.1981

6,1

19,5

17,3

24,9

Irlanda

1.1.1973

10,7

54,4

49,3

39,5

Italia

25.3.1957

.

24,7

24,8

29,2

Letonia

1.5.2004

21,4

56,9

64,3

73,0

Lituania

1.5.2004

20,5

62,4

69,7

84,0

Luxemburg

25.3.1957

.

85,7

66,3

50,1
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Aderarea la UE
Data

Anul aderării
plus 10 ani1)

2004

2010

2018

Variația punctelor
procentuale

Malta

1.5.2004

-14,1

64,1

56,8

42,5

Polonia

1.5.2004

9,6

50,2

52,7

68,4

Portugalia

1.1.1986

7,2

37,5

40,4

49,9

Regatul Unit

1.1.1973

4,8

19,2

20,2

20,6

Republica Cehă

1.5.2004

28,4

97,8

99,5

126,5

Republica Slovacă

1.5.2004

50,2

83,4

116,6

144,6

România

1.1.2007

10,3

52,5

48,7

56,1

Slovenia

1.5.2004

20,7

80,5

92,6

114,6

Spania

1.1.1986

10,0

29,0

25,6

32,0

Suedia

1.1.1995

5,1

37,0

38,9

39,5

Țările de Jos

25.3.1957

.

69,3

80,8

91,0

Ungaria

1.5.2004

34,5

85,0

103,0

124,6

Notă: 1) Croația plus 5 ani.
Sursa: Baza de date a Direcției Statistici comerciale (DOTS) a FMI și World Development Indicators (WDI).

Pentru cele trei țări beneficiare nete, această măsură de integrare a comerțului în 2018 s-a situat la 70 %
pentru Polonia, 25 % pentru Grecia și 56 % pentru România, iar pentru cele trei țări cu contribuții nete
la 44 % pentru Germania și la 29 % pentru Franța și Italia. Întrucât cele din urmă țări au fost membre
fondatoare ale Comunității Europene în 1957, nu a fost selectată nicio perioadă de comparație. În
schimb, figura 21 prezintă evoluția pe termen lung a indicatorului. Dacă indicatorul a fost destul de
stabil în anii '70 și '80, el a crescut în toate cele trei țări între 1993 și 2000. Ulterior, a fost din nou destul
de stabil pentru Franța și Italia, dar a înregistrat o creștere de 10 puncte procentuale în Germania. Acest
rezultat a corespuns cu constatările anterioare (de exemplu, FMI, 2013; Stehrer et al., 2016) care prezintă
acumularea de lanțuri valorice și stimularea integrării comerțului între Germania, pe de o parte, și
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Slovacia, Republica Cehă și Ungaria, pe de altă parte, în cadrul așa-numitului „lanț de aprovizionare
germano-central european” sau „nucleu de producție al UE” în ultimii 20 de ani. 21
Figura 21: Contribuitorii neți – Exporturile și importurile intra-UE, în % din produsul intern
brut
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Sursa: Baza de date a Direcției Statistici comerciale (DOTS) a FMI și World Development Indicators (WDI).

Analizând acum mai detaliat structura comerțului, dorim să explorăm dacă și cum s-a schimbat
comerțul în ultimii ani. În condițiile în care comerțul secolului XXI se caracterizează prin rețele de
producție și lanțuri valorice globale, măsura în care țările analizate sunt integrate în astfel de rețele
regionale de producție cu alți parteneri europeni prezintă un mare interes. Pentru aceasta, dezvoltarea
și importanța (în ceea ce privește exporturile intra-UE totale) ale comerțului de mărfuri intermediare
sunt analizate folosind semifabricate și piese și componente identificate, în categoriile economice mari
(BEC) ale comerțului de mărfuri, ca indicator (care în general surprinde importanța lanțurilor valorice și
de aprovizionare regionale și globale). Figura 22 prezintă indicatorul pentru trei ani: 2004, 2010 și 2018.
În 2018, ponderea exporturilor de mărfuri intermediare în procente din totalul exporturilor intra-UE a
variat de la 25 % în Cipru, până la 60 % în Finlanda și Luxemburg. Pentru perioada 2004-2018 nu se
poate observa o tendință clară. Ponderea a fost oarecum stabilă în țările contribuitoare nete: Germania
(48 % în 2018), Franța (44 % în 2018) și Italia (48 % în 2018). Ponderea a scăzut în Polonia (45 % în 2018),
dar a crescut remarcabil în România (54 % în 2018) și în Grecia (44 % în 2018). De fapt, integrarea în
lanțurile valorice poate conduce fie la o scădere a exporturilor de mărfuri intermediare, ca în cazul
Slovaciei și Republicii Cehe (exportul de autoturisme), fie la creșterea exporturilor de mărfuri
intermediare, ca în cazul României.

21 Atunci când se ia în considerare ponderea comerțului intra-UE în comerțul global, nu se poate desprinde un model clar. Pe termen lung,
aceste ponderi sunt destul de stabile pentru Germania, Franța și Italia; numai în cazul Greciei, se poate observa o creștere a ponderii după
aderare. Totuși, aceste cote sunt în ușoară scădere pentru Polonia și prezintă creșteri neglijabile în cazul României. De aceea, în general, nu se
poate observa un efect clar al apartenenței la UE. Motivele sunt numeroase, dar probabil cel mai important este că economiile emergente cu
creștere puternică din afara Europei au devenit parteneri comerciali importanți.
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Figura 22: Ponderea exporturilor de mărfuri intermediare, în % din totalul exporturilor intraUE
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Note: coduri BEC: 22, 42, 53, 121, 322.
Sursa: Eurostat, baza de date Comext.

În ceea ce privește ponderea exporturilor de înaltă tehnologie din totalul comerțului intra-UE, dovezile
sunt, de asemenea, eterogene (a se vedea figura 23). Ponderea respectivă a variat între 5 % în Finlanda
și Luxemburg și 42 % în Irlanda, în 2018. Între 2004 și 2018, ponderea a crescut pentru jumătate dintre
țările UE, dar a scăzut pentru cealaltă jumătate. Au fost observate doar mici variații ale ponderii țărilor
contribuitoare nete. De fapt, ponderea a fost destul de stabilă în toate cele trei țări contribuitoare mari,
cu cote de 14 % în Germania în 2018, 11 % în Franța și 9 % în Italia. Pentru două dintre principalele țări
beneficiare nete se poate observa o tendință ascendentă, care a fost destul de pronunțată în cazul
Poloniei și României (aproximativ 5 puncte procentuale). În cazul Greciei, ponderea a fost stabilă. Alte
ponderi respective pentru 2018 au fost: 10,4 % în Polonia, 13 % în Grecia și 8 % în România.
Figura 23: Ponderea exporturilor de mărfuri de înaltă tehnologie, în % din totalul
exporturilor intra-UE
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Note: Înaltă tehnologie definită la codurile rev.2 NACE 21 (Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor
farmaceutice) și 26 (Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice).
Sursa: Eurostat, baza de date Comext.
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Analizând ponderea exporturilor de tehnologie medie-înaltă, imaginea este mai favorabilă (a se vedea
figura 24). În două treimi din țări, ponderea a crescut între 2004 și 2018. Ponderea respectivă a variat
între 12 % în Grecia și Luxemburg și 50 % în România și Ungaria. Din nou, au avut loc doar mici variații
în principalele țări contribuitoare nete: ponderea a fost stabilă în Germania (46 % în 2018) și Italia (37 %
în 2018), dar a scăzut în Franța (43 % în 2018). S-au observat tendințe mai pronunțate în principalele
țări beneficiare nete: o scădere în Polonia (36 % în 2018) și Grecia (12 %), dar o creștere puternică (+23
de puncte procentuale) în România (49 % în 2018).
Figura 24: Ponderea exporturilor de mărfuri de tehnologie medie-înaltă, în % din totalul
exporturilor intra-UE
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Note: Tehnologie medie-înaltă definită la codurile rev.2 NACE 20 (Industria chimică și fabricarea produselor chimice) și 27-30
(Fabricarea echipamentelor electrice; Fabricarea altor mașini și echipamente neclasificate în altă parte; Fabricarea
autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor; Fabricarea altor mijloace de transport).
Sursa: Eurostat, baza de date Comext.

Concluzii
În general, integrarea comercială cu UE s-a consolidat după aderare în toate țările, indicând beneficiile
aderării la UE de care se bucură toate țările membre. Cu toate acestea, câștigurile obținute din comerțul
intra-UE diferă considerabil între țări. În plus, pe lângă apartenența la UE, comerțul intra-UE este
influențat de o gamă largă de factori (prăbușirea comunismului și reorientarea ulterioară a comerțului;
specializarea industriei și integrarea în lanțurile valorice; localizarea geografică etc.). Analizând mai în
detaliu extinderea UE din 2004 și efectele acesteia, a avut loc o creștere puternică a exporturilor și
importurilor intra-UE în perioada respectivă (1999-2008), cu o rată medie anuală de creștere de 7 %.
Atât țările contribuitoare nete, cât și cele beneficiare nete au cunoscut o intensificare a schimburilor
comerciale intra-UE, însă acestea au fost mult mai pronunțate pentru țările beneficiare nete. În plus,
variațiile privind structura comerțului au fost mai puțin marcate în cele trei țări mari cu contribuții nete,
așa cum era de așteptat, din cauza istoriei lor mai îndelungate în materie de integrare. S-au observat
variații mai profunde, din nou, în cazul principalelor țări beneficiare nete: ponderea exporturilor de
înaltă tehnologie a crescut în două țări (Polonia, România). În cazul mărfurilor intermediare și al
bunurilor de tehnologie medie-înaltă, însă, doar în România au crescut puternic procentele, în vreme
ce în Polonia au scăzut. În Grecia, ponderea mărfurilor intermediare a crescut, însă cea a bunurilor de
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înaltă tehnologie medie a scăzut. Acest lucru indică diferențe specifice în ceea ce privește integrarea în
lanțurile valorice în țările respective.
Concluzii principale:
•

În perioada 1999-2008, a avut loc o creștere puternică a exporturilor și importurilor intra-UE cu
o rată medie anuală de creștere de 7 %. Totuși, pe lângă apartenența la UE, comerțul intra-UE
este influențat de o gamă largă de factori. Atât țările contribuitoare nete, cât și țările beneficiare
nete, au cunoscut creșteri, însă acestea au fost mult mai pronunțate pentru țările din urmă.
(Creștere medie anuală a exporturilor pentru Germania 7 %, Franța 4 %, Italia 5 %, față de
Polonia 16 %, Grecia 7 %, România 16 %).

•

Integrarea comercială cu UE – măsurată ca ponderea exporturilor și importurilor intra-UE în
procent din PIB – s-a consolidat după aderare în toate țările (cu excepția Maltei), cu creșteri
cuprinse între 5 și 50 de puncte procentuale. Între 2004 și 2018, acest indicator brut a crescut
în principalele țări contribuitoare nete, Germania (+7 pp) și Italia (+4,5 pp), nu însă și Franța (0,4 pp); din nou, creșterea a fost mai pronunțată în principalele țări beneficiare, în special în
Polonia (+18 pp), în Grecia (+5,4 pp) și în România (+3,6 pp). În fine, în 2018, acest indicator a
fost de 44 % în Germania și 29 % atât în Franța, cât și în Italia; alte ponderi au fost: 68 % în
Polonia, 25 % în Grecia și 56 % în România.

•

Modificările structurii comerțului (măsurate prin ponderea mărfurilor intermediare, de înaltă și
medie tehnologie în cadrul comerțului intra-UE) între 2004 și 2018 au fost mai puțin prezente
în cele trei țări contribuitoare nete mai importante, așa cum era de așteptat datorită istoricului
lor mai îndelungat al integrării. S-au observat variații mai profunde în cazul principalelor țări
beneficiare nete: ponderea exporturilor de înaltă tehnologie a crescut în două țări (Polonia,
România). În cazul mărfurilor intermediare și al bunurilor de tehnologie medie-înaltă, însă, doar
în România a crescut puternic ponderea, în vreme ce în Polonia a scăzut. În Grecia, ponderea
mărfurilor intermediare a crescut, însă cea a bunurilor de înaltă tehnologie medie a scăzut.
Acest lucru indică diferențe specifice în ceea ce privește integrarea în lanțurile valorice în țările
respective.

3.4. EFECTELE DE REȚEA ALE UE PENTRU COMERȚ ȘI INVESTIȚII
Introducere
Acordurile de liber schimb reprezintă un subiect constant în cercetările din domeniul economiei
internaționale. Contribuțiile la literatura de specialitate care își propun să estimeze efectul unui ALS
asupra fluxurilor comerciale bilaterale sunt numeroase. 22
UE este cel mai activ jucător în domeniul acordurilor comerciale. UE s-a extins nu numai în ceea ce
privește statele membre, ci și-a lărgit considerabil și numărul acordurilor de liber schimb cu țări din
afara UE. Figura 25 arată evoluția în timp a acordurilor de liber schimb care sunt în vigoare pentru UE și
pentru țările selectate. Cu 43 de acorduri de liber schimb, UE este de departe lider în această analiză
comparativă. Pe locul al doilea se află Elveția, cu 31, urmată de Mexic cu 23 de acorduri în vigoare.

22

A se vedea, de exemplu, Baier și Bergstrand (2005), Larch et al. (2017) și Tingvall (2019), printre alții.
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Figura 25: Numărul acordurilor de liber schimb care intră în vigoare
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Notă: Date din baza de date privind acordurile comerciale regionale, furnizate de OMC. Anul intrării în vigoare.
Sursa: wiiw visualisation.

Într-o contribuție recentă, Tingvall (2019) face un bilanț și estimează efectele comerciale ale extinderilor
UE și ale acordurilor de liber schimb ale UE. Autorul constată efecte pozitive și semnificative 23 ale
extinderilor UE asupra fluxurilor comerciale dintre statele membre. În mod similar, ALS dintre UE și țările
terțe au avut efecte la fel de pozitive, dar de o amploare mai mică: autorii consideră că apartenența la
UE cel puțin dublează fluxurile comerciale între țări, în vreme ce ALS încheiate de UE cresc fluxurile
comerciale cu „doar” aproximativ 40 %.
În acest capitol, ne propunem să extindem în două moduri concluziile la care a ajuns Tingvall (2019):
• În primul rând, utilizăm modelul gravitațional structural pentru a calcula efectele extinderilor
UE și al ALS încheiate de UE asupra PIB-ului țărilor.
•

23

În al doilea rând, îmbogățim estimarea gravitației cu o unitate de măsură a poziției unei țări în
cadrul rețelei de ALS. Pentru a face acest lucru, analizăm ALS din perspectiva rețelei. Această
perspectivă a rețelei ne permite să calculăm și să măsurăm anumite caracteristici ale rețelei care
ar putea influența fluxurile comerciale între țări. De exemplu, Austria și Germania sunt direct
conectate prin mai multe tratate ale UE. Însă aceste țări au semnat și acorduri de liber schimb
(cu țări terțe, precum UE-Coreea sau UE-Japonia) împreună. Nu este nejustificat să considerăm
că intrarea în vigoare a unui ALS (cum ar fi acordul UE-Coreea) nu numai că mărește fluxurile
comerciale către omologul ALS (în acest caz Coreea de Sud), dar crește și fluxul comercial dintre
Austria și Germania, de exemplu, prin intensificarea exporturilor de mărfuri intermediare din
Austria în Germania. 24 Astfel, fluxurile comerciale dintre Austria și Germania ar putea să depindă
nu numai de tratatele dintre acestea, ci și de rețeaua mai largă de ALS din care fac parte cele
două țări.

Doar aderarea Greciei nu a dus la o creștere semnificativă statistic a fluxurilor comerciale.

24 O altă explicație ar putea fi standardele și economiile de scară: Un nou ALS care include prevederi pentru standarde ar putea permite firmelor

(care respectă aceste standarde) să utilizeze economii de scară și să producă mai mult. Acest lucru ar putea genera apoi mai multe exporturi
ale acestor firme către toate țările care respectă standardele respective.
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•

Există mai multe posibilități de a cuantifica puterea de conectare a două țări sau poziția unei
țări în cadrul rețelei de ALS. În cadrul unui viitor studiu al wiiw, vom analiza modul în care poziția
de centralitate a unei țări în cadrul rețelei influențează fluxurile comerciale cu alte țări, a se
vedea Gruebler și Reiter (2019). În cadrul acestei contribuții, ne vom concentra atenția asupra
efectelor indirecte ale ALS, descrise în cele ce urmează.

Figura 26 prezintă stadiul rețelei ALS în 2017. Statele membre ale UE sunt indicate ca un nod pentru a
crește lizibilitatea graficului. În plus, întrucât politica comercială (în cazul graficului: acordurile
comerciale) este administrată de Comisia Europeană, toate cele 28 de țări vor avea aceleași legături.
Astfel, pare mai potrivit să includem statele membre ale UE ca un singur nod de țări. Dimensiunea
nodului este proporțională cu numărul de legături exterioare ale nodului respectiv, iar culoarea nodului
corespunde continentului țării. Grosimea legăturilor este proporțională cu profunzimea acordurilor
comerciale, după cum o indică baza de date DESTA (descrisă în continuare, mai jos). Folosim algoritmul
Force Atlas 225 pentru a calcula pozițiile nodurilor, astfel încât nodurile care sunt puternic conectate
sunt plasate mai aproape unul de celălalt. Este remarcabil să observăm că algoritmul (fără a cunoaște
locațiile geografice ale nodurilor de țări) poate recrea o structură intuitivă, aproape geografică.
Observăm că nodul UE este situat în centrul graficului, iar grupurile de țări sunt plasate în jurul lui. Alte
țări europene, care nu fac parte din Uniunea Europeană, se află aproape de nodul UE.
Țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI) pot fi găsite în partea superioară a graficului
(Rusia este repartizată pe continentul european). Clusterul CSI este conectat la alte economii esteuropene, cum ar fi Ucraina, Moldova, Macedonia și Serbia. Restul țărilor asiatice este împărțit în două
grupuri de țări: un grup de țări din Extremul Orient (în dreapta sus a graficului), care include Coreea de
Sud, Singapore, India, China și altele, precum și un grup de țări din Orientul Mijlociu (plasate în dreapta
jos a graficului), cum ar fi Turcia, Iordania, Oman și alte țări.
În partea dreaptă se găsesc țările din Oceania (Australia, Noua Zeelandă și alte câteva state insulare
mici). Australia și Noua Zeelandă au legături cu mai multe țări din Extremul Orient, motiv pentru care
sunt plasate în apropierea lor.
Țările de pe continentul american formează un cluster în partea stângă a nodului Uniunii Europene. De
reținut că Statele Unite formează aici un nod relativ mic, din cauza numărului redus de acorduri
comerciale pe care le-a încheiat. Alte țări precum Canada, Chile, Peru și Mexic, care au semnat acorduri
comerciale cu UE, precum și țările AELS, sunt poziționate în centrul graficului. Odată ce va fi intrat în
vigoare tratatul Mercosur dintre Uniunea Europeană și Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, cele
patru țări sud-americane vor câștiga o poziție mai centrală în cadrul graficului.
În cele din urmă, în partea inferioară a graficului rețelei se poate observa un grup dens de țări africane
strâns conectate. Întrucât există un număr mare de țări africane, care sunt toate conectate între ele,
acestea sunt plasate foarte aproape una de cealaltă.

25

A se vedea Jacomy et al. (2014)
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Figura 26: Rețeaua țărilor părți la acorduri de liber schimb în 2017


Europa



Asia



Africa



America de
Nord și Sud



Oceania

Notă: Date obținute din studiul elaborat de Dür, Baccini și Elsig (2014), actualizare DESTA 2019.
Sursa: calculele proprii.
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Date
Pentru această cercetare, am combinat patru surse de date:
• Registrul statisticilor comerciale (DOTS): Baza de date DOTS este compilată de FMI 26. Ea
conține fluxuri comerciale de mărfuri pentru peste 200 de țări în intervalul de timp cuprins între
1948 și 2018. Am ales acest set de date deoarece ne propunem să realizăm o acoperire lungă
în timp.
•

Baza de date privind proiectarea acordurilor comerciale DESTA: La fel ca în cazul DOTS,
DESTA 27 acoperă perioada 1949-2017. DESTA a colectat și clasificat aproape 600 de tratate de
liber schimb care au intrat în vigoare în această perioadă. Metodologia din baza de date este
explicată în studiul elaborat de Dür, Baccini și Elsig (2014). Fiecare tratat indică țările
participante, anul semnării și intrării în vigoare a tratatului. De asemenea, DESTA colectează
informații cu privire la măsura în care se aplică dispoziții substanțiale care vizează șapte
categorii (reduceri tarifare, standarde, investiții, servicii, achiziții, concurență și drepturi de
proprietate intelectuală). Folosim indicele de profunzime care indică câte dintre cele șapte
categorii îndeplinește un ALS. Întreaga bază de date este convertită într-un set de date tematice
care trebuie să fie compatibil cu celelalte două seturi de date pe care le folosim.

•

În plus, acordurile de liber schimb descrise în DESTA constituie baza pentru construirea
indicatorului pentru rețeaua ALS: considerăm că fiecare țară este un nod, iar un tratat între țări
este o legătură între aceste țări/noduri. Cu cât este mai profund acordul (după cum este indicat
de indicele de profunzime), cu atât este mai mare substanța legăturii. Fiecare nou ALS care intră
în vigoare creează noi legături în rețea și schimbă poziția nodurilor țărilor. Pe baza acestei
rețele, putem calcula și urmări proprietățile nodurilor și ale legăturilor aferente.

•

Indicatorul ALS indirect: Ne propunem să măsurăm legătura dintre două țări prin conexiunile lor
indirecte. Pentru o anumită pereche de țări, căutăm cea mai scurtă cale care le leagă (excluzând
o legătură directă între ele) și măsurăm profunzimea acestei cele mai scurte căi. Întrucât calea
cea mai scurtă s-ar putea să nu fie unică, luăm în considerare multiplicitatea celor mai scurte căi
și o utilizăm ca factor de ponderare în calculul nostru. Rezultatul acestui calcul este un număr
(între 0 și infinit) care crește odată cu profunzimea și multiplicitatea celor mai scurte căi. Aceasta
este
o
proprietate
a
conexiunii
dintre
două
țări.
Dacă o țară semnează un nou ALS, se creează o nouă legătură în rețea. Cu fiecare nouă legătură,
o țară devine mai bine integrată, iar indicatorul ALS indirect cu partenerii comerciali crește.
Pornim de la ipoteza că țările care sunt conectate prin legături scurte și profunde sunt probabil
parteneri comerciali apropiați și, astfel, înregistrează fluxuri comerciale sporite. Dacă
indicatorul ALS indirect prezintă un coeficient pozitiv în cadrul regresiilor gravitaționale,
ipoteza noastră se susține. Pentru o prezentare mai detaliată privind calculul indicatorului ALS
indirect, cititorul interesat poate consulta Gruebler și Reiter (2020).

•

UNdata: În conformitate cu literatura care descrie modelul gravitațional, folosim date privind
producția brută pe țări pentru a construi fluxuri comerciale internaționale 28: Fluxurile
internaționale sunt definite ca fiind producția brută a unei țări într-un an dat, din care se scad
exporturile totale. Yotov et al. (2016) susțin că fluxurile comerciale internaționale sunt necesare

26

Baza de date DOTS poate fi accesată la adresa https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85

27

Datele DESTA sunt disponibile la adresa https://www.designoftradeagreements.org/

28

Platforma UNdata poate fi accesată la adresa http://data.un.org/
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pentru o estimare econometrică imparțială bazată pe teorie. Datele privind producția brută
diferă considerabil de la o țară la alta. 157 de țări raportează datele privind producția brută de
cel puțin câțiva ani. Am restrâns eșantionul de date la anii/țările pentru care avem informații cu
privire la fluxurile intranaționale.
•

FDIMarkets: În estimările noastre bazate pe modelul gravitațional, nu măsurăm doar efectul
ALS asupra fluxurilor comerciale, ci includem și fluxurile de ISD ca variabilă dependentă. Baza
de date FDIMarkets conține fluxuri de ISD între 200 de țări, realizate între anii 2003 și 2017.

Întrucât datele noastre se întind pe o perioadă lungă de timp, nu putem include date privind tarifele.
Unele țări raportează date privind tarifele începând cu 1995, însă majoritatea țărilor încep mai târziu.
Includerea datelor cu privire la tarife ar restrânge grav acoperirea în timp a eșantionului nostru de date.
Excluzând tarifele din estimarea bazată pe modelul gravitațional, nu putem măsura separat și în mod
explicit efectul reducerilor tarifare. În schimb, o variabilă ALS fictivă va subsuma toate efectele de
facilitare a comerțului care apar ca urmare a unui ALS, cum ar fi recunoașterea standardelor, eliminarea
contingentelor de import și, de asemenea, reducerea tarifelor.
Combinând aceste patru surse de date, putem estima efectul unui ALS, profunzimea acestuia și efectul
tratatelor comune folosind un model gravitațional, care reprezintă standardul în literatura de
specialitate a politicii comerciale. Mai mult, urmăm recomandările enunțate în studiul elaborat de
Yotov et al. (2016) și utilizăm estimarea PPML, includem fluxurile internaționale, calculăm erorile
standard robuste și folosim data de import și data de export, precum și efectele fixe bilaterale în
procesul de estimare.
Rezultate econometrice
Tabelul 7 afișează rezultatul estimării gravitaționale: regresăm variabila dependentă (comerțul bilateral
de bunuri în coloanele 1-3 și fluxurile de ISD în coloana 4) pe un set de variabile ALS. În configurația și
cercetarea noastră, extinderile UE reprezintă o formă specifică de ALS.
În coloana 1, avem în vedere doar extinderile UE 29, toate celelalte ALS fiind grupate în variabila „Alte
ALS”. Observăm că toate extinderile UE au avut un efect pozitiv asupra fluxurilor comerciale și toți
coeficienții sunt semnificativi la nivelul 0,1 %. Coeficientul 0,86 pentru extinderea UE-9 din 1973 este
cel mai ridicat dintre cele șase valuri de extinderi și este egal cu o creștere de 138 % a fluxurilor
comerciale ((exp(0.86) − 1) ⋅ 100 = 137,5%). Evoluțiile corespunzătoare ale fluxurilor comerciale
sunt: UE-12: 118 %, UE-15: 38 %, UE-25: 95 %, UE-27: 57 % și UE-28: 13 %.
În coloana 2 am inclus suplimentar acorduri de liber schimb pe care UE le-a semnat cu țări terțe. Putem
confirma că majoritatea ALS cresc fluxurile comerciale între țările participante. Uniunea vamală cu
Elveția a crescut fluxurile comerciale cu 24 %, în vreme ce tratatul cu Mexic a avut cel mai mare impact
în rândul ALS analizate și a sporit schimburile comerciale bilaterale cu 50 %. Tratatele cu Tunisia, Chile,
Egipt, Algeria, Coreea de Sud, Columbia și Peru, cu Georgia și Moldova prezintă, de asemenea,
coeficienți pozitivi. Variațiile implicite ale fluxurilor comerciale se situează între 14 % (pentru Chile) și
40 % (pentru Egipt). Tratatul cu Maroc prezintă un coeficient pozitiv, care este totuși semnificativ doar

29
Singura extindere care lipsește este extinderea UE-10 din 1981, când Grecia a aderat la UE. Acest lucru se datorează lipsei datelor privind
fluxurile comerciale internaționale în cazul Greciei. Nu sunt disponibile date pentru Grecia până în 1995.
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la nivelul de 5 %. Pentru tratatele UE cu Israel, Africa de Sud, Iordania și Liban, coeficientul este negativ,
dar nu întotdeauna (pentru Iordania și Liban) la cel mai înalt nivel de semnificație.
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Tabelul 7: Rezultatele regresiei gravitaționale
(1) Bunuri

(2) Bunuri

(3) Bunuri

Extinderea UE-9 (1973)

0,86 (0,08)***

0,87 (0,08)***

0,83 (0,08)***

Extinderea UE-12 (1986)

0,79 (0,03)***

0,79 (0,03)***

0,74 (0,03)***

Extinderea UE-15 (1995)

0,35 (0,02)***

0,35 (0,02)***

0,30 (0,02)***

Extinderea UE-25 (2004)

0,68 (0,02)***

0,68 (0,02)***

0,62 (0,02)***

0,46 (0,18)**

Extinderea UE-27 (2007)

0,45 (0,03)***

0,45 (0,03)***

0,38 (0,03)***

0,03 (0,17)

Extinderea UE-28 (2013)

0,12 (0,03)***

0,12 (0,03)***

0,11 (0,03)***

0,17 (0,44)

Alte ALS

0,51 (0,04)***

0,52 (0,05)***

0,50 (0,05)***

-0,00 (0,09)

UV: UE-Elveția (2002)

0,22 (0,03)***

0,22 (0,03)***

UE-Tunisia (1998)

0,24 (0,03)***

0,23 (0,03)***

UE-Israel (2000)

-0,12 (0,03)***

-0,15 (0,03)***

UE-Africa de Sud (2000)

-0,36 (0,06)***

-0,36 (0,06)***

UE- Maroc (2000)

0,22 (0,10)*

0,22 (0,10)*

UE- Mexic (2000)

0,41 (0,04)***

0,40 (0,04)***

UE-Iordania (2002)

-0,19 (0,08)*

-0,20 (0,08)*

UE-Chile (2003)

0,13 (0,04)***

0,09 (0,04)*

UE-Egipt (2004)

0,34 (0,04)***

0,31 (0,04)***

-0,46 (0,72)

UE-Algeria (2005)

0,24 (0,05)***

0,22 (0,05)***

0,87 (0,97)

UE-Liban (2006)

-0,18 (0,07)*

-0,19 (0,07)**
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(1) Bunuri

(2) Bunuri

(3) Bunuri

UE-Coreea de Sud (2011)

0,20 (0,03)***

0,12 (0,03)***

UE-Columbia/Peru (2013)

0,18 (0,04)***

0,07 (0,04)

0,11 (0,30)

UE-Georgia (2014)

0,26 (0,06)***

0,06 (0,07)

0,33 (0,47)

UE-Moldova (2016)

0,28 (0,08)***

0,08 (0,08)

0,74 (1,19)

0,09 (0,01)***

0,04 (0,07)

ALS indirect

Observații

(4) ISD

376076

376076

376076

34495

Nr. EF - an export

3889

3889

3889

1650

Nr. EF - an import

3889

3889

3889

2633

Nr. EF bilaterale

20210

20210

20210

6542

Notă:

p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05

***

În coloana 3 am inclus suplimentar indicatorul ALS indirect pe care l-am calculat din rețeaua de ALS. Se
observă că, pentru extinderile UE și ALS, coeficienții sunt puțin mai mici în specificația 3, comparativ cu
specificația 2. Acest lucru înseamnă că indicatorul ALS indirect poate explica unele dintre efectele
pozitive ale ALS: în specificația 2, variabilele ALS fictive surprind întregul efect pozitiv care apare atunci
când intră în vigoare un ALS. Acest efect ALS este apoi divizat în două părți, în specificația 3: într-un
efect ALS (direct) și într-un efect de rețea (surprins de indicatorul ALS indirect). Efectul ALS este în
continuare factorul dominant, însă valoarea pozitivă și semnificativă a indicatorului ALS indirect ne
spune că rețeaua de acorduri comerciale a unei țări este, de asemenea, un factor determinant
important al fluxurilor comerciale.
Coeficientul 0,09 trebuie interpretat împreună cu scala variabilei: de exemplu, între cele 28 de state
membre ale UE în 2018, valoarea indicatorului ALS indirect este de 1,18. Aceasta înseamnă că
schimburile comerciale dintre statele membre ale UE în 2018 sunt cu 11 % mai mari ((exp(0.09 ⋅
1.18) − 1) ⋅ 100 = 10.8%) datorită conexiunii puternice dintre ele, măsurată de indicatorul ALS
indirect. Dacă țările UE nu ar fi semnat atât de multe ALS, acestea nu ar fi atât de bine integrate în
rețeaua de liber schimb. Efectul ALS (direct) de a fi membru al UE ar persista în continuare, însă
indicatorul ALS indirect ar reflecta această integrare mai mică printr-o valoare mai căzută sau chiar zero,
iar fluxurile comerciale dintre statele membre ale UE ar fi mai reduse.
Conexiunea comercială dintre un stat membru al UE, de exemplu, Germania, și Mexic este mai mică,
indicatorul ALS indirect arată o valoare de 0,44. Făcând același calcul ca mai sus, fluxurile comerciale
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rezultate sunt cu 4 % mai mari. Întrucât SUA și UE nu au semnat un ALS bilateral, valoarea indicatorului
ALS indirect este 0, ceea ce înseamnă că nu există efecte de integrare în rețea între cele două regiuni.
În coloana 4, vom arunca o privire asupra modului în care au reacționat fluxurile de ISD la intrarea în
vigoare a extinderilor UE și a ALS. Având în vedere orizontul de timp mai scurt și eșantionul de țări mai
mic, nu putem include aceeași listă de ALS ca în cazul specificațiilor din coloanele 2 și 3. Am găsit
coeficienții pozitivi așteptați pentru toate variabilele, cu excepția ALS UE-Egipt și a colecției de alte ALS.
Extinderea UE-25 din 2004 a crescut fluxurile de ISD între statele vechi și cele noi cu 56 % în anii
următori.
Scenarii contrafactuale (ipotetice)
În plus față de efectele asupra fluxurilor comerciale bilaterale, suntem interesați de efectele politicii
comerciale asupra PIB-ului țărilor participante. Astfel, folosim modelul gravitațional structural descris
în Yotov et al. (2016) și Anderson, Larch și Yotov (2015). Acest model ne permite să transformăm
coeficienții de regresie din tabelul 8 de mai sus în efecte asupra PIB-ului. Utilizăm coeficienții de regresie
din specificația 3 ca bază pentru acest calcul.
Pentru fiecare ALS, definim un scenariu contrafactual în care acest ALS nu a intrat în vigoare. În
contextul modelului gravitațional structural, acest lucru se poate realiza pur și simplu prin setarea la 0
a variabilei ALS fictive corespunzătoare. 30 Cu ajutorul variabilei ALS fictive contrafactuale putem calcula
apoi costurile comerciale contrafactuale, fluxurile comerciale bilaterale și PIB-urile naționale. Diferența
în materie de PIB dintre situația reală și cea contrafactuală ne poate oferi apoi un indiciu asupra PIB-ului
unei țări, în cazul în care ALS nu ar fi intrat în vigoare. Aceasta înseamnă, de asemenea, că diferența în
materie de PIB trebuie considerată ca un efect unic, iar nu, de exemplu, ca o diferență în materie de
creștere anuală.
Prima coloană din tabelul 8, intitulată „Extinderea UE-9”, conține modificările procentuale estimate ale
PIB-ului pentru anumite țări, aferente extinderii UE-9. Este important de menționat că lista țărilor pentru
care raportăm variațiile PIB-ului depinde de disponibilitatea datelor. Aceasta înseamnă că nu putem
raporta efectele PIB-ului pentru Irlanda (deoarece nu avem date cu privire la fluxurile intranaționale
pentru Irlanda înainte de 1995), chiar dacă ar fi una dintre țările care au participat la extinderea UE-9.
Analizând coloana 1, putem observa că Danemarca și Regatul Unit (două dintre țările care au aderat în
1973, împreună cu Irlanda) au cunoscut cele mai mari efecte în materie de PIB: 0,8 % și, respectiv, 0,4 %.
Țările de Jos și Italia au înregistrat creșteri de 0,2 %, respectiv 0,1 % de pe urma aderării noilor state
membre de atunci. Efectele în materie de PIB pentru Franța și Germania se situează puțin sub 0,1 %.
Pentru Austria, care la momentul respectiv nu era membră a UE, am calculat o mică scădere a PIB-ului,
care se datorează deturnării schimburilor comerciale: acest lucru se întâmplă atunci când, de exemplu,
firme germane înlocuiesc o parte din importurile lor din Austria cu importuri din noul stat membru,
întrucât aceste importuri devin mai ieftine.
Analizând cele șase extinderi ale UE, observăm că „noii” membri ai unei extinderi a UE au profitat
întotdeauna mai mult decât state membre „vechi”, ceea ce este foarte rezonabil: noii membri au

30
Deoarece, în plus, includem și indicatorul ALS indirect (care depinde de ALS puse în aplicare), trebuie să calculăm și o valoare contrafactuală
a indicatorului ALS indirect.
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obținut întotdeauna acces la marea piață comună a UE, în vreme ce piața comună „s-a extins” doar cu
puțin pentru statele membre vechi.
Cele mai mari câștiguri în materie de PIB pot fi observate în extinderea estică din 2004: Republica Cehă,
Estonia, Ungaria, Lituania, Slovacia și Slovenia au înregistrat, toate, creșteri ale PIB cu aproximativ 2 %
sau mai mult. PIB-urile Letoniei, Maltei și Poloniei au crescut cu 1,1 până la 1,4 % datorită aderării
acestora la UE. Doar Cipru a realizat o creștere minoră de 0,23 %, fiind chiar depășit de Austria (la
momentul respectiv, deja o țară „veche”), cu o creștere a PIB-ului de 0,25 %.
Luând împreună toate extinderile, creșterea PIB-ului pentru Franța și Italia însumează 0,24 %, respectiv
0,25 %. Germania, care a beneficiat mai mult de extinderea estică decât Franța și Italia, ajunge la 0,38 %.
Pentru Țările de Jos, fiind o țară mică, orientată către exporturi, am calculat un efect cumulativ în
materie de PIB de 0,51 %, generat de toate extinderile UE.
Tabelul 8: Modelul gravitațional structural, efectele asupra produsului intern brut (în %) ale
extinderilor UE
Țara

AUT

Extinderea UE9

Extinderea UE12

Extinderea UE15

Extinderea UE25

Extinderea UE27

Extinderea UE28

-0,007

-0,003

0,624

0,253

0,023

0,003

0,14

0,021

-0,001

-0,003

-0,019

0,881

0,001

0,001

0,234

0,008

0,006

-0,005

2,209

0,02

0,001

BEL

BGR

CYP

0

CZE

DEU

0,095

0,05

0,054

0,161

0,015

0,001

DNK

0,824

0,032

0,12

0,114

0,025

0,018

0,658

0,013

0,035

0,006

0,001

-0,014

2,145

0,007

0

-0,002

0,412

0,095

0,004

0

ESP

EST

FIN

FRA

0,093

0,071

0,014

0,051

0,013

0,002

GBR

0,444

0,035

0,019

0,032

0,004

0

0,009

0,039

0,026

0

GRC
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Țara

Extinderea UE9

Extinderea UE12

HRV

HUN

-0,003

IRL

ITA

0,106

0,052

LTU

Extinderea UE15

Extinderea UE25

Extinderea UE27

Extinderea UE28

-0,005

-0,035

0,008

0,265

-0,005

2,13

0,088

0,006

0,027

0,046

0,007

0

0,019

0,057

0,016

0,002

-0,004

1,866

0,006

0

0,05

0,006

0

LUX

LVA

-0,005

1,397

0,003

0

MLT

-0,003

1,139

0,01

0,001

0,057

0,125

0,016

0,001

-0,002

1,286

0,013

0

0,016

0,033

0,008

0,002

ROU

-0,003

-0,023

0,709

0

SVK

-0,005

2,324

0,013

0,001

SVN

-0,008

2,245

0,035

0,045

SWE

0,442

0,095

0,008

0,003

NLD

0,24

0,072

POL

PRT

1,03

Tabelul 9 rezumă efectele în materie de PIB pentru statele membre ale UE și partenerii ALS. Pentru
concizie, efectele asupra PIB-ului pentru statele membre ale UE au fost agregate la nivelul UE, utilizând
PIB-urile naționale ca ponderi.
Observăm că, în termeni de PIB, câștigurile pentru UE sunt, de obicei, mai mici decât câștigurile pentru
țara parteneră. Acest lucru nu este o surpriză, deoarece există un potențial mai mare pentru exporturile
către marea piață unică a UE decât către piețele mai mici ale partenerilor comerciali. Cele mai mari
efecte pot fi observate în cazul acordurilor cu cele două țări din Africa de Nord, Algeria (0,47 %) și Tunisia
(0,6 %). Tratatul privind uniunea vamală cu Elveția (0,46 %) a avut un efect la fel de puternic.
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În concluzie, principalele constatări ale acestui capitol sunt:
• Există efecte considerabile și semnificative ale extinderilor UE asupra fluxurilor comerciale.
•

Acordurile de liber schimb cu țări din afara UE au un efect pozitiv și asupra comerțului, deși nu
atât de pronunțat precum extinderile UE.

•

Unitatea noastră de măsură bazată pe o rețea arată că o bună integrare dă rezultate și
generează fluxuri comerciale mai mari.

•

Efectele contrafactuale în materie de PIB ale aderării la UE sunt întotdeauna pozitive, în special
pentru membrii noi.

Tabelul 9: Modelul gravitațional structural, efectele asupra produsului intern brut ale
extinderilor UE
Scenariu

UV: UE-Elveția (2002)

UE-Tunisia (1998)

UE-Israel (2000)

UE-Africa de Sud (2000)

UE- Maroc (2000)

UE- Mexic (2000)

PE 654.525

Uniunea Europeană

Elveția

0,013

0,461

Uniunea Europeană

Tunisia

0,001

0,608

Uniunea Europeană

Israel

-0,002

-0,127

Uniunea Europeană

Africa de Sud

-0,003

-0,189

Uniunea Europeană

Maroc

0,001

0,356

Uniunea Europeană

Mexic

0,005

0,06

Uniunea Europeană

Iordania
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Scenariu
UE-Iordania (2002)

UE-Chile (2003)

UE-Egipt (2004)

UE-Algeria (2005)

UE-Liban (2006)

UE-Coreea de Sud (2011)

UE-Columbia/Peru (2013)

UE-Georgia (2014)

UE-Moldova (2016)

0

-0,118

Uniunea Europeană

Chile

0

0,059

Uniunea Europeană

Egipt

0,001

0,17

Uniunea Europeană

Algeria

0,002

0,478

Uniunea Europeană

Liban

0

-0,091

Uniunea Europeană

Coreea de Sud

0,003

0,043

Uniunea Europeană

Columbia

Peru

0,001

0,016

0,018

Uniunea Europeană

Georgia

0

0,043

Uniunea Europeană

Moldova

0

0,173
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4. ABORDĂRI PENTRU DEPĂȘIREA VIZIUNII BAZATE PE POZIȚIILE NETE
CONCLUZII PRINCIPALE
•

Pozițiile nete ca indicator dominant pentru beneficiile individuale ale statelor membre
obținute din bugetul UE și din aderarea la UE ar putea fi înlocuite cu indicatori suplimentari
pentru a depăși optica pozițiilor nete.

•

Pozițiile nete majorate ar putea reprezenta economiile de costuri la nivelul statelor membre
realizate prin furnizarea de bunuri publice europene.

•

Un indicator alternativ pentru beneficiile integrării UE arată că integrarea nu este un joc cu
sumă nulă pentru economiile UE, ci se creează o valoare suplimentară prin diviziunea
internațională a muncii, pe o piață mai mare pentru toate statele membre.

•

Creșterea valorii adăugate a UE oferite de cheltuielile UE ar contribui la atenuarea modului de
gândire al statelor membre bazat pe pozițiile nete.

•

Substituirea unei părți consistente a contribuțiilor naționale la bugetul UE cu resurse proprii
inovatoare poate slăbi legătura dintre plățile la bugetul UE și transferurile primite din acesta.

•

Reformarea sistemului de rabaturi ar putea contribui la abandonarea modului de gândire bazat
pe pozițiile nete.

•

Legitimitatea în rândul populațiilor atât în țările contribuitoare nete, cât și în țările beneficiare
nete trebuie consolidată.

În literatura de specialitate au fost discutate mai multe abordări care pot ajuta la depășirea viziunii
pozițiilor nete. Aceste abordări pot fi clasificate în două grupuri 31. În primul rând, pozițiile nete ca
indicator dominant prin care statele membre își evaluează beneficiile individuale obținute din bugetul
UE și din aderarea la UE ar putea fi completate cu indicatori suplimentari care oferă o imagine mai
cuprinzătoare și multidimensională a beneficiilor globale rezultate din aderarea la UE și din accesul la
bugetul UE. În al doilea rând, există mai multe opțiuni de reformă în cadrul bugetului UE, care vizează
diferite caracteristici structurale ale bugetului UE care ar putea contribui la depășirea viziunii bazate pe
pozițiile nete și la susținerea unei dezbateri care să se concentreze mai puțin pe interesele naționale, și
mai mult pe interesul comun al UE în ansamblu.
4.1. INDICATORI ORIENTATIVI
În condițiile în care se remarcă deficiențe în a considera pozițiile nete ca indicatori pentru beneficiile
pe care fiecare stat membru le primește din aderarea la UE în general și din bugetul UE în special, sunt
necesari indicatori suplimentari pentru a obține o imagine mai cuprinzătoare a beneficiilor generale
oferite de aderarea la UE și bugetul UE. Benedetto/Heinemann/Zuleeg (2020) sugerează estimarea
soldurilor nete majorate pentru a evidenția economiile de costuri la nivelul statelor membre realizate
prin furnizarea de bunuri publice europene. Soldul net majorat va fi calculat după cum urmează:
Soldul net majorat al SM =
fluxurile de retur directe în SM + cheltuielile SM echivalente – plățile aferente resurselor proprii ale SM

31

A se vedea o clasificare similară, Benedetto/Heinemann/Zuleeg (2020).
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în care „cheltuielile SM echivalente” înseamnă cheltuielile care ar fi necesare la nivelul statelor membre
pentru a asigura suma echivalentă aferentă bunului public furnizată în prezent prin bugetul UE, în cazul
în care nu ar exista niciun aport al UE. Prin urmare, acest indicator ar surprinde cel puțin o parte dintre
beneficiile oferite de bugetul UE care nu sunt incluse în soldurile nete. Autorii înșiși subliniază
deficiențele unui astfel de indicator: aceste solduri nete majorate nu ar include externalitățile
transfrontaliere rezultate din cheltuielile UE; ele ar trebui să se bazeze în mare măsură pe estimări; și ar
exista o problemă de credibilitate dacă instituțiile UE – care au un interes propriu să demonstreze
existența unor beneficii cât mai mari ale acțiunilor UE – ar furniza acești indicatori majorați.
O perspectivă mai largă ar fi surprinsă de indicatori care reflectă beneficiile obținute de statele membre
din apartenența la UE (a se vedea studiul de caz 3).
Studiul de caz 3: Un indicator alternativ al beneficiilor integrării în UE
În urma analizei de mai sus, dorim să conchidem sugerând un indicator alternativ al beneficiilor
integrării (în UE), care ar trebui să înlocuiască sau cel puțin să completeze indicatorul contribuțiilor nete
la bugetul UE cu toate limitele sale, menționate anterior. Pe baza secțiunilor unice ale prezentului
raport, sugerăm să se modifice i) cifrele privind transferurile nete măsurate în % din PIB, cu următorii
indicatori secundari suplimentari: ii) balanța comercială a bunurilor și serviciilor, în % din PIB; iii) intrările
de ISD (considerate oficial pasive), în % din PIB; iv) ieșirile de ISD (considerate oficial active), în % din
PIB; și v) intrările de venituri din ISD repatriate, în % din PIB. Din această sumă scădem vi) ieșirile de
venituri din ISD repatriate, în % din PIB. Toate datele suplimentare provin din statisticile privind balanța
de plăți ale țărilor UE, furnizate de Eurostat. Am utilizat în mod deliberat statisticile privind balanța de
plăți de la nivel mondial (în loc să ne limităm la datele intra-UE) pentru a surprinde efectele totale ale
integrării, inclusiv importantele efecte de rețea, care depășesc frontierele UE.
Motivele pentru includerea indicatorilor secundari suplimentari rezultă din secțiunile de mai sus ale
acestui studiu. Existența unui sold pozitiv în cadrul comerțului de bunuri și servicii permite economiilor
afectate de șomaj să-și extindă capacitățile de producție în procesul de diviziune globală a muncii. Așa
cum s-a arătat anterior, UE este un susținător puternic al generării de excedent comercial, cu ajutorul
politicii sale comerciale (și, indirect, prin asumarea politicii sale macroeconomice). Atât intrările, cât și
ieșirile de ISD, pot genera avantaje importante pentru țările de origine și țările gazdă. Într-un caz, acest
lucru se realizează prin fluxul de capital de intrare și de cunoștințe tehnologice, iar în celălalt caz pe
baza specializării în segmente de producție cu valoare adăugată mai ridicată și pe baza unor fluxuri
viitoare de profit. În consecință, intrările de venituri din ISD repatriate reprezintă un venit din profit
binevenit, în vreme ce ieșirile de venituri din ISD repatriate pot fi văzute ca o rambursare nedorită, dar
necesară a unor intrări de capital anterioare și, prin urmare, se scad din suma indicatorilor secundari 32
de mai sus, intrând astfel în ecuație cu semn negativ. În general, UE susține fluxul liber de ISD în
interiorul și în afara frontierelor UE.

32
Ca o atenționare, trebuie menționat faptul că elementele individuale ale indicatorului sugerat nu sunt neapărat aditive. Cu toate acestea,
în scopul simplificării și al construirii unui indicator general, acestea sunt însumate așa cum s-a descris mai sus.
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Figura 27: Beneficiile integrării pentru principalii contribuitori și beneficiari neți ai UE, în
% din produsul intern brut
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Sursa: CE, Eurostat, calculele proprii.

Am construit indicatorul pentru anii în care datele sunt disponibile pentru toate țările (adică din 2008)
și am aplicat medii la șapte ani, urmând perioada de timp a unui cadru financiar multianual al UE și
pentru a uniformiza datele, întrucât unii dintre indicatorii secundari din balanța de plăți tind să
fluctueze destul de puternic de la an la an, cel puțin în cazul unora dintre țări. Pentru unele dintre date,
trebuie să facem imputări pentru anul 2019, pe baza creșterii istorice.
Rezultatul agregat al acestui exercițiu pentru principalele țări contribuitoare și beneficiare nete poate
fi văzut în figura 27. Rezultatele pentru toate economiile UE pot fi obținute din tabelul 10. Devine
evident că economiile periferice, precum România și Grecia, au mai puține oportunități de a câștiga din
integrare, înregistrând câștiguri anuale, conform indicatorului nostru alternativ, de doar 2-3 % din PIB
în ultimii ani. În același timp, Franța și Italia pot înregistra câștiguri anuale din integrare de aproximativ
4-5 % din PIB. În mod evident, economiile localizate mai central, precum cele ale Germaniei (13 %) și
Poloniei (7 %) înregistrează cele mai mari câștiguri din integrare. Este interesantă observația că toate
aceste țări au înregistrat tendințe de creștere de la izbucnirea crizei financiare mondiale, care a afectat
atât fluxurile comerciale, cât și fluxurile de capital. Este rezonabil să presupunem că anii ulteriori
izbucnirii celei mai recente crize provocate de coronavirus vor fi, din nou, marcați de o scădere a
câștigurilor oferite de integrare.
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Tabelul 10: Beneficiile integrării pentru țările UE în 2008-2019, în % din produsul intern brut
2008-2014

2009-2015

2010-2016

2011-2017

2012-2018

2013-2019

AT

7,6

6,1

3,1

5,2

3,6

3,7

BE

28,9

16,7

16,8

9,3

-1,4

-4,5

BG

0,5

2,0

3,8

4,9

5,4

6,5

CY

341,1

383,7

326,4

317,2

275,4

212,7

CZ

6,2

6,5

7,4

8,4

9,3

9,6

DE

10,4

11,0

11,5

11,9

12,6

12,6

DK

8,4

8,8

10,0

11,0

9,9

11,1

EE

16,7

14,8

12,8

10,7

10,7

11,2

EL

-3,3

-1,6

-0,2

1,1

2,2

2,9

ES

5,9

6,6

8,2

8,8

9,2

9,5

FI

4,8

2,8

4,5

4,5

4,4

4,7

FR

3,5

3,2

3,4

3,3

4,0

4,3

HR

0,3

0,4

0,3

0,1

0,5

0,8

HU

18,0

4,6

22,4

25,8

10,5

9,1

IE

49,2

68,7

72,0

72,7

78,0

64,5

IT

2,2

2,7

3,4

3,9

4,5

5,1

LT

3,7

4,9

5,4

5,8

6,1

6,8

LU

1127,2

1473,9

1404,2

1365,6

937,2

533,8

LV

0,6

2,2

3,1

3,4

2,9

3,0

MT

-62,0

-109,8

-103,1

-122,5

-120,7

-105,8

NL

70,6

77,7

83,7

83,0

63,8

57,2

PL

2,8

4,3

5,2

5,7

6,2

7,2

PT

3,9

4,4

5,7

7,4

7,0

5,7

RO

-3,2

-1,6

-0,4

0,4

1,3

1,8

SE

10,7

8,9

8,0

8,8

8,2

9,0

SI

3,8

5,5

7,0

8,3

9,6

11,0

SK

3,5

4,4

5,8

6,3

5,8

5,6

UK

4,0

1,0

3,1

3,8

3,7

3,7

Notă: Am marcat cu verde câștigurile mari din integrare, și cu roșu câștigurile foarte mici sau chiar pierderile din integrare.
Indicatorul este construit ca fiind suma dintre: i) transferurile nete de la bugetul UE, în % din produsul intern brut (PIB); ii)
balanța comercială a bunurilor și serviciilor, în % din PIB; iii) intrările de investiții străine directe („pasive”), în % din PIB; iv)
ieșirile de investiții străine directe („active”), în % din PIB; v) intrările de venituri din investiții străine directe repatriate, în %
din PIB. Din această sumă, scădem: vi) ieșirile de venituri din investiții străine directe repatriate, în % din PIB.
Sursa: CE, Eurostat, calculele proprii.
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Câștigurile din integrare la nivelul statelor membre ale UE au dimensiuni destul de diverse. Diviziunile
(centru/periferie) și dinamica (criză/redresare) descrise în figura 27 pot fi aplicate aproximativ și
celorlalte state membre ale UE, astfel cum sunt prezentate în tabelul 10. Cu toate acestea, există un
grup suplimentar de țări care prezintă valori deosebit de mari, atât pozitive, cât și negative, iar acestea
sunt țări care sunt percepute în general ca fiind paradisuri fiscale, în care fluxurile de capital nu sunt
neapărat legate de economia reală internă, ci sunt asociate predominant cu tranzacții financiare adesea
provenind inițial din alte țări. Includem aici Cipru, Țările de Jos, Irlanda, Luxemburg și Malta (și, într-o
anumită măsură, Belgia și Ungaria, în anumiți ani).
Acesta este motivul pentru care am exclus din figura 28 aceste economii, pentru a avea o scară care să
permită o comparație adecvată a celor mai recente date ale indicatorului și ale indicatorilor săi
secundari. Același lucru este valabil și pentru țările paradisuri fiscale din figura 29. Aproape toate
economiile UE înregistrează cifre agregate pozitive. Câștigurile anuale din integrare sunt relativ mici,
mai ales în unele dintre statele membre periferice din sud-estul Europei. Aici, transferurile UE și intrările
de ISD sunt cele mai importante surse de câștig din integrare, în vreme ce comerțul net și ieșirile de
venituri din ISD apar negative. Situația este foarte diferită față de unele dintre economiile UE situate
mai central, unde în special excedentul de comerț cu bunuri și servicii are cel mai mare impact asupra
câștigurilor din integrare, care se situează la aproximativ 10 % din PIB anual. În ceea ce privește
economiile din segmentul superior al indicatorului general, ieșirile de ISD și veniturile din ISD
contribuie în mod semnificativ la câștigurile lor din integrare.
Figura 28: Beneficiile integrării pentru statele membre ale UE selectate, 2013-2019, în %
din produsul intern brut
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Sursa: CE, Eurostat, calculele proprii.

Figura 29: Beneficiile integrării pentru paradisurile fiscale din UE, 2013-2019, în % din
produsul intern brut
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Sursa: CE, Eurostat, calculele proprii.

În general, și neglijând țările paradisuri fiscale din figura 29, câștigurile medii anuale din integrarea în
economiile UE sunt de aproximativ 6 % din PIB în ultimii ani. Acest lucru se datorează îndeosebi
puternicelor excedente comerciale medii (2,4 %), precum și intrărilor de ISD (2,1 %), reduse semnificativ
de ieșirile de venituri din ISD (2,6 %). Transferurile nete medii ale UE (1,3 %), precum și ieșirile ISD (1,3 %)
și intrările de venituri din ISD (1,7 %) au o importanță mai mică. Cu toate acestea, exercițiul de mai sus
arată că, spre deosebire de contribuțiile nete la bugetul UE, integrarea nu este un joc cu sumă nulă
pentru economiile UE, ci se creează o valoare suplimentară prin diviziunea internațională a muncii, pe
o piață mai mare pentru toate statele membre.

4.2. VARIANTE DE REFORMĂ PENTRU DEPĂȘIREA VIZIUNII BAZATE PE POZIȚIILE NETE
Creșterea valorii adăugate a UE prin cheltuielile de la bugetul UE
Creșterea valorii adăugate a UE prin cheltuielile de la bugetul UE ar contribui la atenuarea viziunii
statelor membre axată pe pozițiile nete. Cu cât este mai mare ponderea cheltuielilor dedicate bunurilor
publice europene, caracterizate prin beneficii transfrontaliere și/sau care asigură creșteri de eficiență în
comparație cu acțiunile naționale, cu atât devine mai puțin pertinent conceptul de poziții nete, întrucât
beneficiile obținute din aceste bunuri publice se acumulează în beneficiul UE în ansamblul său și, astfel,
al tuturor statelor membre împreună. Cu toate acestea, după cum subliniază
Benedetto/Heinemann/Zuleeg (2020), factorii de decizie la nivel național au puține stimulente pentru
a sprijini astfel de bunuri publice europene, deoarece acestea sunt mai puțin proeminente decât
cheltuielile UE vizibile în țările sau regiunile lor, cum ar fi, în special, transferurile din fonduri pentru
agricultură sau din fonduri de coeziune. Mai mult, beneficiile obținute din bunurile publice europene
sunt adesea greu de cuantificat. Prin urmare, o orientare către bunuri publice europene trebuie să fie
însoțită de campanii de informare cu privire la valoarea adăugată a acestora, bazate pe indicatori
adecvați, pentru a o putea ilustra (Benedetto/Heinemann/Zuleeg 2020).
Reforme în sistemul UE de resurse proprii
Substituirea unei părți consistente a contribuțiilor naționale la bugetul UE cu resurse proprii inovatoare
(bazate pe taxe) poate slăbi legătura dintre plățile la bugetul UE, pe de o parte, și transferurile primite
din acesta, pe de altă parte. Acest lucru ar trebui să fie valabil cel puțin pentru resursele proprii
„adevărate” care generează venituri ce nu pot fi (pe deplin) atribuite statelor membre individuale din
cauza externalităților transfrontaliere, cum ar fi, de exemplu, veniturile din ajustarea la frontieră a
emisiilor de dioxid de carbon pentru sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, taxele de
aviație (Schratzenstaller și Krenek, 2019) sau dintr-o cotă dintr-o eventuală CCCTB. Astfel de venituri
generate de politicile urmărite și puse în aplicare pe baza unei coordonări la nivelul întregii UE (adică
armonizarea impozitării veniturilor companiilor sau introducerea coordonată de taxe care nu poate fi
implementată în mod eficient la nivel național) pot fi considerate resurse proprii „adevărate”. Înlocuirea
unei părți a contribuțiilor naționale cu resurse proprii „adevărate” ar anula calcularea pozițiilor nete. În
plus, introducerea resurselor proprii propuse mai sus (care ar fi posibilă fără modificări la tratat, a se
vedea Schratzenstaller și Krenek 2019) ar aborda provocări importante la nivelul UE, precum
schimbările climatice sau asigurarea unei contribuții fiscale adecvate din partea întreprinderilor
multinaționale. Desigur, după cum subliniază Benedetto/Heinemann/Zuleeg (2020), resursele proprii
inovatoare, chiar dacă nu pot fi redistribuite către statele membre individuale, nu ar înlătura problema
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fundamentală deja menționată că factorii de decizie de la nivel național preferă cheltuielile vizibile în
statele membre individuale în comparație cu cheltuielile mai puțin proeminente pentru bunuri publice
europene. Totuși, acesta nu este un argument împotriva resurselor proprii inovatoare, ci presupune
realizarea de reforme suplimentare.
Studiul de caz 4: Înlocuirea parțială a contribuțiilor naționale la bugetul UE cu resurse proprii
inovatoare (bazate pe taxe)
Discuția privind resursele proprii inovatoare, care să înlocuiască parțial contribuțiile naționale la UE, nu
este nouă (Schratzenstaller et al., 2017). Propunerea CE pentru următorul CFM include mai multe tipuri
de resurse proprii inovatoare: o contribuție legată de materialele plastice, o cotă de 20 % din veniturile
obținute prin licitarea certificatelor de emisie și o resursă proprie bazată pe CCCTB. În discuția actuală
despre cum se poate finanța Fondul european de redresare în urma pandemiei COVID-19, resursele
proprii potențiale (bazate pe taxe), cum ar fi veniturile dintr-un mecanism de ajustare la frontieră a
emisiilor de dioxid de carbon (așa cum este sugerat și în Pactul verde european), din certificate de emisii
ETS sau dintr-o taxă digitală, joacă un rol important.
Proiectul UE „FairTax” 33 din cadrul Orizont 2020 a explorat mai multe opțiuni de resurse proprii
inovatoare (tabelul 11). Cu cât veniturile lor sunt mai puțin atribuite statelor membre individuale
datorită aspectelor transfrontaliere și cu cât este mai mare ponderea contribuțiilor naționale pe care lear înlocui, cu atât ar fi mai puțin relevante soldurile nete operaționale. De asemenea, toate aceste
opțiuni ar putea contribui într-o oarecare măsură la o impozitare echitabilă și durabilă în UE. Multe
dintre acestea pot susține în mod special punerea în aplicare a Pactului verde european, ca „resurse
proprii ecologice”: o taxă pe biletul de avion asociată emisiilor de carbon (sau taxe de aviație în general),
un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon pentru sistemul UE de
comercializare a certificatelor de emisii sau o suprataxă națională de carburant. În cadrul unei
paradigme fiscale supranaționale, resursele proprii inovatoare ar putea înlocui contribuțiile naționale,
ceea ce ar putea crea o marjă fiscală suplimentară pentru statele membre, extrem de necesară în
contextul actualei crize provocate de pandemia de COVID-19. De asemenea, acestea ar putea servi
pentru a finanța măsuri comune de redresare la nivelul UE după ce va fi depășită criza acută sau pentru
a finanța un buget mai mare al UE.

33

A se vedea Gunnarsson/Nerudová/Schratzenstaller (2019).
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Tabelul 11: Opțiuni pentru resurse proprii bazate pe taxe și pentru posibile venituri din taxe
Studiu

Posibile
resurse
proprii bazate
taxe

Anul de
referință

Statele
membre
implicate

Detalii

Venituri
potențiale, în
miliarde EUR

Venituri
potențiale, %
din bugetul
UE 2021

Krenek/
Schratzenstaller
(2017A)

Taxă pe
biletul de
avion asociată
emisiilor de
carbon

2014

UE-28

Prețul
carbonului,
între 25-35
EUR pe tona
de emisii de
CO 2

Între 4-5

Între 2-3

Krenek/ Sommer/
Schratzenstaller
(2020)

Ajustare la
frontieră a
emisiilor de
dioxid de
carbon pentru
sistemul EU
ETS

2021

UE-28

Prețul
carbonului, 54
EUR pe tona
de emisii de
carbon
încorporate în
importuri

Între 9-65

Între 5-39

Nerudová/
Dobranschi/
Solilová/
Schratzenstaller
(2018)

Suprataxă
națională de
carburant

2014

UE-28

Între 0,03-0,20
EUR pe litrul
de
combustibil

Între 13-86

Între 8-51

Krenek/
Schratzenstaller
(2017B)

Taxă pe
averea netă a
populației

2014

UE-20 (statele
membre
pentru care
sunt
disponibile
date HFCS)

1 % pe averea
netă a
gospodăriei
de peste 1
milion EUR
1,5 % pe
averea netă a
gospodăriei
de peste 1,5
milioane EUR

156

93

Nerudová/
Schratzenstaller/
Solilová (2017)

Taxă pe
tranzacțiile
financiare

2016

UE10
(„Coaliția
voluntară”)

0,1 % pe
capital
propriu;
0,01 % pe
instrumente
derivate

Între 4-33

Între 2-20

Nerudová/
Solilová (2019)

Resurse
proprii bazate
pe CCCTB

2014

UE-28

1 % din
CCCTB

8

5

Sursa: Schratzenstaller și Krenek (2019), tabelul 2 (ușor modificat).

Reforme în cadrul sistemului de rabaturi
Sistemul de rabaturi – în special rabatul acordat Regatului Unit, dar și rabaturile pentru alte țări
contribuitoare nete – au făcut obiectul unor critici intense și de lungă durată (a se vedea, de exemplu,
HLGOR 2016, Schratzenstaller et al., 2016). În raportul său final, HLGOR (2016) a susținut că ar trebui
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folosită oportunitatea oferită de Brexit pentru a elimina complet toate rabaturile. În consecință,
propunerea Comisiei Europene pentru CFM 2021-2027 prevede eliminarea treptată a tuturor
rabaturilor până la sfârșitul următoarei perioade a CFM. În schimb, Heinemann (2019) sugerează
introducerea unui mecanism general de corecție care să limiteze pozițiile nete la un prag critic
predefinit, prin acordarea de rabaturi pentru contribuțiile naționale. În acest sens, statele membre ar
putea conveni asupra unei „formule de solidaritate” care să determine pozițiile nete dezirabile ale
statelor membre ca funcție a veniturilor pe cap de locuitor. Autorul se așteaptă ca o astfel de decizie
„ex ante” să devieze atenția statelor membre de la pozițiile nete individuale către valoarea adăugată
europeană creată de bugetul UE.
Consolidarea legitimității cheltuielilor UE
Sondajele Eurobarometru arată că există o corelație între opinia publică privind bugetul UE în statele
membre ale UE și pozițiile nete ale țărilor de origine ale respondenților. Din 2005, la fiecare câțiva ani,
valurile de sondaje standard Eurobarometru includ întrebări cu privire la bugetul UE; prin urmare,
rezultatele sondajelor de opinie sunt disponibile pentru anii 2005, 2011, 2015 și 2018. Astfel, este
posibilă consultarea opiniei publice asupra bugetului UE într-o perspectivă longitudinală în ultimii
aproape 15 ani, începând cu cele mai recente runde mari de extindere.
Întrebările care se pun țin de dimensiunea și de structura bugetului UE. Concret, întrebările sunt
formulate după cum urmează:
1. „Cu care dintre următoarele afirmații sunteți de acord cel mai mult? «UE ar trebui să dispună de
resurse financiare mai mari, având în vedere obiectivele sale politice” sau „Resursele financiare
ale UE corespund cu obiectivele sale politice».”
2. „Și pentru care dintre următoarele domenii ați dori să se cheltuiască bugetul UE? În primul
rând? Alte domenii?”
În 2011 și 2015, au existat și întrebări cu privire la valoarea publică percepută a bugetului UE.
Formularea exactă era următoarea:
„În general, referitor la bugetul UE, ați spune că ...
1. ... asigură un bun raport între costuri și beneficii pentru cetățenii UE?”
2. ... asigură în slab raport între costuri și beneficii pentru cetățenii UE?”
Dimensiunea bugetului UE
Prima constatare remarcabilă este faptul că, în perioada vizată de sondajele Eurobarometru privind
opinia publică asupra bugetului UE, susținerea pentru resurse financiare mai mari a crescut în medie la
nivelul UE, de la 32 % în 2005 la 42 % în 2018 (figura 30).
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Figura 30: Susținere pentru resurse financiare mai mari, pe grupuri

Sursa: Dobreva (2018), date Eurobarometru, calculele proprii.

În consecință, opinia potrivit căreia resursele financiare ale UE sunt adecvate în raport cu prioritățile
politice existente a pierdut în mod constant susținerea, în special între 2015 și 2018, rata de susținere
scăzând de la 47 % la 41 %. Astfel, ratele de susținere pentru un buget al UE mai mare, pe de o parte
(40 %), și pentru suficiența resurselor financiare disponibile (41 %), pe de altă parte, au cunoscut în timp
o evoluție convergentă, fiind aproape identice în 2018. Cu toate acestea, după cum arată figura 31,
evoluțiile pe întreg teritoriul UE, precum și în cadrul grupului de țări contribuitoare și beneficiare nete
sunt destul de diverse.
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Figura 31: Susținere pentru resurse financiare mai mari – cele mai importante variații, 20052018
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Sursa: Dobreva (2018), date Eurobarometru, calculele proprii.

În al doilea rând, tendința de creștere a ratelor de susținere pentru resurse financiare mai mari pentru
UE poate fi observată atât în țările beneficiare nete, cât și în țările contribuitoare nete. Pornind de la
29 % în țările contribuitoare nete, susținerea resurselor financiare mai mari a crescut la peste 32 % în
2018. În țările beneficiare nete, sprijinul public pentru un buget al UE mai mare a crescut de la 39 % în
2005 la 44 % în 2018.
Al treilea rezultat este că, în mod deloc surprinzător, susținerea pentru resurse financiare mai mari este,
în general, mai pronunțată în statele membre beneficiare nete în comparație cu statele membre
contribuitoare nete. În 2018, rata medie de susținere pentru un buget al UE mai mare a fost de 44 % în
țările beneficiare nete, față de peste 32 % în țările contribuitoare nete. Astfel, aceasta a fost peste media
UE-28 de 42 % în țările beneficiare nete și sub media UE-28 în statele membre contribuitoare nete.
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În al patrulea rând, există excepții atât în grupul țărilor beneficiare nete, cât și al celor contribuitoare
nete. În 2018, în 12 din 16 țări beneficiare nete, susținerea publică pentru resurse financiare mai mari
pentru UE a fost peste media UE; au făcut excepție Republica Slovacă, Estonia, Slovenia și Lituania. În
același timp, în 4 din 12 țări contribuitoare nete – Italia, Irlanda, Franța și Belgia – susținerea publică
pentru un buget al UE mai mare a depășit media UE-28, atingând valori cuprinse între 42 % în Belgia și
49 % în Italia.
Structura cheltuielilor UE
Sondajele Eurobarometru acoperă, de asemenea, aspecte legate de structura cheltuielilor UE. Întrebați
cu privire la prioritățile pe care cheltuielile UE trebuie să le urmărească, cetățenii UE au optat cu
prioritate în favoarea cheltuielilor pentru „ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și sănătate publică”
(48 % dintre mențiuni), urmate de „educație, formare, cultură și mass-media” (38 %) și de „schimbările
climatice și protecția mediului” (35 %). Cel mai puțin importante elemente pentru respondenți sunt
„infrastructurile digitale” (7 %), „asistența pentru vecinii UE, inclusiv țările candidate” (6 %) și „costurile
administrative și de personal, clădirile” (4 %). Prioritățile în ansamblu sunt destul de similare pentru
statele membre din zona euro și pentru cele din afara zonei euro (Comisia Europeană, 2018A).
În 2011 și 2015, respondenții au fost întrebați dacă bugetul UE asigură un bun raport între costuri și
beneficii (Dobreva, 2018). În general, în UE-28, percepția că bugetul UE asigură un bun raport între
costuri și beneficii a crescut de la 27 % în 2011 la 31 % în 2015. În schimb, 43 % dintre cetățenii UE au
considerat că bugetul UE asigură un slab raport între costuri și beneficii în 2015. În medie, ponderea
respondenților care consideră că bugetul UE asigură un bun raport între costuri și beneficii este mai
mare în țările beneficiare nete comparativ cu țările contribuitoare nete; aceasta a crescut în ambele
grupuri de țări între 2011 și 2015. În 2015, în 11 state membre, opinia predominantă a fost că bugetul
UE asigură un bun raport între costuri și beneficii, toate (cu excepția Irlandei, care era totuși o țară
beneficiară netă atunci) fiind țări beneficiare nete (Dobreva, 2018). Aceste cifre subliniază importanța
cantității și calității bunurilor publice furnizate de UE și de instituțiile sale, precum și a conștientizării
existenței acestor bunuri publice. Este necesară o legitimitate mai pronunțată în rândul populațiilor
atât în țările contribuitoare nete, cât și în țările beneficiare nete, inclusiv în ceea ce privește o reformă a
CFM și a modurilor de finanțare a acestuia.
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CONSIDERAȚII FINALE
Soldul bugetar operațional, adică diferența dintre contribuțiile naționale ale statelor membre și
transferurile primite de la bugetul UE, este un indicator dominant prin care statele membre își
evaluează beneficiile individuale derivate din bugetul UE și din calitatea de membru al UE. Totuși, acest
mod de gândire bazat pe pozițiile nete a fost criticat în numeroase studii și analize academice orientate
spre politici și din cauza asocierii lor cu mai multe probleme și limitări. Întrucât logica pozițiilor nete
determină statele membre să subevalueze categoriile de cheltuieli care creează valoare adăugată
europeană pentru toate statele membre, ea reprezintă un obstacol în conceperea unui buget al UE
orientat spre viitor, care să poată aborda în mod eficace provocările pe termen lung cu care UE se
confruntă în ansamblul său, de exemplu schimbările climatice, migrația, inegalitățile în distribuirea
veniturilor regionale și personale sau schimbările demografice și digitale. Mai mult, pozițiile nete nu
transmit informații cu privire la structura transferurilor primite de statele membre individuale, și nici la
eficacitatea și rezultatele acestora. În plus, beneficiile obținute pentru UE în ansamblu ca urmare a
politicilor finanțate de UE sunt neglijate de modul de gândire bazat pe principiul compensării. Nu în
ultimul rând, o serie de beneficii indirecte asociate cu cheltuielile UE de care beneficiază fiecare stat
membru, adică acele beneficii de care se bucură alte state membre decât statele membre beneficiare,
de exemplu beneficiile macroeconomice ale politicii de coeziune pentru țările care nu sunt vizate de
politica de coeziune, sunt excluse de viziunea pozițiilor nete.
Independent de soldul bugetar operațional al statelor membre, apartenența la UE are efecte pozitive
asupra acestora, efecte care rezultă din investițiile directe intra-UE, din comerțul intra-UE și din efectele
de rețea ale UE pentru schimburi comerciale și investiții.
O analiză documentară a „costurilor non-Europei” confirmă faptul că beneficiile estimate (și costurile
potențiale) care decurg din integrarea în UE sunt dificil de precizat, astfel încât rezultatele variază mult
de la un studiu la altul. Amploarea câștigurilor obținute din integrarea economică europeană este
puternic influențată de metodologia utilizată și de datele alese. Estimările moderne bazate pe modelul
gravitațional tind să raporteze câștiguri la PIB situate în medie la 5-7 %, care nu sunt foarte departe de
cele prognozate în anii '80. Rezultatele estimărilor din simulările scenariilor contrafactuale folosind
modele macroeconomice tind să obțină câștiguri și mai mari, cu o creștere de 8-9 % a PIB-ului generată
de piața unică. Totuși, alte studii au relevat câștiguri medii din integrarea pieței unice de numai
aproximativ 1 % din PIB. Dacă se adaugă beneficiile măsurilor de integrare, altele decât piața unică,
rezultă în medie câștiguri în procente din două cifre. Aproape toate cercetările sugerează că integrarea
în UE are în general efecte economice pozitive pentru toate statele membre ale UE.
O analiză mai atentă a investițiilor directe intra-UE arată că statele membre avansate din punct de
vedere economic care se află într-o poziție de plătitor net la bugetul UE au realizat ISD în exterior mai
mari decât ISD din exterior pe care l-au primit. Competitivitatea ridicată a întreprinderilor le-a permis
plătitorilor neți să crească nivelul ISD în străinătate și să obțină profituri în consecință. De asemenea,
acestea beneficiază de piețe extinse și de resurse ieftine prin intermediul filialelor lor din străinătate.
Țările mai puțin avansate, care se află într-o poziție de beneficiare nete ale bugetului UE, beneficiază
de intrări de capital și de tehnologia transferată lor de către investitori străini. Pe termen scurt, aceasta
este o „afacere” reciproc avantajoasă pentru țările de origine și țările gazdă în care se realizează
investiții. Pe termen lung, beneficiile, inclusiv profiturile repatriate, se acumulează în sediile corporative
concentrate în economiile avansate ale plătitorilor neți. Astfel, investitorii din UE au realizat venituri
mult mai mari din investițiile lor în țările UE mai sărace din est decât sumele pe care le-au primit aceste
țări ca transferuri de la bugetul UE.
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În ceea ce privește comerțul intra-UE, integrarea UE s-a accentuat, de regulă, după aderarea la UE,
demonstrând avantajele apartenenței la UE de care se bucură toate statele membre. Cu toate acestea,
câștigurile obținute din comerțul intra-UE diferă considerabil între țări. În plus, pe lângă apartenența la
UE, comerțul intra-UE a fost influențat de o gamă largă de factori (prăbușirea comunismului și
reorientarea ulterioară a comerțului; specializarea industriei și integrarea în lanțurile valorice globale;
localizarea geografică). Analizând mai în detaliu extinderea UE din 2004 și efectele acesteia, a avut loc
o creștere puternică a exporturilor și importurilor intra-UE în perioada respectivă (1999-2008), în jurul
datei aderării, cu o rată medie anuală de creștere de 7 %. Atât țările contribuitoare nete, cât și cele
beneficiare nete au cunoscut o intensificare a schimburilor comerciale intra-UE, însă acestea au fost
mult mai pronunțate pentru țările beneficiare nete.
În cele din urmă, o analiză a efectelor de rețea create de UE în ceea ce privește comerțul și investițiile
confirmă din punct de vedere econometric, în cadrul unui model gravitațional modern, că există efecte
majore și semnificative ale extinderilor UE asupra comerțului bilateral și a fluxurilor de investiții.
Acordurile de liber schimb cu țări din afara UE au un efect pozitiv și asupra comerțului, deși nu atât de
pronunțat precum extinderile UE. Unitatea noastră de măsură bazată pe o rețea arată că o bună
integrare dă rezultate și generează fluxuri comerciale mai mari. Este în special cazul UE și al rețelei sale
ample de acorduri comerciale. Efectele contrafactuale în materie de PIB ale aderării la UE sunt
întotdeauna pozitive, în special pentru noile state membre ale UE din cele mai recente valuri de
extindere. Efectele comerciale medii asupra PIB-ului ale valului mediu de extindere a UE au fost de
aproximativ 0,2 %, iar extinderea din 2004 a avut cele mai mari efecte, de 0,65 % în medie. Astfel, țările
Grupului de la Vișegrad au reușit să realizeze câștiguri de până la 2,3 % din PIB.
Pentru a depăși modul de gândire bazat pe principiul compensării, precum și problemele și limitările
sale conexe, sunt necesari indicatori suplimentari pentru a obține o imagine mai cuprinzătoare a
beneficiilor generale oferite de aderarea la UE și de bugetul UE. O estimare a soldurilor nete majorate
pentru a ține seama de economiile de costuri la nivelul statelor membre prin furnizarea de bunuri
publice europene ar surprinde cel puțin o parte dintre beneficiile oferite de bugetul UE care nu sunt
incluse în soldurile nete. Creșterea valorii adăugate a UE prin cheltuielile de la bugetul UE ar contribui
la atenuarea viziunii statelor membre axată pe pozițiile nete. Cu cât este mai mare ponderea
cheltuielilor dedicate bunurilor publice europene, caracterizate prin beneficii transfrontaliere și/sau
care asigură creșteri de eficiență în comparație cu acțiunile naționale, cu atât devine mai puțin
pertinent conceptul de poziții nete, întrucât beneficiile obținute din aceste bunuri publice se
acumulează în beneficiul UE în ansamblul său și, astfel, al tuturor statelor membre împreună.
Substituirea unei părți consistente a contribuțiilor naționale la bugetul UE cu resurse proprii inovatoare
(bazate pe taxe) poate slăbi legătura dintre plățile la bugetul UE, pe de o parte, și transferurile primite
din acesta, pe de altă parte. Introducerea de reforme în sistemul de rabaturi ar putea contribui la
abandonarea modului de gândire bazat pe pozițiile nete.
În fine, sondajele Eurobarometru arată că există o corelație între opinia publică privind bugetul UE în
statele membre ale UE și pozițiile nete ale țărilor de origine ale respondenților. În medie, ponderea
respondenților care consideră că bugetul UE asigură un bun raport între costuri și beneficii este mai
mare în țările beneficiare nete comparativ cu țările contribuitoare nete. Acest lucru subliniază
importanța cantității și calității bunurilor publice furnizate de UE și de instituțiile sale, precum și a
conștientizării existenței acestor bunuri publice. Astfel, este necesară o legitimitate mai pronunțată în
rândul populațiilor atât în țările contribuitoare nete, cât și în țările beneficiare nete, inclusiv în ceea ce
privește o reformă a CFM și a modurilor de finanțare a acestuia.
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ANEXĂ – INTERVIU
În secțiunea următoare vom prezenta transcrierea unui interviu realizat cu dl Alain Lamassoure, fost
deputat în Parlamentul European.
Dl Lamassoure a devenit deputat în Parlamentul European în 1989 și a fost reales în 1999, 2004, 2009 și
2014. În perioada 1992-1993, a prezidat Comisia pentru control bugetar, iar în 2009 a devenit
președinte al Comisiei pentru bugete a Parlamentului, unde a activat până în iunie 2014. Din
februarie 2015 până în august 2018, a prezidat Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri
similare sau cu efecte similare. Pe durata mandatelor sale în Parlamentul European, dl Lamassoure a
fost membru al mai multor comisii, cum ar fi Comisia pentru afaceri economice și monetare, Comisia
specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după
2013 sau Comisia pentru afaceri constituționale. De asemenea, dl Lamassoure a fost membru al așanumitului „grup Monti” – un grup la nivel înalt privind resursele proprii înființat în 2014 și prezidat de
fostul comisar și prim-ministru al Italiei, Mario Monti. Obiectivul grupului a fost să prezinte sugestii cu
privire la reformele potențiale sistemului actual de resurse proprii al UE. Grupul și-a publicat raportul
final, care include recomandări pentru finanțarea viitoare a UE în 2016 și a prezentat constatările sale
Parlamentului European și Consiliului în 2017, iar ulterior grupul s-a dizolvat.
Mai jos puteți găsi răspunsurile dlui Lamassoure la întrebările interviului nostru:
1. În opinia dvs., cum a evoluat pe termen lung modul de gândire bazat pe pozițiile nete?
Din păcate, s-a dezvoltat și s-a consolidat de-a lungul anilor, crescând proporțional cu partea din
resursa VNB la finanțarea totală.
2. În opinia dvs., care sunt cele mai importante limitări și probleme ale conceptului de poziții nete?
Este foarte simplu. Dezbaterile pe marginea bugetului și a CFM sunt complet deviate de la interesul
comun al UE către negocierea a 28 de poziții naționale, fiecare dintre ele fiind concepută dintr-o
perspectivă bugetară bazată pe principiul compensării. Când Consiliul European a adoptat actualul
CFM la sfârșitul anului 2012, președintele Van Rompuy a reușit să obțină acordul unanim după 28 de
interviuri bilaterale diferite în spatele ușilor închise („metoda spovedaniei”) și fără o singură dezbatere
plenară privind prioritățile și interesele europene.
3. Aveți vreo idee sau sugestie pentru un indicator alternativ simplu, mai potrivit, care să
surprindă beneficiile obținute din bugetul UE, diferit de pozițiile nete?
Mai potrivit, dar pentru cine? Dacă ne preocupă interesul UE, de ce nu folosim aceiași indicatori ca cei
folosiți pentru bugetele naționale?
4. Care sunt în opinia dvs. beneficiile indirecte din bugetul UE? Sunt acestea distribuite în mod
uniform între statele membre?
Beneficiile indirecte sunt bine-cunoscute și documentate de către țările beneficiare nete și de către
Comisie: părți din fonduri de coeziune și fonduri de asistență pentru dezvoltare utilizate pentru achiziții
în țări contribuitoare nete, fluxuri comerciale, reducerea costurilor de producție prin externalizare în
țările beneficiare nete. Din păcate, aceste beneficii nu au fost niciodată foarte convingătoare pentru
parlamentele țărilor plătitoare nete, care trebuie să voteze contribuțiile lor naționale finanțate de

PE 654.525

83

Departamentul tematic D: Afaceri bugetare
_________________________________________________________________________________________

contribuabilul național, în condițiile în care câștigurile economice nu apar ca atare în bugetele
naționale.
5. Cum interpretați dvs. conceptul de valoare adăugată europeană?
Valoarea adăugată europeană autentică este rareori evaluată, sau chiar deloc. Este raportul dintre
costuri și beneficii obținut prin combinarea resurselor, pentru a urmări o politică mai degrabă la nivelul
UE, decât la nivel național.
6. Ce cheltuieli ale UE ar crea, în opinia dvs., o valoare adăugată europeană (inclusiv o prioritizare
și specificare a valorii adăugate europene concrete pentru anumite elemente de cheltuieli)?
Aceasta este o chestiune controversată, deoarece definiția are mai degrabă un caracter discreționar
decât unul științific. Se poate susține că întreaga PAC contribuie la independența alimentară a UE sau
la Pactul verde european, însă nu toată lumea este de acord cu obiectivul independenței alimentare,
iar alții pun la îndoială caracteristica „verde” a PAC. De asemenea, este discutabil faptul că bugetul
dedicat apărării naționale franceze este de interes european sau că universitățile germane sporesc
atractivitatea europeană pentru cei mai buni studenți de pe alte continente: dacă s-ar ajunge la un
consens, acesta ar însemna că anumite cheltuieli naționale sunt coordonate la nivel european, în
aceeași măsură precum părți din bugetul UE și, eventual, într-o măsură mai mare.
7. Care cheltuieli incluse în actualul CFM în CFM propus după 2020 nu creează nicio valoare
adăugată europeană sau o valoare adăugată europeană mică și de ce?
De regulă, toate creditele bugetare care pot fi localizate a priori. Le putem considera mai degrabă o
formă de sprijin bugetar în favoarea statelor membre sau a regiunilor, decât asigurarea de bunuri
europene.
8. În opinia dvs., s-au intensificat pe termen lung dezbaterile cu privire la contribuțiile nete? Dacă
da, care sunt motivele cele mai importante?
A se vedea răspunsul la întrebarea 1. Valul uriaș de aderări din 2004, care crescut numărul beneficiarilor
neți, a jucat și el un rol important.
9. Ce opțiuni de reformă întrevedeți, astfel încât să poată atenua modul de gândire bazat pe
pozițiile nete?
Niciuna. Este prea profund înrădăcinat în politica națională și europeană.
10. Vă rugăm să ierarhizați următoarele opțiuni care ar putea ajuta la depășirea modului de gândire
bazat pe pozițiile nete, acordând „1” celei mai promițătoare și „8” celei mai puțin promițătoare
opțiuni 34!
O încetare a raportării oficiale a soldurilor nete din exploatare – 8
Indicatori majorați ai beneficiilor la nivel național – 7
Campanii de comunicare diferențiate – 6

34 Aceste opțiuni au fost discutate de Benedetto, G., Heinemann, F., Zuleeg, F., 2020, Strategies to overcome the „juste retour” perspective on the
EU
budget,
briefing
solicitat
de
Comisia
BUDG
a
Parlamentului
European,
Bruxelles,
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648186/IPOL_BRI(2020)648186_EN.pdf
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Flexibilitate bugetară mai mare pentru a transfera fonduri între liniile bugetare – 5
Reforme instituționale (de exemplu, liste ale partidelor transnaționale pentru Parlamentul European)
sau o limită a puterii de veto naționale asupra bugetului – 4
Resurse proprii noi (de exemplu, taxe UE veritabile) – 1
Un „mecanism de corecție generalizat” bazat pe solduri nete predefinite – 3
Rate de cofinanțare diferențiate – 2
11. Ce opțiuni de reforme și mecanisme ar putea atenua conflictul dintre țările plătitoare nete și
cele beneficiare nete?
Nimic nu se va schimba atât timp cât nu revenim la spiritul și litera tratatelor: toate politicile europene
sunt finanțate din resurse proprii veritabile. Dacă la bugetul UE vor contribui 450 de milioane de
plătitori de taxe în loc de doar 27 dintre aceștia, starea de spirit va fi foarte diferită. Dezbaterea pe tema
principiului compensării nu este pe deplin absentă în statele membre federale, dar este mult mai puțin
toxică și nu este cunoscută în celelalte.
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Atunci când evaluează beneficiile pe care le obțin de la bugetul Uniunii Europene (UE), statele membre
se concentrează în principal pe pozițiile lor individuale nete, adică soldul net dintre contribuțiile lor
naționale și fondurile primite de la bugetul UE. Acest mod de analiză bazat pe principiul „juste retour”
(al compensării) prezintă o serie de limitări și probleme și neglijează complet beneficiile de care se
bucură statele membre pe lângă fluxurile financiare propriu-zise asociate bugetului UE. Statele
membre se pot bucura de beneficiile indirecte legate de diferitele intervenții și politici finanțate de la
bugetul UE. Pot fi create beneficii și pentru UE în ansamblul său, în cazul politicilor coordonate și
finanțate de UE, care înlocuiesc sau completează acțiuni individuale necoordonate la nivelul statelor
membre și care, astfel, creează o valoare adăugată suplimentară prin utilizarea sinergiilor. De
asemenea, statele membre beneficiază de investiții directe intra-UE, de comerțul intra-UE și de efectele
de rețea create de UE. Prin urmare, perspectiva pozițiilor nete ar putea fi completată de indicatori
suplimentari care oferă o imagine mai cuprinzătoare a beneficiilor generale rezultate pentru statele
membre din apartenența lor la UE și de la bugetul UE, iar unele opțiuni de reformă a bugetului UE ar
putea contribui la abandonarea viziunii axate pe pozițiile nete.
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