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STUDIUL 1. Analiza capacit ii de absorb ie a fondurilor
comunitare în România
O parte semnificativ a acestui studiu a fost elaborat dup publicarea, pe 25 octombrie
2005, a Raportului de monitorizare a României, în cadrul c ruia Comisia European a
expus situa ia capacit ii administrative în domeniul politicii regionale i al coordon rii
Instrumentelor Structurale (Capitolul 21), men ionând c : “…exist serioase îngrijor ri
în leg tur cu capacitatea administrativ a structurilor institu ionale i în domeniul
managementului financiar i al controlului. Ac iuni imediate sunt necesare pentru
înt rirea capacit ii administrative la nivelul tuturor organismelor implicate la nivel
na ional, regional i local...”.
Realizând interesul i a tept rile fa de un studiu dedicat unei teme de maxim prioritate
pentru succesul ader rii României la Uniunea European autorii au ales, în locul unei
trat ri exhaustive, cu rezultate – posibil - mai pu in relevante, s se concentreze asupra
unui aspect foarte concret, cu o semnifica ie special pentru toate institu iile implicate în
asigurarea înt ririi capacit tii de absorb ie a fondurilor comunitare i anume evaluarea
capacit ii administrative de absorb ie în domeniul design-ului (proiect rii) pentru trei
dintre fazele ciclului de via al unui proiect – management, programare, implementare i luând în considerare, ca elemente definitorii, structura, resursele umane i, respectiv,
sistemele i instrumentele implicate.
Metodologia utilizat a fost cea pus la punct de c tre Comisia European la începutul
anului 2002 pentru evaluarea capacit ii administrative de absorb ie în cazul rilor
candidate – la acea dat - la aderare. Ea a fost aplicat cu ajutorul unui chestionar
elaborat de autorii studiului, la ale c rui întreb ri au r spuns toate autorit ile de
management i cea mai mare parte a organismelor intermediare. Acestor r spunsuri li sau ad ugat rezultatele discu iilor purtate cu oficiali din institu iile implicate, consultan i
români i str ini, oficiali ai Comisiei Europene i ai Delega iei acesteia la Bucure ti, alte
persoane interesate de subiect.
Concluziile i recomand rile* studiului sunt prezentate în cele ce urmeaz :
•

*

Capacitatea administrativ de absorb ie a fondurilor de post-aderare nu se situeaz
înc la un nivel suficient, existând multe i serioase sl biciuni care trebuie
rezolvate în perioada care a mai r mas pân la momentul ader rii. Desigur,
afirma ia de mai sus trebuie contextualizat , evaluarea prezentat în aceast
lucrare fiind efectuat cu mai bine de un an înainte de data posibilei ader ri.
R mâne, deci, un interval de timp care poate fi folosit cu rezultate benefice.
Totu i, compara iile efectuate cu evalu ri ale capacit ii de absorb ie din alte state
candidate (în prezent state membre), la momente similare de timp (cu aproximativ
un an înainte de aderare) trag un semnal de alarm suplimentar, inând cont de
locul extrem de modest ocupat de România.

Recomand rile sunt marcate prin italice.
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•

Pe ansamblu, este perceput o anumit lips de autoritate i de coordonare a
procesului de preg tire pentru administrarea fondurilor comunitare. Pân la
încheierea negocierilor Ministerul Integr rii Europene a fost catalizatorul
eforturilor întreprinse pentru ca România s se prezinte cu rezultate favorabile i
s poat fi luat decizia de închidere a diferitelor capitole de negociere. Odat cu
încheierea acestui proces, lucrurile par a se fi relaxat întrucâtva.

F r a fi nicidecum adep ii centraliz rii, f r a neglija faptul c no iuni precum
descentralizarea sau subsidiaritatea sunt idei-cheie în filozofia comunitar , autorii
sunt totu i de p rere c o oarecare re-centralizare este necesar . Dar nu o recentralizare a procesului de administrare sau implementare, ci o re-centralizare a
procesului de construire a unei capacit i administrative de absorb ie
corespunz toare. Crearea unui grup de lucru, cu puteri reale (autoritate în ob inerea
informa iilor, dar i autoritate de decizie), la nivelul Guvernului, care s urm reasc
(în scopul de a accelera) toate aspectele legate de cre terea capacit ii de absorb ie
ar putea impulsiona acest proces.
•

Structura institu ional de administrare a instrumentelor structurale a fost definit
i a primit girul Comisiei Europene în timpul negocierilor de aderare asupra
Capitolului 21. În general, se poate aprecia c structura institu ional este
adecvat , existând din acest punct de vedere premisele unui administr ri
corespunz toare. Mai sunt îns unele institu ii (în special organisme intermediare
- OI) unde locul viitorului punct de contact cu mecanismul de administrare a
fondurilor de post-aderare nu este înc stabilit cu exactitate în organigram .
Aceasta se datoreaz i faptului c responsabilit ile specifice nu au fost înc
delegate la nivelul organismelor de implementare.

În ceea ce prive te structura institu ional , ar fi, poate, necesar o mai bun
conectare a întregului sistem de gestiune a fondurilor structurale la nivelurile
superioare de decizie din cadrul Guvernului. Comunicarea i dezbaterea regulat , la
nivel de mini tri, a problemelor legate de opera ionalizarea structurii de gestiune a
fondurilor structurale ar fi dezirabil , pentru a se putea prioritiza corespunz tor
acest proces.
•

Pe ansamblu, mai pu in de 40% din personalul departamentelor de
planificare/programare are experien în domeniul program rii, realiz rii de
analize economico-sociale, elabor rii de strategii i cuantific rii obiectivelor de
dezvoltare. La nivelul OI-urilor, cazul cel mai frecvent este acela al unui num r
de 1 – 2 persoane cu experien în realizarea de analize, elaborarea de strategii i
cuantificarea obiectivelor, dar exist i dou situa ii în care nici o persoan din
departament nu are experien relevant în domeniu.
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Sunt necesare programe specifice de preg tire a personalului, axate pe aspectele
legate de fondurile structurale, la toate institu iile implicate, dar în special la nivelul
OI-urilor. Majoritatea acestora a beneficiat mai degrab de cursuri cu caracter
general sau chiar nepotrivit cu sarcinile pe care le vor avea (managementul
stressului, conducere i motiva ie, managementul conflictelor, comunicare extern
etc.). AM - CSC este în pozi ia potrivit pentru a coordona acest proces.
•

Este de aceea limpede c asigurarea resurselor umane i preg tirea acestora
r mâne o problem critic a procesului de gestiune al instrumentelor structurale.
O serie de constrângeri bugetare a limitat procesul de recrutare de personal, astfel
încât nivelul resurselor umane la sfâr itul anului 2005 este insuficient i relativ
departe de angajamentele asumate de România în negocierile la Capitolul 21.

Este recomandabil a se evita, totu i, trecerea de la o extrem la cealalt , prin
flexibilizarea politicii privind resursele umane. Nu trebuie ca personalul s fie
subdimensionat, dar nici nu are sens s fie angaja i func ionari publici doar pentru
îndeplinirea unor baremuri formale (a se vedea situa iile când angaj rile se
realizeaz prin redistribuiri din interiorul aceleia i institu ii, f r a exista
preocuparea pentru asigurarea competen elor necesare). De asemenea, AM i OI
trebuie s fie direct implicate în procesul de angajare de personal, deoarece se
presupune c ele i nu direc ia de resurse umane a institu iei-mam sunt cele care
cunosc cel mai bine de ce anume au nevoie. Implicarea AM - CSC (sau, mai degrab ,
a grupului de lucru propus mai sus) ar trebui s constituie un sprijin pentru
deblocarea resurselor financiare necesare în vederea supliment rii personalului
acolo unde este necesar, dar i pentru consultarea în cazul în care exist tendin a
cheltuirii neadecvate a banului public prin supradimensionarea personalului, f r o
justificare solid din partea AM/OI.
•

In contextul creat de noutatea i complexitatea subiectelor legate de utilizarea
fondurilor structurale i de coeziune precum i de lipsa experien ei în acest
domeniu impactul asisten ei tehnice primite poate fi determinant. Majoritatea
AM-urilor (70%) i cele mai multe dintre OI-uri au beneficiat i continu s
beneficieze de o astfel de asisten , fapt ce indic o oarecare expunere a
personalului la experien ele i cerin ele UE. Multe dintre programele de asisten
tehnic aflate în curs de desf urare sunt programe de înfr ire institu ional
(twinning), câteva aspecte impunându-se a fi relevate. În primul rând, în multe
situa ii, implicarea real a institu iilor din spa iul comunitar este mai degrab
formal . În al doilea rând, programul asisten ei tehnice a fost elaborat, de regul ,
de partea str in , care doar în rare cazuri a beneficiat de cunoa terea prealabil a
mediului specific românesc. În al treilea rând, nu de pu ine ori, con inutul
cursurilor de preg tire este determinat i de calificarea exper ilor str ini care pot fi
mobiliza i a veni în România la momente date. Pe scurt, eficien a programelor de
twinning nu este cea anticipat , i aceasta din vina ambelor p r i, care au serioase
probleme de comunicare i de implicare.
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O analiz a eficien ei programelor de twinning pare a fi necesar . Se impune o
implicare masiv a acestor programe în construirea capacit ii de absorb ie a
institu iilor române ti. Cu alte cuvinte, asisten a tehnic de care beneficiem trebuie
folosit potrivit necesit ilor reale. Partea român îns trebuie s î i identifice
punctele slabe pe care le are i s î i formuleze aceste necesit i. Evaluarea trebuie
îns realizat caz cu caz, deoarece lucrurile stau diferit de la o institu ie la alta.
•

Aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiar a personalului care
gestioneaz fonduri comunitare i, în consecin , acordarea unui spor de 75%
aplicat salariului de încadrare a determinat ob inerea în cadrul AM-urilor i al
celor mai multe dintre OI-uri a unor venituri salariale mai mari, atât comparativ
cu alte direc ii ce nu gestioneaz fonduri comunitare, cât i comparativ cu alte
institu ii ale administra iei publice din România. Motivarea resurselor umane
r mâne totu i o prioritate, pentru a se evita plec rile de personal în momentul în
care acesta ajunge la o expertiz evaluat mai profitabil, din punct de vedere
salarial, în sectorul privat.

Func ionarii publici ar putea fi motiva i pozitiv prin stimulente de tip corporatist, de
exemplu prin acordarea de bonusuri în func ie de performan a activit ii. Bonusurile
nu trebuie neap rat s fie reflectate direct în salariu sau ca prime, cum de altfel
exist promisiuni din partea Comisiei Europene c se pot ob ine. Aceste bonusuri pot
fi tichete de vacan , bonuri de cadouri, asigur ri de s n tate etc. În acest mod se
poate flexibiliza cadrul rigid al salariz rii func ionarilor publici. În plus, ar trebui
urgent instituit un sistem real de urm rire a carierei func ionarilor publici, pentru a
avea periodic siguran a c angaja ii de valoare simt importan a pe care le-o acord
sistemul public i a evita pe cât posibil pierderea acestora. O alt recomandare ar
viza construc ia memoriei institu ionale, astfel încât fiecare document sau dezbatere
s poat fi arhivat, de preferat pe suport electronic, pentru a nu se pleca de la zero
atunci când persoane-cheie din institu ie (AM sau OI) ar pleca.
•

Referitor la organizarea cadrului partenerial, s-a constatat c numai 50% dintre
AM-uri folosesc în prezent structuri parteneriale extinse, celelalte fiind într-un
stadiu relativ avansat de preg tire a acestor structuri. Din punct de vedere
calitativ, în construc ia structurilor parteneriale majoritatea AM-urilor î i
selecteaz partenerii din rândul institu iilor i organiza iilor reprezentative în
domeniile de activitate acoperite de planul sau programul opera ional.

Activitatea trebuie s se desf oare într-un cadru deschis, atât la nivelul institu iei,
cât i prin folosirea unui cadru partenerial extins. În primul caz, ne referim la
rela iile de colaborare cu celelalte departamente ale institu iei, iar în cel de-al
doilea, consider m folosirea unui cadru partenerial extins drept o condi ie esen ial
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pentru desf urarea activit ii de programare, reprezentând totodat i una dintre
cerin ele obligatorii pentru programarea Fondurilor Structurale i de Coeziune.
•

Dac toate AM-urile particip la grupurile de lucru constituite în scopul
coordon rii planific rii de ansamblu a dezvolt rii na ionale, în ceea ce prive te
participarea la grupurile de lucru constituite pentru elaborarea altor programe
opera ionale se constat c numai jum tate dintre AM-uri sunt implicate în
elaborarea altor programe opera ionale.

Al turi de participarea la grupurile de lucru constituite pentru elaborarea
programului opera ional aflat în coordonare, toate AM-urile trebuie s participe i în
grupurile de lucru constituite pentru elaborarea celorlalte programe opera ionale,
precum i în grupurile de lucru constituite pentru planificarea de ansamblu a
dezvolt rii na ionale (de exemplu: Comitetul Inter-institu ional pentru elaborarea
PND), realizând astfel o programare coerent , lipsit de suprapuneri i divergen e.
OI-urile trebuie i ele implicate de asemenea în aceste structuri parteneriale.
•

Evaluarea i monitorizarea sunt procese noi, care au început timid, existând îns
un puternic sprijin din partea asisten ei tehnice externe, contractat prin
programul PHARE. Aceste dou procese vor aduce cu ele o mai mare
responsabilizare a institu iilor publice implicate, i le va eficientiza
comportamentul. Informarea i transparen a sunt tare mai vechi ale administra iei
publice, care vor fi schimbate prin cerin ele comunitare de a avea un parteneriat
permanent i deschis cu societatea.

O provocare major a perioadei urm toare este internalizarea capacit ii de evaluare i
monitorizare, pentru a sc dea dependen a de asisten a tehnic extern , foarte scump , i
care nu permite acumul ri prea mari de memorie institu ional . Un prim pas este acela
de formare, mai ales cea de tip „la locul de munc ” (on job training) i nu cea teoretic ,
necesar i ea de altfel. Un al doilea pas este acela de externalizare gradual c tre
institu ii de cercetare-evaluare-monitorizare autohtone. Acest pas nu trebuie v zut ca un
rabat de la calitate, ci trebuie gândit ca un progres firesc spre capacit i independente
de evaluare i monitorizare, localizate în sectorul privat sau în cel neguvernamental de
tip ONG.
•

Sistemele, procedurile i instrumentele avute în vedere pentru managementul
instrumentelor structurale vor fi cl dite în timp, pe m sur ce se va înv a din
mers (learning by doing) care sunt cele mai eficiente alternative. Eforturile depuse
pentru implementarea Sistemul Unic de Management al Informa iei (SMIS) au
început s dea roade, existând speran a de a deveni complet func ional în anul
2006. Se remarc faptul c numai o singur AM dispune de o serie de proceduri
de lucru, majoritatea celorlalte AM-uri fiind abia în faza de elaborare a acestora.
Lipsa procedurilor de lucru i absen a metodologiilor detaliate, în conexiune cu
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structura fragil a a unora dintre departamentele de planificare/programare din
institu iile implicate, pot constitui o amenin are important asupra procesului de
absorb ie.
Consider m de aceea c elaborarea i punerea în practic în cel mai scurt timp
posibil a unor proceduri de lucru este esen ial pentru desf urarea eficient a
activit ilor de planificare i programare. În plus, aceasta poate elimina par ial
efectele unei posibile mobilit i crescute a personalului i poate contribui direct la
cre terea nivelului de cuno tin e i a profesionalismului angaja ilor.
Multe dintre m surile care vor fi cuprinse în programele opera ionale vor cuprinde
aspecte legate de problematica ajutorului de stat. În acest domeniu exist reguli
specifice i, de aceea, implicarea Consiliului Concuren ei este imperios necesar
înc din aceast etap de programare.
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STUDIUL 2. Impactul liberaliz rii contului de capital asupra
cursului de schimb i a competitivit ii economiei române ti
In ultimele decenii exist pe plan mondial o preocupare intens privind liberalizarea
contului de capital. In lucrarea de fa se analizeaz din prisma experien ei interna ionale
atât avantajele cât i dezavantajele liberaliz rii contului de capital, condi iile
premerg toare care trebuie îndeplinite precum i modul optim de etapizare a acestei
importante opera iuni.
Un aspect deosebit cu privire la aprecierea gradului de deschidere a contului de capital se
refer la distinc ia care trebuie f cut între gradul de deschidere legal i gradul de
deschidere efectiv . In general, a a cum rezult din analiza situa iilor existente în diverse
ri, gradul de deschidere efectiv este cu mult mai mare decât cel care ar rezulta din
reglement rile legale. Acest fapt semnaleaz eludarea prin diverse modalit i a
reglement rilor impuse asupra fluxurilor de capital. In prima parte a lucr rii, autorii
analizeaz principalele tipuri de indicatori de apreciere a gradului de deschidere a
contului de capital utiliza i pe plan mondial, insistând i asupra distinc iei dintre gradul de
deschidere efectiv i gradul de deschidere legal .
A a cum indic experien a diverselor ri, liberalizarea contului de capital genereaz o
multitudine de avantaje pentru economia na ional , începând cu o mai bun alocare a
capitalului i reducerea costului acestuia. Totodat , liberalizarea contului de capital
contribuie la dezvoltarea sistemului financiar general al economiei na ionale, având
influen e majore asupra procesului cre terii economice. Astfel, in lucrare sunt analizate o
serie de teorii i modele privind identificarea influen ei pe care o joac liberalizarea
contului de capital asupra sistemului financiar i a procesului de cre tere economic .
Ca urmare a aplic rii Tratatului de la Maastricht, rile Uniunii Europene au liberalizat
mi c rile de capital creând premizele introducerii monedei unice. In perspectiva
integr rii în Uniunea European , România s-a angajat s liberalizeze fluxurile de capital
elaborând în acest sens o strategie coerent care s conduc în final la liberalizarea
complet a contului de capital. Capitolul 3 este rezervat prezent rii strategiei României
privind liberalizarea contului de capital precum i analizei principalelor fenomene ap rute
cu ocazia transpunerii în practic a acestei strategii.
Pentru România, ar aflat în proces de aderare i apoi de integrare în structurile
europene asigurarea unui ritm sus inut de cre tere economic reprezint o condi ie sine
qua non realiz rii procesului de convergen nominal i de convergen real . Realizarea
unei cre teri economice sustenabile este determinat de cre terea continu a
competitivit ii economiei române ti, de transpunerea în practic a cerin elor rezultate din
Strategia de la Lisabona. In paragraful 4.1 al lucr rii se analizeaz o serie de indicatori
utiliza i pentru calculul competitivit ii economice prezentându-se i o serie de clasific ri
elaborate de diverse organisme interna ionale. Din p cate, majoritatea studiilor elaborate
pe plan interna ional situeaz nivelul competitivit ii economice atins de România sub
nivelul atins de o mare parte a rilor europene fost comuniste.
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Un indicator de maxim sintez privind competitivitatea economic îl reprezint cursul
de schimb real de echilibru - ERER (Equilibrium Real Exchange Rate), care este definit
ca acel curs care asigur atât echilibrul macroeconomic intern cât i echilibrul extern,
respectiv echilibrul cu spa iul economiei mondiale. In paragraful 4.2 se prezint
principalele probleme legate de definirea i calculul cursului de schimb real de echilibru,
factorii determinan i ai acestuia precum i modul în care fenomenul Balassa-Samuelson
influen eaz m rimea acestui indicator. In paragraful 4.3 se prezint bazele teoretice i
metodologice ale modelelor de tip Balassa-Samuelson (static i dinamic), iar în
paragraful 4.4 sunt prezentate rezultatele practice ob inute pentru România în ceea ce
prive te intensitatea ac iunii fenomenului Balassa-Samuelson. Tehnicile econometrice de
cointegrare combinate cu aplicarea unor filtre de tip Hodrick-Prescott (HP) au condus la
concluzia c , în perioada 1995 - 2004, infla ia generat de efectul Balassa- Samuelson s-a
situat între 1,14 puncte procentuale în anul 1995 i 1,82 puncte procentuale în anul 2003.
Pe medie infla ia datorat efectului Balassa-Samuelson a fost de 1,57 puncte procentuale.
In ceea ce prive te aprecierea real a cursului de schimb datorat efectului BalassaSamuelson rezultatele ob inute au ar tat c , pe medie, aceasta a fost de 2,03 puncte
procentuale, iar în ultimii patru ani ai perioadei analizate s-a situat in jur de 2,5 puncte
procentuale.
inând seama de simbioza care se formeaz între cursul de schimb real de echilibru i
competitivitatea economic , capitolul 5 al lucr rii con ine rezultatele concrete ob inute pe
baza aplic rii unor modele econometrice privind estimarea cursului de schimb real de
echilibru pentru România. Pe baza modelelor elaborate i a calculelor efectuate cu
ajutorul acestora, în lucrare sunt prezentate abaterile pe care cursul de schimb efectiv realizat
le-a avut în raport cu nivelul cursului de echilibru, analizându-se în acela i timp efectele
acestora asupra dinamicii competitivit ii economiei române ti.
Pentru cazul României, sintetizând rezultatele ob inute cu ajutorul tehnicilor
econometrice de cointegrare se ajunge la concluzia c o cre tere a diferen ialului de
productivitate dintre România i EU-12 apreciaz cursul de schimb de echilibru, iar o
cre tere a indicatorului care cuantific gradul de dezvoltare a sistemului financiar sau o
cre tere in activele externe nete ale sistemului bancar au ca efect deprecierea cursului de
schimb real de echilibru pe termen lung.
Lucrarea a scos in evidenta ca în perioada 1997-2005 cursul leu–euro a fost subevaluat,
în medie cu 2,73% dac se iau in calcul abaterile efective, respectiv cu 2,66% dac se iau
în calcul abaterile ob inute utilizând trendurile factorilor fundamentali. De i abaterile
procentuale ale cursului efectiv de la cursul de echilibru au fost relativ reduse, ele indic
c a existat totu i o subevaluare a monedei na ionale, ceea ce, în principiu, ar fi trebuit s
se reflecte printr-o cre tere a competitivit ii, respectiv cre terea exporturilor i
diminuarea importurilor, i în final în îmbun t irea situa iei contului curent.
In perspectiva ader rii la Uniunea European i a preg tirii condi iilor pentru integrarea
în zona Euro, România a trecut la liberalizarea fluxurilor de capital în concordan cu
articolul 56 din Tratatul privind înfiin area Comunit ii Europene, articol care interzice
orice restric ie privind mi c rile de capital între Statele Membre sau între Statele Membre
i ter e ri. In luna aprilie 2005 s-a realizat una dintre cele mai importante etape ale
procesului de liberalizare a contului de capital, respectiv accesul nereziden ilor la
depozite bancare la termen în lei. Contrar anticip rilor pesimiste exprimate de unii
9
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anali ti economici, se poate afirma c aceast etap a liberaliz rii fluxurilor de capital s-a
desf urat normal, ea neconducând la seisme valutar-monetare.
Autorii prezentei lucr ri consider c parcurgerea cu succes a uneia dintre cele mai
importante etape ale procesului de liberalizare a contului de capital, respectiv a etapei
aprilie 2005, este rezultatul direct al modului profesionist în care a fost preg tit aceast
etap precum i a competen ei speciali tilor BNR, competen ce se afl la înalte
standarde interna ionale. Procesul liberaliz rii contului de capital conjugat cu
transpunerea în practic a strategiei generale de preg tire a ader rii României la Uniunea
European i de integrare ulterioar în structurile europene sunt factori determinan i ai
cre terii competitivit ii economice - condi ie sine qua non a convergen ei spre
standardele macroeconomice europene.
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STUDIUL 3. Reforma administra iei publice în perspectiva
integr rii României în Uniunea European
Reforma administra iei publice implic modific ri de substan ale componentelor sale
majore, atât la nivelul administra iei publice centrale cât i al administra iei publice locale
i a serviciile publice în general. Pe de alt parte, dezvoltarea democra iei reclam
instituirea unei noi rela ii între cet eni i administra ie, cre terea i înt rirea rolului
autorit ilor i reconsiderarea parteneriatului cu societatea civil i ale ii locali.
Studiul i-a propus s analizeze impactul m surilor de reform ale administra iei publice
în contextul integr rii europene din perspectiva procesului de descentralizare i al func iei
publice.
Ca metodologie, pentru analiza caracteristicilor procesului i comportamentului unor
actori cheie s-a organizat o cercetare pe baza sondajului statistic la nivelul administra iei
publice centrale i locale pe parcursul lunilor iulie i august 2005. Au fost constituite
urm toarele e entioane reprezentative:
•

E antion la nivelul primarilor localit ilor;

•

E antion la nivelul re elei na ionale de modernizatori (grupuri de monitorizare a
reformei constituite la nivelul ministerelor i jude elor);

Pentru constituirea primelor dou e entioane s-a recurs la o tehnic de e antionare în
dou faze, volumul acestora reprezentând 9% din popula ia total cercetat . Eroarea
estim rii parametrilor la nivelul popula iilor de referin este de 1.2%, în cazul primului
e antion, i de 1.8% pentru al doilea e antion. Analiza efectuat a scos în eviden modul
de percepere al m surilor de reform în administra ia public . Astfel, în ceea ce prive te
percep ia procesului de reform în administra ia public la nivel local jum tate dintre
primari au o opinie nefavorabil cu privire la schimb rile în administra ia public .
Între cei doi actori importan i ai procesului de reform , modernizatorii din prefecturi i
consilii jude ene i primarii localit ilor, exist diferen e semnificative în perceperea
acestuia. Reprezentan ii re elei de modernizatori au o percep ie mult mai pozitiv asupra
procesului în raport cu cea a primarilor având în vedere implicarea mai intens a acestora
în ac iunile de reform întreprinse.
De asemenea, prin cercetarea întreprins s-a urm rit eviden ierea impactului introducerii
instrumentelor moderne de management public la nivelul administra iei publice:
•

Programele multianuale de modernizare (PMM)

•

Cadrul de autoevaluare a modului de func ionare a institu iilor administra iei
publice (CAF).

Opinia general este favorabil aplic rii PPM-urilor la nivelul institu iilor publice dar
sunt semnalate dificult i majore în procesul de aplicare în actualul stadiu al reformei. În
ceea ce prive te aplicarea CAF-ului, rezultatele ob inute la nivelul re elei de
modernizatori ne indic faptul c extinderea aplic rii acestui instrument este foarte lent .
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Astfel, aproape trei p trimi din ministere, prefecturi i consilii jude ene înc nu l-au
aplicat în faza pilot.
Reprezentan ii prim riilor consider procesul de integare în structurile Uniunii Europene
deosebit de benefic pentru dezvoltarea local într-o perspectiv imediat . Mai mult de
80% dintre primari consider c în perspectiva urm torilor cinci ani, procesul de
integrare va avea influen e pozitive la nivelul localit ilor pe care le reprezint , în timp ce
propor ia scepticilor este de numai 17.8%.
Din p cate optimismul manifestat de primari asupra efectelor pozitive ale acestui proces
nu este dublat i de o preg tire pe m sur a autorit ilor locale i a agen ilor economici
pentru utilizarea fondurilor structurale. Mai mult, la nivelul administra iilor locale nu
exist preocup ri pentru determinarea necesarului de preg tire a ale ilor i a agen ilor
locali în accesarea i utilizarea acestor fonduri (15% dintre primarii intervieva i nu au
putut s - i formuleze o opinie asupra acestui subiect).
Ca urmare a monitoriz rii procesului de implementare a legisla iei din domeniul func iei
publice i al form rii continue a func ionarilor publici, dar i a evolu iei managementului
func iei publice i form rii continue la nivel european, s-au constatat unele probleme în
dezvoltarea func iei publice din ara noastr . S-au identificat atât probleme de ordin
legislativ, cât i unele probleme privind gestionarea func iei publice.
Func ia public a fost în aten ia proceselor de reform derulate, dar nu s-a conturat o
strategie de reform dedicat exclusiv func iei publice, care s vizeze toate aspectele
acestui domeniu, prin care s se con tientizeze c deciziile materializate în acte
normative se pot pune în practic doar dac exist “corpul de profesioni ti, stabil i
neutru din punct de vedere politic”. Acest aspect s-a materializat în inexisten a unei
“reglement ri integrate” pentru managementul resurselor umane din administra ia
public .
În ceea ce prive te recrutarerea personalului remarc m c sunt utilizate relativ pu ine
surse de informare a poten ialilor candida i, existând o evident problem de
transparen , sunt utiliza i pu ini intermediari în asigurarea publicit ii posturilor vacante,
unul dintre ei – ANFP, nu a reu it înc s centralizeze i s publice func iile vacante pe
pagina web, paginile web ale diferitelor institu ii publice sunt destul de pu in utilizate în
vederea asigur rii unei publicit i adecvate, sunt pu in utilizate parteneriate cu institu ii
de formare/ perfec ionare.
Dac în materie de salarizare lucrurile nu au evoluat i datorit unor restric ii bugetare
sau impuse de organisme interna ionale, restructurarea din perspectiva num rului de
angaja i publici a fost rar adus în discu ie i mai rar pus în aplicare. Foarte pu ine
reglement ri au vizat acest aspect în sensul dimension rii num rului de angaja i în raport
cu obiectivele fiec rei entit i publice. Din p cate, se constat c unele func ii publice nu
î i justific existen a.
În contextul unor resurse financiare limitate, absen ei unei re ele structurate a furnizorilor
de formare în domeniul administra iei publice, absen ei rela iei directe între formarea
func ionarilor publici i dezvoltarea carierei i absen ei unui sistem extern de
monitorizare i evaluare a calit ii procesului de formare, constituie impedimente în
eficientizarea activit ii func ionarilor publici.
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În cadrul studiului au fost eviden iate încerc rile ultimilor ani în materie de conduit a
func ionarilor publici, dar, de asemenea, s-a remarcat faptul c rezultatele sunt departe de
a fi semnificative deoarece nu a existat o abordare sistemic a fenomenului care s
vizeze:
• angajamentul politic – dorin a i voin a puterii politice de generalizare a unui
comportament etic, inclusiv prin puterea exemplului;
• cadrul legal – uneori mult prea general i neclar, permisiv i interpretabil în unele
zone, cum ar fi licita iile, achizi iile, investi iile publice;
• mecanismele eficiente de tragere la r spundere;
• codurile de conduit func ionale – codul de etic este ineficient în acest moment,
mai mult este un instrument de control i constrângere la îndemâna
conduc torilor;
• mecanismele de socializare profesional , inclusiv perfec ionare – nota dominant
în institu iile publice din România o reprezint teama – de a avea ini iative, de a
avea puncte de vedere, de a comenta, pentru c pot exista sanc iuni;
• condi iile care s sprijine ac iunea serviciilor publice, inclusiv o atitudine pozitiv
a cet enilor - comportamentul acestora genereaz de foarte multe ori acte de
corup ie i sprijin din partea mediului de afaceri;
În contextul actual al reformei administratiei publice prioritare sunt considerate
descentralizarea i deconcentrarea ca parti ale descentraliz rii administrative, cu
observa ia c descentralizarea este asimilat devolu iei i deleg rii. În acela i context,
devolu ia în cazul României, nu implic
i o eventual autonomie teritorialadministrativ .
Analizând procesul de descentralizare se pot eviden ia urm toarele aspecte:
•

Exist o opinie favorabil în ce prive te sus inerea procesului de descentralizare
cu avantajele pe care le poate genera;
•

In unele domenii mecanismele de control direct i deciziile discre ionare
persista. Exista pu ine domenii cu reglementari clare si transparente. Acest
lucru limiteaz atât planificarea i previziunea financiar cât i
posibilitatea de a experimenta i de a introduce solu ii locale creative
pentru a oferi servicii mai eficiente. Indirect, acest aspect limiteaz i
capacitatea de absorb ie a fondurilor Uniunii Europene;

•

Autonomia managementului financiar local este limitata de reglement rile
privind alocarea veniturilor proprii prin restric ionarea utiliz rii
transferurilor;

•

Preponderenta aloc rilor cu destina ie precisa este un obstacol pentru o
eficienta cheltuire a banilor deoarece limiteaz coordonarea si integrarea
serviciilor locale;
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•

Efectele descentraliz rii la nivel local nu s-au manifestat intr-o manier
consistent pân în prezent;

•

Lipsa unei descentraliz ri coerente, nefundamentat corespunz tor, f r o
asigurare a resurselor necesare i înso it de o comunicare defectuoas cu
beneficiarii acestui proces;

•

Pân în prezent i probabil i în perioada imediat urm toare, nu toate
unit ile administrativ teritoriale au fost i vor fi implicate, având în
vedere capacitatea administrativ i managerial a acestora.

În continuare sunt prezentate principalele concluzii i recomand ri:
•

În consecin , pentru ca reforma administra iei publice s aib succes este
necesar ca un num r mare de grupuri int , (în particular persoane cheie
de la nivele de conducere i decizie) s - i exprime sprijinul i
angajamentul în recunoa terea necesit ii schimb rilor i în
implementarea acestor schimb ri.

•

Un aspect important al reformei administra iei publice îl constituie
managementul reformei în procesul de aplicare a acesteia. Administra ia
public nu poate fi reformat într-un timp scurt. Este un proces pe termen
lung, care trebuie s fie implementat de mai multe guverne consecutive,
într-un mediu dificil, competitiv i în continu schimbare. De aceea, este
nevoie de ob inerea unui consens în plan politic în ceea ce prive te
cerin ele necesare realiz rii întregului proces de reform , prin:

-

Diseminarea pe scar larg a informa iilor privind reforma i
încurajarea particip rii cet enilor, a societ ii civile, a mediului de afaceri,
a func ionarilor publici la realizarea reformei, printr-un schimb democratic
de opinii în leg tur cu desf urarea acestui proces;

-

Fundamentarea reformei pe baza unei analize profesioniste a
stadiului actual, a activit ii i performan elor administra iei publice,
precum i pe baza evalu rii periodice a consecin elor activit ilor
finalizate;

-

Folosirea experien elor în domeniul reformei administra iei publice
din alte state, în special din statele membre UE i din rile candidate,
men inând totodat elementele istorice i culturale ale administra iei
publice române ti;

-

Abordarea reformei în mod global: nici o schimbare izolat sau par ial
nu trebuie realizat , dac nu a fost conceput ca parte integrant i
organic a întregii strategii de reform ;

-

Abordarea reformei ca un proces deschis: componentele strategiei de
reform vor fi actualizate i adaptate schimb rilor din mediul extern, dar i
transform rii altor componente ale reformei, pentru a folosi în cel mai bun
mod experien a acumulat în timpul implement rii;
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-

Stabilirea priorit ilor strategice: pentru fiecare etap este stabilit un
num r limitat de obiective prioritare, asupra c rora se va îndrepta întreaga
aten ie i pentru care vor fi alocate fondurile necesare. Acestea trebuie s
fie acele schimb ri care determin progresul reformei în ansamblul s u i
condi ioneaz sau influen eaz toate celelalte transform ri;

-

Asigurarea continuit ii func ion rii administra iei publice, astfel
încât aceasta s î i îndeplineasc func iile în timpul reorganiz rii,
descentraliz rii, etc.;

-

Coordonarea i managementul întregii reforme dintr-un punct unic,
la cel mai înalt nivel al Guvernului, pentru a asigura coeren a
implement rii strategiei.
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STUDIUL 4 - Performan în contextul Agendei Lisabona:
experien e de succes, design institu ional
Gândit ini ial pentru a ajuta Europa s devin „cea mai competitiv economie bazat pe
cunoa tere” pân în 2010, Agenda Lisabona a primit în martie 2005, la jum tatea
drumului, un „nou start”, prin care accentul a fost mutat pe cre terea economic bazat pe
progres tehnologic i pe ocuparea for ei de munc . Activitatea de cercetare-dezvoltareinovare r mâne îns cea mai cunoscut component a Agendei Lisabona, i principala
ac iune-cheie a Agendei Lisabona, c reia îi este ata at cea mai cunoscut dintre intele
concrete ale Agendei, i anume angajamentul luat de rile membre UE ( i de România)
de a cheltui din bugetul public 1% din PIB pentru cercetare dezvoltare, i de a facilita
cheltuieli private pentru cercetare dezvoltare de 2% din PIB.
Una dintre modalit ile cele mai discutate ca sprijin pentru cercetare i dezvoltare o
reprezint reforma institu ional . Rolul institu iilor în succesul marilor proiecte europene
nu poate fi negat – cel mai recent exemplu îl reprezint construc ia institu ional care a
fost necesar , atât la nivel comunitar i la nivel na ional, pentru introducerea i
func ionarea monedei unice europene.
Infrastructura institu ional intern reprezint o variabil important pentru integrare în
general i pentru presiunile de adaptare la procesul de europenizare (Paraskevopoulos i
Rees, 2002). Institu iile conteaz , prin toate func iile lor – de reglementare, cognitiv i
normativ – i la toate nivelurile de guvernare. Firmele nu inoveaz în izolare, ci în
cadrul unui sistem; particularit ile acelui sistem sunt esen iale pentru performan a
inov rii (Smits i Kuhlmann, 2004); aceia i autori consider c rolul instrumentelor
sistemice în politica de inovare – între care se num r i mecanismele institu ionale - este
în cre tere. Reforma institu ional este important pentru a gestiona procesul de
convergen cu politicile europene i în special structuri eficiente de guvernan pentru
cercetare-dezvoltare sunt necesare pentru convergen a la intele Agendei Lisabona
(Stankiewicz, 2003). De asemenea, recomand rile Raportului Kok (2004) cad în sfera
reformelor cadrului institu ional, i toate urm resc schimb ri la nivel na ional. Eficien a
institu iilor la nivelul statelor membre apare din nou cu pregnan i în Raportul Sapir
(2005).
Aceast lucrare î i propune s analizeze performan a rilor UE-27 (cei 25 de membri
actuali plus România i Bulgaria) în contextul Agendei Lisabona, în special în ceea ce
prive te inta de cheltuieli publice i private pentru cercetare dezvoltare, dintr-o
perspectiv institu ional . Concret, ne-am pus întrebarea dac designul institu ional
pentru cercetare dezvoltare dintr-o ar conteaz în atingerea intelor Agendei Lisabona,
i dac da, care sunt lec iile pe care le poate înv a i aplica România pentru succesul
implement rii Agendei Lisabona?
Lucrarea este structurat astfel: prima sec iune prezint în mod sintetic rezultatele
României în raport cu obiectivele Agendei Lisabona; a doua parte discut reforma
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Agendei Lisabona din perspectiv institu ional ; a treia parte se refer la implementarea
Agendei Lisabona la nivel na ional, rezumând cadrul institu ional din fiecare ar i
evolu iile recente în aceast direc ie; partea a patra descrie modelul econometric folosit,
variabilele testate i comenteaz rezultatele ob inute; ultima sec iune ofer sugestii de
consolidare a cadrului institu ional din România, prin prisma analizei sistemelor diferite
din rile UE, pentru sporirea performan ei în atingerea indicatorilor Agendei Lisabona.
Analizând cadrul institu ional din fiecare ar UE-27, am observat c o exist diversitate
de sisteme na ionale de inovare în interiorul UE. Din studiul nostru a rezultat c , la
mijlocul anului 2005, situa ia agregat în UE se prezenta astfel:
•

6 ri au o strategie na ional pentru Lisabona;

•

24 de ri au o strategie na ional pentru cercetare-dezvoltare;

•

4 ri au un minister distinct pentru cercetare-dezvoltare-inovare;

•

21 de ri au consilii na ionale pentru cercetare-dezvoltare cu stakeholders publici;
6 dintre acestea au i stakeholders priva i; 1 ar are consiliu na ional pentru
cercetare-dezvoltare exclusiv cu stakeholders priva i;

•

23 de ri au o structur interministerial care coordoneaz activitatea de
cercetare-dezvoltare; dintre ele, 10 sunt coordonate de primul ministru, i 13 de
un minister de resort;

•

toate rile au comisii consultative pentru cercetare-dezvoltare. 21 de ri au
comisii subordonate unui minister; 12 dintre aceste ri au i comisii independente
care func ioneaz în paralel; 6 ri au exclusiv comisii consultative independente;

•

toate rile au agen ii de implementare publice; 12 ri au de asemenea i agen ii
mixte sau private de implementare a politicii de cercetare-dezvoltare.

Reperele cadrului institu ional au devenit variabile explicative de tip dummy în modelul
nostru econometric, al turi de variabile hard. Am introdus numai acele variabile hard care
au fost deja confirmate de alte studii econometrice, pentru c pe noi ne-a interesat s
test m în primul rând variabilele institu ionale. Am testat dou variabile dependente:
GERD (cheltuielile totale de cercetare dezvoltare, ca pondere din PIB), respectiv BERD
(cheltuielile private de cercetare-dezvoltare, ca pondere din PIB).
Principalele rezultate ale modelului testat pot fi sintetizate astfel:
•

Exist o corela ie pozitiv între existen a unei strategii na ionale pentru cercetaredezvoltare (separat de Planul Na ional de Dezvoltare) i cheltuielile totale de
cercetare-dezvoltare;

•

Nu acela i lucru se poate spune despre existen a unei Strategii pentru Lisabona,
sau a unor inte na ionale, dar aceasta se poate justifica atât prin num rul mic de
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observa ii post-2002 (dup Consiliul de la Barcelona, care a fixat de fapt intele
europene ale Agendei Lisabona), cât i printr-un efect de dependen de pârtie;
•

Este mai bine ca o structur interministerial pentru Lisabona s fie coordonat de
un minister de resort, decât de primul ministru;

•

Comisiile consultative este mai bine s fie independente (s implice ONG-uri)
decât subordonate ministerului;

•

Consiliul Na ional pentru Cercetare-Dezvoltare este mai bine s fie independent,
i s cuprind reprezentan i ai mediului de afaceri i academic.

•

Institu iile private sunt asociate cu performan e pozitive privind cheltuielile de
cercetare dezvoltare, atât cele totale cât i cele private;

•

Fondurile de capital de risc sunt asociate cu cre terea cheltuielilor de cercetare
dezvoltare.

Desigur, aceste concluzii trebuiesc privite cu rezerva c fiecare ar are i caracteristici
proprii, altele decât cele institu ionale privind cercetarea-dezvoltarea, care influen eaz
eficien a mecanismului institu ional în general i a celui pentru cercetare-dezvoltare în
special. Totu i, am demonstrat econometric c exist o serie de aspecte institu ionale
comune care faciliteaz cre terea cheltuielilor de cercetare dezvoltare.
Nu spunem c actualul cadru institu ional din România este neap rat gre it sau ineficient
ab initio – dar sus inem c , la nivel european, pe o perioad de opt ani, s-a cristalizat un
model care s r spund mai bine cerin elor Agendei Lisabona.
Interpretând rezultatele ob inute în contextul designului institu ional din prezent din
România, suger m utilitatea urm toarelor ac iuni de politic public privind cadrul
institu ional, mecanismul de guvernan
i m surile de stimulare care ar putea ajuta la
cre terea cheltuielilor de cercetare dezvoltare în România:
•

Elaborarea unei strategii na ionale pentru cercetare-dezvoltare, alta (mai
concret , cu responsabilit i i benchmarkuri mai clare) decât cea din Planul
Na ional de Dezvoltare. Strategia trebuie s identifice i mijloacele, nu doar
intele, i s fie agreat de mediul de afaceri i academic. Strategia ar trebui s
identifice modalit i de eficientizare a aloc rii resurselor bugetare, i s se bazeze
pe programare bugetar multianual .

•

Eliminarea suprapunerilor dintre activit ile Ministerului Educa iei i Cercet rii
i cele ale Ministerului Economiei i Comer ului.

•

Înfiin area unui Consiliu Na ional pentru Cercetare-Dezvoltare independent,
care s cuprind reprezentan i ai mediului de afaceri i academic. Rolul acestui
consilu este de a superviza activitatea autorit ii publice responsabile, i de a
monitoriza i produce rapoarte regulate privind îndeplinirea indicatorilor de
performan din strategia na ional .
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•

Înfiin area unei comisii consultative independente la nivel strategic. Rolul
comisiei este de a concilia viziunea strategic cu optimizarea aloc rii de fonduri.

•

Este esen ial ca atât Consiliul, cât i Comisia, c func ioneze nu doar din bani
publici, ci i prin contribu ii private, pentru a- i asigura caracterul de
independen .

•

Instituirea unui mecanism permanent de evaluare ex-ante, continu i ex-post a
proiectelor finan ate cu bani publici, pentru eficientizarea folosirii fondurilor i
dezvoltarea efectului de antrenare în mediul privat, atât în prezent cât i pe viitor.

•

Crearea unui fond de risc pentru cercetare dezvoltare la care statul s participe
ini ial cu o cot de 100%, urmând s î i propun co-finan are privat pân la 50%
într-un interval de 2-3 ani. Este important ca aportul ini ial al statului s fie
consistent. În acest fond poate ap rea o parte bun a diferen ei dintre 0,4% din
PIB cheltuieli publice de C&D în 2006 i 1% la care România s-a angajat pentru
2007.

•

Ini ierea unor m suri financiare indirecte de sprijin pentru cercetare-dezvoltareinovare, din paleta de m suri care se aplic în rile europene, între care
deductibilitatea cheltuielilor de cercetare dezvoltare i credit fiscal pentru rezerve
de investi ii în cercetare-dezvoltare.
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STUDIUL 5 – România i Republica Moldova - între Politica
European de Vecin tate i perspectiva extinderii Uniunii
Europene
Politica European de Vecin tate (PEV) ofer un context favorabil rela iilor externe ale
UE i dispune de poten ialul necesar pentru sus inerea proceselor de dezvoltare
economic a rilor vecine Uniunii i înt rirea stabilit ii i securit ii în plan regional.
Aplicarea ei va duce la conturarea unei regiuni pan-europene i mediteraneene,
organizat dup modelul cercurilor concentrice.
Prin plurivalen a dimensiunilor sale – politic , uman i cultural , economic i de
securitate – PEV intr în corela ie cu mare parte a politicilor Uniunii – regional , justi ie
i afaceri interne, educa ie, cultur i cercetare, de dezvoltare durabil , social i de
mediu, extern i de securitate. Cu toate acestea, PEV nu ofer rilor vecine o structur
de cooperare politic suficient de atractiv i de puternic pentru a le determina s
accelereze procesul de „europenizare”. Impactul limitelor PEV poate determina
diminuarea eficacit ii ac iunilor UE i chiar reconsiderarea de ansamblu a strategiei
sale.
Consiliul de cooperare UE-Republica Moldova a aprobat, la 22 februarie 2005,
documentul care fundamenteaz , în forma unui Plan de ac iune, rela iile dintre Bruxelles
i Chi in u pe termen scurt (pân în anul 2008).
Din cei 3.147 km de frontier ai României, sectoarele care vor reprezenta viitoarea
frontier extern a UE la Est însumeaz circa 2.050 km. Ministerul Administra iei i
Internelor (MAI) i-a stabilit ca obiectiv prioritar managementul integrat al securiz rii
viitoarei frontiere externe a UE. Alinierea treptat a României la standardele UE
privitoare la frontiere a început în 2001 i s-a focalizat pe Strategia managementului
integrat al frontierei de stat. Strategia a condus la adoptarea, în iunie 2005, a unui Plan de
Ac iune Schengen actualizat i, în octombrie 2005 a unui Concept pentru Implementarea
Sistemului Managementului Integrat al Frontierei de Stat. Preg tirile pentru aplicarea
acquis-ului Schengen i managementul viitoarei frontiere externe a UE se cer armonizate
i efectuate de o manier mai consistent .
Republica Moldova (RM) a fost caracterizat drept o „ ar -tampon” între România i
Ucraina, dar, de fapt, este o ar -tampon între dou proiecte geopolitice majore: cel euroatlantic (sub egida NATO i UE), i cel euro-asiatic (sub egida Rusiei).
O serie de factori externi conjuga i au condus la orientarea pro-european de dat recent
a Republicii Moldova: vecin tatea limes-ului euro-atlantic; excluderea sa din Spa iul
Economic Unic; muta iile politice revolu ionare din Georgia i Ucraina; i imperativul
diminu rii dependen ei sale economice fa de Federa ia Rus .
Este de a teptat ca percep ia referitoare la Uniunea European s evolueze în func ie de
un complex de factori, printre care pot fi enumera i succesul construc iei europene,
integrarea României i op iunea ferm a Ucrainei în aceea i direc ie, f r a fi ignorate
nici transform rile din îns i societatea moldoveneasc sau din spa iul CSI. Pe termen
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mediu, este probabil ca rolul României de principal avocat al Chi in ului pe lâng UE s
fie con tientizat mai pregnant.
Împiedicat de izbucnirea conflictului transnistrean, reforma sectorului de securitate
(RSS) în Republica Moldova a devenit o precondi ie a solu ion rii conflictului. Prioritare
sunt asigurarea controlului politic civil al autorit ilor alese prin vot democratic,
încadrarea cooper rii între vectorii civil i militar în aria general a reformelor
democratice de pe scena moldoveneasc , restructurarea i modernizarea serviciilor de
securitate i angajarea în ministerele de resort de tineri speciali ti care s asigure un
impuls nou, occidental, gândirii strategice de peste Prut. Autorit ile de la Chi in u s-ar
putea focaliza pe obiective din aria RSS precum consolidarea corpului gr niceresc sau
dezvoltarea de mici unit i care s poat fi implicate în misiuni interna ionale i care s
m reasc astfel gradul de vizibilitate al statului moldovean, mai ales în cancelariile
occidentale.
Corelat obiectivelor militare ar trebui s fie redimensionarea numeric i calitativ a
corpului diplomatic al Republicii Moldova, arsenalul soft fiind practic singura arm
viabil pe care Chi in u ar putea spera s o foloseasc cu succes în jocul regional de
putere. Republica Moldova ar putea, în consecin , s se prezinte în exterior atât ca un
promotor al solu iilor pa nice, cât i ca un furnizor de securitate în subiecte sensibile pe
agenda de securitate euro-atlantic , precum securizarea frontierelor i combaterea
traficului de persoane, bani, arme i droguri.
Dosarului transnistrean îi este rezervat o aten ie special în Planul de ac iune UERepublica Moldova, esen a prevederilor focalizându-se pe voin a Bruxelles-ului de
continuare a implic rii în solu ionarea conflictului “respectând suveranitatea i
integritatea teritorial a Republicii Moldova în cadrul hotarelor sale, recunoscute
interna ional i garantând respectarea democra iei, suprema iei legii i a drepturilor
omului”. Recunoa terea de c tre diploma ia comunitar a acestui principiu a avut loc întrun context în care planurile de federalizare promovate de mediatorii oficiali OSCE i
Rusia ajunseser s pun sub semnul întreb rii integritatea formulei statale moldovene ti.
Se cuvine reliefat , deopotriv , voin a de continuare de c tre UE a eforturilor sale de a
asigura îndeplinirea de c tre Rusia a angajamentelor sale privitoare la retragerea trupelor
i arsenalului s u militar.
PEV i PESA ofer oportunit i noi solu ion rii conflictului transnistrean. Misiunea UE
de monitorizare a grani ei moldo-ucrainiene va marca o prim materializare a dimensiunii
de securitate a PEV în regiunea M rii Negre. Securizarea segmentului cel mai vulnerabil
– cel transnistrean – al frontierei moldo-ucrainene ar putea s fie completat în viitor de o
misiune de tip Petersberg, desf urat în cadrul Acordului Berlin+ ce guverneaz PESA,
care s aib Transnistria ca prim concretizare în spa iul ex-sovietic.
Concluzii i recomand ri
Pentru a conferi substan strategiei raport rii României la Politica European de
Vecin tate, pentru a asigura coeren politicii externe române ti în regiunea M rii Negre
i, implicit, pentru a influen a într-un sens pozitiv solu ionarea conflictului din
Transnistria, se recomand :
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1. Continuarea politicii de bun vecin tate i promovare a instrumentelor pa nice
de solu ionare a litigiilor.
2. Eficientizarea ac iunii de management al viitoarei frontiere estice a UE,
concomitent cu respectarea normelor comunitare în domeniu. În domeniul controlului
imigra iei i combaterii tuturor formelor de trafic ilegal, ce constituie unul din obiectivele
PEV, este necesar folosirea în mai mare m sur a logisticii i experien ei de care dispun
Centrul Regional SECI de Combatere a Criminalit ii Transfrontaliere i Centrul
interna ional de cooperare poli ieneasc . Iar în domeniul atribuirii contractelor de
achizi ii în sfera securit ii se impune respectarea normelor comunitare i asigurarea
imperativului transparen ei.
3. Elaborarea unei strategii multidimensionale a rela iilor României cu Moldova
i Ucraina. O atare strategie ar putea s includ elemente precum: sprijinirea eforturilor
de integrare european a Republicii Moldova, cu accent pe dimensiunea economic ;
orientarea rela iilor bilaterale i de cooperare multilateral în diversele structuri regionale
din care fac parte cele trei ri, pe priorit i incluse în planurile de ac iune, cu prec dere
transport, energie, justi ie i afaceri interne; crearea unor structuri i mecanisme de
comunicare, informare, consultare i dialog institu ional; dinamizarea cooper rii
transfrontaliere, cu prec dere la nivelul trilateralei România- Republica Moldova-Ucraina
i a euroregiunilor; diversificarea schimburilor culturale; i dezvoltarea contactelor
umane directe.
4. Promovarea imaginii externe a României de factor de stabilitate i furnizor de
securitate în regiune în rela ia cu alia ii din NATO i partenerii din UE. Aceast
component ar putea include i transferul de experien al României i Bulgariei în
domeniul promov rii democra iei i reformei sectorului de securitate c tre Republica
Moldova i Ucraina. Urmând a opera în format patrulater de tip 2+2 (2 ri ale frontierei
estice a NATO i viitoare ri ale frontierei estice a UE, împreun cu 2 ri PEV), acest
transfer de experien ar pozi iona România ca partener necesar i eficient al Occidentului
în zon .
5. Exploatarea ansei oferite României prin calitatea de membru NATO i viitor
membru UE de a facilita forjarea unui consens al celor dou organiza ii privitor la
strategia comunit ii interna ionale în regiunea M rii Negre.
6. Sus inerea în plan diplomatic a dezideratului ad ug rii la actualul format
pentagonal al negocierilor referitoare la Transnistria a triunghiului strategic UE-SUANATO.
7. Ini ierea, prin intermediul structurilor UE, a unor demersuri menite a influen a
solu ionarea într-un sens european a conflictului transnistrean, în condi iile în care
reinser ia României în mecanismul diplomatic de mediere i garantare a solu ion rii
conflictului este, cel pu in în momentul de fa , un obiectiv irealizabil. Pe aceast linie,
ar fi potrivit ca România s - i manifeste disponibilitatea de principiu de a participa,
dup aderarea la UE, la misiunea UE de monitorizare a frontierei moldo-ucrainene,
precum i la o eventual viitoare misiune UE de tip Petersberg în Transnistria.
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8. Acordarea de c tre România a unei aten ii speciale cet enilor români
locuitori de pe ambele maluri ale Nistrului, drepturile i libert ile lor fundamentale
trebuind s devin o prioritate strategic a Bucure tiului.
9. Revigorarea ac iunii României în plan cultural-spiritual i identitar în
Republica Moldova, prin m suri precum: înfiin area unui Institut Cultural Român la
Chi in u; realocarea Fondului la dispozi ia Guvernului României pentru rela iile cu
Republica Moldova ce ar putea fi folosit, în urma consult rii i dobândirii acceptului
guvernului de la Chi in u, pentru crearea unei televiziuni moldo-române care s
retransmit în cele dou state emisiuni ale posturilor na ionale i s produc emisiuni
originale pe teme culturale i de integrare european ; i generarea unui spa iu culturalinforma ional robust, de expresie româneasc , în Republica Moldova.
10. Ini ierea organiz rii unui Forum pentru Securitate i Democra ie în bazinul
M rii Negre, la care s fie invitate s participe statele membre OCEMN, UE i SUA.
Proiectele Forumului ar putea beneficia de finan are prin Instrumentul European de
Vecin tate i Parteneriat, aflat în prezent în stadiu de finalizare.
11. Lansarea, dup momentul ader rii la Uniunea European , urmând modelul
instituit de Finlanda prin lansarea Dimensiunii Nordice, a unei Dimensiuni Europene a
M rii Negre.
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STUDIUL 6 - Sectorul agricol în perspectiva ader rii României la
Uniunea European : implica ii asupra sistemului de pl i
Semnarea de c tre România i Bulgaria a Tratatului de aderare la 25 aprilie 2005 a
reprezentat un succes i o recunoa tere european a eforturilor sus inute din ultimii ani pe
drumul ireversibil al integr rii. Cu toate c progresele realizate pân în prezent pentru
îndeplinirea criteriilor de aderare sunt semnificative, se poate afirma ca partea cea mai
dificil , implementarea angajamentelor asumate i func ionalitatea mecanismelor
institu ionale, reprezint o provocare important pentru perioada urm toare.
Finalizarea destul de tardiv (2004) a negocierilor la capitolul nr. 7: „Agricultura”,
datorat în mare parte i dinamicii schimb rii PAC, a clarificat/rectificat unele cerin e din
Documentul ini ial de pozi ie prezentat de România, dar a l sat i o oarecare libertate
de decizie politic în cazul unor mecanisme cum ar fi: selectarea schemei de pl i
directe, poten iala suplimentare a acestora prin pl i na ionale directe complementare
din bugetul na ional, modalit ile de plat , transferurile între aloc rile bugetare
(posibilitatea utiliz rii supliment rii pl ilor directe din bugetul alocat dezvolt rii
rurale) precum i definirea criteriilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului direct.
Studiul de fa î i propune s analizeze i s fundamenteze posibilele op iuni referitoare
la: aplicarea pl ilor directe complementare (din perspectiv bugetar i administrativ );
formularea unor recomand ri i prezentarea unor op iuni care s ofere un cadru orientativ
deciden ilor pentru fundamentarea deciziilor legate de implementarea sistemului de pl i
unice pe suprafa
i a m surilor de interven ie pe pia , evaluarea dimensiunii
administrative a implement rii PAC i eviden ierea cu prec dere a nevoilor institu ionale
legate de implementare precum i radiografierea i analizarea dificult ilor întâmpinate
sub acest aspect.
De asemenea, studiul î i mai propune s identifice posibilele sectoare care ar avea nevoie
de sprijin prin Organiza iile Comune de pia
(interven ii prin refinan ri la export i
stocare public i/sau privat ).
Studiul este structurat în ase capitole, primul fiind dedicat în spe pe abordarea
metodologic a implement rii schemei de plat unice pe suprafa
i a pl ilor
complementare directe posibil de acordat în România, al doilea capitol ofer o
exemplificare a aplic rii sprijinului direct (prin schema de plat unic pe suprafa i pl i
na ionale complementare directe) în noile state membre UE . În capitolul al treilea s-au
evaluat posibilele variante de acordare a pl ilor na ionale complementare i a pl ilor
directe, precum i o evaluare a sprijinului pe structurile de proprietate i dimensiunea
exploata ilor. În capitolul patru se face o identificarea a sectoarelor care vor avea nevoie
de sprijin prim m suri de pia (refinan ri la export sau stocare public ) iar capitolul 5
este dedicat eviden ierii principalelor probleme ale modului de operare a Sistemului
Integrat de Administrare i control. În capitolul 6 sunt sintetizate concluziile studiului.
Plecând de la obiectivul principal al studiului i anume fundamentarea i evaluarea
op iunilor posibile de aplicare a pl ilor na ionale directe complementare din perspectiv
bugetar i administrativ , în urma analizei s-au conturat unele probleme legate de:
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(a) Eligibilitatea terenurilor pentru sprijin dup aderare. Pe lâng principiul general de
eligibilitate deja stabilit (un fermier/agricultor care utilizeaz o suprafa mai mare sau
egal cu un hectar care trebuie s fie grupat în parcele de cel pu in 0,3 hectare) exist
înc o serie de caracteristici ce confer acest statut în conformitate cu reglement rile UE
i care trebuie cât mai urgent clarificate cum ar fi:
o

definirea „listei bunelor practici agricole i de mediu”; În acest sens
institu iile abilitate trebuie s colaboreze i s defineasc aceste criterii pentru
România.

o stabilirea dimensiunii suprafe elor improprii desf ur rii
activit ilor
agricole i identificarea acestora cât mai urgent (terenuri erodate, afectate
de poluare grav , terenuri pietroase în pant , terenuri pe albiile uscate de râu,
teren cu soluri alcaline sunt doar câteva din caracteristicile unor terenuri
improprii pentru produc ia agricol ).
o definirea clar a termenilor: suprafa agricol , suprafa agricol utilizat ,
suprafa agricol neutilizat mai ales a con inutului acestora, i raportarea
lor la sistemul/nomenclatorul comun de defini ii utilizate de agen iile de
monitorizare (Agen ia de pl i i interven ie, Sistemul Integrat de
Administrare i Control)
o redefinirea termenului de exploata ie agricol . Este necesar clarificarea
eligibilit ii i din acest punct de vedere. Cel mai elocvent exemplu în urma
analizei efectuate pe baza datelor RGA sunt a a numitele “unit i ale
administra iei publice” din categoria unit i cu personalitate juridic care ar
putea fi unele din principalele beneficiare ale pl ilor unice pe suprafa . De i
reprezint numai o zecime din num rul total de exploata ii agricole eligibile
ele exploateaz aproape 22% din total suprafe ei agricole utilizate.
Caracterizarea acestei categorii asupra c reia se fac referiri pentru prima dat
în RGA precum i clarificarea termenilor de eligibilitate pentru pl i directe
asupra terenurilor exploatate de c tre aceast categorie ar putea fi o opera iune
dificil dar necesar .
F r a se cunoa te clar care este con inutul acestor indicatori i termeni ac iunea de
identificare a suprafe ei agricole utilizat eligibil pentru sprijin precum i
monitorizarea acesteia dup aderare va fi lipsit de acurate e.
(b) Devierea fondurilor destinate dezvolt rii rurale spre pl i directe complementare.
Polarizarea puternic a agriculturii din România î i va pune amprenta asupra sprijinului
direct dup aderare în doua moduri i anume eliminând gospod riile de subzisten
i
semi-subzisten de la plata direct pe ha (circa 20% din totalul evaluat prin RGA) i în al
doilea rând prin concentrarea sprijinului direct posibil de acordat (prin plata unic pe
suprafa
i pl ile complementare posibil de acordat) spre exploata iile de mari
dimensiuni (peste 100 ha) în propor ie de peste 50% din suma posibil de acordat. În
aceste condi ii fondurile destinate dezvolt rii rurale ar trebui s compenseze practic
neeligibilitatea unei ferme de semi-subzisten sau sprijinul direct nesemnificativ care se
poate acorda unei exploata ii de dimensiuni mici în compara ie cu cel acordat
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exploata iilor mari. M surile cum ar fi schemele de pensionare anticipat înso ite de
introducerea unor scheme care s vizeze sprijinirea tinerilor agricultori pentru dezvoltarea
activit ilor agricole etc. ar fi de fapt cele care ar viza reorganizarea structural a
agriculturii, i în special a exploata iilor agricole de subzisten
i semi-subzisten . În
contextul dat preg tirea implement rii m surilor din cadrul pilonului II PAC este de
importan capital i ar reprezenta principala op iune de sprijin pentru exploata iile
neeligibile de la schemele de pl i directe dar i pentru cele care vor primi sume
nesemnificative. Cu toate c se apreciaz c România ar îndeplini u or criteriile de
eligibilitate pentru sprijin prin m surile de dezvoltare rural , având în vedere stadiul
actual al preg tirii institu ionale, necesarul de personal precum i dinamica elabor rii de
proiecte în mediul rural i gradul de cunoa tere al acestei politici, suntem în m sur s
fim rezerva i în a pronostica o capacitate de absorb ie de 100% a fondurilor de
dezvoltare rural pentru perioada 2007-2009.
Probabil c decizia de a utiliza posibilitatea devierii sumelor destinate dezvolt rii rurale
spre pl i directe în primii doi ani de la aderare ar trebui s fie luat dup o analiz „la
rece” a stadiului de preg tire a sectorului. Dac se constat c acesta nu este suficient de
preg tit atunci utilizarea fondurilor destinate României s-ar face mai simplu prin
suplimentarea pl ilor directe cel pu in în primii ani de la aderare, cu men iunea ca aceste
fonduri s nu se distribuie fermelor mari i foarte mari.
(c) op iunile privind alocarea pl ilor na ionale complementare
Conform evalu rilor prezentate în studiu sumele maxime posibil de acordat fermierilor
români prin pl i directe complementare sunt destul de consistente) peste 609 milioane
Euro numai în anul 2007 (vezi figura de mai jos) Op iunile de alocarea a acestui sprijin ar
trebui s se bazeze pe un cadru orientativ maxim (reducând sumele maxime admise de
acordat func ie de bugetul disponibil) i acordând sume egale tuturor fermierilor eligibil
(aceasta ar fi cea mai simpl op iune din punct de vedere al SIAC) sau s se bazeze pe
evalu rile pe sectoare iar deciziile s se ia func ie de disponibilul bugetar i op iunile de
politic agricol . În figura de mai jossunt prezentate sumele maxime posibil de acordat
pentru anul 2007.
Având în vedere c din estim rile MAPDR bugetul na ional disponibil în perioada postaderare pentru acest tip de sprijin ar putea fi de circa 300 milioane se poate afirma c
CNDP s-ar putea acorda la 50% din valoarea total permis urmând ca MAPDR, func ie
de obiectivele de politic agricol precum i func ie de complexitatea implement rii
acestora prin SIAC, s se decid asupra anumitor scheme de plat . De exemplu s-ar putea
opta pentru o combina ie de CNDP pentru sectorul zootehnic (circa 200 Euro în 2007) iar
restul o plat uniform pentru culturile vegetale sau doua trei scheme de plat pentru
culturile vegetale cu poten ial de integrare pe pia (exclusiv cerealele).
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Sumele maxime posibil de acordat prin pl i directe complementare na ionale în
anul 2007 comparativ cu bugetul na ional disponibil
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Pentru gestionarea fondurilor comunitare pe care le va primi dup aderare, România
trebuie s înfiin eze mai multe institu ii, care este necesar s devin complet func ionale
pân la data ader rii. Printre acestea, se num r Agen ia de Pl i i Interven ie (API) i
Sistemul Integrat de Administrare i Control (SIAC). SIAC este un instrument tehnic de
gestionare i control care se aplic anumitor scheme de pl i. SIAC trebuie organizat si
implementat, cu toat logistica necesar pân la sfâr itul anului 2006. Aceast construc ie
institu ional reprezint o uria provocare iar MAPDR are o sarcin extrem de dificil
de realizat într-un timp extrem de scurt i anume: constituirea re elei administrative de
implementare a SPUS i preg tirea capacit ii de absorb ie a fondurilor care vor veni de
la UE. Principalele provoc ri c rora trebuie s le fac fa sunt:
–

Stabilirea Sistemului de identificare a parcelelor agricole

–

preg tirea personalului care va deservi aceste institu ii

–

resurselor materiale necesare bunei func ion ri

–

campania de informare a exploata ilor eligibile
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Implementarea pl ilor na ionale directe complementare ar ridica probleme deosebite
SIAC în cazul modulului pentru animale. Nu trebuie uitat faptul c toate animalele
beneficiare trebuie s fie înregistrate. În prezent marea majoritate sunt înregistrate pe
suport de hârtie i nu în baza de date computerizat . De asemenea procedurile de control
sunt mult îngreunate pentru pl ile cuplate. Costurile ridicate ale construc iei SIAC i
complexitatea administrativ asociat PNCD cuplate recomand aplicarea ajutorului
na ional pe o baz cât mai simplificat .
(d) Identificarea posibilelor sectoare care ar avea nevoie de sprijin prin Organiza iile
Comune de pia (interven ii prin refinan ri la export i stocare public i/sau privat ) a
reprezentat un alt obiectiv al cercet rii. Principalele produse la care s-ar putea acorda
refinan ri la export ar fi porumbul i floarea soarelui (singurele produse cu prognoza
balan ei de comer exterior pozitiv ). De asemenea, stocurile de la grâu i porumb ar
putea reprezenta un punct de reper pentru un posibil sprijin pentru stocare în cazul în care
pre ul cerealelor ar sc dea sub pre ul de interven ie în perioada 2007-2010.
Prognoza dinamicii pie ei la lapte i produse lactate precum i la carne relev faptul c ar
putea exista unele interven ii probabil la produsele lactate (poate unt, func ie de dinamica
proces rii, i eventual la carnea de vit i vi el).
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STUDIUL 7. Elemente ale unei strategii post-aderare
România

pentru

Studiul î i propune s contureze perspectiva strategic asupra a tept rilor legate de
evolu ia României în procesul integr rii europene de-a lungul urm torului deceniu.
Materialul de fa are la baz presupunerea c UE ca viitor centru de guvernan a atins
deja pragul unei organiza ii complexe, în sensul pe care literatura îl recunoa te pentru
situa iile complexe i anume acelea în care un “num r sporit de variabile independente
interac ioneaz în moduri interdependente i impredictibile.”
Uniunea European a evoluat prin cre teri graduale ale sistemelor de coordonare i
centralizare a puterii, care au f cut vizibile evolu ii neprev zute ale politicilor economice,
externe i militare, privind împ r irea puterii politice sau conflictele intra-europene. Pe
acest fundal institu ional în schimbare, problemele metodologice ale cunoa terii i
reprezent rii intereselor sugereaz trei niveluri ale concentr rii strategice. Primul se
refer la modul de împ r ire a deciziei între UE i rile membre. Al doilea plan de
concentrare strategic este subiectul politicilor UE în câteva direc ii particulare, care se
disting prin faptul c reprezint în cel mai înalt grad o formul decizional dual –
na ional i supra-na ional – de influen asupra evolu iilor la orizontul anilor 20102015. Dintre alegerile posibile, este vorba în acest studiu de domeniile dezvolt rii
competitive, al politicii economice i al securit ii i ap r rii. În fine, al treilea nivel de
concentrare strategic este cel al implica iilor pentru mecanismul de integrare a
României. Reprezentarea intereselor i cunoa terea aspectelor contextuale particulare
celor mai importante politici formeaz premisele pentru a schi a primele elemente ale
unei strategii post-aderare.
Acest studiu a dezvoltat subiectul influen ei exercitate în mod organizat asupra deciziilor
comunitare i a sus inut ideea c acest peisaj decizional devine obscur în condi iile unei
realit i din ce în ce mai complexe ale reprezent rii intereselor. România se va
confrunta în curând cu un context semnificativ diferit în compara ie cu cel al negocierilor
de aderare datorit unui nivel din ce în ce mai sporit al interdependen elor dintre rile
membre care solicit un alt tip de comportament strategic. Acest comportament î i are
originea în evolu ii care se desf oar pe trei coordonate: contextul elabor rii politicilor
comunitare; pozi ionarea asupra problemelor definitorii ale integr rii; i aspira iile
manifestate fa de apartenen a la anumite grupuri de interese, atât ale rilor, cât i ale
reprezentan ilor priva i. Fiecare nivel al interac iunii aduce provoc ri distincte.
Primul element al unei strategii ar trebui s abordeze problema preg tirii pentru
a vedea Uniunea mai degrab ca un bloc compozit de politici supuse unor surse
particulare de influen decât ca un bloc de integrare monolitic.
Al doilea element al unei strategii trebuie s abordeze problema posturii viitoare
în Europa a României a a cum este definit de teme na ionale precum modelul politic al
guvern rii sau dihotomia dintre priorit ile publice i private în spa iul european l rgit.
Al treilea element al unei strategii trebuie s consiste în valorificarea avantajului
existen ei unui spa iu al încrederii între câteva
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In ceea ce prive te aspectul dezvolt rii competitive, România a înregistrat, în mod cert,
o anumit îmbun t ire a mediului de afaceri, chiar dac nu a urcat pe scara compara iilor
cu privire la acest aspect. Îmbun t irile trebuie s continue i, în acest sens, orientarea
clar spre politici de cre tere a competitivit ii este o recomandare necesar . inând
seama de stadiul în care se afl economia româneasc , dar i de provoc rile viitorului în
privin a paradigmei dezvolt rii economice, elementele care urmeaz i care se refer la
strategia de sporire a competitivit ii, se pot dovedi utile.
Al patrulea element al unei strategii se refer simplu la precondi ia pentru
sporirea competitivit ii economiei, a a cum arat teoria în domeniu, experien a rilor
dezvoltate, dar i logica lucrurilor, i anume la dezvoltarea i modernizarea
infrastructurii necesare pentru investi ii.
Al cincilea element al unei strategii este ca, pornind de la ceea ce exist deja în
economie i în analiza economic , de la m surarea activit ilor economice i, pe baza
unui sistem de indicatori, a profilului specializ rii regiunilor, s se elaboreze o hart a
aglomer rilor economice competitive (clustere) care se contureaz i s fie formulate
m suri de încurajare a acestora.
În materie de politici economice, faptul c vom fi statul membru cu cel mai sc zut nivel
al PIB-ului pe cap de locuitor relativ la celelalte state membre nu face decât s
accentueze necesitatea unei folosiri judicioase a sprijinul financiar acordat de UE. În
acela i timp, strategia post-aderare trebuie s in seama de cerin ele stabilite pentru
membrii Uniunii Economice i Monetare (UEM), de experien a strategiilor adoptate de
rile care se preg tesc pentru a intra înaintea noastr în UEM, de condi iile economiei
române ti, precum i de opiniile bine argumentate cu privire la cele mai recomandate
m suri de preg tire a intr rii, la momentul potrivit, în UEM.
Al aselea element al unei strategii se refer la institu ionalizarea "celor mai
bune practici" în domeniul elabor rii politicii fiscale.
Al aptelea element al unei strategii este continuarea politicii anti-infla ioniste de
c tre Banca Central .
Al optulea element al unei strategii se refer la preg tirea pentru intrarea în zona
euro i pentru renun area la instrumente monetare care pot fi utilizate în cazul unor
ocuri specifice rii în cauz ; aceasta înseamn c , obligatoriu, alte componente ale
economiei s fie preg tite pentru a deveni capabile s absoarb aceste ocuri.
Conceptul de Politic European de Securitate i Ap rare (PESA) presupune
dezvoltarea unei capacit i de decizie autonome i, în cazul în care Alian a Nord-atlantic
ca întreg nu este angajat , lansarea i coordonarea unor opera iuni militare sub autoritatea
UE, ca r spuns la situa ii de criz , angajarea resurselor de c tre statele membre la astfel
de opera iuni bazându-se pe decizii suverane. Din acest ultim punct de vedere este
important de subliniat c PESA este un proces interguvernamental, controlul politic
asupra PESA fiind exercitat de efii de stat i de guverne ale statelor membre, iar cel
financiar, de c tre parlamentele na ionale. Prezentarea la Salonic, de c tre Înaltul
Reprezentant UE pentru Politica Extern i de Securitate Comun (PESC) i secretarul
general al UEO, Javier Solana, la 20 iunie 2003, a documentului intitulat „O Europ mai
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sigur într-o lume mai bun ” s-a constituit în prima schi
viitoarei Uniuni Europene extinse.

a unui concept strategic al

Al nou lea element ale unei strategii îl constituie men inerea complementarit ii
dintre cele dou organiza ii pe rela ia NATO-UE.
Al zecelea element al unei strategii în noua situa ie geopolitic impune o
integrare pro-activ a României în zona M rii Negre, v zut ca o zon cheie pentru
securitatea Europei, în promovarea politici ”noii vecin t i a UE”, inclusiv în
asigurarea securit ii energetice a UE, perspectiva de integrare european a Republicii
Moldova i a Ucrainei, .a
Al unsprezecelea element ale unei strategii este înfiin area unor structuri
na ionale i interna ionale de gestionare a crizelor i de analiz i ac iune strategic .
In final, trebuie subliniat faptul c studiul de fa nu i-a propus s propun o list
exhaustiv a direc iilor de ac iune; o viitoare strategie poate continua dincolo de al
unsprezecelea element, dup cum se poate concentra pe unul sau dou , într-o a a de
necesar viziune strategic . Importan a listei a a cum a rezultat ea din analiz const nu
în întinderea ei, ci în concentrarea aten iei pe câteva evolu ii cruciale pentru pozi ia
viitoare a României în Europa l rgit . Oricare element al listei se prefigureaz de-a
lungul a trei coordonate care apar astfel ca importante pentru definirea strategiei.
În primul rând, strategia se define te pe coordonata de putere în eleas ca
promovarea intereselor na ionale prin i în beneficiul procesului de integrare european.
Uniunea European nu trebuie privit ca un bloc integra ionist, oricât de mult ar fi acest
lucru justificat juridic prin tratatele de constituire. Odat cu dobândirea calit ii de
membru, cap t prioritate mutarea aten iei preziden iale, parlamentare i executive,
precum i a mediului privat – de afaceri i non-profit – de la un tot complex i poate
uneori confuz c tre câteva trasee de urmat în func ie de cum elaborarea politicilor se face
cu prioritate la Bucure ti sau în afara rii, la Bruxelles, în centrele de decizie ale eurogrupurilor sau în birourile corpora iilor.
În al doilea rând, viziunea strategic este prefigurat de coordonata particip rii
tehnice la construc ia european prin elaborarea politicilor comunitare. Starea actual de
lucruri sugereaz c România nu va p stra o linie de demarca ie între negocierile interguvernamentale i actorii interni i va sprijini înfiin area unor grupuri de coordonare
pentru formularea unei pozi ii na ionale cu privire la propunerile de legisla ie comunitar
i modul cel mai potrivit de implementare a deciziilor. La rândul lor, grupurile
reprezentative trebuie s fie în m sur s informeze documentat asupra impactului posibil
al adopt rii legisla iei comunitare. Ele pot constitui cea mai potrivit surs pentru
formarea unui grup de exper i specializa i în reprezentarea tehnic a României în
dezbaterile din institu iile europene în etapa post-aderare.
În fine, a treia coordonat a strategiei este cea a politicilor realiste în sensul
plas rii evolu iilor europene în contexte mai restrânse – na ionale i regionale – sau mai
l rgite – globale – în func ie de interesele dezvolt rii economice i securit ii popula iei.
O viziune realist este aceea c de i integrarea în UE este procesul dominant, evolu iile
care vor afecta economic i politic România nu sunt în mod necesar dictate de rela ia
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geografic de la Estul la Vestul european. ocurile macroeconomice sunt contracarate
mai degrab în spa ii economice mai restrânse, unde ini iativele antreprenoriale sunt mai
bine puse în valoare, dup cum amenin rile de securitate urmeaz trasee dictate de alte
considerente decât cele ale beneficiilor integr rii.
În general, ceea ce apare evident este necesitatea de a considera un spa iu
economic favorabil adapt rii i flexibilit ii. Acest studiu consider c solu ia se afl
numai în capacitatea de adaptare i flexibilitate: flexibilitatea pie ei muncii, inclusiv
mobilitatea for ei de munc , pentru care este nevoie de preg tire în sistemul educa ional,
inclusiv prin cultivarea ideii de înv are permanent ; mai mare diversitate structural a
economiei, nu opus specializ rii, ci opus num rului prea redus de specializ ri.
Acestea sunt doar câteva exemple la îndemân , care nu a eaz decât aparent în
plan secundar calitatea de membru al UE. Decizia strategic este legat de folosirea
prioritar a acestei apartenen e tocmai pentru a gestiona mai bine – cu mai multe resurse
i putere de negociere sporit – provoc ri care ar fi devenit efective în orice împrejurare.
România trebuie s - i creioneze strategia dezvolt rii plecând de la premisa c
UE, privit aât din perspectiv economic , politic , social i/sau cultural , reprezint
mai degrab un spa iu comun al dezvolt rii decât un simplu obiectiv sau int a
perioadei post-aderare.
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STUDIUL 8.
Direc ii necesare de dezvoltare institu ional
(adâncire) a UE în raport cu dezvoltarea sa pe orizontal
(extindere)
Exist dou ra iuni solide ale dezvolt rii cadrului institu ional al UE: cre terea num rului
statelor membre i deficitul democratic. De i cre terea num rului membrilor UE poate
pune serioase probleme actualului cadru institu ional al UE, exist dovezi c o
func ionare satisf c toare este posibil p strând status quo-ul institu ional, exceptând
situa ia unor crize precum cea legat de Irak, când func ionarea UE ar deveni cu
certitudine problematic .
Deficitul de legitimitate al UE perceput ca o institu ie distant , costisitoare i
generatoare de interferen e nedorite conduce la modific ri institu ionale cu efecte mai
degrab perverse. Implicarea direct a cet enilor poate pune serioase probleme
des vâr irii integr rii (vezi rezultatele referendumurile din Fran a i Olanda).
Construirea unei identit i europene la nivelul cet enilor europeni - o condi ie
fundamental a integr rii politice - aduce în prim plan problema eterogenit ii culturale a
Europei. Construirea unei identit i europene bazate pe componenta cultural este un
obiectiv nefezabil pentru orizontul de timp în care UE ar trebui s des vâr easc
integrarea.
Alternative pentru cadrul institu ional al UE
O predic ie despre cum va ar ta sistemul economic i social al UE este dificil i pentru
faptul c sistemele economice i sociale care prevaleaz în principalele state membre ale
UE sunt destul de eterogene iar op iunea pentru sistemul social-economic al UE se ia
dup urm toarea regul : statele tind s prefere sistemul european care copiaz propriul
lor sistem.
Op iunea pentru interguvernamentalism sau federalism, in mod similar, nu este de loc
facil . Logica interguvernamentalismului se bazeaz în ultim instan pe deosebirea
între valorile culturale. Federalismul este repudiat deoarece el genereaz un deficit de
democra ie. În lipsa valorilor comune sau a identit ii unice, regula fundamental a
democra iei – decizii luate de majoritate i obligatorii pentru întreaga popula ie – nu va
putea fi opera ional deoarece minorit ile (care se identific în acest caz cu na iuni
întregi) nu vor accepta deciziile majorit ii constituite din popula iile altor state. Tipul de
federalism care poate avea implica ii mai serioase pentru integrarea european este
“federalismul concuren ial” deoarece merge împotriva omogenit ii culturale a UE.
Metodele de guvernan
Analiza perspectivelor metodelor de guvernan poate fi f cut numai având în vedere
prevederile Tratatului Constitu ional i direc iile de evolu ie pentru principalele politici
comune. În contextul dificil creat de rezultatele referendumurilor din Fran a i Olanda,
Parlamentul European este cel care încearc s organizeze dezbateri politice i s
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sugereze direc ii de ac iune pentru deblocarea situa iei. Dintre multele direc ii i scenarii
posibile cel mai plauzibil pân acum este reluarea procesului de ratificare în rile unde sa înregistrat un rezultat negativ al referendumului. Alt scenariu plauzibil este
renegocierea textului constitu ional dup o perioad de reflec ie, care ar implica o nou
Conven ie i o nou CI, noul text reprezentând numai o declara ie succint privind unele
principii i reglement ri, care poate fi ulterior completat de acorduri detaliate pe
probleme de natur neconstitu ional .
Tratatul Constitu ional perfec ioneaz cadrul legislativ i institu ional al metodei
comunitare, dar i al cooper rii înt rite. El ranforseaz principiile i instrumentele
metodelor de guvernan , confer un rol sporit parlamentelor na ionale i Parlamentului
European, abrog sistemul celor trei piloni i consolideaz drepturile democratice ale
cet enilor prin introducerea Cartei Drepturilor Fundamentale în partea II-a.
Metodele de guvernan vor fi influen ate de factori ca l rgirea UE, reforma unor
importante politici comune, rela iile cu rile ter e, impactul problemelor globale i
dinamica guvernan ei globale. Extinderea metodei comunitare în detrimentul metodei
interguvernamentale ar accentua riscul de paralizie într-o Uniune extins la 30 membri.
Iat de ce domeniul politicii externe va continua s fie sub inciden a metodei
interguvernamentale i de asemenea MDC va fi folosit în viitor pentru a asigura o
anumit flexibilitate procesului de integrare european i mai mult eficien guvernan ei
comunitare, i pentru a atenua divergen ele serioase ce persist în anumite domenii
(îndeosebi între marile state membre i cele mici). MDC are perspective bune de utilizare
în domenii sensibile de politic , cum sunt impozitarea i pia a for ei de munc , unde
asigurarea unanimit ii se poate dovedi iluzorie.
Tendin a de descentralizare a unor importante politici comune sau transferul unor
competen e de la nivel comunitar la nivel na ional nu implic în mod absolut sc derea
importan ei metodei comunitare ci numai diminuarea i simplificarea reglement rilor
comunitare, cre terea rolului de coreglementare i implementare al autorit ilor na ionale,
precum i sporirea fondurilor de cofinan are ale statelor membre.
Politica de concuren
A priori, pentru o ar cu o for economic mult inferioar celei a numero i parteneri din
UE, o politic de concuren exigent , cu o arie larg de cuprindere i guvernat la nivel
suprana ional este preferabil . În aceste condi ii, este util s fie p strat caracterul strict
suprana ional al politicii în materie de ajutoare de stat. Tendin a de înlocuire a
instrumentelor de soft law cu acte normative exprese este de asemenea de apreciat,
întrucât reduce marja de interpretare pe care o are Comisia într-un domeniu care nu poate
fi complet izolat de considera ii politice.
Politica de impozitare
România nu are de ce s fie foarte reticent fa de înlocuirea regulii unanimit ii,
deoarece interesele sale în materia impozit rii sunt mult mai aproape de zona median ,
astfel încât ne putem a tepta ca ea s fie foarte adesea în situa ia de a g si o minoritate de
blocaj pentru a evita introducerea de reglement ri care nu îi convin. Admi ând c s-ar
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putea ajunge la decizii prin vot cu majoritate în privin a armoniz rii ratelor de impunere
asupra venitului corpora iilor, acest nivel ar urma s fie apropiat de 20%, pu in
constrâng tor pentru România. Dintre variantele explorate pentru armonizarea bazelor de
impunere în cazul impozitului pe venitul corpora iilor, introducerea unei baze consolidate
comune de impozitare este mai convenabil rilor care nu au administra ii fiscale foarte
competente i nici nu sunt sediul multor societ i transna ionale cu activit i în exterior,
cum este cazul României. Modalit ile de distribuire a bazei comune sunt importante,
interesul fiind de a se conveni o cheie de repartizare care s ia cât mai mult în vedere
factorii de care România dispune în relativ abunden . Trecerea la aplicarea
„principiului originii” pentru colectarea TVA prespune instituirea unui sistem de
redistribuire la nivel comunitar a încas rilor din TVA. Atâta vreme cât România va
continua s înregistreze deficite comerciale în schimburile cu partenerii din UE, iar
administra ia sa fiscal va continua s fie relativ ineficient , alegerea unui sistem de
compensare “macro”, bazat mai ales pe date de produc ie i consum, îi va fi a priori mai
favorabil.
Politica comercial comun
În multe domenii unde România este concuren a direct a rilor ter e, interesele
na ionale ar fi mai bine servite dac gradul de protec ie fa de ter i ar fi înalt, deci ea nu
are de câ tigat de pe urma unui proces de decizie în care capacitatea de „blocaj” a
statelor membre este îngr dit . O op iune strategic cu implica ii tactice favorabile este
aceea a opozi iei fa de extinderea sferei competen elor exclusive ale Comunit ii în
domeniul politicii comerciale comune. Extinderea prerogativelor Parlamentului
European ar putea fi favorabil României, gra ie receptivit ii deosebite fa de
solicit rile pentru ridicarea exigen ei standardelor de mediu i sociale pe plan
interna ional. României i-ar fi favorabile asemenea m suri pentru c , în calitate de Stat
Membru, ea trebuie oricum s se conformeze unor standarde exigente, iar dac unele
similare s-ar extinde i asupra altor ri s-ar produce o deturnare de fluxuri comerciale în
favoarea sa. În fine, deoarece deciziile Consiliului în materie de politic comercial se iau
în cadrul Consiliului Afaceri Generale, un transfer al competen elor interne în materie de
politic comercial la Ministerul Afacerilor Externe ar fi extrem de util deoarece ar
permite dep irea unui deficit de coordonare care este mult mai prezent în administra ia
public româneasc decât în multe state membre ale UE.
Reforma institu ional la nivelul Uniunii Monetare
Deciziile privind extinderea Uniunii Monetare vor depinde de interesele vechilor membri
vis-a-vis de efectele extinderii. O problem important survine datorit faptului c noii
membri din Europa central i de Est vor continua s aib rate de cre tere economic
semnificativ mai mari decât vechii membri, iar in consecin l rgirea Eurosistemului va
face din ce în ce mai complicat implementarea unei politici monetare comune. Aceea i
problem se pune îns si pentru statele candidate la Uniunea Monetar , cu atât mai mult
cu cât va fi dificil ca acestea s respecte criteriile de convergen pe fondul parcurgerii
unor reforme structurale semnificative. Procesul de integrare, ce implic liberalizarea
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pre urilor i ajust ri structurale, va rezulta inevitabil în presiuni infla ioniste i cre terea
deficitelor bugetare în faza premerg toare ader rii.
Reforma institu ional la nivelul bugetului UE
În ultimii ani i cu prec dere în urma votului negativ la cele dou referendumuri asupra
Constitu iei Europene, a devenit evident c bugetul UE nu mai reflect realit ile actuale
i nici obiectivele strategice ale Uniunii. Ca urmare s-a ajuns la o concluzie cvasiunanim asupra necesit ii unei reforme bugetare dar aceasta va fi extrem de dificil atâta
vreme cât decizia în acest sens este luat în urma negocierilor interguvernamentale din
cadrul Consiliului European, unde reprezentan ii statelor membre sunt preocupa i în
primul rând de interesul na ional i implicit de soldul net al contribu iilor lor la bugetul
european. UE nu va putea dispune de un buget adecvat atâta timp cât decizia asupra
acestuia nu va fi luat prin co-decizie, între Parlament i Consiliu, pe baza unei propuneri
cu valoare de lege din partea Comisiei.
Solu ia cea mai vehiculat este ca decizia în materie de volum total al contribu iilor s -i
revin Consiliului, dar Parlamentul s decid alocarea acestora pe capitole de cheltuieli.
O alt schimbare necesar i care nu ar necesita modific ri ale Tratatului ar fi
sincronizarea perioadei de referin
a Perspectivelor Financiare cu legislatura
Parlamentului în a a fel încât s se înt reasc leg tura între deciziile asupra bugetului i
rezultatele alegerilor europene. Pe termen scurt România nu va fi afectat de eventualele
evolu ii în ceea ce prive te reforma institu iilor ce stau la baza bugetului comunitar, ceea
ce înseamn c singurele modific ri ce pot ap rea vor fi la nivelul sumelor alocate în
perioada post aderare.
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STUDIUL 9. Analiza i evaluarea evolu iilor în plan economic,
social, legislativ si institu ional în cazul noilor state membre ale
Uniunii Europene
Intrarea noilor state membre în Uniunea Europeana la 1 mai 2004 a fost simultan un
proces istoric i – pentru majoritatea acestor ri – punctul culminant al unei tranzi ii
economice care a început în 1989, odat cu pr bu irea vechiului sistem socialist. De i
ponderea economic a noilor state membre luate în ansamblu este înc mic prin
compara ie cu UE -15, dinamica de cre tere, ritmul în care se desf oar reformele
interne i dorin a de a stinge diferen a de venit (si de nivel de trai) fa de restul UE
genereaz cu siguran un impuls cheie pentru dezvoltarea economic viitoare în Europa.
Acest studiu con ine dou sec iuni distincte din punct de vedere metodologic, având drept
scop evaluarea schimb rilor economice, sociale i legislative din noile state membre în
cele dou perioade situate înainte i dup momentul ader rii. Abordarea din prima
sec iune utilizeaz o analiz comparativ între statele membre, vizând obiectivele de pre
i post-aderare ale acestora precum i m surile luate în scopul atingerii acestor obiective.
Cea de-a doua sec iune prezint , utilizând aceea i abordare comparativ , câteva din
diversele politici de nivel macro implementate de c tre NSM pe parcursul celor dou
etape men ionate mai sus, i indic poten iali factori de risc în acest proces de extindere.
Concluziile se refer la principalele efecte pe termen scurt i mediu pe care integrarea lea avut, le are i le va avea asupra NSM ( i asupra UE ca întreg, acolo unde exist date
disponibile). Se fac, în anumite cazuri, câteva recomand ri privind oportunitatea prelu rii
exemplelor de bun practic în setul de m suri de politic social-economic pe care
România îl va implementa curând pe parcursul propriului s u proces de aderare.
Studiul începe prin a analiza pozi ia comparativ pre i post-aderare în NSM:
condi iile i constrângerile de pre-aderare sunt prezentate in prima sub-sec iune, în timp
ce dezvoltarea recent de dup momentul extinderii este tratat în cea de-a doua subsec iune, care reprezint , de asemenea, o privire general extensiv din trei unghiuri
distincte: latura economic , dimensiunea social i cadrul legislativ-institu ional. În
scopul compar rii strategiilor de pre-aderare adoptate de c tre diverse NSM, analiza se
focalizeaz pe trei aspecte majore: factorii ini iali (sau condi iile de pornire); strategiile
de negociere si setul de politici de integrare propus; propriile evalu ri ale tarii privind
drumul parcurs c tre zona Euro.
Principalele rezultate ale evalu rii economice sunt interpretate apoi într-o analiz de tip
SWOT la nivelul celor 8 noi state membre foste ri de tranzi ie, consolidat printr-o
analiz similar a studiilor de caz (Polonia i Ungaria). Concluziile care au rezultat – cel
pu in pe parcursul etapei intermediare a studiului – sunt:
1. L rgirea UE cu un num r de zece noi state membre nu a produs nici-o perturba ie
major în func ionarea economiei Uniunii Europene în structura ei anterioar i nici la
nivelul fiec rei economii NSM considerat separat.
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2. Participarea iminent i – în unele cazuri – de facto a NMS la ERM II a reprezentat
factorul cel mai important în macro-stabilizarea acestor economii, în înt rirea
disciplinei fiscale i în aducerea infla iei sub control.
3. Pia a for ei de munc în NSM nu a fost martora unor schimb ri majore, demonstrând
o anume iner ie la varia iile importante ale altor indicatori din economie i din
societate în general.
4. L rgirea UE cu zece state noi membre a impulsionat comer ul exterior între aceste
state i comer ul acestora cu UE-15. În acela i timp, urmare a impactului resim it ca
urmare a intr rii în Pia a Unica pe linia presiunilor concuren iale i a exploziei cererii
interne în NS, importurile lor au crescut in ritmuri superioare exporturilor in
majoritatea cazurilor, deteriorând semnificativ deficitele comerciale si – cu prec dere
- pe cele de cont curent.
5. Fondurile structurale transferate c tre NSM dinspre UE au permis revigorarea
investi iilor, facilitând modernizarea i extinderea re elelor infrastructurale. De
asemenea, dezvoltarea calitativ a capitalului uman a fost catalizat de o parte
important a acestor fonduri. Cu toate acestea, eficien a aloc rii i utiliz rii acestor
fonduri nu a fost egal în toate statele membre, iar efectele pe termen lung pot fi
foarte diferite în func ie de categoria de fonduri i ponderea acesteia i în func ie de
capacitatea de absorb ie a statului care gestioneaz fondurile.

6. De i sunt privite în general ca o barier în func ionarea liber , concuren ial a unei

pie e i nepermise de cadrul Tratatului CE, ajutoarele de stat sunt autorizate a fi
acordate în scopuri conducând la dezvoltare sustenabil , în condi ii de corectare a
unor deficien e intrinseci ale pie elor. Cu prec dere, politica UE privind ajutoarele de
stat, dup extinderea din 2004, s-a orientat c tre corectarea acestor distorsiuni ale
pie elor în domenii precum inova ia, economia cunoa terii sau protec ia mediului.

Evaluarea social ia în considerare modul specific de tratare a politicilor sociale în cadrul
UE, care, fara sa impun vreun model, las statelor independenta de a-si alege propriile
mecanisme de protec ie sociala. Singura posibila constrângere care ar fi putut sa apar in
timpul procesului de negociere este cerin a de coordonare intre politicile sociale ale NSM
si UE-15, datorata necesita ii de a se asigura, la sfâr itul procesului de extindere,
condi iile de libera circula ie a persoanelor in interiorul UE.
In evolu ia mecanismelor de protec ie social din NSM (in special in cazul fostelor tari de
tranzi ie) anterior si pe parcursul integr rii in UE, au fost identificate trei perioade
principale. Prima perioada se refera la momentul ini ial al tranzi iei, când reformele de
pia necesare au dezmembrat vechiul sistem de tip socialist iar declinul nea teptat al
resurselor financiare a adus aproape toate balan ele de sistem social pe pozi ii negative
(exceptând Slovenia). Cea de-a doua perioad a fost perioada de restructurare
institu ionala, sub multe alte constrângeri financiare, care a dus la nesiguran a in g sirea,
de la început, a unei solu ii bune si la gre eli in stabilirea cadrului social care s-au dovedit
a fi greu de corectat ulterior. A treia perioada coincide cu perioada de pre-aderare, de
cre tere economica ridicata, si a oferit multor tari (cel pu in celor care nu erau
mo tenitoare ale vechiului sistem de protec ie sociala de tip rusesc) posibilitatea de a
adopta noi seturi de politici sociale, multe dintre acestea mai bine concepute pentru a face
fata provoc rilor procesului de integrare in UE (unele au fost bazate pe exemple de buna
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practica din statele membre ale UE-15). Cele doua tendin e majore remarcate sunt
reducerea graduala a rolului statului in finan area si gestionarea sistemului de protec ie
sociala, pe de o parte, si separarea institu ionala a bugetelor destinate diverselor categorii
de protec ie sociala, pe de alta parte.
Analiza principalilor indicatori sociali pentru NSM, la momentul extinderii UE din 2004,
confirma urm toarele concluzii:
1. Apartenen a la Uniunea European nu impune un anume model de abordare a
politicilor sociale, ci las statului membru posibilitatea alegerii propriului mecanism
de protec ie social .
Tendin ele principale care s-au f cut sim ite înc de la mijlocul anilor ’90, s-au amplificat
i adâncit, i anume:
- Retragerea treptat a statului din activit ile de protec ie/securitate social : eliminarea
mai multor tipuri de subven ii pe bunuri i servicii de baz , privatizarea i marketizarea
unei p r i din serviciile de s n tate i alte asigur ri sociale i încurajarea activit ii
asocia iilor neguvernamentale;
- Separarea institu ional a bugetelor de asigur ri sociale: bugetul de asigur ri sociale
este separat de bugetul de stat, fondurile de pensii sunt separate de bugetele de asigur ri
de s n tate, politica de securitatea social este implementat de un num r de organisme
independente iar puterea i responsabilit ile institu iilor administra iei locale au fost
l rgite.
2. Reformele introduse în etapa pre-aderare de c tre guvernele NMS au urm rit s
elimine monopolul de stat, s stimuleze cre terea num rului de furnizori de servicii, i
s descentralizeze administra ia sistemului. Ele s-au implementat pe fondul unei
cre teri reale si nominale a cheltuielilor pentru protec ie social , care s-a manifestat
atât în termeni absolu i, cât i relativi (pondere în PIB).
3. Se manifest o tendin de concentrare a politicilor sociale din noile state membre
c tre obiectivele pe termen scurt, îndeosebi omaj. Totu i, multe dintre aceste ri
aloc ponderi mai mari educa iei decât media EU-15, ceea ce promite convergen în
viitor. Pe de alt parte, sectorul s n tate r mâne una dintre problemele dificile de
rezolvat pe termen scurt, mediu i lung.
4. Transferurile sociale în rile noi membre ale UE tind s apropie nivelurile de s r cie
de cele medii din UE-15 ca i între ele. De asemenea, ponderea în total popula ie a
p turii aflate sub risc de s r cie este mai mic , fapt care se datoreaz i veniturilor
generale medii mult mai mici in NMS decât in UE-15.
Evaluarea institu ional i legislativ începe prin punerea în eviden a unui paradox: de i
aderarea presupune – cu unele excep ii bine specificate – ca aquis-ul communautaire a
fost în mare m sur absorbit de c tre noile state membre, exista înc un drum lung de
parcurs în vederea implement rii tuturor m surilor i aspectelor tehnice pe care le implic
legisla ia. Mai mult, procesul de armonizare legislativ nu se opre te la momentul exact
al ader rii, ci este un proces continuu de transfer reciproc de cunoa tere i bune practici.
Studiul men ioneaz , de asemenea, principalele dou principii pe care se bazeaz în UE
procesul de armonizare legislativ , anume efectul direct – care permite aplicarea unei legi

39

Institutul European din Romania – Studii de impact (PAIS III)
UE chiar daca aceasta nu are inca echivalent in cadrul legislativ al statului membru – si
principiul suprema iei legii UE, in mod special in cazul unui conflict de legisla ie.
Principalele concluzii sunt prezentate mai jos:
1. In contextul dezbaterii despre experien a noilor state membre in implementarea
acquis-ului comunitar este necesara distinc ie intre transpunerea acquis-ului si
aplicarea acestuia – aceasta din urma sarcina revenind atât institu iilor administrative
cat si instan elor judec tore ti na ionale, rolul acestora din urma fiind esen ial.
2. Comisia European este îndrept it s controleze i s monitorizeze procesul de
armonizare legislativ . Exista cel pu in opt metode distincte de control, dar cea
preferata de ambele p r i este realizarea Rapoartelor Anuale privind Monitorizarea
Aplic rii Legii Comunitare.
3. Cele 25 state membre ale Uniunii Europene înregistreaz în anul 2005 un deficit de
1,9 % în transpunerea directivelor Pie ei Interne, comparativ cu 7,1 % în anul 2004.
Noile state membre au înregistrat performan e superioare în aceast direc ie,
comparativ cu UE-15, de i au avut de absorbit întregul acquis comunitar într-un timp
mai scurt. Ele prezint întârzieri mai mici in transpunerea legisla iei UE pe plan intern
decât vechile state membre ale UE.
Evaluarea legislativ i institu ional se refer , de asemenea, la cazurile procedurilor de
sanc ionare care au fost ini iate pentru NSM înaintea ader rii i/sau sunt în desf urare la
momentul actual, legate de înc lcarea de c tre aceste tari a legii
UE/regulamentelor/obliga iilor. Rezultatele analizei fac posibila punerea in evidenta, pe
baza experien ei grupului de 10 state membre care tocmai s-au al turat UE, a
principalelor domenii de conflict sau întârziere în transpunere; acestea domenii sunt
protec ia mediului, pia a intern , politicile fiscale, bugetul, precum i energia i
transportul. Aceasta poate fi o informa ie extrem de important pentru factorii de decizie
din România, pe parcursul procesului de stabilire a priorit ilor pentru deciziile i
m surile ce trebuie luate pe termen scurt i mediu.
4. În ceea ce prive te rolul instan elor judec tore ti na ionale în aplicarea acquis-ului,
trebuie subliniat sprijinul esen ial pe care aceste instan e îl ob in in îndeplinirea
acestei sarcini din partea Cur ii Europene de Justi ie, prin intermediul procedurilor de
referin a preliminare.
5. Reformele întreprinse in noile state membre ale UE in perspectiva consolid rii
capacit ii instan elor judec tore ti pentru îndeplinirea sarcinilor legate de aplicarea
acquis-ului s-au multiplicat ca num r si ca arie de acoperire sociala in anii
premerg tori extinderii UE.
În ceea ce prive te integrarea în zona Euro si constrângerile macro se analizeaz , intro manier comparativ , perspectiva economiilor NSM la nivel macro, pornind de la
restric iile impuse de viitorul parcurs al acestora c tre zona Euro si de la modul in care
principalele criterii de atingere a obiectivelor ERM II au modelat in ultimii ani politicile
economice.
Principalele condi ii macroeconomice de stabilitate din primul capitol nu sunt reiterate, ci
se adopta, pe parcursul procesului de evaluare, un alt mod de abordare. Evaluarea
realiz rilor NSM in atingerea intelor de stabilitate se face luând in considerare – într-o
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manier dinamic – evolu ia a tept rilor (prognozelor) privind ace ti indicatori i
comparând previziunile cu valorile reale. Mesajul principal dedus este acela c noile
state membre ale UE au terminat anul 2004 i au început 2005 cu performan e
macro-economice mult mai bune decât a tept rile anterioare ale majorit ii
anali tilor i deciden ilor politici.
Rezultatele ofer un mesaj concludent privind efectele post-integrare asupra economiilor
NSM. Temerile expuse anterior momentului integr rii celor zece NMS nu s-au dovedit
justificate, in linii generale. In cazul cre terii produsului intern brut, al cre terii
productivit ii muncii, al infla iei si al ratei dobânzii pe termen lung si al deficitului
bugetar, prognozele Comisiei Europene precum si estim rile guvernelor NMS exprimate
in Rapoartele de Monitorizare au fost pesimiste prin compara ie cu rezultatele efective
macro-economice înregistrate la sfâr itul lui 2004. In cazul ratei omajului nu au existat
varia ii semnificative nici fata de prognoze, nici in raport cu nivelurile acesteia in anii
anteriori. S-a observat in schimb o deteriorare cvasi-generalizata a deficitelor comerciale
si de cont curent, atât fata de nivelurile anterioare, cat si fata de prognoze.
Toate noile state membre UE si-au exprimat dorin a expresa de a intra in mecanismul
european de curs de schimb ERM II cu scopul final de a se integra cat mai rapid cu
putin în zona EURO. ase dintre cele zece state deja s-au aliniat acestui mecanism –
Estonia, Lituania, Letonia, Slovenia, Cipru si Malta – si spera sa adere la zona EURO
înainte de 2009-2010. Celelalte patru state, nu întâmpl tor i cele mai mari dintre cele
zece NSM, întâmpina anumite dificult i în îndeplinirea condi iilor cerute de participarea
la ERM si, drept urmare, au previzionat momente pu in întârziate fa de celelalte ri
pentru alinierea la standardele cerute. In cazul Ungariei i Republicii Cehe, au fost deja
anun ate întârzieri suplimentare generate de deraierile ap rute în politicile bugetare,
fiscale i în managementul infla iei.
In pofida unor nerealiz ri manifestate în cazul unora dintre statele membre, cum ar fi
supra-înc lzirea macro-economic care a indus scurte pusee infla ioniste si a rezultat intro infla ie medie a zonei mai mare in 2004 decât in 2003, sau men inerea unor deficite
bugetare relativ mari in raport cu produsul intern brut, compara ia intre performantele
efectiv ob inute si prognozele anterioare demonstreaz cifre ale infla iei mai mici decât
a tept rile anterioare în cazul tuturor NSM (cu excep ia Letoniei i Poloniei) i ponderi
ale deficitului bugetului consolidat in PIB mai mici decât cele a teptate (ce excep ia
Ungariei si Sloveniei). Cumulate cu rezultatele spectaculoase in sfera cre terii
economice, aceste performante au dus la sc derea globala a datoriei publice in NMS,
ceea ce ofer speran e intr-o tranzi ie f r probleme c tre zona EURO. Concluzia este ca,
indiferent de momentul exact la care aceste state vor intra in zona EURO i independent
de reglement rile care vor guverna func ionarea acestei zone monetare în acel moment,
noile state membre resimt deja si vor resim i in continuare beneficiile transparen ei
crescute la nivelul bugetelor lor publice, ale procesului de intire a infla iei sau de fixare a
cursului de schimb fa de moneda european . Dezvoltarea recent , începând din 2005,
dovede te c în unele cazuri (Lituania, Estonia, Slovenia) rile au putut s - i urmeze
propriul set de obiective pentru intrarea în zona Euro la momentul dorit, în timp ce în alte
cazuri (Republica Ceha, Ungaria) exist tot mai multe semne privind o posibil cerere de
amânare a momentului de adoptare a Euro, datorit unor deraieri fiscale i financiare
anterioare i ulterioare anului 2004.

41

Institutul European din Romania – Studii de impact (PAIS III)
Analiza se încheie cu concluzii privind ansamblul economiei Uniunii Europene in
componenta extinsa, de dup 1 mai 2004. UE a avut de câ tigat si de pierdut in momentul
integr rii noilor state membre. A câ tigat în putere economic , social , cultural i
politic în termeni absolu i. Se îndreapt c tre edificarea unor re ele infrastructurale si
supra-structurale omogene la nivelul întregului continent (incluzând infrastructuri
financiar-bancare, de comunica ii - informa ionale, de transporturi, etc.). Dar a pierdut
pu in in termeni de eficienta medie, de productivitate medie, de stabilitate macroeconomica, mai ales pe termen scurt. A pierdut un pic din flexibilitatea for ei sale de
munca, si a a relativ redusa comparativ cu alte economii puternice ale lumii. Pe termen
lung insa, autorii studiului spera sa fi demonstrat ca este greu sa fie eviden iate prea multe
domenii in care extinderea sa produc efecte negative. Poate posibila specializare a
comer ului intra-comunitar! Sau poate extensia c tre estul continentului a bulei preturilor
imobiliare! Sau poate fric iunile inter-state care se pot permanentiza inducând sc derea
credibilit ii visului pan-european! Majoritatea semnalelor culese imediat dup extindere
conduc totu i c tre a tept ri deosebit de optimiste: 300 de mii noi locuri de munca in
noile state membre in urm torii câ iva ani; un ritm de convergenta nominala si reala
superior prognozelor anterioare; o disciplina fiscala si bugetara crescuta; o moneda unica
cu anse mari de a deveni valuta principala a lumii in decada urm toare; o armonizare
legislativa mai rapida decât înainte de extindere; un climat social de protec ie sporita a
cet eanului, acesta bucurându-se de o mobilitate crescuta in interiorul spa iului
european. In final, anse m rite de cre tere sustenabila a unui sistem comun socialcultural-politic si economic!
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