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Rezumat 

Fondurile structurale sunt o parte integrantă a politicilor Uniunii Europene. Acestea 

contribuie la punerea în aplicare a politicilor regionale, sociale sau agricole în ţările 

membre. Intervenţiile fondurilor structurale joacă un rol crucial în îmbunătăţirea 

coeziunii sociale şi economice a Uniunii Europene. O atenţie aparte se acordă 

fondurilor structurale aferente regiunilor Obiectiv 1, care au rămas în urmă în ceea ce 

priveşte PIB-ul lor pe cap de locuitor. Valoarea acestui indicator este mai mică de 75 

la sută din media Uniunii Europene. Suma de investiţii, care este finanţată prin 

fondurile structurale de la Uniunea Europeană este substanţială şi, prin urmare, 

legislaţia acesteia impune evaluarea fondurilor structurale. 
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Clasificarea JEL: G32, N14, F21, O47 

 

1. Introducere 

 

În jurul anului 2005, Consiliul European a luat decizia de relansare a Strategiei de la 

Lisabona concentrându-se pe un nou obiectiv: "creştere economică şi crearea de locuri de 

muncă", antrenând în acest proces resurse naţionale şi europene. În acest sens, statele membre 

au trebuit să dezvolte un Program Naţional de Reformă, care a stabilit domeniile specifice 

care, din perspectiva lor, au nevoie de îmbunătăţiri. Cu aceste recomandări, ghidurile 

Strategice Comunitare au fost adoptate oficial în 2006. Stabilirea priorităţilor pentru noua 

generaţie de programe privind Politica de Coeziune, proiectul prevede viitoarele programe 

privind Politica de Coeziune pentru a viza resursele pe trei priorităţi (Bachtler şi McMaster, 

2007): 

 îmbunătăţirea atractivităţii statelor membre, regiunilor şi oraşelor;  

 încurajarea inovării, antreprenoriatului şi a creşterii economiei bazate pe cunoaştere; 

 crearea de noi locuri de muncă. 

Mai mult, statele membre au fost invitate să proiecteze Cadrul Strategic Naţional de 

Referinţă (CSNR) bazat pe o analiză aprofundată a disparităţilor de dezvoltare, a punctelor 

slabe şi a potenţialului regiunilor, având în vedere obiectivele Agendei de la Lisabona. Acest 

lucru va servi ca punct de referinţă pentru programarea fondurilor (Decizia Consiliului 

2006/702/CE). Astfel, pot fi identificate sapte tipuri de obiective de dezvoltare printre 

strategiile naţionale ale statelor membre. Cu toate acestea, ele pot fi grupate în trei categorii 

principale, reflectând eligibilitatea ţărilor pentru Fondurile de Coeziune (Bachtler şi 

McMaster, 2007): competitivitate regională şi strategiile de angajare (accentul principal este 

pus pe inovaţie şi antreprenoriat calitativ), strategii mixte (se referă la o combinaţie între 

Convergenţă şi Competitivitate Regională, care determină statele membre să sprijine atât 

creşterea economică, ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea durabilă, precum şi inovarea, 

tehnologia, formarea profesională şi antreprenoriatul) şi strategii de convergenţă 

(angajamentul general prevede investiţiile publice, dezvoltarea infrastructurii, formarea de 

resurse umane şi îmbunătăţirea calităţii mediului). 
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2. Rolul fondurilor structurale în Uniunea Europeană 

 

2.1. Disparităţile privind extinderea şi veniturile 

 

Extinderea implică o creştere bruscă a inegalităţilor veniturilor în UE. În medie, NSM au 

venituri pe cap de locuitor (măsurat în paritatea puterii de cumpărare), care sunt puţin peste 

40% din media UE (Fig. 1). Inegalităţile regionale sunt de asemenea importante în noile state 

membre, în special în Polonia, Slovacia, Ungaria şi Republica Cehă (în Bulgaria şi România). 

 

Figura 1: Diferenţele de venituri în anul 2000 

 (PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare, UE-15 = 100) 
Sursa: Coricelli (2004) 

 

Aceste diferenţe mari de venituri durează o perioadă lungă de timp. Folosind regresii 

standard de creştere economica, se poate deduce durata de timp necesară pentru ca veniturile 

din noile state membre să conveargă la media UE. Dacă facem abstracţie de Slovenia, care are 

venitul pe cap de locuitor de peste 70% din media UE, pentru celelalte NMS convergenţa va 

dura mai mult de 30 de ani. UE trebuie să fie pregătită pentru a trăi o perioadă lungă de timp 

cu o Uniune mult mai eterogenă şi să fie dedicată în găsirea unor mecanisme pentru a 

accelera convergenţa. 

 

2.2.Fondurile Structurale, convergenţă şi coeziune 

 

Atunci când vorbim despre disparităţile regionale din UE ar putea fi util să amintim câteva 

cifre izbitoare. În UE (înainte de extindere) 25% din populaţie trăia cu venituri pe cap de 

locuitor sub 75% din media UE. Valoarea comparabilă pentru SUA este de doar 2%. Privind 

la alţi indicatori de disparităţi regionale, cum ar fi rata şomajului, ar oferi o imagine similară. 

Acest lucru indică faptul că problema inegalităţilor regionale este foarte gravă în UE. De 

asemenea, indică faptul că factorii de producţie, în special pieţele forţei de muncă au tendinţa 

de a lucra mult mai puţin eficient în UE. Persistenţa în diferenţele de venituri mari în 

regiunile din aceeaşi ţară este un semnal de mobilitate scăzută a forţei de muncă în regiuni. 
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Reforma fondurilor structurale implementate în 1989 a fost determinată de obiectivul de 

favorizare a coeziunii în cadrul UE, prin subvenţionarea proiectelor de investiţii în regiunile 

sărace.În cuvintele lui Jacques Delors, politicile UE s-au bazat pe trei piloni principali: 

"Concurenţa care stimulează, cooperare care întăreşte, solidaritatea care uneşte".Fondurile 

structurale sunt un instrument principal pentru al treilea pilon.Ideea principală din spatele 

unor astfel de politici, care să conducă la o concentrare a fondurilor structurale pentru 

regiunile mai puţin favorizate, a fost că proiectele finanţate de UE ar stimula o creştere în 

regiunile mai sărace, stimulând convergenţă şi, astfel, coeziune. O astfel de convergenţă 

a fost considerată un canal pentru creşterea coeziunii în cadrul UE. Fondurile structurale 

funcţionează într-un context mai larg al politicii regionale de state-naţiune,astfel că aceste 

fonduri sunt considerate un mecanism pentru a "uni Europa". Regiunile beneficiare pot tinde 

să aibă o atitudine pro-UE dacă fondurile structurale determina o creştere mai rapidă şi 

bunăstare mai mare. Cu toate acestea, de îndată ce aceleaşi regiuni riscă să fie excluse de 

la fondurile UE, din cauza accesului regiunilor noi şi mai sărace, atitudinea pro-UE dispare şi 

protecţia intereselor lor specifice domina. De fapt, aceste regiuni pot influenţa guvernele lor 

naţionale pentru a se opune la o realocare de fonduri în cadrul unei Uniuni Europene extinse. 

Acest lucru nu este un exemplu abstract, ci reflectă ceea ce s-a întâmplat cu expansiunea. 

Acest lucru trebuie avut în vedere deoarece induce coeziunea şi identifica rolul pozitiv al UE. 

Pe de altă parte, problema cea mai importantă cu fondurile structurale este că nu se ştie clar 

dacă acestea sunt în măsură pentru a favoriza convergenţa. Efectele fondurilor structurale 

privind convergenţa între regiunile UE nu sunt încurajatoare. În ciuda evaluări pozitive de 

către Comisia Europeană (în rapoartele sale privind coeziunea economică şi socială), există 

puţine dovezi solide că fondurile structurale au incurajat convergenţa între regiunile UE. Cele 

mai multe studii au arătat că, în ultimii 15 ani a existat convergenţa intre ţările UE, dar nu 

convergenţă între regiunile din interiorul fiecărei ţări. 

Neglijarea acestei distincţii conduce la concluzia greşită privind accelerarea procesului de 

convergenţă între regiunile UE după reforma fondurilor structurale. Analizand efectul de 

convergenţă naţională, s-a demonstrat că nu există o convergenţă semnificativă la nivel 

regional (Puga (2002), Boldrin şi Canova (2001)).   Un exemplu simplu poate fi util pentru a 

ilustra rezultatele. Voi lua în considerare o ţară săracă şi media UE. Ţara A, o ţară săracă are 

două regiuni, una bogată şi una săracă.Venitul pe cap de locuitor al ţării A este de 80% din 

media UE, ca urmare a mediei de 90% a regiunii bogate şi 70% a celei sărace. 

 

Venitul pe cap de locuitor % din media Uniunii Europene 

 Înainte După 

Ţara A 80 88 

- Regiunea 1 70 77 

- Regiunea 2 90 99 

Media Uniunii Europene 100 100 

Tabel 1: Un exemplu de convergenţă naţională şi divergenţă regională 
Sursa: Coricelli (2004) 

 

În urma transferurilor de la Fondurile Structurale, ţara A creşte mai repede decât media 

UE. Noua situaţie se caracterizează printr-o creştere în venit la 88% din media UE, 

determinată de creşterea la 99% în regiunea bogată şi 77% în regiunea săracă. 

Astfel, dacă nu se are în vedere rata naţională de creştere, se poate susţine că regiunea 1 

(săracă) "converge" deoarece veniturile sale au crescut în raport cu media UE. Cu toate 

acestea, exemplul nu arată o convergenţă reală, deoarece raportul dintre venitul din regiunea 
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1 si regiunea 2 din ţara A rămâne neschimbat. Exemplul arată un caz de convergenţă între 

naţiuni, dar nu între regiuni. 

Deşi dezbaterea privind măsurarea unei astfel de convergenţe între regiuni este încă 

deschisă, este corect să spunem că nu există dovezi convingătoare în favoarea convergenţei 

regionale. Astfel, ne punem întrebarea de ce fondurile structurale nu au reuşit să promoveze o 

astfel de convergenţă. Ar putea exista trei tipuri de motive: 

(I) selecţie proastă a proiectelor; (ii) finanţarea unor produse greşite (infrastructură, mai 

degrabă decât educaţia); (iii) efectele de scară: multe proiecte necesită un nivel minim 

pentru a fi eficiente. 

Aşa-numita "Geografie economică nouă" ar putea ajuta la explicarea persistenţei de 

inegalităţi regionale mari şi impactul limitat al fondurilor structurale la convergenţă. Ideea 

este că există mari avantaje. Acest lucru pare valabil în special pentru acumularea de capital 

uman. Politica de coeziune a fost menită tocmai pentru a contracara astfel de forţe de 

aglomerare. 

O indicaţie a avantajelor economiei de scală este dată de lipsa de complementaritate între 

investiţiile finanţate de UE şi investiţiile private. De exemplu, în Spania transferurile din 

fondurile UE pentru regiunea săracă din Estremadura au ajuns la 6% din PIB, în timp ce, în 

acelaşi timp, cele mai multe investiţii private străine au fost concentrate în zonele urbane din 

Madrid şi Barcelona. În general, succesul fondurilor structurale se observă atunci când 

acestea sunt îndreptate în domenii în care există potenţial de creştere şi, astfel, investiţiile 

private sunt atrase în zona respectivă. 

Acesta este un element cheie care explică, de exemplu, de ce fondurile structurale au avut 

un efect pozitiv în Irlanda, în timp ce acestea nu au produs nici un efect semnificativ în Italia 

de SUD. Pe parcursul perioadei 1991 - 2000 PIB-ul pe cap de locuitor în Irlanda a crescut de 

la 77% până la 116% din media UE, în timp ce în Sudul Italiei s-a diminuat de la 74% la 69%. 

În 1991, PIB-ul pe cap de locuitor în Irlanda a fost cu doar 4% mai mare decât în Sudul Italiei, 

în timp ce în 2000, în Irlanda, PIB-ul pe cap de locuitor a fost de 68% mai mare decât media 

din sudul Italiei. 

În timpul perioadei 1994-2001, regiunile din Obiectiv 1 din Italia au afişat o rată de 

creştere a PIB-ului pe cap de locuitor uşor mai mare decât cea a celorlalte regiuni din Italia 

(1,9% faţă de 1,8% pe an). Cu toate acestea, o astfel de creştere mai mare a PIB-ului pe cap 

de locuitor s-a datorat în întregime creşterii diferite a populaţiei în cele două grupuri de 

regiuni. În regiunele din Obiectiv 1 populaţia a stagnat (rata de creştere zero), în timp ce în 

non-regiunile Obiectiv 1 populaţia a crescut la o rată medie de 0,3% pe an. 

Performanţa de muncă s-a inrăutatit în regiunile Obiectiv 1, ca urmare a creşterii ocupării 

forţei de muncă cu 0,3% pe an, comparativ cu 1,2% pe an în celelalte regiuni. Aceste diferite 

ale populaţiei şi dinamica ocupării forţei de muncă ar trebui luate în considerare în evaluarea 

convergenţei. Ajustarea acestor factori conduce la concluzia că regiunile din Obiectiv 1 s-au 

comportat foarte prost în perioada 1994-2001. 

O alta explicaţie este că proiectele finanţate din fondurile structurale au fost prea 

dispersate. Există efecte de scară importante, în special pentru investiţii în infrastructură. Este 

surprinzător faptul că, exceptie fiind Luxemburg şi Danemarca, fiecare ţară din UE are cel 

puţin o regiune care a primit fonduri în cadrul obiectivului 1. 

În plus, faţă de problemele de eficienţă, există problema de echitate. În prezent, aproape 

jumătate din fondurile structurale merg spre ţările cu PIB pe cap de locuitor mai mare decât 

media UE. După extindere, distribuirea fondurilor între vechile şi noile state membre va fi de 

50-50, în ciuda diferenţelor uriaşe de venit dintre cele două grupuri de ţări. 

Cei care apără sistemul actual de alocare a fondurilor structurale susţin că acestea au 

stimulat o creştere economică şi îmbunătăţirea guvernanţei la nivelul administraţiei locale. În 

timp ce acest punct de vedere ar putea avea unele elemente de adevăr, este totuşi discutabil că 
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guvernarea la nivel local s-a îmbunătăţit. O birocraţie condusă de obiectivul principal de a 

maximiza fondurile primite de la UE a crescut, cu costurile potenţiale ridicate, care vor afecta 

bugetele locale în viitor. 

Pentru a aborda atât aspectele de eficienţă şi echitate, se favorizează o "naţionalizare" a 

alocării de fonduri structurale. 

În ceea ce priveşte eficienţa, alocarea către naţiuni, mai degrabă decât catre regiuni va 

avea trei avantaje principale. În primul rând, utilizarea de fonduri structurale va fi parte a 

politicii regionale de ansamblu a naţiunilor. În al doilea rând, adiţionalitatea va fi gestionată 

mai eficient la nivel central. În al treilea rând, s-ar fi aplicat principiul subsidiarităţii. 
Utilizarea fondurilor UE pentru a finanţa proiecte, pe care statul nu le poate finanţa, ar fi mult 

mai frecvente decât în prezent. Într-adevăr, regiunile pot beneficia de stimulente pentru a 

realiza proiectele finanţate de UE, deoarece acestea nu simt în mod direct "constrângerile 

bugetare" impuse de cerinţa de co-finanţare. Într-adevăr, regiunile pot coopera cu bugetul 

central pentru a acoperi co-finanţarea. Că fondurile ar merge la ţările sărace, mai degrabă 

decât în regiunile sărace, este mult mai probabil deoarece fondurile vor merge la proiecte pe 

care ţara respectivă nu le poate finanţa pe cont propriu. 

În ceea ce priveşte capitalurile proprii, este clar că atâta timp cât există state naţionale din 

UE, nu este corect să aibă o distribuţie a fondurilor, care nu este proporţională cu diferenţele 

de venit între naţiuni. 

Decizia cu privire la plafonul de 4% din PIB la transferurile UE pentru noile state membre 

este, de asemenea, incorectă. Într-adevăr, având în vedere PIB-ul mult mai mic pe cap de 

locuitor în noile state membre, acest plafon v-a determina ca transferurile UE pe cap de 

locuitor să fie mai mari în state membre vechi şi mai bogate (Weise, 2002). 

Principiul subsidiarităţii (articolul 5 al Tratatului Uniunii) prevede că intervenţia Uniunii 

este justificată numai în cazul în care statul respectiv nu este capabil pe cont propriu de a 

atinge obiectivul stabilit. O interpretare corectă a acestui principiu ar putea sugera că în 

alocarea fondurilor UE, venitul pe cap de locuitor al unei regiuni nu poate fi considerat 

independent de venitul statului căreia îi aparţine regiunea. 

 Ar fi mai înţelept a se proiecta o nouă structură de ansamblu a bugetului, mai degrabă 

decât a se lăsa loc pentru decizii şi compromisuri in ultimul minut. 

 

3. Concluzii 

 

Uniunea Europeană şi predecesorii săi, înregistrează peste 50 de ani de existenţă, 

constituind o dezvoltare majoră. Uniunea Europeană, a pornit iniţial de la 6 membrii fondatori 

şi a ajuns până la 28 de membri în iulie 2013. Între ţările membre individuale se consideră că 

există diferenţe majore. Prin urmare, UE încearcă să reducă aceste diferenţe şi să consolideze 

statutul şi performanţa UE ca un întreg. Aceasta se realizează, în principal, datorită faptului că 

toate politicile trebuie să se împace cu tendinţele actuale şi schimbările în economia mondială 

şi europeană, în scopul de a atinge obiectivele propuse. 

Anual, UE îşi propune ca prin mijloacele pe care le deţine să sporească eficienţa şi 

eficacitatea. Prin intermediul fondurilor structurale se poate dezvolta în mod eficient orice 

regiune sau sector agricol. Astfel, aceste politici au suferit mai multe modificări, care au un 

impact asupra fondurilor structurale. Principalele modificări pot fi clasificate ca: 

 Fondurile structurale au atras mai multe ţări decât în perioada precedentă, în anii 

2004 - 2006 au fost de 25 de state membre, iar în prezent sunt 28 de ţări; 

 Un număr mai mare de ţări au beneficiat de Fondul de coeziune. La început au fost 

doar 4 ţări (Spania, Portugalia, Irlanda şi Grecia), pentru ca ulterior numărul lor să 

crească, datorită extinderii din 2004 pentru a include noi ţări din Europa Centrală şi 

de Est, care au condus la necesitatea de a creşte finanţarea în acest fond; 
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 Noi principii ale politicii agricole comune pun accent pe domeniul politicii sociale; 

 Schimbări la obiectivele politicii regionale - acelaşi număr, dar acestea pun accent 

pe beneficiile directe care decurg din fondurile structurale. Beneficiile reale pe 

termen lung ale fondurilor structurale sunt dovedite a fi asociate cu modul în care 

fiecare economie (regiune) răspunde oportunităţilor care apar în restul ţării şi UE, 

ca rezultat al pieţei unice. Acest lucru subliniază necesitatea de a lucra în cadrul 

mai larg de macro modelare, mai degrabă decât in cel restrains, care tinde să 

motiveze factorii de decizie. 

Asistenţa UE nu a stimulat capacitatea de creştere în statele membre mai puţin dezvoltate; 

eficacitatea politicii de coeziune a fost dependentă de o structură instituţională sustenabilă, 

corupţie şi gradul de deschidere a economiei mondiale. Prezumţia lui Ederveen (2006) a fost 

că, din cauza influxului de finanţare externă şi structura instituţională subdezvoltată, în 

special gradul ridicat de corupţie, ar fi o scădere a capacităţii de creştere economică. Sub 

această perspectivă, recomandarea dată de Bachtler & Grozelak (2007) este că relaţia dintre 

UE şi statele membre ar trebui să fie revizuită, retragerea Comisiei de la implicarea în 

programele operaţionale naţionale şi regionale şi concentrarea mai mult pe strategii 

sofisticate, care pot ajuta mai mult la contruirea capacităţii instituţionale a statelor membre 

mai puţin dezvoltate.  

Noul aspect al strategiei Europa 2020 se axează pe trei piloni principali de creştere: 

 o creştere inteligentă, ceea ce implică dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere 

şi inovare; 

 o creştere sustenabilă, care are ca scop promovarea unei resurse mai eficiente, mai 

ecologice şi o economie mai competitivă; 

 o creştere incluzivă, care ar creşte ocuparea forţei de muncă şi ar consolida coeziunea 

între coeziunea economică, socială şi teritorială. 
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