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Introducere
Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere și mai competitive zone
integrate din lume, atât din punct de vedere al nivelului de dezvoltare economică, cât și al
potențialului de dezvoltare. Cu toate acestea, disparitățile privind prosperitatea și nivelul de
bunăstare dintre statele membre și regiunile acestora reprezintă o slăbiciune structurală
majoră.
Nu toate regiunile din Uniunea Europeană au aceleași condiții. Există deosebiri
economice, sociale, istorice, geografice, culturale, politice, în consecință regiunile nu pot
concura de pe aceleași poziții, fapt care poate da naștere unor disparități noi sau poate duce la
creșterea disparităților deja existente între regiunile Uniunii Europene.
De-a lungul istoriei integrării europene postbelice s-a acordat tot mai multă importanță
coeziunei. Însă, pe măsură ce Uniunea se extindea, realizarea coeziunei economice și sociale a
devenit mai dificilă, deoarece structura supranațională a devenit tot mai eterogenă.
Politica de coeziune a fost realizată pentru a contribui la omogenizarea spaţiului
european din perspective socio-economice, însă implementarea ei s-a dovedit a fi una
complexă. Din această cauză coeziunea ca şi politică a Uniunii Europene este într-o continuă
transformare şi se caută metode pentru a spori în eficienţă astfel încât rezultatele să fie mai
numeroase și să aibă un impact considerabil asupra dezvoltării regiunilor statelor membre.
Teza de doctorat intitulată ‖ Politica de coeziune a Uniunii Europene. Studiu de caz
Polonia.‖ - își propune analizarea importanței și necesității Politicii de coeziune. Această
analiză va surprinde pe de o parte rolul Politicii de coeziune la nivel comunitar iar pe de altă
parte impactul pozitiv asupra dezvoltării Poloniei. Studiul de caz dedicat Poloniei va releva
modul de implementare și absorbția sprijinului financiar oferit de Politica de coeziune
Poloniei.
Obiectivul general al cercetării este realizarea unei analize complexe a Politicii de
coeziune care să evidențieze rezultatele acesteia și să demonstreze importanță și necesitatea
acestei politici pentru Uniunea Europeană și pentru regiunile sale.
În vederea creșterii eficienței cercetării precum și a îndeplinirii obiectivului
general asumat, am urmărit și atingerea unor obiective specifice:
•

reliefarea evoluției coeziunei și a rolului Politicii de coeziune în creșterea
economică a Uniunii Europene;

•

analiza situației Poloniei înainte și după integrarea în Uniunea Europeană din
perspectiva disparităților regionale și a modului de diminuare a acestora;
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•

analizarea principalelor probleme de implementare în Polonia a Politicii de
coeziune;

•

evidențierea cantitativă a rezultatelor implementării Politicii de coeziune în
Polonia;

•

relevarea impactului acestei politici în Polonia.

Motivația alegerii acestei teme de doctorat a constituit-o în primul rând încercarea de a
identifica bune practici pentru o implementare mai eficientă a Politicii de coeziune. Am dorit
să supun analizei un subiect de actualitate, un subiect controversat și cu implicații practice.
Politica de coeziune a Uniunii Europene este o una complexă, cu numeroase elemente de
noutate, care, în mod direct sau indirect afectează viața tuturor cetățenilor din statele
comunitare. Ideea de la care am pornit a fost în primul rând de a înțelege mai bine această
politică europeană iar mai apoi mi am propus să justific existența și importanța Politicii de
coeziune pentru regiunile și statele membre. Polonia reprezintă unul din modelele de absorbţie
ale finanțărilor nerambursabile de la Uniunea Europeană și în contextul dificultăților legate de
rata de absorție din România, am considerat că ar fi necesară abordarea modelului Poloniei și
identificarea de posibile lecții de urmat.
Elaborarea tezei de doctorat pe tema de cercetare pe care am propus-o presupune
utilizarea principalelor metode de cercetare, specifice domeniului științelor economice și nu
numai. Astfel, printre principalele metode de cercetare științifice pe care le vom utiliza în
vederea elaborării lucrării, menționez: metoda comparației a fost folosită mai ales pentru a
evidenția diferențele între situația socio economică a regiunilor și a statelor din Europa
Centrală și de Est care au aderat la Uniunea Europeană începând cu 2004 dar și la prezentarea
situației regiunilor din Polonia, metoda istorică- a fost folosită pentru a surprinde evoluția
Politicii de coeziune, metoda descriptivă- a fost utilizată la prezentarea perioadelor de
programare ale Politicii de coeziune în Polonia. Cu ajutorul metodelor deducției și inducției
a fost posibilă argumentarea necesității politicii, precum și a rolului pozitiv avut de aceasta în
Polonia. Pornind de la exemple concrete, de la rezultate, am putut să extrapolez argumente în
favoarea Politicii de coeziune. De asemenea pe baza unor informații generale legate de
diferite rezultate la nivelul Poloniei sau al Uniunii Europene prin metoda deductivă am adus
argumente pentru justificarea Politicii de coeziune. Metoda analizei am utilizat-o pe
parcursul tezei de doctorat când am examinat diverse aspecte ale coeziunei ca
politică a UE, respectiv a implementării acestei politici într -un stat membruPolonia.
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Datorită faptului că subiectul abordat este unul complex care se derulează
în timp real apar limite ale cercetării. Unele informații despre Politica de
coeziune nu sunt disponibile pentru că nu au fost încă centralizate, cum este
cazul rezultatelor aferente perioadei de programare 2007 -2013, alte informații nu
sunt disponibile sau sunt dificil de accesat. Pentru a înlătura o parte din aceste
bariere am luat legătura atât cu reprezentanți ai Comisiei și ai DG Regio cât și cu
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării din Polonia. Ca urmare a acestei
corespondențe am reușit să integrez în teză d ate puțin accesibile. O altă limitare
se datorează faimei și popularității acestei politici despre care, după 2007, a
început să se scrie din ce în ce mai mult, fiind aproape imposibil de cuprins toată
literatura de specialitate, precum și toate documentel e oficiale care abordează
diferite problematici ale Politicii de coeziune. Perfecționarea monitorizării și a
evaluării modului de implementare a acestei politici precum și a rezultatelor sale
determină apariţia constantă de noi date și informații important e pentru analiza
Politicii de coeziune, fapt care limitează însă obiectivitatea cercetărilor asupra
acestei politici.
Structura tezei de doctorat poate fi împărțită în două secțiuni principale.
Prima secțiune este dedicată Politicii de coeziune a Uniunii Europene iar cea de a doua
a tratează implementarea acesteia în Polonia.
Pe parcursul acestor secțiuni vom încerca să răspundem la câteva întrebări de actualitate
în ceea ce privește Politica de coeziune precum: Ce reprezintă Politica de coeziune? Este
necesară această politică? Ce rezultate are Politica de coeziune? Cum a reușit Polonia rate
de absorbție atât de ridicate? Este Polonia un model al absorbției sprijinului financiar prin
Politica de coeziune?
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Stadiul actual al cunoaşterii în domeniu pe plan naţional şi internaţional
Atenţia acordată analizării d i v e r s e l o r aspecte ale Politicii de coeziune a
sporit după anul 2000 o dată cu trecerea la perioadele de programare de 7 ani și mai ales în
contextul eforturilor depuse în vederea eficientizării acestei politici şi a extinderii Uniunii
Europene spre Est.
În ceea ce priveste literatura internaţională privind coeziunea există două curente:
unul care însoteşte rapoartele de coeziune şi punctul de vedere la Comisiei subliniind
efectele benefice ale acestei politici şi un alt curent care critică Politica de coeziune şi se
îndoieşte de eficienţa sa.
Printre autorii care aduc argumente în favoarea Politicii de coeziune se numără: Iain
Begg, Dirk Ahner, fost director general la DG Regio, David Allen, John Bachtler, Grzegorz
Gorzelak, Claire Dheret,etc.
Literatura de specialitate internationala aduce insa si numerosi autori critici la adresa
politicii de coeziune precum Boldrin, Canova, Midelfart, Overman, Tarschys, Sapir etc.
Acestia sustin ca disparitatile s-au mentinut si chiar au crescut, considerand modelele
macroeconomice inexacte.
Numeroase informatii se gasesc pe portalul UE- ec.europa.eu. Politica de transparență
și dorința de informare și de conștientizare a Comisiei determină existența a foarte multe
informații și date pe paginile oficiale ale Comisiei sau ale Directiilor, chiar dacă modul cum
este structurată această informație ar putea fi îmbunătățit.
Rapoartele de coeziune vor constitui baza de plecare in analiza performantelor politicii
de coeziune. Acestea sunt punctul de vedere oficial al comisiei pe care se fundamenteaza
cererea privind alocarile financiare de la bugetul UE catre politica de coeziune. De asemenea
de aici se pornesc directiile de reforma dar si criticile aduse politicii de coeziune.
In ceea ce priveste literatura nationala, subiectul politicii de coeziune a devenit de
interes în aprpierea integrării în Uniunea Europeană.

Politica de coeziune devenind o tema

de actualitate mai ales după aderare când și România devine beneficiar al acestei politici.
Cele mai multe studii și analize au fost realizate de specialiști precum: Gabriela Carmen
Pascariu, Luminița Constantin, Gabriela Drăgan, Ionica Delia, Pascariu Gabriel, Bal Ana,
Lutas Mihaela, Jora Octavian, Topan Vladimir. Un rol important in literatura nationala
privind coeziunea si aspectele sale o au studiile Institutului European din Romania.

8

Prezentare sintetică a capitolelor tezei de doctorat.
Capitolul întâi numit „Abordări conceptuale‖ își propune să aducă argumente pentru
demonstrarea ipotezei privind necesitatea și rezultatele Politicii de coeziune a Uniunii
Europene. Pe parcursul acestei capitol au fost prezentate numeroase dovezi în favoarea
Politicii de coeziune dar au fost analizate și principalele critici la adresa acestei politici.
Coeziunea este un concept introdus în politicile europeane fără o definiție precisă.
Primul raport dedicat implementării Politicii de coeziune din 1996 a oferit cea mai explicită
versiune a Uniunii Europene în ceea ce privește definirea acestei concept. În acest raport
conceptul de coeziune este legat de modelele de societate din statele membre. Se pune accent
pe valorile solidarității interne și a sprijinului reciproc cu scopul de a asigura pentru toți
cetățenii oportunități egale şi accesul la servicii de interes general și protecție.
Consolidarea coeziunei economice şi sociale prin reducerea disparităţilor dintre regiuni
este un obiectiv important al Uniunii Europene. Actul Unic European este cel care în Titlul V
introduce conceptul de coeziune economică și socială în tratatele europene. Tratatul de la
Maastricht a recunscut și oficializat însemnătatea și importanța coeziunei pentru Comunitățile
Europene. Pentru atingerea coeziunei nu a fost suficient numai stabilirea acesteia ca obiectiv
orizontal, ci și elaborarea unei politici care să pună în practică acest obiectiv.
Datorită faptului că Uniunea Europeană se caracterizează printr-o diversitate teritorială
ridicată, Tratatul de la Lisabona a introdus o a treia dimensiune a coeziunei, cea teritorială.
Conform Comisiei Europene, obiectivul coeziunei teritoriale este acela de a garanta că
cetăţenii Uniunii Europene sunt în măsură să valorifice la maximum potenţialul zonelor în
care locuiesc.
Comisia sintetizează conceptul de coeziune economică, socială și teritorială asociindul cu reducerea decalajelor între regiuni și cu crearea unui spațiu economic atractiv atât pentru
investiții cât și pentru locuit.
Viziunea politică din care a apărut Politica de coeziune se baza pe convingerea că nici o
comunitate nu se poate menţine ea însăşi şi nici nu poate avea un sens pentru oamenii care îi
aparţin atât timp cât unii au standarde de viaţă foarte mici şi au motive de a se îndoi de
voinţa comună

de a ajuta fiecare stat membru în a îmbunătăţi condiţiile de viață ale

cetățenilor săi. În consecinţă, s-a ajuns la consensul că o Comunitate puternică şi sustenabilă
are nevoie atât de politici care îmbunătăţesc funcţionarea pieţei interne cât şi de politici care,
aplicate, permit ca toată lumea să beneficiaze de pe urma integrării europene.
Deși este una din principalele politici şi beneficiază de cele mai consistente alocări
financiare alături de Politica Agricolă, Politica de coeziune nu are încă o definiţie clară şi
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unanim acceptată. Definirea acesteia este una destul de complicat de realizat datorită
complexităţii coeziunei şi al modului de implementare al acestei politici, din acestă cauză
Politica de coeziune cunoaşte mai multe definiţii date atât în literatura de specialitate cât şi în
documentele oficiale ale Uniunii Europene.
Analizând definiţiile din literatura de specialitate și din documentele oficiale corelate
cu misiunea și cadrul de implementare al acestei politici unice consider că o definire potrivită
a conceptului de Politică de coeziune ar fi că această politica este una complexă, cu ţeluri
ambiţioase, care este implementată în parteneriat între regiunile şi statele membre pe de o
parte şi instituţiile de la nivelul european pe de altă parte, o politică care are două dimensiuni
importante cea economică care vizează promovarea şi sprijinirea competitivităţii regiunilor şi
a Uniunii Europene ca şi actor global şi una socială care ţine de solidaritatea europeană şi care
se referă la reducerea decalajelor dintre regiunile Uniunii Europene şi la dezvoltarea
armonioasă, echilibrată şi de durată a Uniunii şi a regiunilor sale.
Politica de coeziune a cunoscut numeroase modificări de-a lungul perioadelor de
programare însă două caracteristici importante au fost relativ constante și anume sistemul de
finanțare precum și principiile cheie.
Încă de la început Politica de coeziune a fost supusă presiunii legate de legitimitate
dar și pentru a justifica sumele din ce în ce mai consistente alocate bugetului acesteia.
Politica de coeziune este una dintre cele mai controversate politici europene. Disputele
legate de aceasta merg pe două direcții. Una este legată de existența și necesitatea ei, iar
cealaltă, deși îi recunoaște necesitatea, este legată de implementare și de eficiența acesteia. O
provocare suplimentară se datorează și contextului global unde modificările climatice, criza
economică și provocările globalizării pun presiune pe Uniunea Europeană, accentuând nevoia
de rezultate obținute într-un mod cât mai eficient.
Politica de coeziune este o politică perfectibilă, care este îmbunătăţită constant atât
prin eforturile de la nivel comunitar cât şi de la nivel naţional şi regional. Cât timp vor exista
disparităţi semnificative în Uniune, consider că pe de o parte Politica de coeziune va fi
necesară iar pe de altă parte acest aspect al existenţei decalajelor de dezvoltare sau de
bunăstare reprezintă cea mai mare şi mai întemeiată critică la adresa Politicii de coeziune, cu
o rezervă fundamentală Politica de coeziune nu trebuie sa fie singura responsabilă de
reducerea decalajelor regionale, iar rezultatele sale trebuie întotdeauna analizate ţinând cont
de numeroși factori.
Analizând criticile și rezultatele, precum și opiniile și argumentele mai multor
specialiști în politici europene precum și a unor oficiali ai instituțiilor comunitare, consider că
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această politică este fără îndoială necesară și importantă pentru regiunile europene mai ales
pentru cele slab dezvoltate.
Cred că justificarea acestei politici trebuie bazată pe rezultatele obținute. Acestea arată
pe de o parte că Politica de coeziune este necesară deoarece produce efecte importante dar pe
de altă parte rezultatele pot indica și direcții de perfecționare a acestei politici.
Am realizat o sinteză a principalelor argumente în favoarea acestei politici,
reprezentate în figura de mai jos.

Solidaritatea
europeană

Sprijin considerabil pentru
strategiile și prioritățile UE și
pentru cele naționale

Toate regiunile UE au beneficii directe sau
indirecte ca urmare a implementării Politicii
de coeziune

Principala politică care sprijină regiunile slab dezvoltate și
reducerea decalajelor de dezvoltare
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Rezultatele reprezintă axul central al justificării și demonstrării importanței Politicii de
coeziune. Acestea trebuie însă corelate și cu alte argumente precum nevoia existenței unei
politici care să atenueze din efectele negative ale integrării, trebuie întărite legăturile între
regiunile bogate și cele rămase în urmă și o maximizare a efectelor de spillover de-a lungul
granițelor, este nevoie de o politică europeană care să aibă atât un caracter economic
reprezentat mai ales de sprijinul financiar cât și un caracter social reflectat în special de
diferitele măsuri adresatei resursei umane.
Pe baza literaturii consultate dar mai ales analizând cadrul de funcționare precum și
modul de lucru al Politicii de coeziune am formulat câteva propuneri de îmbunătățire a acestei
politici spre exemplu Propunerea 1: Politica de coeziune ar trebui să se concentreze asupra
unui număr redus de obiective strategice și de teme prioritare. Consider că în concordanță cu
rolul și cu țelurile acestei politici ar trebui să existe două obiective strategice: un obiectiv care
să cuprindă regiunile ce au un PIB/capita de sub 80% din media comunitară astfel în acest
obiectiv să cuprindă regiunile slab dezvoltate precum și regiunile de tranziție, acest obiectiv
ar avea o alocare de până la 75% din bugetul Politicii de coeziune și un al doilea obiectiv care
să sprijine regiunile dezvoltate care au un PIB de peste 80%. Temele prioritare ar trebui să se
concentreze pe nevoile regiunilor în funcție de cele două obiective strategice. Pentru regiunile
slab dezvoltate temele prioritare ar trebui să vizeze cu precădere capitalul uman și apoi
infrastructura (transport, mediu, socială etc.) și sprijin pentru IMM-uri. Pentru regiunile mai
avansate fondurile ar trebui să sprijine cu precădere cercetarea, dezvoltarea, inovarea și
infrastructura tehnologică. Prin mecansimele de spillover aceste căștiguri din regiunile mai
dezvoltate vor fi transferate și în regiunile mai puțin dezvoltate dar numai dacă aici vor exista
condiții de bază suficiente pentru a se realiza aceste transferuri.
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Al doilea capitol „Aderarea Poloniei la Uniunea Europeană”,

începe cu analiza

situației Poloniei înainte de aderare. Am surprins principalele reforme realizate în Polonia în
perioada 1990-2003, în vederea pregătirii pentru integrarea în Uniunea Europeană.
Polonia era cel mai mare stat care a aderat în 2004 atât în ceea ce priveşte suprafaţa, cât
şi populaţia. Structura economică, populaţia numeroasă, suprafaţa considerabilă, poziţia la
graniţa Uniunii, dar şi vecinătatea cu un stat dezvoltat economic precum Germania, au
reprezentat o serie de factori care particularizau cazul Poloniei în ceea ce priveşte integrarea,
dar şi implementarea Politicii de coeziune. Polonia a avut în cele două perioade de
programare analizate, 2000-2006 şi 2007-2013, cele mai mari alocări financiare dintre noile
state membre, iar în perioada 2007-2013 a avut cea mai mare alocare financiară prin Politica
de Coeziune din istoria acestei politici
După căderea comunismului au avut loc numeroase reforme cu scopul de a moderniza
economia și de a ajusta structurile administrative și instituţionale la necesităţile unei economii
moderne și competitive care să facă față provocărilor pieţei europene și mondiale. În plus
creşterea disparităţilor regionale a determinat autorităţile centrale să ia măsuri pentru a realiza
şi dezvolta o politică de dezvoltare regională care să sprijine reducerea decalajelor
interregionale şi să ajute la creşterea şi dezvoltarea social-economică a regiunilor.
Consider că reforma adminstrativ-teritorială a reprezentat cel mai semnificativ progres
realizat în direcţia constituirii unei politici de dezvoltare regională la nivelul Poloniei, în
perioada de preaderare.
Trebuie reţinut faptul că principiile Politicii de coeziune sunt inovatoare, moderne şi cel
puţin îndrăznețe pentru a fi implementate în noile state membre din Europa Centrală și de Est,
deoarece aceste societăți au obiceiuri, tradiții, reglementări economice, sociale, culturale,
politice etc. diferite față de statele din Europa de Vest. Din această cauză este uneori dificil să
fie implementate. Cred totuși principiile guvernante în Uniunea Europeană fac parte din
conduită adecvată a unor societăţi moderne şi echilibrate și cu siguranță au o contribuție
majoră la schimbările și modernizarea societății și a economiei Poloniei, dar și a altor state
nou membre ale Uniunii.
Atât la nivelul administraţiilor şi al instituțiilor publice, cât şi la nivel legislativ Polonia
nu a fost pregătită în momentul aderării pentru a implementa eficient politicile comunitare şi
pentru a absorbi complet şi corect sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeană. În acest
sens la nivelul Poloniei după integrare, a existat o evoluţie atât la nivelul instituțiilor, cât și al
societății civile, iar unul din catalizatorii acestei evoluții a reprezentat-o Politica de coeziune.
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Orientarea către piață a economiei Poloniei inițiată după 1990 nu numai că a menținut
disparitățile regionale existente, dar a deschis calea spre alţi factori generatori de noi
inegalități. Astfel, a avut loc o creștere a polarizării sistemului regional, în mod special de-a
lungul a două dimensiuni: regiunile estice slab dezvoltate versus regiunile vestice cu baze
economice mai avansate şi rural versus urban, cu cele mai mari discrepanțe între zonele rurale
față de zonele metropolitane.
Cele mai sărace regiuni din Polonia sunt de altfel printre cele mai sărace regiuni din
UE- 25, având un PIB/cap de locuitor între 31-35% din media comunitară. Notabil este faptul
că aceste regiuni sunt mai sărace și decât cele mai sărace regiuni ale Portugaliei, Spaniei sau
Greciei la momentul aderării în Uniune.
Situaţia Poloniei şi a regiunilor sale s-a îmbunătăţit după aderarea la Uniunea
Europeană. Dacă înainte de aderarea din 2004 Polonia se situa la nivelul Europei Centrale şi
de Est printre statele cele mai puţin dezvoltate. Însă, după aderare atât sprijinul financiar
comunitar, cât şi măsurile şi eforturile la nivel naţional au contribuit la o îmbunătăţire
semnificativă a situaţiei Poloniei comparativ atât cu media comunitară cât şi cu a statelor mai
dezvoltate din regiune. Progresul înregistrat de Polonia nu a fost însă unul unitar şi la nivelul
regiunilor sale. Toate regiunile au convers spre media comunitară, însă în ritmuri diferite fapt
care a accentuat diferenţele interregionale deja existente.
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Capitolul al treilea „Finanțarea Poloniei prin Politica de coeziune în perioada 20042013” a analizat modul de gestionare și implementare al Politicii de coeziune în Polonia în
cele două perioade de programare analizate(2000-2006, 2007-2013) precum și cele mai
importante rezultate.
O dată cu aderarea Polonia a devenit eligibilă pentru a primi asistenţă financiară
comunitară. Cea mai consistentă parte a sprijinului financiar de la Uniunea Europeană au
reprezentat-o finanţările nerambursabile prin Politica de coeziune.
În primii ani ca stat membru Polonia s-a concentrat pe fructificarea avantajelor oferite
de integrarea europeană încercând să limiteze costurile rezultate din accedere și a depus
eforturi de adaptare la statutul de nou stat membru. Prioritate a fost acordată folosirii integrale
a asistenței financiare prin Politica coeziune, abordare susținută și de credința că Polonia
poate să reducă declajele față de statele dezvoltate economic și social cu ajutorul finanțărilor
venite de la Uniunea Europeană.
Cele mai importante probleme în implementarea Politicii de coeziune au fost legate de
sistemul administrativ, precum și de funcționarea deficitară a

instituțiile centrale sau

regionale responsabile de managementul absorbției finanțărilor comunitare nerambursabile.
Problemele întâmpinate de Polonia în această primă perioadă de programare nu sunt
unele neobişnuite sau nemaiîntâlnite. Fiecare ţară întâmpină dificultăţi când începe să
folosească pentru prima dată asistenţă financiară comunitară. Chiar dacă a beneficiat de o
perioadă de aproximativ 5 ani ca să se obişnuiască cu cerinţele şi cu aspectele legate de
implementarea politicilor şi a legislaţiei comune, Polonia nu a fost pregătita de la început
pentru implementarea adecvată a Politicii de coeziune dar a reușit să învețe pe parcurs, a luat
măsuri şi rezultatele au început să se vadă spre sfârșitul primei perioade de programare.
Faptul că Polonia a reuşit să se adapteze şi să îşi ajusteze legislaţia şi administraţia
pentru a reuşi utilizarea asistenței financiare nerambursabile este demonstrat de faptul că la
sfârşitul perioadei de implementare, în 2010, Polonia avea o rată a absorbţiei de aproximativ
98,5%, după ce la începutul anului 2006 plătise către beneficiari numai 11% din suma
alocată.
Implementarea proiectelor cofinanţate de Politica de coeziune de către diverşi
beneficiari a determinat obţinerea de rezultate notabile în toate domeniile majore de investiţii.
În perioada de programare 2007-2013 Poloniei i-au fost alocate aproximativ 67.3
miliarde de euro reprezentând aproximativ 20% din bugetul total al Politicii de coeziune.
Polonia a primit cea mai consistentă alocare financiară pentru un stat membru în cadrul unei
perioade de programare din istoria politicilor comunitare. Deși a avut o alocare
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semnificativă totuși Polonia a reușit să absoarbă până la sfârşitul anului 2014 aproximativ
85,3% din suma alocată și are capacitatea de a asbsorbi întreagul pachet financiar până la
sfărșitul perioadei de implementare.
Pentru a reuși să absoarbă sumele consistente ale pachetului financiar, dar și pentru a
îmbunătăți implementarea Politicii de coeziune și a obține rezultate mai bune, autoritățile din
Polonia au realizat modificări semnificative ale cadrului de implementare al acestei politici
pentru perioada 2007-2013. Cele mai importante modificări sunt sintetizate în graficul de mai
jos.
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Concentrarea pe cheltuirea finanțărilor din Fondurile Structurale și de coeziune fără o
viziune clară şi fără atingerea unor obiective bine definite în raport cu nevoile reale ale
regiunilor şi lipsa unor strategii de dezvoltare pentru regiunile mai puţin dezvoltate bine
conturate şi care să ia masuri de îndepărtare a obstacolelor din calea dezvoltării economice a
regiunilor, a avut drept consecinţă o creştere a decalajelor interregionale.
În concordanţă cu analizele şi studiile realizate pentru perioada de programare
2007-2013 consider că problemele de implementare ale Politicii de coeziune în Polonia se
pot împărţi în două mari categorii: probleme legate de absorbţia suportului financiar prin
Politica de coeziune şi probleme legate de modul şi rezultatele implementării acestei
politici.
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Capitolul patru ― Indicatori ai Politicii de coeziune în Polonia în perioada 2004-2013”
este dedicat analizării principalelor rezultate şi al impactului aplicării Politicii de coeziune în
Polonia în perioada 2004-2013 prin utilizarea unui set de indicatori socio-economici.
Am considerat mai potrivit pentru analizarea impactului Politicii de coeziune în
Polonia să fie urmărit un set de indicatori şi să fie realizate corelaţii între dinamica acestor
indicatori, rezultatele şi sprijinul financiar acordat Poloniei de către această politică prin
instrumentele sale financiare. Evoluţia şi dinamica anumitor indicatori ne pot arăta modul
cum a influenţat Politica de coeziune dezvoltarea Poloniei sau a anumitor regiuni din acest
stat.
În ceea ce priveşte rezultatele şi impactul Politicii de coeziune majoritatea cercetărilor
realizate atât la nivelul instituţiilor Uniunii Europene cât şi al autorităţilor din Polonia le
consideră pozitive.
Rezultatele mai multor simulări realizate de către Comisie evidențiază faptul că
numeroase din beneficiile estimate ca urmare a cheltuielilor în cadrul Politicii de coeziune
durează mai mulţi ani ca urmare a consolidării competitivității economiilor care primesc
sprijin și continuă şi după ce programele de investiții s-au finalizat.
Uniunea Europeană prin intermediul Politicii de coeziune a făcut posibil accesul la
fonduri consistente pe care Polonia le-a folosit pentru a îşi moderniza economia şi pentru a îşi
dezvolta resursa umană. Aceste fonduri au sporit competitivitatea Poloniei pe piețele
internaționale, fapt care are o semnificație excepțională din ambele perspective europene și
globale.
Proiectele cofinanţate de către Politica de coeziune în perioadele de programare
2000-2006 şi 20007-2013 au obţinut rezultate importante pentru dezvoltarea şi modernizarea
Poloniei demonstrând impactul pozitiv al acestei politici pentru statele și regiunile pe care le
sprijină.
Polonia s-a confruntat cu numeroase probleme în implementarea Politicii de coeziune
atât în perioada 2004-2006, cat şi în perioada de programare 2007-2013. Cu toate acestea,
Polonia a reușit să depăşească majoritatea dificultăților şi sa absoarbă aproape în totalitate
finanțările puse la dispoziție de această politică. Pentru a reuşi obţinerea unor rate ridicate de
absorbţie a fost necesar să se pună în apicare numeroase măsuri şi reforme.
Pentru a eficientiza implementarea Politicii de coeziune dar mai ales pentru a crește
absorbţia, Polonia a luat numeroase măsuri, mai ales că o rată ridicată a absorbției era
considerată esențială pentru a demonstra buna integrare a Poloniei dar era privită în acelaşi
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timp ca cel mai rapid mijloc pentru a reduce semnificativ într-un timp scurt decalajele
regiunilor din Polonia faţă de statele membre dezvoltate din Uniune.
Datorită faptului că Polonia a reușit o rată de absorbţie excepţională în ambele
perioade de programare, consider că schimbările făcute de Polonia pot fi considerate lecții de
urmat pentru alte state membre care doresc o rată de absorbție ridicată. Desigur nu există o
rețetă general valabilă a succesului absorbției finanțărilor Politicii de coeziune, dar cu
siguranță există lecții de bună practică pe care Polonia le oferă. Sub acest aspect al ratei
ridicate de absorbție, Polonia poate constitui un model de urmat pentru statele membre cu o
absorbţie scăzută.
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Concluzii
Prezenta lucrare are în centru problematica coeziunei în Uniunea Europeană. O parte a
lucrării tratează problematica coeziunei ca și Politică a Uniunii Europene iar studiul de caz a
fost dedicat implementării în Polonia a acestei politici europene.
Constituirea Comunităților Europene în 1957 a reprezentat un pas fundamental în
direcția asigurării păcii și a bunăstării cetățenilor europeni. Tratatul de la Roma preciza
dorință și viziunea ca aceste Comunități să se dezvolte armonios și echilibrat și să depună
eforturi pentru reducerea decalajelor între regiunile statelor membre. Această viziune, idee stă
la baza conceptului de coeziune. Actul Unic European din 1986 a introdus în mod oficial
conceptul de coeziune economică și socială. Extinderea iberică din 1986 corelată cu
conceptualizarea coeziunei vor determina în perioada 1987-1989 realizarea unei reforme
profunde a politicii de dezvoltare regionale. Consecința acestei reforme este apariția Politicii
de coeziune la nivel comunitar. O altă etapă esențială în evoluția coeziunei și a politicii
dedicate acesteia o reprezintă Tratatul de la Maastricht. Acesta fundamentează coeziunea în
Uniunea Europeană, atât ca obiectiv orizontal ce trebuie inclus în toate politicile comunitare
dar și ca Politică de coeziune. Aceasta devine principalul instrument al Uniunii Europene
pentru atingerea Obiectivului de Coeziune Economică, Socială și Teritorială.
Datorită complexității, modului de implementare diferit, a problemelor abordate
precum și datorită unor obiective și țeluri ambițioase, Politica de coeziune nu are o definiție
clară, concretă și unanimă. Atât în literatura de specialitate cât și în documentele și
informațiile oficiale există numeroase definiții care abordează diferite aspecte ale Politicii de
Coeziune. Pe baza literaturii studiate am încercat să formulez o definiție adecvată și cât mai
completă a Politicii de coeziune.
Așteptările ridicate precum și problemele de implementare au dat naștere la critici la
adresa acestei politici. În general argumentele împotriva Politicii de coeziune au mers pe două
direcții, fie a fost criticată existența și necesitatea politicii fie au fost criticate rezultatele,
eficiența și modul de implementare al acestei politici.
Politica de coeziune a cunoscut o evoluție pe parcursul perioadelor de programare,
timp în care au avut loc reforme si transformări care să o sprijine pentru a se adapta atât
nevoilor regiunilor existente cât și procesului de extindere. În același timp reformele trebuiau
să contribuie la eficientizarea acestei politici și la obținerea de rezultate mai numeroase și cu
un impact ridicat asupra dezvoltării regiunilor.
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Proiectele implementate prin Politica de coeziune au produs de a lungul perioadelor de
programare numeroase rezultate. Acestea au contribuit la îmbunătățirea situației socioeconomice a regiunilor care au beneficiat de sprijinul acestei politici. Cele mai importante
efecte au fost obținute în domeniile infrastructură, mediu și resursă umană, dar nu numai.
Atât rezultatele cât și alte beneficii indirecte care se răsfrâng asupra tuturor regiunilor
Uniunii Europene constituie argumente incontestabile care demonstrează importanța și
necesitatea Politicii de coeziune. Consider că această politică are un rol esențial în dezvoltarea
regiunilor și a statelor membre, în asigurarea competitivității acestora, contribuie la procesul
de europenizare și de adâncire a integrării europene, participă în mod activ la menținerea păcii
și a stabilității europene. Rolul pozitiv al acestei politici pentru regiunile și pentru Uniunea
Europeană ca întreg consider că este considerabil. Dar analizând modul de implementare,
documentele oficiale precum și literatura de specialitate consider că eficiența Politicii de
coeziune poate fi îmbunătățită astfel încât impactul asupra dezvoltării regionale să crească iar
obiectivul coeziunii să fie mai aproape de realizat.
Polonia este unul din fostele state comuniste, situat în Europa Centrală, care a devenit
membru al Uniunii Europene în 2004. Acest fapt pe de o parte a impus realizarea de reforme
și adaptare la cerințele comunitare dar pe de altă parte integrarea a deschis Poloniei
oportunități importante pentru dezvoltare.
După căderea comunismului, Polonia a început tranziția spre economia de piață și spre
democraţie. Acest lucru a fost posibil prin numeroase reforme destinate să schimbe și să
modernizeze vechile structuri economice, sociale sau administrative. Un impuls puternic în
direcția modernizării l-a avut dorinţa și necesitatea Poloniei de integrare în Uniunea
Europeană.
În 2004 Polonia devine membru al Uniunii Europene, alături de alte 9 state europene.
Situația economică la momentul aderării plasa Polonia printre statele membre cu cele mai
scăzute nivele de dezvoltare. Aderarea a adus Poloniei atât obligații cât și beneficii. Cele mai
importante beneficii au fost cele reprezentate de

posibilitatea accesării finanțărilor

nerambursabile.
În primii ani după aderare Polonia a întâmpinat dificultăți semnificative în absorbţia
alocării financiare astfel la începutul anului 2006 absorbţia era scăzută. Cele mai multe
probleme au rezultate din lipsa de experiență în implementarea politicilor europene în calitate
de stat membru, de centralism, birocrație, administrație greoaie și ineficientă, structuri
instituționale învechite, lipsa unui personal bine pregătit, incapacitatea de a asigura
cofinanțarea sau cadru de funcționare neadecvat, incomplet sau suprareglementat al
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implementării Politicii de coeziune. Dar autoritățile de gestiune și management au adaptat
constant cadrul de implementare și au luat masuri hotărâte și consecvente de îmbunătățire a
sistemului de distribuire al suportului financiar prin Politica de coeziune. Ca urmare rata
absorbție a început să crească semnificativ din 2006 și Polonia a reuşit să absoarbă 98,5% din
finanțarea pentru perioada de programare 2000-2006.
Alocările financiare pentru proiectele cofinanțate de către Politica de coeziune în cele
două perioada de programare analizate în Polonia a fost de peste 100 miliarde euro.
Rezultatele

proiectelor cofinanțate de către această politică au contribuit la modernizarea

economiei și la reducerea decalajelor de dezvoltare între Polonia și statele mai dezvoltate din
Uniunea Europeană. Pentru a demonstra rolul pozitiv al Politicii de coeziune în Polonia am
realizat o sinteză a principalelor rezultate obținute de proiectele implementate cu sprijinul
acestei politici precum și o analiza a unor grupe de indicatori economici și sociali care au
arătat impactul Politicii de coeziune asupra economiei Poloniei. Atât la nivel național cât și la
nivel regional Polonia a redus din decalajele de dezvoltare față de statele mai dezvoltate din
Uniunea Europeană. Progresul însă s-a făcut diferențiat generând pe de o parte convergență cu
media europeană dar și divergență între regiunile din Polonia.
Situația Poloniei, comparativ cu a celorlalte state din Europa Centrală și de Est aderate
la Uniunea Europeană, s-a îmbunătățit semnificativ, un rol important în acest sens l-a avut și
Politica de Coeziune.
Impactul acestei politici asupra dezvoltării Poloniei s-a manifestat în două moduri
principale. Pe de o parte sumele consistente de finanțare care au completat sau uneori au
suplinit finanțările naționale iar pe de altă parte sunt rezultatele proiectelor cofinanțate de
către Politica de coeziune. Aceste rezultate au contribuit fie în mod direct la dezvoltarea
economiei Poloniei prin desfășurarea anumitor activități, prin propunerea și atingerea
anumitor indicatori, obiective și absorbţia de surse de finanțare dar și în mod indirect prin
angrenarea și mobilizarea de resurse adiționale derulării proiectelor sau prin efectele care
continuă și după finalizarea proiectelor.
Polonia a reușit rate de absorbție excepționale în ambele perioade de programare. Am
considerat că factorul care a contribuit fundamental la succesul absorbției a fost reprezentat
în special de hotărârea și consecvența autorităților din Polonia de a absorbi cât mai mult din
alocarea financiară precum și de interesul ridicat pentru finanțări nerambursabile atât din
rândul beneficiarilor publici cât și privați. Suportul financiar a fost văzut ca o componentă de
bază pentru modernizarea economiei Poloniei și pentru reducerea decalajelor față de statele
mai dezvoltate din Uniunea Europeană.
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Datorită modului în care Polonia a reușit să rezolve problemele care îngreunau
accesarea alocărilor financiare prin Politica de coeziune precum și a obținerii unor rate de
absobție apreciabile consider că acestea reprezintă argumente pentru a aprecia Polonia drept
un exemplu de bune practici, un model în ceea ce privește absorbţia finanțărilor
nerambursabile.
O abordare corespunzătoare a implementării Politicii de coeziune trebuie să aibă în
centru impactul și rezultatele proiectelor cofinanțate, astfel încât obiectivele centrale de
reducere semnficativă a decalajelor de dezvoltare și de creștere a competitivității regiunilor să
fie îndeplinite. Orientarea către rezultate are un impact crescut asupra dezvoltării unei
economii chiar dacă absorbția nu este completă. Dar primul pas înspre o implementare
eficientă a Politicii de coeziune care să maximizeze impactul și rezultatele este însăși reușirea
absorbției alocării financiare. Acest lucru este deosebit de important pentru că înseamnă că un
stat membru a reușit să deprindă mecanismele de funcționare și gestionare ale Politicii de
Coeziune fapt care reprezintă o precondiție pentru a implementa eficient aceasta politică.
Polonia a reușit cu succes să absoarbă sprijinul financiar prin Politica de coeziune în ambele
perioade de programare analizate.
Consider că Polonia raportat la situația Noilor State Membre precum și la condițiile
interne socio-economice, reușind o absorbție ridicată este un model de urmat sub acest aspect,
însă raportat la obiectivele Politicii de coeziune precum și ale strategiilor de dezvoltare ale
Uniunii Europene dar și ale Poloniei, consider că Polonia trebuie să coreleze măsurile legate
de absorbție cu eforturi de a crește rezultatele și impactul proiectelor cofinanțate de către
Politica de coeziune.
Pe parcursul acestei lucrări am adus argumente pentru cele două ipoteze
interrelaţionate: Necesitatea și importanța Politicii de coeziune și Polonia posibil model în
privința absorbției asistenței financiare prin Politica de coeziune.
În urma analizării literaturii de specialitate, a documentelor oficiale, pe baza
comparațiilor realizate, se poate concluziona că:
Politica de coeziune produce rezultate în regiunile unde este implementată.
Dimensiunea acestor rezultate este variabilă și depinde mai ales de modul de gestionare al
Politicii de Coeziune la nivelul statelor membre.
Politica de coeziune își susține necesitatea și importanța în special prin rezultatele sale.
La baza acestei politici consider că trebuie amplasate problemele pe care încearcă să le
rezolve și anume reducerea decalajelor de dezvoltare și creșterea competitivității Uniunii
Europene și a regiunilor componente. Natura și amploarea decalajelor regionale și misiunea
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Politicii de coeziune de a sprijini atingerea Obiectivului de coeziune sunt elemente esențiale
pentru a justifica această politică.
Faptul că este necesară și că are rezultate este incontestabil dar Politica de coeziune
trebuie să continue eforturile în direcția eficientizării implementării sale și mai ales al
maximizării rezultatelor și al impactului asupra dezvoltării regiunilor Uniunii Europene.
Polonia exemplifică atât necesitatea cât și rezulatele Politicii de coeziune. Principalii
indicatori socio-economici ai acestui stat s-au îmbunătățit după aderarea la Uniunea
Europeană. Implementarea Politicii de coeziune a reliefat dificultățile pe care le are un nou
stat membru din Europa centrală și de Est în gestionarea acestei politici. Măsurile luate pentru
a crește eficiența implementării acestei politici precum și obținerea unei rate de absorbţie
aproape complete am considerat că reprezintă argumente suficiente în acest punct al cercetării
pentru a considera Polonia un model al absorbției finanțărilor prin Politica de coeziune.
Contribuțiile autorului:
 Abordarea coeziunei sub cele două aspecte de obiectiv și de politică
 Propunerea unei definiţii mai cuprinzătoare și mai adecvată a Politicii de coeziune.
 Prezentarea și analizarea principalelor critici aduse Politicii de coeziune.
 Sintetizarea celor mai importante rezultate la nivel comunitar al acestei politici.
 Relevarea importanței eficientizării Politicii de coeziune prin propunerea unor
posibile soluții în acest sens.
 Prezentarea comparativă a evoluției regiunilor și statelor din Europa Centrală și de
Est aderate la Uniunea Europeană începând cu 2004.
 Investigarea și analizarea măsurilor care au ajutat Polonia să obțină ratele de
absorbție așa de ridicate.
 Obținerea și sintetizarea principalelor rezultate ale proiectelor cofinanțate de către
Politica de Coeziune în Polonia.
 Analizarea impactului Politicii de coeziune asupra dezvoltării Poloniei.
Prezenta lucrare a abordat Politica de coeziune argumentând necesitatea și importanța
acestei politici atât prin prisma implementării și a rezultatelor sale la nivelul Uniunii Europene
cât și prin rolul pozitiv al acestei politici exemplificat în studiul de caz dedicat Poloniei.
Argumente în favoarea acestei politici cât și critici la adresa ei sunt realizate într-un
număr din ce în ce mai mare pe măsură ce noi date apar despre rezultatele și problemele
abordate de Politica de coeziune. Acest lucru face imposibil conturarea unei imagini complete
și adecvate atât a consideraților favorabile Politicii de coeziune cât și a opiniilor contrare
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acestei politici. Datorită acestui fapt rezultatele prezentei teze pot fi îmbunătățite în cadrul
unor cercetări viitoare.
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