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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

privind implementarea asistenței macrofinanciare acordate țărilor terțe în 2017 

1 INTRODUCERE 

Asistența macrofinanciară sau AMF este un instrument financiar
1
 al UE destinat să 

răspundă unor nevoi excepționale de finanțare externă ale țărilor apropiate de UE din 

punct de vedere geografic, economic și politic. Obiectivul principal al acestui instrument 

constă în reinstaurarea stabilității macroeconomice și financiare în țările candidate și 

potențial candidate, precum și în țări din vecinătatea europeană, încurajând în același 

timp ajustarea macroeconomică și reformele structurale. Instrumentul poate lua fie forma 

unor credite, pentru care Comisia împrumută fondurile necesare de pe piețele de capital 

și le oferă ulterior cu titlu de împrumut țării beneficiare, fie forma unor granturi finanțate 

de la bugetul UE, în anumite circumstanțe. 

AMF vine în completarea unui program de ajustare și reformă convenit cu Fondul 

Monetar Internațional (FMI) și este în același timp condiționată de existența unui astfel 

de program. AMF este, de asemenea, condiționată de respectarea drepturilor omului și de 

existența unor mecanisme democratice reale în țara beneficiară. Asistența 

macrofinanciară este eliberată în tranșe, condiționate în mod strict de implementarea cu 

succes a unor măsuri solide de reformă care vizează revenirea economiei țării beneficiare 

la o traiectorie sustenabilă pe termen lung. În acest mod, AMF vine în completarea 

asistenței de cooperare obișnuite a UE și contribuie la obiectivul mai amplu de menținere 

a stabilității și de promovare a prosperității în afara UE. Într-un context de instabilitate 

macroeconomică și politică persistentă în vecinătatea UE, AMF a fost recunoscută pe 

scară largă ca un instrument eficient de reacție la situațiile de criză, ea permițând UE să 

intervină într-o manieră vizibilă și flexibilă și cu un efect considerabil pe plan politic. 

În ultimii 9 ani, volumele AMF au crescut de la 1,5 miliarde EUR în angajamente pentru 

perioada 2000-2008 la 5,2 miliarde EUR în perioada din 2009 până în prezent. 

Tulburările politice și economice din țările partenere arabe mediteraneene au condus la o 

creștere a cererii de asistență macrofinanciară începând din 2012, fiind puse în aplicare 

operațiuni în Iordania și Tunisia. Între timp, în 2014, conflictul din estul Ucrainei și 

deteriorarea considerabilă a situației economice și financiare a țării au declanșat un 

sprijin AMF de un nivel fără precedent. Între 2014 și 2015, în cadrul a trei operațiuni 

AMF, Ucrainei i-au fost alocate 3,4 miliarde EUR. Aceasta reprezintă cea mai mare 

asistență financiară acordată vreodată unei țări din afara UE într-o perioadă de timp atât 

de scurtă. 

Pentru a răspunde instabilității geopolitice și economice persistente din regiune, volumul 

maxim pentru împrumuturile AMF a crescut de la 0,5 miliarde EUR la 2 miliarde EUR 

pe an pentru restul cadrului financiar multianual 2014-2020. 

 

Prezentul raport anual este pregătit în conformitate cu obligațiile Comisiei în materie de 

informare, prevăzute în diversele decizii ale Consiliului și în diferitele decizii comune ale 

Parlamentului European și ale Consiliului privind operațiunile de asistență 

                                                            
1 Temeiul juridic pentru asistența macrofinanciară acordată țărilor terțe, altele decât țările în curs de 

dezvoltare, este articolul 212 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 
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macrofinanciară. Raportul este însoțit de un document de lucru al serviciilor Comisiei, 

care oferă o analiză mai detaliată a contextului macroeconomic și a implementării 

operațiunilor individuale de asistență macrofinanciară. 

2 OPERAȚIUNI DE ASISTENȚĂ MACROFINANCIARĂ ÎN 2017 

2.1 Prezentare generală 

Anul 2017 s-a caracterizat prin finalizarea operațiunilor de asistență macrofinanciară în 

Georgia și Tunisia, care au fost amânate din motive independente de voința UE, precum 

și prin progresele înregistrate în domeniul punerii în aplicare a noilor programe de 

asistență macrofinanciară în Iordania și Tunisia aprobate în 2016. În septembrie 2017, 

Parlamentul European și Consiliul au adoptat o decizie de acordare a unei asistențe 

macrofinanciare Republicii Moldova, iar Comisia a propus o nouă operațiune în Georgia. 

În cele din urmă, cel de al treilea program de asistență macrofinanciară în Ucraina a 

expirat în ianuarie 2018 fără ca ultima tranșă să fi fost plătită, deoarece progresele 

înregistrate în punerea în aplicare a acțiunilor convenite de reformă structurală au fost 

insuficiente. 

În 2017, punerea în aplicare a programelor AMF s-a prezentat după cum urmează: 

 AMF Georgia II: În august 2013, UE a aprobat o operațiune AMF în valoare de 

până la 46 de milioane EUR pentru Georgia2, care urma să fie plătită în două 

tranșe egale de 23 de milioane EUR (10 milioane EUR sub formă de granturi și 

13 milioane EUR sub formă de împrumuturi). Plata primei tranșe a avut loc în 

2015. Cea de a doua tranșă a fost amânată din cauza lipsei progreselor în cadrul 

programului convenit cu FMI și a fost plătită în mai 2017. 

 AMF Iordania II: La 14 decembrie 2016, colegiuitorii au adoptat o decizie
3
 de 

acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Iordania (AMF II) în valoare 

de până la 200 de milioane EUR, în întregime sub formă de împrumuturi, ca o 

continuare a operațiunii de 180 de milioane EUR finalizată în 2015. 

Memorandumul de înțelegere (MoU) încheiat între UE și Iordania a fost semnat 

la data de 19 septembrie 2017. Asistența va fi plătită în două tranșe, prima tranșă 

de 100 de milioane EUR a fost plătită în octombrie 2017, iar cea de a doua tranșă 

se preconizează că va fi eliberată în al doilea trimestru al anului 2018. 

 AMF Republica Moldova: La data de 13 septembrie 2017, colegiuitorii au 

adoptat o decizie de acordare a unei asistențe macrofinanciare Republicii 

Moldova în valoare de până la 100 de milioane EUR, din care până la 40 de 

milioane EUR vor fi acordate sub formă de granturi și până la 60 de milioane 

EUR sub formă de împrumuturi. Memorandumul de înțelegere încheiat între UE 

și Republica Moldova a fost semnat la data de 24 noiembrie 2017. Asistența va fi 

plătită în trei tranșe. 

 AMF Tunisia I și II: Primul program AMF în valoare de 300 de milioane EUR a 

fost adoptat în mai 2014
4
 și a fost plătit în trei tranșe în perioada 2015-2017. La 

6 iulie 2016, UE a aprobat acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare 

                                                            
2 Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de acordare a unei 

asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (JO L 218, 14.8.2013, p. 15). 
3 Decizia (UE) 2016/2371 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 de acordare a 

unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (JO L 352, 23.12.2016, p. 18). 
4 Decizia nr. 534/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind acordarea de 

asistență macrofinanciară Republicii Tunisia (JO L 151, 21.5.2014, p. 9). 
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Tunisiei, în valoare de până la 500 de milioane EUR, sub formă de împrumuturi
5
, 

care urma să fie plătită în trei tranșe. Prima tranșă de 200 de milioane EUR a 

programului AMF II a fost plătită la 25 octombrie 2017, iar celelalte două tranșe 

se preconizează că vor fi plătite în cursul anului 2018. 

 AMF Ucraina III: O a treia operațiune, în valoare de până la 1,8 miliarde EUR 

sub formă de împrumuturi, a fost aprobată de către colegiuitori în aprilie 2015. 

Împreună cu cele două operațiuni implementate în perioada mai 2014-aprilie 

2015
6
, o valoare totală de 3,4 miliarde EUR sub formă de asistență 

macrofinanciară a fost acordată Ucrainei de la declanșarea crizei. După plata 

primei tranșe (600 de milioane EUR), efectuată în iulie 2015, cea de a doua tranșă 

a operațiunii, în valoare de 600 de milioane EUR, a fost plătită în luna aprilie 

2017, ca răspuns la măsurile adoptate de autorități la sfârșitul anului 2016 și 

începutul anului 2017. Un număr de angajamente politice aferente celei de a treia 

și ultime tranșe de 600 de milioane EUR, inclusiv în ceea ce privește lupta 

împotriva corupției, nu fuseseră puse în aplicare până la expirarea perioadei de 

disponibilitate a asistenței în ianuarie 2018. Din acest motiv, Comisia nu a fost în 

măsură să plătească ultima tranșă în cadrul AMF III, iar tranșa respectivă a fost 

anulată oficial la 17 ianuarie 2018. 

În total, în 2017, a fost plătită o sumă de 1,01 miliarde EUR. Anexele 1A și 1B 

furnizează mai multe detalii cu privire la starea plăților reale pe țări și pe regiuni la 

sfârșitul lunii decembrie 2017. 

În plus, două noi programe AMF erau în curs de pregătire: 

 AMF Georgia III: În urma unei solicitări din partea guvernului Georgiei, 

Comisia a adoptat o propunere la data de 29 septembrie 2017 pentru un nou 

program AMF de până la 45 de milioane EUR. Propunerea de asistență 

macrofinanciară, care a fost adoptată de Parlamentul European și de Consiliu în 

luna aprilie 2018, constă în 35 de milioane EUR sub formă de împrumuturi și 10 

milioane EUR sub formă de granturi, care urmează să fie plătite în două tranșe în 

2018. 

 AMF Ucraina IV: La 29 noiembrie 2017, Comisia a primit o cerere oficială 

pentru o nouă operațiune de acordare de asistență macrofinanciară în Ucraina. La 

9 martie 2018, Comisia a înaintat o propunere de acordare a unei asistențe 

macrofinanciare suplimentare Ucrainei, în valoare de 1 miliard EUR, sub formă 

de împrumuturi, care urma să fie plătită în două tranșe în perioada 2018-2019. 

2.2 Operațiuni AMF individuale în țările beneficiare în anul 2017 

2.2.1 Georgia 

Perspectiva macroeconomică a Georgiei rămâne vulnerabilă. În ciuda unei creșteri a PIB-

ului în 2017, economia se confruntă cu riscuri din cauza dezechilibrelor externe (în 

special, un deficit mare de cont curent și o datorie externă semnificativă) și a rezervelor 

internaționale care se situează sub nivelul adecvat. 

                                                            
5 Decizia (UE) 2016/1112 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 de acordare a unei 

asistențe macrofinanciare suplimentare Tunisiei (JO L 186, 9.7.2016, p. 1). 
6 Decizia (UE) 2015/601 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 aprilie 2015 privind acordarea 

de asistență macrofinanciară Ucrainei (JO L 100, 15.4.2015, p. 1). 
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PIB-ul Georgiei a crescut cu 4,8 % în perioada ianuarie-noiembrie 2017 și se estimează 

că a crescut cu peste 4 % pe întreaga perioadă a anului 2017, ca urmare a unei redresări a 

cererii externe și interne și a unei creșteri a investițiilor. Creșterea economică mai rapidă 

decât cea preconizată de anul trecut urmează după 2 ani de decelerare ca urmare a 

șocurilor externe, în special încetinirea economică din regiune. Se estimează că veniturile 

suplimentare datorate creșterii economice mai rapide decât cea preconizată au permis o 

reducere a deficitului public la 3,5 % din PIB în 2017, față de 4,1 % în 2016. Se 

estimează că datoria publică a Georgiei a scăzut în 2017, la aproximativ 42 % din PIB 

(comparativ cu 45 % în 2016). Cu toate acestea, situația balanței de plăți a Georgiei 

rămâne vulnerabilă din cauza unui deficit mare de cont curent (estimat la aproximativ 

10 % în 2017) și a nivelului ridicat al datoriei externe (estimată la 107 % în 2017). 

Rezervele internaționale ale Georgiei au fost în general stabile în termeni absoluți 

începând cu anul 2011, totalizând 3,0 miliarde USD la sfârșitul anului 2017 (aproximativ 

3 luni de acoperire a importurilor), dar nevoile de rezerve au crescut, iar acestea se 

situează în prezent sub nivelul estimat de FMI ca fiind adecvat. 

În acest context, Georgia și FMI au convenit asupra unui acord extins pe trei ani (2017-

2020) în cadrul mecanismului de finanțare extinsă în valoare de 285 de milioane USD în 

aprilie 2017. În urma primei evaluări a programului din octombrie 2017, FMI a confirmat 

că programul se află pe calea cea bună și că Georgia a îndeplinit toate obiectivele 

relevante. A doua evaluare a programului susținut de FMI pentru Georgia este 

programată pentru luna aprilie 2018. 

Prima și cea de a doua operațiune AMF pentru Georgia au fost promise la Conferința 

internațională a donatorilor de la Bruxelles, în octombrie 2008, în urma conflictului 

militar al Georgiei cu Rusia din august 2008. A doua operațiune de 46 de milioane EUR, 

jumătate sub formă de granturi și jumătate sub formă de împrumuturi, a fost 

implementată în perioada 2015-2017, ultima tranșă fiind plătită în mai 2017. 

În urma finalizării celei de a doua operațiuni AMF, guvernul Georgiei a solicitat asistență 

macrofinanciară suplimentară din partea UE în iunie 2017. În septembrie 2017, Comisia 

a înaintat Parlamentului European și Consiliului o propunere privind acordarea unei 

asistențe macrofinanciare de până la 45 de milioane EUR, din care 35 de milioane EUR 

sub formă de împrumuturi și 10 milioane EUR sub formă de granturi. În urma adoptării 

deciziei de către Parlamentul European și Consiliu și a semnării memorandumului de 

înțelegere, asistența macrofinanciară acordată Georgiei urmează să fie plătită în două 

tranșe în 2018. 

2.2.2 Iordania 

Economia iordaniană a continuat să sufere de pe urma efectelor crizei din Siria și Irak: 

blocarea rutelor comerciale, precum și scăderea investițiilor străine directe și a încasărilor 

externe au îngreunat creșterea economică și au influențat situația externă și bugetară a 

Iordaniei. În plus, conflictul sirian a provocat un aflux de aproximativ 1,3 milioane de 

refugiați sirieni în Iordania, ceea ce a sporit presiunea asupra situației bugetare, 

serviciilor publice și infrastructurii din Iordania. 

În anul 2017, creșterea economică a rămas la niveluri scăzute (aproximativ 2,2 %), în 

timp ce rata șomajului a crescut la 18,5 % în al treilea trimestru al anului 2017, de la 

15,3 % în 2016. Deficitul bugetar general (inclusiv granturile) s-a redus la 2,6 % din PIB 

ca urmare a măsurilor fiscale de 1,5 % din PIB pe care autoritățile le-au întreprins la 

începutul anului 2017. În pofida progresului, situația bugetară rămâne în continuare 

dependentă de granturile străine care s-au ridicat la 2,9 % din PIB în 2017. În mod 
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similar, în ciuda ajustării din ultimii ani, deficitul de cont curent rămâne foarte mare 

(aproximativ 11,7 % din PIB în 2017), cu excepția granturilor străine. 

La data de 24 august 2016, Consiliul director al FMI a aprobat un program al 

mecanismului de finanțare extinsă (EFF), pe o perioadă de trei ani, pentru suma de 723 

de milioane USD (150 % din cotă), o sumă considerabil mai mică decât cele 2 miliarde 

USD (sau 800 % din cotă) din acordul stand-by pe trei ani care s-a încheiat în august 

2015. Prima evaluare a programului FMI a fost finalizată cu succes în luna iunie 2017. A 

doua evaluare a programului a fost planificată inițial pentru luna septembrie 2017, dar nu 

a fost încă finalizată, ca urmare a discuțiilor prelungite privind îndeplinirea anumitor 

condiții FMI. 

De asemenea, la 14 decembrie 2016, Parlamentul European și Consiliul au adoptat o 

decizie cu privire la un al doilea program de asistență macrofinanciară (AMF-II) în 

valoare de 200 de milioane EUR sub formă de împrumuturi. Programul AMF-II, care se 

adaugă sumei de 180 de milioane EUR din cadrul programului AMF-I plătite în anul 

2015, va ajuta Iordania să răspundă nevoilor sporite de finanțare externă și bugetară, în 

mare parte legate de instabilitatea regională, inclusiv prezența unui număr mare de 

refugiați sirieni în Iordania. 

Memorandumul de înțelegere și acordul de împrumut din cadrul programului AMF-II au 

fost semnate la 19 septembrie 2017. Memorandumul de înțelegere stabilește un program 

ambițios de reforme legate de fiecare dintre cele două tranșe care urmează să fie plătite în 

cadrul AMF. Domeniile în care sunt stabilite condiții includ reforme pentru: (i) creșterea 

transparenței sistemului fiscal și creșterea colectării impozitelor; (ii) consolidarea 

gestiunii finanțelor publice, a mecanismului de securitate socială și a pieței forței de 

muncă; (iii) facilitarea investițiilor și a comerțului; și (iv) îmbunătățirea performanței 

sectorului apei. 

Comisia a eliberat prima tranșă de 100 de milioane EUR la 25 octombrie 2017. Plata 

celei de a doua tranșe nu a fost posibilă, având în vedere progresele insuficiente 

înregistrate până în prezent în cadrul a patru măsuri de politică (cu privire la legea 

impozitului pe venit, la scutirile fiscale, la achizițiile publice și la legea privind biroul de 

audit). 

2.2.3 Republica Moldova 

În noiembrie 2014 a izbucnit un scandal major de fraudă bancară care a scos la lumină 

grave probleme de guvernanță, însoțite de instabilitate politică. Aceste evoluții au condus 

la o decelerare a creșterii economice, la suspendarea sprijinului bugetar de către 

partenerii internaționali ai Moldovei și la o înrăutățire a poziției bugetare și a balanței de 

plăți. PIB-ul Moldovei a scăzut cu 0,5 % în 2015 și doar în 2016 economia a crescut la 

4,1 %. În perioada 2017-2019, se estimează că creșterea va rămâne în intervalul de 

3,5 %-4,0 %, susținută de consum și măsuri de stimulare fiscală. Presiunea inflaționistă a 

fost limitată, iar inflația anuală se preconizează că va rămâne stabilă la 6,5 % în 2017, 

înainte de decelerarea la 4,4 % în 2018. O îmbunătățire a cererii externe și a prețurilor a 

contribuit la intensificarea creșterii exporturilor. Cu toate acestea, revenirea la prețuri mai 

ridicate la importul de produse de bază și redresarea cererii interne au condus la o 

înrăutățire a deficitului de cont curent, echivalent cu 6 % din PIB în 2017. În 2017, 

transferurile de fonduri efectuate de lucrători au început să se redreseze față de 2016. 

Stabilitatea financiară a fost menținută; continuă eforturile ample de curățare a sectorului, 

care includ eforturi de îmbunătățire a transparenței acționariatului și a diagnosticării 

bancare. 
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Ca urmare a efectelor crizei din 2014, Republica Moldova a solicitat sprijin din partea 

FMI, iar acordul ECF/EFF pe trei ani de 183 de milioane USD a fost aprobat de FMI în 

noiembrie 2016. După finalizarea celei de a doua evaluări a programului în decembrie 

2017, FMI a confirmat că programul este, în linii mari, pe calea cea bună. 

Guvernul Republicii Moldova și-a reiterat, de asemenea, cererea de acordare a unei 

asistențe macrofinanciare suplimentare din partea UE în martie 2016. La 

13 ianuarie 2017, Comisia a propus acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii 

Moldova în valoare de până la 100 de milioane EUR, din care 60 de milioane EUR sub 

formă de împrumuturi și 40 de milioane EUR sub formă de granturi. La 

13 septembrie 2017, Parlamentul European și Consiliul au semnat decizia de acordare a 

AMF pentru Republica Moldova. Asistența urmărește să ajute Moldova să acopere o 

parte din nevoile sale reziduale de finanțare externă și să reducă vulnerabilitățile 

economiei de la nivel bugetar și al balanței de plăți în următorii doi ani. 

La 24 noiembrie 2017, memorandumul de înțelegere, acordul de împrumut și acordul de 

grant au fost semnate cu autoritățile moldovene. Republica Moldova a anunțat că a 

îndeplinit procedurile naționale pentru intrarea în vigoare a celor trei acorduri la data de 

18 ianuarie 2018. Memorandumul de înțelegere stabilește un program ambițios de 

reforme legate de fiecare dintre cele trei tranșe care urmează să fie plătite în cadrul AMF. 

Condițiile impuse includ: (i) reforme pentru consolidarea guvernanței în sectorul 

financiar, gestionarea finanțelor publice și lupta împotriva corupției și spălării banilor; 

(ii) reforma sectorului energetic; și (iii) măsuri de însoțire în ceea ce privește 

consolidarea mecanismului de securitate socială, îmbunătățirea climatului investițional și 

sprijinirea punerii în aplicare a acordului privind ZLSAC. 

2.2.4 Tunisia 

De la revoluția din 2011, Tunisia s-a confruntat cu o încetinire a activității economice și 

cu probleme tot mai serioase cu balanța de plăți. Acest lucru a fost cauzat de reajustarea 

necesară a economiei în urma schimbării regimului, precum și de o serie de atacuri 

teroriste în 2015, care au afectat puternic unele dintre sectoarele cheie ale țării (de 

exemplu, turismul și transporturile). În 2017, economia tunisiană a prezentat unele semne 

de redresare, cu o creștere estimată a PIB-ului de aproximativ 2 % după doi ani de 

creștere aproape zero (0,8 % în 2015 și 1,1 % în 2016). Inflația a crescut în cursul anului, 

ajungând la peste 6 % la sfârșitul anului, comparativ cu 4,2 % la sfârșitul anului 2016. 

Situația finanțelor publice s-a deteriorat de-a lungul anilor, în principal din cauza creșterii 

cheltuielilor (în special cu salariile), care nu a fost compensată suficient de creșterea 

încurajatoare a veniturilor determinată de măsurile de reformă fiscală puse în aplicare 

începând din 2016. Deficitul public este estimat la peste 6 % din PIB în 2017, în timp ce 

datoria se estimează că a atins 70 % la sfârșitul anului. Situația externă s-a înrăutățit și ea 

în ultima perioadă, cu un deficit de cont curent de aproape 10 % din PIB, rezerve care 

acopereau aproximativ 90 de zile de importuri la sfârșitul anului 2017 și o datorie externă 

totală de aproximativ 70 % din PIB. 

Tunisia a încheiat prima dată un acord stand-by cu FMI în iunie 2013, pentru suma de 

1,75 miliarde USD. Acordul a încetat în decembrie 2015. Un al doilea program al FMI în 

cadrul mecanismului de finanțare extinsă a fost lansat în luna mai 2016 pentru 2,9 

miliarde USD pe o perioadă de 48 de luni. Din cauza unor întârzieri în punerea în 

aplicare a reformelor, până în prezent au fost plătite doar două tranșe ale EFF (de 

aproximativ 320 de milioane USD fiecare), în momentul lansării programului și în urma 

finalizării primei evaluări în iunie 2017. A doua evaluare s-a încheiat cu un acord la nivel 

tehnic în decembrie 2017 și a fost aprobată de consiliul de administrație la 

23 martie 2018. 
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Prima operațiune de asistență macrofinanciară (AMF-I) pentru suma de 300 de milioane 

EUR a fost aprobată de colegiuitori în luna mai 2014, a fost lansată în martie 2015, iar 

ultima plată a fost efectuată în iulie 2017. Între timp, în urma atacurilor teroriste din 2015 

și a exacerbării crizei, autoritățile tunisiene au solicitat o a doua operațiune de asistență 

macrofinanciară (AMF-II) în luna august a aceluiași an. Ea a fost aprobată de colegiuitori 

în iulie 2016. Operațiunea AMF-II constă într-un împrumut de 500 de milioane EUR care 

urmează să fie plătit în trei tranșe de 200 de milioane EUR, 150 de milioane EUR și 150 

de milioane EUR. Prima tranșă, care nu depinde de nicio condiție a memorandumului de 

înțelegere, a fost plătită la data de 25 octombrie 2017. Măsurile de politică cerute pentru 

a doua și a treia plată se referă la domenii-cheie de reformă, cum ar fi serviciul public și 

gestiunea finanțelor publice în ansamblu, sistemul fiscal, politicile sociale și de ocupare a 

forței de muncă, sectorul bancar și mediul de afaceri. Dacă sunt îndeplinite toate măsurile 

relevante, plățile ar putea fi efectuate înainte de sfârșitul anului 2018. 

2.2.5 Ucraina 

În 2014 și 2015, economia Ucrainei a fost afectată de o recesiune profundă, ceea ce a 

condus la o scădere a PIB-ului real cu 6,6 % și, respectiv, 9,8 %. În timp ce criza a 

reflectat deficiențele macroeconomice și structurale ale Ucrainei, aceasta a fost 

declanșată de conflictul pe care acțiunile destabilizatoare ale Rusiei l-au provocat în estul 

țării și care s-a tradus într-o pierdere a încrederii și o deteriorare a capacității de producție 

a țării. Combinația dintre un răspuns politic puternic din partea autorităților și un pachet 

de sprijin internațional de mare amploare a ajutat economia ucraineană să revină la 

creștere în 2016 (2,3 %). Redresarea a continuat în 2017, Ucraina înregistrând o creștere 

de 2,3 % în primele trei trimestre ale anului (comparativ cu primele trei trimestre din 

2016). Extinderea activității economice din 2017 a fost determinată, în principal, de 

investiții și de consumul gospodăriilor, pe fondul creșterii salariilor și al stabilizării 

cursului de schimb. Și sustenabilitatea finanțelor publice a înregistrat o îmbunătățire, 

datoria publică stabilizându-se la un nivel estimat de 75,6 % din PIB la sfârșitul anului 

2017, parțial ca urmare a eforturilor de consolidare fiscală ale guvernului din ultimii trei 

ani. În ciuda îmbunătățirii situației economice a Ucrainei din 2015, există încă o serie de 

vulnerabilități externe. Acestea sunt cauzate în special de refacerea mai lentă decât se 

anticipase a rezervelor internaționale ale Ucrainei, de dependența țării de exporturile de 

produse de bază și de menținerea nivelului său ridicat de îndatorare externă. 

Ca răspuns la solicitarea Ucrainei de acordare a unui sprijin financiar, FMI a aprobat, în 

martie 2015, un mecanism de finanțare extinsă pentru această țară, în valoare de 17,5 

miliarde USD. Acesta va expira în martie 2019. O sumă totală de 8,5 miliarde USD a fost 

plătită până în prezent în cadrul acestui program, uneori cu întârzieri semnificative din 

cauza slabei implementări a reformelor. Finalizarea evaluării programului în curs, care a 

fost în așteptare de la mijlocul anului 2017 și care ar putea deschide calea către o plată de 

1,9 miliarde USD, depinde de îndeplinirea de către Ucraina a mai multor acțiuni 

anterioare. 

Sprijinul acordat de UE Ucrainei face parte integrantă din pachetul financiar internațional 

instituit de FMI, cu o asistență macrofinanciară din partea UE în valoare de 3,4 miliarde 

EUR pusă la dispoziția Ucrainei. Din această sumă au fost plătite 2,8 miliarde EUR în 

perioada 2014-2017, inclusiv 1,6 miliarde EUR în cadrul primelor două operațiuni AMF 

și două tranșe de 600 de milioane EUR în cadrul unei a treia operațiuni AMF. O ultimă 

tranșă de 600 de milioane EUR i-a fost alocată Ucrainei în cadrul celui de al treilea 

program AMF, sub rezerva punerii în aplicare a 21 de măsuri de politică, astfel cum au 

fost convenite în memorandumul de înțelegere. Ucraina a îndeplinit 17 dintre 

angajamentele sale de politică aferente acestei plăți, inclusiv reformele în domeniul 
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gestionării finanțelor publice, al administrației publice, al energiei și al sistemului 

judiciar. Cu toate acestea, patru măsuri nu fuseseră puse în aplicare la expirarea perioadei 

de valabilitate a AMF. Printre acestea s-au numărat două măsuri legate de lupta 

împotriva corupției, inclusiv introducerea unui mecanism de verificare a declarațiilor de 

avere depuse de funcționarii publici. În consecință, cea de a treia tranșă a AMF a fost 

anulată la 18 ianuarie 2018. 

În urma unei solicitări din partea Ucrainei, la 9 martie 2018, Comisia a înaintat o 

propunere de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei, în valoare 

de 1 miliard EUR, sub formă de împrumuturi, care ar urma să fie plătită în două tranșe în 

perioada 2018-2019. 

 

2.3 Prezentare generală a reformelor susținute de operațiunile AMF 

Criteriile de reformă structurală din memorandumurile de înțelegere descriu setul de 

măsuri pe care țara beneficiară trebuie să le adopte pentru a consolida stabilitatea 

macroeconomică și financiară și pentru a crește sustenabilitatea situației balanței de plăți. 

În ceea ce privește programele AMF implementate în 2017, condițiile convenite au fost 

diferite ca număr și tip în țările din vecinătatea estică și din vecinătatea sudică. În țările 

din vecinătatea estică, cele mai frecvente condiții au vizat îmbunătățirea guvernanței 

sectorului public, urmate de reforme care vizează îmbunătățirea mediului de afaceri și 

reforme care vizează sectorul energetic și lupta împotriva corupției și spălării banilor. 

Condițiile prevăzute în memorandumurile de înțelegere pentru țările din vecinătatea 

sudică au fost mai puține și au avut tendința de a se concentra asupra guvernanței 

sectorului public și măsurilor privind protecția socială și mecanismul de securitate 

socială, precum și asupra pieței forței de muncă. 

  

Guvernanța 

sectorului 

public 

Lupta 

împotriva 

corupției și 

spălării 

banilor 

Sectorul 

energetic 

Mediul 

de 

afaceri 

Sectorul 

financiar 

Mecanismul 

de 

securitate 

socială și 

piața forței 

de muncă Altele 

Georgia II 2 0 0 2 2 2 0 

Iordania II 6 0 0 0 0 4 1 

Republica 

Moldova 5 6 5 7 5 0 0 

Tunisia I 2 0 0 2 2 2 1 

Tunisia II 5 0 0 2 1 6 1 

Ucraina III 14 4 6 6 2 4 0 

Țările din 

vecinătatea estică 21 10 11 15 9 6 0 

Țările din 

vecinătatea sudică 13 0 0 4 3 12 3 

3 ASIGURAREA UTILIZĂRII ADECVATE A FONDURILOR AFERENTE ASISTENȚEI 

MACROFINANCIARE: EVALUĂRI OPERAȚIONALE, EVALUĂRI EX POST ȘI AUDITURI 

3.1 Evaluări operaționale 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului financiar al UE, Comisia, cu ajutorul 

consultanților externi, realizează evaluări operaționale pentru a obține garanții rezonabile 
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cu privire la buna funcționare a procedurilor administrative și a circuitelor financiare în 

țările beneficiare. 

Evaluările operaționale se concentrează asupra sistemelor de gestionare a finanțelor 

publice, în special asupra modului în care sunt organizate ministerele de finanțe și 

băncile centrale și asupra procedurilor pe care le pun în aplicare și, mai exact, asupra 

modului în care sunt gestionate conturile care primesc fonduri UE. În plus, se acordă o 

atenție specială modului de funcționare a instituțiilor de audit extern, independenței, 

programelor de lucru și eficacității controalelor acestora. Sunt analizate, de asemenea, 

procedurile de achiziții publice la nivel central. 

În 2017, Comisia a efectuat o evaluare operațională a Georgiei, în pregătirea noii 

operațiuni de asistență macrofinanciară. Evaluarea a fost finalizată în decembrie 2017 și a 

concluzionat că procedurile din Georgia oferă garanții suficiente pentru a continua 

operațiunea AMF avută în vedere. 

3.2 Evaluări ex-post 

În conformitate cu Regulamentul financiar al UE, Comisia realizează evaluări ex post7 

după finalizarea programelor de asistență macrofinanciară, pentru a evalua impactul 

acestora. Principalele obiective vizate sunt: 

i. analiza impactului asupra economiei țării beneficiare, îndeosebi asupra 

sustenabilității poziției sale externe; 

ii. evaluarea valorii adăugate a acțiunii UE. 

Rapoartele contractanților externi referitoare la evaluările ex post ale operațiunilor AMF I 

și AMF II pentru Ucraina și a operațiunii AMF I pentru Iordania au fost finalizate la 

sfârșitul anului 2017.  

Evaluarea ex post a operațiunilor AMF I și II pentru Ucraina a concluzionat că AMF 

a avut un impact pozitiv asupra economiei Ucrainei, în parte datorită implementării sale 

rapide. Aceasta a contribuit în special la stabilizarea situației financiare și a jucat un rol 

semnificativ în progresul reformelor în domeniul gestionării finanțelor publice și al 

mecanismului de securitate socială. Dacă nu ar fi existat programele de asistență 

macrofinanciară, reducerile substanțiale ale cheltuielilor publice ar fi avut un grav impact 

social negativ, PIB-ul real s-ar fi contractat mai puternic în 2014 și 2015, iar rata de 

creștere ar fi fost mai mică în 2016. 

În ceea ce privește operațiunea AMF I pentru Iordania, evaluarea a concluzionat că 

AMF, în combinație cu un program simultan al FMI, a contribuit în mod eficace la 

stabilizarea în timp util și la sustenabilitatea pe termen mediu a situației financiare 

externe și a celei bugetare a Iordaniei. Condițiile AMF au fost îndeplinite într-un mod 

satisfăcător și au contribuit indirect la punerea în aplicare a reformelor structurale în mai 

multe domenii prioritare ale UE. Cu toate acestea, evaluarea a constatat, de asemenea, că 

procesul de luare a deciziilor pentru operațiunea AMF ar putea fi îmbunătățit astfel încât 

să se evite întârzierile inutile. 

3.3 Audituri 

Curtea de Conturi Europeană (CCE) a publicat două rapoarte speciale prin care se 

evaluează asistența acordată de UE Ucrainei și Tunisiei. În ceea ce privește AMF, 

                                                            
7 Toate evaluările ex post sunt disponibile pe site-ul web al DG ECFIN: 

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/evaluation/completed/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/evaluation/completed/index_en.htm
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rapoartele au fost în general pozitive, oferind câteva recomandări specifice pe care 

Comisia le-a acceptat. 

În decembrie 2016, CCE a publicat un raport special privind asistența acordată de UE 

Ucrainei, vizând atât sprijinul bugetar, cât și AMF
8
. Raportul a concluzionat că asistența 

acordată de UE a fost parțial eficientă în sprijinirea transformării Ucrainei într-un stat 

bine guvernat prin abordarea gestionării finanțelor publice, a luptei împotriva corupției și 

a sectorului gazelor în perioada 2007-2015. În ceea ce privește asistența macrofinanciară, 

raportul a menționat că „instrumentul de asistență macrofinanciară gestionat de Comisie 

a fost cea mai eficace metodă de debursare rapidă a sprijinului promis Ucrainei pentru a 

face față situației financiare dificile cu care se confruntă această țară”. Amânarea 

plăților din cadrul asistenței macrofinanciare a contribuit de asemenea la asigurarea 

faptului că anumite condiții aferente programului au fost puse în aplicare în mod 

corespunzător. Pe de altă parte, raportul a subliniat că, în unele cazuri, condițiile AMF au 

fost stabilite și îndeplinirea acestora a fost evaluată într-un mod care a permis o marjă 

largă de apreciere. Raportul a prezentat cinci recomandări pentru îmbunătățirea asistenței 

acordate de UE: (i) ar trebui să se pună un accent mai puternic pe gestiunea finanțelor 

publice; (ii) ar trebui ameliorată concepția care stă la baza condițiilor impuse pentru 

acordarea asistenței financiare și la baza debursării acesteia; (iii) ar trebui consolidată 

monitorizarea modului de punere în aplicare a asistenței din partea UE; (iv) ar trebui să se 

pună un accent mai puternic pe implementarea efectivă și pe sustenabilitatea reformelor; 

și (v) ar trebui să se ia măsuri pentru ca asistența acordată de UE Ucrainei în domeniul 

gazelor naturale să fie mai eficace. 

Urmărind aceste recomandări, Comisia a definit obiectivele de politică într-un mod mai 

precis și orientat și va continua să depună eforturi pentru a răspunde nevoilor financiare 

ale țării beneficiare, sprijinind în același timp principalele reforme pentru a readuce 

economia țării pe o traiectorie sustenabilă. 

În martie 2017, CCE a publicat un raport special privind asistența acordată de UE 

Tunisiei, vizând atât sprijinul bugetar, cât și AMF
9
. Raportul a concluzionat că 

finanțarea din partea UE a adus o contribuție semnificativă la tranziția democratică și la 

stabilitatea economică din Tunisia și că împrumutul AMF a oferit un acces prețios la 

finanțare, în ciuda întârzierilor în efectuarea plăților. Raportul a prezentat recomandări 

pentru îmbunătățirea asistenței acordate de UE. În cazul specific al AMF, CCE a 

recomandat Comisiei să analizeze, în cooperare cu colegiuitorii, care sunt opțiunile 

disponibile pentru a se accelera procedurile de aprobare a programelor ulterioare de 

asistență macrofinanciară, în special în cazul finanțării în regim de urgență. 

Comisia consideră că întârzierile în efectuarea plăților împrumuturilor AMF către 

Tunisia au fost determinate de o combinație de factori externi, inclusiv factori care nu pot 

fi controlați de UE. De asemenea, Comisia recunoaște că pot fi făcute mai multe eforturi 

în vederea acordării mai rapide a asistenței și va continua să coopereze cu colegiuitorii 

pentru a ajunge la un proces decizional mai eficient. 

                                                            
8 Raport disponibil la adresa: 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_32/SR_UKRAINE_RO.pdf. 

9 Raport disponibil la adresa: 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_3/SR_TUNISIA_RO.pdf. 
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4 EVOLUȚII GENERALE CU PRIVIRE LA INSTRUMENTUL AMF 

4.1 Funcționarea instrumentului AMF 

Declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului din 2013 cu privire la 

asistența macrofinanciară
10

 definește asistența ca fiind de natură macroeconomică și 

financiară și menționează în mod clar că obiectivul său este „să urmărească restabilirea 

unei situații de finanțare externă durabile pentru țările și teritoriile eligibile care se 

confruntă cu dificultăți financiare externe și ar trebui să stea la baza punerii în aplicare 

a unui program de politică care să conțină măsuri solide de ajustare și reformă 

structurală menite să îmbunătățească poziția balanței de plăți, în special pe perioada 

programului, și să consolideze punerea în aplicare a acordurilor și programelor 

relevante cu ajutorul Uniunii.” 

În conformitate cu principiul 6.a) din aceeași declarație comună, „O condiție prealabilă 

pentru acordarea de asistență macrofinanciară ar trebui să fie ca țara sau teritoriul 

eligibil să respecte mecanismele democratice reale, inclusiv sistemele parlamentare 

pluripartite și statul de drept și să garanteze respectarea drepturilor omului”. Pe tot 

parcursul ciclului de viață al operațiunii de asistență macrofinanciară, Comisia, împreună 

cu Serviciul European de Acțiune Externă, monitorizează îndeplinirea acestor condiții 

prealabile de ordin politic, fiecare plată fiind condiționată de îndeplinirea acestora. 

În 2017, în cadrul procesului legislativ pentru noile propuneri pentru Republica Moldova 

și Georgia, colegiuitorii au inclus prevederi mai detaliate cu privire la aceste condiții 

prealabile de ordin politic, depășind propunerea Comisiei care se baza pe modelul 

convenit al Declarației comune din 2013. 

Acest accent sporit pe condițiile prealabile de ordin politic a condus la un proces 

decizional mai îndelungat, prelungind timpul necesar pentru aprobarea deciziilor privind 

AMF. Acest lucru a pus în pericol obiectivul principal al AMF de a acorda sprijin 

balanței de plăți într-o situație de criză atunci când este cea mai mare nevoie de aceasta, 

așa cum s-a enunțat și în raportul special al CCE privind asistența UE acordată Tunisiei 

menționat mai sus. 

Comisia a încercat să abordeze această problemă și să colaboreze cu colegiuitorii pentru 

a analiza diverse modalități de a face procesul actual de luare a deciziilor mai eficace și 

mai eficient. 

Comisia consideră că este important ca toate instituțiile să respecte în continuare 

principiile și textele juridice stabilite în baza Declarației comune a Parlamentului 

European și a Consiliului din 2013 cu privire la asistența macrofinanciară. 

Pentru a asigura aplicabilitatea deplină a principiului egalității de tratament în cazul 

Parlamentului European și al Consiliului pentru schimbul de informații privind asistența 

macrofinanciară în conformitate cu articolul 9 din Acordul-cadru privind relațiile dintre 

Parlamentul European și Comisia Europeană, Comisia și Comisia pentru comerț 

internațional (Comisia INTA) au ajuns la un nou acord în 2017. Acestea au convenit să 

înființeze puncte de contact tehnice în cadrul Comisiei și al Comisiei INTA. Aceste 

puncte de contact asigură transmiterea simultană de către Comisie a tuturor 

documentelor, în special a documentelor care nu țin de comitologie și nu sunt distribuite 

                                                            
10 Declarație comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată împreună cu decizia de acordare a 

unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei [Decizia (UE) nr. 778/2013 din 12 august 2013]. 
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prin intermediul registrului lucrărilor comitetului, către Parlamentul European și 

Consiliu. 

4.2 Evoluții viitoare: AMF în următorul cadru financiar multianual 

Având în vedere că vecinătatea UE continuă să se confrunte cu instabilitate geopolitică și 

economică, este probabil ca nevoia de asistență macrofinanciară din partea UE să rămână 

ridicată în anii următori. În acest context, în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a 

cadrului financiar multianual 2014-2020, Comisia a propus, iar colegiuitorii au aprobat, 

consolidarea AMF ca instrument de sprijin macrofinanciar și, prin urmare, creșterea 

capacității anuale de împrumut a AMF de la 500 de milioane EUR la 2 000 de milioane 

EUR. 

La 2 mai 2018, Comisia a adoptat o Comunicare privind cadrul financiar multianual după 

2020. Pentru acțiunea externă a UE există planuri de eficientizare a instrumentelor 

existente în mod semnificativ pentru a comunica mai bine ceea ce face UE, a evita 

suprapunerile, a face procesele mai puțin greoaie, a crește eficiența și complementaritatea 

și a demonstra mai bine valoarea adăugată a UE. Se propune integrarea mai multor 

instrumente ale cadrului financiar multianual 2014-2020 în noul Instrument de 

vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (NDICI). Cu toate acestea, operațiunile 

specifice AMF vor continua să fie activate pe baza unor decizii ad-hoc separate, după 

cum este necesar, deoarece se recunoaște faptul că procesul decizional al operațiunilor 

AMF trebuie să rămână distinct. AMF va continua astfel să fie guvernată de procedura 

legislativă ordinară, care necesită aprobarea Parlamentului European și a Consiliului 

pentru fiecare operațiune specifică. În același timp, provizionarea garanțiilor pentru 

împrumuturile AMF va fi acoperită de noua Garanție pentru acțiuni externe care urmează 

să fie creată în cadrul NDICI și care ar urma să includă actualul Fond de garantare pentru 

acțiuni externe. În plus, granturile AMF vor continua să fie acordate țărilor eligibile cu 

vulnerabilități foarte mari.  

5 NOI SOLICITĂRI DE ASISTENȚĂ ȘI VIITOARE PROPUNERI ALE COMISIEI — 

SITUAȚIA BUGETARĂ 

Programul operațiunilor de asistență macrofinanciară pentru 2018 este următorul: 

i. implementarea operațiunilor AMF aflate în curs de desfășurare, astfel cum 

s-a descris mai sus. Acestea includ plata ultimelor tranșe pentru AMF 

Iordania II și AMF Tunisia II, precum și începerea plății aferente 

operațiunii din Republica Moldova, sub rezerva îndeplinirii condițiilor 

necesare; 

ii. aprobarea și punerea în aplicare a operațiunii AMF Georgia III, cu plata 

preconizată a primelor două tranșe ale asistenței; 

iii. aprobarea și începerea punerii în aplicare a unui nou program pentru 

Ucraina, AMF IV. 

Se estimează că plățile totale ale AMF vor ajunge la 995 de milioane EUR în 2018, 

comparativ cu 1,01 miliarde EUR în 2017. 

Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a angajamentelor și a plăților aferente 

granturilor de asistență macrofinanciară pentru 2016, 2017 și (cu titlu provizoriu) 2018. 

Previziunea pentru 2018 are un caracter preliminar și include numai operațiunile de 

asistență macrofinanciară pentru care există o decizie aprobată de colegiuitori sau 

propusă de către Comisie. 
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În cele din urmă, în conformitate cu angajamentele anterioare, în 2018, Comisia va 

investiga în continuare nevoile de finanțare ale țărilor eligibile care beneficiază în prezent 

de un program al FMI, în special Iordania și Tunisia și va propune, dacă este cazul, 

operațiuni AMF suplimentare pentru aceste țări. 

 

 

 

 

2016 2017 2018 (provizoriu)

79 669 000 45 828 000 42 086 000

Evaluări operaționale, studii privind cheltuielile publice și 

responsabilitatea financiară, evaluări ex post
 331 822  223 715  550 000

AMF Georgia II (propunere adoptată)* 10 000 000

AMF Republica Moldova (decizie adoptată) 40 000 000

Alte operațiuni posibile de AMF de decis de decis

Angajamente, total  331 822 40 223 715 10 550 000

Credite bugetare neangajate 79 337 178 5 604 285 31 536 000

Credite de plată pentru granturi în buget 79 669 000 45 828 000 45 828 000

Evaluări operaționale, studii privind cheltuielile publice și 

responsabilitatea financiară, evaluări ex post
 131 195 324840,  36  350 000

AMF Republica Kârgâzstan (decizie adoptată) 5 000 000

AMF Georgia (decizie adoptată) 10 000 000

AMF Georgia II (propunere adoptată)* 10 000 000

AMF Republica Moldova (decizie adoptată) 40 000 000

Alte operațiuni posibile de AMF de decis de decis

Plăți, total 5 131 195 10 324 840 50 350 000

Credite neutilizate pentru plata granturilor 74 537 805 35 503 160 -4 522 000

Plăți aferente împrumuturilor AMF

AMF Georgia (decizie adoptată) 13 000 000

AMF Georgia II (propunere adoptată)* 35 000 000

AMF Tunisia I (decizie adoptată) 100 000 000

AMF Republica Kârgâzstan (decizie adoptată) 10 000 000

AMF Ucraina III (decizie adoptată) 600 000 000

AMF Tunisia II (decizie adoptată) 200 000 000 300 000 000

AMF Iordania II (decizie adoptată) 100 000 000 100 000 000

AMF Republica Moldova (decizie adoptată) 60 000 000

AMF Ucraina IV (propunere adoptată)* 500 000 000

Alte operațiuni posibile de AMF de decis de decis

Plăți aferente împrumuturilor AMF, total 10 000 000 1013 000 000 995 000 000

Angajamente și plăți pentru granturile AMF, plățile aferente împrumuturilor AMF 2016-2018 

(EUR) 

Credite de angajamente pentru granturi în buget

* Se preconizează că operațiunea va fi aprobată în cursul anului 2018.
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