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Asistența pentru dezvoltare acordată de UE în 
Myanmar/Birmania: UE a jucat un rol de prim-plan și 
a furnizat un răspuns activ, dar au existat unele deficiențe 
în implementare, arată Curtea de Conturi Europeană 
Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, UE a jucat un rol de prim-plan în 
sprijinirea priorităților de dezvoltare în Myanmar/Birmania și finanțarea pe care a alocat-o 
pentru această țară era semnificativă. Curtea a identificat însă unele deficiențe la nivelul 
evaluării de către Comisia Europeană a nevoilor existente și la nivelul implementării asistenței 
din partea UE. 

Auditorii au examinat dacă Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia Europeană au sprijinit 
priorități de dezvoltare bine stabilite în Myanmar/Birmania. Pentru perioada 2012-2020, UE a alocat 
aproape un miliard de euro pentru această țară. 

„Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia au răspuns cu rapiditate la evoluțiile politice din 
Myanmar/Birmania, dar, per ansamblu, Curtea a ajuns la concluzia că sprijinul pentru dezvoltare acordat 
de UE a fost doar parțial eficace în această țară”, a declarat domnul Karel Pinxten, membrul Curții 
responsabil de acest raport. 

În perioada auditată (2012-2016), Myanmar/Birmania a traversat o perioadă dificilă de tranziție politică și 
economică. Eforturile de dezvoltare au fost subminate de o serie de factori precum dezastre naturale, 
conflicte de natură etnică și o capacitate limitată a autorităților și a actorilor de pe plan local. În 2016 și 
2017, au avut loc noi izbucniri de violență împotriva minorității musulmane Rohingya din statul Rakhine, 
care au provocat o criză umanitară majoră. Episoadele repetate de violență din această regiune 
exacerbează conflictul și îngreunează eforturile de dezvoltare și de asistență umanitară din regiune.  

În ceea ce privește evaluarea nevoilor, Comisia nu a evaluat în mod suficient prioritățile geografice din 
interiorul țării, a mai arătat Curtea. Stabilirea în acest fel a priorităților ar fi putut spori impactul sprijinului 
UE. Mobilizarea de venituri publice interne nu figura printre prioritățile luate în considerare, deși constituie 
un factor esențial pentru dezvoltarea țării. Programarea comună între UE și diferitele state membre 
a reprezentat un pas înainte. În schimb, coordonarea dintre direcțiile generale care gestionează ajutorul 
pentru dezvoltare și asistența umanitară în zonele de criză prelungită nu a funcționat bine.  
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Potrivit constatărilor Curții, acțiunile selectate abordau prioritățile de dezvoltare ale țării, însă existau unele 
întârzieri. Implementarea programelor din cadrul fondurilor fiduciare gestionate de ONU și finanțate de UE 
a fost afectată de rata lentă de absorbție a bugetului pentru realizarea activităților din cadrul programelor 
respective. Dispozițiile privind controlul costurilor din cadrul contractelor încheiate între UE și ONU au avut 
un impact limitat.  

De asemenea, s-a constatat că gradul de obținere a rezultatelor urmărite varia în mod semnificativ în 
rândul proiectelor auditate. Numai jumătate din acestea au obținut realizările planificate, în principal din 
cauza întârzierilor care au afectat implementarea lor. S-au observat deficiențe și în ceea ce privește 
monitorizarea proiectelor și calitatea indicatorilor acestora. 

Curtea a formulat următoarele recomandări în atenția Comisiei Europene și a Serviciului European de 
Acțiune Externă: 

• să se îmbunătățească direcționarea către domeniile care au nevoie de sprijin astfel încât să se obțină un impact mai mare 
al ajutorului; 

• să se îmbunătățească coordonarea dintre Direcția Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare și Direcția Generală 
Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene; 

• să se justifice și să documenteze alocarea financiară pentru diferitele sectoare și acțiuni; 

• să se amelioreze raportul cost-eficacitate al acțiunilor cu donatori multipli; 

• să se consolideze monitorizarea informațiilor privind realizările și efectele; 

• să se îmbunătățească gestionarea proiectelor și să se asigure faptul că acțiunile UE beneficiază de o vizibilitate mai mare; 

• să se reexamineze posibilitatea includerii statului Rakhine în sfera de competență a Fondului comun pentru pace. 

Note către editori 

După mai multe decenii de regim autoritar, Myanmar/Birmania cunoaște în prezent o perioadă de tranziție 
economică și politică, sub conducerea unui guvern în principal civil care a fost învestit în martie 2011. Acest 
guvern a lansat o serie de reforme menite să schimbe situația politică, democratică și socioeconomică 
a țării.  

În perioada 2012-2016, țara a cunoscut o creștere medie anuală a PIB-ului său de 7,5 %. Forța de muncă 
este tânără și țara este bogată în resurse naturale precum gaz, lemn, aur și pietre prețioase. 
Myanmar/Birmania se bucură și de o creștere semnificativă a investițiilor directe. 

Populația este formată din numeroase grupuri etnice și tensiunile interetnice și interreligioase sunt încă 
prezente. Guvernul a semnat un acord național de încetare a focului cu unele grupuri etnice armate, însă 
procesul de pace avansează lent. Tensiuni etnice continuă să existe în state locuite de alte grupuri etnice 
decât grupul Bamar, în special în regiunile de frontieră din statele Shan, Kachin și Rakhine. Minoritatea 
musulmană Rohingya din statul Rakhine a devenit efectiv apatridă la intrarea în vigoare a Legii privind 
cetățenia birmană în 1982.  

Având drept scop încurajarea procesului de reformă, UE a suspendat, în aprilie 2012, sancțiunile care 
fuseseră impuse guvernului și, până în 2013, a ridicat toate embargourile existente, în afară de cel privind 
armamentul. De asemenea, UE a deschis un birou la Yangon, care a devenit, în 2013, o delegație UE de sine 
stătătoare. 
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Țara a beneficiat de sprijin din partea mai multor donatori. În perioada 2012-2016, angajamentele 
donatorilor, indiferent de sursă, s-au ridicat în total la peste 8 miliarde de dolari americani. 

Raportul special nr. 4/2018, intitulat „Asistența acordată de UE în Myanmar/Birmania”, este disponibil în 
23 de limbi ale UE pe site-ul Curții de Conturi Europene (eca.europa.eu). 

 

 


