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Moneda euro face parte din viaţa noastră de zi cu zi. 
Peste 332 de milioane de cetăţeni europeni o folosesc 
pentru a-și acoperi cheltuielile cotidiene, pentru 
economii sau pentru investiţii. Într-adevăr, până 
în 2020, o întreagă generaţie de tineri nu vor fi 
cunoscut altă monedă naţională. Povestea monedei 
euro a început când liderii UE au convenit, în cadrul 
Tratatului de la Maastricht semnat în 1992, să creeze 
o uniune economică și monetară (UEM), cu o monedă 
unică. După câţiva ani de pregătiri, timp în care a fost 
finalizată piaţa unică și a fost înfiinţată Banca Centrală 
Europeană, între anii 1999 și 2002, douăsprezece state 
membre ale UE și-au retras moneda naţională (de 
exemplu guldenul, francul și peseta) și au aderat la 
zona cu monedă unică, zona euro.

De atunci, această zonă s-a extins, ajungând să 
includă 17 ţări membre ale UE. Zona euro vine în 
completarea pieţei unice fără frontiere, în interiorul 
căreia mărfurile, persoanele, serviciile și capitalurile 
circulă liber de la un stat membru la altul. Cu 500 de 
milioane de consumatori în 27 de state membre, UE se 
numără printre cele mai mari economii de pe planetă, 
acoperind peste o treime din comerţul mondial și 
o cincime din producţia mondială.

O uniune economică și monetară funcţională este 
punctul de pornire pentru un mediu economic stabil și 
favorabil creșterii în interiorul zonei euro și pe piaţa 
unică. Creșterea economică, locurile de muncă și 
succesul întreprinderilor depind de cât puternică și 
stabilă este moneda euro, deci evoluţia acesteia este de 
o importanţă majoră. Euro influenţează, de asemenea, 
disponibilitatea capitalului de investiţii, sustenabilitatea 
finanţelor publice și a pensiilor și finanţarea sistemelor 
de protecţie socială din Europa.

Criza economică și financiară care a început 
în 2008 a scos în evidenţă necesitatea consolidării 
guvernanţei economice la nivelul UE și al zonei euro. 
Guvernanţa defectuoasă a permis ca, în unele ţări, 
datoria și deficitul public să atingă niveluri 
nesustenabile. Această situaţie a stat la baza crizei 
datoriei suverane care afectează unele state membre și 
care le obligă să aplice acum politici dure de reducere 
a deficitului. Într-o lume agitată din punct de vedere 
financiar, UE a rămas unită, sub forma unui bloc 

economic major, arătând astfel că poate rezista furtunii 
și că poate ajuta ţări membre care, în absenţa 
sprijinului său, ar fi mult mai vulnerabile. 

O monedă unică pentru Europa

Moneda euro prezintă multe avantaje pentru cetăţeni și 
întreprinderi, impulsionează relaţiile comerciale și 
creșterea economică și îi permite Europei să se impună 
la nivel mondial. În anii ‘70 și ‘80, multe ţări din UE s-au 
confruntat cu rate ale inflaţiei foarte mari, uneori de 
peste 20 %. Pe măsură ce aceste ţări au început să se 
pregătească pentru trecerea la moneda euro, inflaţia 
a scăzut, iar după introducerea monedei unice, s-a 
menţinut la circa 2 % în zona euro. Stabilitatea 
preţurilor protejează mai bine puterea de cumpărare 
a cetăţenilor și valoarea economiilor acestora. Pentru 
cetăţeni, moneda euro a însemnat eliminarea costurilor 
legate de schimbul valutar la frontiere. Cumpărăturile 
se pot face mai ușor, preţurile sunt mai simplu de 
comparat, inclusiv în cazul cumpărăturilor on-line și 
totul este mai transparent. Concurenţa este stimulată, 
iar preţurile sunt menţinute la un nivel scăzut pentru 
consumator.

De ce avem nevoie de o  
uniune economică și monetară?

 O politică comună pentru o monedă comună

Peste 332 de milioane de europeni utilizează euro  
pentru a-și acoperi cheltuielile cotidiene.

©
 Reuters/BSIP



4
S Ă  Î N Ţ E L E G E M  P O L I T I C I L E  U N I U N I I  E U R O P E N E

Obiective politice și practice deopotrivă

Pe lângă faptul că prezintă beneficii 
concrete, moneda euro este și un puternic 
simbol al unităţii și identităţii Europei. 
Introducerea monedei euro a fost mai mult 
decât o decizie economică. A fost și 
o decizie politică, vizând o integrare 
europeană mai profundă. Tratatul de la 
Maastricht, semnat în 1993, a exprimat 
această dimensiune politică prin formarea 
uniunii economice și monetare (UEM) și 
prin luarea deciziei de a continua procesul 
de creare a unei uniuni tot mai strânse 
între popoarele Europei. UEM a necesitat 
o integrare mai mare a politicilor și, prin 
urmare, o integrare politică mai 
accentuată.

Pe lângă rolul pozitiv pe care îl are în viaţa cetăţenilor, 
există și alte motive strategice care justifică existenţa 
unei monede unice comune. Mai întâi, promovează 
convergenţa economică, ceea ce înseamnă că 
economiile ţărilor din zona euro devin, în timp, mai 
integrate. Acest lucru generează mai multă bogăţie și 
capital pentru investiţii, stimulează libera circulaţie 
a mărfurilor și serviciilor, iar cetăţenilor europeni le 
facilitează accesul la locuri de muncă și la mai multe 
posibilităţi de petrecere a timpului liber.

Și pentru întreprinderi beneficiile sunt semnificative: 
stabilitatea ratelor dobânzilor încurajează companiile să 
investească mai mult pentru a crea bogăţie și locuri de 
muncă; deoarece nu mai există cheltuieli de schimb 
valutar, valoarea capitalului folosit pentru investiţii 
productive este mai mare. Stabilitatea le dă companiilor 
și încrederea să își facă planuri pe termen lung și să 
investească în ceea ce le poate face să fie mai 
competitive, lucru foarte important dacă avem în 
vedere globalizarea pieţelor.

Moneda euro prezintă avantaje pentru Europa în 
ansamblul ei. Sprijină comerţul la nivel mondial și oferă 
o monedă stabilă, susţinută de un bloc economic 
important, rezistent la șocurile globale, respectiv zona 
euro. O monedă atât de puternică și de stabilă este în 
măsură să îi asigure Europei o poziţie solidă în cadrul 
economiei mondiale. Alături de dolarul american, euro 
este moneda utilizată cu predilecţie în tranzacţiile care se 
operează la nivel mondial, iar zona euro atrage investiţii 
străine directe din celelalte regiuni ale globului.
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UEM: gestionarea monedei unice

Decizia de a crea o uniune economică și monetară 
a fost luată de Consiliul European în decembrie 1991, 
în orașul olandez Maastricht. Ulterior, a fost înscrisă în 
Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la 
Maastricht). Uniunea economică și monetară reprezintă 
pentru UE un pas înainte pe drumul integrării 
economice, proces care a început în anii ‘50.

În principiu, toate ţările UE fac parte din UEM, deși nu 
toate folosesc euro. În esenţă, acesta nu este utilizat de 
unele ţări din două motive. Fie acestea au decis, printr-o 
clauză de neparticipare (opt-out) înscrisă în Tratatul de 
la Maastricht, să nu ia parte la a treia etapă a UEM, 
adică să nu adopte moneda euro (Danemarca, Regatul 
Unit), fie trebuie mai întâi să îndeplinească unele criterii 
de convergenţă înainte de a putea adopta moneda euro. 
Înainte de introducerea monedei euro, economia 
statului respectiv trebuie să aibă o rată de schimb și 
preţuri stabile, precum și finanţe publice solide și 
sustenabile. Criteriile de convergenţă au fost elaborate 
pentru a garanta că economia unui stat membru este 
suficient de pregătită pentru a adopta moneda unică. 

Zona euro

De la lansarea monedei euro, numărul 
membrilor zonei euro a crescut de 
la 12 la 17 ţări. Totuși, din uniunea 
economică și monetară fac parte toate 
statele membre.

Uniunea economică și monetară își propune să 
stimuleze o creștere economică echilibrată și durabilă 
în UE. Prin integrare economică, atât economia UE, cât 
și economiile statelor membre luate separat, capătă 
dimensiuni sporite, devin mai eficiente pe plan intern și 
mai robuste. Astfel, se creează mai multe oportunităţi 
pentru asigurarea stabilităţii economice, accelerarea 
creșterii economice și generarea unui număr mai mare 
de locuri de muncă, lucruri de care beneficiază direct 
cetăţenii UE. În UEM se aplică mai multe politici având 
ca scop consolidarea stabilităţii economice.

În zona euro, politica monetară – axată pe stabilitatea 
preţurilor și ratele dobânzii – este pusă în aplicare 
independent de Banca Centrală Europeană (BCE). 
Obiectivul său este menţinerea unui indice stabil și 
scăzut al preţurilor de consum, iar acest lucru se 
realizează prin stabilirea ratelor dobânzilor la creditele 
acordate de bănci. Cel mai important obiectiv de politică 
monetară al BCE este menţinerea stabilităţii preţurilor 
și a puterii de cumpărare a monedei euro. În acest sens, 
urmărește menţinerea ratei inflaţiei la un nivel inferior, 
dar apropiat de 2 % pe termen mediu. BCE consideră 
că 2 % este un nivel suficient de scăzut pentru ca 
economia să valorifice pe deplin beneficiile stabilităţii 
preţurilor. Acest obiectiv privind rata inflaţiei este 
important și pentru că îi permite BCE să asigure o marjă 
de siguranţă suficientă împotriva riscurilor deflaţiei.

Politica bugetară – care se referă la deciziile legate de 
impozitare, cheltuieli și împrumuturi – rămâne, în 
continuare, responsabilitatea guvernelor statelor 
membre. Cu toate acestea, deciziile bugetare luate în 
statele membre pot avea impact asupra întregii zone 
euro sau chiar asupra întregii Uniuni. Prin urmare, 
aceste decizii trebuie să se conformeze reglementărilor 
stabilite la nivel european, care limitează deficitul și 
datoria publică.

Alte aspecte care ţin de politica economică – cum ar fi 
deciziile legate de piaţa muncii, sistemele de pensii și 
alte domenii – intră tot în responsabilitatea guvernelor 
statelor membre și sunt coordonate la nivel european în 
cadrul semestrului european anual (a se vedea capitolul 
„Ce face UE”).
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Variaţiile anuale, în procente, ale indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC)
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Sursa: Eurostat . Datele anterioare anului 1996 sunt estimate pe baza preţurilor 
naţionale de consum nearmonizate .
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Cine ce face?

Toate ţările UE fac parte din UEM, deși nu toate folosesc 
euro. UEM este gestionată de câteva instituţii europene 
și naţionale, fiecare având propriul rol. Acest proces de 
gestionare este cunoscut sub denumirea de guvernanţă 
economică și se realizează printr-o structură 
instituţională din care fac parte:

PARLAMENTUL EUROPEAN – elaborează legislaţia 
împreună cu Consiliul și exercită supravegherea 
democratică a procesului de guvernanţă economică.

CONSILIUL EUROPEAN – șefii de stat și de guvern ai 
ţărilor UE stabilesc principalele orientări ale politicii.

CONSILIUL – miniștrii de finanţe din toate ţările UE 
coordonează politicile, decid asupra propunerilor 
înaintate de Comisie și iau hotărâri în numele statelor 
membre din care provin.

EUROGRUPUL – miniștrii de finanţe ai ţărilor din zona 
euro decid asupra aspectelor legate de moneda euro.

COMISIA EUROPEANĂ – îi propune Consiliului 
orientări privind politica economică și bugetară, 
monitorizează ţările UE și se asigură că acestea 
respectă deciziile și recomandările UE.

ŢĂRILE UE – își stabilesc bugetele naţionale în limitele 
convenite pentru deficit și datorie, își determină 
propriile politici structurale în materie de muncă, pensii 
și pieţe de capital și pun în aplicare deciziile Consiliului.

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ – pune în aplicare în 
mod independent politica monetară pentru zona euro, 
având ca principal obiectiv stabilitatea preţurilor.

Banca Centrală Europeană este singura care are dreptul  
să autorizeze emiterea de bancnote euro. Bancnotele sunt 
produse de băncile centrale naţionale. Monedele euro sunt 
emise de ţările din zona euro, în cantităţi aprobate de BCE.

©
 G

etty Im
ages/Thinkstock Im

ages
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Pentru a asigura stabilitatea și pentru a preveni efectele  
colaterale nedorite pe care le pot avea deciziile luate 
într-o ţară, UE reglementează, parţial, politicile 
economice. Instrumentul fundamental de coordonare și 
orientare a procesului de elaborare a politicii economice 
în statele membre este Pactul de stabilitate și de 
creștere. Acesta stabilește două reguli principale.

•	 Datoria	publică	(suma	pe	care	a	împrumutat-o	statul	
respectiv) nu poate depăși 60 % din PIB (valoarea 
totală a producţiei unei ţări într-un an). Împrumuturile 
sunt o măsură necesară când o ţară investește în 
ceea ce îi poate asigura creșterea economică, însă 
dacă sumele sunt prea mari, atunci ele pot îngreuna 
dezvoltarea economică.

•	 Deficitul	naţional	(diferenţa	dintre	cheltuieli	și	venituri	
într-un an dat) nu poate să depășească 3 % din PIB. 
Când cheltuielile depășesc veniturile, atunci ţara 
respectivă trebuie să împrumute pentru a umple 
golurile, ceea ce înseamnă că datoria publică va 
crește.

Procesul de elaborare a politicii economice prin Pactul 
de stabilitate și de creștere a evoluat treptat pentru 
a face faţă provocărilor nou apărute și continuă să 
evolueze. Criza economică și financiară care a început 
în 2008 a scos în evidenţă, în mod special, necesitatea 
consolidării guvernanţei economice la nivelul UE și al 
zonei euro.

UE are o uniune monetară, cu o monedă unică în zona 
euro și o Bancă Centrală Europeană, însă s-au făcut 
mai puţine progrese în ceea ce privește uniunea 
economică. Pe parcursul anilor, ţările UE s-au dezvoltat 
în mod diferit din punct de vedere al creșterii 
economice, inflaţiei și competitivităţii și este nevoie ca 
eventualele efecte negative ale acestor diferenţe să fie 
prevenite printr-o coordonare economică mai strânsă. În 
situaţia de criză actuală, unele ţări din UE se confruntă 
cu provocări de natură economică, nu în ultimul rând 
cele din zona euro. Prin urmare, de curând au fost luate 
măsuri concrete pentru asigurarea unei mai bune 
coordonări a politicilor economice ale statelor membre, 
cu scopul de a le ajuta să iasă din criză, să revină la 
o situaţie stabilă și să genereze locuri de muncă și 
creștere economică durabilă.

O supraveghere mai strictă  
a bugetelor naţionale

Pactul de stabilitate și de creștere a fost consolidat în 
decembrie 2011, când a intrat în vigoare un nou pachet 
legislativ european. Cunoscut și ca „pachetul de șase”, 
acesta cuprinde șase acte legislative care consolidează 
guvernanţa economică la nivelul UE.

Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) consolidat 
a adus mai multă transparenţă și o supraveghere mai 
strictă a bugetelor naţionale de către Comisie.

•	 Acum	există	noi	reguli	care	previn	acumularea	unor	
deficite prea mari. Mai concret, când deficitul unei ţări 
depășește limita de 3 %, ţara respectivă trebuie să 
demonstreze că ia măsuri bugetare pentru a-și 
reduce deficitul pe termen mediu.

•	 În	situaţia	în	care	se	depășește	limita	privind	datoria	
publică (peste 60 % din PIB), statul membru în cauză 
trebuie să arate că ia măsuri de reducere a nivelului 
datoriei respectând un calendar convenit.

•	 Ţările	din	zona	euro	care	nu	iau	măsuri	de	reducere	
a deficitului și a datoriei publice vor fi sancţionate 
progresiv și vor trebui inclusiv să depună fonduri 
drept garanţie și chiar să plătească amenzi.

Comisia Europeană monitorizează o serie de indicatori 
economici pentru fiecare stat membru în parte, pentru 
a se asigura că se aplică regulile Pactului de stabilitate 
și creștere consolidat. De asemenea, monitorizează, 
evaluează și raportează în legătură cu situaţia 
economică din statele membre și prezintă, periodic, 
recomandările sale Consiliului Ecofin al miniștrilor 
economiei și finanţelor din toate ţările UE și 
Eurogrupului. Eurogrupul ia decizii referitoare la euro și 
la zona euro. Din Eurogrup fac parte miniștrii finanţelor 
din ţările membre ale zonei euro.

Când o ţară nu aplică regulile stabilite, Comisia 
Europeană poate iniţia proceduri de corectare a situaţiei. 
În acest sens, Comisia adresează recomandări Consiliului. 
După adoptarea recomandărilor de către Consiliu, statul 
membru în cauză trebuie să ia măsurile necesare pentru 
a preveni devierile de la politica stabilită și pentru a le 
corecta în cazul în care acestea au apărut deja.

Cum procedează UE

 Politici de stabilitate și de creștere 
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Pentru a remedia din timp eventualele deficienţe 
survenite la nivel de guvernanţă economică, regulile 
privind votul în Consiliu conferă, în prezent, un rol mai 
important recomandărilor Comisiei referitoare la un stat 
membru. Pentru ca o recomandare sau propunere să nu 
fie adoptată, este necesară o majoritate de voturi. 
Totuși, în timp ce aspectele privind supravegherea și 
monitorizarea prevăzute de Pactul de stabilitate și de 
creștere consolidat li se aplică tuturor statelor membre, 
sancţiunile financiare nu pot fi impuse decât celor din 
zona euro.

Finanţe publice sănătoase

Denumit și „pactul fiscal”, Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea și guvernanţa în cadrul uniunii 
economice și monetare este un tratat 
interguvernamental semnat, în martie 2012, de 25 de 
state membre . El demonstrează voinţa acestor ţări de 
a integra în legislaţia lor însăși cultura stabilităţii 
financiare, care le impune să menţină un buget 
echilibrat sau să înregistreze surplus bugetar. Această 
regulă trebuie inclusă în legislaţia naţională, iar statele 
membre trebuie să ia măsuri în cazul în care deficitele 
lor bugetare depășesc limitele convenite. Tratatul 
consolidează, de asemenea, regulile Pactului de 
stabilitate și de creștere, deoarece prevede că măsurile 
corective se aplică, într-un mod mai automat, tuturor 
ţărilor semnatare, cu angajamente mai ferme pentru 
ţările din zona euro. Tratatul va intra în vigoare la data 
de 1 ianuarie 2013, după ratificarea sa de către cel 
puţin 12 ţări membre ale zonei euro.

Știaţi că…

 — În 2011, statele membre ale zonei euro 
au înregistrat un deficit bugetar mai 
scăzut (4,1 % din PIB) decât Statele 
Unite (9,6 % din PIB) și Japonia  
(8,2 % din PIB)? 

 — În 2011, statele membre ale zonei euro 
au avut un nivel mai scăzut al datoriei 
publice (87 % din PIB) decât Statele 
Unite (102,9 % din PIB) și Japonia 
(229,8 % din PIB)?

 
Sistem de alertă precoce pentru 
dezechilibrele macroeconomice

Gravitatea crizei economice din unele ţări ale UE 
a arătat că este nevoie de o supraveghere mai atentă 
a divergenţelor dintre economii, în special a diferenţelor 
existente la nivel de competitivitate (capacitatea unei 
ţări de a-și vinde produsele și serviciile pe pieţele 
interne și externe).

Pachetul legislativ din decembrie 2011 a introdus un 
nou mecanism de identificare mai rapidă 
a dezechilibrelor de la nivelul economiilor statelor 
membre: procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice (PDM). Cu ajutorul acesteia, 
economiile naţionale sunt monitorizate îndeaproape, iar 
instituţiile UE sunt alertate în legătură cu problemele 
care ar putea să apară. 

PDM utilizează un tablou de bord cu 10 indicatori 
economici, identificând astfel modificările survenite la 
nivelul cotei de piaţă a exporturilor, costului forţei de 
muncă, datoriei sectorului privat și preţurilor locuinţelor. 
Cu ajutorul acestui sistem de alertă precoce, Comisia 
urmărește orice semn care ar putea indica un eventual 
dezechilibru macroeconomic și care necesită o analiză 
mai atentă. Această analiză poate avea trei rezultate:

(1) situaţia nu pune probleme > procedura este 
întreruptă;

(2) există dezechilibre > Comisia face recomandări în 
cadrul semestrului european;

(3) există dezechilibre majore > Comisia îi recomandă 
Consiliului să declare existenţa unui dezechilibru 
excesiv și să adopte recomandări către statul 
membru respectiv pentru corectarea acestei situaţii, 
pe baza unei foi de parcurs clare cu obiective 
intermediare.

Liderii UE se felicită pentru semnarea Tratatului privind 
stabilitatea, coordonarea și guvernanţa în cadrul uniunii 
economice și monetare. Tratatul a fost semnat de 25 de state 
membre, în martie 2012. José Manuel Barroso, președintele 
Comisiei Europene (în partea stângă) și Herman Van Rompuy, 
președintele Consiliului European

©
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Dezechilibrele se pot manifesta, de exemplu, prin 
creșteri salariale care nu corespund creșterilor de 
productivitate sau prin creșteri bruște ale preţurilor 
locuinţelor. În ultimă instanţă, ţărilor din zona euro care 
nu aplică suficiente măsuri corective li se pot aplica 
sancţiuni similare celor prevăzute de Pactul de 
stabilitate și de creștere consolidat.

Reforme structurale pentru  
stimularea competitivităţii 

Tot în 2011, ţările din zona euro au convenit să ia 
o serie de măsuri prevăzute de Pactul euro plus. Acesta 
reflectă interdependenţa economiilor lor și exprimă 
intenţia de a asigura o mai bună coordonare a politicilor 
economice naţionale. Pactul a fost semnat și de șase 
ţări din afara zonei euro: Bulgaria, Danemarca, Letonia, 
Lituania, Polonia și România. 

Principalul obiectiv al pactului este de a îmbunătăţi 
competitivitatea și de a favoriza o creștere accentuată 
și convergenţa economică la nivelul ţărilor participante. 
Pactul se concentrează pe domeniile care constituie, în 
principal, responsabilitatea statelor membre, cum ar fi 
competitivitatea, ocuparea forţei de muncă și 
sustenabilitatea finanţelor publice. Statele membre 
participante s-au angajat să ia, în următoarele 12 luni, 
o serie de măsuri concrete pe baza indicatorilor și 
principiilor afirmate de pact.

Pactul euro plus

Pactul euro plus este un instrument important 
de conectare a politicii economice și bugetare 
cu alte domenii mai apropiate de activitatea 
economică, cum ar fi cele asociate industriei, 
educaţiei sau cercetării și dezvoltării.

 
Măsuri pentru protejarea stabilităţii 
financiare

La sfârșitul anului 2009 și începutul lui 2010, unele ţări 
din zona euro au început să întâmpine dificultăţi în a-și 
finanţa datoriile. Condiţiile nesigure de pe piaţă au 
făcut ca operaţiunile normale caracteristice 
împrumuturilor de stat să devină costisitoare și, în final, 
imposibile. În acel moment, statele membre au 
reacţionat rapid și au introdus măsuri de restabilire 
a încrederii, menite să contribuie la finanţarea datoriilor 
ţărilor care aveau, temporar, probleme în a împrumuta 
bani de pe pieţele financiare.

Mecanismul european de stabilizare financiară îi 
permite Comisiei Europene să împrumute, în numele 
UE, până la 60 de miliarde de euro de pe pieţele 
financiare și să le dea mai departe cu împrumut ţărilor 
din	UE	care	se	confruntă	cu	dificultăţi.	Ţările	care	
primesc împrumuturi trebuie să prezinte un program de 
ajustare macroeconomică, pentru a restabili încrederea 
pieţelor financiare în capacitatea lor de a-și rambursa 
datoriile și de a redeveni competitive pe termen lung.

Fondul european de stabilitate financiară este un fond 
pentru situaţii de urgenţă, cu o capacitate de creditare de 
440 de miliarde de euro, destinat ţărilor din zona euro 
care întâmpină probleme. Acesta colectează fonduri de pe 
pieţele financiare, în baza garanţiilor oferite de ţările din 
zona	euro.	Ţării	în	cauză	i	se	acordă	asistenţă	în	condiţii	
stricte și în baza unui program de ajustare economică. Un 
grup de experţi, denumit „Troika”, format din personal al 
Comisiei Europene, Băncii Centrale Europene și Fondului 
Monetar Internaţional (FMI), evaluează periodic progresele 
înregistrate cu privire la reformele convenite.

Deoarece aceste două mecanisme de protecţie au fost 
instituite ca măsuri temporare, în toamna anului 2012 
ţările din zona euro au creat un nou mecanism financiar, 
de data aceasta permanent – Mecanismul european de 
stabilitate (MES). Acesta constituie, în prezent, piatra de 
temelie a sistemului european de protecţie și face parte 
dintr-o strategie generală menită să asigure stabilitatea 
financiară în zona euro. În prezent, capacitatea sa de 
creditare	este	de	500	de	miliarde	de	euro.	Ţărilor	care	au	
ratificat tratatul privind stabilitatea, coordonarea și 
guvernanţa li se acordă asistenţă financiară condiţionată. 
Astfel, MES vine în completarea unei supravegheri 
consolidate, oferind asistenţă financiară în anumite 
condiţii acelor ţări din zona euro care au nevoie de ea.

Aceste sisteme de protecţie nu numai că au rezolvat 
problemele imediate cu care s-au confruntat unele ţări în 
privinţa rambursării datoriilor lor, dar au contribuit și la 
creșterea încrederii pieţelor financiare și la asigurarea 
stabilităţii financiare a zonei euro, în ansamblul ei.

UE ia măsuri pentru reformarea și consolidarea  
sectorului serviciilor financiare. 

©
 Reuters/BSIP
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Ce face UE

 Cum coordonează UE luarea deciziilor în domeniul economic

Una dintre lecţiile importante pe care le-am învăţat în 
contextul acestei crize financiare este aceea că, în UE, 
elaborarea deciziilor în domeniul economic trebuie mai 
bine coordonată. Guvernele europene recunosc că 
trebuie să-și partajeze responsabilitatea economică și 
politică, dată fiind interdependenţa economiilor lor, în 
special în cazul ţărilor din zona euro. Prin colaborare pot 
fi implementate soluţii pe termen lung, în locul micilor 
remedii menite să faciliteze atingerea obiectivelor pe 
termen scurt.

Pentru aceasta, în 2010, s-a convenit asupra unei noi 
abordări privind supravegherea și coordonarea: 
semestrul european. Este vorba despre un calendar 
anual strict pentru colectarea, analizarea și evaluarea 
unor indicatori economici. Semestrul european este un 
proces incluziv, la care iau parte toate instituţiile 
europene care au legătură cu luarea deciziilor 
economice, precum și guvernele și parlamentele 
statelor membre. Prin intermediul său, se asigură 
promovarea competitivităţii și crearea de locuri de 
muncă de către statele membre. Calendarul pentru 
semestrul european anual este următorul:

ÎN INTERVALUL DINTRE SFÂRȘITUL ANULUI ȘI 
LUNA IANUARIE A ANULUI URMĂTOR – Comisia 
Europeană lansează semestrul publicând analiza anuală 
a creșterii care stabilește priorităţile UE pentru anul 
următor, inclusiv politicile economice și bugetare și 
reformele necesare pentru a asigura stabilitatea și 
creșterea.

LUNA MARTIE – Parlamentul European și miniștrii 
guvernelor naţionale reuniţi în cadrul Consiliului Uniunii 
Europene discută propunerile incluse în analiza anuală 
a creșterii. Ulterior, în cadrul Consiliului European de 
primăvară, liderii ţărilor UE emit orientări pentru 
politicile naţionale bazate pe aceste propuneri.

LUNA APRILIE – Statele membre adoptă și își prezintă 
programele naţionale de reformă (PNR) pentru 
stimularea creșterii și a creării de locuri de muncă și 
programele de stabilitate și convergenţă, menite să 
asigure sănătatea finanţelor publice.

Consiliul 
European 
de primăvară

Orientări politice pentru UE și zona euro Supravegherea pe ţări

Sfârșitul anului
precedent Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie

Comisia 
Europeană

Consiliul 
Uniunii Europene

Parlamentul 
European

Consiliul 
European

State 
membre

Adoptarea programelor naţionale 
de reformă (PNR) și a programelor 
de stabilitate și convergenţă

Decizii la nivel 
naţional în 
toamnă

Aprobarea 
orientărilor

Dezbatere și 
orientări

Dezbatere și 
orientări

Finalizarea și 
adoptarea 
orientărilor

Orientări politice incluzând 
recomandări pe ţări

Analiza anuală 
a creșterii

CRONOLOGIA SEMESTRULUI EUROPEAN

Semestrul european urmărește consolidarea guvernanţei economice  
printr-o coordonare mai strictă a elaborării politicilor economice în UE.
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LUNA IUNIE – După evaluarea programelor de reformă 
și a programelor de stabilitate și convergenţă în luna 
mai, Comisia emite recomandări specifice pentru 
fiecare ţară din UE. Acestea sunt discutate apoi în 
cadrul reuniunii Consiliului European din luna iunie.

LUNA IULIE – Recomandările pentru fiecare stat 
membru al UE sunt adoptate oficial, în Consiliul Uniunii 
Europene, de către miniștrii guvernelor naţionale. În 
baza acestor recomandări, fiecare ţară își formulează 
ulterior propria propunere de buget naţional pe care 
o prezintă parlamentului naţional.

Asigurarea stabilităţii

Ţările	din	zona	euro	își	prezintă	programele	de	
stabilitate, prin care sunt stabilite poziţiile lor bugetare 
individuale în raport cu regulile Pactului de stabilitate și 
de creștere și prin care se estimează cum vor evolua 
acestea în următorii 3 ani. Ipotezele economice care 
stau la baza programului permit o evaluare a rezistenţei 
acestuia la factorii externi. Toate statele membre ale UE 
din afara zonei euro prezintă programe de convergenţă 
care conţin aceleași informaţii și care permit 
supravegherea modului în care economiile lor converg 
spre cele ale zonei euro. Programele de stabilitate și de 
convergenţă constituie un element important al 
sistemului de supraveghere a guvernanţei economice în 
UE, oferind informaţii cu privire la alte ţări din UE și un 
punct de pornire pentru recomandări viitoare.

Asigurarea creșterii

Programele naţionale de reformă sunt documente de 
politică stabilind o strategie pe 3 ani, care este 
actualizată anual și care descrie măsurile necesare de 
stimulare a creșterii și a creării de locuri de muncă. Ele 
se referă la activităţile naţionale din domeniul educaţiei, 
ocupării forţei de muncă, cercetării și dezvoltării și 
protecţiei sociale. Fiecare PNR stabilește obiective clare 
privind, de exemplu, rata șomajului, nivelul de 
competenţe al lucrătorilor, investiţiile în cercetare și 
dezvoltare ca procentaj din PIB sau numărul cazurilor 
de abandon școlar și prezintă măsurile care sunt luate 
pentru îndeplinirea obiectivelor. Acestea sunt 
instrumente esenţiale având ca scop orientarea 
eforturilor în așa fel încât economiile naţionale să 
devină mai competitive, mai sustenabile și mai incluzive 
pentru toţi cetăţenii.

Ce se întâmplă când  
nu se respectă regulile?

Pactul de stabilitate și de creștere consolidat (PCS) 
creează cadrul pentru luarea unor măsuri preventive 
mai ferme menite să preîntâmpine situaţiile în care 
ţările UE pot acumula un deficit excesiv și comite, 
astfel, erori majore de politică economică. Componenta 
preventivă a Pactului de stabilitate și de creștere le 
impune statelor membre să avanseze semnificativ către 
îndeplinirea obiectivelor bugetare pe termen mediu.

Totuși, dacă o ţară din UE înregistrează un deficit sau 
un nivel al datoriei publice care depășește pragurile 
prevăzute de Pactul de stabilitate și de creștere, este 
declanșată procedura aplicabilă deficitelor excesive. 
Când se evaluează stabilitatea și convergenţa 
programelor în cadrul semestrului european, în cazul în 
care constată că au fost depășite limitele prevăzute de 
PSC și că acest lucru nu constituie o situaţie temporară 
sau excepţională, Comisia îi propune Consiliului să 
lanseze o procedură aplicabilă deficitelor excesive 
pentru ţara respectivă. Respectând un calendar strict, 
Consiliul face recomandări ţării în cauză și stabilește 
termene-limită pentru măsurile corective menite să 
readucă, treptat, deficitul sau datoria publică în limitele 
prevăzute.

Procedura aplicabilă deficitelor excesive este expresia 
faptului că luarea deciziilor în domeniul economic, în 
special pentru zona euro, constituie o preocupare 
comună. Ea le oferă ţărilor UE siguranţa că prudenţa în 
luarea deciziilor este o regulă, că există mecanisme de 
corectare și de identificare a abaterilor de la regulile 
comune și că buna gestionare a resurselor economice la 
nivel naţional nu poate fi pusă în pericol de 
comportamentul economic mai puţin adecvat al altor 
ţări. Totuși, când un stat din zona euro nu ia măsurile 
corective recomandate, i se pot aplica sancţiuni. 

De asemenea, dacă o ţară din UE manifestă 
dezechilibre macroeconomice grave, poate fi declanșată 
o procedură de dezechilibru excesiv. Statul membru 
respectiv va trebui să prezinte un plan de măsuri 
corective, cu o foaie de parcurs și termene clare pentru 
aceste măsuri. În ultimă instanţă, ţărilor din zona euro 
care nu iau măsurile corective necesare li se pot aplica 
sancţiuni.



12
S Ă  Î N Ţ E L E G E M  P O L I T I C I L E  U N I U N I I  E U R O P E N E

 Economia UE: un control mai strict = accelerarea  
creșterii = ieșire din criză

Astăzi, semestrul european este instrumentul care 
garantează că elaborarea politicii economice în Uniunea 
Europeană vine în întâmpinarea nevoilor cetăţenilor săi 
și a monedei lor unice, moneda euro. El garantează că 
deciziile de politică economică, atât la nivelul UE cât și 
la nivelul statelor membre, sunt mai bine integrate și 
respectă viziunea comună a politicilor europene pentru 
creștere și locuri de muncă, așa cum prevede strategia 
Europa 2020. Provocarea căreia trebuie să îi facă faţă 
factorii de decizie politică de la nivel european și 
naţional poate fi observată în graficul de mai jos, care 
indică evoluţia PIB-ului în UE, în ultimii ani.

Creșterea economică înregistrată, constant, de la 
introducerea monedei euro, a fost dublată de creșterea 
ratei de ocupare a forţei de muncă și a nivelului de 
viaţă pentru cetăţenii UE. Criza economică declanșată 
în 2008 a cauzat o intrare bruscă a creșterii pe panta 
descendentă și o scădere masivă a numărului de locuri 
de muncă. Într-adevăr, multe din milioanele de locuri de 
muncă pe care UE reușise să le creeze până în 2008, 
s-au pierdut odată cu venirea crizei. Scopul noului cadru 
de guvernanţă economică pus în aplicare prin 
intermediul semestrului european este de a garanta 
reintrarea creșterii economice pe o pantă ascendentă, 
creșterea ratei ocupării forţei de muncă și o mai bună 
protecţie pentru economia UE împotriva unor crize de 
acest tip.

Consolidarea sectorului financiar

Criza economică nu a izbucnit peste noapte, ci este 
rezultatul unui proces care a durat mai mulţi ani. Este 
adevărat că ea a început în SUA, prin bula creditelor 
ipotecare care a culminat cu prăbușirea băncii de 
investiţii Lehman Brothers, în septembrie 2008. Totuși, 
dezechilibrele acumulate în zona euro înainte de 
izbucnirea crizei – acumularea, în unele state membre, 
a unor deficite și datorii publice masive, dezechilibrele 
economice, la care s-au adăugat diferenţele tot mai 
mari la nivel de competitivitate – au făcut ca, pentru 
unele state membre, criza financiară și criza datoriilor, 
survenite în același timp, să fie foarte greu de 
gestionat. În această situaţie, multe bănci europene 
s-au confruntat cu probleme serioase. S-a creat un cerc 
vicios în care băncile au încetat să se mai împrumute 
unele pe altele, ceea ce a dus la un deficit de credite și, 
mai departe, la o criză de încredere între bănci.

Multe guverne europene au trebuit să acorde sprijin 
financiar de urgenţă băncilor importante, pentru a le 
salva de la faliment. Între sfârșitul anului 2009 și 
începutul anului 2010, unele ţări din zona euro au 
început să aibă probleme în a-și finanţa datoriile și au 
trebuit să le ofere investitorilor rate ale dobânzilor tot 
mai ridicate (așa-numita criză a datoriilor suverane). 

Material video al Comisiei Europene care explică criza 
economică și financiară și măsurile luate de UE pentru a-i face 

faţă, mijloacele folosite de UE pentru a găsi o soluţie la criza 
financiară, pentru a-și consolida uniunea economică și 

monetară și pentru a păși pe calea către o uniune politică reală
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CREȘTEREA ANUALĂ A PIB ÎN CELE 27 DE ŢĂRI ALE UE 

http://youtu.be/0B3zNcFYqj0
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Între anii 2008 și 2012, guvernele 
europene le-au acordat băncilor sprijin 
financiar, în principal sub formă de garanţii 
și injecţii de capital, pentru a preveni 
prăbușirea sistemului bancar. Acest sprijin 
a ajuns până la un punct maxim 
de 1 540 de miliarde de euro și a coborât 
la 1 050 de miliarde de euro în iunie 2012.

Confruntate cu cea mai gravă criză survenită pe 
parcursul unei generaţii, guvernele și instituţiile UE au 
colaborat pentru a face faţă provocării imediate 
reprezentate de criza datoriilor suverane 
(imposibilitatea Irlandei, Greciei și a Portugaliei de 
a accesa pieţele obligaţiunilor) și pentru a institui 
măsuri de prevenire a unor crize asemănătoare. Este 
clar că, fără un sector bancar stabil și fără ţinerea sub 
control a datoriei publice, sunt puţine șanse de 
restabilire a creșterii economice. Fără stabilitate nu 
există încredere. Fără încredere nu vom reuși să 
obţinem creștere, să creăm locuri de muncă sau să 
creștem prosperitatea.

Pentru a reforma și consolida sectorul financiar al 
Uniunii, au fost create noi autorităţi paneuropene care 
să supravegheze mai strict instituţiile financiare în UE. 
Pentru a garanta că băncile cu o situaţie solidă nu au 
de suferit din cauza subvenţionării băncilor aflate în 
dificultate, Comisia Europeană a supravegheat măsurile 
masive de salvare a băncilor luate de statele membre și 
a verificat modul de acordare a ajutoarelor de stat. La 
rândul său, Autoritatea bancară europeană 
a supravegheat simulările anuale de criză destinate 
evaluării capacităţii unui număr de 90 de bănci 
importante din 21 de ţări de a rezista la eventuale 
șocuri financiare.

Alertă în caz de divergenţe

Pentru a preveni crizele, consolidarea integrării 
economice a ţărilor UE este extrem de importantă. Deși 
nerespectarea regulilor prevăzute de Pactul de 
stabilitate și de creștere a contribuit la agravarea crizei 
în Europa, aceasta a scos în evidenţă și necesitatea 
unei mai mari convergenţe a economiilor UE. Graficul de 
mai jos arată că, în perioada de după introducerea 
monedei și până la izbucnirea crizei, costul 
împrumuturilor a fost relativ scăzut și aproximativ 
același pentru ţările din zona euro. Totuși, în aceeași 
perioadă, în unele state membre au continuat 
dezechilibrele, iar diferenţele dintre ţările din zona euro 
au crescut.

Deoarece criza a continuat în 2009 și 2010, aceste 
costuri de împrumut au început să varieze rapid, iar 
pieţele financiare au început să aibă îndoieli cu privire 
la sustenabilitatea financiară și la competitivitatea 
unora dintre statele membre ale UE. Pentru unele dintre 
ele, ratele dobânzilor pentru obligaţiunile de stat au 
devenit atât de mari, încât nu au mai putut împrumuta 
de pe pieţele financiare. Astfel, deși înainte de criză se 
credea că există o anumită convergenţă economică, s-a 
constatat rapid că aceasta fusese prea superficială. 
Criza a relevat divergenţe destul de mari între 
economiile ţărilor din zona euro, motiv pentru care 
unora dintre ele le-a fost foarte greu să reacţioneze în 
mod eficient. Divergenţele s-au manifestat în domenii 
precum productivitatea muncii și competitivitatea 
economică globală. Iată de ce procedura privind 
dezechilibrele macroeconomice și dispoziţiile pactului 
euro plus sunt atât de importante. Ele extind 
supravegherea, la nivelul UE, asupra tuturor aspectelor 
economiilor naţionale și monitorizează apariţia și 
amploarea acestor divergenţe. 
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COSTUL ÎMPRUMUTULUI PENTRU GUVERNELE  
DIN CINCI ŢĂRI ALE UE 
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O mai bună protecţie pentru cetăţeni 
și consumatori

Indicele preţurilor la locuinţe constituie un bun exemplu 
pentru modul în care procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice (PDM) contribuie la asigurarea unei 
mai mari stabilităţi. În cei zece ani în care UE s-a 
pregătit să introducă moneda euro, ratele dobânzilor la 
creditele ipotecare au scăzut în statele membre ale UE, 
ceea ce a condus la scăderea ratelor lunare plătite 
pentru cumpărarea unei locuinţe.

Totuși, în absenţa unui control, această situaţie 
a generat o creștere rapidă a preţurilor la locuinţe în 
unele ţări ale UE (uneori chiar până la 30 % pe an) și 
o dezvoltare accelerată a sectorului construcţiilor. În 
momentul izbucnirii crizei, multe familii, ca și multe 
firme de construcţii aveau datorii mari, ceea ce a dus la 
scăderea rapidă a preţurilor, la închiderea firmelor 
afectate și la pierderea de locuri de muncă. Creșterea 
preţurilor la locuinţe în raport cu cheltuielile totale ale 
gospodăriilor este unul dintre indicatorii economici luaţi 
în considerare de procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice (PDM), care emite o alertă dacă 
această creștere depășește 6 % pe an într-un stat 
membru. Cu ajutorul acestui indicator se măsoară un 
element important al îndatorării sectorului privat, care 
poate face ca o ţară să fie mai vulnerabilă la șocurile 
economice. Dacă ia măsuri pentru a nu depăși această 
limită, un stat membru poate contribui la protejarea 
economiei sale și a economiei UE, împotriva unor 
asemenea șocuri.

Stimularea competitivităţii mondiale 

Procedura privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) 
măsoară performanţa economică și cu ajutorul unui 
indicator referitor la cota deţinută în comerţul mondial. 
Uniunea Europeană este unul din principalii parteneri 
comerciali de pe pieţele mondiale, poziţie pe care 
o datorează, în mare măsură, monedei și pieţei unice. 
Comerţul este indispensabil pentru creșterea 
economică, pentru reușita întreprinderilor europene și 
pentru asigurarea unui număr mare de locuri de muncă 
de o mai bună calitate pentru cetăţenii UE. Participarea 
UE la schimburile comerciale mondiale este importantă 
și din motive politice: în calitate de partener comercial 
de prim rang, UE are un cuvânt greu de spus de 
exemplu în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, 
dar și în alte contexte internaţionale și în ţările terţe.

În cadrul procedurii privind dezechilibrele 
macroeconomice, Comisia Europeană supraveghează 
evoluţia exporturilor fiecărui stat membru al UE în ţări 
terţe. Acest indicator măsoară variaţia valorii medii 
a mărfurilor și serviciilor exportate pe o perioadă 
de 5 ani. Bineînţeles, unele ţări exportă mai mult decât 
altele, însă o modificare rapidă la nivelul acestui 
indicator ar putea arăta o scădere a competitivităţii 
unei ţări pe pieţele mondiale. Pragul de declanșare 
a alertei a fost stabilit la o scădere de minimum 6 %.
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Perspective

 Politici axate pe stabilitate și creștere pe termen lung

Gravele dezechilibre economice cronice acumulate de-a 
lungul timpului se numără, de asemenea, printre 
cauzele declanșatoare ale crizei economice. Acestea nu 
numai că au stat la originea unor probleme serioase 
pentru statele membre respective, dar au avut și uriașe 
repercusiuni asupra stabilităţii economice a zonei euro 
și a UE, în ansamblul ei. Această situaţie a pus în 
lumină gradul de interdependenţă al economiilor din 
zona euro și din UE.

Pactul de stabilitate și de creștere consolidat și 
procedura privind dezechilibrele macroeconomice, 
ambele gestionate în cadrul semestrului european, sunt 
menite să anticipeze problemele și să asigure luarea 
măsurilor corective necesare, reprezentând dovada 
intensificării și extinderii guvernanţei economice în 
Europa.

•	 INTENSIFICARE: deoarece PSC consolidat, împreună 
cu Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și 
guvernanţa, impun reguli mult mai stricte pentru 
detectarea și prevenirea acumulării, de către ţările UE, 
a unor deficite și a unor datorii publice excesive.

•	 EXTINDERE: deoarece procedura privind 
dezechilibrele macroeconomice extinde 
supravegherea economiilor statelor membre la o serie 
de indicatori care permit avertizarea factorilor de 
decizie politică de îndată ce apar pericole care ar 
putea necesita o reacţie rapidă.

Coordonarea politicilor economice ale UE a fost, de 
asemenea,	accentuată	și	extinsă.	Ţările	Uniunii	sunt	
invitate, acum, să exercite mai multă presiune unele 
asupra altora pentru ca problemele care survin într-o 
ţară să fie tratate ca o problemă comună. Cel mai bun 
mod de a crea locuri de muncă durabile și de a asigura 
prosperitatea tuturor statelor membre este să 
colaborăm pentru a rezolva împreună problemele 
economice actuale ale Europei. 

©
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Cel mai bun mod de a garanta creșterea economică și  
de a crea locuri de muncă durabile în toate statele membre 
este să colaborăm pentru a rezolva împreună problemele 
economice actuale ale Europei. 
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De asemenea, este foarte probabil ca integrarea zonei 
euro să se intensifice în următorii ani. Pentru aceasta, 
este nevoie de:

•	 o	uniune	bugetară	care	să	garanteze	finanţe	publice	
sănătoase în Europa și mecanisme de solidaritate 
pentru situaţiile de criză;

•	 o	uniune	bancară	care	să	asigure	o	supraveghere	mai	
strictă a pieţelor financiare; 

•	 o	uniune	economică	mai	strânsă	și	investiţii	cu	ţintă	
precisă, pentru stimularea creșterii și 
a competitivităţii.

Pentru a lua un număr mai mare de decizii la nivel 
european în domeniul financiar, bugetar și economic, 
trebuie să dispunem de mecanisme consolidate care să 
legitimeze deciziile luate în comun și să garanteze 
responsabilitatea democratică și participarea politică. 
Altfel spus, avem nevoie de o uniune politică veritabilă.

Acest nou cadru de guvernanţă economică este aplicat 
în contextul strategiei Europa 2020, elaborată de UE în 
scopul relansării creșterii în cursul acestui deceniu. 
Politicile economice sunt indispensabile pentru a putea 
obţine o creștere inteligentă, durabilă și incluzivă, de 
care să poată beneficia toţi cetăţenii europeni. Prin 
urmare, guvernanţa economică va avea ca sarcină 
definirea condiţiilor necesare unei creșteri stabile care:

•	 va	stimula	competitivitatea	întreprinderilor	UE	și	le	va	
ajuta să facă faţă concurenţei la nivel mondial, să se 
dezvolte și să creeze noi locuri de muncă;

•	 va	stimula	ocuparea	forţei	de	muncă	sprijinind	
măsurile destinate creării de locuri de muncă;

•	 va	garanta	sustenabilitatea	finanţelor	publice	pentru	
a proteja sistemele de pensii și de protecţie socială; 

•	 va	consolida	stabilitatea	financiară	pentru	a	proteja	
economiile, locurile de muncă și prosperitatea 
împotriva șocurilor exterioare.
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Informaţii suplimentare
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 X Informaţii generale cu privire la afacerile economice și financiare ale UE:  
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_ro.htm

 X Informaţii despre Banca Centrală Europeană: http://www.ecb.int
 X Urmăriţi materialul video „Criza ne poate face mai puternici: viziunea europeană”: 

http://www.youtu.be/0B3zNcFYqj0
 X Aveţi întrebări despre Uniunea Europeană? 

Europe Direct vă stă la dispoziţie: 00 800 6 7 8 9 10 11 
http://europedirect.europa.eu
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