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Obiectivele disciplinei  

Obiectivul general  

al disciplinei  

Deprinderea masteranzilor cu puterea de înșelegere a 

fluxurilor financiare la nivel de economie națională și de 

economie regională (UE). 

Analiza indicatorilor de creștere economică și sustenabilitatea 

economiilor naționale. 

Obiectivele specifice  Analiza politicilor de natură financiară din țările UE. 

Înțelegerea ciclurilor de business. 

Funcționarea și sustenabilitatea unităților economice naționale 

în cadrul general al UE. 

 Competenţele specifice acumulate  
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 C2.2 Explicarea conceptelor utilizate pentru prezentarea și interpretarea 

lor în situații economice și financiare concrete 

C2.5 Elaborarea de rapoarte economice și financiare și de comunicare 

în organizații pe baza prelucrării informațiilor existente 
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 CT1 Aplicarea normelor și valorilor de etică profesională pentru luarea 

deciziilor și realizarea independentă sau în grup a unor sarcini/obiective 

complexe de la locul de muncă 

CT2 Planificarea și organizarea resurselor umane în cadrul unui grup 

sau al unei organizații, în condiții de conștientizare a responsabilității 

pentru rezultatele profesionale 
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Capitolul 1 

Funcționarea UE și a economiilor naționale 

 

1.1 Ideea de integrare 

 

 Ideea de unitate şi unire europeană, retrospectiv vorbind, o găsim încă în  secolul al 

doilea al erei noastre sub forma unei comunităţi de popoare unite prin aceeaşi lege, folosind 

aceleaşi limbi de cultură şi comunicaţie şi prin activitatea de apărare contra unui duşman 

comun din Nord şi din Est1, comunitate ce viza întreaga Mediterană, dar şi Balcanii, de-a 

lungul Dunării. 

 În 1693, de exemplu, William Penn, în lucrarea „Eseu pentru pacea actuală şi viitoare a 

Europei”, sugera o schemă ce avea o înfăţişare în chip particular modernă: reprezentanţii 

europeni ar fi reuniţi într-o Dietă. La începutul secolului XVIII (1712), abatele de Saint-Pierre 

şi-a legat numele de faimosul „Proiect de pace eternă”,  în care a sugerat imaginea unui 

Senat european ce ar avea competenţe legislative şi judiciare. 

  Problema organizării Europei a început să fie asimilată mult mai bine şi văzută mult 

mai limpede, după primul conflict mondial. Contele Coudenhove-Kalergi2 susţinea în 1922 

că: „Problema Europei se reduce la două cuvinte: unificare sau prăbuşire”. În anul 1924, 

danezul Heerfordt publica un eseu intitulat „Europa Communis”, al cărui conţinut cuprindea, 

printre altele, şi o analiză detaliată a ceea ce ar putea fi instituţiile unei Europa Communis, 

viitorul stat federal european. Heerfordt a prevăzut chiar un regim special pentru agricultură şi 

o perioadă de tranziţie înainte de realizarea unei uniuni vamale. Ideea unei Europe federale se 

exprima şi la nivel interguvernamental. În acest sens, avem un exemplu în discursul 

ministrului francez al afacerilor externe din anii 1929-1930, Aristide Briand, care declara: 

„Cred că între popoarele care sunt grupate geografic, aşa cum sunt popoarele Europei, 

trebuie să existe un liant federal”. 

 
1Toulemon, Robert, La Construction europeenne, Livre poche, 1994, p.11 
2Născut la Tokyo, în 1894. 



  

 

 1.2 Etapele devenirii integrării europene 

 

 Etapele construcţiei europene se consideră a fi: 

 1. 1950- Declaraţia Schuman   

 2. 1951- Tratatul de la Paris prin care ia fiinţă CECO 

 3.  1957- Intrarea în vigoare a Tratatului de la Roma, prin care iau fiinţă celelalte două 

comunităţi europene: Comunitatea Economică Europeană (CEE sau Piaţa Comună) şi 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA, sau EURATOM) 

 4. 1973 - Primul val de extindere: Danemarca, Irlanda, Marea Britanie 

 5. 1979  - Crearea Sistemului Monetar European (SME) 

 6. 1981 - Al doilea val al extinderii : Grecia   

 7. 1986  - Al treilea val de extindere : Portugalia şi Spania 

 8. 1987  - Intrarea în vigoare a Actului Unic European 

 9. 1990  - Ia fiinţă Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) 

   - Se semnează Acordul Schengen 

       - Are loc unificarea Germaniei, astfel încât fosta Republică Democrată 

Germană devine membră a Uniunii celor 12. 

 10. 1992 - Ia naştere Uniunea Europeană (UE)-Tratatul de la Maastricht 

 11. 1993 - Intră în vigoare Tratatul de la Maastricht 

   - Se introduce Piaţa Unică 

 12. 1995 - Al patrulea val al extinderii: Austria, Finlanda şi Suedia 

   - Acordul Schengen intră efectiv în vigoare 

 13. 1997 - Tratatul de la Amsterdam 

 14. 1999 - Este introdusă moneda unică europeană Euro 

   - Tratatul de la Amsterdam intră în vigoare 

 15. 2001 - Se semnează Tratatul de la Nisa 

 16. 2002 - Moneda Euro intră efectiv în circulaţie 

 17. 2003  - Tratatul Constituţional a fost publicat în Praesidiumul Convenţiei pentru 

Viitorul Europei 

 18. 2004 - Al cincilea val de extindere a Uniunii Europene: Cehia, Cipru, Estonia, 

Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria 



 19. 2007 - Al şaselea val: România şi Bulgaria 

 20. 1 iulie 2013 - Al şaptelea val (ultimul de până acum): Croatia 

 

  La data de 9 mai 1950, ministrul de externe al Franţei, Robert Schuman a prezentat o 

declaraţie în care cerea ca Franţa şi Germania, în primul rând, dar şi celelalte popoare ale 

Europei, să-şi unească producţiile de cărbune şi oţel, ca o expresie a ,,primei fundaţii concrete 

a unei federaţii europene”. Peste mai bine de trei decenii, în anul 1985, când proiectul 

construcţiei europene era deja conturat, cele zece state ce alcătuiau la acea dată Comunitatea 

Europeană au hotărât declararea zilei de 9 mai ca Ziua Europei.   

 La oferta, apelul făcut, au răspuns încă patru state, astfel încât Comunitatea 

Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), constituită prin Tratatul de la Paris, 

cuprindea următoarele state: Franţa, Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg, Italia. 

 Declaraţia făcută de Ministrul de Externe francez de la acea dată, Robert Schuman, 

susţinea o serie de principii, precum: 

 - Europa nu urma să se construiască dintr-odată, sau conform unui plan unic, ci din 

acţiuni practice ce urmau să creeze o solidaritate reală; 

 - Fuziune intereselor economice  (a celor legate de producţiile de cărbune şi oţel franco-

germane) va contribui (la acea dată) la ridicarea nivelului de trai şi la constituirea unei 

comunităţi europene; 

 - Producţia comună franco-germană de cărbune şi oţel urma să fie pusă sub controlul 

unei Înalte Autorităţi3 comune şi ale cărei decizii trebuiau să fie obligatorii pentru ţările 

membre. Înalta Autoritate urma să fie compusă din persoane independente, cu statut de 

egalitate, deciziile acestui for fiind impuse părţilor. 

 Tratatul de constituire a CEE (cunoscut şi sub numele de Tratatul de la Roma) a fost 

semnat la 25 martie 1957 şi a intrat în vigoare la la 1 ianuarie 1958. Statele ce au constituit 

nucleul CEE şi care au parafat tratatul sus-menţionat au fost tot cele care semnaseră şi tratatul 

de înfiinţare  a CECO: Franţa, Germania, Italia, Olanda, Belgia, Luxemburg (ultimele trei 

state formând structura economică cunoscută sub numele de Benelux4). 

 
3Înalta Autoritate a fost una dintre cele patru instituţii create în urma Tratatului de la Paris şi avea o poziţie de 

independenţă faţă de guvernele statelor membre CECO. Primul preşedinte al acesteia a fost Jean Monet. Dintre 

atribuţii amintim: strângerea de informaţii pentru cei interesaţi în scopul facilitării activităţii lor; -definirea 

obiectivelor comune de realizat; -acordarea de împrumuturi sau de garanţii pentru împrumuturile contractate 

de firme,..... 
4Corect şi complet spus Uniunea Economică Benelux, intrată în vigoare în 1960 şi continuatoare a unei 

structuri similare pusă în operă chiar în anii celui de-al doilea război mondial, îşi va înceta existenţa în anul 

2010, înlocuită fiind de un nou cadru legal şi care să ţină cont de realităţile şi realizările unei jumătăţi de secol, 



 4. În cadrul primului val al extinderii s-a situat şi Norvegia, dar aceasta a respins, printr-

un prim referendum5, aderarea la CEE. 

 5. Actul Unic European a fost semnat la Luxemburg şi Haga la 17, respectiv 28 

februarie 1986,. prevăzând în mod principal realizarea Pieţei unice. 

 6. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a fost înfiinţată în anul 

1991, când comunismul se prăbuşea cu repeziciune şi ireversibil în întreaga Europă Centrală 

şi de Răsărit, iar statele din fostul spaţiu sovietic tindeau să treacă la regimuri democratice, 

precum şi la descentralizarea şi privatizarea sectorului economic de stat. 

 Astfel, BERD îşi propune să utilizeze, în special instrumentele de investiţie, pentru 

sprijinirea constituirii şi întăririi economiilor de piaţă şi a democraţiilor din Europa Centrală 

până în Asia Centrală. Această bancă reprezintă cel mai important investitor din regiune şi 

este capabilă să mobilizeze semnificative fluxuri de investiţii străine directe, dincolo de 

propria limită de finanţare, mai ales în domeniul întreprinderilor (firmelor) cu capital privat, 

cu toate că acţionariatul acesteia aparţine sectorului public. Însă, acţiunea băncii se îndreaptă 

şi spre sectorul public, susţinând privatizările, restructurarea firmelor de stat şi îmbunătăţirea 

serviciilor municipale. 

 Astfel, această instituţie bancară este condusă de 61 de state şi două organisme 

interguvernamentale.   

 Mandatul sub care îşi desfăşoară activitatea BERD stipulează că aria operaţională a 

acestei bănci cuprinde numai statele ce susţin şi utilizează principii democratice. Banca îşi 

foloseşte bunele relaţii cu guvernele statelor membre pentru implementarea unor politici care 

să întărească mediul de afaceri din regiunile respective 

  Schengen este o foarte mică localitate în Luxemburg, aflată la întretăierea graniţelor 

dintre acest Mare Ducat, Franţa şi Germania. Numără puţin peste 500 de locuitori şi a devenit 

faimoasă în întreaga Europă prin semnarea, la 14 iunie 1985 a ,,Tratatului de la Schengen”, de 

către Germania, Franţa, Statele din Uniunea Benelux, privind controlul frontierelor 

comunitare. 

 Ulterior, s-au mai adăugat şi alte state comunitare şi chiar extracomunitare, după cum 

urmează: Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria,  pentru ca, în perioada 1996-2001, să se 

mai alăture şi  Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia, Islanda (ultimele două state 

 
structură care să permită interconectarea celor trei ţări, dar care să sprijine, în acelaşi timp, şi construcţia 

europeană în derulare. 
5Al doilea referendum, pe aceeaşi problematică, a avut loc în anul 1994 şi s-a soldat de asemenea cu respingerea 

aderării la structurile comunitare europene, guvernul laburist din acea vreme considerând că nu mai este 

necesară repunerea în discuţie a acestei probleme a relaţiei dintre Norvegia şi UE. 



nemembre ale UE, dar care fac parte din Uniunea Nordică a Paşapoartelor). Deci, sunt un 

număr de 15 state europene cu drepturi depline în cadrul Acordului Schengen. 

 În ceea ce priveşte Marea Britanie şi Irlanda, acestea pot participa în totalitate sau în 

anumite aspecte ale acquis-ului Schengen. Iar, în privinţa Elveţiei, aceasta a semnat un acord 

de asociere la implementarea şi dezvoltarea acquis-ului Schengen. 

 Principalele prevederi ale Acordului Schengen se refereau la: 

  - instituirea unui regim de vize armonizat, prin crearea unei vize unice cu valabilitate de 

3 luni de zile şi stabilirea unei liste comune cu ţările terţe ale căror cetăţeni trebuiau să obţină 

vizele de tip Schengen pentru a putea circula pe teritoriul ţărilor semnatare ale Acordului. 

Refuzul vizei de către un stat membru, nu dădea altui stat membru posibilitatea de a o acorda; 

 - dreptul de azil. În anul 1995, prin Convenţia de la Dublin, s-a stabilit că azilul se poate 

solicita într-o singură ţară; 

 - cooperarea în domeniul justiţiei şi al poliţiei; 

 - colaborarea în lupta împotriva traficului de droguri şi a celui de arme. 

 La 7 februarie 1992, în urma semnării Tratatului Uniunii Europene de la Maastricht 

de către cele 12 state membre ale CEE, ia naştere Uniunea Europeană, considerată a fi o 

uniune interguvernamentală şi supranaţională de 27 state. 

 Dar, cel mai important lucru ce trebuie reţinut este faptul că Uniunea Europeană este 

prima putere economică a globului, cu cele 30,3 procente din PIB-ul mondial6. 

 Tratatul Uniunii Europene (cunoscut şi sub denumirea de Tratatul de la Maastricht), 

semnat fiind la 7 februarie 1992, a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993. 

 Acest tratat, consfinţind faptul că se vorbea de o Comunitate Europeană cu atribuţii 

extinse şi deci cu un nou conţinut, care nu mai corespundeau realităţii, a schimbat numele 

structurii existente în Uniunea  Europeană. 

          Crearea UE, prin acordurile semnate cu ocazia Tratatului de la Maastricht, a 

însemnat construcţia unei structuri suprastatale, bazată pe: subsidiaridate, acquis comunitar, 

cetăţenie europeană, 

 Tratatul de la Amsterdam, ce vine să completeze precedentul tratat de la Maastricht, 

a fost semnat la 2 octombrie 1997 şi a intrat în vigoare la 1 mai 1999. 

 Între cele mai importante prevederi ale sale se înscriu cele referitoare la drepturile 

cetăţenilor Uniunii şi la eliminarea ultimilor obstacole în calea liberalizării comerţului 

 
6***-World Bank, 2005. 



intracomunitar. Per ansamblu, prin acest acord, a fost conferită Uniunii Europene o structură 

mai coerentă şi o funcţionare mai normală a instituţiilor comunitare. 

 Tratatul analizat a extins drepturile Parlamentului European, în sensul co-participării 

acestuia la înfăptuirea actului decizional comunitar. Acest proces fusese deja specificat în 

cadrul Tratatului de la Maastricht, materializat în situaţia în care Parlamentul a ajuns la nivelul 

Consiliului de Miniştri. Dar, prin cele stipulate în cadrul Tratatului de la Amsterdam, dreptul 

Parlamentului de a participa la actul decizional a fost semnificativ extins în toate domeniile în 

care Consiliul de Miniştri hotărăşte cu unanimitate de voturi. Excepţie făcea domeniul agricol, 

care este şi cel mai costisitor pentru Uniunea Europeană. În acest fel, drepturile Parlamentului 

European au fost extinse şi în procesul de desemnare a membrilor Comisiei Europene, ca şi a 

preşedintelui acestei comisii. 

  Tot prin Tratatul de la Amsterdam a fost instituit şi aşa-numitul ,,Spaţiu de libertate, 

securitate şi justiţie”, situaţie în care au foste extinse drepturile Oficiului European de Poliţie 

(EUROPOL). De asemenea, a fost integrat în actele comunitare Tratatul de la Schengen, 

tratat la care Marea Britanie şi Irlanda şi-au rezervat dreptul de a nu adera. 

  Tratatul de la Nisa, conceput la 11 decembrie 2000 şi semnat la 26 februarie 2001, a 

pregătit instituţiile UE pentru o semnificativă extindere a acesteia, prefigurând Europa celor 

27 (lucru realizat concret prin valul de extindere de 12 state de la 1 mai 2004 şi prin integrarea 

României şi Bulgariei la 1 ianuarie 2007). 

 Pe 18 iulie 2003, proiectul final al Tratatului Constituţional (oficial numit Tratatul de 

instituire a unei Constituţii pentru Europa) pentru Uniunea Europeană a fost publicat în 

Presidiumul Convenţiei pentru Viitorul Europei. 

 Tratatul care instituie Constituţia Europeană (pe scurt TCE), este un tratat internaţional 

care are ca scop crearea unei Constituţii pentru Uniunea Europeană. Acest Tratat a fost semnat 

în 2004 de către reprezentanţi ai Statelor Membre, doar două dintre acestea l-au respins 

ulterior prin referendum (Franţa, Olanda). Principalele sale scopuri au fost înlocuirea 

suprapunerilor existente în actualele tratate care alcătuiau actuala ,,Constituţie” a Uniunii, să 

dea o formulă comprehensivă drepturilor omului pe teritoriul UE, şi să fluentizeze procesul de 

luare a deciziilor în organizaţia de 25 de State Membre (27 de la 1 ianuarie 2007). 

 Tratatul privind Constituţia Europeană a fost semnat de către reprezentanţi ai Statelor 

Membre pe 29 Octombrie 2004, şi a fost supus procesului de ratificare de către toţi membrii 

până când, în 2005, votanţii francezi (29 mai) şi olandezi (1 iunie) l-au respins în cursul 

referendumurilor organizate în acest sens. Eşecul înregistrat de Constituţie în a câştiga 

sprijinul popular în aceste două ţări a făcut ca şi alte ţări să amâne sau să oprească procedura 



de ratificare, iar actualmente viitorul Constituţiei este foarte incert. Dacă ar fi fost ratificat, 

Tratatul ar fi intrat în vigoare pe 1 Noiembrie 2006. Începând din mai 2006, Tratatul 

Constituţiei Europene este ratificat în următoarele ţări: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, 

Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Slovacia, Slovenia, 

cu precizarea că, după referendumul luxemburghez, procesul de ratificare a fost stopat). 

Obiectivele proiectului de constituţie sunt, în principal, cel de a simplifica seriile de Tratate şi 

Protocoale ce dau în prezent constituţia legală a Europei Unite. Tratatul acorda personalitate 

juridică UE în dreptul internaţional (fiind deci subiect de drept internaţional), în dreptul 

comunitar şi în dreptul intern al statelor membre. Instituţiile UE vor fi conform Constituţiei 

Europene7: Parlamentul European,  Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană şi 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.  

 Tratatul astfel conturat înlocuieşte Tratatul de la Roma, instituind Comunitatea 

Europeană, Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene şi tratatele care le amendează 

pe acestea. Tratatul Euratom rămâne în vigoare. Carta drepturilor fundamentale ale UE este 

introdusă în tratat; se deschide astfel posibilitatea aderării UE la CEDO. 

 Constituţia este împărţită în patru secţiuni, după cum urmează: 

1. Prima dintre ele defineşte Uniunea Europeană, vizând: valorile, obiectivele, 

prerogativele, procedurile şi instituţiile acesteia. 

2. A doua parte cuprinde Carta Drepturilor Fundamentale 

3. A treia descrie politicile preconizate a fi implementate şi modul de funcţionare a Uniunii 

Europene 

4.  A  patra parte include dispoziţiile finale, inclusiv procedurile de adoptare şi revizuire a 

Constituţiei. 

 Sigur că această ţară vedea un sistem care îi favoriza pe cei mari şi puternici, în 

detrimentul statelor mici şi mijlocii, propunând în schimb un sistem de vot bazat pe rădăcina 

pătrată din numărul de locuitori ai fiecărei ţări. După discuţii şi negocieri neîntrerupte, s-a 

ajuns la un compromis favorabil, în sensul că propunerea Varşoviei va fi păstrat până în anul 

2014. În perioada de tranziţie 2014-2016 vor funcţiona ambele modalităţi de vot, iar din 2016, 

în mod  exclusiv va fi utilizată numai modalitatea dublei majorităţi. 

 Acordul mai prevedea, printre altele, creşterea rolului parlamentelor naţionale în luarea 

deciziilor la nivel comunitar şi acest lucru pentru a linişti temerile mai multor state, printre 

 
7Precizăm că atunci când se vorbeşte de Consiliul European, acesta, din punct de vedere funcţional şi juridic este 

supraordonat organelor UE, nefiind un organism al Uniunii Europene. 



care şi Olanda, că UE va deveni un superstat, statele membre urmând să-şi piardă identitatea 

naţională. 

 Astfel că, astăzi, cele 27 de State Membre ale Uniunii Europene, ca de altfel întreaga 

construcţie europeană şi care asigură funcţionarea angrenajului economic comunitar, într-un 

mod care să conducă la dezvoltarea fiecărei economii naţionale, dar şi la sustenabilitatea 

holismului economico-social comunitar european. 

 

1.3 Economia Uniunii Europene 

 

Funcționând ca o piață unică formată din 27 de țări, UE este o putere comercială 

majoră pe plan mondial. 

Politica economică a UE se axează pe crearea de locuri de muncă și stimularea 

creșterii economice printr-o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare, prin eliminarea 

obstacolelor din calea investițiilor și prin asigurarea vizibilității și furnizarea de asistență 

tehnică pentru proiectele de investiții. 

Dacă ținem cont de valoarea tuturor bunurilor și serviciilor produse (PIB), economia 

UE este mai mare decât cea americană. PIB-ul UE în 2017: 

• 15,3 mii de miliarde EUR 

În comerț 

Peste 64 % din comerțul total al țărilor din UE se realizează cu alte țări din Uniune. 

Cu toate că populația UE reprezintă doar 6,9 % din populația mondială, schimburile sale 

comerciale cu restul lumii reprezintă aproximativ 15,6 % din importurile și exporturile 

derulate la nivel mondial. 

Împreună cu Statele Unite și China, UE este unul dintre cei mai mari 3 actori globali din 

comerțul internațional. 

În 2016, statele membre ale UE au deținut cea de-a doua cotă din importurile și exporturile de 

bunuri. 

Exporturile lor au reprezentat 15,6 % din totalul mondial, deși în 2014 acestea au fost depășite 

pentru prima dată în existența UE de cele înregistrate de China (16,1 % în 2014 și 17,0 % în 

2016). Totuși, țările UE au devansat SUA (11,8 %). 



Statele Unite au deținut o pondere mai mare din importurile mondiale (17,6 %), comparativ 

cu țările din UE (14,8 %) sau China (12,4 %). 

Ocuparea forței de muncă 

Rata de ocupare a forței de muncă – proporția populației de vârstă activă care lucrează – 

este un indicator social important utilizat pentru a analiza tendințele de pe piața forței de 

muncă. 

Impactul crizei economice mondiale și al turbulențelor din zona euro înregistrate în 2008 a 

fost urmat de o creștere susținută a ratei de ocupare a forței de muncă în următorii câțiva ani. 

Șomaj 

Rata șomajului reprezintă numărul de persoane șomere exprimat ca procent din totalul forței 

de muncă. Este un indicator important, având atât dimensiuni sociale, cât și economice. 

Cu cele mai mici rate ale șomajului se află pe primele locuri Cehia, Germania, Malta, 

Țările de Jos, cu rate cuprinse între 2,5 și max. 5 %. La polul opus, găsim state precum Italia, 

Spania, Grecia, cu rate ale șomajului între 10 și 18 %. 

Transport 

Un sistem eficient și neîntrerupt de transport de călători și de mărfuri este vital pentru 

firmele și cetățenii din Europa. Politica UE în domeniul transporturilor își propune să susțină 

deplasările ecologice, sigure și eficiente pe întregul continent. 

Energia din surse regenerabile 

Printre sursele de energie regenerabilă din UE se numără energia eoliană, energia 

solară, energia hidroelectrică, energia mareelor, energia geotermală, biocombustibilii și partea 

regenerabilă a deșeurilor.  Energia din surse regenerabile are numeroase beneficii potențiale, 

printre care: 

• emisii mai reduse de gaze cu efect de seră 

• surse de energie mai diverse 

• reducerea dependenței de piețele combustibililor fosili (în special de petrol și gaze). 

În ultimii ani, sursele regenerabile de energie au crescut puternic în UE. De fapt, ponderea 

energiei din surse regenerabile aproape că și-a dublat contribuția la consumul final brut de 

energie din ultimii ani. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Labour_force
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Labour_force


        Economia Uniunii Europene este în creştere pentru al şaptelea an consecutiv şi sunt 

semne că această tendinţă se va menţine şi în 2020, economiile tuturor statelor membre fiind 

în expansiune în ciuda condiţiilor mai puţin favorabile şi a incertitudinilor de la nivel mondial, 

se arată într-un comunicat publicat de Comisia Europeană. 

Numărul persoanelor care au un loc de muncă a atins o cifră record, iar rata şomajului 

nu a fost niciodată mai scăzută. 

Există, însă, în continuare, decalaje importante între ţări, regiuni şi categorii de 

populaţie. 

În acest context, Comisia invită statele membre să continue pe calea progreselor 

realizate în ultimii ani. 

Aplicarea unor reforme eficace, însoţite de strategii de investiţii bine ţintite şi de 

politici fiscal-bugetare responsabile, funcţionează în continuare ca o busolă care ghidează cu 

succes procesul de modernizare a economiei europene, se arată în documentul Executivului 

comunitar. 

 Câteva dezidrerate ale UE au rămas constant vreme de peste 60 de ani și pot fi grupate 

în jurul unor elemente esențiale precum pacea, securitatea, respectarea drepturilor omului, 

protecția consumatorului, politica externă și o piață unică. 

 Această ultimă componentă reprezintă chintesența dezvoltării UE, facilitând statelor 

member mobilitatea forței de muncă, a bunurilor și serviciilor, un standard comun aplicabil 

tuturor statelor.  

 Din perspectiva acestei piețe unice, în epoca revoluției IT & C, se poate ajunge la un 

potențial estimat al creșterii economiei UE  cu 415 miliarde de euro în fiecare an. 

 

 

 

 

 



Capitolul 2 

Teoriile ciclurilor de business 

 

Dezvoltarea ciclică a economiei este foarte controversată, care a servit drept bază 

pentru apariția unui număr mare de puncte de vedere asupra acestei probleme în rândul 

economiștilor. Dar nu există încă un singur concept de ciclicitate, ceea ce indică, fără îndoială, 

importanța acestui fenomen pentru economie. 

Studiul ciclicității, ca un anumit fenomen fundamental în dezvoltarea dinamică a unei 

economii de piață, a început încă din secolul al XIX-lea. Continuă și astăzi. Economiștii 

străini și autohtoni încearcă să dezvolte metode pentru a prezice cursul fiecărui ciclu, astfel 

încât fiecare fază să nu afecteze dezvoltarea economică a societății. 

 Ciclicitatea este o formă specifica de evolutie a oricaror activități economice, care se 

caracterizează prin succesiunea fazelor de progres si expansiune economica cu cele de regres 

si recesiune. 

Ciclicitatea ca regularitate economică este departe de a fi recunoscută de toți oamenii 

de știință. Cu toate acestea, viața reală confirmă existența acestui proces, iar ciclicitatea ca 

problemă nu poate decât să-l intereseze pe omul modern. 

Conceptul de ciclicitate: 

Ciclicitatea este o formă de dezvoltare a economiei naționale și a economiei mondiale 

în ansamblu, este o deplasare de la un echilibru macroeconomic pe scara economiei în 

general. 

Unul dintre primii economiști care a început studiul ciclicității a fost K. Marx. El a 

subliniat patru faze ale ciclului de afaceri: criză, depresie, recuperare, recuperare. Economia 

politică clasică a pornit din poziția în care economia poate și ar trebui să fie constant într-o 

stare de echilibru și nu a abordat problema ciclurilor, în plus, a negat existența lor. Mai mult, 

K. Marx a fost autorul unei teorii economice distructive pentru capitalism, de aceea, 

contemporanii săi nu s-au ocupat de întrebarea pusă de el, ci au respins toate argumentele 

sale. Abia după ce J. M. Keynes a demonstrat necesitatea reglementării economiei de piață de 

către stat din cauza naturii ciclice a dezvoltării sale, a început un studiu detaliat al naturii 

ciclurilor și atenuarea efectelor crizelor asupra economiei. 



J. M. Keynes a considerat cauza crizelor din economie ca un exces de economii în 

rândul populației și o lipsă de investiții în producție, ceea ce duce la cicluri ciclice și 

economice. Acest lucru duce la teoria subconsumului, conform căreia crizele și depresiile sunt 

cauzate de faptul că se economisesc prea mult din veniturile curente și nu se investesc în 

producție. Motivul economiilor prea mari este distribuirea inegală a veniturilor. Doar unul 

care are un venit mare poate economisi. 

Un alt motiv important pentru crize, ca sursă de dezvoltare economică ciclică, este 

excesul de producție a mijloacelor de producție asupra bunurilor de consum. Această 

problemă este esențială pentru teoria supraacumulării. "Industriile care fabrică bunuri 

industriale sunt mult mai afectate de ciclul economic decât industriile care produc bunuri de 

consum. În faza ascendentă a ciclului economic, producția de produse fabricate crește, iar în 

faza descendentă scade mult mai brusc decât producția de bunuri ne-durabile." Această 

disproporție în producția de bunuri, conform teoriei supraacumulării, este cea care provoacă 

criza. Conform acestei teorii, în condițiile unui sistem planificat, acest motiv face ca 

economia să se auto-susțină atunci când începe să funcționeze pentru producerea mijloacelor 

de producție, în timp ce producția de bunuri de consum se estompează. 

K. Marx a lucrat și la dezvoltarea cauzelor ciclice ale economiei. Marx a dedus 

următoarele cauze de ciclicitate: 

1. Contradicția dintre producție și consum. 

2. Nivelul ridicat de organizare a producției la întreprinderile capitaliste individuale intră în 

conflict cu acțiunea nereglementată și spontană a sistemului de piață în ansamblul său. 

3. Viața fizică a mijloacelor fixe. 

Primul motiv al naturii ciclice se datorează faptului că dorința de extindere nelimitată a 

producției în scopul îmbogățirii mai mari este obiectivul principal al oricărui antreprenor. El 

aplică introducerea de noi tehnologii, reducând costul producerii unei unități de mărfuri 

pentru a crește productivitatea muncii. Stimulent pentru aceasta este concurența de piață, un 

fel de selecție naturală într-un mediu capitalist. În același timp, cererea crește și ea, dar, din 

păcate, rămâne în urma creșterii producției, iar la un moment dat bunurile produse nu găsesc 

cererea cumpărătorilor, ceea ce provoacă o criză. 

Al doilea motiv al naturii ciclice duce și la o creștere excesivă a producției, dar spre 

deosebire de cel precedent, este mai predispus la neutralizare. 



Al treilea motiv al naturii ciclice a economiei este nevoia de reînnoire a capitalului fix. 

Reînnoirea capitalului fix la fiecare 10-12 ani în secolul al XIX-lea și la fiecare 7-8 ani în 

secolul XX coincide cu o etapă de recuperare a producției. Acesta este motivul - reînnoirea 

periodică a capitalului - care stabilește parametrul timp al ciclului economic. 

Printre un număr mare de alte cauze de ciclicitate, se pot distinge trei dintre cele mai 

importante. 

1. Diferența de timp între circuitele de capital din diferite industrii și relația lor. 

2. Circulația capitalului în unele sectoare contribuie la dezvoltarea circulației capitalurilor în alte 

sectoare, făcând, de fapt, dezvoltarea unor industrii să depindă de dezvoltarea altora. 

3. Prin urmare, dacă unele modificări, chiar nu foarte grave, apar în dezvoltarea unei industrii, 

dezvoltarea altor industrii poate răspunde la aceasta printr-o criză. 

În condiții moderne, problema acută este sarcina datoriei, care acționează, de 

asemenea, ca cauza crizei economice, determinând apariția unui nou ciclu. Prin urmare, "un 

alt motiv important pentru apariția crizelor poate fi vânzarea de bunuri și servicii pe credit. 

Din unele motive, pot începe prestații masive, care vor provoca inevitabil o criză." Criza 

neplăților în sensul literal al cuvântului face imposibilă supraviețuirea și funcționarea 

întreprinderilor. Acest lucru obligă managerii companiei să le închidă și să oprească 

producția. Drept urmare, șomajul crește și salariile scad. Toate acestea provoacă 

subconsumarea bunurilor. Începe criza supraproducției. În același timp, criza și șomajul sunt 

interconectate și se condiționează reciproc. 

Un tip special de cauză ciclică a economiei este asociat cu militarizarea ei. În perioada 

războaielor sau pregătirilor pentru acestea, un rol important îl are o creștere a investițiilor în 

sfera militară. Militarizarea economiei atrage bani din industriile producătoare de bunuri de 

consum. Ca urmare a ieșirii de finanțe din aceste sectoare, unde acestea ar putea, de 

asemenea, să reducă șomajul și să crească capacitatea pieței, începe o deficiență de bunuri și 

deprecierea banilor populației datorită debutului inflației. În plus, investițiile în economie 

încetează, dezvoltarea economică este încetinită sau chiar este oprită sau stagnată. O 

caracteristică a gospodăriei de încetinire a dezvoltării economice este înlocuirea cuvântului 

„cumpăra” cu cuvântul „obține” în vocabularul oamenilor. 

Având în vedere motivele caracterului ciclic al economiei capitaliste, nu se poate 

concentra asupra unuia dintre ele. Este firesc ca cauzele să fie inegale, dar numai împreună 



sunt baza dezvoltării ciclice a economiei. Toate aceste motive de fiecare dată iau o poziție 

diferită în provocarea unei anumite crize și duc la o schimbare a ciclului economic. 

Experiența țărilor în curs dezvoltare cu piețe dezvoltate a arătat cât de ridicat este 

prețul unui nivel ridicat de consum: risipa de resurse, utilizarea irosită a capitalului, 

dezechilibrul între activitatea umană și mediul său natural. 

O serie de factori împiedică cursul dezvoltării sociale: 

▪ dezechilibrul componentelor științifice, tehnice, economice, de mediu și sociale ale creșterii 

economice; 

▪ epuizarea capacităților sistemelor de reglementare economică; 

▪ slăbirea stimulentelor pentru muncă și acumulare. 

Toate aceste motive se reflectă în crize demografice, de mediu, energie, materii prime, 

produse alimentare și crize structurale pe fundalul dezvoltării ciclice a economiei mondiale. 

Economia rusă s-a confruntat, de asemenea, cu diverse varietăți ale acestor crize globale, care 

au cunoscut multe dintre consecințele lor negative, agravate de însăși natura funcționării 

sistemului economic. 

 

Fazele ciclurilor economice 

 

Criza este un mecanism intern de adaptare forțată a mărimii producției sociale la volumul 

cererii solide a entităților economice. Aceasta este o supraproducție generală, un șoc profund 

al întregului sistem economic de sus în jos. 

    Recesiunea este faza in care are loc o reducere continuă a activității economice. se reduc 

vânzările, scad profiturile si salariile. Un șir de firme, organizații isi intrerup cu totul 

activitatea sau chiar falimenteaza. Crește numărul șomerilor și scade cursul acțiunilor. Se 

reduce masa monetară și rata dobânzii. 

Reînnoirea/înviorarea este asociată cu intensificarea activității economice, reînnoirea 

parțială a capitalului fix, creșterea volumelor de producție, creșterea prețurilor, profiturilor și 

ratelor dobânzii, adaptarea economiei la nivelul prețurilor nou format. Durata acestei faze a 

ciclului este determinată de atingerea nivelului de producție socială (PNB, PIB), care a 

corespuns stării anterioare crizei. În această fază, rata șomajului este ușor redusă, ciclul 



capitalului se accelerează, cererea de credit crește, ratele dobânzilor cresc. Prețurile și 

profiturile firmelor încep să crească, prețurile acțiunilor și alte valori mobiliare cresc, a căror 

speculație câștigă proporții semnificative. 

Creșterea/expansiunea este determinată de continuarea creșterii economice începută 

în faza anterioară, realizarea de locuri de muncă relativ depline, extinderea capacităților de 

producție, modernizarea acestora și crearea de noi întreprinderi. Ratele dobânzilor continuă să 

crească datorită creșterii investițiilor. În ciuda creșterii ratelor dobânzii, există o creștere a 

prețului titlurilor, deoarece are un efect pozitiv asupra creșterii rentabilității întreprinderilor. 

În plus, randamentul ridicat al valorilor mobiliare provoacă o creștere a investițiilor în capital 

fictiv. 

De reținut că faza de ciză + depresiunea formează recesiunea, iar înviorarea + 

expasiunea formează boom-ul economic. 

Tipuri de cicluri economice 

a) Ciclurile pe termen lung, de 50-60 ani, numite și seculare, sau Kondratiev; 

b) Ciclurile pe termen mediu, de 10 ani, numite și decenale, sau Juglar/Marx; 

c) Ciclurile pe termen scurt, de 40 de luni, sau cicluri Kitchen. 

Relația între cele trei tipuri este ușor de sesizat, în sensul că 6 cicluri medii/Juglar formează 

un ciclu lung/secular, iar 3 cicluri scurte/Kitchen formează un ciclu mediu/Juglar. 

Pentru a confrunta cu succes efectele negative ale dezvoltării economice ciclice, sunt necesari 

următorii factori: 

1. Țara ar fi trebuit să dezvolte factori de producție, să nu permită dezechilibre structurale 

semnificative și probleme sistemice de natură internă. 

2. Caracterul inerțial-extins al dezvoltării economice ar trebui combinat cu introducerea de 

tehnologii inovatoare, creșterea productivității muncii și a nivelului de trai. 

3. În conturul sistemului economic ar trebui să domine întreprinderile industriale din diverse 

sectoare, producția de bunuri și servicii ar trebui diversificată, agricultura ar trebui să asigure 

mai mult de 80% din consumul intern. 

4. Întreprinderile din industria grea și din industria apărării trebuie să ofere rezultate pentru uz 

intern și export. 



Implementarea acestor condiții, ținând cont de amploarea economiei, reduce la minimum 

impactul consecințelor negative ale crizelor în ciclurile economice, ținând cont de cauzele 

identificate ale ciclicității. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 3 

Procese și fenomene macroeconomice regionale 

   3.1 UNIUNEA ECONOMICĂ ȘI MONETARĂ 

 

 

Tratatul8 a sugerat instituirea U.E.M. în trei faze. Prima fază (1992-1993) a fost 

gândită ca o consolidare a status-quo-ului. Prioritatea, în această fază, este data îndeplinirii 

condițiilor de convergență monetară și bugetară. Au fost stabilite, astfel, patru criterii de 

convergență: 

- stabilitatea prețurilor, în sensul că rata inflației nu trebuia să depășească cu mai mult 

de 1,5% din media celor trei state cu cea mai mică inflație; 

- rata dobânzii nu trebuia să varieze cu mai mult de 2% față de media celor trei state cu 

cele mai scăzute rate ale dobânzilor pe termen lung; 

- deficitul public al țărilor participante nu trebuia sa depășească 3% din PIB, iar 

datoria publică să fie mai mică decât 60% din PIB; 

- stabilitatea ratelor de schimb, care trebuiau să se mențină în interiorul marjei de 

fluctuație autorizate. 

Faza a doua (1994-1999) a dus la stabilirea noilor structuri ale U.E.M., respectiv: 

- Institutul Monetar European (IME), cu sediul la Frankfurt pe Main, care să asigure 

tranziția la Banca Centrală Europeană, Sistemul European al Băncilor Centrale și moneda 

unică; IME era format din guvernatorii băncilor centrale ale țărilor U.E. 

- Banca Centrală Europeană (începând cu iulie 1998) înlocuiește treptat IME și va 

forma, împreună cu băncile naționale, Sistemul European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.). 

Acest model al B.C.E. se inspira din modelul federal al Bundesbank care decide politica 

monetară pusă apoi în practică de băncile centrale ale landurilor. 

Faza a treia în care s-a prevăzut transferul responsabilităților. Această fază constă, 

practic, în fixarea irevocabilă a ratelor de schimb și introducerea monedei unice, care s-a 

realizat începând cu 1999. În timpul unei perioade de tranziție de trei ani (până la 31 

decembrie 2001), monedele naționale au fost încă schimbate contra monedei unice, în acest 

 
8 Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, modificat prin Tratatul de la Lisabona, semnat la 13.12.2007 și 

care a intrat în vigoare la 1.12.2009, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ediția în limba română. 2007/C 

306/01. ISSN 1830-3668. [on-line]: http://eur-lex.europa.eu 



timp, B.C.E. și S.E.B.C. (piețele financiare) vor funcționa după moneda unică, persoanele 

fizice și întreprinderile folosind încă paritatea euro-moneda națională. 

La 1 ianuarie 1999, s-a lansat, oficial, euro în 11 state membre U.E. Între l ianuarie și l 

iulie 2002 a fost o nouă perioadă de tranziție, în timpul căreia monedele naționale au fost 

retrase de pe piață. Începând cu data de l iulie 2002, moneda unică euro a fost singura 

acceptată pe piața europeană. 

Conform documentelor oficiale, intrarea noilor state în zona euro va avea loc în 

momentul în care fiecare dintre acestea va dovedi îndeplinirea criteriilor de convergență, așa-

numitele criterii de la Maastricht, înscrise în Tratatul de la Maastricht, elaborat în decembrie 

1991 și semnat în 9 februarie 1992, și anume: 

a) diferențialul inflației să nu depășească, în mod constant, cu mai mult de 1,5 % 

media ratei inflației în cele trei țări cu cea mai scăzută inflație din zona euro;  

b) diferențialul dobânzii pe termen lung să nu depășească cu mai mult de 2% media în 

cele trei țări menționate;  

c) deficitul bugetar anual să nu depășească în mod constant 3% din PIB și datoria 

publică să nu depășească 60% din PIB;  

d) cursul de schimb să nu varieze în afara benzii de fluctuație stabilite prin ERM timp 

de doi ani înainte de aderare.  

Intrarea în zona euro impune decizia Consiliului. Ca urmare, la 1 ianuarie 1999, 11 

state membre (Belgia, Germania, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, 

Portugalia și Finlanda) introduc o monedă unică. Responsabil pentru politica monetară este 

Sistemul European al Băncilor Centrale cu o Bancă Centrală Europeană, precum și băncile 

centrale ale statelor membre. Odată cu intrarea în etapa finală, s-au stabilit între statele 

participante cursuri de schimb stabile, ce sunt netratabile. În aceeași perioadă de timp, s-au 

fixat cursurile, prin care monedele naționale se vor înlocui cu Euro.  

Zona euro (sau „euroland-ul”), creată în anul 1999, cuprindea 11 țări, la care s-a 

alăturat Grecia (în anul 2001), Slovenia (în anul 2007), Cipru și Malta (în anul 2008), 

Slovacia (în anul 2009), Estonia (2011), Letonia (2014) și Lituania (2015).; în prezent, zona 

euro este reprezentată de 19 țări membre. Pe lângă acestea, patru „micro-state”, prin 

acordurile monetare încheiate cu vecinii lor, sunt și ele atașate la zona euro: Andorra, 

Monaco, San Marino și Vatican. 

Articolul 121 din Tratatul Uniunii Europene definește îndeplinirea criteriului cursului 

de schimb astfel: „respectarea marjelor de fluctuație normale prevăzute de mecanismul 

cursului de schimb (...) pentru cel puțin doi ani, fără devalorizarea monedei.” Ca urmare, 



conform documentelor oficiale, statutul de membru al U.M.E. este voluntar, dar în același 

timp este o precondiție necesară a adoptării monedei euro. 

Dispozițiile asupra U.E.M. stabilite de către Tratatul de la Maastricht își au originea în 

elaborarea unui Raport al „comitetului înțelepților” (Raportul Delors), ceea ce a servit ca bază 

pentru ca, în iunie 1989, Consiliul European de la Madrid să decidă inițierea, cu începere de la 

1 iulie 1990, a primei faze a U.E.M. În acest fel se punea în mișcare un proces ce se va 

concretiza și normaliza prin Tratatul de la Maastricht, prin care se stabileau cele trei faze ale 

U.E.M. 

Durata minimă a participării la U.M.E. (reglementată inițial) a fost de doi ani după 

aderarea la U.E. Însă, independent de voințele noilor membrii, este posibil ca perioada post-

aderare la U.E. și pre-aderarea la euro să dureze mai mult de doi ani. Ca urmare, noile state 

membre, ca și actualele state candidate, vor trece probabil prin perioade relativ lungi până la 

adoptarea euro. Conform CE, se aștepta ca Slovacia să fie prima țară care va intra în U.M.E., 

unde să petreacă cel puțin trei ani. Contrar așteptărilor, Slovenia a fost prima țară din grupul 

celor zece care a intrat în zona euro. În anul 2008  au urmat Cipru și Malta. Anul 2009 a 

reprezentat  intrarea Slovaciei în U.E.M. A urmat apoi Estonia (2011). La data de 

1 ianuarie 2015, Lituania a devenit cel de-al 19-lea stat membru al zonei euro. 

 

 FUNDAMENTUL ECONOMIC AL U.E.M.  

 

Argumentele economice ]n favoarea introducerii unei singure monede au fost, de-a 

lungul tipului, subiectul unor dezbateri aprinse și ample. Pledoaria în favoarea U.E.M. s-a 

bazat, în esență, pe două argumente conexe. Pe de o parte, s-a așteptat ca U.E.M. să încurajeze 

dezvoltarea economică și, pe de altă parte, să conducă la o mai mare stabilitate a prețurilor 

datorită inflației scăzute, ambele fiind obiective principale ale politicii economice naționale.  

a) Argumentul că U.E.M. va duce la o creștere economică a avut la bază un număr de 

factori, dintre care cei mai importanți au fost considerați a fi costurile de tranzacție și legătura 

dintre piața unică și moneda unică. Existența unei monede unice a fost premisa pentru a 

elimina ratele de schimb valutar atunci când se vor transfera bani peste graniță în cadrul 

Comunității; astfel, costurile implicate în cumpărarea valutelor străine în cadrul călătoriilor 

din Comunitate urmând să dispară; Comisia a estimat că cifra totală a costurilor de tranzacție 



economisite (prin introducerea monedei euro) se va ridica la 25 de miliarde de dolari pentru 

întreaga U.E.9 

Legătura dintre piața unică și moneda unică a fost redată și prin sloganul „o singură 

piață, o singură monedă”. Deși este evident că este posibil să existe o singură piață fără a avea 

o singură monedă, au existat argumente că piața unică va funcționa mai bine din punct de 

vedere economic atunci când există o monedă unică, decât în absența acesteia. Legătura dintre 

realizarea unei piețe unice și cea a unei monede unice a rezultat clar dintr-un număr de 

publicații ale Comisiei (precum Programul de lucru al Comisiei pentru 1998).  

Totodată, în contextul existenței unei monede unice, s-a apreciat că 

- firmele vor face economii în ceea ce privește costurile de funcționare în sensul că nu 

vor mai trebui să mențină prețuri diferite pentru fiecare piață în parte;  

- din perspectiva producătorilor, acest lucru va înlesni elaborarea unor strategii de 

marketing pentru întreaga Comunitate;  

- din perspectiva consumatorilor, va permite efectuarea de comparații directe între 

prețuri pentru a vedea costul produselor asemănătoare sau identice din diferite țări; 

- va facilita dezvoltarea unei piețe unice în sfera bancară și a serviciilor financiare. 

b) Pledoaria în favoarea U.E.M. s-a întemeiat și pe argumentul că aceasta va menține 

prețuri stabile și o rată scăzută a inflației. Persoanele care fac economii au, de obicei, de 

câștigat dintr-o rată scăzută a inflației pentru că banii lor își mențin puterea de cumpărare pe o 

perioadă mai lungă. Acest lucru se întâmplă și atunci când creșterile de prețuri sunt însoțite de 

dobânzi mai mari; dar, de cele mai multe ori, creșterea dobânzilor nu compensează creșterea 

înregistrată de prețuri; astfel, inflația îngreunează menținerea planurilor de afaceri pe termen 

lung și redistribuie venitul într-un mod arbitrar. În cazul afacerilor, atunci când ratele inflației 

sunt ridicate sau în continuă schimbare apar costuri suplimentare de întreținere. Acest lucru 

este valabil și pentru determinarea costurilor de salarizare, dar și în ceea ce privește asimilarea 

de informații referitoare la costurile de input. Mecanismul ratelor de schimb a impus o 

oarecare disciplină în privința ratelor inflației. 

Deși a existat tendința de a avea rate de schimb valutar supraevaluate (ceea ce a 

condus, parțial, la crizele valutare din 1992 și 1993), unii analiști au afirmat că U.E.M. oferă o 

cale mai bună, mai ieftină și mai stabilă de a reduce inflația, în special în cazurile unde 

politica monetară se află în mâinile unei bănci centrale independente care nu este supusă 

presiunilor politice pe termen scurt, de genul celor care deseori influențează guvernele. 

 
9 Golban, R., Tudose M.B. (2010), UEM încotro?, Editura Economică, București, p. 56 



 

FUNDAMENTUL INSTITUȚIONAL AL U.E.M. – INDEPENDENȚA BĂNCILOR 

CENTRALE  

 

Tratatul pune un accent deosebit pe independența băncilor centrale naționale. Gradul 

de independență pe care îl posedă băncile centrale naționale variază. Gormely și de Haan10 au 

identificat cinci criterii conform cărora este structurată diviziunea responsabilităților dintre 

guvernele naționale și băncile lor centrale. Primul se referă la obiectivul final al politicii 

monetare care, în multe țări, este stabilitatea prețurilor. Cel de-al doilea, legat de primul, se 

referă la specificarea țintelor de inflație. În unele țări cum ar fi Noua Zeelandă, ținta de 

inflație este stabilită de banca centrală împreună cu guvernul; în altele, cum ar fi Germania, 

banca centrală nu are nicio obligație de a anunța sau de a fi de acord cu astfel de ținte. Cel de 

al treilea criteriu care influențează relația dintre guvern și banca sa centrală este gradul de 

independență pe care îl deține aceasta din urmă precum și baza legală pe care se întemeiază. 

De exemplu, deseori există un statut care specifică aceste chestiuni și care stipulează măsura 

în care guvernul poate sau nu să dea instrucțiuni băncii sale centrale. Cel de al patrulea 

criteriu este conectat într-o oarecare măsură cu al treilea și se referă la măsura în care 

guvernul poate să nu țină cont de opinia băncii centrale.  

La rândul său, independența B.C.E. este consacrată prin intermediul articolului 108 și 

susținută de faptul că statutul S.E.B.C.11 a fost anexat ca protocol la Tratatul U.E., iar 

majoritatea prevederilor sale pot fi modificate doar dacă se modifică însuși Tratatul. Din 

această perspectivă, poziția S.E.B.C. a fost constituționalizată de Tratat: legea organică având 

rolul de a-i administra funcționarea nu poate fi modificată prin procese legislative, ci doar prin 

schimbarea prevederilor Tratatului. Obiectivele primare și secundare ale S.E.B.C. sunt, după 

cum am văzut  stabilite de Tratat. Nu există nicio specificare formală prin care să i se ceară 

B.C.E. să fie de acord cu alte instituții din cadrul Comunității asupra stabilității prețurilor în 

anumite condiții economice sau asupra țintelor de inflație, după cum nu există nicio prevedere 

anume care să permită celorlalte instituții din Comunitate să ignore deciziile B.C.E. 

Deși considerentele politice au jucat un rol important în înființarea S.E.B.C., există și 

argumente economice de în favoarea independenței băncilor centrale. Argumentul în favoarea 

independenței băncilor centrale este acela că prin delegarea politicii monetare către bănci 

 
10 Gormley, L.și de Haan, J. (1996), Deficitul democratic al Băncii Centrale Europene, 21 LERev. p. 97 
11 Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ediția în limba 

română. 2010/C 83/01. ISSN 1830-3668. [on-line]: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri = 

OJ:C:2010:083:full:ro:pdf 



centrale independente (cu un mandat clar de menținere a stabilității prețurilor) va crește 

credibilitatea autorităților monetare. O bancă centrală independentă nu va fi supusă acelorași 

presiuni de a crea o inflație neprevăzută. Publicul poate avea încredere că banca centrală va 

căuta să reducă ratele inflației.  

Independența băncii centrale poate duce la o ameliorare a politicii monetare. Aceasta a 

fost și premisa care a stat la baza reglementării independenței S.E.B.C. Ceea ce suscită o 

atenție sporită este relația dintre independența băncii centrale și responsabilitatea democratică. 

Unii autori susțin faptul că politica monetară ar trebui tratată ca orice alt instrument de 

politică economică, cum ar fi politica fiscală, iar deciziile din cadrul ei ar trebui luate de către 

reprezentanți aleși în mod democratic. Totuși, o astfel de abordare necesită într-o măsură prea 

mare o implicare directă a politicienilor în politica monetară. Cu toate acestea, se apreciază că 

politica monetară trebuie, în ultimă instanță, să fie controlată de politicieni aleși în mod 

democratic. Parlamentele naționale sunt responsabile pentru legislația privind banca centrală; 

deci, în mod logic, și Parlamentul European ar trebui să fie responsabil pentru cadrul 

legislativ al B.C.E., cel puțin ca asociat în luarea deciziilor. Cu alte cuvinte, „regulile jocului” 

(adică obiectivul politicii monetare) trebuie alese în conformitate cu proceduri democratice 

normale, însă „jocul” (politica monetară) să fie delegat băncii naționale. 

 

 

SISTEMUL INSTITUȚIONAL AL U.E.M 

 

Temeiul juridic pentru politica monetară unică îl reprezintă Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene12 și Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale13 și 

al Băncii Centrale Europene. Statutul stabilește atât înființarea Băncii Centrale Europene 

(BCE), cât și a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). BCE a fost concepută ca 

nucleu al Eurosistemului și al SEBC. 

 

 

 

 

 
12 Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, modificat prin Tratatul de la Lisabona, semnat la 13.12.2007 

și care a intrat în vigoare la 1.12.2009, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ediția în limba română. 2007/C 

306/01. ISSN 1830-3668. [on-line]: http://eur-lex.europa.eu 
13 Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ediția în limba 

română. 2010/C 83/01. ISSN 1830-3668. [on-line]: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri = 

OJ:C:2010:083:full:ro:pdf 



EUROSISTEMUL  

 

Eurosistemul este un subansamblu al SEBC. Deși deciziile BCE, precum cele de 

politică monetară se aplică în mod firesc numai țărilor din zona euro, în realitate Eurosistemul 

este cel care îndeplinește funcțiile de bancă centrală pentru zona euro. Astfel, BCE și BCN 

contribuie împreună la atingerea obiectivelor comune ale Eurosistemului. 

Eurosistemul are la bază un sistem instituțional structurat pe trei niveluri: băncile 

comerciale, băncile naționale centrale (băncile de emisiune) și Banca Centrală Europeană. 

Deși este recunoscut acest sistem piramidal, puterea de decizie nu este distribuită conform 

construcției (piramidale), făcând ca posibilitățile de intervenție a unei țări terțe asupra politicii 

monetare a uniunii să fie mai permisive. 

Obiectivul principal al Eurosistemului îl constituie menținerea stabilității prețurilor, 

respectiv protejarea valorii monedei euro. Atribuțiile de bază ale Eurosistemului sunt 

următoarele: 

A. Politica monetară. Eurosistemul este responsabil de definirea și punerea în aplicare 

a politicii monetare în zona euro. Un aspect important pentru această misiune este controlul 

total pe care Eurosistemul îl deține asupra bazei monetare. În acest sens, BCE și BCN din 

zona euro sunt singurele instituții care au dreptul să emită efectiv bancnote care reprezintă 

mijloace legale de plată în zona euro. 

B. Operațiuni valutare. Operațiunile valutare influențează două variabile importante 

pentru politica monetară, respectiv cursurile de schimb și condițiile de lichiditate internă. 

Atribuirea acestei misiuni Eurosistemului este, prin urmare, logică și pentru că băncile 

centrale dețin instrumentele operaționale necesare. 

C. Promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți. Sistemele de plăți sunt 

utilizate pentru transferul de numerar între instituțiile de credit și alte instituții monetare. 

Această funcție le plasează în centrul infrastructurii financiare a unei economii. 

D. Deținerea și administrarea rezervelor externe. Unul dintre cele mai importante 

motive pentru administrarea portofoliului de rezerve externe este acela de a asigura că BCE 

deține lichiditate suficientă pentru a derula operațiunile valutare. Rezervele externe ale BCE 

sunt în prezent administrate în mod descentralizat de către BCN care aleg să ia parte la 

activitățile de gestionare a acestora. Aceste BCN acționează în numele BCE, conform 

instrucțiunilor primite de la aceasta. Deși BCN își administrează independent propriile rezerve 

externe, dincolo de o anumită limită, operațiunile derulate pe piața valutară trebuie aprobate 



de BCE în vederea asigurării compatibilității cu politica monetară și a cursului de schimb a 

Eurosistemului. 

 

SISTEMUL EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE 

 

Conform prevederilor Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene și Statutului 

SEBC și al BCE, obiectivul principal al SEBC este menținerea stabilității prețurilor. Fără a 

aduce atingere obiectivului privind stabilitatea prețurilor, SEBC sprijină politicile economice 

generale din Uniune, cu scopul de a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii, definite la 

articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care inter alia prevede, că Uniunea 

instituie o piață internă. Aceasta acționează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată 

pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață 

cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre 

progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului. 

Aceasta promovează progresul științific și tehnic. 

SEBC acționează potrivit principiului unei economii de piață deschise în care 

concurența este liberă, favorizând o alocare eficientă a resurselor și respectând principiile 

stabilite la art.119 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Potrivit prevederilor 

art.119, acțiunea statelor membre și a Uniunii presupune, în condițiile prevăzute de tratate, 

instituirea unei politici economice întemeiate pe strânsa coordonare a politicilor economice 

ale statelor membre, pe piața internă și pe definirea obiectivelor comune și conduse în 

conformitate cu principiul unei economii de piață deschise, în care concurența este liberă. În 

paralel, în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute în tratate, această acțiune 

presupune o monedă unică, euro, precum și definirea și aplicarea unei politici monetare unice 

și a unei politici unice a cursurilor de schimb, al căror obiectiv principal îl constituie 

menținerea stabilității prețurilor și, fără a aduce atingere acestui obiectiv, susținerea politicilor 

economice generale în Uniune, în conformitate cu principiul unei economii de piață deschise, 

în care concurența este liberă. Această acțiune a statelor membre și a Uniunii implică 

respectarea următoarelor principii directoare: prețuri stabile, finanțe publice și condiții 

monetare sănătoase, precum și o balanță de plăți stabilă. 

În conformitate cu prevederile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și 

Statutului SEBC și al BCE misiunile fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin 

intermediul SEBC sunt: a) definirea și aplicarea politicii monetare a Uniunii; b) desfășurarea 

operațiunilor de schimb valutar, în conformitate cu articolul 219 din Tratatul privind 



funcționarea Uniunii Europene; c) deținerea și administrarea rezervelor valutare oficiale ale 

statelor membre; d) promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți. 

În exercitarea competențelor și în îndeplinirea misiunilor și îndatoririlor care le-au fost 

conferite prin tratate și prin Statutul SEBC și al BCE, atât BCE, BCN cât și membrii 

organelor lor de decizie nu pot solicita și nici accepta instrucțiuni din partea instituțiilor, 

organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, a guvernelor statelor membre sau a oricărui alt 

organism. Instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și guvernele statelor 

membre se angajează să respecte acest principiu și să nu încerce să influențeze membrii 

organelor de decizie ale BCE sau ale băncilor centrale naționale în îndeplinirea misiunii lor. 

Motive principale pentru care s-a decis crearea unui sistem de bănci centrale în Europa 

și nu o bancă centrală unică sunt: 

a) demersul strategic al Eurosistemului se bazează pe competențele existente, cadrul 

instituțional, infrastructura, experiența și capacitățile operaționale excelente ale BCN. În plus, 

unele bănci centrale au și alte atribuții pe lângă cele proprii Eurosistemului; 

b) date fiind întinderea geografică a zonei euro și relațiile de lungă durată stabilite 

între comunitățile bancare naționale și BCN corespunzătoare, s-a considerat adecvată 

asigurarea unui punct de acces la activitățile de bancă centrală pentru instituțiile de credit în 

fiecare stat membru participant; 

c) luând în considerare numărul mare de țări, limbi și culturi care există în zona euro, 

BCN (si nu o entitate supranațională) au reprezentat cea mai bună soluție pentru a servi drept 

puncte de acces ale Eurosistemului. 

Comitetele Eurosistemului/SEBC sunt următoarele: 

1. Comitetul de contabilitate și venituri monetare (AMICO) oferă consiliere cu privire 

la toate aspectele legate de contabilitate din interiorul Eurosistemului, la raportarea financiară 

și la alocarea venitului monetar. 

2. Comitetul pentru bancnote (BANCO) asigură consultanță cu privire la probleme 

legate de politica bancnotelor și asistă la planificarea strategică a producției și a emisiunii de 

bancnote. 

3. Comitetul de supraveghere bancară (BSC) oferă asistență în ceea ce privește 

contribuția la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului 

financiar. 

4. Comitetul de comunicare al Eurosistemului/SEBC (ECCO) oferă asistență în 

domeniul politicii de comunicare externă și internă a Eurosistemului. 



5. Comitetul pentru tehnologia informației (ITC) oferă asistență în domeniul 

dezvoltării, al punerii în aplicare și al întreținerii rețelelor IT și a infrastructurilor de 

comunicare care stau la baza sistemelor operaționale comune. 

6. Comitetul auditorilor interni (IAC) dezvoltă standarde comune de auditare a 

operațiunilor efectuate de către Eurosistem și auditează proiectele și sistemele operaționale 

comune existente la nivelul Eurosistemului/SEBC. 

7. Comitetul de relații internaționale (IRC) asistă în cadrul îndeplinirii atribuțiilor 

statutare ale BCE privind cooperarea internațională și servește drept for ce ocazionează 

schimbul de opinii referitoare la chestiuni de interes comun în domeniul relațiilor 

internaționale. 

8. Comitetul de coordonare în domeniul IT din cadrul Eurosistemului (EISC) a fost 

înființat în anul 2007, mandatul încredințat acestuia constând în coordonarea perfecționării 

continue a utilizării tehnologiei informației în cadrul Eurosistemului. 

9. Comitetul juridic (LEGCO) oferă servicii de consiliere juridică în vederea 

îndeplinirii de către BCE a atribuțiilor statutare și pregătește actele juridice necesare 

funcționării Eurosistemului. 

10. Comitetul pentru operațiuni de piață (MOC) asistă în cadrul executării 

operațiunilor de politică monetară și a tranzacțiilor valutare, inclusiv a celor legate de 

operarea MCS II și de administrarea rezervelor externe ale BCE. 

11. Comitetul de politică monetară (MPC) oferă consiliere în principal pentru 

soluționarea problemelor strategice și pe termen lung referitoare la formularea de politici 

monetare și de schimb valutar și este responsabil cu elaborarea proiecțiilor experților 

Eurosistemului. 

12. Comitetul pentru sistemele de plăți și de decontare (PSSC) oferă consiliere cu 

privire la operarea și întreținerea TARGET2, la definirea și monitorizarea procedurilor de 

decontare a garanțiilor, la rolul Eurosistemului de catalizator în realizarea zonei unice de plăți 

în euro (Single Euro Payments Area – SEPA), la politicile sistemelor generale de plată și la 

aspecte generale privind supravegherea acestora, precum și la chestiuni de interes pentru 

băncile centrale în domeniul decontării și al compensării instrumentelor financiare. 

13. Comitetul de statistică (STC) oferă consiliere mai ales cu privire la conceperea și 

compilarea datelor statistice colectate de către BCE cu ajutorul BCN. 

14. În 1999, Consiliul guvernatorilor a înființat de asemenea Comitetul pentru buget 

(BUCOM), format din reprezentanți ai BCE și ai BCN din Eurosistem. Comitetul oferă 



asistență în chestiuni legate de bugetul BCE și raportează direct Consiliului guvernatorilor cu 

privire la acestea. 

14. Conferința privind resursele umane (HRC) a fost creată în anul 2005 și este 

formată din șefii de personal din toate băncile centrale din UE. 

 

BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ 

 

De la data de 1 ianuarie 1999, Banca Centrală Europeană (BCE) este responsabilă de 

conduita politicii monetare în zona euro – cea mai mare economie a lumii după Statele Unite 

ale Americii. BCE este o instituție oficială a UE, constituind nucleul Eurosistemului și al 

Mecanismului unic de supraveghere (în ceea ce privește supravegherea bancară).  

 Banca Centrală Europeană (BCE) este banca centrală a celor 19 țări din Uniunea 

Europeană care au adoptat euro. Principala atribuție a BCE este menținerea stabilității 

prețurilor în zona euro și astfel, conservarea puterii de cumpărare a monedei unice. BCE 

dispune de personalitate juridică în conformitate cu dreptul public internațional. Crearea zonei 

euro și a unei noi instituții supranaționale, respectiv BCE, a reprezentat o etapă importantă în 

procesul complex și de durată al integrării europene. 

Banca Centrală Europeană răspunde de supravegherea prudențială a instituțiilor de 

credit situate în zona euro și în statele membre participante din afara zonei euro, în cadrul 

Mecanismului unic de supraveghere, care include și autoritățile naționale competente. Banca 

Centrală Europeană contribuie astfel la siguranța și soliditatea sistemului bancar și la 

stabilitatea sistemului financiar în cadrul UE și în fiecare stat membru participant. 

Pentru a intra în zona euro, a fost necesar ca cele 19 țări să îndeplinească criteriile de 

convergență, condiție impusă și viitoarelor state membre înainte de adoptarea euro. Criteriile 

includ condițiile juridice și economice prealabile pe care țările candidate trebuie să le 

îndeplinească în vederea participării cu succes la Uniunea Economică și Monetară. 

Din punct de vedere legal, atât BCE, cât și BCN din zona euro au dreptul să emită 

bancnote euro. Cu toate acestea, în practică, numai BCN emit și retrag fizic bancnote euro. 

BCE nu are casierie și nu efectuează operațiuni cu numerar. În ceea ce privește monedele 

euro, unicii emitenți autorizați sunt țările din zona euro. Comisia Europeană coordonează 

toate aspectele referitoare la monedă în zona euro.  

BCE este responsabilă de supravegherea activităților BCN și de promovarea 

continuării procesului de armonizare a serviciilor cu numerar în zona euro, în timp ce BCN 

sunt responsabile de funcționarea sistemelor naționale de distribuție a numerarului. Băncile 



Centrale Naționale pun monedele și bancnotele în circulație prin intermediul sistemului 

bancar și, într-o măsură mai mică, prin intermediul comerțului cu amănuntul. BCE nu poate 

efectua aceste operațiuni, deoarece nu dispune de departamentele tehnice necesare (centre de 

distribuție, unități de procesare a bancnotelor, seifuri etc.). 

BCE a luat parte la elaborarea, în anii 2012 și 2015, a proiectului de aprofundare a 

UEM, care a culminat cu publicarea unei foi de parcurs intitulate Finalizarea Uniunii 

Economice și Monetare a Europei, denumită și „Raportul celor cinci președinți”. Raportul 

menționat stabilește principiile-cheie și etapele necesare pentru finalizarea UEM în cadrul a 

patru rubrici: o uniune economică autentică, o uniune financiară, o uniune fiscală și o uniune 

politică. Raportul vizează etape atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, care ar trebui însă 

încheiate până în 2025 cel târziu. Astfel, acesta oferă o foaie de parcurs concretă pentru 

aprofundarea UEM, care este ambițioasă, dar pragmatică. 

BCE reprezintă o instituție-cheie în afacerile economice și financiare internaționale. 

Este banca centrală a celei de-a doua mari economii a lumii, zona euro, și emite cea de-a doua 

monedă internațională ca utilizare, euro.  

Totodată, BCE se află în centrul supravegherii bancare europene, fiind astfel una 

dintre cele mai mari autorități de supraveghere bancară din lume. Zona euro este puternic 

integrată în economia globală, prin urmare, prosperitatea sa depinde, de asemenea, de 

contextul internațional. La rândul lor, evoluțiile și politicile economice din zona euro pot 

afecta țări terțe. 

O bună înțelegere a economiei mondiale și a sistemului monetar și financiar 

internațional este esențială pentru definirea politicii monetare și protejarea stabilității 

financiare în zona euro. În acest scop, BCE: 

- monitorizează și analizează evoluțiile economice și financiare la nivel mondial, 

arhitectura financiară internațională și rolul internațional al euro; 

- participă în cadrul instituțiilor și forurilor internaționale care se ocupă de afaceri 

economice, financiare și monetare; 

- menține relații cu bănci centrale din întreaga lume în vederea schimbului de opinii și 

de expertiză și a explicării politicilor sale. 

În conformitate cu articolul 127 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, misiunile fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin intermediul 

Eurosistemului sunt: a) definirea și punerea în aplicare a politicii monetare pentru zona euro; 

b) efectuarea operațiunilor de schimb valutar; c) deținerea și administrarea rezervelor valutare 



oficiale ale statelor din zona euro (administrarea portofoliilor); d) promovarea bunei 

funcționări a sistemelor de plăți.  

În plus, în temeiul art. 127, alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea UE, BCE 

este responsabilă de îndeplinirea unor atribuții specifice din domeniul supravegherii 

prudențiale a instituțiilor de credit cu sediul în țările membre participante. BCE își 

îndeplinește aceste atribuții privind: a) bancnotele (BCE are dreptul exclusiv de a autoriza 

emiterea de bancnote în zona euro); b) statistica (în colaborare cu BCN, BCE colectează 

informațiile statistice necesare în vederea îndeplinirii misiunilor SEBC, fie de la autoritățile 

naționale, fie direct de la agenții economici); c) supravegherea și stabilitatea financiară 

(Eurosistemul contribuie la buna desfășurare a politicilor autorităților competente cu privire la 

supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și la stabilitatea sistemului financiar); d)  

cooperarea la nivel național și european (BCE întreține relații de cooperare cu instituțiile, 

organele și forurile competente, atât în cadrul UE, cât și pe plan internațional, cu privire la 

misiunile încredințate Eurosistemului). 

BCE monitorizează evoluțiile înregistrate în sectoarele bancare din zona euro și din 

UE în ansamblu, precum și în alte sectoare financiare, pentru a identifica orice vulnerabilități 

și a verifica rezistența sistemului financiar. Manifestarea unor posibile riscuri sistemice în 

sistemul financiar este contracarată prin politici macroprudențiale. Scopul general al politicii 

macroprudențiale este menținerea stabilității financiare; în particular, aceste politici urmăresc: 

a) prevenirea acumulării excesive de riscuri generate de factori externi și de deficiențe 

ale pieței, pentru atenuarea fluctuațiilor ciclului financiar (dimensiune temporală); 

b) sporirea rezistenței sectorului financiar și limitarea efectelor de contagiune 

(dimensiune transversală); 

c) încurajarea unei perspective la nivelul sistemului în ansamblu în domeniul 

reglementării financiare, pentru a crea un set corespunzător de stimulente pentru participanții 

pe piață (dimensiune structurală). 

Pe linie monetară, obiectivul fundamental al BCE este menținerea stabilității 

prețurilor. Fără a duce atingere obiectivului fundamental, SEBC va susține politicile 

economice generale ale Uniunii Europene în vederea obținerii unui nivel înalt al ocupării 

forței de muncă și al unei creșteri sustenabile neinflaționiste. În acest domeniu, sarcinile de 

bază ale BCE sunt: definirea și implementarea politicii monetare pentru zona euro; efectuarea 

operațiunilor valutare; deținerea și administrarea rezervelor valutare oficiale ale țărilor din 

zona euro; promovarea funcționării în bune condiții a sistemelor de plăți.  



Structurile de conducere ale BCE sunt: Consiliul Guvernatorilor, Comitetul Executiv 

și Consiliul General. Consiliul Guvernatorilor elaborează politica monetară a zonei euro 

inclusiv, dacă este cazul, deciziile privind obiectivele monetare intermediare, principalele rate 

ale dobânzii și asigurarea rezervelor în cadrul Eurosistemului, stabilind totodată orientările 

necesare pentru implementarea acestora. Consiliul Guvernatorilor este alcătuit din cei șase 

membri ai Comitetului Executiv și din guvernatorii băncilor centrale naționale din zona euro.  

Comitetul executiv este alcătuit din președinte, vice-președinte și alți patru membri. 

Acesta implementează politica monetară în conformitate cu orientările și deciziile elaborate 

de Consiliul Guvernatorilor. În acest scop, Comitetul Executiv dă instrucțiunile necesare 

băncilor centrale naționale. În plus, Consiliul Guvernatorilor poate decide delegarea anumitor 

atribuții ale sale către Comitetul Executiv.  

Consiliul General este compus din președintele și vice-președintele BCE și din 

guvernatorii băncilor centrale naționale din cele 28 de state membre UE.  

Consiliul General contribuie la: funcțiile consultative ale BCE; colectarea datelor 

statistice; pregătirea rapoartelor anuale ale BCE; elaborarea reglementărilor necesare pentru 

standardizarea înregistrării în contabilitate și a raportării operațiunilor de către băncile 

centrale naționale; adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru stabilirea algoritmului pentru 

subscrierea capitalului BCE, în afara celor deja prevăzute în Tratat; stabilirea condițiilor de 

angajare a personalului BCE; pregătirile necesare pentru fixarea irevocabilă a cursurilor de 

schimb ale valutelor statelor membre cu derogare față de euro.  

 

SISTEMUL BĂNCILOR CENTRALE EUROPENE 

 

SEBC include BCE și băncile centrale naționale (BCN) ale tuturor statelor membre ale 

UE, indiferent dacă acestea au adoptat sau nu euro. 

BCN din zona euro constituie parte integrantă a Eurosistemului. Fiecare BCN are 

personalitate juridică în conformitate cu legislația națională a țării respective. BCN din zona 

euro îndeplinesc atribuțiile încredințate acestuia conform regulilor stabilite de organele de 

decizie ale BCE. De asemenea, BCN contribuie la activitatea Eurosistemului și a SEBC prin 

participarea în diversele comitete ale Eurosistemului/SEBC. BCN pot îndeplini pe propria 

răspundere și funcții care nu au legătură cu Eurosistemul, cu excepția cazurilor în care 

Consiliul guvernatorilor consideră că funcțiile respective impietează asupra obiectivelor și 

atribuțiilor Eurosistemului. 



Structura operațională a Eurosistemului ține seama de principiul descentralizării, BCN 

îndeplinind aproape toate misiunile operaționale ale Eurosistemului, prin aplicarea deciziilor 

adoptate la nivel central de către Consiliul guvernatorilor BCE. 

BCN au următoarele misiuni: 

a) derularea operațiunilor de politică monetară: tranzacțiile efective sunt realizate de 

BCN, de exemplu, prin furnizarea de monedă a băncii centrale băncilor comerciale; 

b) administrarea operațională a rezervelor externe ale BCE: aceasta include efectuarea 

și decontarea tranzacțiilor pe piețe, necesare în plasamentele de rezerve externe ale BCE; 

c) administrarea rezervelor externe proprii: operațiunile planificate de BCN în acest 

domeniu necesită aprobarea BCE, în cazul în care acestea ar putea afecta cursurile de schimb 

sau condițiile de lichiditate internă și dacă depășesc anumite limite stabilite în orientările 

BCE; 

d) operarea și supravegherea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de 

plată: BCN acționează ca operatori ai sistemelor naționale din cadrul TARGET 2, sistemul de 

plăți pentru moneda euro, permițând astfel comunității naționale de utilizatori corespunzătoare 

fiecărei BCN să participe la TARGET 2; 

e) emiterea de bancnote împreună cu BCE: atât BCE, cât și BCN emit bancnote euro. 

Toate bancnotele sunt puse în circulație de către BCN, care răspund cererilor de bancnote euro 

prin comenzi anuale de producere de bancnote și prin intermediul unui sistem de management 

al stocurilor la nivelul Eurosistemului. Ambele activități sunt coordonate de către BCE. 

f) colectarea de date statistice și furnizarea de servicii de asistență pentru BCE: BCE 

solicită date economice și financiare foarte variate, necesare în aplicarea politicii sale 

monetare și în îndeplinirea altor misiuni ale Eurosistemului. 

Spre deosebire de BCN, BCE derulează numai câteva operațiuni, axându-se, în 

schimb, pe formularea de politici și pe asigurarea implementării coerente a deciziilor de către 

BCN. 

Atât SEBC, cât și Eurosistemul sunt conduse de organele de decizie ale BCE, și 

anume: Consiliul guvernatorilor; Comitetul executiv și Consiliul general. 

În îndeplinirea atribuțiilor care decurg din statutul de membru al Eurosistemului, BCE 

și BCN nu le este permisă solicitarea sau acceptarea de instrucțiuni din partea instituțiilor sau 

a organismelor comunitare, a oricărui guvern al unui stat UE sau a oricărui alt organism. În 

mod similar, instituțiile și organismele comunitare, precum și guvernele statelor membre, nu 

pot influența membrii organelor de decizie ale BCE sau ale BCN în îndeplinirea atribuțiilor 

care le revin. 



 

 

 

 

Capitolul 4 

 Construcția bugetară europeană 

 

 Vorbim despre discuțiile/negocierile de la începutul anului 2020 pentru definitivarea 

bugetului comunitar multianual, până în anul 2027, negocieri ce au loc în condiții noi, ale 

părăsirii de către Marea Britanie, la 1 februarie a.c, prin lungul și complexul proces al Brexit-

ului, a Uniunii Europene. 

 "Gaura" în bugetul comunitar, prin părăsirea unui foarte important contributor, Marea 

Britanie, estre de cca. 75 miliarde de euro. Pe de altă parte, cele patru state cu contribuțiile 

nete cele mai importante la bugetul UE per capita: Austria, Țările de Jos, Suedia și 

Danemarca (sau "the frugal four") insistă pentru o responsabilitate sporită față de bugetul 

comunitar, mai ales în noile condiții și ținând cont de provocările complexe și numeroase din 

epoca actuală. 

        Cele patru state susțin ca fiecare stat membru să-și mențină proporția participării la 

bugetul european la 1% din Venitul Național Brut (GNI) al întregului bloc comunitar. De 

asemenea, se impun și măsuri de cash-back pentru contributorii cei mai importanți, deoarece 

se observă un decalaj (gap) semnificativ există întrte contribuția la nivele înalte și nivele 

scăzute ale sumelor întoarse în respectivele economii. 

Germania, cea mai puternică economie a UE, este dispusă să-și mărească contribuția la 

bugetul comunitar, dar numai dacă sunt incluse politici moderne de implementat, precum 

economia digitală, sau cele privind schimbările climatice. 

 Politica de coeziune, sau cea agricolă, nu trebuie afectate în noul buget, buget care 

trebuie să aibă clare direcțiile de acțiune. Există 15 state membre care în 2017 au fost cele 

care au fost beneficiarele nete ale bugetului european: Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, 

Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Suedia, Spania, 

Ungaria, adică au primit mai mult decât au contribuit.  Fondul de coeziune trebuie menținut la 



același nivel, deoarece este utilizat pentru dezvoltarea infrastructurii economice din regiunile 

mai puțin dezvoltate din Uniunea Europeană. 

 Dar, dorim să mai evidențirm un aspect relevant în viața și activitatea Uniunii 

Europene: faptic, extinderea legăturilor în afata Europei, mai precis în Asia de Sud-Est, 

punctual cu orașul-stat Singapore. 

Acordul de liber schimb dintre UE și Singapore (ALS) a intrat în vigoare pe 21 noiembrie 

2019, eliminând aproape toate taxele vamale între cele două părți. 

Potrivit guvernului din Singapore, acordul duce parteneriatul economic al statului oraș cu 

Uniunea Europeană la un nivel superior. Dar, pe lângă importanța sa comercială evidentă, 

ALS este, de asemenea, plin de implicații umanitare, având în vedere înregistrările 

tulburătoare ale drepturilor omului din Singapore. Singapore este cel mai mare partener 

comercial al Uniunii Europene în regiunea Asiei de Sud-Est, în timp ce conglomeratul UE 

este al treilea partener comercial al statului oraș. Singapore a avut un export total de bunuri a 

fost de 53 de miliarde de euro (58,7 miliarde USD) în 2017, la care se adaugă alte 51 de 

miliarde de euro (56,4 miliarde de dolari) de comerț cu servicii. Singapore este, de asemenea, 

locația numărul unu pentru investiții ale UE în Asia. Combinate, cifra bilaterală a investițiilor 

dintre cele două părți a ajuns la 344 miliarde EUR (380,7 miliarde USD). 

Comisarul european pentru comerț, Cecilia Malmström, a declarat că acordul include 

„clauze puternice care protejează drepturile omului, ale muncii și mediul.” Harmann, H. D., 

2019). De regulă și în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației 

Națiunilor Unite, UE leagă drepturile omului de liberalizarea relațiile sale comerciale cu 

terți. Clauza privind drepturile omului permite suspendarea unilaterală a TLC (tratat de liber 

schimb) de către o parte în caz de încălcări grave din partea celeilalte țări semnatare. În 

conformitate cu prevederile acordului tocmai intrat în vigoare, atât Singapore, cât și UE sunt 

angajate pentru apărarea și aplicarea drepturile omului, exact cum este prevăzut de dreptul 

internațional. 

Problema politică este reprezentată de viziunea pe care Singapore o are asupra 

problematicii drepturilor omului. Fiind stat insulă cu o economie înfloritoare și fiind cunoscut 

pentru autoritarismul său și societatea sa extrem de conservatoare, Singapore ar putea privi 

subiectul drepturilor omului ca pe o formă de potențial amestec în afacerile sale interne. 

Grupurile pentru drepturile omului au condamnat în mod repetat conducătorii din Singapore 



pentru limitarea libertății de exprimare și întrunire, extinderea detenției fără proces, 

restricționarea drepturilor persoanelor lesbiene, gay, bisexuale și transgender (LGBT) și că au 

permis exploatarea lucrătorilor migranți străini - deși guvernul neagă acest lucru.  

 

Pe de altă parte, UE nu este la primul său document de acest tip. În iunie 2019, UE a 

finalizat un document asemănător cu Vietnamul comunist, unde cetățenii nu au libertăți 

politice și religioase de bază. Chiar și acordul cu Hanoiul include o clauză privind drepturile 

omului. Principiul economic însă a primat, birocrația de la Bruxelles subliniid că acordurile 

comerciale cu Vietnam și Singapore vor contribui la finalizarea acordurilor comerciale și 

investițiilor mai largi cu Asociația Națiunilor Asiatice de Sud-Est (ASEAN). 

Din datele statistice reiese faptul că UE este cel mai mare partener comercial al ASEAN după 

China, cu un schimb total de bunuri în două sensuri, în valoare de 237 miliarde EUR (262,3 

miliarde USD) în 2017 și cel mai mare furnizor de investiții străine directe, cu un stoc de 337 

miliarde EUR ($ 373 miliarde) în regiune. Pentru liderii UE, avantajul obținerii unui acces 

mai mare la marea piață comună europeană vine la un preț - acceptarea standardelor UE pe o 

serie de aspecte cheie în relațiile comerciale, cum ar fi drepturile muncii, securitatea socială, 

protecția mediului și garanțiile 

legale. 

 

Când Comisia Europeană a adoptat textele finale ale acordurilor comerciale și de 

investiții cu Vietnam în octombrie 2018, comisarul european Malmström a spus că, prin 

acțiunea sa, blocul a contribuit la răspândirea standardelor europene înalte și la crearea 

posibilităților pentru discuții aprofundate pe tema umană drepturile și protecția cetățenilor 

țărilor partenere. Problema este că până acum UE nu a activat niciodată clauza de suspendare 

a acordurilor comerciale în numele apărării drepturilor omului, fiind criticată deseori de 

organizațiile de activiști din domeniu. Primul test european însă pare a fi încercat cu 

Cambodgia, Comisia Europeană analizind acum o suspendare temporară a tratatului său 

comercial pentru Cambodgia în urma încălcărilor grave și sistematice ale drepturilor omului și 

muncii de către autoritățile națiunii din sud-estul Asiei. Cambodgia nu reprezintă o cifră reală 

pentru interesele economice ale europenilor, deci testul poate fi făcut ușor. 



Ar fi o naivitate ca cineva să creadă că asemenea măsuri punitive vor fi luate împotriva 

coloșilor economici din Sud Estul Asiei, precum este Singapore. Europa de la Bruxelles nu 

are nici forța și nici argumentele pentru așa ceva. 

 

Capitolul 5 

Impactul domeniului financiar asupra 

dezvoltării comunitare generale 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ – MODEL AL  INTEGRĂRII CONTEMPORANE 

 

5.1. Necesitatea extinderii Uniunii Europene în Europa Centrală şi de Est 

Prăbuşirea regimului comunist în ţările Europei Centrale şi de Est,  urmată de 

hotărârea  fermă  a acestor state de a porni  pe drumul  tranziţiei spre economia de piaţă, a 

constituit un eveniment fără precedent în istoria mondială. 

Căderea zidului Berlinului în noiembrie 1989 şi sfârşitul hegemoniei Uniunii Sovietice 

în Europa de Est şi al războiului rece au creat posibilitatea depăşirii divizării politice a 

Europei în “Europa de Est” şi “Europa de Vest”. 

UE s-a declarat în favoarea primirii de noi state membre din rândul ţărilor din Europa 

Centrală şi de Est, întrucât aceasta extindere va întări stabilitatea politică în Europa, va creşte 

puterea economică a UE, constituind şi o datorie morală a UE faţă de ţările care au suferit 

decenii de totalitarism.      

Deşi aflată ea însăşi într-o perioada de transformare, Uniunea Europeană şi-a 

manifestat deschiderea faţă de dorinţa ŢECE (Ţările Est şi Central Europene) de a adera la 

Uniune. Ea nu  a respins nici  pentru un moment ideea extinderii  spre est, ci dimpotrivă, a 

văzut în proces o şansa de a crea “o Europa integrata de la Atlantic la Urali”14. Germania a 

fost una dintre cele mai înfocate susţinătoare ale lărgirii încă de la început. Pentru aceasta ţară 

vecinii din est prezentau un mare interes strategic. În sprijinul acestei afirmaţii există 

declaraţia unui cunoscut german: “Cea mai urgentă sarcină este stabilizarea Hinterland-ului 

Germaniei din Europa Centrală”15. În fundamentarea atitudinii Germaniei vis-à-vis de lărgire 

 
14Preşedintele francez  Charles de Gaulle 
15 J.Joffe - After bipolarity:Germany and European Security, 1994 



a jucat un rol important atracţia pe care o prezintă ŢECE sub aspect economic, atracţie 

definită într-un articol apărut la jumătatea anilor ’90 în cea mai importantă revistă germană de 

politică externă16 prin următoarele: potenţial de dezvoltare cu mult superior celui din regiunile 

periferice ale Uniunii de astăzi, proximitate geografică, calificare şi costul redus cu forţă de 

muncă, nivel sporit de educaţie, o structură a producţiei cu “mult mai avansată decât cea a 

membrilor sudici ai U.E.” şi un nivel foarte scăzut al salariilor. 

În aceeaşi lucrare ("Aussenpolitik") se spune că  “mai ales Cehia şi Slovacia sunt 

Mexicul Germaniei: apropiate geografic şi cu o forţă de muncă ce oferă rate înalte de 

productivitate la aproape o  zecime din nivelul de salarii din Germania. Pieţele lor sunt ideale 

pentru penetrare”. O atitudine asemănătoare cu cea a Germaniei faţă de extinderea Uniunii 

Europene în Europa Centrală şi de Est o au şi ţările nordice. Cu toate acestea, multe state 

membre ale Uniunii (Franţa, Italia şi Spania) şi-au manifestat rezerva şi chiar reticenţa vis-a-

vis de lărgire. 

Extinderea spre sud în ţari cu nivele de dezvoltare net inferior mediei comunitare s-a 

dovedit deosebit de costisitoare pentru Uniune. În plus s-au depus eforturi pentru integrarea 

statului german neunificat în structurile Europene. Începutul anilor 90 a fost marcat şi de o 

conjunctură economică nefavorabilă a statelor membre, care au devenit din ce în ce mai 

reţinute faţă de acceptarea de noi membri, ţări cu nivele de dezvoltare scăzut. 

Cu toate acestea, ideea lărgirii nu a fost respinsă ci a fost amânată pentru momentul în 

care TECE vor îndeplini criteriile de aderare de la Copenhaga, iar uniunea la rândul ei va fi 

capabilă să-şi deschidă porţile spre noi membri. Poziţia Uniunii Europene în favoarea 

extinderii a fost confirmată în anul 1995  când a avut loc o a treia lărgire, de data aceasta în 

nordul Europei, în state cu un potenţial economic ridicat – Suedia, Finlanda şi Austria. 

Extinderea în Europa Centrală şi de Est a constituit şi constituie încă un subiect deosebit de 

controversat. Nici un alt val de lărgire anterior nu s-a bucurat de o asemenea atenţie. 

 Extinderea în est presupune aderarea unui număr foarte mare de state (10). În aceste 

condiţii, eforturile Uniunii Europene vor fi considerabile şi vor viza procesul de monitorizare 

a performanţelor ţărilor candidate, începerea simultană a negocierilor cu cele zece state din 

Europa Centrală şi de Est, ajutor financiar în susţinerea procesului de tranziţie şi a 

programelor de preaderare a candidaţilor. Se  va impune înfăptuirea unei reforme 

instituţionale şi administrative la nivelul Uniunii, fapt ce a stârnit multe controverse în cadrul 

U.E.. 

 
16 J.Noetzold – European Union and Eastern Central Europe :expectations and uncertainties  - 

Aussenpolitik,1995 



S-a menţionat faptul că ar trebui  să se ţină cont că este vorba despre extinderea către 

ţări în tranziţie, care nu au economii de piaţă mature şi care nu au mai făcut parte din grupări 

integraţioniste, fapt ce a dus la stabilirea  unei serii de criterii extrem de bine definite care 

trebuie îndeplinite de statele candidate. 

Motivele care stau la baza deciziei  U.E. de extindere în Europa Centrală şi de Est sunt 

diferite de cele care au determinat  lărgirile   anterioare astfel,  pentru primul val (Anglia, 

Irlanda şi Danemarca) raţiunea de bază a constituit-o aspectul economic, prin aderare 

urmărindu-se atenuarea concurenţei din aceste state din afara grupării. 

Cea de-a doua şi a treia lărgire, în sudul continentului, intrări cu potenţial economic 

net inferior statelor membre a fost determinată în principal de consideraţii geopolitice, 

urmărindu-se atenuarea tensiunilor dintre Spania şi Anglia şi întărirea flancului sudic al 

N.A.T.O. 

Cea de-a patra extindere U.E. în Austria, Suedia şi Finlanda a avut la bază în principal 

considerente economice, urmărindu-se potenţarea forţei economice a Uniunii. 

Se pune din ce în ce mai des întrebarea dacă Uniunea Europeană nu s-a grăbit atunci 

când şi-a dat acordul cu privire la lărgire. 

Răspunsul este nuanţat: e posibil ca Uniunea Europeană să se fi angajat prea devreme 

într-un proces de o deosebită complexitate; cu toate acestea s-a considerat că nu existau 

motive suficient de puternice pentru a refuza dorinţa ŢECE de integrare. 

De altfel, Tratatul de la Roma stabileşte că orice stat european poate deveni membru 

deplin  U.E. dacă doreşte acest lucru, cu singura condiţie ca acel stat să împărtăşească valorile 

europene. 

Se apreciază că la baza extinderii în est au stat atât raţiuni politice, cât şi de natură 

sentimentală. În sprijinul acestei afirmaţii vin spusele fostului comisar european pentru lărgire 

– Gunther Verheugen: “Lărgirea U.E. este un proces ireversibil. Nu vom mai lăsa Europa să 

fie divizată pe criterii politice, ideologice sau de altă natură”. 

Actuala stare a economiei ucrainene, de exemplu, nu este deloc roz. După PIB (3.800 

dolari pe cap de locuitor), Ucraina se afla in spatele Mongoliei, de pildă. Industria este 

depășită de timp, exporturile sunt mici, iar importurile, mari. Dupa caderea URSS, in urma cu 

aproape 20 de ani, Ucraina a privatizat o mare parte dintre companiile sale de stat. In haosul 

schimbarilor, acestea au cazut, cu preponderenta, in mainile oligarhilor care au folosit noua 

bogatie ca instrument politic. Ei nu controleaza doar economia, ci si politica. 

Avantajele economice pe care Ucraina le-ar putea aduce UE nu sunt foarte mari, incat 

sa justifice miliardele imprumutate acestei tari. Chiar si dupa o eventuala relansare economica 



si o crestere a investitiilor, importanta Ucrainei pentru pietele Europei va fi destul de mica. 

Componentele auto ucrainene reprezinta 14% din exporturile catre Germania. Aceasta, insa, 

nu reprezinta decat 0,3 procente din tot importul de componente auto in Germania. 

Pe scurt, pentru a rezuma,  interesele Europei pentru Ucraina ar fi : stabilitate, granite 

sigure. Polonia, România, Ungaria, Slovacia insistă ca Ucraina sa fie primită in UE și să fie 

stabilizată. Si astăzi in aceste țări traiesc multi etnici ucraineni. Europa nu are interes ca 

Ucraina sa falimenteze, pentru ca, daca s-ar ajunge până acolo, situația imigrantțlor va deveni 

necontrolabilă. 

Extinderea în Europa Centrală şi de Est, vizând Macedonia de Nord, Serbia, 

Muntenegru ș.a.., este acum o şansă unică de adâncire a integrităţii Europei prin lărgirea zonei 

de stabilitate şi prosperitate. Referindu-se la acest lucru, Gunther Verheugen – membru al 

Comisiei şi responsabil cu lărgirea17 declara: “Lărgirea este pentru U.E. atât o oportunitate 

istorică cât şi o obligaţie şi una din cele mai mari priorităţi ale acesteia. 

Ca un scurt rezumat al aderării ţărilor centrale şi est europene la UE considerăm : 

• În anii 92-93, cele 10 ţări foste comuniste au semnat Acordurile de Asociere la Uniunea 

Europeană; 

• în iunie 1993, Consiliul European de la Copenhaga a hotarât ca „ţările asociate din Europa 

Centrala şi de Est care doresc vor deveni membre ale Uniunii Europene”, cu condiţia ca 

acestea „să satisfacă condiţiile economice şi politice cerute”; 

• în anii 94-95 ţările asociate şi-au depus în mod oficial candidatura pentru aderarea la 

Uniunea Europeană; 

• în decembrie 1997, Consiliul European de la Luxembourg a hotarât să deschidă negocierile 

de aderare cu cinci din cele zece ţări candidate (Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Polonia şi 

Slovenia); 

• în decembrie 1999, Consiliul European de la Helsinki a hotarât deschiderea negocierilor de 

aderare şi cu celelalte cinci state candidate din Europa Centrala şi de Est (Bulgaria, Letonia, 

Lituania, Slovacia şi România). 

 
17 Alocuţiune susţinută în faţa Parlamentului European în octombrie 2000 



          Obiectivul meu este de a găsi echilibrul perfect între două aspecte ale procesului de 

extindere:  viteza şi calitate. Succesul în îndeplinirea pe care ne-am asumat-o alături de 

statele candidate depinde de calitatea eforturilor noastre  comune”. 

 

5.2. Principiile şi criteriile aderării la Uniunea Europeană 

Problema extinderii UE spre est domină şi va domina încă mulţi ani actualitatea 

politică, economică şi socială a unei mari părţi a ţărilor europene. Perspectiva aderării 

ţărilor  asociate a fost urmată de Consiliul European de la  Copenhaga din iunie 1993, care 

a recunoscut în mod explicit principiul lărgirii către ţările asociate din Europa Centrala şi 

de Est, dacă aceasta este şi opţiunea dorită de ţările asociate, sub rezerva satisfacerii unor 

condiţii politice şi economice. Aderarea va avea loc imediat ce ţara asociată va fi în măsură 

să-şi asume obligaţiile care decurg din aceasta, îndeplinind condiţiile economice şi politice 

cerute. 

Principiile18 aderării decurg din formularea modului în care Uniunea Europeana va 

trata ţările candidate în procesul aderării: toate ţările candidate vor adera la UE pe baza 

aceloraşi criterii şi vor fi judecate după propriile merite, participând cu un statut egal la 

procesul de aderare. Aşadar, au fost  conturate trei principii: 

➢ Principiul meritului propriu – aderarea depinde de eforturile şi rezultatele obţinute de 

fiecare tara candidata în îndeplinirea criteriilor de aderare; 

➢ Principiul diferenţierii – în procesul aderării unele ţări candidate performează mai 

bine decât altele şi pot fi pregătite mai devreme pentru aderare; 

➢ Principiul ajungerii din urmă – dacă unele ţări candidate au început negocierile de 

aderare mai târziu, dar performează mai bine  atunci pot să ajungă din urmă ţările 

candidate care au început negocierile mai devreme. 

Criteriile aderării de la Copenhaga reflecta condiţiile economice şi politice ale 

aderării, fără ca totuşi să indice o listă detaliată sau un instrument de măsurare obiectiv. 

Aceste criterii sunt în număr de trei: 

Stabilitatea democraţiei şi a instituţiilor sale (supremaţia dreptului, pluralitatea politică, 

respectarea drepturilor omului şi ale minorităţilor); 

O economie de piaţă viabilă, capabilă să facă faţă presiunii concurenţiale din piaţa internă; 

Capacitatea de a asuma drepturile şi obligaţiile ce rezultă din acquis-ul comunitar; 

 
18 Stolojan, Theodor –Integrarea şi Politica fiscală, Ed. Infomarket, Bucureşti, 2002, pag.52 

 



Este destul de clar că acest ultim criteriu traducea preocuparea majoritară a Uniunii 

de a proteja acquis-ul comunitar ci de  a păstra o posibilitate reală de aprofundare a 

integrării. Pe aceasta temă au existat numeroase dezbateri. Lărgirea şi aprofundarea U.E. 

fiind văzute ca două procese sau aspecte ale unei false dileme. 

Procesul de aprofundare va continua să se desfăşoare şi că viitoarele noi ţări 

membre ale U.E. vor trebui să facă faţa şi să se adapteze unei structuri care cunoaşte 

propria sa evoluţie. Aderarea la UE poate fi asemănată cu o ţintă în mişcare, iar cele două 

procese de lărgire şi de aprofundare trebuie tot timpul văzute şi gândite împreună. 

Evaluarea  nivelului de pregătire pe baza criteriilor de aderare de la Copenhaga reflecta 

următoarele: 

Criteriul politic – Comisia apreciază că evaluarea stadiului de pregătire pentru 

aderare la nivelul ţărilor candidate se poate face exclusiv pe baza situaţiei actuale. Ea a 

analizat modul în care variatele drepturi şi libertăţi  sunt  exercitate în practică. În ceea ce 

priveşte democraţia şi supremaţia legii se aşteaptă ca ţările care doresc să devină membre 

ale Uniunii nu doar să adopte principii democratice, ci să le pună efectiv în practică. Se 

poate spune că constituţiile ţărilor candidate garantează libertăţi democratice precum şi 

pluralismul politic, libertatea cuvântului şi libertatea religiei. Toate TECE candidate au 

înfiinţat instituţii democratice şi au desemnat autorităţi judiciare şi constituţionale 

independente care permit alternanta diferitelor partide la putere, alegeri libere, 

recunoaşterea rolului opoziţiei. Cu toate acestea, există unele ţări candidate care nu au o 

stabilitate a instituţiilor care să permită autorităţilor publice să-şi desfăşoare activitatea în 

condiţii normale şi consolidarea democraţiei. Se poate vorbi de o incompleta dezvoltare a 

supremaţiei legii la care se adăugă absenţa unor cadre juridice calificate. Deasemenea, 

forţele poliţiei au salarii necorespunzătoare şi necesită o mai bună pregătire şi o desciplină 

mai mare. 

În România, sistemul politic a fost pentru multă vreme marcat de menţinerea unor 

practici moştenite din perioada comunistă, precum intervenţia prea mare a guvernului 

asupra mass-mediei şi în sistemul juridic. În timp, se poate vorbi de o creştere a stabilităţii 

instituţiilor şi de o mai bună funcţionare a acestora. 

Respectarea drepturilor fundamentale ale omului este garantată în marea majoritate 

a ţărilor candidate. Toate aceste state au aderat la Convenţia pentru protecţia drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale şi la Protocolul care permite cetăţenilor să-şi pledeze 

cauza la Curtea Europeana pentru protecţia drepturilor omului. 



Cât despre drepturile minorităţilor multe din ţările candidate au populaţii 

minoritare a căror integrare în societate este o condiţie a stabilităţii democraţiei. 

Există numeroase texte de legi cu privire la protecţia minorităţilor naţionale care au 

fost adoptate la Consiliul Europei. Dintre acestea, un rol important joacă Convenţia Cadru 

pentru protecţia minorităţilor naţionale şi recomandarea 1201 adoptată de Consiliul 

Europei în 1993. Ultima se referă la recunoaşterea drepturilor colective, în timp ce 

Convenţia Cadru aduce în prim-plan drepturile individuale ale persoanelor, aparţinând  

grupurilor minoritare.. 

Pentru a îndeplini criteriul politic, ţările candidate trebuie sa întărească funcţionarea 

sistemelor democratice de guvernământ, să asigure alegeri libere atât la nivel local, cât şi 

naţional, să modernizeze sistemul administraţiei publice şi cel juridic, să identifice, să 

previne şi să reducă corupţia, să rezolve problema copiilor instituţionalizaţi, a traficului de 

copii şi femei, precum şi problemele minorităţilor şi descriminărilor între sexe. 

Criteriul economic – Existenţa unei economii de piaţă funcţionale şi capacitatea de 

a face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei din interiorul Uniunii. Se apreciază că 

toate ţările candidate au făcut progrese considerabile în procesul de tranziţie către 

economia de piaţă, în condiţiile în care situaţiile lor economice variază permanent. Pentru 

unele din ţările candidate situaţia a fost agravata de dezechilibre de amploare moştenite de 

la regimul anterior, restul ţărilor au moştenit condiţii ceva mai stabile şi standarde de viaţă 

ceva mai ridicate. 

Existenţa unei economii de piaţă presupune îndeplinirea unui număr de subcondiţii: 

➢ existenţa unui echilibru între cerere şi ofertă, echilibru stabilit în mod liber pe 

piaţă prin confruntarea cererii şi ofertei; 

➢ eliminarea barierelor privind accesul pe piaţă precum şi în retragerea firmelor 

de pe piaţă; 

➢ instituirea sistemului legal, precum şi asigurarea aplicării legilor şi 

contractelor; 

➢ existenţa  unui consens privind aspectele esenţiale ale politicii economice; 

➢ dezvoltarea adecvată a sectorului financiar astfel încât să fie capabil să 

direcţioneze economiile spre sectoarele productive; 

➢ existenţa unei stabilităţi macroeconomice; 

Capacitatea  de a face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei ce acţionează 

în interiorul Uniunii – se iau în considerare următoarele elemente: 



✓ existenţa unei economii de piaţă funcţionale cu un anumit nivel de stabilitate 

macroeconomica, care să permită agenţilor economici să ia decizii în contextul unui climat 

caracterizat prin stabilitate şi predictibilitate; 

✓ existenţa unor resurse suficiente de capital uman şi fizic la un cost adecvat; 

✓ gradul în care politica guvernamentală şi legislaţia influienţează nivelul 

competitivităţii prin pârghii precum politici comerciale, ajutoare din partea statului, etc; 

✓ nivelul de integrare comercială pe care-l atinge fiecare candidat în parte, 

anterior aderării; 

✓ ponderea firmelor mici şi mijlocii în economie. 

Pe baza analizei acestor aspecte s-a ajuns la concluzia că în marea majoritate a 

statelor candidate s-au înregistrat progrese considerabile în ceea ce priveşte investiţiile 

străine directe. 

Se poate vorbi despre o îmbunătăţire generală în ceea ce priveşte funcţionarea 

pieţelor de capital şi adoptarea unor reguli care să reglementeze lupta concurenţială, deşi 

rezultatele sunt departe de a fi satisfăcătoare. Nivelul salariilor în TECE continuă să fie net 

inferior celui din interiorul Uniunii, infrastructura la nivelul TECE continuă să se afle într-

o situaţie favorabila. 

În ceea ce priveşte privatizarea s-a făcut în ritmuri diferite de la ţară la ţară, 

constituind un proces în continuă desfăşurare. 

În ceea ce priveşte politica externă şi de securitate comună (PESC), ţările candidate 

au demonstrat pe calea dialogului politic şi prin acţiuni concrete că au voinţa reală de a 

contribui la desăvârşirea Uniunii politice. Comisia apreciază că toate ŢECE vor fi capabile 

să-şi îndeplinească obligaţiile în domeniul politic. Se consideră că este puţin probabil ca 

ţările candidate să poată pătrunde în zona EURO imediat după aderare. 

Cu toate acestea, noile state membre vor fi nevoite să adopte acquis-ul ce 

corespunde celei de-a doua etape a UEM. Aceasta presupune independenţa băncilor 

centrale, coordonarea politicilor economice şi aderarea la cele mai importante puncte ale 

Pactului de Stabilitate şi Creştere. Se aşteaptă ca ŢECE să ia parte într-un mecanism al 

ratelor de schimb care să permită evitarea modificărilor excesive  ale acestora. 

Adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar reprezintă două din cele mai 

mari provocări cărora trebuie să le facă faţă ţările candidate din Europa Centrale şi de Est. 

Consiliul European a respins ideea unei adoptări parţiale a acquis-ului. 

 



5.3.  Costuri şi beneficii ale integrării 

Nu există nici o îndoială că, în ciuda dificultăţilor pe care le determină extinderea 

atât la nivelul UE, cât şi la nivelul ţărilor candidate, ideea de lărgire în est va domina 

programele Uniunii în anii care vor veni. În acest sens, pe măsură ce procesul de aderare 

înaintează, mulţi economişti îşi concentrează tot mai mult atenţia asupra costurilor şi 

beneficiilor rezultate în urma lărgirii. Au apărut în literatura de specialitate modele diverse 

de cuantificare a efectelor şi cifre extrem de variate care fie că ambiţionează, fie că induc 

reţinere cu privire la acest proces. 

O asemenea acţiune o constituie raportul CEPR (Centre for Economic Policy 

Research) numit “Costs and benefits of eastern enlargement: the impact on the EU and 

general Europe”. Această lucrare atrage atenţia asupra faptului că un eşec economic în est 

poate constitui o ameninţare a păcii şi a prosperităţii vest- europene. 

Se apreciază că statele asociate “sunt deja dispuse să se alăture UE din motive 

geopolitice, astfel încât existenţa unui impact economic relativ va atenua puţin probabil 

dorinţa lor arzătoare de a dobândi cât mai repede statutul de membru UE. Uniunea s-a 

angajat să admită ţările candidate mai devreme sau mai târziu, dar se pare că ea a devenit 

reticentă faţă de grăbirea procesului de lărgire ca urmare a conştientizării costurilor 

substanţiale implicate”. Lucrarea apreciază că a încerca să estimezi costurile extinderii 

pentru uniune este tot atât de dificil ca şi a evalua câştigurile ţărilor candidate. Ceea ce este 

însă evident este faptul că  ţările membre UE vor câştiga în condiţiile realizării unor costuri 

financiare inferioare. Dacă se iau în considerare beneficiile pe plan politic  acestea se  

rezumă în principal la promovarea păcii şi stabilităţii într-o Europă Unică, lărgirea fiind o 

investiţie făcută pentru prosperitatea cetăţenilor europeni. 

În ceea ce priveşte beneficiile economice ale procesului de lărgire, se aşteaptă ca 

acesta să rezulte atât din extinderea Pieţei Unice, cât şi din consolidarea poziţiei Uniunii pe 

pieţele globale. În plus, potenţialul uman al UE va fi îmbunătăţit considerabil cu forţa de 

muncă ieftină şi calificată. De asemenea, nu trebuie să se ignore faptul că ţările candidate 

dispun de importante resurse naturale şi nici poziţia lor geografica ce va reprezenta un 

câştig pentru transport, comunicaţii şi industria energetică. Câştigurile economice rezultate 

de procesul de extindere în est vor depinde în principal de progresul pe care ţările 

candidate din Europa Centrala şi de Est vor fi capabile să-l realizeze până în momentul 

intrării în Uniune. 

În analiza modului în care este repartizat câştigul agregat între cele 15  state UE, s-

au realizat unele calcule suplimentare care evidenţiază faptul ca Germania, Marea Britanie 



şi Franţa totalizează  circa doua treimi din sursa globala. Aceleaşi calcule indica faptul ca 

Portugalia este singura tara din Uniune care ar putea pierde din procesul de lărgire, acest 

fapt datorându-se unei puternice dependente a economiei de industria textilelor, industrie 

care va fi puternic afectata de concurenta din est. Cu toate acestea, se estimează ca 

pierderea Portugaliei va fi atât de mica incit se poate considera aproape egala cu zero. 

In ceea ce priveşte tarile candidate, se apreciază ca extinderea induce costuri ce 

“sfidează estimările”. Autorii studiului considera ca cel mai mare cost va fi cel cu 

adoptarea acquis-ului comunitar. 

Ca o justificare a acestei afirmaţii, se atrage atenţia asupra faptului ca regulile UE 

au fost create pentru democraţii cu sisteme sociale puternice şi este puţin probabil ca aceste 

regulamente sa fie adecvate pentru statele mai puţin dezvoltate, dar intr-o continua 

expansiune din Europa Centrala şi de Est, totuşi, autorii aproba ideea adoptării de către 

tarile candidate a unor reguli comunitare, acţiune menita sa atenueze discrepantele 

existente la nivelul sistemelor legislative. 

Pentru Uniune efortul va consta în principal din asistenta acordata TECE în vederea 

pregătirii pentru aderare şi fondurile necesare pentru realizarea reformei instituţiilor 

comunitare reforma care sa permită funcţionarea în bune condiţii a Uniunii cu 27 de 

membri. 

Câştigul imediat pentru statele membre este aproape inexistent insa beneficiile 

viitoare sunt considerate a fi o garanţie suficientă. Pentru tțările candidate (ȚECE), 

costurile lărgirii vor avea, fără îndoială, un impact mai mare decât asupra Uniunii. Esenţial 

este ca la nivelul acestor state sa existe o voinţa puternica ce sa permită anihilarea 

eforturilor prezente prin câştigurile viitoare. 

Evaluarea impactului extinderii în est este o sarcină extrem de complexă. 

Exista un mare grad de incertitudine cu privire la principalii factori ce acţionează 

asupra acestuia. 

Cert este ca impactul lărgirii va depinde foarte mult de performantele economice ale 

Uniunii, care vor fi puternic influenţate de succesul UEM, de performantele economice ale 

tarilor candidate da o mulţime de factori externi precum mediul internaţional, preturile 

internaţionale la energie şi produsele agricole, de viitoarea forma a politicilor comunitare, 

de momentul extinderii, de efortul depus în perioada de pre- aderare. 

 

 

 



    5.4. Provocări  de ultimă oră 

 

Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va conduce la numeroase consecințe, 

pentru ambele tabere. Brexit-ul va avea de asemenea un impact și asupra politicii europene de 

cooperare pentru dezvoltare.  

Pe plan global, Marea Britanie asigură 11,67% din totalul fondurilor pentru asistența 

oficială pentru dezvoltare, în timp ce, pe plan european, împreună cu Franța și Germania 

asigură două treimi din resursele asistenței oficiale pentru dezvoltare. Având în vedere 

așadar nivelul foarte ridicat al contribuției Marii Britanii la această politică, din perspectiva 

post-2020, impactul produs de Brexit va fi mai puternic decât al oricăror alte decizii și 

fenomene politice cu privire la bugetul UE (www.rri.ro) . 

Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va fi asociată cu o reducere 

semnificativă a resurselor financiare ale Uniunii Europene alocate pentru asistența pentru 

dezvoltare. Cu toate aceasta, UE va rămâne cel mai important donator pentru asistență oficială 

pentru dezvoltare, contribuind cu aproximativ 41% din întreg ajutorul global pentru 

dezvoltare. 

Mai vorbim și despre strategia Europa2020-un nou model de dezvoltare economică 

și carre înglobează o nouă viziune asupra dezvoltării în următorul deceniu. Strategia se 

bazează pe coordonare mai strânsă a politicilor economice în vederea asigurării creșterii 

economice, a nivelului de ocupare a forței de muncă, o inflație mai redusă, toate în vederea 

revenirii economice și financiare a Uniunii Europene (Burghelea et al., 2013). 

Având în vedere persistenţa efectelor negative asupra pieţei muncii, politicile şi modul 

de implementare al acestora trebuie să aibă un rol important în a constitui un mijloc de 

corectare a tendinţelor actuale şi prevenire a efectelor negative potenţiale. Strategia Europa 

2020 îşi propune, din considerentele enumerate anterior, creşterea gradului de ocupare a forţei 

de muncă tinere, a lucrătorilor mai în vârstă, precum şi a persoanelor cu o calificare scăzută. 

Din punctul de vedere al evoluţiilor principalilor indicatori ai pieţei muncii (ocuparea şi 

nivelul şomajului), România a înregistrat între anii 2000-2007 o medie de aproximativ 60% a 

populaţiei ocupate şi în jur de 7% rata şomajului. Situaţia ocupării este asemănătoare cu cea a 

Spaniei (din cadrul submodelului mediteranean), Belgiei (submodelul continental) sau cu cea 

a statelor din submodelul ECE, Lituania, Letonia sau Slovenia având de asemenea valori ale 

http://www.rri.ro/


ocupării apropiate de 60%. Alături de rata ocupării, rata şomajului se aseamănă ca nivel cu 

ratele din Cehia, Malta, Belgia, per ansamblu România înregistrând în această perioadă o 

poziţionare a valorilor între submodelul mediteranean şi cel continental, cu rate ale şomajului 

semnificativ mai reduse decât cele ale unor state precum Ungaria (16%), Lituania (11%), 

Letonia şi Spania (10%), Polonia (16%) sau Bulgaria(13%). Referitor la forţa de muncă, 

printre cele mai importante probleme ce se manifestă pe piaţa muncii din România se pot 

menţiona gradul redus de flexibilitate, intrarea târzie a tinerilor pe piaţa muncii, slaba 

intensitate a dialogului dintre partenerii sociali sau slaba corelaţie dintre cererea de 

forţămuncăşi oferta de pregătire profesională etc.  

Modelul european are în economia monetară ingredientul pentru expansiunea 

economiei reale şi mizează pe consistenţa sa, care genereazăsoliditate şi stabilitatea economiei 

nominale. Europenii au gândit sistemul ca un echilibru stabil între câştig şi productivitate, un 

sistem care aspiră munca şi plasează produsele, certificând locurile de muncăşi oferind afaceri 

durabile şi produse fiabile.  

UE va avea nevoie de: un mediu de reglementare care să promoveze eficienţa şi 

siguranţa pieţelor financiare; instrumente inovatoare pentru a finanţa investiţiile necesare – 

inclusiv prin intermediul parteneriatelor public-private.  

Mai estede analizat, pe scurt, încă o provocare puternică, din ultimii câțiva ani: 

fenomenul migraționist din Asia și Africa asupra Europei și mai mult impactul acestuia. 

Afluxul actual de refugiaţi în Europa a declanşat discuţii aprinse cu privire la 

impactul potenţial al imigraţiei asupra bunăstării economice, securităţii şi culturii 

naţiunilor gazdă. Imigraţia pe scară largă are un impact dramatic şi asupra ţărilor sursă. 

În această secţiune este evidenţiat impactul economic al  imigraţiei. Trebuie remarcat 

faptul că imigraţia este un fenomen proeminent în economia europeană deceva timp.  

Potrivit unui studiu recent al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică, migranţii reprezintă aproximativ 70% din creşterea  forţei de muncă în 

Europa în ultimii zece ani19, în condițiile în care în SUA numărul respectiv este de 47%. 

În ansamblu, migranţii lucrează atât în sectoarele cu dezvoltare rapidă, cât şi în 

sectoarele economiei aflate în declin, completând nişe importante. 

Măsura în care contribuie migranţii la economia gazdă depinde, fără îndoială,  

atât de structura economiei gazdă, cât şi de nivelul educaţional al migranţilor, de 

 
19 OECD (2015), How will the refugee surge affect the European economy?, disponibil online la: 

https://www.oecd.org/migration/How-will-the-refugee-surge-affect-the-European-economy.pdf 



modalităţile în care au emigrat în ţară, de cunoaşterea limbii ţării gazdă şi de alţi 

factori.Pentru a evalua efectele economice globale ale migraţiei, este esenţial să se facă 

distincţie între diferitele tipuri de migraţie.  

Migraţia lucrătorilor determinată de diferenţele de salarii şi, prin urmare, de  

productivitate, permite o alocare potenţială mai bună a resurselor şi este, deci, o sursă 

posibilă de câştiguri sociale, deşi este asociată cu efecte de distribuţie care creează 

câştigători şi perdanţi.  

 

Cu toate acestea, migraţia implică şi dreptul la aranjamente sociale, care, în 

sine, afectează implicaţiile economice, dar pot influenţa şi modelele de migraţie. 

Admiterea migranţilor pe motive umanitare nu este în mod clar motivată de aspecte 

economice, în primul rând, însă consecinţele economice sunt, desigur, importante pentru 

ţările gazdă. 

Ne concentrăm discuţia asupra impactului economic al migraţiei, în primul 

rând asupra măsurilor agregate cum ar fi producţia, piaţa muncii şi finanţele publice. 

Efectele acestor trei dimensiuni sunt strâns legate între ele, numitorul comun fiind 

nivelul de ocupare al imigranţilor în raport cu nivelul de ocupare al populaţiei din ţara 

gazdă. 

În opinia a numeroase organizații germane, refugiații educați, care prezintă 

afinități pentru limba germană, ajung să-și găsească foarte repede un loc de muncă și 

anumite preocupări. Probabilitatea ca imigranţii să găsească locuri de muncă depinde, în 

mod clar, atât de structura şi instituţiile pieţei muncii, cât şi de calităţile personale ale 

imigranţilor, inclusiv de educaţie, competenţe, experienţă, competenţa lingvistică etc. 

În plus, normele şi rolurile legate de gen pot avea importanţă  atunci când 

refugiații care provin din culturi în care bărbatul deţine rolul de susţinător al familiei, 

intră în ţări cu un echilibru diferit privind genul şi în care rata de participare a femeilor 

la piaţa muncii este la egalitate cu cea a bărbaţilor.  

Referitor la celelalte categorii de refugiați, se evidențiază două tendințe 

distincte. Astfel, bărbații, mai ales cei sosiți singuri, sunt adesea descurajați de așteptare 

și de nesiguranța legalizării șederii în Germania, astfel că în lipsa suportului, au 

potențialul de a cădea în patima drogurilor și alcoolului, ajungând astfel să comită 

diverse infracțiuni sau să se radicalizeze. Din păcate, însă, multor refugiați nu le permite 

legea să lucreze. O altă categorie sunt copiii refugiaților, care se adaptează ușor, 



integrarea nefiind o problemă pentru aceștia, astfel că în doar câteva luni învață să 

vorbească în germană și să se integreze în sistemul școlar german.  

În ciuda faptului că numărul refugiaților ajunși în ultimii trei ani în Germania  

este unul foarte ridicat, previziunile sumbre în ceea ce privește impactul acceptării 

acestora nu s-au adeverit încă. Ba din contra, pare că Germania s-a descurcat cu numărul 

mare de refugiați și cu integrarea acestora, la fel ca și cei mai mulți dintre refugiați.  

Una dintre preocupările importante este ca afluxul mare de imigranţi va trage 

în jos salariile lucrătorilor nativi. Mai multe studii au abordat această problemă în trecut.  

Conform unei incursiuni în literatura empirică dedicată temei impactului migraţiei 

asupra forţei de muncă, imigranţii din Europa, la intrare, au rate de ocupare  şi salarii mai 

scăzute decât nativii20.  

Aceste diferenţe se diminuează pe durata şederii unui imigrant în ţara  gazdă, 

dar nu dispar în totalitate. Pe de altă parte, imigranţii, în ansamblu, au un  efect redus 

asupra oportunităţilor pentru localnici pe piaţa forţei de muncă, cu excepţia localnicilor 

mai puţin educaţi şi a imigranţilor veniţi anterior.  

Fluxul actual de refugiaţi în Germania este susceptibil de a avea un efect 

negativ asupra persoanelor cu educaţie inferioară şi a foştilor imigranţi. Pe de altă parte, 

ar putea fi benefic pentru lucrătorii cu înaltă calificare care pot beneficia de reducerea 

costurilor pentru multe servicii prestate de noii imigranţi.  

Acest lucru este similar cu experienţa SUA: acolo, un flux mare de lucrători 

din sudul frontierei menţine presiunile salariale scăzute în agricultură şi în câteva 

industrii. Este de remarcat faptul că în SUA întreprinderile folosesc adesea imigranţi 

fără acte, pentru a reduce în continuare costurile forţei de muncă.  

Presiunea imigraţiei asupra Europei va persista probabil în viitorul apropiat. 

În timp ce nivelul imigraţiei în viitor este extrem de incert, factorii de bază vor rămâne 

prezenţi, ridicând în continuare o serie de întrebări privind politicile de migraţie.  

În ultimul an, criza refugiaţilor a jucat un rol central în dezbaterea publică 

din Europa, exercitând presiune tot mai mare asupra politicienilor să ia măsuri. În urma 

creşterii dramatice a populismului, acest lucru este de înţeles. Este important, totuşi, să 

se acţioneze cu înţelepciune şi să se ţină seama de  consecinţele pe termen lung ale 

eventualelor răspunsuri politice.  

 
20 Kerr S. P., Kerr W.R. (2011), Economic Impacts of Immigration: A Survey, Harvard Business School. 



În primul rând, este esenţial să se evite mişcările care ar agrava crizele din 

ţările deja destabilizate sau ar crea noi puncte fierbinţi. În plus, ar  trebui să acţionăm 

preventiv şi să ajutăm, pe cât posibil, ţările afectate şi pe cele care ar fi potential 

afectate, să-şi dezvolte economia, reducând astfel interesul de emigrare al oamenilor. 

Cheia este promovarea comerţului şi investiţiilor cu aceste ţări. 

O altă măsură complementară ar fi concentrarea mai multor eforturi în 

direcţia dezvoltării şi optimizării pregătirii profesionale şi educaţiei. Asemenea 

consideraţii generale sunt importante, dar nu rezolvă politicile specifice pentru refugiaţi.  

Dimpotrivă, deşi presiunile asupra migraţiei s-au diminuat recent (printre alte motive, 

datorită aranjamentului UE cu Turcia), situaţia nu poate fi însă considerată permanentă. 

Prin urmare, este nevoie de elaborarea unui răspuns politic coerent. 

Politicile care îi vizează pe imigranţi presupun evident cooperarea politică 

europeană. Obiectivul final este umanitar, şi anume asistarea persoanelor strămutate de 

războaie, conflicte sau catastrofe naturale. Pentru ca răspunsul european să fie viabil pe 

termen lung, sarcina ar trebui repartizată echitabil întreţări. Acest lucru se poate realiza 

numai dacă statele cooperează. În prezent însă, politica europeană se caracterizează 

printr-o tendinţă necooperantă, ţările abordând căi diferite în încercarea de a reduce 

afluxul de migranţi. 

Până în prezent, reacţiile europene au oscilat între abordarea umanitară al 

problemei refugiaților, unde Germania a setat tonul, și interesele unilaterale, naţionale. 

În numeroase ţări est-europene reacţiile referitoare la criza refugiaţilor au fost unele 

ostile. 

Este evident că Europa nu poate primi pe termen nedeterminat cele câteva 

milioane de refugiaţi. În acest context, o strategie şi o politică comună europeană se 

evidențiază ca absolut necesară. În acest sens, Agenda europeană asupra migraţiei 

sistematizează abordarea statelor membre ale Uniunii Europene în problema refugiaților 

şi încearcă crearea unui drept european în materie, dar şi identificarea de noi măsuride 

prevenire şi de combatere a migraţiei ilegale, care este o adevărată ameninţare la adresa 

securităţii. 

Comisia Europeană are în vedere şi introducerea unui mecanism unic de azil 

în acord, în vreme ce Uniunea Europeană ar trebui să își coordoneze strategiile privind 

graniţele externe cu cele privind migraţia, dar şi cu cele privind combaterea 

terorismului.  



În condițiile în care unele dintre măsurile luate în considerare sunt similare 

(retragerea cetăţeniei persoanelor ce s-au înrolat ca luptători în jihad, confiscarea 

bunurilor ce provin din traficul migranţilor ilegali, profiling-ul pentru persoanele 

suspectate de activităţi teroriste și cooperarea cu ţări terţe), coordonarea celor trei 

strategii amintite anterior se evidențiază ca o soluție accesibilă.  

În ceea ce privește impactul crizei refugiaților asupra securității europene, s -a 

spus deja că refugiații sosiţi în Uniunea Europeană  reprezintă o sursă potenţială de 

membri care ar putea fi racolați de reţelele extremiste şi jihadiste. Ulterior atacului din 

Paris, de la redacţia Charlie Hebdo, Uniunea Europeană  a adoptat o strategie anti-

terorism care operează pe mai mulți piloni: 

• prevenirea apariției unor noi generaţii de terorişti  

• protejarea cetăţenilor şi infrastructura critică prin reducerea vulnerabilităţilor 

împotriva atacurilor 

• urmărirea şi investigarea teroriştilor cunoscuți 

• împiedicarea plănuirii unor atacuri teroriste, prin blocarea comunicaţiilor şi 

călătoriilor 

• tăierea accesului teroriștilor la fonduri şi materiale şi aducerea teroriştilor în 

faţa justiţiei 

• reacţia la terorism prin pregătirea pentru minimizarea consecinţelor atacurilor 

și prin îmbunătăţirea capacităţii de a face faţă consecinţelor acestora  

• considerarea nevoilor victimelor atacurilor teroriste.  

Conform raportului referitor la situaţia ameninţărilor teroriste în cadrul 

Uniunii Europene, Statul Islamic alături de grupurile afiliate au atât capacitatea, cât şi 

resursele necesare pentru a organiza noi atacuri teroriste şi ac te violente pe teritoriul 

UE. Totodată se estimează că aceste acte violente și atacuri teroriste se vor intensifica 21. 

Se evidențiază necesitatea filtrării migranţilor, precum şi importanța  unei 

distincții între refugiaţi și migranţii din alte motive. Totodată este mai mult decât 

evidentă necesitatea profiling-ului, cu scopul de a evita vulnerabilizarea mecanismelor 

Uniunii Europene şi riscurile de securitate asociate, precum şi de a asigura protecţia şi 

securitatea cetăţenilor statelor membre ale UE22.  

 
21 Raportul UE privind situația terorismului, 2015, disponibil online la: https://www.europol.europa.eu/activities-

services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2015. 

22Analiza anuală de risc a Agenției FRONTEX, 2015. 



Eşecul înregistrat de politicile de integrare a refugiaților în unele țării, în 

ceea ce privește radicalizarea, extremismul şi atacurile teroriste ridică semne serioase de 

îngrijorare. Nu este o coincidenţă înmulţirea atacurilor teroriste pe teritoriul european, 

radicalizarea în rândul tinerilor europeni şi criza refugiaţilor, însă toate acestea se 

prezintă ca o oportunitate de legiferare comunitară prin corelarea strategiei ant i-terorism 

cu strategiile de deradicalizare şi cu strategiile referitoare la migraţie, pentru o viziune 

pe termen lung care să răspund crizei umanitare prezente, dar şi  neliniştilor cetăţenilor 

europeni. 

5.5 Revenirea macroeconomică a Uniunii Europene 

Organismele de conducere ale Uniunii Europene, în continuarea celor hotărâte în anul 

2020 privind sprijinirea în principal a economiilor Statelor Membre, a continuat pe parcursul 

actualului an analiza posibilităților concrete se sprijin, ținând cont de situația pandemică 

existentă în continuare, dar și de existența acelor Planuri de redresare și reziliență întocmite de 

statele membre, pentru primirea sumelor de la CE, atât sub formă de granturi (fonduri 

nerambursabile), cât și împrumuturi cu dobândă scăzută (www.digi24.ro). 

Astefel, economia UE va crește cu 4,2% în 2021 și cu 4,4% în 2022, arată 

previziunile economice din primăvara acestui an, care indică o îmbunătățire 

semnificativă față de previziunile prezentate de Comisia Europeană în februarie. 

Creșterea economică se reia pe măsură ce ratele de vaccinare cresc, iar măsurile 

de limitare a răspândirii bolii se relaxează, conform documentului dat publicității de 

Comisia Europeană pe 12 mai 2021. 

Ratele de creștere vor continua să varieze la nivelul UE, însă economiile tuturor 

statelor membre ar trebui să revină la nivelurile de dinainte de criză până la sfârșitul anului 

2022, potrivit sursei citate. 

Astfel, economia UE va crește cu 4,2 % în 2021 și cu 4,4 % în 2022. Se 

preconizează că economia zonei euro va crește cu 4,3 % anul acesta și cu 4,4 % anul 

viitor.   

În urma pandemiei care a adus un șoc de proporții peste economiile Europei, economia 

UE s-a contractat cu 6,1 %, iar economia zonei euro cu 6,6 % în 2020. Deși, în general, 

întreprinderile și consumatorii s-au adaptat pentru a face față mai bine măsurilor de izolare, 

http://www.digi24.ro/


unele sectoare, cum ar fi turismul și serviciile prestate în persoană, continuă să sufere, se arată 

într-un document al CE cu privire la previziunile economice din primăvara anului 2021. 

Se preconizează că economiile UE și ale zonei euro se vor redresa puternic pe 

măsură ce ratele de vaccinare cresc, iar restricțiile sunt relaxate. Această creștere va fi 

determinată de consumul privat, de investiții și de creșterea cererii de exporturi ale UE 

din partea unei economii mondiale consolidate. Tot documentul amintit preconizează că 

investițiile publice, ca procent din PIB, vor atinge cel mai înalt nivel din ultimii zece ani 

în 2022, se arată în document. 

Acest lucru va fi susținut ferm de Mecanismul de redresare și reziliență (RRF), 

instrumentul-cheie aflat în centrul NextGenerationEU. 

Perspectivele economice ale Europei arată mult mai bine. În contextul în care 

ratele de vaccinare cresc, restricțiile se relaxează, iar viețile oamenilor se întorc lent la 

normal, am actualizat previziunile pentru economiile din UE și din zona euro pentru 

anul acesta și pentru anii următori. Mecanismul de redresare și reziliență va contribui la 

redresare și va fi un adevărat factor de schimbare în 2022, când va impulsiona investițiile 

publice la cel mai înalt nivel în decursul unui deceniu. Mai sunt încă multe de făcut și există 

în continuare multe riscuri cu care trebuie să trăim atât timp cât pandemia nu ia sfârșit. Până 

când vom ajunge într-un moment de stabilitate, vom continua să facem tot posibilul pentru a 

proteja populația și pentru a menține întreprinderile pe linia de plutire.". Aceasta este analiza 

pertinent făcută de domnul Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o 

economie în serviciul cetățenilor. 

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, la rândul său, a declarat că "spectrul 

pandemiei provocate de COVID-19 începe să părăsească economia Europei". 

În UE, rata șomajului este estimată la 7,6 % în 2021 și la 7 % în 2022. În zona 

euro, rata șomajului este estimată la 8,4 % în 2021 și la 7,8 % în 2022. Aceste rate rămân, 

astfel, mai ridicate decât nivelurile din perioada anterioară crizei. 

Condițiile de pe piața forței de muncă, piață considerată cea mai rigidă dintre piețele 

economiei libere, se îmbunătățesc încet după impactul inițial al pandemiei. Ocuparea forței de 

muncă a crescut în a doua jumătate a anului 2020, iar ratele șomajului au scăzut față de 

nivelurile lor maxime în majoritatea statelor membre, se arată în document. 

Comisia Europeană remarcă rolul schemelor de sprijin public, inclusiv cele sprijinite 

de UE prin instrumentul SURE, care au împiedicat creșterea dramatică a ratelor șomajului. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_2351?fbclid=IwAR2rb-UcOk7ZJ-WSob492OUG5ERBM30DwrfV3GOYgnhHW1nnRILIAJoKpQE


Cu toate acestea, piețele forței de muncă vor avea nevoie de timp pentru a se redresa 

pe deplin, deoarece există posibilitatea ca programul de lucru să crească înainte ca 

întreprinderile să fie nevoite să angajeze mai mulți lucrători, potrivit CE. 

Inflația a crescut puternic la începutul acestui an, ca urmare a creșterii prețurilor la 

energie și a unei serii de factori temporari și tehnici, cum ar fi ajustarea anuală a ponderilor 

acordate bunurilor și serviciilor în coșul de consum utilizat pentru calcularea inflației, se arată 

în documentul CE. 

Inversarea unei reduceri a TVA-ului și introducerea unei taxe pe emisiile de carbon în 

Germania au avut, de asemenea, un efect semnificativ. 

Inflația va varia semnificativ în cursul acestui an, deoarece prețurile estimate ale 

energiei și variațiile ratelor TVA generează fluctuații semnificative ale nivelului prețurilor în 

comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit previziunilor incluse în documentul 

european.  

În UE, inflația se va situa, conform previziunilor, la 1,9 % în 2021 și la 1,5 % în 

2022. În zona euro, inflația se va situa, conform previziunilor, la 1,7 % în 2021 și la 

1,3 % în 2022. 

Sprijinul public pentru gospodării și întreprinderi a jucat un rol vital în atenuarea 

impactului pandemiei asupra economiei, dar a condus la creșterea nivelului datoriei statelor 

membre. 

Se preconizează că deficitul public general agregat va crește cu aproximativ jumătate 

de punct procentual până la 7,5 % din PIB în UE în acest an și cu aproximativ trei sferturi 

dintr-un punct procentual, ajungând la 8 % din PIB în zona euro. Se preconizează că toate 

statele membre, cu excepția Danemarcei și a Luxemburgului, vor înregistra un deficit de peste 

3 % din PIB. 

Cu toate acestea, până în 2022, se preconizează că deficitul bugetar agregat va 

ajunge la jumătate, până la puțin sub 4 %, atât în UE, cât și în zona euro. Se 

preconizează că numărul statelor membre cu un deficit de peste 3 % din PIB va scădea 

semnificativ, potrivit CE. 

În UE, se preconizează că ponderea datoriei publice în PIB va atinge un nivel maxim de 94 % 

în acest an, înainte de a scădea ușor la 93 % în 2022. Se preconizează că ponderea datoriei în 

PIB în zona euro va urma aceeași tendință, urmând să crească la 102 % în acest an și apoi să 

scadă ușor la 101 % în 2022. 



Riscurile asociate perspectivelor sunt ridicate și vor rămâne astfel atât timp cât 

spectrul pandemiei de COVID-19 afectează economia. 

Evoluțiile situației epidemiologice, precum și eficiența și eficacitatea programelor 

de vaccinare s-ar putea dovedi a fi mai bune sau mai slabe decât se presupunea în 

scenariul central al acestei previziuni. 

Această previziune poate subestima tendința gospodăriilor de a cheltui sau 

dorința consumatorilor de a menține niveluri ridicate de economii de precauție", arat[ 

CE. 

Un alt factor îl constituie momentul retragerii măsurilor de sprijin, care, dacă este 

prematur, ar putea pune în pericol redresarea. Pe de altă parte, o retragere întârziată ar 

putea duce la crearea unor denaturări ale pieței și a unor bariere în calea ieșirii de pe piață a 

întreprinderilor ineficiente. 

Impactul dificultăților financiare ale întreprinderilor asupra pieței forței de 

muncă s-ar putea dovedi mai grav decât se anticipase. O creștere mai puternică la nivel 

mondial, în special în SUA, ar putea avea un impact mai bun asupra economiei europene 

decât se preconizase. Cu toate acestea, o creștere mai puternică în SUA ar putea impulsiona 

randamentele obligațiunilor suverane ale SUA, ceea ce ar putea provoca ajustări necontrolate 

pe piețele financiare, cu un impact grav îndeosebi asupra economiilor emergente cu datorii 

valutare ridicate, sunt unele dintre concluziile desprinse din analiza Comisiei Europene. 

Pandemia a generat decizii foarte importante în UE, implementate treptat în ultimul 

an. Un prim set de măsuri a combinat hotărâri politice cu realizări tehnice concrete. Din 

punct de vedere politic, CE și statele membre au fost de acord să elimine constrângerile 

privind ajutorul de stat, să invoce Clauza derogatorie generală din PSC și, să suplimenteze 

actualul CFM 2021-2027 cu un fond de redresare (Planul European NextGeneration EU), în 

valoare de 750 miliarde euro (prețuri 2018). 

Din punct de vedere tehnic, au devenit disponibile, imediat, trei instrumente de 

finanțare, dintre care doar unul se baza pe Bugetul UE pe termen lung: (1) un fond pan-

european de garantare de la Banca Europeană de Investiții (BEI), care utilizează garanții 

naționale până la 200 miliarde euro, (2) o schemă de sprijin pentru zona euro de finanțare 

a costurilor legate de sănătate, de până la 240 miliarde euro, în cadrul Mecanismului 

European de Stabilitate (MES), și (3) o schemă pentru susținerea cheltuielilor legate de 



șomaj (SURE), pentru toate statele membre, finanțată prin împrumuturi de 100 miliarde 

euro obținute prin emiterea de obligațiuni europene cu garanții naționale. 

 

Următoarele măsuri conturează Bugetul UE pe termen lung ca instrument 

cheiepentru un cadru politic comun și pentru o strategie bugetară coordonată la nivel 

european. Lansarea MRR, ca instrument principal al NGUE, împreună cu intervențiile 

BCE, au redus, simultan, presiunea asupra bugetelor naționale ale tuturor statelor membre, 

cu scopul specific de a asigura finanțări care să stabilizeze economiile naționale dar nu 

oricum, ci cu intenție anti-ciclică. 

Pentru implementarea altor măsuri de reformare a UEM, două provocări rămân 

deschise negocierii, ambele pe plan fiscal. Prima provocare este pe termen scurt și, se referă la 

dilema dintre sprijin financiar temporar versus stimul fiscal de durată: această distincție este 

crucială și, chiar mai importantă decât valoarea pachetului financiar (apud Dăianu-coord., 

2021), căci, spre deosebire de criza anterioară, urgența este deblocarea rapidă a firmelor și a 

lucrătorilor afectați de consecințele imediate ale pandemiei; de aceea, contează cât timp va 

mai rămâne activă Clauză derogatorie din PSC după 2022 și, cum va fi restabilită Procedura 

de deficit excesiv. 

A doua provocare fiscală este pe termen mediu și lung și, se referă la regândirea 

mixului optim de politici.  Dar, pentru viitor, măsurile neconvențonale de politică monetară 

trebuie completate, atunci când economia intră în perioada recesiune profundă, cu măsuri 

neconvenționale de politică fiscal, adică să înțelegem instrumentele care depășesc 

stabilizatorii automați tradiționali (adică, instrumente care nu sunt suficiente pentru 

compensarea efectelor unui șoc de cerere advers într-un mediu de dobânzi și inflație 

sacăzute). 

Se mai impune de subliniat un element, de fapt o realitate a Uniunii Europene de azi și 

anume existența unei datorii suverane comune a statelor membre de mari proporții. Datoria 

depășea, cu mult înainte de începerea pandemiei, limitele PSC și, având în vedere și viteza de 

redresare economică, statele membre se află în fața compromisului între ajustarea fiscală și 

riscul retragerii premature a stimulilor fiscali. 

În aceste condiții, noul Mecanism de împrumuturi prin emisiuni de obligațiuni comune 

va crește datoria restantă a Uniunii Europene cu un factor de amplificare de ordin 15. Astfel 

Planul European NGEU va avea un impact de sporire a activității economice în Zona Euro de 

aprox. 1,5 % din PIB pe termen mediu. 



În acest context, mecanismul european de redresare și reziliență trebuie să devină 

backgroundul întregii construcții europene post-pandemie. 

  NextGenerationEU (NGEU) este punctul central al măsurilor de revenire din criză, 

mobilizând resurse financiare comune prin împrumuturi europene dedicate tuturor țărilor 

membre. La rândul său, Mecanismul de redresare și reziliență impulsionează investițiile și 

reformele, în funcție de nevoile reale ale fiecărei țări, oferind un sprijin proporțional statelor 

membre (Blidaru, 2021). 

Mecanismul de redresare și reziliență oferă sprijinul pe care Programul de redresare 

economică l-a dat după Al Doilea Război Mondial Europei care nu a căzut sub Cortina de 

Fier. Denumirea sub care este cunoscut acest program este Planul Marshall, oferind pentru 

mai mulți ani după război un impuls pentru creștere economică, pentru reconstrucția 

instituțiilor și pentru reformele care au pus bazele Europei de Vest așa cum o cunoaștem 

astăzi. Se vorbește mai puțin despre condiționalitățile Planului Marshall, însă programele de 

redresare economică puse la dispoziție economiilor europene au încurajat nu doar dezvoltarea 

unor instituții libere și protejarea libertății, dar au și încurajat cooperarea economică între 

beneficiari, eliminarea progresivă a barierelor comerciale și au sprijinit crearea unei piețe 

interne, printre altele. Peste ani, acestea aveau să devină elemente fundamentale ale 

proiectului european, proiect care dă unei noi generații acum un program de reconstrucție. 

Este oportunitate pe care statele care nu au beneficiat de Planul Marshall nu au avut-o. 

672,5 miliarde de euro, dintre care până la 312,5 miliarde disponibile ca granturi, sunt 

supuse planurilor de redresare și reziliență pe care statele membre le depun pentru a repara 

pagubele crizei, pentru a crește reziliență, dar și pentru a crea un viitor verde și digital. Însă un 

punct foarte important este că statele membre sunt cele care au libertatea de a stabili viziunea 

și de a decide cum vor dori să dezvolte societățile și economiile în care își duc viața, cum 

doresc să arate lumea generației viitoare. Sunt și aici câteva condiționalități, anume că 

minimum 37% din fonduri vor trebui folosite pentru investiții și reforme în domeniul climei, 

iar alte minimul 20% pentru tranziția digitală. Acestora se adăugă obligația de a răspunde 

provocărilor specifice fiecărei țări, provocări identificate la nivel european și cunoscute. 

Planurile care construiesc Europa de mâine acoperă prioritățile generației noastre de 

europeni. Sunt șase componente: tranziția verde, tranziția digitală, creștere, locuri de muncă și 

coeziune, coeziune teritorială și socială, reziliență sanitară, economică, socială și 



instituțională, politici pentru noua generație. Dar impactul asupra generației de mâine nu este 

doar în ultima componentă. Reformele care pot îmbunătăți capacitatea administrativă a 

statului afectează în bine sau rău, după caz, generațiile actuale și viitoare. Dezvoltarea unui 

stat de drept funcțional este o cerință de bază pentru o generație care își dorește să aibă motive 

pentru încrederea în instituții. Investițiile verzi, în funcție de natura lor, sunt o cerință pentru 

calitatea vieții. Antrenarea economiei prin sprijinirea redresării economice și creării de locuri 

de muncă, grație investițiilor prin Mecanismul de redresare și reziliență, generează beneficii 

în câțiva ani, pentru mulți din nou generație încă de dinainte să se nască. 

Sunt planurile pentru Europa de mâine, pentru noua generație de europeni. Prin 

urmare, este o necesitate ca acestea să fie bine conturate și excelent aplicate. 

România a intrat și ea în structura MRR, prin ratificarea, la nivelul Comisiei Europene, 

a Planului Național pentru Redresare și Reziliență. 

  În evaluarea Planului, Comisia a ținut cont de 11 criterii condiționate de 

următoarele: 

• măsurile au un impact pe termen lung; 

• măsurile adresează provocările identificate în recomandările specifice de țară sau un 

set semnificativ dintre acestea; 

• pragurile și obiectivele care permit monitorizarea reformelor și investițiilor în mod 

clar și realist; 

• planurile ating 37% din obiectivul climatic și 20% din obiectivul digitalizării; 

• planurile respectă principiul „să nu faci un rău semnificativ”; 

• planurile acordă un mecanism de control și audit adecvat și stabilesc cât de plauzibile 

sunt costurile. 

Consiliul a aprobat PNRR-ul. Punerea sa în aplicare poate începe imediat. 

NextGenerationEU va furniza 29,2 miliarde EUR pentru stimularea tranziției verzi și digitale 

și construirea unei economii mai reziliente în România. 

 Dar, în acest efort al Uniunii Europene, nu trebuie să uităm și  legăturile cu Spațiul 

Economic European (SEE), țări europene importante, cu economii dezvoltate, foste membre 

AELS și care, împreună cu Uniunea Europeană formează macro-infrastructura europeană. 



Scopul Spațiului Economic European (SEE) este extinderea pieței interne a UE către țările 

membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS). Țările care fac parte în prezent 

din AELS nu doresc să devină membre ale UE. Legislația UE referitoare la piața internă este 

integrată în legislația țărilor SEE-AELS după ce acestea acceptă acest lucru. Administrația și 

gestionarea SEE este partajată de UE și de țările SEE-AELS în cadrul unei structuri 

organizate pe doi piloni. Deciziile sunt adoptate de organismele comune ale SEE (Consiliul 

SEE, Comitetul mixt al SEE, Comisia parlamentară mixtă a SEE și Comitetul consultativ al 

SEE) (vezi Rakstelyte, Lopez, 2021). 

În 1992, cele șapte țări care erau atunci membre ale AELS au negociat un acord care să le 

permită să participe la ambițiosul proiect al pieței interne a Comunității Europene, lansat în 

1985 și finalizat la sfârșitul lui 1992. Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) a 

fost semnat la 2 mai 1992 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994. 

Însă, la puțin timp după aceea, numărul țărilor membre ale SEE-AELS s-a diminuat: 

Elveția nu a mai ratificat acordul în urma rezultatului negativ al referendumului organizat pe 

acest subiect, iar Austria, Finlanda și Suedia au aderat la Uniunea Europeană în 1995. În SEE 

au rămas numai Islanda, Norvegia și Liechtenstein. Cele 10 noi state membre care au aderat la 

UE la 1 mai 2004 au devenit automat membre ale SEE, la fel ca Bulgaria și România, în 

momentul aderării acestora la Uniune în 2007, precum și Croația în 2013. 

În iunie 2009, Islanda și-a depus, la rândul său, cererea de aderare la UE, ca o modalitate 

de a ieși din criza financiară mondială din 2008. Consiliul a acceptat cererea de aderare a 

Islandei la 17 iunie 2010, iar negocierile au început în iunie 2011. Mai târziu, în martie 2015, 

Guvernul Islandei a declarat într-o scrisoare către Consiliul Uniunii Europene că „Islanda nu 

trebuie considerată o țară candidată pentru aderarea la UE”. Deși guvernul nu a retras cererea 

în mod oficial, în prezent UE nu tratează Islanda ca fiind o țară-candidată. 

SEE depășește cadrul acordurilor tradiționale de liber schimb (ALS), aplicând țărilor SEE-

AELS (cu excepția Elveției) toate drepturile și obligațiile aferente pieței interne a UE. SEE 

include cele patru libertăți ale pieței interne (libera circulație a bunurilor, a persoanelor, a 

serviciilor și a capitalului) și politicile conexe (concurența, transportul, energia și cooperarea 

economică și monetară). Acordul conține politici transversale strict legate de cele patru 

libertăți: politici sociale (inclusiv sănătatea și securitatea în muncă, dreptul muncii și 

egalitatea de tratament între bărbați și femei); politici privind protecția consumatorilor, 

mediul, datele statistice și dreptul societăților comerciale; precum și o serie de politici conexe, 

cum ar fi cele legate de cercetare și de dezvoltarea tehnologică, care nu decurg din acquis-ul 

https://www.efta.int/eea/eea-institutions
https://www.efta.int/eea/eea-institutions


UE și nici din actele obligatorii din punct de vedere juridic, dar sunt puse în practică în cadrul 

unor activități de cooperare. 

Acordul privind SEE nu conține dispoziții obligatorii în toate sectoarele pieței interne și 

nici în alte politici care fac obiectul tratatelor UE. În special, dispozițiile obligatorii din cadrul 

acordului nu vizează următoarele: 

• politica agricolă comună și politica comună în domeniul pescuitului (deși acordul 

conține dispoziții privind comerțul cu produse agricole și piscicole);  

• uniunea vamală;  

• politica comercială comună;  

• politica externă și de securitate comună;  

• domeniul justiției și al afacerilor interne (deși toate țările AELS fac parte din spațiul 

Schengen) și  

• uniunea economică și monetară (UEM).  

Noile texte referitoare la piața internă a UE sunt examinate de Comitetul mixt al SEE, 

alcătuit din reprezentanți ai UE și ai celor trei state din cadrul SEE-AELS. Acest comitet se 

reunește o dată pe lună și decide ce dispoziții legislative și, la nivel mai general, ce acte din 

ansamblul actelor adoptate de UE (acțiuni, programe etc.) ar trebui integrate în SEE. 

Legislația este integrată în mod oficial prin includerea actelor corespunzătoare în lista 

protocoalelor și a anexelor la Acordul privind SEE. Astfel, în Acordul privind SEE au fost 

integrate câteva mii de acte. Consiliul SEE, compus din reprezentanți ai Consiliului UE și din 

miniștrii de externe ai țărilor SEE-AELS, se reunește cel puțin de două ori pe an pentru a 

elabora orientări de ordin politic pentru Comitetul mixt. Acordul privind SEE conține 

prevederi pentru facilitarea participării țărilor SEE-AELS la diverse etape ale procesului 

legislativ al UE înainte de adoptarea noilor acte legislative (contribuții la formularea 

deciziilor). 

Odată ce un act al UE este integrat în Acordul privind SEE, acesta trebuie transpus în 

legislația națională a țărilor SEE-AELS (dacă legislațiile lor naționale prevăd acest lucru). 

Pentru aceasta, poate fi nevoie doar de o decizie guvernamentală sau de aprobarea 

parlamentului. Transpunerea este o sarcină formală și, în această etapă, actele pot fi adaptate 

numai din punct de vedere tehnic. 

După extinderea legislației privind piața internă la țările SEE-AELS, transpunerea și 

aplicarea sunt monitorizate de Autoritatea AELS de Supraveghere și de Curtea de Justiție a 



AELS. Autoritatea AELS de Supraveghere ține un tabel comparativ al pieței interne, prin care 

se monitorizează punerea în aplicare a legislației în țările SEE. 

Atât Parlamentul European, cât și parlamentele naționale ale țărilor SEE-AELS sunt 

implicate îndeaproape în monitorizarea Acordului privind SEE. Articolul 95 din acord 

prevede înființarea unei Comisii parlamentare mixte (CPM) a SEE, care se reunește de două 

ori pe an. Parlamentul European și parlamentele naționale din țările SEE-AELS găzduiesc 

această comisie pe rând, iar președinția comisiei este exercitată într-un an de un deputat în 

Parlamentul European, iar în anul următor de un parlamentar dintr-o țară membră a SEE-

AELS. Fiecare delegație are în componența sa 12 membri. Deputații în Adunarea Federală 

Elvețiană participă la reuniuni în calitate de observatori. Toată legislația UE care se aplică 

SEE este examinată de CPM a SEE, iar membrii acesteia au dreptul de a adresa întrebări, în 

scris și oral, reprezentanților Consiliului SEE și ai Comitetului mixt al SEE, precum și de a-și 

exprima opiniile prin intermediul unor rapoarte sau rezoluții. Aceeași procedură se aplică și 

măsurilor de control al punerii în aplicare a legislației. În fiecare an CPM adoptă o rezoluție 

referitoare la raportul anual al Comitetului mixt privind funcționarea Acordului privind SEE, 

în care aceasta își exprimă opiniile cu privire la progresele realizate în ceea ce privește 

integrarea legislației UE și restanțele rămase în acest sens și formulează recomandări cu 

privire la buna funcționare a pieței interne. 

Elveția 

În calitate de membră a AELS, Elveția a participat la negocierile ce au vizat Acordul 

privind SEE și a semnat acest acord la 2 mai 1992. Imediat după aceasta, la 22 mai 1992, 

guvernul elvețian a depus o cerere de aderare la UE. Cu toate acestea, în urma unui 

referendum organizat la 6 decembrie 1992, care s-a soldat cu respingerea participării la SEE, 

Consiliul Federal al Elveției a întrerupt procesul de aderare a țării la UE și la SEE. De atunci, 

Elveția și-a dezvoltat relațiile cu UE prin acorduri bilaterale, pentru a-și garanta integrarea 

economică în cadrul UE. Relațiile bilaterale au devenit tensionate după inițiativa anti-

imigrație din februarie 2014, al cărei rezultat a pus sub semnul întrebării principiile liberei 

circulații și ale pieței unice, care stau la baza acestor relații. La 16 decembrie 2016, 

Parlamentul Elvețian a adoptat Legea privind străinii, prin care rezultatul referendumului din 

2014 a fost pus în aplicare în așa fel încât efectele acestuia au fost limitate, ceea ce a pregătit 

terenul pentru inițierea unui proces de normalizare a relațiilor dintre UE și Elveția. 

UE și Elveția au semnat peste 120 de acorduri bilaterale, inclusiv un acord de liber 

schimb în 1972 și două mari serii de acorduri bilaterale sectoriale prin care se alinia, la 
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momentul semnării lor, o mare parte a legislației elvețiene la legislația UE. Prima serie de 

acorduri sectoriale (cunoscute cu numele de Bilateralele I) au fost semnate în 1999 și au intrat 

în vigoare în 2002. Aceste șapte acorduri vizează libera circulație și deschiderea reciprocă a 

piețelor. O altă serie de acorduri sectoriale (Bilateralele II) au fost semnate în 2004 și au intrat 

în vigoare treptat în perioada 2005-2009. Aceste acorduri se referă în esență la consolidarea 

cooperării economice și la extinderea cooperării privind azilul și libera circulație a 

persoanelor în interiorul frontierelor Schengen. 

Deși acordurile au intensificat relațiile economice, acestea au creat, de asemenea, o 

rețea complexă și pe alocuri incoerentă de obligații. Acordurile bilaterale trebuie actualizate 

cu regularitate și nu au un caracter dinamic, cum este cel al Acordului privind SEE. De 

asemenea, aceste acorduri nu prevăd mecanisme de supraveghere și nici mecanisme efective 

de soluționare a litigiilor. Pentru a soluționa aceste aspecte, la 22 mai 2014 au fost inițiate 

negocieri între UE și Elveția pentru încheierea unui acord-cadru instituțional. Negocierile au 

avut ca scop soluționarea unei serii de aspecte dificile, cum ar fi condițiile de care beneficiază 

prestatorii de servicii din UE în Elveția sau rolul Curții de Justiție în soluționarea litigiilor. 

Negocierile privind acordul-cadru instituțional s-au încheiat, la nivel politic, la 23 noiembrie 

2018. Cu toate acestea, Consiliul Federal nu putea să accepte textul final, deoarece partea 

elvețiană considera că „măsurile însoțitoare” și preluarea acquis-ului european privind libera 

circulație a persoanelor nu au fost reflectate în mod corespunzător. Drept urmare, Consiliul 

Federal a inițiat un proces amplu de consultare internă cu comisiile competente din cadrul 

Adunării Federale, cu partidele, cantoanele, partenerii sociali și cu mediul academic/științific, 

care va servi drept bază pentru a decide dacă acordul va fi prezentat sau nu Adunării Federale 

a Elveției spre aprobare. În cursul consultărilor, care s-au încheiat în aprilie 2019, au fost 

ridicate o serie de întrebări cu privire la care partea elvețiană a solicitat clarificări 

suplimentare. 

În cursul consultărilor au fost exprimate preocupări privind libera circulație a 

persoanelor între Elveția și UE. La 27 septembrie 2020, Elveția a ținut un referendum, 

promovat de Partidul Popular din Elveția (SVP), referitor la rezilierea acordului cu UE 

privind libera circulație a persoanelor. Aproape 62 % din alegători au respins inițiativa 

partidului SVP. 

După votul popular și odată ce condițiile legate de COVID-19 au permis acest lucru, 

în ianuarie 2021 au fost reluate discuțiile privind clarificările legate de acordul-cadru 

instituțional. Cu toate acestea, la 26 mai 2021 Consiliul Federal al Elveției a informat Comisia 



Europeană cu privire la decizia sa de a întrerupe negocierile. Guvernul elvețian a subliniat, 

însă, că Elveția și UE vor fi în continuare parteneri apropiați și a propus să fie înființat un 

dialog structurat, în cadrul căruia să fie discutate prioritățile comune ale cooperării. Comisia a 

emis o declarație în care își exprima regretul cu privire la decizia Consiliului Federal al 

Elveției, insistând asupra faptului că, fără acest acord, nu va fi posibilă modernizarea relațiilor 

bilaterale și că acordurile bilaterale existente se vor eroda cu timpul. 

 

Politicile nordice 

UE este implicată în mod activ într-o serie de politici și forumuri axate pe periferia nordică a 

Europei (zonă care înregistrează o evoluție rapidă) și pe regiunea arctică în ansamblu, în 

special prin contribuții la următoarele: 

a. „Dimensiunea nordică”, care, din 2007, servește drept politică comună pentru UE, 

Rusia, Norvegia și Islanda. Această politică a condus la crearea de parteneriate 

sectoriale eficace pentru cooperarea în regiunile Mării Baltice și Mării Barents. 

Dimensiunea nordică dispune de un organ parlamentar, Forumul parlamentar al 

Dimensiunii nordice, Parlamentul European fiind unul dintre membrii săi fondatori.  

b. Consiliul Statelor de la Marea Baltică (CSMB), înființat în 1992 de UE și statele 

riverane, în urma destrămării URSS. Toate statele membre ale CSMB participă la 

Conferința parlamentară a Mării Baltice (CPMB), Parlamentul European fiind, de 

asemenea, unul dintre membrii acesteia.  

c. Cooperarea în regiunea Mării Barents, care reunește regiunile nordice ale Finlandei, 

Norvegiei și Suediei, precum și regiunile din partea de nord-vest a Rusiei. Această 

cooperare are loc prin intermediul Consiliului regional infra-statal al Mării Barents, al 

Consiliului interstatal Euro-Arctic din regiunea Mării Barents (UE fiind unul dintre 

membrii acestuia) și al unei conferințe parlamentare (Parlamentul European fiind 

membru al acesteia).  

d. Chestiuni referitoare la regiunea arctică din jurul Cercului Polar: politica UE privind 

regiunea arctică se bazează pe comunicări ale Comisiei/Serviciului European de 

Acțiune Externă (SEAE) (2008, 2012 și 2016), pe concluzii ale Consiliului (2009, 

2014, 2016 și 2019) și pe rezoluții ale Parlamentului European (2011, 2014 și 2017). 

Cea mai recentă rezoluție a Parlamentului European privind „O politică integrată a UE 

pentru regiunea arctică” a fost adoptată la 16 martie 2017. La 20 iulie 2020, Comisia 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/statement_21_2683


Europeană și SEAE au inițiat împreună o consultare publică cu privire la direcția pe 

care trebuie să o adopte politica UE pentru regiunea arctică. Prin această consultare 

sunt solicitate contribuții privind aspectele pozitive și deficiențele politicii existente, în 

vederea eventualei adoptării a unei abordări actualizate în toamna anului 2021. 

Consultarea s-a încheiat la 10 noiembrie 2020, iar la 26 ianuarie 2021 a fost publicat 

rezumatul rezultatelor (disponibil online). Începând cu 2013, UE participă la 

reuniunile Consiliului Arcticii, însă acesta nu a luat încă o decizie cu privire la cererea 

depusă de UE în 2008 de a primi statut oficial de observator. Parlamentul European 

este membru al Conferinței deputaților din regiunea arctică.  

e. Participarea Parlamentului European la sesiunile anuale ale Consiliului nordic, la care 

acesta este invitat cu regularitate. La 6 octombrie 2020, Conferința președinților din 

cadrul Parlamentului a aprobat solicitarea Consiliului nordic de a iniția relații mai 

oficiale între cele două instituții. În plus, se reunesc o dată pe an delegațiile 

Parlamentului European și Consiliului nordic occidental (alcătuit din deputați din 

Insulele Feroe, Groenlanda și Islanda).  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12683-Politica-UE-privind-regiunea-arctica-actualizare_ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12683-Politica-UE-privind-regiunea-arctica-actualizare_ro
https://ec.europa.eu/fisheries/press/summary-public-consultation-way-forward-european-union’s-arctic-policy_en
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