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Obiectivele disciplinei  

Obiectivul general  

al disciplinei  

Deprinderea masteranzilor cu puterea de înțelegere a fluxurilor financiare la 

nivel de economie națională și de economie regională (UE). 

Analiza activității BCE și strategiilor naționale integratoare în politica 

comunitară. 

Obiectivele specifice  Analiza politicilor de natură financiară din țările UE. 

Înțelegerea Eurozonei. 

Funcționarea și sustenabilitatea unităților economice naționale în cadrul 

general al UE. 

Competenţele specifice acumulate  
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C4.1 Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare la nivelul 

organizațiilor private și publice, naționale și comunitare. 

C4.3 Aplicarea normelor metodologice, a măsurilor, politicilor și/sau programelor economice și 

financiare. 

C4.5 Proiectarea și implementarea setului de măsuri pentru problema economică și financiară 

identificată   
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 CT1 Aplicarea normelor și valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor și 

realizarea inde-pendentă 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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Cap. 1 

Funcționarea UE și a economiilor membre 

 

 

         Pentru început, să sintetizăm problemele înțelegerii prezentului curs: 

 

Politica financiară reprezintă ansamblul principiilor, al normelor 

formulate pe baza acestora precum și a procedeelor folosite cu ocazia 

constituirii și utilizării fondurilor publice. 

 

• La nivel macroeconomic politica financiară reprezintă 

totalitatea deciziilor, metodelor şi a mijloacelor concrete privind 

procurarea şi dirijarea resurselor financiare, precum şi instrumentele, 

instituţiile şi reglementările financiare utilizate de stat pentru 

direcţionarea proceselor economice şi a relaţiilor sociale într-o 

etapă determinată, în vederea realizării obiectivelor  

 

politicii macroeconomice (ocuparea forţei de muncă, menţinerea stabilităţii 

preţurilor, asigurarea creşterii economice şi echilibrarea balanţei de plăţi 

externe) şi obţinerii echilibrului general în economie. 

 

Politica financiară trebuie să aibă: 

1. un obiectiv; 



2. un sistem restricțional în care se acționează pentru 

atingerea acestui obiectiv; 

3. metode corespunzătoare de realizare. 

• Obiectivul oricărei politici financiare vizează constituirea și utilizarea 

fondurilor publice de așa manieră încât să se asigure 

îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor statului. 

• Sistemul restricțional în constituirea și utilizarea fondurilor e reprezentat, 

pe de o parte, de capacitatea economiei de a oferi venituri statului, iar 

pe de altă parte, de nivelul nevoilor reale. 

• Metodele utilizate pentru îndeplinirea politicii financiare sunt, de 

regulă, tehnici fiscale, reprezentate de o varietate de impozite și taxe, cu o 

diversitate de dimensionări. 

 Caracteristicile politicii financiare: 

este o componentă a politicii generale a statului, 

• influenţează şi celelalte faze ale reproducţiei financiare; • se realizează în 

baza unei anumite strategii şi tacticii; 

• are un caracter dinamic; 

• diferă de la o ţară la altă în funcţie de potenţialul economic, 

gradul de dezvoltare, tipul de conducere a economiei etc. 

• domeniile în care se manifestă sunt: cheltuielile publice; resursele 

financiare publice, creditul bancar, asigurări şi reasigurări; 

 

Instrumentele politicii financiare sunt: 



 

- Pârghia financiară - este un flux financiar existent deja, care se modelează 

de așa natură încât să se poată atinge un obiectiv în afara câmpului financiar 

 

- Aparatul financiar – care gestionează fondurile publice. 

 

Există o mare varietate de astfel de pârghii pe care le putem grupa sub 

denumirea mai generoasă de pârghii economico-financiare. Aici includem 

pârghiile non-financiare și cele cu un pronunțata caracter financiar. 

 

• Între pârghiile non-financiare regăsim: pârghia prețului, pârghia 

salariului etc. 

Instrumentele politicii financiare sunt: 

 

- Pârghia financiară - este un flux financiar existent deja, care se modelează 

de așa natură încât să se poată atinge un obiectiv în afara câmpului financiar 

 

- Aparatul financiar – care gestionează fondurile publice. 

 

 

Există o mare varietate de astfel de pârghii pe care le putem grupa sub 

denumirea mai generoasă de pârghii economico-financiare. Aici includem 

pârghiile non-financiare și cele cu un pronunțata caracter financiar. 



Gestionarea fondurilor publice se realizează de către stat prin 

instituții corespunzătoare. În orice țară, în legătură cu domeniul 

financiar, există două tipuri de astfel de instituții: 

a) instituții ce au și atribuții financiare, adică organe centrale și locale 

ale puterii de stat (guvernul, parlamentul, președenția / monarhul, 

consiliile județene, municipale, orășenești, comunale etc.). Aceste organe 

elaborează și aprobă politica financiară. 

b) instituțiile specializate din punct de vedere financiar care au ca obiect de 

activitate exclusiv îndeplinirea politicii financiare. Acestea 

reprezintă aparatul financiar propriu-zis și el se constituie la 

dispoziția organelor centrale și locale ale statului prezentate mai sus. Acest 

aparat financiar este compus din: Ministerul Finanțelor cu structura 

sa centrală și locală, subordonate guvernului; Curtea de Conturi prin 

care se exercită controlul permanent asupra execuției bugetare, 

verificându-se cheltuielile publice; Banca Centrală care aparține de acest 

aparat financiar prin unele funcții pe care doar ea le îndeplinește și care 

sunt un drept exclusiv al statului. Astfel Banca Centrală organizează și 

supraveghează circulația monetară, participă la elaborarea politicii 

financiare, emite și respectiv retrage moneda etc. 

       Politica monetară constă în ansamblul de reglementări pe care Banca 

Centrală le impune celorlalte bănci, în vederea realizării obiectivelor generale 

ale economiei. 

          Politica monetară în calitate de instrument al politicii macroeconomice, 

reprezintă ansamblul măsurilor adoptte de Banca Centrală în scopul influențării 

ofertei de monedă și a ratei dobânzii, care să contribuie la influențarea pe mai 

departe a  activității economice. 

 



1.2 Sistemul european de supraveghere financiară 

Sistemul european de supraveghere financiară (SESF) este o rețea formată din 

trei autorități europene de supraveghere (AES), din Comitetul european pentru 

risc sistemic și din autoritățile naționale de supraveghere. Principala atribuție a 

acestuia constă în asigurarea unei supravegheri financiare consecvente și 

adecvate în întreaga UE. 

În calitatea sa de autoritate europeană de supraveghere bancară, BCE cooperează 

îndeaproape cu AES, în special cu Autoritatea bancară europeană (ABE). 

SESF desfășoară activități de supraveghere atât macroprudențială, cât și 

microprudențială. 

  Supravegherea macroprudențială presupune monitorizarea sistemului 

financiar în ansamblul său. Scopul principal este acela de prevenire, sau 

diminuare pe cât posibil, a eventualelor riscuri la adresa sistemului financiar. 

 Supravegherea microprudențială se referă la supravegherea instituțiilor 

individuale/emtități, cum ar fi băncile, societățile de asigurare, fondurile de 

pensii.  

În acest sens, există Autoritățile europene de supraveghere: Autoritatea 

bancară europeană, Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale, 

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe. Ele au ca atribuții 

principale: 

• Armonizarea supravegherii financiare în UE prin elaborarea unui cadru 

unic de reglementare, ce reprezintă un set de standarde prudențiale 

pentru instituțiile individuale enumerate mai sus; 

• Aplicarea consecventă a cadrului de reglementare, în vederea creării 

unor condiții echitabile de concurență; 



• Evaluarea riscurilor și vulnerabilității din sectorul financiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 2 

Banca Centrală Europeană și strategiile acesteia 

         Banca Centrală Europeană este responsabilă cu supravegherea 

prudențială a instituțiilor de credit situate în zona euro și statele participante din afara 

zonei euro, în cadrul mecanismului unic de supraveghere, care cuprinde și autoritățile 

naționale competente. Prin urmare, contribuie la siguranța și soliditatea sistemului 

bancar și la stabilitatea sistemului financiar în cadrul UE și al fiecărui stat membru 

participant. 

           BCE impune instituțiilor de credit stabilite în zona euro să dețină rezerve 

minime obligatorii. În plus, se aplică următoarele reguli: 

• sucursalele din zona euro ale instituțiilor de credit stabilite în afara zonei euro fac, de 

asemenea, obiectul rezervelor minime obligatorii ale Eurosistemului; sucursalele 

instituțiilor de credit din zona euro care sunt situate în afara zonei euro nu fac 

obiectul cerințelor minime obligatorii ale Eurosistemului. 

BCE poate scuti instituțiile de credit de la îndeplinirea cerințelor privind rezervele 

minime obligatorii ale Eurosistemului la cerere (care trebuie depuse prin intermediul 

băncii centrale corespondente) dacă: 

• instituția are o funcție specială care ar face ca impunerea unei obligații minime 

obligatorii să fie contrară scopului sistemului;  

• instituția este supusă unor măsuri de reorganizare. 

 Independenta politica 

Independenta BCE favorizează mentinerea stabilității prețurilor. Analiza 

teoretica si dovezile empirice demonstreaza acest lucru. Independenta BCE este 

prevazuta in cadrul institutional pentru politica monetara unică. 

Niciun membru al organelor de decizie, nici BCE si nici băncile centrale 

nationale (BCN) nu pot solicita sau accepta instructiuni de la institutiile sau 

http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.en.html


organele comunitare, de la guvernele statelor membre sau de la orice alt 

organism. 

Institutiile si organismele comunitare, precum si guvernele statelor membre 

trebuie sa respecte acest principiu fara a incerca sa influenteze membrii 

organelor de decizie ale BCE (articolul 108 din tratat). 

Transparența 

Prin transparența se intelege furnizarea in mod deschis, explicit si 

oportun, de catre banca centrala, a tuturor informatiilor pertinente privind 

strategiile, procedeele de evaluare, procedurile si deciziile de politica in vederea 

informarii publicului larg si a pietelor. 

Astazi, cele mai multe bănci centrale, inclusiv BCE, apreciaza transparenta ca 

fiind un element crucial. Acest lucru este adevarat mai ales in ceea ce priveste 

cadrul politicii monetare, BCE considerand comunicarea eficienta cu publicul o 

prioritate. 

Transparența politicii monetare a BCE 

Transparența permite publicului sa inteleagă politica monetara a BCE. Cu 

cat publicul intelege mai bine politica, cu atât aceasta este mai credibila si mai 

operativa. Notiunea de transparenta vizeaza de asemenea explicatiile pe care 

BCE le ofera cu privire la interpretarea propriului mandat si la informarea 

explicita a obiectivelor politicii sale. 

Credibilitate 

BCE sustine ideea de credibilitate recurgând la modalitati transparente de 

indeplinire a mandatului si a activitatilor sale. Atunci cand exista perceptia 

conform careia BCE intentioneaza si este capabila sa isi indeplineasca mandatul 

privind politica monetara, anticipatiile privind preturile sunt bine ancorate. Este 

deosebit de utila comunicarea regulata cu privire la situatia economica evaluata 



de o banca centrala. De asemenea, este esential ca bancile centrale sa manifeste 

o atitudine deschisa si realista cu privire la ceea ce poate si mai ales la ceea ce 

nu poate sa realizeze politica monetara. 

Autodisciplina 

Un angajament ferm in asigurarea transparentei impune autodisciplina 

organelor de decizie in politica monetara. Astfel se asigura consistenta in timp a 

explicatiilor si a deciziilor de politica adoptate. Facilitarea cercetarii amanuntite 

de catre public a actiunilor de politica monetara stimuleaza si mai mult 

organismele decizionale in vederea indeplinirii mandatului lor in cel mai bun 

mod posibil. 

Caracterul predictibil 

BCE face publica strategia de politica monetara si comunica rezultatul 

evaluarii regulate a evolutiilor economice. Aceasta facilitează intelegerea de catre 

piete a modelului sistematic de raspuns al politicii monetare la socurile si evolutiile 

economice, cu masuri de politica monetara mai predictibile pentru piete pe un orizont 

mediu de timp. Asteptările pieței pot fi astfel concepute intr-o maniera mai eficienta 

si mai exactă. 

 

Funcțiile BCE 

1. Emisiunea de monedă 

            Banca Centrală Europeană este singura instituție care are dreptul de a autoriza, 

prin Consiliul Guvernator, emisiunea de moneda in interiorul Uniunii Europene. 

            BCE este organismul care controleaza si monitorizează activitatea privind 

producerea si circulatia bancnotelor si monedelor euro. 

2.Stabilirea și implementarea politicii monetare unice in zona euro  



            In cadrul politicii monetare pe care o promoveaza, BCE dispune de un set 

de instrumente si proceduri specifice: 

• conduce operatiunile de open-market; 

• ofera facilitati de creditare permanente; 

• stabileste regimul rezervelor minime obligatorii pe care bancile trebuie sa le mentina 

in conturi deschise la aceasta. 

Pentru aplicarea operatiunilor de open-market, Eurosistemul dispune de 5 tipuri 

de instrumente: 

• cumparari/vanzari reversibile de active eligibile pentru tranzactionare; 

• tranzactii complete (outright); 

• emitere de certificate de depozit; 

• swap valutar; 

• atragere de depozite la termen. 

            Procedurile utilizate pentru realizarea operatiunilor de politica monetaraale 

Eurosistemului sunt: 

• licitatii standard (in interval de 24 de ore, participanti fiind bancile care indeplinesc 

criteriile de  eligibilitate); 

• licitatii rapide (in interval de 1 oră, număr limitat de participanti); 

• proceduri bilaterale (prin care Eurosistemul iși deruleaza o tranzactie cu una sau mai 

multe banci  fara a apela la licitație). 

Activitatea de refinanțare a Băncii Centrale Europene are la baza câteva 

elemente distincte: 

• politica monetara a Bancii Centrale Europene este transmisa prin intermediul 

institutiilor de credit de pe intreg continentul european;  



• institutiile financiare nu recurg intotdeauna la Banca Centrala Europeana pentru a se 

imprumuta pentru nevoile lor de lichiditate, imprumuturile interbancare fiind mai 

frecvente decat cele de la banca centrala; Banca Centrala Europeana imprumuta 

numai atunci cand sistemul bancar ca intreg duce lipsa de lichiditati; 

• necesarul rezervei minime poate fi modificat de BCE in orice moment, nivelul tinta 

situandu-se intre 1,5% si 2,5% din pasivele bancare relevante (depozite pe termen de 

o zi, depozite cu o scadenta de pana la 2 ani, titluri de credit emise, titluri de credit cu 

scadenta de pana la 2 ani si hartii de valoare);  

• bancile nu trebuie sa indeplineasca necesarul rezervei minime in fiecare zi a 

saptamânii, Banca Centrală Europeană analizand evolutia acestuia ca medie lunara;  

• rezervele detinute la Banca Centrală Europeană aduc un venit mic din dobanda, in 

prezent la o rata echivalenta cu rata dobanzii pentru operatiunile principale de 

refinantare; 

• Banca Centrală Europeană iși realizeaza activitatile de refinanțare prin intermediul 

celor 12 banci centrale nationale care formeaza Eurosistemul, fara a se implica in 

mod direct in tranzactiile de rascumparare.  

3. Monitorizarea operațiunilor de schimb valutar 

• deoarece modificarile cursului de schimb al euro pot influenta stabilitatea 

preturilor in zona, BCE este obligata sa intervina periodic pe pietele valutare; 

• Banca Centrala Europeana elaboreaza si aplica politica privind cursul de schimb 

in zona euro, emite reglementari privind monitorizarea si controlul tranzactiilor 

valutare si al altor operatiuni specifice; 

• de la data de 1 ianuarie 1999,  zona euro menține o politică unică a ratei de schimb 

in relatiile cu terțe valute; 

• politicile de intervenție ale BCE pe pietele valutare au suferit unele ajustari, prin 

comparatie cu cele practicate de bancile centrale inainte de unificarea monetara; 

• Mecanismul Ratelor de Schimb II (ERM II) – marje de fluctuație de +- 15% 



         3   Formele de interventie ale BCE pe piata valutara sunt:  

• interventie verbala, atunci cand oficialii din cadrul ministerelor de finante sau 

bancilor centrale coboara/urca moneda in discursurile lor, prin simpla indicare a 

faptului ca aceasta este supraevaluata sau subevaluata; 

• interventie operationala, prin vanzare/cumparare de moneda de catre banca 

centrala; 

• interventie comuna, atunci cand un grup de state colaboreaza pentru 

reducerea/cresterea valorii unei monede utilizand rezervele lor valutare; 

• interventie sterilizata, care este compensata prin actiuni de politica monetara 

(operatiuni de open-market, tinte de inflatie); banca centrala sterilizeaza 

interventiile sale pentru a nu compromite politica monetara nationala din dorinta 

aprecierii/deprecierii monedei nationale. 

4. Administrarea rezervelor valutare       

• BCE mentine si gestioneaza rezervele valutare care ii sunt transferate atata timp 

cât nu exista transfer de proprietate, activele straine detinute de băncile centrale 

naționale sub control direct si efectiv sunt considerate active de rezervă ale 

fiecareia;   

• celelalte operatiuni cu active de rezerva raman la bancile centrale nationale iar 

tranzactiile statelor membre reflectate in balanta de plati trebuie sa faca subiectul 

aprobarii din partea BCE cu scopul de a asigura corespondenta cu regimul de 

schimb si politicile monetare in Uniunea Europeana; 

• bancile centrale nationale trebuie sa mentina sub control direct si efectiv activele 

de rezerva ramase, pe care le pot utiliza pentru indeplinirea obligatiilor fata de 

organismele financiare internationale; 

• in timp ce rezervele valutare ale BCE se utilizeaza pentru interventii pe pietele 

valutare, rezervele valutare administrate de bancile centrale ale statelor membre 

nu mai servesc unor scopuri de politica valutara. 



          5. Supravegherea sistemelor de plăți in zona euro (TARGET - Sistemul 

transeuropean automat de decontare brută in timp real) TARGET, participanții trimit 

ordinele lor de plata sistemului national de decontare. 

  

BCE, SEBC și Eurosistemul 

 

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. 

Zona euro a luat ființă în luna ianuarie 1999, când responsabilitatea privind 

politica monetară a fost transferată de la băncile centrale naționale din 11 state 

membre la BCE. Grecia a aderat la zona euro în anul 2001, Slovenia în 

anul 2007, Cipru și Malta în anul 2008, Slovacia în anul 2009, Estonia în 

anul 2011, Letonia în anul 2014, iar Lituania în anul 2015. 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. 

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. 

Banca Centrală Europeană 

Temeiul juridic pentru politica monetară unică îl reprezintă Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene și Statutul Sistemului European al Băncilor 

Centrale și al Băncii Centrale Europene. Statutul stabilește atât înființarea 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.ro.html


BCE, cât și a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) la data de 

1 iunie 1998. BCE a fost concepută ca nucleu al Eurosistemului și al SEBC. 

BCE și băncile centrale naționale îndeplinesc împreună atribuțiile care le-au fost 

încredințate. BCE dispune de personalitate juridică în conformitate cu dreptul 

public internațional. 

Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) 

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

membre ale UE, indiferent dacă acestea au adoptat sau nu euro. 

Eurosistemul 

Eurosistemul este alcătuit din BCE și BCN ale statelor care au adoptat euro. 

Eurosistemul și SEBC vor coexista atât timp cât vor exista state membre ale UE 

în afara zonei euro. 

Zona euro 

Zona euro cuprinde țările din UE care au adoptat euro. 

 

Responsabilitate 

BCE este o instituție independentă care dispune de prerogative discreționare în 

ceea ce privește utilizarea instrumentelor sale astfel cum este necesar pentru 

îndeplinirea atribuțiilor și a mandatului său. Asumarea responsabilității 

reprezintă contrapartida necesară a acestei independențe. 

BCE explică cetățenilor UE și reprezentanților aleși ai acestora deciziile pe care 

le adoptă și motivele care stau la baza acestor decizii. Aceștia își pot forma 



astfel o opinie cu privire la performanțele BCE în raport cu obiectivele sale, care 

sunt specificate în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

Supravegherea bancară a BCE și asumarea responsabilității 

Asumarea responsabilității de către BCE pentru atribuțiile sale de supraveghere 

bancară face obiectul unui regim specific prevăzut în Regulamentul privind 

Mecanismul unic de supraveghere (MUS). 

Modul în care trebuie respectate, în practică, cerințele referitoare la asumarea 

răspunderii în materie de supraveghere este detaliat în: 

• Acordul interinstituțional între Parlamentul European și BCE; 

• Memorandumul de înțelegere între Consiliul UE și BCE. 

Sintetizând cele expuse mai sus: 

Banca Centrală Europeană (BCE) este responsabilă pentru politica 

monetară a zonei euro începând cu luna ianuarie 1999, odată cu transferul 

acestei responsabilităţi de la băncile centrale naţionale a 11 state membre UE. 

Doi ani mai târziu (2001), Grecia a adoptat moneda unică, Slovenia în 2007, 

Malta şi Cipru în 2008, Slovacia în 2009, Estonia în 2011, Letonia în 2014, iar 

începând cu data de 1 ianuarie 2015. Lituania este al nouăsprezecelea stat 

membru al zonei euro. Cele 19 state membre au trebuit să îndeplinească 

criteriile de convergenţă, aşa cum vor trebui sa le îndeplinească toate celelalte 

state membre UE înainte de adoptarea euro. 

Baza legală pentru politica monetară unică o constituie. Tratatul privind 

Funcţionarea Uniunii Europene şi  Statutul Sistemului European al Băncilor 

Centrale (SEBC) şi al Băncii Centrale Europene. BCE este centrul 

Eurosistemului şi al SEBC, îndeplinind împreună cu acestea sarcinile ce le-au 

fost atribuite. 

http://www.ecb.europa.eu/euro/changeover/lithuania/html/index.ro.html
http://www.ecb.europa.eu/euro/changeover/lithuania/html/index.ro.html
http://www.ecb.int/ecb/legal/1341/1342/html/index.ro.html
http://www.ecb.int/ecb/legal/1341/1342/html/index.ro.html
http://www.ecb.int/ecb/legal/1341/1343/html/index.en.html
http://www.ecb.int/ecb/legal/1341/1343/html/index.en.html


 Sistemul European al Băncilor Centrale include BCE şi băncile 

centrale naţionale ale statelor membre UE, indiferent dacă acestea au adoptat sau 

nu moneda unică. 

 Eurosistemul include BCE si băncile centrale naţionale ale acelor state 

membre care au adoptat euro. 

 Zona euro este constituită din acele state membre care au adoptat moneda 

euro. 

Obiectivele BCE: 

• obiectivul fundamental al BCE este menţinerea stabilităţii preţurilor 

• fără a duce atingere obiectivului fundamental, SEBC va susţine politicile 

economice generale ale Uniunii Europene în vederea obţinerii unui nivel înalt al 

ocupării forţei de muncă şi al unei creşteri sustenabile neinflaţioniste. 

 

 

Sarcinile de bază ale BCE: 

• definirea şi implementarea politicii monetare pentru zona euro; 

• efectuarea operaţiunilor valutare; 

• deţinerea şi administrarea rezervelor valutare oficiale ale ţărilor din zona euro; 

• promovarea funcţionării în bune condiţii a sistemelor de plăţi. 

 

Alte sarcini ale BCE: 

• BCE are dreptul exclusiv de autorizare a emiterii de bancnote in zona euro; 

• În cooperare cu băncile centrale naţionale, BCE colectează informaţiile statistice 

necesare îndeplinirii sarcinilor sale, fie de la autorităţile naţionale fie direct de la 

agenţii economici; 



• SEBC contribuie la aplicarea adecvată a politicilor elaborate de autorităţile 

competente în domeniul supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit şi al 

stabilităţii sistemului financiar; 

• BCE cooperează cu instituţiile sau organismele comunitare şi cu autorităţile 

competente din statele membre sau din terţe ţări şi cu organizaţiile 

internaţionale, având în vedere sarcinile atribuite Eurosistemului. 

Structurile de conducere ale BCE sunt: Consiliul Guvernatorilor, 

Comitetul Executiv şi Consiliul General. 

Consiliul Guvernatorilor elaborează politica monetară a zonei euro 

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

principalele rate ale dobânzii şi asigurarea rezervelor în cadrul Eurosistemului, 

stabilind totodată orientările necesare pentru implementarea acestora. Consiliul 

Guvernatorilor este alcătuit din cei şase membri ai Comitetului Executiv şi din 

guvernatorii băncilor centrale naţionale din zona euro. 

 Comitetul Executiv este alcătuit din preşedinte, vice-preşedinte şi alţi 

patru membri. 

Comitetul Executiv implementează politica monetară în conformitate cu 

orientările şi deciziile elaborate de Consiliul Guvernatorilor. În acest scop, 

Comitetul Executiv dă instrucţiunile necesare băncilor centrale naţionale. În 

plus, Consiliul Guvernatorilor poate decide delegarea anumitor atribuţii ale sale 

către Comitetul Executiv. 

  Consiliul General este compus din preşedintele şi vice-preşedintele BCE 

şi din guvernatorii băncilor centrale naţionale din cele 27 de state membre UE. 

 

 

 



Consiliul General contribuie la: 

• funcţiile consultative ale BCE; 

• colectarea datelor statistice; 

• pregătirea rapoartelor anuale ale BCE; 

• elaborarea reglementărilor necesare pentru standardizarea înregistrării în 

contabilitate şi a raportării operaţiunilor de către băncile centrale naţionale; 

• adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru stabilirea algoritmului pentru 

subscrierea capitalului BCE, în afara celor deja prevăzute în Tratat; 

• stabilirea condiţiilor de angajare a personalului BCE; 

• pregătirile necesare pentru fixarea irevocabilă a cursurilor de schimb ale 

valutelor statelor membre cu derogare faţă de euro. 

 

 Extinderea epidemiei de coronavirus provoacă tulburări pe piețele 

financiare, fiind așteptate efecte importate asupra economiei mondiale ca urmare 

a măsurilor luate pentru a gestiona criza medicală. 

 La nivel national  efectele unei crize pe plan economic se pot cel mai ușor 

resimți printr-o depreciere a monedei naționale în raport cu euro, evoluție care 

se resimte, imediat, în ratele creditelor bancare, în facturi mai mari la telefonie 

sau utilități, cât și în puterea de cumpărare pentru bunuri precum cele din 

domeniul imobiliar (apartamente, chirii, etc.) sau autoturisme. 

 De asemenea se poate observa ca, mulţi dintre investitorii chestionați pe 

marginea subiectului au semnalat probleme de aprovizionare, potenţialele 

creşteri de preţuri şi accentuarea blocajului financiar, conform unui barometru 

efectuat de compania de consultanţă Frames, citat de Mediafax. 



 ,,Epidemia de Covid-19 reprezintă un test semnificativ pentru economia 

mondială, una care, spre deosebire de episodul SARS, acum este mult mai 

puternic interconectată, cu China drept principal actor pe lanţurile comerciale 

internaţionale. Problemele tot mai mari de aprovizionare, mai ales din China, 

principalul exportator al lumii, fluctuaţiile semnificative ale tarifelor resurselor, 

precum petrol, gaze, cupru etc., sunt elemente de natură să genereze 

perspectivele unei potenţiale crize, accentuată şi de scăderea semnificativă a 

consumului la nivel mondial, principalul motor economic”, afirmă analiştii citați 

de barometrul Frames. 

Turismul și transporturile sunt alte două domenii afectate considerabil ca urmare 

a epidemiei de coronavirus care s-a extins alarmant la nivel global în ultimele 

săptămâni. Cu toate acestea, în cazul în care China reușește să păstreze sub 

control epidemia, iar companiile își vor relua la nivel mondial activitatea la cote 

normale în al doilea trimestru, impactul asupra economiei mondial poate fi 

limitat. 

Fiind o situație în plină evoluție, una rapidă și imprevizibilă, economiștii nu au 

oferit date certe privind efectele exacte care vor fi resimțite în piețele 

financiare. Conform datelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltate 

Economică (OCDE), economia mondială va înregistra cea mai scăzută valoare 

a creșterii economice din 2009. Experții OCDE au revizuit prognoza de 

creștere pentru 2020 la doar 2,4%, față de 2,9% precum arătau datele 

prezentate în noiembrie 2019. 

Datele economice ar putea fi, însă, mai îngrijorătoare în cazul în care 

epidemia se dovedește a fi una de lungă durată ce ar putea căpăta o evoluție 

mai agresivă. În aceste condiții, experții arată că 2020 va înregistra o creștere 

economică de doar 1,5% pe fondul deciziilor companiilor de a suspenda 

activitatea ca urmare a izolării la domiciliu a angajaților. Cele mai recente 



estimări ale Fondului Monetar International (FMI) indică un impact tranzitoriu 

al acestei epidemii asupra evoluției economiei mondiale în 2020 (diminuarea 

ritmului anual de creștere a economiei cu 0,1 puncte procentuale la 3.2%). De 

altfel, indicatorii de încredere din principalele blocuri economice ale lumii au 

evoluat mixt în perioada recentă. 

Într-o primă fază a epidemiei, s-a înregistrat o criză de „cerere" în anumite 

domenii precum transport sau turism, dar și în consum. Mai departe, în funcție 

de evoluția situației, se poate înregistra o criză și pe „ofertă" deoarece activitatea 

a numeroase companii este perturbată. De altfel, deja producători auto sau de 

electronice anunță că vor avea probleme din cauza crizei de componente ca 

urmare a suspendării activității unor fabrici, în special în China. 

Cu toate acestea, efectele se resimt deja în piață financiară, în ciuda asigurărilor 

date de oficiali. 

1.  Se observă că acțiunile pe Bursa de la București au înregistrat pierderi 

însemnate, iar moneda națională a înregistrat un nou minim istoric în raport cu 

euro (4,8184 lei/euro). 

2. Această evoluție neasteptata a fost influențată și de conflictul din 

interiorul OPEC dintre principalii doi producători petrolieri la nivel global, 

Arabia Saudită și Rusia, conflict care a dus la o prăbușire a prețului petrolului. 

Conform datelor publicate pe site-ul Bursei de Valori București, titlurile Petrom 

(SNP) se depreciau, la ora 11.00, cu 12%, acțiunile BRD scădeau cu 7%, iar cele 

ale Romgaz cu peste 5%, aceste acțiuni consemnând cele mai mari deprecieri ca 

valoare.          

Scăderi importante consemnau și ceilalți mari emitenți: Nuclearelectrica -

6%, ALRO -11%, Banca Transilvania -5%, Transgaz -6%. Per total, Bursa de la 

https://romania.europalibera.org/a/pretul-petrolului-a-inregistrat-o-depreciere-record/30477043.html
https://romania.europalibera.org/a/pretul-petrolului-a-inregistrat-o-depreciere-record/30477043.html
https://romania.europalibera.org/a/pretul-petrolului-a-inregistrat-o-depreciere-record/30477043.html
http://www.bvb.ro/


Bucureşti scade cu aproape 10%, doar în dimineața zilei de luni.  

  

        Situația este una similară celei de la nivel global unde Bursa din Sydney a 

închis luni cu o scădere de peste 7%, iar investitorii se așteaptă la o evoluție 

similară și pe principalele burse la nivel mondial din Londra și New York.

 Țările membre ale Uniunii Europene iau în discuție un pachet comun de 

stimulare fiscală pentru a impulsiona economia și a evita o recesiune. 

,,Uniunea Europeană este gată să folosească toate politicile disponibile dacă 

este necesar să ne apărăm creșterea în fața acestor riscuri de depreciere", 

afirma comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, într-o conferință 

comună cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.  

 În acest sens, oficialul de la Bruxelles a apărat posibilitatea utilizării unui 

răspuns fiscal coordonat la nivel de state. 

 O decizie finală privind utilizarea unei asemenea măsuri nu va veni mai 

devreme de 16 martie, când are loc reuniunea statelor membre ale zonei euro.

 Spre comparație, președintele american Donald Trump ia în considerare 

scutirea de taxe pentru companiile aeriene şi de turism, anunță Reuters. Este 

vorba despre amânări fiscale pentru diminuarea daunelor economice, în 

condițiile în care economia mondială a scăzut în ultimele două săptămâni în 

urma crizei generate de epidemia de coronavirus. 

Economiștii au folosit epidemia de SARS din 2003, care a afectat în mult 

mai mică măsură populația, a avut o răspândire limitată la Asia, însă a avut o 

mai mare rată de mortalitate - drept grad de comparație pentru a analiza efectele 

ce ar putea fi înregistrate în prezent.       

 La acea vreme, epidemia a redus creșterea economică a Chinei cu o 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-stimulus/white-house-considers-tax-relief-for-airlines-travel-firms-amid-coronavirus-idUSKBN20T226


valoare estimată între 0,5 și 1% și a afectat economia globală cu o pierdere de 

circa 40 de miliarde de dolari (echivalentul a 0,1% din PIB-ul la nivel mondial), 

conform CNBC.          Doar 

că, atunci, economia Chinei reprezenta doar 4% din cea globală, în timp ce, în 

prezent, este echivalentul a 16,3%. Astfel, dacă epidemia de COVID-19 va avea 

aceleași efecte, atunci ele vor fi resimțite mai dur la nivelul economiei globale. 

În plus, creșterea economică a Chinei este la un nivel mult mai redus decât în 

2003, când Beinjingul venea după ani buni de dezvoltare economică accelerată, 

în timp ce valoarea actuală estimată la 6% este la cel mai mic nivel din 1990. 

Toate aceste date pot fi influențate, de asemenea, și de evoluția epidemiei 

la nivel global, deoarece, în prezent, numărul infectărilor este mai ridicat în state 

precum Italia, Coreea de Sud sau Iran, în timp ce China înregistrează evoluții 

încurajatoare. 

 Toate țările resimt schimbări la nivel economic,  majoritatea companiilor 

mari  au de suferit din cauza  acestui  virus. 

Insă lipsa informațiilor reale și viabile despre situația economiei, în 

anumite state membre, fac ca  oamenii să fie mult mai atenți la cheltuielile de zi 

cu zi care in mod direct afecteaza economia. Și, de aceea , trebuie să intervină si 

BCE și SEBC, împreună cu guvernele pentru a asigura politici robuste care să 

determine ecomnomiile să poată trece cu succes prin această perioadă. 

 

 

 

 



Capitolul 3 

                                    Construcția financiară europeană 

   (Uniunea Economică și Monetară) 

 

3.1. UEM  în viziunea Tratatului privind Uniunea Europeană 

 

Tratatul1 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 

 
1 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 



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 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. 

 

3.2. Fundamentul economic al UEM  

 

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.2 

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. 
 

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



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. 

 

3.3. Fundamentul instituțional al UEM-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 Haan3 au identificat cinci criterii conform cărora este 

 
3 Gormley, L. și de Haan, J. (1996), Deficitul democratic al Băncii Centrale Europene, 21 LERev, p. 97 



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.4 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. 

 
4 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 



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 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. 

 

 

 



    3.4. Bugetul european 2021-2027 și planurile de redresare 

 

Un buget care capacitează redresarea după COVID-19 

 Cadrul financiar multianual 2021-2027 și Next Generation EU 

În urma aprobării de către Parlamentul European la 17 decembrie 2020, 

Consiliul a adoptat Regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual 

(CFM) al UE pentru perioada 2021-2027. 

Regulamentul prevede pentru UE-27 un buget pe termen lung al UE de 1 074,3 

miliarde EUR la prețurile din 2018, inclusiv integrarea Fondului european de 

dezvoltare. Împreună cu instrumentul de redresare Next Generation EU în 

valoare de 750 de miliarde EUR, acest buget va permite UE să asigure în anii 

următori o finanțare fără precedent, în valoare de 1,8 mii de miliarde EUR, 

pentru a sprijini redresarea în urma pandemiei de COVID-19 și prioritățile pe 

termen lung ale UE în diferite domenii de politică. 

Se așteaptă ca majoritatea programelor sectoriale de finanțare ale UE să fie 

adoptate în prima parte a anului 2021, urmând să se aplice retroactiv de la 

începutul anului 2021. 

Pentru punerea în aplicare a instrumentului de redresare Next Generation EU, 

decizia privind resursele proprii ale UE a trebuit să fie aprobată în toate 

statele membre în conformitate cu cerințele lor constituționale. 

Viitorul buget pe termen lung va acoperi șapte domenii de cheltuieli. El va oferi 

cadrul pentru finanțarea a aproape 40 de programe de cheltuieli ale UE în 

următoarea perioadă de șapte ani. 

 



Caracteristici principale 

În viitorul cadru financiar multianual, finanțarea UE va fi direcționată către 

priorități noi și către priorități consolidate, în toate domeniile de politică ale UE, 

inclusiv tranziția verde și cea digitală. Politica de coeziune și politica agricolă 

comună vor continua să beneficieze de o finanțare importantă și vor fi 

modernizate pentru a se asigura contribuția lor optimă la redresarea economică a 

Europei și la obiectivele ecologice și digitale ale UE. 

În total, aproximativ o treime din cheltuielile UE în cadrul bugetului pe termen 

lung vor contribui la domenii de politică noi sau consolidate. Finanțarea în 

cadrul noului instrument de redresare va ajuta statele membre ale UE să combată 

consecințele crizei provocate de COVID-19, consolidând astfel modernizarea și 

reziliența. 

UE va cheltui 132,8 miliarde EUR în domeniul de cheltuieli „piața unică, 

inovare și sectorul digital” și 377,8 miliarde EUR pentru „coeziune, reziliență și 

valori”. Datorită finanțării suplimentare din partea Next Generation EU, aceste 

cuantumuri vor crește la 143,4 miliarde EUR și, respectiv, 1 099,7 miliarde 

EUR, incluzând împrumuturile acordate statelor membre. O altă finanțare de 

356,4 miliarde EUR va fi alocată domeniului resurselor naturale și mediului 

(373,9 miliarde EUR cu contribuția din partea Next Generation EU). 

Cheltuielile în domeniul migrației și al gestionării frontierelor se vor ridica la 

22,7 miliarde EUR în următorii șapte ani, iar 13,2 miliarde EUR vor fi cheltuite 

în domeniile securității și apărării. Finanțarea pentru „vecinătate și întreaga 

lume” se va ridica la 98,4 miliarde EUR. 



Programe noi și programe consolidate 

Pentru a sprijini tranziția digitală, a fost instituit un nou program de finanțare, 

Europa digitală, care să promoveze implementarea și adoptarea la scară largă a 

unor tehnologii digitale esențiale, cum ar fi aplicații de inteligență artificială și 

instrumente de securitate cibernetică de ultimă generație. Componenta digitală a 

Mecanismului pentru interconectarea Europei va beneficia, de asemenea, de o 

majorare importantă a finanțării. 

Noul program „UE pentru sănătate” va oferi o bază solidă pentru acțiunile UE în 

domeniul sănătății ca urmare a lecțiilor învățate pe parcursul pandemiei de 

COVID-19. 

În domeniul cercetării și inovării, programul Orizont Europa va beneficia de o 

majorare semnificativă odată ce finanțarea pe baza Instrumentului de redresare 

al UE va deveni disponibilă. 

De asemenea, sprijinul pentru „migrație și gestionarea frontierelor” a fost 

consolidat în mod considerabil, incluzând o finanțare destinată punerii la 

dispoziția Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, 

până în 2027, a unui număr de până la 10 000 de polițiști de frontieră. În 

domeniul securității și apărării, va fi instituit un nou Fond european de apărare 

pentru a promova competitivitatea, eficiența și capacitatea de inovare ale bazei 

tehnologice, industriale și de apărare a UE. 

De asemenea, vor fi consolidate programele pentru tineri, cum ar fi Erasmus+ și 

Corpul european de solidaritate, preconizându-se că numărul participanților la 

programul Erasmus+ se va tripla în cursul noului cadru financiar multianual. 

Pentru a sprijini cele mai vulnerabile regiuni cu o intensitate ridicată a 

carbonului în tranziția lor către o economie neutră din punct de vedere climatic, 



se creează noul Fond pentru o tranziție justă. Acesta va primi finanțare atât din 

viitorul buget pe termen lung, cât și în cadrul Instrumentului de redresare al UE. 

Se așteaptă ca majoritatea programelor sectoriale de finanțare ale UE să fie 

adoptate în prima parte a anului 2021, urmând să se aplice retroactiv de la 

începutul anului 2021. 

Pentru punerea în aplicare a instrumentului de redresare Next Generation EU, 

Decizia privind resursele proprii ale UE va trebui să fie aprobată în toate statele 

membre în conformitate cu cerințele lor constituționale. În temeiul acestei 

decizii, Comisia va fi autorizată în mod excepțional să împrumute de pe piețele 

de capital un cuantum de până la 750 de miliarde EUR la prețurile din 2018 

pentru a contracara consecințele crizei provocate de COVID-19. 

Cea mai mare parte a acestei finanțări va fi direcționată prin intermediul 

Mecanismului de redresare și reziliență, în valoare de 672,5 miliarde EUR, care 

va sprijini prin granturi și împrumuturi investițiile publice și reformele din 

statele membre, ajutându-le să facă față impactului economic și social al 

pandemiei de COVID-19, precum și dificultăților aferente tranziției verzi și celei 

digitale. 

Undă verde din partea tuturor statelor membre pentru cheltuielile de 

redresare ale UE  

Consiliul a primit notificări formale în legătură cu aprobarea deciziei privind 

resursele proprii din partea tuturor celor 27 de state membre. Întrucât procesele 

naționale de ratificare s-au încheiat, UE poate începe acum să pună la 

dispoziție fonduri în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Cu un 

pachet financiar în valoare de 672,5 miliarde EUR, acest mecanism reprezintă 

elementul central al Next Generation EU, instrumentul UE pentru redresare 

economică în urma pandemiei de COVID-19. 



După adoptarea deciziei privind resursele proprii la 14 decembrie 2020, 

Consiliul UE a finalizat, la 31 mai 2021, lista notificărilor formale primite. 

Pentru ca decizia să intre în vigoare, statele membre au trebuit să o aprobe în 

conformitate cu cerințele lor constituționale. 

 

Astăzi este o zi importantă pentru Uniunea Europeană. Toate cele 27 de state 

membre au notificat Consiliului ratificarea deciziei privind resursele proprii. 

Prin urmare, această decizie intră în vigoare mâine, 1 iunie. Next Generation EU 

începe mâine! Uniunea Europeană poate acum să obțină finanțarea necesară 

pentru redresarea socială și economică a Europei. Guvernele și parlamentele 

naționale din UE-27 au dat dovadă de un puternic spirit de solidaritate și 

responsabilitate. Nu ne putem permite să pierdem mai mult timp. Trebuie să 

asigurăm aprobarea rapidă a primelor planuri de redresare și reziliență până la 

sfârșitul lunii iunie. 

Decizia privind resursele proprii 

Decizia privind resursele proprii împuternicește Comisia Europeană să 

împrumute, în numele UE, până la 750 000 de milioane EUR, la prețurile din 

2018, de pe piețele de capital. Aceasta prevede, de asemenea, majorarea cu 0,6 

puncte procentuale a sumei maxime pe care Uniunea o poate solicita statelor 

membre pentru a-și acoperi obligațiile financiare. 

Majorarea este temporară și se utilizează doar pentru a sprijini redresarea în 

urma consecințelor economice negative ale pandemiei de COVID-19. Aceasta 

va servi drept garanție și va permite obținerea unor condiții mai bune de 

împrumut de pe piață. 



Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) 

Ratificarea deciziei privind resursele proprii a fost o condiție prealabilă pentru a 

putea utiliza Mecanismul de redresare și reziliență. Mecanismul va sprijini 

statele membre în procesul lor de redresare în urma impactului economic și 

social al pandemiei de COVID-19.  

Vor fi disponibile granturi în valoare de 312,5 miliarde EUR și împrumuturi în 

valoare de 360 de miliarde EUR pentru investițiile publice și reformele 

prezentate în planurile naționale de redresare și reziliență întocmite de fiecare 

stat membru. Planurile vor promova tranziția verde și cea digitală, creșterea 

durabilă și reziliența și vor include ținte, obiective de etapă și estimări de 

costuri. 

Încheierea procesului de ratificare permite UE să înceapă să împrumute 

fonduri de pe piețele de capital chiar din luna iunie 2021. O prefinanțare de 

13% din suma totală alocată fiecărui stat membru va fi pusă la dispoziția 

guvernelor naționale după aprobarea planurilor lor de redresare și reziliență. 

După ce guvernele naționale își prezintă planurile, Comisia Europeană trebuie să 

le evalueze în termen de două luni. Consiliul are apoi la dispoziție patru 

săptămâni pentru a aproba fiecare plan prin intermediul unei decizii de punere în 

aplicare. Restul fondurilor vor fi plătite în funcție de îndeplinirea obiectivelor 

de etapă și a țintelor stabilite în planurile naționale de redresare și reziliență. 

Fonduri de redresare ale UE pentru 19 țări din UE 

La 5 octombrie 2021 Malta a primit undă verde în vederea utilizării fondurilor 

de redresare și reziliență ale UE pentru a-și stimula economia și a sprijini 

redresarea în urma pandemiei de COVID-19. 



Până în prezent, au fost adoptate planuri naționale de redresare și reziliență, care 

includ investiții și reforme, pentru 19 țări ale UE. 

Consiliul a adoptat decizia sa de punere în aplicare privind aprobarea planului de 

redresare și reziliență pentru Malta. 

Prin urmare, Malta a primit undă verde în vederea utilizării fondurilor de 

redresare și reziliență ale UE pentru a-și stimula economia și a se redresa în 

urma pandemiei de COVID-19. 

Malta are posibilitatea să semneze un acord de grant cu Comisia și să primească 

o prefinanțare de 13%. 

Consiliul a adoptat a treia serie de decizii de punere în aplicare privind 

aprobarea planurilor naționale de redresare și reziliență, permițând altor două 

țări ale UE – Cehia și Irlanda – să înceapă punerea în aplicare a reformelor și 

realizarea de investiții. 

Cehia are posibilitatea să semneze un acord de grant cu Comisia și să primească 

o prefinanțare de 13%. Irlanda nu a solicitat ca o parte din fondurile sale alocate 

să fie concentrate la începutul perioadei. 

Undă verde pentru fondurile de redresare ale UE acordate altor patru țări 

din UE 

Consiliul a adoptat a doua serie de decizii de punere în aplicare privind 

aprobarea planurilor naționale de redresare și reziliență. 

Alte patru țări din UE – Croația, Cipru, Lituania și Slovenia – au obținut undă 

verde pentru utilizarea fondurilor de redresare și reziliență ale UE pentru a-și 

stimula economiile și pentru a se redresa în urma consecințelor pandemiei de 

COVID-19. 



Adoptarea deciziilor de punere în aplicare ale Consiliului prin care este aprobată 

evaluarea Comisiei a planurilor permite statelor membre să semneze acorduri de 

grant și de împrumut care vor permite o prefinanțare de până la 13%. 

Undă verde pentru primele fonduri de redresare ale UE, care ajung la 12 

țări din UE 

Miniștrii economiei și finanțelor din UE au adoptat prima serie de decizii de 

punere în aplicare ale Consiliului privind aprobarea planurilor naționale de 

redresare și reziliență. 

12 țări ale UE: Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, 

Italia, Letonia, Luxemburgul, Portugalia, Slovacia și Spania au primit undă 

verde în vederea utilizării fondurilor de redresare și reziliență ale UE pentru a-și 

stimula economiile și a remedia consecințele negative ale pandemiei de COVID-

19. 

Adoptarea deciziilor de punere în aplicare ale Consiliului privind aprobarea 

planurilor permite statelor membre să semneze acorduri de grant și de împrumut 

care vor permite o prefinanțare de până la 13%. 

Cu ocazia reuniunii de la Bruxelles a Consiliului European, liderii UE au salutat 

intrarea în vigoare în timp util a Deciziei privind resursele proprii, care a permis 

Comisiei Europene să înceapă să împrumute în scopul de a sprijini o redresare 

incluzivă, precum și tranziția verde și cea digitală. 

Liderii au subliniat importanța punerii în aplicare depline și în timp util a 

planurilor naționale de redresare și reziliență, protejându-se în același timp 

interesele financiare ale Uniunii. De asemenea, aceștia au încurajat Comisia și 

Consiliul să ducă mai departe lucrările în ceea ce privește aprobarea planurilor, 



astfel încât statele membre să poată utiliza pe deplin potențialul finanțării pentru 

redresare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 4 

 Zona Euro 

 

Criterii de convergență 

       A. Evoluția prețurilor 

      Elocvent este art. 140 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și 

în care, alin. (1), prima liniuță, scoate în evidență faptul că realizarea unui grad 

ridicat de stabilitate privind nivelul prețurilor, rezultă dintr-o rată a inflației 

apropiata de rata a cel mult trei state membre care au cele mai bune rezultate în 

materie de stabilitate a prețurilor. Acest criteriu al stabilității prețurilor înseamnă 

că un stat membru  are o stabilitate durabilă a nivelului prețurilor și o rată medie 

a inflației, în cursul unei perioade de un an înaintea examinării, care nu poate 

depăși cu mai mult de 1,5% rata inflației a cel mult trei state membre care au 

înregistrat cele mai bune rezultate în domeniul stabilității prețurilor. Inflația se 

calculează cu ajutorul indicelui prețurilor de consum pe o bază comparabilă, 

ținând seama de diferențele dintre definițiile naționale. 

 Astfel, rata inflației se calculrează pe baza variației înregistrate de ultima 

medie anuală disponibilă a IAPC (index armonizat al prețurilor de consum), 

comparativ cu media anuală anterioară. Iar, media aritmetică neponderată a ratei 



inflației înregistrate în cele trei țări cu cele mai mici rate inflaționiste, stă la baza 

definirii valorii de referință. 

   B. Evoluții fiscale 

 

         Totul pleacă de la înțelegerea necesității existenței caracterului solid al 

finanțelor publice, fără existența unui deficit public excesiv. Ce înseamnă acest 

lucru? Lămuririle vin de la art. 126 ce stabilește procedura aplicabilă deficitelor 

excesive. 

 În cazul în care un stat membru al Uniunii Europene nu îndeplinește 

cerințele în materie de disciplionă fiscală, Comisia Europeană elaborează un 

Raport, mai ales atunci când: 

1. Raportul dintre deficitul public planificat sau real și PIB (produsul 

intern brut) depășește valoarea de referință de 3 % din PIB; 

2. Raportul dintre datoria publică și PIB depășește valoarea de referință 

de 60 % . 

Ce se întâmplă în continuare?  

-Raportul elaborat de Comisia Europeană trebuie să menționeze dacă 

deficitul public depășește cheltuielile publice de investiții și să țină cont și 

de poziția economică și bugetară pe termen mediu a statului respectiv; 

-Mai mult, ca măsuri de prevenire și de precauție,  Comisia Europeană 

poate evidenția în Raport că există un risc de producere a unui deficit public 

excesiv; 

-În ultima etapă, în temeiul art. 126, Consiliul UE, pe baza recomandării 

primite din partea Comisiei Europene, după o evaluare globală și 



multicriterială  a statului membru în cauză, poate hotărî cu o majoritate 

calificată, excluderea respectivului stat. 

În această problemă a convergenței se implică, în mod normal, și Banca 

Centrală Europeană, care analizează preincipalii indicatori ai evoluțiilor fiscale, 

perspectivele și dificultățile cu care se pot confrunta finanțele publice, 

concentrându-se asupra legăturii dintre deficit și evoluția datoriei.     

 C. Evoluția cursului de schimb 

 Statul membru care dorește să intre în Zona Euro trebuie să participe la 

mecanismul cursului de schimb (ERM II, sau MCS II) tiimp de cel puțin 2 ani 

fără devieri semnificative de la cursul central ERM II/MCS II și fără o 

devalorizare a cursului bilateral al propriei monede în raport cu Euro. 

 Criteriul de participare al unui stat la mecanismul cursului de schimb 

(notat deci și ca MCS) din cadrul Sistemului Monetar European (SME) 

evidențiază că acel stat membru s-a încadrat în marjele normale de fluctuație 

prevăzute de MCS II 

În al doilea rând, evaluarea stabilității cursului de schimb în raport cu euro 

pune accentul pe apropierea cursului de schimb de paritatea centrală în cadrul 

MCS II, luând, de asemenea, în considerare factorii care este posibil să fi condus 

la aprecierea monedei naționale, în conformitate cu metoda de abordare adoptată 

în trecut. În acest sens, lățimea benzii (marjei)  de fluctuație în cadrul MCS II nu 

afectează evaluarea criteriului stabilității cursului de schimb.  

În al treilea rând, absența așa-numitor tensiuni grave este, în general, 

abordată prin examinarea gradului de deviere a cursurilor de schimb de la 

paritățile centrale față de euro în cadrul ERM II (MCS II). Aceasta se realizează 

cu ajutorul unor indicatori precum volatilitatea cursului de schimb față de euro, 

diferențialele de dobândă pe termen scurt față de zona euro și evoluția acestora, 



dar și prin analizarea rolului jucat de intervențiile valutare și programele de 

asistență financiară internațională în stabilizarea monedei.  

             D.  Evoluția ratelor dobânzilor pe termen lung 

 Criteriul de convergență al ratelor dobânzilor, prevăzut tot în cadrul 

cunoscutului art. 140 al Tratatului,  înseamnă că statul respectiv a avut o rată a 

dobânzii nominală medie pe termen lung care nu poate depăși mai mult  cu mai 

mult de 2 % pe aceea a cel mult trei state membre care au înregistrat acele bune 

rezultate în stabilitatea prețurilor. 

 Ratele dobânzilor se calculează pe baza obligațiunilor de stat pe termen 

lung sau a unor titluri comparabile. 

 În rest, calculul și semnificația indicatorilor este același ca la primul 

criteriu de convergență. 

 Ceea ce mai interesează foarte mult în îndeplinirea condițiilor de 

convergență este înțelegerea Mecanismului Cursului de Schimb (de fapt, MCS 

II). 

 Scopul mecanismului Cursului de Schimb este de a demonstra că 

economia unei țări poate funcționa în mod corespunzător, fîră a se recurge la 

fluctuații monetare excesive. Atunci când o țară din afara Zonei Euro intră în 

MCS II, moneda sa națională este legată de moneda Euro la un curs central 

stabilit de comun acord cu Statele Membre din Zona Euro, cu țările din afara 

acestei zone, care participă deja la MCS II și, lucru foarte important, cu Banca 

Centrală Europeană, dar cu implicarea Comisiei Europene 

(www.consilium.europa.eu).   

 Apoi, în etapa următoare, este permisă o fluctuație monetară în limita 

standard de 15 %, jocul efectuându-se peste sau subacest curs de schimb 

http://www.consilium.europa.eu/


central convenit. Lucru bine de precizat și de înțeles: participarea la MCS II este 

voluntară, dar reprezintă un pas absolut obligatoriu către aderarea la Zona Euro. 

 De asemenea, statele care doresc să adere la Mecanismul Cursului de 

Schimb II au, de asemenea, obligația prealabilă de a iniția o cooperare strânsă 

Mecanismul de Unic de Supraveghere al Băncii C entrale Europene (BCE) și de 

a pune în aplicare angajamente specifice în materie de politici, monetare cu 

precădere. 

  Mai trebuie prezentat un aspect deloc de neglijat: candidații pentru 

aderarea la Zona Euro trebuie, de asemenea, să se asigure că legislația lor 

națională este compatibilă cu Tratatul și cu Statutul Sistemului European al 

Băncilor Centrale (SEBC), dar și al Băncii Centrale Europene (BCE). 

 Adică, trebuie să vorbim și despre convergența juridică. 

 Concluzionând, putem puncta următoarele idei: 

   Aceste criterii si condiții juridice, economice, convenite prin Tratatul de la 

Maastricht in anul 1992 sunt verificate iar decizia finală privind aderarea este 

luată de Consiliul Uniunii Europene. 

   In prezent, zona euro cuprinde 19 state membre. Danemarca are clauză de 

neparticipare (opt-out). 

     Pe teritoriul Europei (ca spatiu geo-politic) statele s-au grupat functie de 

interesele politice si economice, după cum urmează: 

- State membre fondatoare adevarati piloni de baza a UE cu economii 

dezvoltate: Germania, Franta, Italia, Spania, Belgia etc. 

- Marea Britanie a fost membru fondator cu o economie dezvoltată care in 

prezent, prin procesul cunoscut ca Brexit, a părăsit Uniunea Europeană. 



- State ca Elveția, Norvegia cu economii dezvoltate care sunt reticente la 

politica Consiliului Europei si refuză intrarea in UE, păstrându-și 

monedele nationale puternice si apărându-si interesele economice. Elvetia 

are un  sistem bancar dezvoltat – francul elvețian. 

- State membre ale Uniunii Europene sau Non-UE, care  au adoptat moneda 

euro sau si-au pastrat monede nationala, dar care fac parte din spațiul 

Schengen, sau SEE. Aceste state beneficiaza de libera circulatie a 

mărfurilor si persoanelor la frontiere. 

- State membre UE dar care nu au fost acceptate in spațiul Schengen 

(Bulgaria si Romania). 

- Țări membre UE care amana adoptarea monedei europene deoarece au o 

economie in tranzitie si schimbarea ar putea să-i destabilizeze economic  

(România, Bulgaria , Croația). 

- O alta categorie o reprezinta state ca Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia 

cunoscute ca ”GRUPUL DE LA VIȘEGRAD”. Țări cu legături istorice  

(datate in secolul XIV-lea), care au luat pozitie impotriva politicii 

Bruxelles-lui considerând ca este nevoie de un nou proiect si că UE ar 

trebui sa fie  o alianță a națiunilor libere nu un nou „imperiu”.  

- Grupul de Visegrad intenționa să creeze o bancă europeană ceea ce ar 

dauna intereselor Uniunii Europene (respectiv F.M.I) 

- Din spatiul european mai fac parte tarile  aspirante la statul de membru al 

Uniunii Europene, dar care nu indeplinesc conditiile. 

- Turcia – stat cu o democratie ambigua 

- Ucraina – probleme economice si sociale 

- Republica  Moldova – stat sub influența Rusiei, totuși,  si mari probleme 

economice. 

- Având in vedere cele sus-mentionate Uniunea Europeana se confrunta cu 

mari probleme ve trebuie urgent depășite, pentru a . 



   Problemele principale ale Uniunii Europene sunt: 

- Lipsa de consens in luarea deciziilor la nivel macro. 

- In cadrul statelor membre exista interese economice si politice diametral 

opuse. 

- State mai dezvoltate se impun in detrimentul celorlalte mai slabe. 

- Liderii ca Merkel, Jean Claude Juncker discutau despre o Europa cu ‚doua 

viteze” (unele state membre sa avanseze fata de celelalte in anumite 

domenii). 

- Criteriile si conditiile de acordare a fondurilor europene. 

- Problema migranților. 

- Discriminarea cetatenilor europeni din tarile estice privind plata si accesul 

pe piata muncii a tarilor dezvoltate(Germania, Anglia, Franta etc). 

- Influenta liderilor europeni asupra F.M.I in acordarea imprumuturilor 

Acestea sunt o parte din motivele pentru care există reținere privind 

globalizarea. 

Intr-o Europă unită cu un cadru legislativ care să țină cont de 

multiculturalism, transparența, egalitate de șanse ar avea un efect benefic. 

 

AVANTAJELE ADOPTARII MONEDE EURO DE TOATE TARILE 

UE ȘI NON-UE 

   Aceasta situație ar fi ideala pentru o Europa Unita economica. 

- UE ar juca un rol mult mai important in economia mondială. 

- Piețele financiare ar fi mult mai bine integrate. 

- Banca Centrală Europeană ar fi mult mai bine consolidata. 

- O stabilitate economică mai mare a țărilor membre. 



- Posibilitatea guvernelor de a-si face planuri de viitor mult mai sigure si 

realizabile. 

- Dezvoltarea comerțului online, adoptarea monedei de către toate țările ar 

putea crea o piață unica mult mai funcțională. 

- Piața zonei Euro ar fi mult mai atractivă pentru alte țări terțe si ar incuraja 

comertul si investitiile. 

- Stabilitatea economica a tarilor zonei Euro le-ar proteja de ‚șocurile” 

externe (ex. Creșterea prețului la petrol). 

Moneda Euro este prncipalul mecanism care sporește avantajele ale politicii 

comerciale si ale cooperării politice, dar având la bază politica monetară și 

financiară, deopotrivă. 

 Dar, întregul mecanism al Zonei Euro depinde atât de factori interni, cât și 

de factori externi. Iar acești din urmă factori sunt de natură a nu indluența direct 

politicile monetare și financiare. 

În ceea ce privește statele membre ale Uniunii Europene, cetățenii 

acestora au dreptul la libera circulație, acesta fiind printre primele drepturi 

recunoscute la nivel comunitar. Deși reglementările inițiale se refereau doar 

la persoanele ce desfășurau o anumită activitate economică, prin Actul Unic 

European s-a extins dreptul de rezidență, acesta incluzând în prezent toți 

cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, independent de desfășurarea 

unei anumite activități economice. 

Întrucât mijloacele legale pentru a ajunge pe teritoriul european 

sunt insuficiente în raport cu numărul mare de emigranţi, singura lor opțiune 

o reprezintă varianta ilegală, utilizând diferite moduri de operare, precum 

trecerea ilegală a frontierei, ascunderea în diverse mijloace de transport, 

utilizarea de documente false sau chiar impersonificarea. Dintre toate aceste 

moduri de operare, trecerea ilegală a frontierei se situează pe primul loc în 



opţiunile migranţilor, în primul rând datorită costului relativ scăzut, iar în al 

doilea rând datorită ofertei existente pe piaţa traficului de migranţi.  

Statele care asigură frontiera externă a Uniunii Europene s-au găsit 

astfel în faţa unui fenomen fără precedent, greu de controlat, întrucât reţelele 

de migraţie au găsit punctele slabe ale frontierelor externe ale Uniunii 

Europene, pe care au ştiut să le speculeze.  

Datorită flexibilităţii lor, reţelele de trafic de migranţi au reuşit 

identificarea vulnerabilităţilor la diferitele sectoare de frontieră externă, iar 

răspunsul autorităţilor, în termeni de promptitudine şi volum, nu a fost 

întotdeauna pe măsura riscului identificat. Reorganizarea rapidă a fluxului 

migraţionist dovedeşte încă o dată că rutele migraţioniste nu reprezintă o 

constantă rigidă, ci un factor maleabil, capabil a se adapta noilor realităţi.  

Din pricina numeroaselor conflicte și a situației politice din Africa 

de Nord și din Orientul Mijlociu, fenomenul migraționist din regiune s-a 

amplificat, astfel că anul 2014, anul de început al crizei emigranților, anunța 

un val enorm de emigranți din zona Orientului Mijlociu, puternic devastat de 

război. Tulburările din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, inclusiv Siria, 

Irak, Afganistan şi regiunea Sahel, au determinat deplasarea masivă a 

populaţiei la nivel local în interiorul ţărilor afectate, în ţările vecine, precum 

şi trimiterea de valuri uriaşe de refugiaţi în Europa. Conform fig.1, cea mai 

căutată țară este Germania, urmată de Suedia și Italia, iar refugiații cei mai 

mulți provin din Siria și Eritrea. 

Creșterea bruscă a numărului de persoane obligate să își 

părăsească locuințele și să caute refugiu pentru a scăpa de violențe este un 

test pentru Uniunea Europeană. Agenda europeană privind migrația arată că 

fenomenul trebuie gestionat printr-o abordare complexă. 

Previziunile nu au fost, însă, nici pe departe apropiate de realitatea 

cruntă, astfel că s-au înregistrat câteva milioane de refugiați, solicitanți de 

azil, care au luat calea Europei în căutarea păcii și a unei vieți mai bune, 



fiind încurajați de politica porților deschise practicată de către cancelarul 

german Angela Merkel, precum și a surpasării reglementărilor Uniunii 

Europene în ceea ce privește azilul de către statul german. 

Conform unor statistici, până la sfârşitul anului 2015, în lume, au 

fost dislocate din casele lor, ca urmare a persecuţiei, conflictelor, diferitelor 

forme de violenţă sau a încălcărilor drepturilor omului, 65,3 milioane de 

persoane5.Numărul persoanelor strămutate este uimitor, indicând o suferinţă 

umană severă. Din nefericire, deplasările mari de oameni din cauza 

războaielor şi a catastrofelor naturale se întâmplă frecvent în diferite părţi 

ale lumii 

În prezent în Uniunea Europeană există peste 15 milioane de 

musulmani, iar în unele zone din Germania numărul refugiaților depășește 

40% din populația totală. Germania a primit până acum mai bine de un 

milion de refugiați, iar aplicațiile  lor pentru azil ar trebui să fie procesate 

cât mai rapid. În contextual acesta, legislația în ceea ce privește acordarea 

azilului s-a modificat pe fondul protestelor și presiunilor guvernului.  

În prezent, în Germania se află peste 1 milion de refugiați din 

statele afectate. După cum se observă din fig. 2, Germania a procesat peste 

200 000 de cereri de azil, aproape o treime din totalul cererilor înregistrate 

la nivelul Uniunii Europene (aproximativ 625 000 de cereri).  

În Germania, cancelarul Angela Merkel a susținut impunerea unor 

cote de refugiați pentru fiecare țară în parte și a promovat o colaborare cu 

Turcia pentru gestionarea fluxului de emigranți, care presupunea semnarea 

unui acord între cele două state cu scopul de a atenua criza pentru unele 

state precum Germania sau Grecia. În condițiile în care presiunile interne 

asupra sa erau imense, cancelarul german Angela Merkel a considerat 

colaborarea cu Turcia ca o soluție viabilă la criza refugiaților.  

 
5 Raportul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, 2016. 



Inițial, planul susținut de cancelarul german Angela Merkel a fost 

de a înființa mari puncte de primire în țările de graniță, respectiv Grecia și 

Italia. Punctele de primire urmau să se prezinte sub forma unor puncte de 

înregistrare, de unde refugiații ar fi fost ulterior redistribuiți pe continental 

european. 

Astfel, emigranții puteau să fie opriți la granițele externe ale 

Uniunii Europene, fără pericolul închiderii granițelor în anumite state care 

refuzau să primească emigranții și fără a periclita libera circulație în spațiul 

Schengen. În ciuda planului Angelei Merkel, nu s-a înregistrat o diminuare a 

valurilor migratorii pentru Germania, în condițiile în care Grecia, care deja 

se confruntacu alte probleme interne, nu a reușit să susțină aranjamentul 

cancelarului german.  

În Germania, protestele nemților, presunile din partea partidului 

german Uniunea Creștin-Democrată și scăderea popularității sale, au 

determinat-o pe Angela Merkel să anunțe reducerea numărului maxim de 

refugiați acceptați de către Germania, ulterior atingerii cifrei de un milion de 

refugiați care fuseseră deja primiți. 

În ciuda numărului foarte mare al refugiaților, cancelarul german 

Angela Merkel a refuzat să închidă granițele țării, considerând că situația 

poate fi gestionată. Miza acesteia a fost acordul pe care dorea să îl semneze 

cu Turcia, acord care după semnare a redus numărul refugiaților sosiți în 

Germania. Conform politicilor sociale germane, refugiații sosiți în Germania 

sunt motivați să se integreze rapid și să rămână în Germania, iar noua lor 

viață în noua țară pornește din centrele de primire improvizate pentru 

aceștia.  

Refugiații cu perspective de a rămâne în Germania ar trebui ca în 

trei luni să fie mutați în locuințele sociale oferite de comunitatea germană. 

În realitate însă, construirea locuințelor sociale ia mult timp, astfel șederea 

provizorie a refugiaților în centrele de primire inițiale se poate prelungi.  



Eforturile municipalităților se îndreaptă spre continuarea educației 

copiilor refugiaților și găsirea rapidă a unui loc de muncă pentru adulți. 

Imaginea integrării refugiaților este departe de perfecțiune, în condițiile în 

care procedura de azil este greoaie și durează mult prea mult.  

Numărul fără precedent de refugiați a indus un climat general de 

nelinişte, mai ales în condițiile în care multe dintre țările tranzitate de aceste 

persoane nu s-au confruntat niciodată cu un fenomen migraționist de o 

asemenea amploare. Sunt oarecum justificate măsurile drastice, care au ca 

scop securizarea granițelor, fără a se urmări neaparat identificarea unor 

soluții în ceea ce privește problemele existente.  

Numărul mare de migranți a creat o stare de anxietate generală în 

țări precum Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia și Slovenia, dar și în Bulgaria 

și România, state care deși nu sunt membre ale spațiului Schengen, se 

învecinează cu state tranzitate de migranți. În anul 2015, odată cu 

intensificarea crizei migranţilor de-a lungul rutei balcanice, grupul de la 

Vişegrád (format din Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia), aproape inactiv 

ulterior integrării țărilor sale membre în structurile euro-atlantice, se 

trezeşte.  

Astfel, sub impulsul liderul de la Budapesta, Viktor Orbán, grupul 

Vişegrad se mobilizează pentru a ajuta Ungaria să-şi protejeze graniţa. În 

consecință este ridicat un gard la frontieră, iar patrule ale grupului 

monitorizează gardul și statele membre refuză cotele de migranţi stabilite. 

Măsura luată de Ungaria, dar și de alte state din spațiul Schengen, de 

închidere a granițelor nu a reușit să oprească emigranții care își croiau 

drumul spre Europa Vestică prin Marea Mediterană. 

O măsură controversată și discutată în spațiul public europeana 

fost cea care s-a soldat cu ridicarea de garduri la granițele naționale. În 

paralel șapte state membre ale Uniunii Europene (Belgia, Danemarca, 

Germania, Ungaria, Austria, Slovenia și Suedia) au reintrodus controalele la 



granițele naționale. Închiderea granițelor în cadrul spațiului Schengen se 

constituie ca un semnal îngrijorătoral diviziunii alimentate de criza 

refugiaților. 

 

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 ani6, 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 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.  

 

 
6 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 



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 nativii7.  

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.  
 

7 Kerr S. P., Kerr W.R. (2011), Economic Impacts of Immigration: A Survey, Harvard Business School. 



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.  

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 ş i 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 

acte violente pe teritoriul UE. Totodată se estimează că aceste acte violente 

și atacuri teroriste se vor intensifica8. 

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 UE9.  

 

 
8 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. 

9Analiza 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 anti-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolul 5 

România și aderarea la Zona Euro 

 Pentru a vedea care sunt șansele, sau mai bine zis, ce trebuie făcut ca 

România să adere la moneda unică, orizont 2024, este necesar sa prezentăm, pe 

scurt și situația vecinilor noștri de la sud, cei cu care suntem mereu comparați și 

cu care suntem în coda clasamentelor europene la cei mai importanți indicatori. 

 De mai multă vreme, Bulgaria și România merg totuși cu viteze diferite în 

cadrul sistemului comunitar european. Acest lucru a devenit evident și acum 

când este vorba despre aderarea la Zona Euro. Sofia se poate considera aproape 

inclusă în Zona Euro reușind, în ultimii 10 ani să îndeplinească toate criteriile 

de aderare la moneda unică. 

Totul este ca țările candidate la aderarea la Zona Euro să aibă ca etapă 

premergătoare obligatorie prezența în mecanismul ratelor de schimb (actualul 

ERM II). 

Ultimile analize și realități în domeniu arată că România este cea mai 

puțin pregătită țară, dintre cele șapte candidate, să intre în acest spațiu. Întrucât 

vorbim de o politică economică, aceasta depinde de voința clasei politice din 

țara respectivă, mai precis de puterea legislativă și cea executivă. În țara noastră, 

politicile macroeconomice imprudente din ultima vreme, coroborate cu slaba 

voință politică în acest sens, au condus și conduc la situația aceasta nedorită de a 

priviri ca un obiectiv îndepărtat aderarea la moneda unică europeană. 

Pentru statele din Uniunea Europeană care nu au aderat încă la Zona Euro: 

Bulgaria, Cehia, Croația, Polonia, România, Suedia, Ungaria, drumul spre acest 

deziderat este unul mult mai anevoios decât cel parcurs de celelalte 19 state din 



Uniunea Monetară, mai ales din cauza provocărilor tot mai dese și mai 

complexe din partea mediului natural, dar și al celui de business. 

  

 

În cel mai recent Raport al Comisiei Europene, din 2018, România apărea 

ca fiind statul cu celke mai slabe șanse de a adera la Zona Euro dintre cele 

șapte state candidate. Toate celelalte șase state erau mai bine pregătite decât 

România, iar șefi de pluton erau Bulgaria, alături de Suedia și Croația, țări care 

îndeplineau trei din patru criterii. Acest lucru în condițiile în care România a 

îndeplinit criteriile formale pentru aderare în 2014 și 2015, iar în prezent 

orizontul pentru aderare este pentru 2024-2026. 

România mai are de îndeplinit, în plus și criteriul convergenței reale, care ia 

în calcul atât convergența pensiilor cât și pe cea a salariilor. Potrivit unui 

document al Comisiei Naționale de Prognoză, din 2018, dacă România ar crește 

în medie cu 5% pe an (în mod sustenabil), ar putea ajunge din urmă media zonei 

euro în 16 ani, nivelul de 75% din media zonei euro ar putea atinge în 6 ani 

(2024), 70% din media zonei euro ar putea atinge în 4 ani (2022). 

Dar, așa după cum opina un cunoscut economist bulgar, Georgi Angelov, 

criteriul convergenței reale nu poate fi considerat totuși un criteriu semnificativ. 

Se dădea exemplul Bulgariei, firesc, că dacă se ajunge să se trăiască ca în 

Germania, pe baza convergenței reale, atunci  de ce mai trebuie Euro? 

Pe de altă parte, aderarea la Zona euro ar pune țara membră pe harta 

destinațiilor pentru investitori și va aduce, printre altele și acces mai ușor la 

finanțare pentru companii.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip078_en.pdf
http://www.cnp.ro/user/repository/Comisia_nationala_euro/prezentare_12_04_2018.pdf
http://www.cnp.ro/user/repository/Comisia_nationala_euro/prezentare_12_04_2018.pdf


Totuși, perspectivele unei aderări la zona euro par îndepărtate, iar 

procesul, unul de durată. 

• Acest capitol va fi completat și updatat în urma discuțiilor și 

intervențiilor masteranzilor. 
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