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Unele considerațiuni

• Criza globală a afectat nu doar mecanismele de guvernanță economică ci și 
suveranitatea statală și echilibrele de putere între statele membre ale UE (stau 
mărturie unele spețe de pe agenda CEJ, criza datoriei suverane; erodarea 
fundamentelor statului bunăstării); 

• Criza a arătat clar că țările din UE, în special cele din zona euro, sunt atât de 
interconectate încât nu pot progresa decât împreună;

• Integrarea monetară este un capitol aparte al „poveștii„ integrării europene;
• Cu strânsă conexiune cu UEM s-a vorbit de unele capitulări;
• A fost necesară gestionarea timpului și a spațiului comunitar. Până în 2020, vom 

avea o întreagă generație de tineri adulți care nu vor fi cunoscut altă monedă națională, 
în afară de euro;

• Și integrarea monetară trebuie tratată în logica „proces progresiv și ireversibil„;

• S-a plecat de la premisa că „Pentru a menține în Europa un mediu favorabil creșterii și
locurilor de muncă, este esențială o Uniune Economică și Monetară funcțională și o monedă euro
puternică și stabilă„.

• Uniunea Economică și Monetară este un termen generic care face referire la mai
multe politici diferite menite să promoveze creșterea în UE și să mențină puterea
și stabilitatea euro.



Ce bine ar fi fost dacă!

• Pentru că a fost un experiment original UEM ar fi fost bine să fi fost unul 
perfect de la început; (Begg et al. 1998). Faptul că nu a fost a condus la:

• Pierdere de bunăstare

• Șomaj 

• Falimente 

• Evoluții politice neașteptate

• S-ar fi dar prioritate raționalității economice și nu compromisurilor prevalent 
politice;

• Ar fi fost pusă în centrul preocupărilor convergența reală nu cea nominală;

• Nu s-ar fi considerat multă vreme că sigurul rol al băncilor centrale este „să 
asigure stabilitatea prețurilor„;

• S-ar fi luat în considerare și obiectivul BC de a asigura „stabilitatea 
financiară„;



Păcate originare 

• Lipsa  de ancore funcționale cu care să se facă față instabilității financiare; Au fost 
exprimate temeri de tipul..

• În eventualitatea unei creșteri semnificative a cererii de lichiditate, BCE se poate dovedi incapabilă să ofere rapid o 
astfel de lichiditate;

• UEM se poate dovedi inaptă să facă față efectiv unor situații de insolvență a unor mari instituții financiare – fie 
închizțându-le fie folosind banii publici pentru recapitalizarea lor – ceea ce face ca astfel de turbulențe să se 
transmită la nivelul întregii zone uro; 

• Un sistem de plăți la nivelul întregului SME – TARGET – poate să nu funcționeze ceea ce face ca pentru tranzacții să 
se apeleze la sisteme de plăți private mai fragile; 

• Deficitul de transparență la nivelul BCE;
• Problema arzătoare a coordonării;
• Disciplina fiscală;
• Dominația politicului; 
• Transpunerea teoriei în practică;

• Transluciditatea relației dintre politica monetară și cea fiscală;

• Ce ne-a scăpat? Spre exemplu, ar trebui să ne preocupe faptul că BCE este nepregătită 
pentru a face față crizei finaciare.

• Ce progrese au fost făcute în domeniile care s-au dovedit a fi incomplete? 

• Suntem satisfăcuți de aceste progrese?



Avantajele UEM și ale monedei unice

• UEM are ca scop să ofere un mediu economic stabil și favorabil creșterii 
pentru zona euro și piața unică, una dintre priorități fiind menținerea unei 
monede puternice și stabile; 

• UEM dispune de mecanisme menite a garanta stabilitatea prețurilor; 

• UEM are ca deziderat susținerea creșterii economice;

• Facilitează o serie de aspecte practice pentru cetățenii europeni;

• Moneda unică este avantajoasă pentru mediul de afaceri; 

• UEM repoziționează UE ca actor economic global; 



Principalii actori ai jocului „guvernanței economice„ în plan monetar

• Comisia Europeană
• Elaborează previziuni macreconomice și monitrizează un set de indicatori economici;

• Evaluează situația economică din SM și face recomandări CM;

• Consiliul European;

• Summit-ul zonei Euro. De cel puțin două ori pe an, șefii de stat sau de guvern ai țărilor din zona 
euro se reunesc pentru a coordona guvernanța la nivelul zonei euro;

• ECOFIN;

• EUROGRUP-UL;

• Parlamentul European; Exercită în co-decizie cu CM funcția legislativă și pe cea de control 
democratic asupra funcționării UEM;

• Guvernele naționale; 

• BCE.



Succese majore ale primilor ani de funcționare a UEM

• Politica monetară comună a contribuit la stabilitatea așteptărilor inflaționiste pe termen 
lung; 

• Armonizarea politicilor fiscale a sprijinit stabilitatea macroeconomică; 

• UEM a mărit viteza și a adâncit profunzimea integrării economice; 

• Euro a acționat ca un catalizator puternic al integrării piețelor finaciare; 

• UEM a contribuit la îmbunătățirea reacției zonei euro față de evoluțiile economice externe 
adverse; 

• UEM a generat semnificative beneficii pentru statele membre angrenate în procesul de recuperare 
a decalajelor (catching-up process).

• Euro s-a plasat ferm pe pozitia de a doua valută la nivel internațional; 

• Zona euro a devenit unul dintre polii de stabilitate pentru Europa dar și pentru economia globală; 

• Zona euro a dezvoltat o sănătoasă structură de guvernanță economică; 

• Eurogroup -ul s-a constituit într-un forum esențial al miniștrilor de finanțe din zona euro în care 
pot fi atacate aspecte sensibile care merg mai departe de prevederile Tratatelor cu privire la 
aspectele conexe cu supravegherea și coordonarea;

• Crearea a peste 16 milioane de locuri de muncă doar în primul deceniu de funcționare a UEM; 



Provocări rămase de gestionat

• La început în jur de 2 % pe an și apoi chiar  negativă creșterea economică potențială 
s-a situat la un nivel foarte scăzut;

• S-au menținut permanent diferențe substanțiale între SM în materie de inflație și 
de costuri unitare ale forței de muncă; 

• Lipsa unei strategii internaționale clare și faptul că UE nu vorbește pe o singură voce în forurile 
internaționale generează costuri de oportunitate pentru zona euro într-o lume tot mai globalizată;

• Imaginea publică a euro n reflectă pe deplin performanțele economice ridicate ale 
UEM;

• Rămân de administrat o serie de provocări cum ar fi:

• (a) manifestarea concretă a potențialului ridicat de creștere și salvgardarea și 
creșterea bunăstării cetățenilor din zona euro;

• (b) asigurarea unei riguroase capacități de ajustare pe măsură ce la UEM aderă noi 
membri; 

• (c) protejarea cu succes a intereselor statelor participante la zona euro la nivel 
internațional.



Câteva concluzii

• UEM rămâne un vector referențial al integării economice la nivel european. Deși obiectivele 
și acumulările sale sunt prevalent economice, UEM nu a fost nicioadă doar un proiect economic. 
Încă de la debutul său, UEM a fost concepută ca un pas esențial pentru întregul proces de 
integrare europeană. Acest role a devenit și mai evident după ce UE a ajuns la 28 de SM, din care 
multe se pregătesc să adere la zona euro. Perspectiva aderării la zona euro a devenit un vector 
principal pentru ca aceste state să dorească convergența cu standardele UE. 

• O funcționare fără cusur a UEM se poate dovedi un activ al întregului proces de integrare 
europeană. Acesta rămâne un truism chiar dacă nu toate statele membre ale UE vor deven 
membre ale UEM. O economie înfloritoare a statelor membre ale UEM poate contribui la 
bunăstare și dinamisc macro și microeconomic la nivelul întregii UE. Acest rezultat poate 
consolida sprijinul public pentru integrarea europeană, atât în interiorul cât și în exteriorul său.

• O UEM puternică poate contribui la plusul de leadership al UE la nivelul economiei 
globale.  O zonă euro funcțională și generatoare de prosperitate poate pune bazele unui rol în 
creștere al UEM la nivel extern, atât în sfera macroeconomică cât și în ce privește supravegherea 
și reglementarea financiară globală. Dovedind că are capabilitatea de a întări rolul extern al zonei 
euro și de a asuma responsabilități ferme la nivel global, UEM poate deveni un exemplu de 
urmat și pentru alte domenii ale integrării în care UE aspiră să dobândească un rol global 
important (dezvoltare durabilă; ajutor pentru dezvoltare; politică comercială; concurență, 
drepturile omului). 



Cont. 

• Țările aflate într-un sistem economic interdependent, cum este zona 
euro, nu pot permite acumularea la nesfârșit a deficitelor și datoriei. 

• Divergențele economice dintre țările UE cu privire la creștere și 
competitivitate nu pot fi lăsate necorectate. 

• Uniunea monetară nu poate funcționa în absența unei uniuni 
economice mai profunde, care necesită o mai mare integrare politică.



Către o UEM aprofundată și mai corectă

• Comisia a publicat în 2012 Proiectul pentru o Uniune Economică și 
Monetară profundă și veritabilă.

• Documentul indică ce se poate face pentru a consolida Uniunea Economică și 
Monetară în anii următori și propune un calendar pentru realizarea de 
reforme;

• Soluția este integrarea mai rapidă și mai profundă a țărilor din zona euro, 
lăsând și altor state posibilitatea de a participa în viitor, dacă își doresc acest 
lucru; 

• Principalii vectori ai reformei: 
• O uniune abancară; 

• O uniune economică mai profundă;

• O uniune bugetară;


