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TRATATUL DE LA MAASTRICHT-

DECEMBRIE 1991-A STABILIT 

CRITERIILE DE CONVERGENTA SI 

DATA DE 1 IANUARIE 1999 PENTRU 

INSTITUIREA EURO

BAZELE  UNIUNII ECONOMICE SI MONETARE

1 IANUARIE 1999-

1 IUNIE 2002 AU 

COEXISTAT 

MONEDELE 

NATIONALE SI 

EURO LA UN CURS 

INGHETAT

1 IIUNE 2002 EURO 

A DEVENIT MONEDA 

EFECTIVA PENTRU 

CELE 12 STATE; 

MONEDELE 

NATIONALE AU IESIT 

DIN CIRCULATIE



S-AU FABRICAT

15 MILIARDE

DE BANCNOTE

SI 51 MILIARDE

DE MONEDE

- 218.000 

Banci si oficii

postale

- 2,8 milioane

magazine

- 302 milioane

persoane fizice



MECANISMUL CURSULUI DE SCHIMB (EXCHANGE 

RATE MECHANISM) ERM-2 – instrument flexibil al 

realizării convergenţei

Înaintea aderării la Uniunea monetară, candidaţii trebuie să treacă în ultimii

doi ani la Mecanismul Cursurilor de Schimb (ERM-2). În principiu acest sistem

nu este o simplă “antecameră” la EURO, ci un cadru al sistemului monetar

care facilitează atingerea câtorva obiective:

 (1) înlesneşte convergenţa nominală (către atingerea criteriilor de la 

Maastricht)

 (2) constituie un test privind stabilitatea cursului de schimb

 (3) dă siguranţa că ţara respectivă intră în zona euro la un curs de schimb 

adecvat (real)

 (4) pregăteşte băncile centrale ale ţărilor candidate să opereze ca membri 

ai Sistemului Băncilor Centrale Europene





Succesul euro: Marul discordiei

 Anul 2003 găseşte EURO în postura de a doua monedă a lumii 

într-un context macroeconomic extrem de dificil. Adoptată 

rapid ca monedă de împrumut pe pieţele financiare şi intrând în 

rezervele oficiale ale băncilor centrale asiatice, moneda EURO a 

marginalizat monede altădată extrem de importante cum ar fi 

lira sterlină, francul elveţian sau yenul. Peisajul monetar 

tripolar (dolar-marcă-yen) caracteristic pentru ultimele decenii 

s-a transformat brusc într-unul bipolar (dolar-EURO) care 

asigură 80% din operaţiunile internaţionale.

 Forţa dolarului vine din acceptarea sa universală şi mai puţin

din constanţa cursului de schimb. Se poate vorbi de faptul că

EURO este o monedă puternică doar pentru că a oscileaza intre

1,2 -1,3 dolari? Cu siguranţă, răspunsul este unul negativ,

deoarece în anii precedenţi el a fost anormal de subevaluat,

ceea ce a permis un “boom” al exporturilor şi o scădere a

şomajului.



DE CE ESTE ZONA EURO IN CRIZA?

 1. Cauze externe: izbucnirea crizei financiare internationale
din 2008;

 2. Cauze interne: competitivitate scazuta, datorii publice
mari, lipsa unor masuri prompte; În deceniul premergător
crizei economice şi financiare internaţionale, în majoritatea
statelor din Zona euro s-a accentuat decalajul de
competitivitate faţă de produsele exportate de alte ţări,
tendinţă care s-a reflectat în balanţa de plăţi curente a
acestora. Creşterea treptată a cursului de schimb euro/dolar
încă de la lansarea monedei unice europene a dus la scăderea
competitivităţii prin preţ a produselor exportate de ţările
Zonei euro. Mai precis, dacă la 1 ianuarie 1999 cursul
euro/dolar atingea nivelul de 1,1 treptat s-a ajuns în 2008 la un
nivel mediu anual de 1,47089 (apreciere cu aproape 38% in
primii 9 ani)



Sursa: BCE, Buletin lunar, 10.03.2016



Divergentele economice s-au accentuat

intre Nord si Sud

 Divergenţa externă s-a concretizat în mărirea decalajului
cu privire la volumul valoric al soldului balanţei de plăţi
externe. În timp ce anumite state din Zona euro au 
înregistrat deficite din ce în ce mai mari ale balanţei de 
plăţi, o serie de state din acest grup au acumulat surplusuri
tot mai consistente. 

 Pe termen mediu însă, persistă diferenţele referitoare la 
ritmurile de creştere economică şi rata anuală a inflaţiei
între state, ceea ce a dus la existenţa unor grade diferite de 
competitivitate la nivel internaţional şi la puternice
dezechilibre în Zona euro. In contrast cu evoluţia economică
a Germaniei, statele din sudul Europei s-au confruntat cu 
creşterea deficitelor de cont curent



 Creşterea PIB 

real (%) 

Creşterea preţurilor 

de consum (%) 

Soldul balantei de 

plăţi curente (%) din 

PIB 

Spania 39,2 31,8 -10,1 

Grecia 45,1 32,8 -14,1 

Italia 13,6 22,7 -2,5 

Portugalia 16,4 29,7 -9,8 

Germania 14,7 15,0 +7,7 

 



Efectele acestor scăderi au fost extrem de vizibile în unele state ale Zonei euro 

care acţionau ca centre de intermediere sau/şi nucleu de investiţii pentru 

companiile multinaţionale (vezi Belgia şi Irlanda). Aceste state au ocupat poziţii 

de top care în perioada crizei financiare s-au pierdut. De exemplu, în 2009, 

efectul de depreciere a valorii activelor şi creanţelor a dus în Irlanda la scăderea 

cu 30 p.p. a ponderii acestora în PIB, ceea ce reprezintă de aproape 6 ori 

echivalentul deficitului de cont curent în 2008 ( 



ACORDUL DE CREARE A MECANISMULUI 
EUROPEAN DE STABILIZARE FINANCIARĂ-2010

Cu acest fond special se va putea interveni pe piaţă pentru

cumpărarea datoriei statelor cu “economie fragilă”din Zona euro.

Ministrul german de externe a apreciat în faţa membrilor

parlamentului german că scopul votului este “susţinerea sau

decăderea Uniunii Europene”,

Ministrul de finanţe german - “fără euro am avea o economie mai

slabă, o Germanie mult mai slabă şi un sistem de securitate socială

mult mai slab”.



Adevărata problema: diferenţele mari în ceea ce priveşte
competitivitatea statelor din UE

1. Problema pentru statele mai slab dezvoltate din
cadrul Zonei euro o reprezintă faptul că nu au ca
instrument de manevră deprecierea valutară pentru
a deveni mai competitive.
2. De acest diferenţial trebuie să se ţină cont la
includerea altor state în Zona euro



CE PROBLEME TREBUIE SA FIE SOLUTIONATE PENTRU 

CA ZONA EURO SA MEARGA MAI DEPARTE

1. Cresterea convergentei reale intre statele membre: 

economica, culturala, juridical, etc

2. Cresterea competitivitatii tuturor statelor membre UE si

implicit al UE comparativ cu alte puteri economice;

3. Solutionarea problemei supra-indatorarii statelor europene;

4. Zona euro s-a construit numai pentru “vremuri bune”;

5. O intelegere mai buna a problemelor prin care trec diversele

state ale UE, solutionarea problemelor sa nu se faca numai

prin masuri punitive si restrictive;

6. Reducerea socurilor asimetrice la nivelul statelor UE .

7. Un nou model de crestere economica, unul care sa se bazeze

pe resurse interne si educatie.



EUROPA CU MAI MULTE VITEZE REVINE

1. Statele din eurozona

2. Statele membre ale UE care opteaza sa ramana in afara

ZE.



ROMANIA

DECIZIA ESTE IN PRIMUL RAND POLITICA SI IN AL DOILEA 

RAND ECONOMICA

ESTE NEVOIE DE O DECIZIE DE TARA BAZATA PE O ANALIZA 

COST/BENEFICIU- CINE ISI ASUMA ACEST ROL?



VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE!


