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O monedă unică pentru o Europă unită
Euro este moneda unică utilizată în 15 state membre, care împreună 
alcătuiesc zona euro. Uniunea Economică şi Monetară (UEM) este cadrul 
politic şi economic care susţine moneda euro şi completează piaţa 

comună.

În 1957, odată cu crearea UE, statele membre s-au concentrat pe înfi inţarea unei 
„pieţe comune” pentru comerţ. În timp, a devenit foarte clar faptul că dezvoltarea şi 
prosperitatea ulterioară ale pieţei interne necesitau o cooperare economică şi monetară 
mai strânsă. Prin urmare, în 1991, statele membre au adoptat Tratatul privind Uniunea 
Europeană (Tratatul de la Maastricht) prin care s-a decis introducerea unei monede 
unice puternice şi stabile pentru secolul XXI.

În mai 1998,  a fost adoptată hotărârea cu privire la primele state membre participante 
şi viziunea a devenit realitate în 1999, când a fost lansată moneda euro. Aceasta a 
apărut în buzunarele oamenilor sub formă de bancnote şi monede la 1 ianuarie 2002. 

Unifi carea europenilor
UE face eforturi pentru a promova integrarea europeană, însă, adesea această activitate 
se regăseşte în texte legislative şi acorduri. Euro este unul dintre cele mai puternice 
simboluri tangibile ale identităţii şi ale valorilor comune ale Europei, ale naţiunilor 
europene şi ale cetăţenilor europeni.

Avantajele 
     monedei euro

Zona euro: cifre şi fapte

Indicatori principali (2006) Zona euro UE-27 SUA Japonia

Populaţia (milioane) 317 494 300 128

PIB (în trilioane € calculate la paritatea puterii de cumpărare) 8,4 11,9 11,2 3,5

Procentul din PIB mondial (% la PPC) 14,6 21,0 19,7 6,3

Exporturi (*) (bunuri şi servicii exprimate ca % din PIB) 21,7 14,3 10,8 16,8

Importuri (*) (bunuri şi servicii exprimate ca % din PIB) 20,9 15,0 16,6 15,3

(*) Exclusiv comerţul intracomunitar.                     Sursa: Comisia Europeană, BCE şi FMI, 2007

Informaţii 
suplimentare:
Moneda euro
http://ec.europa.eu/euro 

Comisia Europeană, Direcţia Generală Afaceri 
Economice şi Financiare
http://ec.europa.eu/economy_fi nance

Comisia Europeană
http://ec.europa.eu 

Banca Centrală Europeană
http://www.ecb.eu

  Zona euro, inclusiv 
Cipru şi Malta din 
1 ianuarie 2008

  Statele membre 
UE cu opţiunea  rămânerii 
în afara zonei euro

  Statele membre 
UE care nu au adoptat 
încă moneda euro

Care sunt avantajele monedei euro?
Scopul Uniunii Economice şi Monetare (UEM) şi al monedei euro este de a permite 
funcţionarea mai bună a economiei europene, creând mai multe locuri de muncă 
şi asigurând o mai mare prosperitate pentru cetăţenii europeni. De asemenea, UEM 
a pus bazele celei de-a doua economii ca mărime din lume. Printre avantajele monedei 
unice se numără:

 :: O monedă stabilă
 :: Rate scăzute ale infl aţiei şi ale dobânzii 
 :: Transparenţa preţurilor
 :: Eliminarea costurilor cu schimbul valutar
 :: Pieţe fi nanciare mai integrate 
 :: O economie mai performantă
 :: Finanţe publice mai sănătoase
 :: O voce mai puternică pentru UE în economia mondială 
 :: Facilitarea comerţului internaţional 
 :: Un simbol tangibil al identităţii europene
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Avantajele 
pentru economia 
europeană…
Creşte integrarea fi nanciară
Moneda unică simplifi că foarte mult circulaţia capitalului de investiţii în cadrul 
zonei euro către cele mai efi ciente plasamente. Iar dimensiunea pieţei fi nanciare din 
zona euro aduce mai mult capital disponibil pentru investiţii şi le permite investitorilor 
să disperseze riscurile într-o măsură mai mare. Pentru cetăţeni, costul trimiterii banilor 
într-o altă ţară din zona euro a scăzut cu până la 90%.

€ fapt: Costul mediu pentru transferarea a 100 € s-a redus de la 24 € 
la 2,40 € de la introducerea, în 2001, a regulamentului privind plăţile 
transfrontaliere în euro.

Zona euro are o mai mare prezenţă internaţională
Actorii importanţi ai economiei mondiale se reunesc în cadrul grupurilor internaţionale, precum FMI şi G8, 
pentru a promova stabilitatea pe pieţele mondiale. Euro este acum a doua monedă ca importanţă mondială, 
după dolarul american, şi din unele puncte de vedere, de exemplu pe pieţele de obligaţiuni, chiar l-a depăşit. 
Acest lucru conferă Uniunii Europene o voce mai puternică în lume.

€ fapt: În decembrie 2006, valoarea bancnotelor şi a monedelor euro afl ate în circulaţie 
a depăşit valoarea numerarului de dolari americani în circulaţie.

Comerţul internaţional este susţinut
Euro este folosit din ce în ce mai mult în tranzacţiile comerciale internaţionale datorită puterii şi disponibilităţii sale, 
precum şi a încrederii pe care o inspiră. Acest lucru permite fi rmelor din zona euro să efectueze şi să benefi cieze 
de plăţi în euro, reducând riscul unor pierderi provocate de fl uctuaţiile cursurilor de schimb globale şi facilitând 
comerţul cu partenerii de afaceri, care pot încheia tranzacţii într-o singură monedă în întreaga zonă euro.

Avantajele pentru 
statele din zona euro…
Guvernele economisesc bani
Infl aţia scăzută şi stabilă înseamnă că împrumuturile guvernamentale sunt mai ieftine decât în trecut. 
Plata unor dobânzi mai scăzute la datoria publică deblochează bani pe care guvernele îi pot folosi pentru 
servicii publice sau pentru a reduce impozitele.

Infl aţia scăzută are un efect pozitiv asupra coeziunii sociale
Ratele ridicate şi fl uctuante ale infl aţiei din trecut au mărit decalajul dintre grupurile şi regiunile bogate 
şi cele sărace. În prezent, cu o infl aţie scăzută şi stabilă, cei defavorizaţi sunt mai bine protejaţi împotriva 
scăderii avuţiei şi a puterii de cumpărare.

UEM promovează fi nanţe publice sănătoase şi sustenabile
Înainte de adoptarea monedei euro, o ţară trebuie să-şi demonstreze viabilitatea economică prin 
respectarea „criteriilor de la Maastricht” (datoria publică şi defi citul public trebuie să fi e între limitele 
specifi cate, stabilitatea cursului de schimb, infl aţia şi ratele dobânzii trebuie să se încadreze între anumite 

limite) şi, odată intrată în zona euro, trebuie să continue să respecte regulile 
privind nivelul datoriei şi cel al defi citului. Finanţele publice sănătoase 

garantează faptul că atât cetăţenilor de azi, cât şi celor de mâine li 
se oferă condiţii adecvate şi echitabile, prin intermediul unor 

programe de servicii medicale şi de pensii, de exemplu.

Rezistenţa sporită la şocurile 
externe

Dimensiunea şi forţa economiei zonei euro o fac mai 
rezistentă la şocurile economice decât în trecut, când 
creşterile neprevăzute ale preţului la energie sau 

turbulenţele de pe pieţele monetare mondiale 
afectau economiile naţionale.

€ mit: Euro înseamnă o pierdere nedorită a suveranităţii naţionale
Este adevărat că o parte din suveranitate este cedată în mod voluntar atunci când o ţară adoptă moneda 
euro, deoarece guvernele trebuie să-şi coordoneze politicile economice şi să-şi controleze cheltuielile. Totuşi, în 
contextul globalizării din prezent, suveranitatea naţională este adesea mai mult o iluzie decât o realitate, în 
special în domeniul monetar, unde numai câteva monede dominante contează cu adevărat. Prin coordonarea 
politicilor lor, guvernele pot, de fapt, să câştige infl uenţă şi putere în sfera economică. Din punct de vedere 
economic, zona euro depăşeşte suma componentelor.

Avantajele pentru fi rme
Ratele scăzute ale dobânzii înseamnă mai multe investiţii
Infl aţia scăzută menţine rata dobânzii la un nivel redus. Astfel, fi rmele pot contracta împrumuturi mai 
ieftine pentru a investi, de exemplu, în echipamente noi şi în activităţi suplimentare de cercetare. Acest 
lucru generează mai multe produse şi servicii noi, precum şi o productivitate mai ridicată, concretizate în 
creştere economică şi în locuri de muncă mai multe şi mai bune.

€ fapt: De la introducerea monedei euro, în 1999, au fost create peste 10 milioane 
de noi locuri de muncă în zona euro, comparativ cu numai 1,5 milioane în cei şapte 
ani precedenţi.

Stabilitatea economică 
încurajează planifi carea pe 
termen lung
Înainte de crearea UEM, ratele fl uctuante ale 
dobânzii însemnau costuri imprevizibile. Acest 
lucru făcea ca investiţiile pe termen lung să fi e 
riscante pentru companii, deoarece era difi cil 
de estimat dacă investiţia va genera profi t. 
În momentul de faţă, stabilitatea economică din 
cadrul UEM reduce incertitudinea şi încurajează 
investiţiile pe termen lung.

Riscurile mai scăzute încurajează comerţul transfrontalier
În trecut, comerţul între statele UE implica multe monede având cursuri de schimb fl uctuante. Pentru 
a reduce riscul tranzacţionării în aceste condiţii, companiile vindeau la un preţ mai ridicat în străinătate, 
descurajând comerţul. În prezent, acest risc a dispărut.

€ fapt: Conform estimărilor, comerţul din zona euro a înregistrat 
o creştere cuprinsă între 4% şi 10%, iar comerţul exterior cu 

mărfuri a crescut cu aproximativ 3% de la introducerea 
monedei unice.

Eliminarea costurilor cu schimbul 
valutar stimulează comerţul 
şi investiţiile
Înainte de introducerea monedei euro, costurile 
cu schimbul valutar erau ridicate, fi ind estimate la 
20-25 miliarde de euro anual în UE. Aceste costuri 

au dispărut în interiorul zonei euro, unde toate 
plăţile şi facturile sunt exprimate acum 
în euro. În plus, euro este acceptat şi în afara 
zonei euro.

Avantajele pentru 
consumatori…

Concurenţa este mai mare
Deoarece consumatorii pot cumpăra mai uşor din străinătate 

şi pot compara preţurile, concurenţa dintre magazine şi furnizori creşte. 
Consumatorii au mai multe opţiuni, unele preţuri sunt mai scăzute, iar creşterile de 

preţuri sunt ţinute sub control.

Preţurile sunt stabile
Moneda euro a redus infl aţia la un nivel scăzut şi stabil. În anii ’70 şi ’80, în multe state 

membre s-au înregistrat rate ale infl aţiei foarte ridicate, care au depăşit în unele 
cazuri 20%. Infl aţia a scăzut pe măsură ce statele au început să se pregătească 

pentru introducerea monedei euro şi, de la introducerea acesteia, rata infl aţiei în 
zona euro a rămas în jur de 2%. O infl aţie scăzută şi stabilă este în avantajul tuturor.

Împrumuturile sunt mai accesibile şi mai ieftine
Deoarece Banca Centrală Europeană acţionează pentru a 

menţine infl aţia la un nivel scăzut, ratele dobânzilor sunt 
micşorate. Acest fapt înseamnă că oamenii pot contracta 
împrumuturi mai simplu şi mai ieftin, de exemplu pentru 
a cumpăra o casă sau pentru a-şi plăti vacanţele.

  
Se călătoreşte mai ieftin şi mai uşor

În anii ’90, deplasarea prin toate ţările UE şi schimbarea banilor la fi ecare graniţă ar fi  dus la cheltuirea a jumătate din 
bani pe costuri cu schimbul valutar, fără a cumpăra nimic! Aceste costuri, ca să nu mai vorbim de bătaia de cap, au fost 

complet eliminate, făcând viaţa mai uşoară şi mai ieftină pentru turiştii, organizatorii de vacanţe, studenţii şi lucrătorii 
care călătoresc în străinătate. Iar moneda euro se poate schimba uşor şi în multe ţări din afara zonei euro: conform 

estimărilor, până la 20% din bancnotele euro sunt în circulaţie în afara zonei euro.
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Convergenţa infl aţiei: zona euro
Creştere anuală a preţurilor de consum, în procente
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Convergenţa ratelor dobânzilor pe termen lung: 
zona euro (obligaţiuni pe 10 ani) Rata anuală în procente  

€ mit: Euro a provocat creşterea preţurilor
Stabilitatea durabilă a preţurilor creată de cadrul UEM protejează populaţia şi fi rmele împotriva infl aţiei. 
Este adevărat că preţurile anumitor articole de bază sau la nivel local, cum ar fi  o ceaşcă de cafea sau un 
tuns, au crescut în unele ţări în care a fost introdusă moneda euro. Dar datele privind preţurile de consum 
arată că, în medie, adoptarea monedei euro a provocat mult mai puţine creşteri de preţ decât se crede şi că 
efectul general asupra preţurilor a fost foarte mic (un impact singular între 0,1 şi 0,3% înregistrat în 2002). 
Departe de a face viaţa mai scumpă, moneda euro a făcut exact contrariul, prin reducerea infl aţiei şi prin 
creşterea concurenţei.

€ fapt: Ratele creditelor ipotecare au scăzut 
de la aproximativ 8%-14% la începutul 
anilor ’80 la 5% în prezent, aducând celui 
care contractează un credit de 100 000 € 
o economie între 170 € şi 750 € pe lună din 
plata dobânzilor.

Ţinta BCE


