
Bugetul UE a reflectat etapele esenţiale ale integrării europene. Evoluţii 
precum piaţa unică, extinderea, dezvoltarea unei viziuni globale asupra 
Europei, au necesitat, de fiecare dată, schimbarea configuraţiei cheltuieli-
lor Uniunii Europene. Anul 2008 a deschis o nouă etapă în această 
evoluţie având în vedere că, pentru prima dată, politicile care urmăresc în 
special creşterea economică şi locurile de muncă au absorbit cea mai 
mare parte a bugetului UE. 
Profilul cheltuielilor Uniunii Europene s-a schimbat în mod considerabil de-
a lungul timpului: în mod tradiţional, cea mai mare parte a bugetului UE a 
fost concentrată pe un număr relativ mic de domenii politice. Totuşi, atât în 
cadrul, cât şi în afara acestor domenii, priorităţile în materie de cheltuieli şi 
obiectivele politice urmărite au evoluat. Reforma bugetului se loveşte me-
reu de un conservatorism intrinsec. În ciuda faptului că reforma reprezintă 
o provocare pe plan politic, a existat posibilitatea producerii de schimbări 
şi reorientări semnificative, deşi răspunsul a venit uneori cu întârziere. 
Structura bugetului, precum şi dimensiunea acestuia, au cunoscut o 
evoluţie continuă: 

Bugetul Uniunii Europene 

Euro este moneda unică utilizată în 15 state membre, care împreună alcă-
tuiesc 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 înfiinţa-
rea unei „pieţe comune” pentru comerţ. În timp, a devenit foarte clar faptul 
că dezvoltarea şi prosperitatea ulterioară ale pieţei interne necesitau o co-
operare economică şi monetară mai strânsă. Prin urmare, în 1991, statele 
membre au adoptat Tratatul privind Uniunea Europeană (Tratatul de la 
Mastricht) 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 mo-
neda euro. Aceasta a apărut în buzunarele oamenilor sub formă de banc-
note şi monede la 1 ianuarie 2002.     
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EURO – moneda europeană 
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Ratele scăzute ale dobânzii înseamnă mai multe investiţii 
Inflaţia scăzută menţine rata dobânzii la un nivel redus. Astfel, firmele pot 
contracta împrumuturi mai ieftine pentru a investi, de exemplu, în echipa-
mente 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. 
 
Stabilitatea economică încurajează planificarea pe termen lung 
Înainte de crearea UEM, ratele fluctuante ale dobânzii însemnau costuri im-
previzibile. Acest lucru făcea ca investiţiile pe termen lung să fie riscante 
pentru companii, deoarece era dificil de estimat dacă investiţia va genera 
profit. În momentul de faţă, stabilitatea economică din cadrul UEM reduce 
incertitudinea şi încurajează investiţiile pe termen lung. 
 

€ La începutul procesului de integrare, fiecare dintre cele trei Comunităţi 
Europene dispunea de un buget specific. Primul buget al Comunităţii 
Economice Europene(CEE) a fost foarte redus, acoperind exclusiv 
cheltuielile administrative.  

€ În 1965, plăţile pentru politica agricolă comună (PAC) absorbeau 
35,7% din buget şi au crescut până la 70,8% în 1985. În primul an din 
cadrul financiar 1988-1992, cheltuielile pentru PAC reprezentau în 
continuare 60,7% din buget. Până în 2013, proporţia cheltuielilor 
tradiţionale pentru PAC (cu excepţia dezvoltării rurale) va fi scăzut la 
jumătate (32%), în urma unei reduceri în termeni reali survenită în cur-
sul perioadei actuale de finanţare.  

€ Numai 6% din bugetul comunitar era cheltuit pentru politica de coe-
ziune în 1965, o cotă-parte care nu a cunoscut decât o creştere 
uşoară până în anii 1980 (10,8% în 1985). Actul Unic European a pus 
un accent deosebit pe coeziunea economică şi socială şi a fost urmat 
de o majorare semnificativă a cheltuielilor pentru coeziune. Suma 
consacrată acţiunilor structurale crescuse deja până la 17,2% în 1988 
şi va reprezenta 35,7% din bugetul UE în 2013, cu cel puţin două trei-
mi destinate competitivităţii, creşterii şi locurilor de muncă.  

€ Finanţarea pentru alte politici (în special, competitivitate, acţiuni ex-
terne şi dezvoltare rurală) a fost iniţial deosebit de limitată. În primul 
cadru financiar, numai 7,3% din buget a fost rezervat acestor domenii. 
Cu toate acestea, noua importanţă acordată dezvoltării şi 
competitivităţii va conduce la majorarea cotei-parte a acestor politici 
până la 26% în 2013, dintre care 10,2% pentru competitivitate, 6,3% 
pentru acţiuni externe şi 7,3% pentru dezvoltare rurală. 

http://ec.europa.eu/budget/reform/is
sues/article_5957_ro.htm 

 

€ fapt: “De la introduce-

rea monedei euro, în 

1999, au fost create pes-

te 10 milioane de noi lo-

curi de muncă în zona 

euro, comparativ cu nu-

mai 1,5 milioane în cei 

şapte ani precedenţi” 
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Creşte integrarea vinanciară 
Moneda unică simplifică foarte mult circulaţia capitalului de investiţii în cad-
rul zonei euro către cele mai eficiente plasamente. Iar dimensiunea pieţei 
financiare din zona euro aduce mai mai mult capital disponibil pentru inves-
tiţii 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%. 

Zona euro are o mai mare prezenţă internaţională 
Actorii importanţi ai economiei mondiale se reunsesc 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 oferă Uniunii Europene o voce mai 
puternică în lume. 

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

 

Comercianţii din pieţele din Ljubljana au 
schimbat tolarul sloven cu moneda 

euro la 1 ianuarie 2007 

Avantaje pentru economia europeană 
Sursa: Avantajele monedi euro – Afaceri Economice şi Financiare, Direcţia Generală 

 

€ mit: Euro a provocat 

creşterea preţurilor 

 “Stabilitate a durabilă a 

preţurilor creată în cadrul 

UEM protejează populaţia 

şi firmele împotriva inflaţiei. 

Este adevărat că preţurile 

anumitor articole de bază 

sau la nivel local, cum ar fi 

ceaşca 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, adopta-

rea monedei euro a provo-

cat mult mai puţine creşteri 

de preţ decât se crede şi că 

efectul general asupra pre-

ţurilor a fost mic (un impact 

singular între 0,1 şi 0,3% 

înregistrat în 2002).  

Departe de a face viaţa mai 

scumpă, moneda euro a fă-

cut exact contrariul, prin re-

ducerea inflaţiei şi prin 

creşterea concurenţei” 

 
Scopul Uniunii Economice şi Monetare (UEM) şi al monedei euro de a 

permite funcţionarea mai bună a economiei europene, creând mai multe 
locuri de muncă şi asigurând o mai mare prosperitate pentru cetăţenii euro-
peni. De asemenea, UEM a pus bazele celei de-a doua economii ca mări-
me din lume. Printre avantajele monedei unice se numără: 

 o monedă stabilă 

 rate scăzute ale inflaţiei şi ale dobânzii 

 transparenţa preţurilor 

 eliminarea costurilor cu schimbul valutare  

 pieţe financiare mai integrate  

 o economie mai performată 

 finanţe publice mai sănătoase 

 o voce mai puternică pentru UE în economia mondială 

 facilitarea comerţului internaţional  

 un simbol tangibil al identităţii europene 

Avantajele monedei euro 
Sursa: Avantajele monedi euro – Afaceri Economice şi Financiare, Direcţia Generală 
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Riscurile mai scăzute încurajează comerţul 
transfrontalier 
În trecut, comerţul între statele UE implica multe 
monede având cursuri de schimb fluctuante. Pentru 
a reduce riscul tranzacţionării în aceste condiţii, 
companiile vindeau la un preţ mai ridicat în străină-
tate, descurajând comerţul. În prezent, acest risc a 
dispărut.  
 

 

Comisia Europeană - http://ec.europa.eu  

Consiliul Uniunii Europene - http://www.consilium.europa.eu  

Parlamentul European - http://www.europarl.europa.eu  

Curtea Europeana de Justitie - http://curia.europa.eu  

Curtea Europeana de Conturi - http://eca.europa.eu  

Comitetul Economic si Social - http://eesc.europa.eu  

Comitetul Regiunilor - http://cor.europa.eu  

Banca Centrala Europeana - http://www.ecb.eu  

Banca Europeana de Investitii -  http://eib.eu.int    

Reprezentanta Comisiei Europene in Romania - http://infoeuropa.ro  

Centrul Roman de Informare de la Bruxelles - http://roinfocentre.be  

Uniunea Europeana in lume - http://ec.europa.eu/comm/world  

Moneda euro – http://ec.europa.eu/euro  

Direcţia Generală Afaceri Economice şi Financiare – http://ec.europa.eu/economy_finance  
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Proiect finanţat de Comisia Europenă 
Conţinutul materialului nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene 

  
 

 
Eliminarea costurilor cu schimbul valutar stimu-
lează comerţul şi investiţiile  
Înainte de introducerea monedei euro, costurile cu 
schimbul valutar erau ridicate, fiind estimate la 20-25 
miliarde de euro anual în UE. Aceste costuri au dispă-
rut în interiorul zonei euro, unde toate plăţile şi facturi-
le sunt exprimate acum în euro. În plus, euro este ac-
ceptat şi în străinătate, descurajând comerţul. În pre-
zent, acest risc a dispărut.  
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