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Să ieşim din criza economică împreună
O provocare de mari proporţii

Cea mai dură criză economică de la cea din anii ’30 a avut un 
impact deosebit asupra Europei. Economia UE s-a contractat 
cu 4 % în 2009; producţia industrială a scăzut cu 15 %; şomajul 
a crescut la 10 %, ceea ce înseamnă că în prezent există 23 de 
milioane de persoane fără loc de muncă în UE. Cheltuielile 
guvernamentale crescute pentru sprijinirea economiei, ală-
turi de veniturile mai scăzute din impozite, au creat o presiune 
enormă asupra finanţelor publice. Povara datoriei publice a 
crescut cu 20 % şi va fi nevoie de mulţi ani pentru a o com-
pensa. Băncile continuă să fie precaute în privinţa acordării de 
împrumuturi, de aceea multe întreprinderi au dificultăţi în a 
obţine credite. 

Criza a scos de asemenea la iveală problemele economice pe 
termen lung ale UE. Exportatorii noştri trebuie să concureze 
cu rivali din China, India şi alte economii emergente în care 
costurile sunt mai scăzute. Îmbătrânirea populaţiei înseamnă 
că mai puţini europeni din populaţia activă trebuie să susţină 
un număr tot mai mare de pensionari. Este necesar să garan-
tăm aprovizionarea cu o energie mai sigură şi ecologică pen-
tru noi şi pentru generaţiile următoare. În plus, este necesar să 
realizăm mai multe în sprijinul întreprinzătorilor care doresc 
să înceapă o afacere nouă sau să îşi extindă o afacere mică.

Reacţia la criza economică

Această criză economică globală majoră a ridicat probleme pe 
care statele membre ale UE le pot soluţiona numai conlucrând. 
În decembrie 2008, guvernele UE au convenit asupra unei 
reacţii coordonate sub forma Planului european de redresare 
economică. Iată exemplele de modalităţi în care instituţiile UE 
au cooperat cu guvernele naţionale în scopul de a reduce efec-
tele crizei şi de a soluţiona cauzele sale de fond:

•  Stimularea relansării economiei. UE şi statele sale 
membre au sprijinit domeniile cheie ale economiei în sco-
pul de a crea locuri de muncă şi de a creşte venitul pe care 

consumatorii trebuie să îl cheltuiască pe bunuri şi servicii 
cu un total de 2,7 % din PIB pentru 2009 şi 2010. 

•  Investiţia în viitor. Nu mai puţin de 4 miliarde de euro 
au fost alocate din bugetul UE în vederea dezvoltării unor 
surse de energie mai curate şi mai sigure, în timp ce alt 
1 miliard de euro va asigura internetul de mare viteză în 
zonele rurale. Fondurile din bugetul UE sunt cheltuite 
de asemenea pentru stimularea industriilor auto şi de 
construcţii, pentru dezvoltarea de legături de transport 
esenţiale în jurul Europei şi pentru sprijinirea dezvoltării 
întreprinderilor mici. 

•  Susţinerea statelor membre care au nevoie de ajutor. 
UE a pus la dispoziţie împrumuturi pentru trei ţări care nu 
utilizează încă moneda euro, ajutându-le astfel să depă-
şească problemele economice cu care se confruntă în 
urma crizei: Ungaria (până la 6,5 miliarde de EUR), Letonia 
(până la 3,1 miliarde de EUR) şi România (până la 5 mili-
arde de EUR). 

•  Ajutarea sectorului bancar în reluarea acordării de 
împrumuturi. În perioada octombrie 2008 şi mai 2009, 
Banca Centrală Europeană şi-a redus rata dobânzii de poli-
tică monetară de la procentul record de 3,25 % la doar 1 %. 
De asemenea, UE a aprobat rapid cereri din partea guver-
nelor naţionale de sprijinire a băncilor afectate. Obiectivul 
acestor măsuri este de a debloca fluxul de credite către 
companii şi persoane fizice.

•  Consolidarea supervizării financiare. Comisia Euro-
peană a propus măsuri ambiţioase, astfel încât să supra-
vegheze sectorul bancar european mai eficient. Acestea 
vor asigura reducerea riscului ca guvernele să fie nevoite 
pe viitor să garanteze pentru băncile în faliment – şi con-
tribuabilii să achite nota de plată. 
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Sprijinirea României, sprijinirea Europei

Aprovizionare cu gaze mai ieftină şi mai 
sigură pentru români şi pentru vecinii lor

Uniunea Europeană a alocat 4 miliarde de EUR pentru 58 de 
investiţii în surse de energie curată şi pentru o aprovizionare 
mai sigură cu gaz şi energie electrică a cetăţenilor din cadrul 
Uniunii Europene. Aceste fonduri sunt combinate cu alte finan-
ţări publice şi private în scopul de a lupta împotriva schimbă-
rilor climatice, concomitent cu ajutorul adus economiei.

Românii vor fi marii beneficiari ai investiţiei planificate de 
200 de milioane de EUR în gazoductul Nabucco, care va 
transporta gaze din regiunea Mării Caspice în România şi mai 
departe până în Austria şi Germania. De asemenea, Uniunea a 
alocat 16 milioane de EUR pentru construirea unui interconec-
tor de gaze între România şi Ungaria, precum şi alte 8,92 mili-
arde de EUR pentru un interconector cu Bulgaria. Datorită 
acestor proiecte, românii şi vecinii lor vor putea achiziţiona 
gaze din surse mai diverse, ceea ce ar trebui să conducă la cre-
area unei pieţe mai competitive şi să contribuie la scăderea 
preţurilor gazelor pentru consumatori.

Sprijin pentru ca întreprinderile să se 
ajute singure

În 2009, guvernul României a aprobat un set de măsuri menite 
să sprijine întreprinderile care se confruntă cu probleme de 
finanţare ca urmare a crizei economice. Acestea au inclus aju-
toare nerambursabile directe, bonificaţii de interes, împrumu-
turi publice subvenţionate şi scutirea de la plata dobânzilor. 
Comisia Europeană a evaluat rapid compatibilitatea acestor 
măsuri cu regulile UE privind concurenţa şi a acordat undă 

verde pentru implementarea imediată a acestora. Ca urmare, 
companiile româneşti aflate în dificultate au putut beneficia 
de ajutoare de până la 500.000 de EUR fiecare.

O nouă legătură rutieră şi feroviară cu Bulgaria

Uniunea Europeană a alocat 70 de milioane de EUR pentru 
cheltuielile cu planul de construire a podului peste Dunăre 
între Vidin şi Calafat. Odată ce acesta va fi finalizat, automo-
bilele, camioanele, trenurile şi pietonii vor putea circula mult 
mai uşor între România şi Bulgaria. Podul va încuraja economia 
locală şi va îmbunătăţi semnificativ legăturile de transport din 
regiune cu restul Europei.

Susţinerea redresării economice în România
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