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Rezumat. Sustenabilitatea zonei euro poate deveni o reală 
provocare în contextul economic actual caracterizat de incertitudine şi 
lipsă de credibilitate. Problema datoriilor publice constituie o 
ameninţare pentru sistemul financiar european, în timp ce procesul de 
coordonare al politicilor economice la nivel Uniunii este aproape 
inexistent. Discrepanţele extrem de ridicate dintre soldurile bugetare ale 
statelor membre face că aplicarea PSC sau a unor reguli fiscale stricte 
să devină o utopie. Aplicarea discreţionară şi lipsa de credibilitate 
indusă de PSC au înrăutăţit percepţiile asupra sistemului economic la 
nivel european, iar răspunsul autorităţilor nu a fost suficient de coerent, 
lăsând loc de interpretare euroscepticilor. 
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Asimetria şocurilor economice este un cost ce derivă din integrarea într-o 
zonă monetară optimă. Problema devine cu atât mai sensibilă cu cât structura 
economică, şi mai ales structura exporturilor, este mai puţin diversificată. 
Aspectul gradului de diversificare a fost intens analizat de Peter Kenen (1969), 
în timp ce diverse studii arată că tendinţele existente în cazul integrării într-o 
zonă monetară optimă sunt de specializare. Astfel, fiecare ţară se va specializa 
în sectoarele în care deţine un avantaj comparativ. La nivelul întregului sistem, 
structura economică va fi mai puţin diversificată, creând premisele unei slabe 
corelaţii a ciclurilor de afaceri. Este o situaţie nedorită, dar studiile realizate pe 
SUA au dovedit empiric acest lucru. Problema devine şi mai sensibilă în cazul 
zonei euro, datorită lipsei unui autorităţi fiscale menite să injecteze stimulente 
de capital în cazul unei scăderi accentuate a producţiei totale. Sachs şi  
Sala-i-Martin (1991) au arătat că peste 40% din şocurile suferite de statele 
americane sunt absorbite prin sistemul fiscal federal. Lipsa acestui mecanism 
ataşează un cost suplimentar la nivelul zonei euro, iar premisele creării unui bloc 
fiscal comun care să dispună de această putere par extrem de reduse. Hazardul 
moral şi deficitele cronice din anumite state membre par a fi o barieră de netrecut 
în calea către un organism fiscal unificat la nivel european. Pe lângă aceste 
considerente, nu trebuie să uităm că evidenţele istorice la nivelul Uniunii 
Europene nu sunt deloc îmbucurătoare. Cred că un indiciu destul de relevant ni-l 
oferă Talani, în „The Future of EMU”: „Nu trebuie să subestimăm importanţa 
hazardului moral. Experienţă multor state în care bugetul guvernamental este 
centralizat şi distribuie largi transferuri către anumite regiuni (estul Germaniei, 
sudul Italiei, sudul Belgiei) este nefericită. Aceste transferuri persistă de decenii 
şi par a fi motivul principal pentru care aceste regiuni nu se ajustează 
niciodată.¨ 

Este evident că problema aceasta va persista în timp din cauza mai multor 
factori. Statele mai bogate nu se vor grăbi să introducă mecanisme distributive 
suplimentare din cauza pierderii politice la nivel naţional. Cum ar putea să 
explice decidenţii de politici economice din Germania necesitatea unor ajutoare 
redistributive însemnate către alte state mai puţin dezvoltate din sistem? Nevoia 
de investiţii în sectorul public este continuă şi în aceste state, astfel că bugetul 
central nu permite marje de manevră prea mari. Chiar şi în cazul în care ar fi 
posibilă apariţia acestor mecanisme distributive suplimentare, cum ar percepe 
statele mici transferurile pe care ar trebui să le facă în cazul în care statele 
bogate ar suferi un şoc exogen?  

Problema se iveşte în momentul în care evoluţiile statelor devin destul de 
divergente. Apariţia monedei euro a fost percepută atât ca un succes, dar şi ca 
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un pericol de către alte puteri la nivel global. Odată cu lărgirea zonei euro şi 
înglobarea în sistem a unor noi state, problemele par să se multiplice. Aceste 
noi state sunt caracterizate de o serie de disfuncţionalităţi mai grave sau mai 
puţin grave care afectează uniunea monetară: 

 restructurare ineficientă a economiei; 
 sectoare publice supradimensionate şi transferuri sociale mult mai mari 

decât permit proiecţiile bugetare viitoare; 
 industrii axate pe producerea de bunuri cu valoare adăugată mică şi 

consum ridicat de materii prime, care fac ca structura costurilor să fie 
extrem de rigidă şi aproape inflexibilă;  

 sustenabilitatea îndoielnică a sistemelor de pensii şi finanţelor publice; 
 infrastructura slab dezvoltată, care relevă o creştere a costurilor de 

transport şi o reducere a schimburilor comerciale; 
 discrepanţe mari între competitivitatea economică actuală şi cea 

viitoare între statele dezvoltate şi noii membri, datorată politicilor 
salariale ineficiente promovate de autorităţi. 

Stabilizarea şi ajustarea la nivelul întregului sistem poate deveni o ţintă 
extrem de greu de atins. Politica monetară comună poate avea o puternică 
influenţă prociclică pentru membrii zonei monetare, statele cu creştere 
economică ridicată şi rate mai mari ale inflaţiei se vor confrunta cu rate reale de 
dobândă mai mici, în timp ce celelalte vor beneficia de rate reale de dobândă 
mai mari. Măsurile de politică monetară vor induce un efect pervers, vor 
micşora volumul de creditare pentru consum şi investiţii acolo unde este nevoie 
şi îl vor mări acolo unde nu este nevoie (Enderlein, Goodhart, 2006). Această 
renunţare la moneda proprie nu trebuie să determine un cost prea ridicat. Chiar 
şi aşa, nu trebuie să uităm că situaţia nu era nici pe departe perfectă înaintea 
introducerii monedei unice. Înainte de 1999 cursul de schimb nu proteja statele 
membre de eventuale şocuri exogene din cauză că nivelul lui lua în considerare 
şi alţi factori şi nu era determinat exclusiv de volumul bunurilor şi serviciilor 
comerciale. Întreaga abordare trebuie să evite un singur lucru: nivelul şomajului 
nu trebuie să crească de fiecare dată când un şoc advers afectează economia 
naţională. Dacă preţurile şi salariile s-ar ajusta rapid şi automat, atunci utilitatea 
unei zone monetare optime ar fi nulă. Doar că realitatea arată că economia 
suferă de pe urmă unor rigidităţii structurale şi preţurile sau salariile nu se 
ajustează automat.  

De Grauwe sugerează în studiile sale că existenţa pe termen lung a acestui 
proiect european depinde exclusiv de realizarea unei unificări politice. O 
viziune concordantă cu cea a altor adepţi ai unui sistem federativ la nivel 
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european care să poate continua procesul integrativ european. Teza lui De 
Grauwe sugerează că această unificare politică ar reduce impactul şocurilor 
asimetrice şi ar strânge legăturile politice atât de necesare în momentele în care 
statele din zona euro înregistrează evoluţii divergente. Această mişcare 
instituţională ar contracara şi una din marile probleme ale construcţiei 
europene: responsabilitatea şi legitimitatea democratică. Politicienii la nivel 
naţional continuă să sufere consecinţele pentru deciziile fiscale luate, care de 
multe ori devin nepopulare în cazul unor recesiuni prelungite. Transferarea 
acestor decizii la nivelul instituţiilor europene ar crea o reală problemă, din 
moment ce acestea nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate politică. Cum 
poate atunci împiedica sistemul european comportamentul de pasager 
clandestin sau politicile de sărăcire a vecinului? Există oare şi alte pârghii în 
afara construcţiei atacabile reprezentate de PSC?  

Alegerea criteriilor de la Maastricht a încercat să regleze acesta problemă, 
o Uniune Monetară în care statele sunt puternic diferenţiate pe baza datoriei 
publice poate crea presiuni asupra ratei inflaţiei pe termen lung sau chiar 
credibilităţii monedei unice. În acelaşi timp, statele cu o gravă problemă a 
datoriei au un risc suveran mult mai mare, în acest caz care ar trebui să fie 
abordarea optimă a decidenţilor? Tratatul de la Maastricht a clarificat şi această 
dilemă introducând clauza de no bailout, prin care autorităţile monetare sau 
guvernele nu puteau fi obligate să salveze un stat membru aflat într-o situaţie 
delicată. Chiar şi aşa, cazul Greciei a demonstrat că soluţii din realitate pot să 
difere cu mult de cele teoretice. La ora actuală, problema datoriilor publice din 
zona euro a devenit extrem de gravă şi poate aduce mari prejudicii 
funcţionalităţii în viitor a acestui sistem. De vină ar putea fi PSC, care nu are 
încă forţa necesară să regleze criteriul bugetar şi nu poate reprezenta un 
mecanism punitiv eficient în cazul derapajelor bugetare ale unor state membre.     

Pentru a desluşi problema datoriei publice este nevoie de o scurtă trecere 
în revistă a factorilor care au influenţat acest proces. Situaţia dificilă în care se 
află zona euro şi presiunile speculative la care este supusă moneda unică în 
momentul de faţă nu sunt întâmplătoare. Apariţia euro, în 1999, a creat o 
situaţie fără precedent la nivelul sistemului monetar european. Pe lângă 
costurile legate de trecerea la uniunea monetară, statele membre s-au confruntat 
cu o serie de avantaje deloc de neglijat. Eliminarea incertitudinii legate de 
cursul de schimb a fost marele cadou oferit noilor state ce aderau la această 
ultimă treaptă imaginată în raportul Delors cu mulţi ani în urmă. Din nefericire, 
acest cadou s-a dovedit un cal troian, iar urmările se resimt în criza actuală. 
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Chiar dacă o să vă surprindă, problema datoriilor publice îşi are originea în anii 
de început al zonei euro.  

Analizând graficul datoriilor publice din zona euro din perioada  
1997-2009 vom observa câteva trăsături extrem de interesante. Perioada 
premergătoare anului 1999 a fost caracterizată de un efort comun al statelor de 
a-şi reduce ponderea datoriei publice în PIB pentru a se conforma criteriilor de 
la Maastricht. Cu toate eforturile depuse, datoria publică/PIB ca media la 
nivelul zonei euro nu a putut fi coborâtă sub nivelul de la 60%, cu toate că îşi 
continua trendul descendent. Odată cu construirea uniunii monetare şi apariţia 
euro trendul începe să se inverseze. Se remarcă un punct de inflexiune după 
2001, an problematic pentru SUA datorită crizei dot.com. Criza se transmite şi 
către Europa Occidentală, fiind necesară o reducere a dobânzii de politică 
monetară pentru a ajusta economiile la şocul extern. Trendul crescător al 
datoriilor publice este în continuare influenţat de fluxurile guvernamentale 
injectate pentru a regla dezechilibrele macroeconomice. Se atinge un minim al 
mediei datoriilor publice în zona euro în 2007, în jurul a 66%, după care 
urmează un puternic trend ascendent care caracterizează şi perioada actuală. 
Care să fi fost, totuşi, cauza acestei inflexiuni bruşte? 

 

 
Sursa: Eurostat.  
 

Figura 1.  Evoluţia datoriei guvernamentale din zona euro (1997-2009) 
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Mulţi cercetători sunt de părere că intensificarea problemelor economice 
din SUA în 2007 a influenţat extrem de mult şi economiile statelor europene 
dezvoltate. Fără îndoială, criza americană a avut un impact major asupra 
evoluţiilor economice din multe state europene, în special Marea Britanie şi 
Irlanda, ţări puternic dependente de modelul bancar anglo-saxon, un model care 
şi-a arătat limitele şi a creat reale probleme la nivelul economiilor dezvoltate.  

Criza datoriilor publice la nivel european a fost alimentată şi de un alt 
factor extrem de important. Pe lângă injecţiile publice masive cauzate prin 
intervenţiile guvernamentale, zona euro s-a confruntat şi cu o altă problemă. 
Odată cu integrarea în uniunea monetară, o mare parte din statele occidentale au 
început să profite de pe urmă unui fapt. Atât sectorul public, cât şi cel privat au 
fructificat oportunitatea ivită odată cu dispariţia cursului de schimb dintre 
monedele naţionale. Emiterea de obligaţiuni de stat sau corporative a cunoscut 
un trend ascendent după anul 1999 din două motive: unul strâns legat de ratele 
de dobândă semnificativ mai mici, care nu mai înglobau riscul de curs de 
schimb şi aveau ataşate credibilitatea monedei unice, şi cel de-al doilea, care 
viza durata acestor obligaţiuni. Statele puteau să-şi rostogolească acum datoriile 
publice pe termene mai lungi beneficiind de pe urma unor maturităţi mai 
ridicate.  

Primul ciclu al datoriilor avea o medie a maturităţilor situată între 4 şi 6 
ani, existând diferenţe între statele mai puternice şi cu o credibilitate mai 
ridicată (Italia – 6,1 ani, Germania – 6,8 ani, Franţa – 6,2 ani) şi cele din grupul 
mediteranean (Portugalia – 4,7ani, Grecia – 5,2 ani, Spania – 5,5 ani). Acest 
prim ciclu ajungea la maturitate începând cu 2004 şi mare parte a serviciului 
datoriei se acumula într-un interval ce se întindea până spre 2007. Încălcarea 
PSC în 2002 şi 2003 de către Germania şi Franţa avea să denote un grad mic de 
credibilitate a acestui mecanism menit să supravegheze evoluţiile fiscale din 
statele membre. Fără o puternică coordonare la nivelul zonei euro şi cu o serie 
întreagă de state cu tipare de comportament de „pasager clandestin”, situaţia nu 
putea să aibă un final favorabil. Trendul descendent al datoriilor publice s-a 
inversat după apariţia monedei unice din cauza dispariţiei unui mecanism fiscal 
puternic care să aibă acest scop. Pactul de Stabilitate şi Creştere nu a avut forţa 
necesară pentru a reglementa acest lucru, iar criteriile de la Maastricht au 
devenit o reală problemă pentru statele ce doreau să adere la zona euro, dar nu 
şi pentru cele deja integrate în sistem. 
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Sursa: BCE – Bond Market Report 2001.  
 

Figura 2.  Maturitatea obligaţiunilor guvernamentale  
în zona euro (mld. euro) 

 
O primă rostogolire a datoriilor a fost posibilă la încheierea acestui ciclu 

aşa cum arată şi datele analizelor de la Banca Central Europeană. Mare parte 
din datoriile care au reuşit să fie rostogolite cu ajutorul pieţei primare sau 
secundare avea un nou vârf de rambursare în 2008 şi 2009. Din păcate, nimeni 
nu avea să anticipeze că acest ciclu se va suprapune peste criza financiară 
izbucnită în 2008, iar eventuala reeşalonare a datoriilor va deveni extrem de 
greu de realizat mai ales în ţările cu poziţii fiscale delicate. Pe lângă acest fapt 
nu trebuie să uităm nici de problema deficitelor bugetare care a devenit 
extrem de sensibilă odată cu injecţiile masive de fonduri publice. Eterna 
problemă a statelor cu deficite bugetare structurale mari care nu pot fi reglate 
automat şi în care stabilizatorii automaţi au un rol semnificativ a continuat să 
exercite o presiune extrem de mare. Pare că situaţia suferă de pe urma unui şir 
neîntrerupt de factori care influenţează negativ întreaga desfăşurare a 
lucrurilor.  
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Sursa: Bloomberg, estimările Deutsche Bank.  
 

Figura 3.  Profilul maturităţii obligaţiunilor guvernamentale  
în zona euro (mld. euro) 

 
Fără nicio îndoială, primele state afectate de acest fapt aveau să fie cele 

aflate sub cupola denumirii generice de PIIGS. Odată exacerbată această criză a 
datoriilor, întreaga credibilitate a zonei euro avea să sufere, iar politica de no 
bailout părea să nu mai funcţioneze din cauza mai multor considerente: 

 Nimeni nu poate să anticipeze care ar fi pierderea reală suferită de 
uniunea monetară în cazul în care un stat membru ar da faliment; 

 O mare pondere din titlurile de stat emise de Grecia, Portugalia şi 
Spania sunt deţinute de bănci din Germania şi Franţa, cu alte cuvinte 
aceste state se află într-o situaţie ingrată, fie că vor sau nu să conceapă 
un plan de salvare a Greciei şi a altor state aflate în dificultate. 
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Sursa: Bank for International Settlements.  
 

Figura 4.  Expunerea băncilor străine la Grecia, Portugalia şi Spania 
 

S-ar putea ca marea problemă a zonei euro să fie lipsa unui sistem fiscal 
comun care să poată să absoarbă o marte din aceste şocuri. Doar că acest tip de 
instituţie supranaţională nu poate fi realizat fără o unificare politică mai mare, 
care să întărească coordonarea politicilor economice, aşa cum prefigura şi De 
Grauwe în analiza sa din 2010: „Solidaritatea comună nu poate fi evitată într-o 
uniune monetară, chiar dacă acest lucru implică să stai la masă cu păcătoşii.” 

Creşterea expunerii în PIIGS a creat o situaţie neplăcută pentru 
autorităţile din statele vest-europene. Planul conceput cu ajutorul FMI şi a 
guvernelor naţionale a fost destinat injecţiei de credibilitate şi calmării 
presiunilor speculative pe euro. În acelaşi timp, trebuie să luăm în considerare 
că structura datoriei private este puternic afectată de criza economică actuală. 
Problema ar putea deveni şi mai mare dacă analizăm proiecţiile bugetare 
viitoare pentru statele europene. Criza a secat pieţele financiare, care au 
reacţionat prin restrângerea creditării şi creşterea premiului de risc. Dacă 
procesul de coordonare ar funcţiona mai eficient în viitor şi guvernele naţionale 
şi-ar corela perfect marjele de manevră, atunci situaţia ar putea deveni mai 
optimistă.     
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