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CUVINTE CHEIE: 

Uniune Europeană – organizație internațională de tip integraționist, dedicată creșterii 

economice și întăririi cooperării dintre statele membre. 

Uniune Economică și Monetară – reprezintă o etapă superioară a integrării multinaționale, 

fiind rezultatul intensificării integrării și presupune:  

- politică monetară comună; 

- strânsă coordonare a politicilor economice ale statelor membre;  

- monedă unică;  

- liberalizarea fluxurilor de capital;  

- un sistem instituţional care să coordoneze şi administreze politica monetară. 

Piață unică – Reprezintă un spațiu format dintr-un număr de state membre, care elimină orice 

barieră tarifară sau netarifară din comerțul reciproc și care adoptă propria Politică Comercială, 

respectiv propriul Tarif Vamal, în relațiile cu țările terțe. 

Euro – Monedă unică europeană începând cu anul 2002, care, în prezent, înlocuiește monedele 

naționale a 19 țări europene, membre ale Uniunii Europene. 

Eurodinamism – perioadă de creștere și dezvoltare a Uniunii Europene 

Euroscleroză – perioadă de criză a Uniunii Europene 

Zonă monetară optimă – zona în interiorul căreia ajustarea optimală are loc cu rate de schimb 

fixe, în timp ce, din punct de vedere al relațiilor acestei zone cu altele, ajustarea optimală cere 

rate de schimb variabile 

Politica monetară – Constituie un element fundamental al Uniunii Economice și Monetare și 

include, între altele, emiterea de monedă de către statele membre și elaborarea orientărilor 

politicii de schimb valutar. 

Sistemul Monetar European – a înlocuit "șarpele monetar" continuându-i principiile, avea ca 

obiectiv crearea unei zone de stabilitate în Europa de vest și realizarea unei convergențe a 

politicilor financiare și economice ale țărilor membre, folosind un sistem complex de cursuri 

valutare, de forme de intervenție și de noi facilități de credit. 

Banca Centrală Europeană – Instituție bancară a Uniunii Europene înființată la 1.01.1999, 

odată cu intrarea în faza a III-a a Uniunii Economice și Monetare și introducerea monedei unice, 

Euro. 



 

 

Eurosistemul – Mai poartă denumirea de Sistemul European al Băncilor Centrale și este alcătuit 

din Banca Centrală Europeană și Băncile Naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, 

care au adoptat Euro. 

Logică economică dominantă – Reprezintă acea logică economică ce caracterizează, la un 

moment dat, o anumită perioadă economică prin care trece întreaga omenire sau doar o anumită 

regiune. 

Fondul European de Stabilitate Financiară – Reprezintă unul dintre principalele instrumente 

ale Zonei Euro pentru a veni în ajutorul țărilor în dificultate.  

Mecanismul European Permanent de Stabilitate Financiară - Înlocuiește, începând din 2013, 

fondul de urgenţă temporar pentru Zona Euro, de 750 de miliarde euro. 

SINTEZA TEZEI 

Pare a fi tot mai evident faptul că Uniunea Europeană, ca și organizație internațională de 

un tip aparte, îndeosebi după ce a avansat în direcția integrării sale monetare, se confruntă cu 

provocări dintre cele mai greu de gestionat. Am considerat că într-un astfel de peisaj 

geoeconomic dar și geopolitic turbulent o analiză a  mixului compus din puține certitudini și 

multe incertitudini poate fi atât de actualitate cât și suficient de utilă pentru a oferi deschideri 

originale și soluții fezabile.  

În debutul demersului meu analitic am procedat la radiografia unei expresive literaturi de 

specialitate urmărind ca aceasta să acopere un orizont de timp suficient de relevant pentru a-mi 

permite să desprind concluzii pertinente. 

În ce privește aparatajul științific al acestei cercetări, a făcut apel la modelarea 

econometrică consacrată pe plan internațional folosind cu precădere modelul regresiei liniare 

simple şi multiple precum și apelul la culegerea de informații pe baza administrării unui 

chestionar. 

Ca să ating toate obiectivele propuse şi astfel să validez ipotezele lucrării şi să realizez 

scopul general propus, am folosit atât date statistice aparţinând unei perioade de timp de la 

începutul realizării integrării economice şi monetare, cât şi date statistice din ultimii ani. 

La sfârşitul acestei lucrări am prezentat o serie de măsuri propuse pentru ieşirea din 

această situaţie, măsuri ce eu cred că ar deveni fezabile dacă ar exista o mai mare disciplină la 

nivelul statelor membre. Ca şi critică adusă acestor soluţii s-ar putea aminti lipsa voinţei unor 



 

 

anumite grupuri de interese la nivel european de a implementa aceste măsuri cât mai curând şi 

cât mai corect. 
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