
REZUMAT 

Apărut ca o consecință a numeroaselor critici aduse Pactului de Stabilitate și Creștere, 

Tratatul pentru Stabilitatea, Coordonarea și Guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare 

a intrat în vigoare în data de 1 ianuarie 2013, având drept obiectiv principal creșterea economică a 

statelor membre ale Uniunii Europene, efectul acestuia fiind de reducere a decalajelor de 

dezvoltare și de eliminare a disfuncționalităților economiilor cauzate de criza financiară. Limitele 

impuse de tratat au dezavantajat statele mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic, între 

acestea aflându-se și țara noastră, deoarece dispozițiile imperative pot produce efecte negative 

asupra lor, generând eforturi și sacrificii foarte mari. 

Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va produce mutații importante în structura și 

funcționalitatea acestei entități. Toate scenariile posibile converg către pierderi importante la 

nivelul statelor membre, cu mențiunea că Marea Britanie va fi cea mai afectată. Primul efect îl 

constituie reducerea substanțială a bugetului, cu excepția cazului în care contribuțiile financiare 

ale celor 27 state vor compensa contribuția britanicilor. 

Deși țara noastră nu face încă parte din statele zonei euro, strategia economică trebuie să 

se alinieze dispozițiilor tratatului. În acest sens, trebuie să subliniem că în ultimii ani ritmul de 

creștere economică a situat statul român pe poziții fruntașe în ierarhia membrilor Uniunii 

Europene, dar și faptul că în prezent ne situăm pe penultimul loc în ceea ce privește deficitul 

structural raportat la Produsul Intern Brut. În acest context, având în vedere aspectele pozitive și 

negative, România se poate încadra în marjele tratatului, dacă sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiții: reducerea pierderilor enorme generate de evaziunea fiscală și economia 

subterană, creșterea economică exponențială și absorbția integrală a fondurilor comunitare alocate 

țării noastre. 
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Monetară, triunghiul incompatibilității. 
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