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ASISTENȚA FINANCIARĂ ACORDATĂ
STATELOR MEMBRE ALE UE

Mecanismele europene de acordare de asistență financiară au rolul de a menține stabilitatea
financiară a UE și a zonei euro, întrucât problemele financiare dintr-un stat membru pot avea
un impact substanțial asupra stabilității macro-financiare din alte state membre. Asistența
financiară este supusă respectării unor condiții macroeconomice (este mai degrabă un
împrumut decât un transfer fiscal), pentru a se asigura că statele membre care primesc o
asemenea asistență implementează reformele necesare fiscale, economice, structurale și în
domeniul supravegherii.

TEMEIUL JURIDIC

— articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE);

— articolele 2-5, 119-144 și 282-284 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
(TFUE);

— protocoalele 12, 13 și 14 anexate la TFUE.

OBIECTIVE

Mecanismele de acordare de asistență financiară statelor membre ale UE își propun să mențină
stabilitatea financiară a UE și a zonei euro. Ele sunt elemente fundamentale ale unui cadru
economic și de guvernanță mai solid pentru Uniunea Economică și Monetară (4.1.4).

REALIZĂRI

A. În mai 2010 statele membre ale UE au constituit un mecanism temporar de stabilizare
pentru a-și menține stabilitatea financiară în contextul crizei datoriilor suverane. Acesta constă
din două programe de împrumut:
1. Mecanismul european de stabilizare financiară (MESF)
În temeiul MESF, Comisia poate împrumuta până la 60 de miliarde EUR de pe piețele financiare
în numele Uniunii pe baza unei garanții implicite din bugetul UE. MESF poate acorda asistență
tuturor statelor membre ale UE.
Mecanismul a fost activat pentru Irlanda, Portugalia și Grecia.
După crearea Mecanismului european de stabilitate (MES), MESF rămâne în vigoare pentru a
face față, în special, situațiilor excepționale când, din motive practice, procedurale sau financiare
se impune utilizarea lui, în general înainte de sau împreună cu asistența financiară din partea
MES.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_4.1.4.pdf
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2. Fondul european de stabilitate financiară (FESF)
FESF are o capacitate totală efectivă de a acorda împrumuturi de 440 miliarde EUR.
Împrumuturile sunt finanțate din obligațiuni și alte instrumente de creanță ale FESF pe piețele
de capital, fiind garantate de acționari (statele membre din zona euro).
Facilitatea a fost activată pentru Irlanda, Portugalia și Grecia. După crearea MES, FESF nu mai
oferă niciun fel de asistență.
B. În octombrie 2012 am asistat la crearea principalului mecanism de sprijin, sub forma
Mecanismului european de stabilitate (MES).
MES, ale cărui principale caracteristici se bazează pe FESF, este la ora actuală singurul
instrument permanent de asistență financiară pentru statele membre din zona euro.
Capacitatea sa totală efectivă de a acorda împrumuturi este de 500 miliarde EUR. Împrumuturile
sunt finanțate din fondurile împrumutate de MES pe piețele financiare și garantate de acționari
(statele membre din zona euro).
MES a oferit asistență financiară Spaniei, Ciprului și Greciei.
C. În mai 2013 a intrat în vigoare „Pachetul de două acte legislative” care constă din două
regulamente ale UE (472/2013 și 473/2013) care se aplică statelor membre a căror monedă este
euro. El face parte din efortul de construire a unui cadru economic și de guvernanță mai solid
pentru Uniunea Economică și Monetară (UEM).
În special, Regulamentul (UE) nr. 472/2013 introduce proceduri de monitorizare și supraveghere
mai stricte pentru statele membre care se confruntă sau riscă să se confrunte cu probleme grave
în ceea ce privește stabilitatea financiară sau sustenabilitatea finanțelor publice.
În temeiul acestui regulament, Comisia poate decide să supună un stat membru unei
supravegheri mai stricte dacă greutățile cu care se confruntă în materie de stabilitate financiară
sunt susceptibile să aibă efecte de contaminare asupra celorlalte state din zona euro. Un stat
membru care solicită asistență financiară trebuie să întocmească un proiect de program de
ajustare macroeconomică de comun acord cu Comisia (acționând concertat cu BCE și, dacă este
cazul, cu FMI-ul).
Asistența financiară este legată, astfel, de o serie de condiții macroeconomice, menite să trateze
sursa instabilității. Ele oferă garanția că statele membre care beneficiază de o asemenea asistență
fac reformele necesare fiscale, economice, structurale și în domeniul supravegherii.
Împrumuturile în contul asistenței financiare sunt eliberate în tranșe, așa că pot fi deci suspendate
dacă statele membre beneficiare nu îndeplinesc obligațiile specificate în programul de ajustare.
D. Facilitatea de asistență pentru echilibrarea balanței de plăți
Din februarie 2002, facilitatea de asistență pentru echilibrarea balanței de plăți a fost pusă la
dispoziția statelor membre care nu fac parte din zona euro și care se confruntă sau sunt expuse
riscului grav de a se confrunta cu constrângeri financiare externe. Valoarea împrumuturilor în
curs acordate în virtutea acestei facilității este în principiu limitată la 12 miliarde EUR pe țară.
De obicei, împrumuturile se prezintă sub forma unei asistențe financiare pe termen mediu, în
general în cooperare cu FMI.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Prin adoptarea acestui „pachet de două acte legislative” Parlamentul a contribuit la crearea la
nivelul UE a unui cadru juridic pentru o mai bună guvernanță economică a zonei euro, atât în
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ceea ce privește supravegherea bugetară, cât și procesul decizional și procedura de supraveghere
în cazul statelor care fac obiectul unui program de ajustare macroeconomică.
În plus, „pachetul de două acte legislative” atribuie Parlamentului un rol de control mai strict,
întrucât comisia parlamentară competentă poate invita instituțiile vizate (Comisia, Consiliul,
Eurogrupul, BCE și FMI) la un dialog pe teme economice cu Parlamentul.
Martin Hradiský
06/2017
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