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POLITICA MONETARĂ EUROPEANĂ

BCE și băncile centrale naționale din toate statele membre ale UE alcătuiesc
Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). Obiectivul principal al SEBC este
menținerea stabilității prețurilor. Pentru a îndeplini acest obiectiv principal, Consiliul
guvernatorilor BCE își întemeiază deciziile pe un cadru analitic integrat și pune în
aplicare atât măsuri de politică monetară obișnuite, cât și măsuri neconvenționale.
Principalele instrumente ale politicii monetare obișnuite a BCE sunt operațiunile pe
piață, mecanismele permanente și constituirea unor rezerve minime. Drept răspuns
la criza financiară mondială, BCE și-a modificat strategia de comunicare, oferind
orientări cu privire la evoluția politicii BCE privind ratele de schimb, care depinde de
perspectiva stabilității prețurilor, adoptând și o serie de măsuri de politică monetară
neconvenționale.

TEMEIUL JURIDIC

— Articolele 119-144, 219 și 282-284 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene (TFUE);

— Protocolul (nr. 4) anexat la Tratatul de la Lisabona privind Statutul Sistemului
European al Băncilor Centrale (SEBC) și al Băncii Centrale Europene (BCE).

OBIECTIVE

Obiectivul principal al SEBC este, conform articolului 127 alineatul (1) din TFUE,
menținerea stabilității prețurilor. Fără a aduce atingere acestui obiectiv, SEBC sprijină
politicile economice generale ale Uniunii, pentru a contribui la realizarea obiectivelor
Uniunii. SEBC acționează în conformitate cu principiile unei economii de piață deschise
în care concurența este liberă, promovând o alocare eficientă a resurselor [articolul 127
alineatul (1) din TFUE].

REALIZĂRI

A. Principiile de bază ale activității BCE
1. Independența BCE
Principiul de bază al independenței BCE este enunțat la articolul 130 din TFUE („În
exercitarea competențelor și în îndeplinirea misiunilor și îndatoririlor care le-au fost
conferite prin tratate și prin Statutul SEBC și al BCE, Banca Centrală Europeană,
băncile centrale naționale sau membrii organelor lor de decizie nu pot solicita și nici
accepta instrucțiuni din partea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, a
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guvernelor statelor membre sau a oricărui alt organism”). Independența BCE este
asigurată și prin interdicțiile prevăzute la articolul 123 din TFUE, valabile și pentru
băncile centrale naționale: se interzice acordarea de credite pe descoperit de cont
sau orice alt tip de facilitate de credit instituțiilor sau organelor Uniunii, administrațiilor
publice centrale, autorităților regionale sau locale, celorlalte autorități publice, celorlalte
organisme de drept public sau întreprinderilor publice din statele membre. În centrul
independenței BCE se află libera alegere a instrumentelor de politică monetară. Tratatul
prevede aplicarea instrumentelor tradiționale (articolele 18 și 19 din Statut) și permite
Consiliului guvernatorilor să decidă cu privire la utilizarea altor metode (articolul 20 din
Statut).
2. Principiile transparenței BCE
Pentru a asigura credibilitatea BCE, articolul 284 din TFUE și articolul 15 din Statut
prevăd obligații de raportare. BCE elaborează și publică rapoarte privind activitatea
SEBC, cel puțin trimestrial. Se publică săptămânal situația financiară consolidată a
SEBC. De la începutul activității sale, BCE publică buletine lunare care conțin o
analiză detaliată a situației economice și perspectivele privind evoluția prețurilor. În
ianuarie 2015, Buletinul lunar a fost înlocuit printr-un Buletin economic, de concepție
nouă, care, având în vedere trecerea în ianuarie 2015 la o periodicitate de șase
săptămâni pentru reuniunile de politică monetară ale Consiliului guvernatorilor, este
publicat la două săptămâni după fiecare reuniune de politică monetară. La 19 februarie
2015, BCE a publicat pentru prima dată un raport privind reuniunea de politică
monetară a Consiliului guvernatorilor, aliniindu-se astfel la politica de comunicare a
altor bănci centrale importante.
3. Regulile de vot din cadrul Consiliului guvernatorilor BCE [articolul 10 alineatul (2)
din Statut]
În Consiliul guvernatorilor se aplica principiul „un membru, un vot”. Însă conform
tratatelor privind UE, de îndată ce numărul țărilor a căror monedă este euro depășește
18, votul din cadrul Consiliului guvernatorilor BCE trebuie să se bazeze pe un sistem de
rotație. Acest sistem a fost introdus începând cu 1 ianuarie 2015, când Lituania a aderat
la zona euro. Sistemul de rotație se impune pentru a se putea asigura eficacitatea
procesului decizional din cadrul BCE chiar și atunci când numărul participanților crește.
Guvernatorii primelor cinci țări din zona euro, clasate în funcție de dimensiunea
economiilor lor și a sectoarelor lor financiare (acestea fiind în prezent Germania,
Franța, Italia, Spania și Țările de Jos), dețin în comun patru drepturi de vot. Toți ceilalți
guvernatori (14 în prezent) dețin în comun 11 drepturi de vot. Guvernatorii folosesc pe
rând drepturile de vot, pe perioade de o lună. Membrii Comitetului executiv al BCE au
drepturi de vot permanente.
B. Strategia de politică monetară a BCE
1. Prezentare generală
La 13 octombrie 1998, Consiliul guvernatorilor BCE a convenit asupra elementelor
principale ale strategiei sale de politică monetară, și anume: o definiție cantitativă a
stabilității prețurilor, (ii) un rol important pentru monitorizarea creșterii masei monetare,
identificată printr-o valoare monetară agregată și (iii) o evaluare a perspectivelor
evoluției prețurilor pe baza unei serii ample de indicatori. BCE a optat pentru o strategie

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/html/index.ro.html


Fişe tehnice UE - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/ro

monetară bazată pe doi piloni (analiză economică și analiză monetară), al căror rol a
fost definit din nou, în mod precis, în cadrul revizuirii strategiei monetare, la 8 mai 2003.
În ianuarie 2020, BCE a anunțat că inițiază o revizuire a strategiei sale de politică
monetară. Revizuirea s-a axat pe formularea cantitativă a stabilității prețurilor, pe
setul de instrumente pentru politica monetară, pe strategia alcătuită din doi piloni
și pe practicile de comunicare. Va fi examinată, de asemenea, măsura în care
unele elemente precum schimbările climatice, digitalizarea, globalizarea, stabilitatea
financiară și interacțiunea dintre politica bugetară și cea monetară sunt pertinente
pentru realizarea mandatului BCE. Pentru a implica părțile interesate, BCE a înființat
portalul „BCE ascultă” și a organizat o serie de „evenimente de audiere” a publicului,
organizațiilor societății civile și a cercurilor academice din întreaga zonă euro.
Revizuirea strategiei, care inițial urma să fie finalizată până la sfârșitul lui 2020, a
fost amânată din cauza pandemiei de COVID-19, fiind în cele din urmă finalizată în
iulie 2021.
Strategia actuală, care urmează să fie reevaluată periodic (următoarea dată în 2025),
redefinește obiectivul de stabilitate a prețurilor și analiza întemeiată pe doi piloni.
Aceasta recunoaște, de asemenea, implicațiile schimbărilor climatice și ale stabilității
financiare pentru stabilitatea prețurilor.
2. Obiectivul privind stabilitatea prețurilor
Începând din iulie 2021, stabilitatea prețurilor este definită ca asigurarea pe termen
mediu a unei rate a inflației [creșterea de la un an la altul a indicelui armonizat al
prețurilor de consum (IAPC) în zona euro] de 2 %. Această țintă este simetrică, ceea ce
înseamnă că atât deviațiile negative, cât și cele pozitive de la aceasta sunt considerate
la fel de nedorite. Acest lucru poate presupune o perioadă de tranziție în care inflația
depășește obiectivul de 2 % cu o valoare moderată.
3. Cadrul analitic integrat
În iulie 2021, strategia existentă alcătuită din doi piloni a fost revizuită, devenind „cadrul
analitic integrat” compus din (i) analiza economică și (ii) analiza monetară și financiară.
Analiza economică se axează pe evoluțiile economice reale și nominale. Analiza
monetară și financiară vizează indicatorii monetari și financiari, permițând să se
pună accentul pe mecanismul de transmisie a politicii monetare și pe implicațiile
dezechilibrelor financiare și ale factorilor monetari pentru stabilitatea prețurilor pe
termen mediu.
4. Schimbările climatice
În cursul revizuirii strategiei, care a avut loc în perioada 2020-2021, a fost recunoscut
faptul că schimbările climatice afectează stabilitatea prețurilor, ceea ce a determinat
BCE să se angajeze să țină seama, în cadrul mandatului său, de implicațiile
schimbărilor climatice și ale tranziției către reducerea emisiilor de dioxid de carbon
pentru politica monetară și politicile băncilor centrale. Consiliul guvernatorilor a adoptat
un plan de acțiune în domeniul climei cu scopul de a include factorii climatici în
evaluarea politicii monetare, de a extinde capacitatea analitică legată de schimbările
climatice, de a adapta cadrul operațional al politicii monetare și de a pune în
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aplicare acțiuni în ceea ce privește obligația de divulgare și raportare cu privire la
sustenabilitatea ecologică.
C. Punerea în aplicare a politicii monetare: instrumente și proceduri
Prin stabilirea dobânzilor la care băncile comerciale pot obține fonduri de la băncile
centrale, politica monetară a BCE acționează în mod indirect asupra ratelor dobânzilor
din întreaga economie a zonei euro, în special asupra dobânzilor pentru împrumuturile
acordate de băncile comerciale și asupra celor pentru depozitele de economii. Pentru
punerea în aplicare a politicii sale monetare, BCE are la dispoziție o serie de
instrumente.
1. Instrumente tradiționale
a. Operațiunile de piață monetară
Operațiunile de piață monetară joacă un rol important în dirijarea dobânzilor,
gestionarea situației lichidităților de pe piață și semnalarea orientării politicii monetare.
Operațiunile de piață monetară periodice din Eurosistem constau în operațiuni de
asigurare cu lichidități în euro prevăzute pentru o săptămână (operațiuni principale de
refinanțare, respectiv MRO) și pentru trei luni (operațiuni de refinanțare pe termen mai
lung, respectiv LTRO). MRO se aplică pentru a dirija dobânzile pe termen scurt, a
gestiona situația lichidităților și a semnala orientarea politicii monetare în zona euro,
în timp ce LTRO asigură sectorul financiar cu măsuri de refinanțare suplimentare, pe
termen mai lung.
Operațiunile de reglaj fin și operațiunile structurale sunt aplicate pe piață cu o
periodicitate mai puțin strictă. Scopul operațiunilor de reglaj fin este de a contracara
fluctuațiile neașteptate de lichidități pe piață, în special pentru a reduce efectele
suferite de ratele dobânzilor, iar operațiunile structurale au ca scop principal ajustarea
permanentă a poziției structurale a Eurosistemului față de sectorul financiar.
b. Facilitățile permanente
Facilitățile permanente acordă sau absorb lichidități cu scadență overnight, iar EONIA
(rata medie a dobânzii overnight) măsoară rata efectivă a dobânzii de pe piața
interbancară overnight în euro. Eurosistemul pune la dispoziția instituțiilor de credit
două facilități permanente: facilitatea de creditare marginală, care permite obținerea
de lichidități overnight de la banca centrală în schimbul unor active eligibile în cantitate
suficientă, și facilitatea de depozit, care permite efectuarea de depozite overnight la
banca centrală.
c. Constituirea de rezerve minime
În conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Statut, BCE poate impune instituțiilor
de credit stabilite în statele membre obligația de a constitui rezerve minime la BCE
și la băncile centrale naționale. Rezervele minime se constituie pentru a stabiliza
dobânzile pe termen scurt de pe piață și a crea un deficit structural de lichidități în
sistemul bancar față de Eurosistem (sau pentru a mări acest deficit), ceea ce facilitează
controlul dobânzilor de pe piața monetară prin alocarea periodică de lichidități. Consiliul
guvernatorilor adoptă metodele de calcul și stabilește cuantumul obligatoriu.
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2. Măsuri de politică monetară neconvenționale și reacția la criză
a. Tranzacții monetare definitive (TMD)
În august 2012, BCE a anunțat posibilitatea efectuării pe piețele secundare de
obligațiuni de stat a unor TMD, pentru a asigura transmisia adecvată a politicii monetare
și a menține caracterul unitar al politicii sale monetare. TMD au fost concepute astfel
încât să depindă de ajustările macroeconomice sau de programele preventive din
cadrul Fondului european de stabilitate financiară (FESF)/Mecanismului european de
stabilitate (MES). Deși au fost anunțate, TMD nu a fost utilizate niciodată, însă fac parte
în continuare din setul de instrumente al BCE.
b. Orientări prospective
Începând din iulie 2013, BCE pune la dispoziție orientări prospective cu privire la
evoluția politicii privind ratele dobânzilor. Comunicarea unor orientări prospective
reprezintă o schimbare substanțială în strategia de comunicare a BCE, deoarece
aceasta comunică nu numai cum apreciază condițiile economice curente și riscurile
existente pentru stabilitatea prețurilor pe termen mediu, ci și consecințele pe care le
presupune această apreciere pentru orientarea politicii sale monetare în viitor.
c. Operațiuni de refinanțare pe termen lung
În iunie 2014, BCE a anunțat o serie de operațiuni specifice de refinanțare pe termen
lung (TLTRO) cu scopul de a stimula acordarea de credite bancare instituțiilor de
credit din zona euro, vizând o perioadă inițială de doi ani. Cea de a doua serie
(TLTRO II) a fost începută în martie 2016, fiind urmată de o nouă serie (TLTRO III) în
martie 2019. Ca răspuns la pandemia de COVID-19, Consiliul guvernatorilor a decis
să relaxeze considerabil condițiile pentru operațiunile TLTRO III rămase, reducând
totodată, temporar, ratele dobânzilor aplicabile. În perioada cuprinsă între iunie 2020 și
iunie 2022 băncile pot împrumuta la o rată cu până la 50 de puncte de bază mai mică
decât cea a facilității de depozit, cu condiția să acorde credite economiei reale. În plus,
a fost luată decizia de a se desfășura 11 operațiuni urgente de refinanțare pe termen
lung în legătură cu pandemia (PETLTRO) în perioada mai 2020-decembrie 2021, la o
rată a dobânzii cu 25 de puncte de bază mai mică decât rata MRO.
d. Programe de achiziționare de active
Începând cu 2009, au fost puse în practică o serie de programe de achiziționare de
active pentru a menține creșterea în toată zona euro, ceea ce este coerent cu obiectivul
de menținere a ratei inflației pe termen mediu la un nivel cu puțin sub 2 %. Aceste
programe sunt următoarele: programul de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul
privat (CSPP), programul de achiziționare de titluri de valoare garantate cu active
(ABSPP) și cel de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (CBPP3).
Printre alte programe, care s-au încheiat între timp, se numără programul privind piețele
titlurilor de valoare (SMP), programul de achiziționare de obligațiuni garantate (CBPP)
și cel de al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (CBPP2). Ritmul
lunar al achizițiilor nete de active se situa inițial, în medie, la 60 de miliarde EUR (martie
2015-martie 2016), crescând ulterior la 80 de miliarde EUR pe lună (aprilie 2016-martie
2017). Achizițiile nete de active au fost apoi reduse treptat la 15 miliarde EUR pe
lună (octombrie 2018-decembrie 2018). În decembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a
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decis să înceteze achizițiile nete de active, axându-se pe reinvestirea permanentă a
plăților de principal provenite de la titlurile de valoare ajunse la scadență și menținând
la nivelurile lor respective achizițiile nete totale din cadrul fiecărui program constitutiv de
achiziție de active. La 12 septembrie 2019, achizițiile nete de active au fost reluate cu un
ritm lunar de 20 de miliarde EUR (conform situației la 1 noiembrie 2019), prevăzându-
se menținerea acestora „atât timp cât este necesar pentru a întări efectul acomodativ
al politicii sale privind dobânzile, urmând să fie întrerupte cu puțin timp înainte de
începerea majorării ratelor dobânzilor de referință ale BCE”.
Ca răspuns la pandemia de COVID-19, Consiliul guvernatorilor a decis să
intensifice achizițiile nete de active aflate în curs, alocând un buget suplimentar de
120 de miliarde EUR, care trebuia utilizat până la sfârșitul lui 2020. De asemenea,
a fost lansat un nou program temporar de achiziționare în regim de urgență pentru
situația de pandemie (PEPP), cu un buget inițial de 750 de miliarde EUR, care vizează
achiziția de active din sectorul public și din cel privat și care a fost prevăzut până la
sfârșitul lui 2020. La 4 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze bugetul
pentru PEPP cu 600 de miliarde EUR, acesta totalizând 1,35 mii de miliarde EUR. La
10 decembrie 2020, bugetul PEPP a fost majorat încă o dată, cu 500 de miliarde EUR,
până la 1,85 mii de miliarde EUR. Perioada în care PEPP poate efectua achiziții nete
a fost prelungită cel puțin până la sfârșitul lui martie 2022. De asemenea, s-a decis
ca plățile de principal din cadrul PEPP ajunse la scadență să fie reinvestite cel puțin
până la sfârșitul lui 2023. PEPP i s-a conferit o flexibilitate considerabilă, care permite
„fluctuații în timp ale distribuției fluxurilor de achiziții pentru toate clasele de active și
între jurisdicții”. Achizițiile nete din cadrul PEPP erau dirijate de grila de repartiție pe
baza acțiunilor deținute.
În luna decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a decis să pună capăt achizițiilor nete
de active în cadrul PEPP la sfârșitul lunii martie 2022. La momentul respectiv, achizițiile
nete în cadrul APP au fost majorate până la 40 de miliarde EUR în al doilea trimestru
și până la 30 de miliarde EUR în al treilea trimestru al anului 2022. Începând cu luna
octombrie 2022, Consiliul guvernatorilor a decis să continue achizițiile nete de active în
cadrul APP într-un ritm de 20 de miliarde EUR pe lună. În martie 2022, achizițiile nete
în cadrul APP au fost reduse până la 40 de miliarde EUR în aprilie, 30 de miliarde EUR
în mai și 20 de miliarde EUR în iunie, ceea ce indica faptul că achizițiile nete urmau
să înceteze în al treilea trimestru dacă „perspectivele inflației pe termen mediu nu se
vor deteriora nici după încetarea achizițiilor sale nete de active”. În luna iunie 2022,
Consiliul guvernatorilor a decis să pună capăt achizițiilor nete de active începând cu
1 iulie 2022. Se intenționează ca reinvestirea integrală a plăților principalului, provenite
din titlurile achiziționate ajunse la scadență, să continue „o perioadă prelungită” în cazul
APP și „cel puțin până la sfârșitul anului 2024” în cazul portofoliul PEPP.
e. Instrumentul de protecție a transmisiei (TPI)
TPI a fost anunțat în iulie 2022, scopul său fiind asigurarea unei transmisii efective a
politicii monetare, în paralel cu efortul BCE de a normaliza politica monetară. TPI a fost
conceput ca o a doua linie de apărare, după reinvestirea PEPP, și permite efectuarea
de „achiziții selective pe piața secundară de titluri de valoare emise în jurisdicții care
se confruntă cu o deteriorare a condițiilor de finanțare, fără însă să existe elementele
fundamentale corespunzătoare, specifice fiecărei țări, pentru a contracara, în măsură
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necesară, riscurile ce amenință mecanismul de transmisie”. TPI conține patru criterii
de eligibilitate: 1) respectarea cadrului bugetar al UE; 2) lipsa unor dezechilibre
macroeconomice grave; 3) datorie publică viabilă; și 4) politici macroeconomice solide
și viabile. Eurosistemul acceptă același tratament (pari passu) ca și creditorii privați
sau alți creditori.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

BCE răspunde direct în fața Parlamentului European. Această răspundere este
asigurată prin patru metode principale.
În temeiul articolului 284 alineatul (3) din TFUE și al articolului 15 alineatul (3) din
Statutul SEBC, președintele BCE are obligația de a prezenta Parlamentului un raport
anual. De obicei, Parlamentul adoptă o rezoluție cu privire la raportul anual al BCE.
BCE își prezintă observațiile cu privire la rezoluția Parlamentului.
Este o practică bine stabilită ca președintele BCE să se prezinte în fața Comisiei
parlamentare pentru afaceri economice și monetare (ECON) de patru ori pe an pentru
a explica deciziile de politică adoptate de BCE și a răspunde la întrebările adresate
de membrii comisiei („dialogul monetar”). Aceste audieri sunt deschise publicului larg,
iar stenogramele se publică atât pe site-ul de internet al Parlamentului, cât și pe site-
ul BCE. Înainte de fiecare dialog monetar, comisia ECON se consultă cu Comitetul
de experți în materie de politici monetare pentru a le solicita, în calitate de experți
independenți, opiniile și contribuții de specialitate.
Potrivit articolului 140 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,
oficializat în urma unui acord între Parlamentul European și BCE, orice deputat în
Parlamentul European poate adresa BCE în fiecare lună până la șase întrebări cu
solicitare de răspuns scris.
În final, Parlamentul European participă la procedura de numire a membrilor
Comitetului executiv al BCE (mai exact a președintelui, a vicepreședintelui și a altor
patru membri).

Dražen Rakić
09/2022
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