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PLANUL EUROPEAN 

DE INVESTIŢII STRATEGICE – JUNCKER 

 

 

EVENIMENT 

 

Adoptarea de către Comisia Europeană, la 15 noiembrie 2014, a Comunicării – COM (2014) 

903 – privind Un Plan de investiţii pentru Europa. 

 

 

CONTEXT  

 

Criza financiară a izbucnit în 2008-2009 şi s-a transformat în criza economică, inclusiv în criza 

uniunii monetare, punând aparent în pericol existenta monedei euro. Cu excepţia primei 

perioade, după debutul crizei (2009-2010), când s-a administrat o reţetă keynesiană, 

utilizându-se deficitele publice pentru a salva băncile şi economiile naţionale, decidenţii 

europeni au tratat criza ca pe una de natură fiscală.  

Reţeta utilizată pentru refacerea economiilor slăbite de şocul iniţial a fost, începând din 

2010, consolidarea fiscală. Presupunerea făcută era că pieţele, îngrijorate de 

sustenabilitatea datoriilor publice acumulate, vor fi impresionate de măsurile de disciplina 

fiscală severă, încrederea se va reface şi astfel, investiţiile şi consumul îşi vor reveni. 

Obiectivul principal al politicilor europene şi al statelor membre a fost redobândirea 

încrederii pieţelor. Austeritatea severă şi simultană a reprezentat primul pilon al 

răspunsului european. 

După 5 ani, rezultatele sunt nesatisfăcătoare, aşa cum au prezis economiştii din şcoala 

keynesiană. Economia europeană stagnează, şomajul este la niveluri fără precedent, în 

special în rândul tinerilor, iar investiţiile au scăzut comparativ cu vârful din 2007, cu 

aproximativ 430 miliarde EUR. Investiţiile totale în al doilea trimestru din 2014 au fost cu 

15% sub nivelul înregistrat în 2007. Nivelurile actuale ale investiţiilor în UE se situează cu 

230-370 de miliarde EUR sub nivelul normei istorice, cu aproximativ 2% sub media pe 

termen lung. 

Al doilea pilon pe care se bazează politica de răspuns a UE este reprezentat de reformele 

structurale îndreptate spre liberalizarea şi dereglementarea pieţelor, cu un accent deosebit 

pe flexibilizarea pieţelor muncii. Acest al doilea pilon rezultă dintr-un diagnostic care 

consideră că economia UE suferă de un deficit de ofertă din cauza obstacolelor existente în 

pieţe  insuficient liberalizate. Strategia Europa 2020 abordează problema competitivităţii 
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insuficiente din UE şi propune măsuri pe partea de ofertă, concentrate în special pe 

completarea în continuare a pieţei unice. 

În ultima perioadă, cu spectrul unei noi recesiuni şi, mai ales, a unei stagnări economice pe 

termen lung („secular stagnation”), voci din establishment-ul european (de exemplu Mario 

Draghi, preşedintele BCE, la conferinţa Jackson Hole din august 2014) au început să 

identifice o altă cauză a stagnării economice: deficitul de cerere. Scăderea puterii de 

cumpărare a gospodăriilor, îndatorarea mare a sectorului privat şi neîncrederea din cauza 

incertitudinii asupra viitorului, au influenţat negativ cererea efectivă, blocând astfel 

creşterea economică. Aşadar, investitorii sunt şovăitori în a pune banii în economie, nu 

pentru că văd obstacole pe piaţă, ci mai degrabă pentru că încrederea lor este subminată 

de aşteptările reduse în ceea ce priveşte cererea de bunuri şi servicii.  

Noul plan european de investiţii marca Juncker încearcă un răspuns la dilema creşterii 

economice, constituind un al treilea pilon – investiţiile, care se adaugă primilor doi 

consacraţi deja - consolidare fiscală şi reforme structurale - formând astfel un melanj de 

politici („policy mix”) bazat pe trei piloni. 

 

 

PREZENTARE 

 

Planul Juncker porneşte de la premiza că principalul motiv pentru nivelul constant scăzut al 

investiţiilor este încrederea insuficientă a investitorilor. Cauzele acestei incertitudini sunt 

aşteptările reduse în privinţa cererii viitoare de produse şi servicii, fragmentarea pieţelor 

financiare şi lipsa capacităţii suficiente de asumare a riscurilor. 

În condiţiile păstrării intacte a pilonului 1 - consolidarea fiscală - planul Juncker propune ca 

banii publici deja existenţi (fără bani noi, fără împrumuturi noi) să fie utilizaţi pentru 

consolidarea capacitaţii de asumare a riscurilor, în vederea relansării investiţiilor private. 

Planul îşi va asuma aşadar o funcţie de preluare a riscurilor pentru a-i încuraja pe promotori 

să iniţieze investiţii şi pe finanţatorii privaţi să se implice. 

Planul Juncker se bazează pe trei axe  - „triunghiul investiţional” - care se susţin reciproc:  

(1) mobilizarea resurselor financiare private pentru investiţii, fără creşterea datoriei 

publice; 

(2) garantarea faptului că resursele financiare ajung în economia reală, prin 

sprijinirea proiectelor şi investiţiilor în domenii cu relevanţă strategică europeană, cum ar fi 

infrastructura, educaţia, cercetarea şi inovarea;  

(3) îmbunătăţirea mediului de investiţii, prin eliminarea barierelor de natură 

financiară şi nefinanciară care stau în calea investiţiilor. 

Mobilizarea resurselor financiare private se face printr-un sistem complex de garanţii 

publice şi efecte de pârghie („leverage”), prin inovaţii financiare, în mai multe trepte, 
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estimându-se că fiecare euro public pus ca garanţie va fi multiplicat de aproximativ 40 de 

ori. Cu o sumă iniţială de 8 miliarde EUR, luată din bugetul UE deja alocat, se speră să fie 

atrasă o sumă de 315 miliarde EUR de investiţii private în următorii trei ani, 2015-2017. 

Aceşti prezumptivi 315 miliarde EUR vor fi canalizaţi spre investiţii pe termen lung (240 

miliarde EUR) şi spre IMM-uri şi întreprinderi cu capitalizare medie (75 miliarde EUR). După 

prima treaptă de multiplicare a garanţiei de 8 miliarde EUR, Fondul european pentru 

investiţii strategice (FEIS) va avea 21 miliarde EUR (16 miliarde EUR garanţia UE + 5 miliarde 

EUR, aport de capital din partea Băncii europene de investiţii - BEI).  

Statele membre, băncile de promovare naţionale, autorităţile regionale şi investitorii privaţi 

vor fi încurajaţi să contribuie cu fonduri la FEIS. Contribuţiile statelor nu vor fi luate în calcul 

la evaluarea deficitului public în conformitate cu Pactul de stabilitate şi creştere1. 

A doua latură a „triunghiului investiţional”, clarificată de propunerea de regulament  - COM 

(2015) 10 – privind FEIS care stabileşte cine şi cum se aleg proiectele de investiţii. Este 

prevăzută, de asemenea, o platformă europeană de consiliere în materie de investiţii, de 

fapt un ghişeu unic la nivelul UE care va contribui la identificarea, elaborarea, dezvoltarea şi 

finanţarea proiectelor. În acelaşi timp, va furniza servicii de consiliere privind modul de 

utilizare a instrumentelor financiare inovatoare şi a parteneriatelor public - privat. 

A treia latură a „triunghiului investiţional” are în vedere îndepărtarea barierelor din calea 

investiţiilor sectorului privat. Obiectivul este formarea unei pieţe unice în domeniile: 

energie, digital, achiziţii publice şi servicii. O atenţie specială se va acorda formării „Uniunii 

pieţelor de capital” pentru a reduce dependenţa firmelor de finanţarea prin intermediul 

băncilor. 

 

 

ANALIZĂ 

 

Planul Juncker adaugă pilonul investiţional, ca al treilea pilon, la cei doi deja existenţi - 

consolidarea fiscală şi reforme structurale  - care au încercat până acum, fără succes, să 

rezolve problema creşterii economice în UE. Deşi Comisia Europeană recunoaşte că în UE 

există o problemă de cerere, nu numai una de ofertă, planul Juncker tratează cu prioritate 

stimularea ofertei, neglijând problema cererii. Planul nu propune investiţii publice, care ar 

fi stimulat direct cererea, ci o complexă schemă de inginerie financiară pentru a stimula 

investiţiile private.   

Cea mai relevantă axă a Planului Juncker este a treia, aşa cum a confirmat Katainen, 

vicepreşedintele Comisiei, în prezentarea făcută în faţa Parlamentului European, la 25 

noiembrie 2014. Aceasta se referă la ridicarea obstacolelor din calea investiţiilor prin 

                                                           
1
 Comunicarea Comisiei  -  COM (2015) 12 – privind utilizarea optimă a flexibilităţii în cadrul normelor 

prevăzute de Pactul de stabilitate şi creştere, din 13 ianuarie 2015, confirmă că contribuţiile la FEIS nu 
afectează deficitul. 
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completarea şi desăvârşirea pieţei unice în energie, transporturi, digital, servicii, achiziţii 

publice. Asta înseamnă de fapt o măsură de consolidare a pilonului 2 de reforme 

structurale şi deci de sprijinire puternică a ofertei. În plus, se pune accentul pe accelerarea 

formării Uniunii pieţelor de capital, proiect care urmăreşte o schimbare majoră asupra 

modelului de creditare  a investiţiilor: de la sistemul bancar către pieţele de capital, prin 

instrumente financiare inovatoare, apropiat de modelul american.  

În esenţă, planul Juncker nu schimbă dramatic diagnosticul pus înainte asupra cauzelor 

stagnării economice. Ipoteza de facto pe care se construieşte planul este aceea că UE se 

confruntă mai degrabă cu o problema structurală, care trebuie rezolvată pe partea de 

ofertă, decât cu o problemă ciclică care ar trebui rezolvată pe partea de cerere. 

Principala inovaţie a planului Juncker este de fapt o noua paradigmă privind abordarea 

investiţiilor. Banii publici nu vor mai fi folosiţi de acum înainte pentru investiţii în active 

fizice, ci preponderent pentru investiţii în active financiare, astfel ca, prin diverse 

instrumente financiare sofisticate, să mobilizeze finanţarea privată a investiţiilor. De altfel, 

Comisia recomandă ca această abordare nouă să fie deja pusă în aplicare şi în cazul 

Fondurilor structurale şi de investiţii aferente Programului financiar multianual 2014-2020. 

Una dintre cele mai sensibile chestiuni este legată de selecţia proiectelor. Propunerea 

prevede ca proiectele concrete vor fi validate de un comitet independent de investiţii pe 

baza viabilităţii acestora şi garantându-se că sprijinul public nu exclude şi nu poate avea un 

efect de evicţiune asupra investiţiilor private (principiul adiţionalităţii). În acelaşi timp, 

Comisia consideră că nu trebui să existe nicio prealocare tematică sau geografică, pentru a 

se garanta că proiectele sunt selectate pe baza meritelor lor. Rolul fondului este de a asigura 

o capacitate mai mare de asumare a riscurilor şi de a mobiliza investiţii suplimentare, în 

principal din surse private.  

Aşadar, proiectele selectate de FEIS se bazează pe meritele economice ale proiectelor şi pe 

profilul de risc al proiectelor, asigurând un câştig garantat eventualilor investitori privaţi, 

prin absorbţia riscurilor cu garanţii publice. FEIS va selecta proiecte mai riscante şi va investi 

în instrumentele financiare mai riscante, de exemplu în tranşele JUNIOR ale unui instrument 

financiar structurat, lăsând tranşele SENIOR sectorului privat (tranşele JUNIOR au nivel de 

risc mai ridicat). 

Se pot identifica următoarele vulnerabilităţi ale planului: 

- dificultatea de a pune în practică principiul adiţionalităţii, căci nu se poate garanta că 

investitorii privaţi vor pune banii în proiecte pe care altfel le-ar fi ocolit; 

- socializarea pierderilor şi garantarea câştigurilor private care vor produce pe termen 

mediu şi lung agravarea deficitului de cerere; 

- ignorarea obiectivului de coeziune din UE, prin refuzul de a aloca cote (chiar flexibile) 

pentru ţări şi regiuni; 
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- pierderea de facto a controlului public asupra investiţiilor strategice, pentru că în ultimă 

instanţă investitorii privaţi vor opta pentru proiecte fără a ţine cont de cote sectoriale2 

(în felul acesta eşecul de piaţă nu este înlăturat); 

- ignorarea riscurilor majore determinate de folosirea unor instrumente financiare 

complexe de genul celor care au provocat criza financiară; 

- ignorarea beneficiilor recunoscute ale investiţiilor publice în infrastructuri strategice 

care contribuie la creşterea potenţialului de creştere economică, asigurând un bun 

echilibru între generaţii în privinţa costurilor.  

 

 

CONCLUZII 

 

- Planul Juncker nu reprezintă o iniţiativă de stimulare a cererii, principala problemă 

în calea creşterii economice, ci se concentrează asupra ofertei, considerând esenţiale 

reformele structurale pentru desăvârşirea pieţei unice europene în mai multe 

domenii şi înlăturarea obstacolelor în calea investiţiilor. 

- Planul Juncker nu aduce bani publici noi şi nu reprezintă deci un stimul fiscal pentru 

economie. Chiar în cazul atragerii cu succes a banilor privaţi, conform planului, 

deficitul de investiţii va fi recuperat doar parţial în raport cu tendinţa istorică; 

- Lansând planul curent, Comisia Europeană a respins implicit planuri alternative de 

investiţii publice, cum este cel propus de Mateusz Szczurek, ministrul de finanţe al 

Poloniei, la 5 septembrie 2014, cu ocazia unei conferinţe găzduită de prestigiosul 

think-tank-ul Bruegel. Planul Szczurek prevede investiţii publice europene de 700 

miliarde EUR pentru 5 ani, 2015-2019, care ar fi avut şanse mult mai mari să 

corecteze în mare măsură decalajul de producţie existent.  

- Planul Juncker lansează o nouă o paradigmă a investiţiilor: banii publici nu se mai 

investesc direct, ci sunt utilizaţi, prin instrumente financiare inovatoare, pentru 

mobilizarea investiţiilor private.  

- Planul Juncker poate fi privit şi ca un proiect-pilot pentru lansarea Uniunii pieţelor 

de capital prin care creditarea economiei se mută de la bănci la pieţele de capital. 

                                                           
2
 Într-o conferinţă de presă, la Bruxelles, din 10 martie 2015, Jyrki Katainen, vicepreşedintele Comisiei 

Europene, responsabil pentru ocupare, creştere, investiţii şi competitivitate, a declarat că rămâne la 
latitudinea investitorilor privaţi să aleagă proiectele în care vor să pună banii 


