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Abstract. In the OCA theory, the higher economic openness and closer economic cooperation automatically lead to the convergence of business cycles. Krugman (1993) presented and alternative view on
this issue. In his opinion, closer trade ties result in better allocation of resources and higher output
specialization of individual countries. As the industrial production in individual countries is becoming
narrowly specialized, economies of such countries become more vulnerable and more predisposed to
respond to shocks asymmetrically. The probability that shocks will be asymmetric or have asymmetric
impact depends on the structure of the economy. If the structure of the economy is significantly different
from the euro area, even the same shocks may have a different impact on a country and lead to asynchronous business cycle.
Key words: OCA theory; convergence of business cycles; euro area; intra-industry trade; economic integration.

Aderarea la zona euro a unei þãri membre a UE
presupune îndeplinirea criteriilor de convergenþã
nominalã, însã integrarea economicã nu se poate realiza
fãrã progrese în procesul de convergenþã realã
(transformarea structuralã a economiei). În lipsa acestora,
respectiva economie va deveni una perifericã, puþin
flexibilã, incapabilã sã elimine ºocurile care o afecteazã.
Deoarece structura economicã este una divergentã cu cea a
celorlalte economii, atunci ºocurile vor dobândi un caracter
asimetric. În aceste condiþii, convergenþa cu ciclul de afaceri
al zonei euro se va reduce, ceea ce va induce un impact
asimetric al politicii monetare comune. Aceastã þarã se va
simþi nedreptãþitã de deciziile Bãncii Centrale Europene
ºi va dori sã pãrãseascã Uniunea Economicã ºi Monetarã.
Pentru ca un astfel de scenariu sã nu aibã loc, atunci
este nevoie de analiza ex-ante a costurilor ºi beneficiilor
renunþãrii la propria monedã. Costurile vor fi cu atât mai
reduse cu cât acea economie înregistreazã un grad mai
ridicat de convergenþã realã cu zona euro. Acest proces
presupune, în conformitate cu teoria zonelor monetare

optime, creºterea gradului de integrare comercialã, a
flexibilitãþii economiei (în special a pieþei muncii), sporirea
concordanþei structurilor economiei ºi exporturilor º.a. Însã,
efectul asupra convergenþei ciclurilor poate fi unul
ambiguu. Aceasta pentru cã majorarea relaþiilor comerciale
cu þãrile zonei euro poate evolua cãtre douã direcþii:
a) creºterea ponderii comerþului interindustrial, care induce o probabilitate mai ridicatã de manifestare a ºocurilor
asimetrice (þãrile schimbã în cea mai mare parte bunuri
aparþinând unor industrii diferite). Acest tip de comerþ este
specific þãrilor care înregistreazã o înzestrare divergentã cu
factori de producþie, fiind consecinþa strategiilor de integrare
pe verticalã ale firmelor multinaþionale.
b) majorarea ponderii comerþului intraindustrial, care
determinã o corelaþie mai ridicatã a ºocurilor (un ºoc care
afecteazã o anumitã industrie va avea o influenþã similarã
atât în zona euro, cât ºi în þara respectivã). Aceastã formã
de comerþ rezultã din strategiile de integrare pe orizontalã
ale companiilor multinaþionale, în vederea realizãrii de
economii de scarã.
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În afarã de aceastã analizã ex-ante a costurilor ºi
beneficiilor, existã ºi o altã viziune în literaturã (Frenkel,
Rose, 1998), conform cãreia criteriile unei zone monetare
optime trebuie cercetate ex-post, adicã dupã aderarea la
zona euro. Aceasta pentru cã procesul de integrare monetarã
le va influenþa într-o mãsurã mult mai mare. Þãrile
convergente din punct de vedere structural vor avea o
pondere ridicatã a comerþului intraindustrial, ceea ce va
influenþa pozitiv simetria ºocurilor care afecteazã partenerii
comerciali; aceasta este în mãsurã sã asigure o corelaþie
mai ridicatã a ciclurilor economice, odatã cu creºterea
gradului de deschidere a economiei, generând astfel o
majorare a beneficiilor adoptãrii monedei euro.

În funcþie de concluziile anterioare se poate estima cã
etapele procesului european de integrare au generat, pe de
o parte, creºterea gradului de deschidere a economiei, iar,
pe de altã parte, majorarea convergenþei ciclurilor de afaceri.
Figura de mai jos evidenþiazã evoluþiile celor douã
variabile în condiþiile creãrii unei Pieþe Comune (PC) ºi a
unei Uniuni Economice ºi Monetare (UEM).
Convergenþa
ciclurilor de
afaceri

Ipoteza endogenitãþii unei zone monetare optime
Bazându-se pe dovezile empirice conform cãrora þãrile
cu cele mai strânse relaþii economice tind sã aibã o mai
mare concordanþã a ciclurilor de afaceri, Frenkel ºi Rose
au stabilit latura endogenã a celor douã criterii majore ale
zonei monetare optime (ZMO), ºi anume: gradul de
integrare economicã ºi convergenþa ciclurilor de afaceri.
Potrivit acestora, aderarea la zona euro conduce la
intensificarea schimburilor comerciale, ceea ce influenþeazã
în mod pozitiv corelaþia dintre evoluþiile macroeconomice
ale þãrilor membre.
Pentru a cerceta relaþia cauzalã dintre cele douã
variabile, am construit linia ZMO, care reprezintã ansamblul
combinaþiilor dintre convergenþa ciclurilor ºi gradul de
integrare economicã pentru care costurile ºi beneficiile
aderãrii la zona euro sunt egale (figura 1). O majorare a
divergenþei creºte costurile unei uniuni monetare, în lipsa
posibilitãþilor de ajustare pe termen scurt a economiei prin
intermediul cursului de schimb. Costurile la nivel macroeconomic ale unei convergenþe mai reduse pot fi compensate de benefiicile la nivel microeconomic ale intensificãrii
integrãrii economice, ceea ce permite o mai bunã alocare a
resurselor în economie. La dreapta liniei ZMO întâlnim
situaþia în care þãrile ar trebui sã fie parte a unei zone
monetare optime (o creºtere a gradului de integrare este
însoþitã de o convergenþã mai ridicatã), beneficiile
depãºind costurile pierderii independenþei monetare. La
stânga dreptei ZMO, este mai avantajos pentru þãri sã-ºi
pãstreze independenþa monetarã ºi sã nu se alãture unei
uniuni monetare.
Convergenþa ciclurilor de
afaceri

Linia ZMO

Gradul de integrare economicã

Figura 1. Analiza costurilor ºi beneficiilor unei ZMO
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Gradul de integrare economicã
Figura 2. Impactul integrãrii economice asupra convergenþei
ciclurilor de afaceri

În literaturã existã ºi o altã ipotezã (Krugman, 1993),
conform cãreia o creºtere a gradului de deschidere va conduce la o corelaþie mai redusã a ciclurilor de afaceri; în
consecinþã, sporirea gradului de integrare economicã va fi
generatoare de divergenþã economicã, deoarece fiecare þarã
va tinde sã se specializeze în producerea acelor bunuri ºi
servicii pentru care deþine un avantaj comparativ. Membrii
unei zone monetare vor avea, prin urmare, o structurã
economicã foarte puþin diversificatã, predispusã a fi afectatã
de ºocurile ofertei. În mod corespunzãtor, ciclurile lor de
afaceri vor deveni divergente (figura 3).
Convergenþa
ciclurilor de
afaceri

UEM

Gradul de integrare economicã

Þãrile formeazã o
zonã monetarã optimã
Þãrile îºi pãstreazã
independenþa
monetarã

Linia ZMO

Figura 3. Ipoteza specializãrii în cazul UEM

Studiile care au cercetat impactul adâncirii integrãrii
economice asupra convergenþei ciclurilor de afaceri în zona
euro au evidenþiat corelaþia redusã dintre aceste variabile.
Astfel, realitatea europeanã este una intermediarã în raport
cu cele douã viziuni anterioare.

Estimarea convergenþei ciclice în zona euro

a) în cazul intervalelor de opt ani (filtrul Baxter-King,
sursa Banca Centralã Europeanã) pentru perioadele
1980-1987,...1997-2004 se observã existenþa unei
divergenþe mai accentuate între 1992 ºi 1999 ºi a uneia
având o intensitate mai redusã între 1985 ºi 1992. Corelaþia
maximã s-a înregistrat între 1993 ºi 2000, valoarea acesteia
fiind de 73%, reducându-se la 62% pentru perioada
încheiatã în 2004. Dacã din analizã se exclude Grecia,
atunci gradul de convergenþã dintre ciclurile de afaceri
creºte pânã la aproximativ 80% (1997-2004). Din punct
de vedere al efectelor etapelor integrãrii în cadrul UE, se
observã cã procesul de convergenþã la UEM (început în
1997) a avut cea mai ridicatã influenþã asupra corelaþiei
ciclului de afaceri în zona euro (figura 4).

Pentru a surprinde evoluþia convergenþei ciclurilor de
afaceri se utilizeazã douã metode, una care analizeazã
dispersia decalajelor de producþie naþionale ºi cea de-a doua
bazatã pe studierea corelaþiei dintre fluctuaþiile economice.
Pentru interpretarea rezultatelor am renunþat la prima dintre
ele, deoarece aceasta nu evidenþiazã natura fluctuaþiilor, ci
reflectã numai intensitatea lor. În aceste condiþii, tendinþa
de creºtere a convergenþei ciclice ca urmare a reducerii
dispersiei decalajelor ar putea fi contrazisã de existenþa unor
perioade temporare de manifestare a divergenþei ciclice. Cea
de-a doua metodã este însã senzitivã la lungimea intervalului
luat în considerare; aceasta a presupus estimarea fluctuaþiilor
PIB-ului potenþial utilizând diferite filtre econometrice.
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Sursa: Böwer, Guillemineau (2006) „Determinants of business cycle synchronisation across euro area country”, BCE, nr. 587.

b) pentru intervalele de câte ºase ani (filtrul HodrickPrescott, sursa Comisia Europeanã), divergenþa ciclicã s-a
accentuat la sfârºitul anilor ’90, de la aproximativ 15 % la
aproape 40 %. Cauza constã atât în efectul diferenþiat al
crizei de pe pieþele emergente, cât ºi în evoluþia diferitã a
Greciei faþã de ciclul zonei euro. Economii precum Olanda

ºi Spania au compensat reducerea cererii externe prin
stimularea cererii interne. În schimb, Finlanda ºi Italia au
fost afectate într-o proporþie mai ridicatã de aceastã crizã.
Totuºi, reluarea tendinþei convergente s-a petrecut odatã
cu aderarea economiilor la zona euro, nivelul de divergenþã
reducându-se în anul 2005 la 20 % (figura 5).
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Sursa: Comisia Europeanã, Quaterly report on the euro area, nr. 2, 2006.
Figura 5. Convergenþa ciclurilor de afaceri în zona euro (pentru 6 ani)
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c) alegerea unor intervale de câte patru ani (filtrul
Hodrick-Prescott, sursa Comisia Europeanã) pentru anii
1988-1991, 1989-1992,...,2000-2003 sugereazã existenþa
a trei perioade temporare în care s-a înregistrat o
divergenþã ciclicã (figura 6). Prima s-a manifestat la
începutul anilor ’90, ca urmare a ºocurilor care au afectat
actualele þãri membre ale zonei euro – unificarea

Germaniei, criza SME, colapsul Uniunii Sovietice, precum
ºi criza sectorului public din Grecia. Cea de-a douã s-a
înregistrat spre sfârºitul deceniului trecut, pentru
intervalul 1993-1997, anticipând divergenþa din analiza
anterioarã. Ultima este valabilã începând cu perioada
2000-2004, surse ale divergenþei fiind economii ca Belgia,
Finlanda, Grecia ºi Spania.
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Sursa: Comisia Europeanã, Quaterly report on the euro area, nr. 2, 2006.
Figura 6. Convergenþa ciclurilor de afaceri în zona euro (pentru 4 ani)

Grecia este singura economie din zona euro care
înregistreazã în prezent un decalaj inflaþionist. Belgia a
înregistrat o evoluþie divergentã cu zona euro numai un
semestru din anul 2006, însã aceastã evoluþie a fost
surprinsã de aceastã analizã pe termen mai scurt. Finlanda
dovedeºte o senzitivitate ridicatã la evoluþia comerþului
mondial. Astfel, creºterea acestuia cu aproximativ 17% între
2002 ºi 2004 a coincis cu trecerea economiei finlandeze de
la un decalaj recesionist de 0,8% (din PIB-ul potenþial) la
unul inflaþionist de 0,3%. Reducerea ratei de majorare a
comerþului sub 8% anual a constituit unul dintre factorii
intrãrii în recesiune, la sfârºitul anului 2004. Spania a
beneficiat de stimularea cererii interne ca urmare a reducerii
ratei reale a dobânzii. În condiþiile în care existã disparitãþi
semnificative ale ratelor inflaþiei în cadrul zonei euro, atunci
politica monetarã a BCE influenþeazã diferit cererea agregatã
la nivelul statelor membre.
Cercetând corelaþia ciclurilor de afaceri în zona euro
pe baza celor trei abordãri anterioare, se observã cã mãrirea
intervalului reduce intensitatea divergenþelor ciclice.
Numai ºocul global din a doua jumãtate a anilor ’90 este
reflectat de cele trei grafice. Perspectiva aderãrii la UEM a
determinat manifestarea unui trend ascendent al gradului
de convergenþã ciclicã în zona euro.

Surse ale convergenþei ciclurilor de afaceri
în zona euro
Am reþinut ca variabile potenþial explicative ale
convergenþei ciclice indicele comerþului bilateral (ICB)
dintre þãrile membre, gradul de integrare economicã (GIE),
indicele specializãrii comerciale (ISC) ºi indicele

48

divergenþei structurale (IDS). În relaþia de mai jos sunt specificate ºi influenþele acestor variabile asupra convergenþei
ciclurilor, aºa cum decurg acestea din analizele empirice
anterioare:
Convergenþa ciclurilor de afaceri = f(+ ICB; + GIE;
- ISC; - IDS).
- ICB se calculeazã ca medie a ponderii relaþiilor
comerciale bilaterale dintre þãrile i ºi j (importuri +
exporturi) în relaþiile comerciale totale.
ICBij =

1
T

T

å
t =1

Im ijt + Exp ijt + Im

jit

+ Exp

Im it + Exp it + Im jt + Exp

jit
jt

unde:
t = anul;
T – numãrul de ani.
- GIE se determinã ca medie a ponderii exporturilor ºi
importurilor unei þãri i în PIB.
GIEi =

1
T

T

å
i =1

Imi + Expi
PIBi

- ISC mãsoarã suma diferenþelor dintre ponderile unui
sector de activitate în exporturile totale a douã economii.
ISCij =

N

1

T

å abs( T å k
n =1

t =1

int

-

1
T

T

åk
t =1

jnt )

;

unde:

k nt – ponderea sectorului n în totalul exporturilor unei
þãri, la momentul t;
abs – valorea în modul.

Cu cât acest indicator are o valoare mai apropiatã de 1,
cu atât specializarea exporturilor este mai ridicatã; rezultã
un nivel redus al convergenþei dintre structurile de export
ale celor douã economii.
- IDS este definit ca sumã a diferenþelor dintre ponderile
la PIB ale diferitelor sectoare de activitate economicã.
N

å

abs(

n =1

1
T

T

å
t =1

Sint -

1
T

T

åS
t =1

jnt )

;

unde:

S nt - ponderea sectorului n în PIB-ul unei þãri, în t.

O valoare apropiatã de 1 a acestui indice reflectã un
grad redus de convergenþã între structurile economice a
douã þãri.
În ceea ce priveºte indicele comerþului bilateral (ICB),
cele mai ridicate valori s-au înregistrat între aºa-numitele
„þãri pereche” – Germania-Franþa, Belgia-Olanda ºi
Germania-Olanda. De exemplu, relaþiile bilaterale dintre
3
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primele douã economii au avut o pondere de 13,5% din
comerþul total al celor douã între anii 1980-2004. Cel mai
scãzut indice (aproximativ 0,17%) s-a obþinut în cazul
relaþiei comerciale dintre Grecia ºi Luxemburg. Dintre cele
mai mici valori ale ICB, ºapte se referã la relaþiile
comerciale bilaterale ale Luxemburgului, ceea ce reflectã
specificul acestei economii, care deþine cea mai ridicatã
pondere a serviciilor în PIB. ICB mediu pentru þãrile zonei
euro a fost de 2,86% în perioada analizatã, cu un maxim de
2,97% între 1989 ºi 1996 ºi cu un minim de 2,63% între
1980 ºi 1988. Aceasta evoluþie se datoreazã, pe de o parte,
intensificãrii comerþului bilateral dintre þãrile zonei euro,
iar, pe de altã parte, reducerii ponderii în PIB a comerþului
cu economiile din afara zonei euro.
Gradul de integrare economicã s-a redus de la 54% între
1980-1988 la 52% în urmãtorii opt ani; în perioada care
include pregãtirea intrãrii la UEM, precum ºi aderarea
propriu-zisã (1997-2004) valorea medie a acestui indice a
crescut la 62,3% (figura 7).
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Sursa: Böwer, Guillemineau (2006) „Determinants of business cycle synchrinisation across euro area country”, BCE, nr. 587.
Figura 7. Evoluþiile gradului de integrare economicã ºi comerþului bilateral în þãrile zonei euro

Reprezentarea graficã a evoluþiilor variabilelor ICB ºi
GIE sugereazã cã aderarea la UEM a generat creºterea
ponderii comerþului în PIB, în condiþiile în care proporþia
celui bilateral (sub formã de histogramã în figura 7) a
înregistrat o reducere. Altfel spus, þãrile zonei euro
comercializeazã mai multe bunuri, însã într-o proporþie
mai mare cu þãri din afara acesteia.
Din punct de vedere al structurii comerþului, s-a
înregistrat o scãdere a ISC (indicelui specializãrii
comerciale) de la 59,5% între 1980 ºi 1988 la 52% în
perioada 1997-2004. Rezultã cã fazele integrãrii economice
au generat o creºtere a comerþului intraindustrial, ceea ce
sporeºte convergenþa ciclurilor de afaceri; un ºoc care
afecteazã o anumitã economie se va transmite în mod
simetric înspre celelalte. Aderarea la UEM a sporit gradul
de integrare economicã, în timp ce ponderea comerþului

interindustrial s-a redus. Comparând diferenþele dintre
structurile comerciale bilaterale, s-a obþinut cã Germania
ºi Franþa au cea mai scãzutã valoare a ISC (21%), în timp ce
între Germania ºi Grecia existã cea mai ridicatã divergenþã
(95%). Aceasta pentru cã Grecia are cea mai ridicatã pondere
a exportului de alimente ºi bãuturi, în timp ce proporþia
maºinilor ºi a echipamentelor de transport este cea mai
scãzutã. De altfel, aceastã economie înregistreazã ºase dintre
cele mai ridicate valori ale specializãrii comerciale bilaterale,
fiind cea mai divergentã cu zona euro.
În timp ce ISC s-a redus, indicele divergenþei structurale
(IDS) s-a majorat de la aproximativ 21% între 1980 ºi 1988
la 25% în perioada 1997-2004 (figura 8). Astfel, structurile
comerciale au devenit mai similare, în timp ce diferenþele
dintre structurile economice au crescut. O explicaþie a
acestei evoluþii vizeazã modul de calcul al celor doi indici;
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astfel, IDS se referã ºi la bunurile necomercializabile
(extern) ale sectorului serviciilor, în timp ce ISC cuprinde
numai bunurile comercializabile. În consecinþã, creºterea

ponderii comerþului intraindustrial poate genera o reducere
a specializãrii comerciale, în timp ce structurile economice
pot deveni mai divergente.
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Sursa: Böwer, Guillemineau (2006) „Determinants of business cycle synchronisation across euro area country”, BCE, nr. 587.
Figura 8. Evoluþiile comparate ale structurilor economice ºi specializãrii exporturilor

Din punct de vedere al specializãrii bilaterale a
economiilor zonei euro, o valoare mai scãzutã a IDS
presupune o similaritate ridicatã a valorilor adãugate ale
sectoarelor economice. Spania ºi Austria sunt cele mai
convergente din punct de vedere structural, în proporþie de
93%, datoritã ponderilor asemãnãtoare ale industriei,
construcþiilor, comerþului ºi serviciilor financiare. Þãri
precum Belgia-Olanda, Spania-Portugalia sau Belgia-Franþa
înregistreazã o convergenþã structuralã de peste 89%.
Economiile cele mai divergente cu restul zonei euro sunt
Grecia ºi Luxemburg, prima datoritã ponderilor sectorului
agricol (relativ mai ridicatã) ºi sectorului industrial (relativ
mai scãzutã), iar cea de-a doua ca urmare a proporþiei
sectorului de servicii financiare. Cel mai ridicat IDS se
înregistreazã între Irlanda ºi Luxemburg, de aproximativ
47%, iar între Grecia ºi Luxemburg acesta este de 33%.
În studiul realizat de Böwer ºi Guillemineau (BCE,
2006) s-au luat în considerare 66 de corelaþii bilaterale
între þãrile zonei euro în evaluarea influenþei acestora
asupra convergenþei ciclurilor.
Astfel, s-a estimat cã ICB a avut o influenþã pozitivã ºi
semnificativã (la nivelul de 5%) asupra convergenþei
ciclice, explicând 18% din regresia acesteia.
Convergenþa ciclicã = 2,0652 × ICB + 0,5087
(t-statistic = 3,94; R2 = 0,18)
Dacã se introduce o variabilã suplimentarã referitoare
la distanþa geograficã se obþine un coeficient de 2,1 pentru
ICB, de asemenea semnificativ statistic, însã gradul de
semnificaþie creºte la 40%. Cu cât distanþa dintre douã
economii este mai scãzutã cu atât ciclurile de afaceri vor fi
mai corelate.
Gradul de integrare economicã (GIE) nu a avut nicio
influenþã asupra convergenþei ciclice, manifestându-se atât
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o lipsã de semnificativitate, cât ºi lipsã a puterii explicative asupra regresiei.
Convergenþa ciclicã = 0,0786 × GIE + 0,5215
(t-statistic = 0,81; R2 = 0,01)
Indicele specializãrii comerciale (ISC) are o influenþã
negativã asupra convergenþei, semnificativã statistic,
explicând 19% din regresie.
Convergenþa ciclicã = - 0,433 × ISC + 0,8238
(t-statistic = -3,1; R2 = 0,19)
Analizând subperioada 1980-1996, coeficienþii
regresiei anterioare sunt nesemnificativi, astfel cã
reducerea specializãrii comerciale nu a influenþat
convergenþa ciclurilor. Între anii 1997-2004, specifici
pregãtirii ºi aderãrii efective la UEM, influenþa ISC a
fost cuprinsã între -0,5 ºi -1,5, iar R2 a luat valori de
minim 0,4 ºi maxim 0,6. S-a estimat de asemenea cã
impactul cel mai ridicat al specializãrii comerciale s-a
înregistrat în cazul comerþului cu maºini ºi echipamente
de transport.
Gradul de divergenþã al structurilor economice (IDS) a
avut o influenþã negativã, semnificativã statistic, dar cu o
importanþã foarte redusã în explicarea evoluþiei
convergenþei ciclurilor.
Convergenþa = -0,4987 × IDS + 0,6704
(t-statistic = -2,61; R2 = 0,05)
Dacã între anii 1980-1996 specializãrile în sectoarele
industrial ºi financiar au avut un impact semnificativ asupra
corelaþiei ciclurilor, în a doua subperioadã, influenþa a fost
nesemnificativã statistic; în plus, IDS a avut semnul pozitiv,
contrazicându-se astfel corelaþia presupusã dintre cele douã
variabile.

Comparând rezultatele econometrice prezentate anterior
cu abordãrile specifice teoriei zonelor monetare optime, se
observã cã se contrazice corelaþia pozitivã dintre creºterea
gradului de integrare economicã ºi convergenþa ciclurilor
de afaceri. Ipoteza lui Krugman este de asemenea negatã
econometric. Astfel, intensificarea relaþiilor comerciale nu
genereazã o specializare comercialã mai ridicatã ºi nici
accentuarea divergenþei ciclurilor de afaceri. În plus,
specializarea comercialã constituie variabila cu o putere
explicativã superioarã specializãrii economice. Deºi gradul
de divergenþã structuralã s-a mãrit, totuºi aceasta nu a
influenþat convergenþa ciclurilor. În teoria ZMO, creºterea
flexibilitãþii forþei de muncã contribuie la atenuarea influenþei
ºocurilor structurale care influenþeazã o anumitã economie,
determinând totodatã sporirea convergenþei ciclice. Însã, în
estimarea realizatã de Böwer ºi Guillemineau nu s-a putut
stabili nicio legãturã cauzalã flexibilitate-convergenþã.
Dintre variabilele semnificative ale corelaþiei ciclurilor
se disting altele, precum variaþia cursului de schimb nominal, diferenþialul dintre deficitele bugetare, gradul de
integrare financiarã, precum ºi diferenþialul de competitivitate (calculat în funcþie de evoluþia ratei reale de schimb
ponderatã cu proporþia în comerþul din cadrul zonei euro).
Majorându-se gradul de integrare financiarã, s-a mãrit nivelul
de convergenþã ciclicã a sectorului serviciilor, care a devenit
un canal de transmisie a influenþelor cãtre ciclul de afaceri.
Dacã ipotezele teoriei tradiþionale a ZMO sunt respinse,
totuºi, abordarea lui Frenkel ºi Rose se valideazã empiric.

Astfel, aderarea la zona euro determinã o intensificare a
relaþiilor comerciale, ceea ce a influenþat în mod pozitiv
convergenþa ciclurilor de afaceri. Adoptarea unei monede
comune are un efect pozitiv asupra comerþului
intraindustrial, chiar dacã structurile economice nu sunt
convergente. Transmisia ºocurilor prin intermediul
comerþului intraindustrial a fost concentratã în sectorul
maºinilor ºi echipamentelor de transport; specializarea în
acest sector explicând aproximativ 61% din corelaþia
ciclurilor între 1997 ºi 2004 (în cadrul regresiei care mai
include diferenþialul de integrare financiarã).

Criteriile zonei monetare optime pentru România
Analiza succintã a acestor criterii permite evaluarea
stadiului actual al convergenþei reale a economiei
româneºti cu cea a UE, în perspectiva aderãrii la zona euro.
a) România înregistreazã o creºtere a gradului de
deschidere a economiei, principalul partener comercial
fiind þãrile UE.
Acesta s-a majorat de la 70,6% în anul 2000 la 80,4% în
2003, estimându-se cã în urmãtorii ani ponderile exportului
ºi importului în PIB vor continua sã creascã, iar economia
va deveni foarte deschisã, similarã þãrilor de mãrime micã ºi
mijlocie din UE. În 2005, majoritatea relaþiilor comerciale
au fost cu þãri dezvoltate (aproximativ 69% din importuri ºi
74% din exporturi), dintre care comerþul cu þãrile UE a avut
cea mai ridicatã pondere (figura 9).
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Surse: Anuarul de comerþ exterior al României, 2004, Institutul Naþional de Statisticã; Comerþul exterior al României în anul 2005,
Comisia Naþionalã de Prognozã, 2006.
Figura 9. Evoluþia ponderii comerþului exterior cu UE (2001-2005)

Chiar dacã majorarea gradului de deschidere a economiei
a presupus creºterea ponderii comerþului cu UE, totuºi
aceastã evoluþie nu constituie un indiciu suficient pentru a
putea aprecia influenþa asupra gradului de convergenþã
ciclicã. În acest sens, devine importantã structura comerþului
exterior al României, relativ la UE. În condiþiile, în care
aceasta are o vitezã redusã de transformare, atunci creºte
potenþialul manifestãrii unor ºocuri asimetrice între zona
euro (ca aproximare a UE) ºi economia româneascã.

b) Structura actualã a comerþului exterior al României
ar transforma-o într-o þarã perifericã a zonei euro.
Comparând structurile de export ale României ºi ale
þãrilor de coeziune în 2003, se observã o convergenþã mai
ridicatã cu Portugalia (54,4%), Grecia(51,8%) ºi Spania
(46,8%) ºi una mai redusã cu Irlanda (22,6%). Primele douã
þãri sunt specializate în producerea de bunuri care folosesc
intensiv forþa de muncã, fiind economii periferice ale zonei
euro.
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În anul 2005, cel mai mare volum de exporturi s-a
înregistrat în industria confecþiilor textile, în care
predominã activitatea de perfecþionare activã (lohn), urmatã
de industria metalurgicã, în care se realizeazã în special
oþeluri inferioare ºi mai puþin oþeluri speciale. Trebuie
remarcat însã cã s-au înregistrat progrese ºi în ceea ce
priveºte exportul de produse ale industriei de echipamente,
aparate radio, televiziune ºi comunicaþii, ale industriei de
maºini ºi aparate electrice ºi industriei de mijloace de transport (în special automobile), sectoare caracterizate de
produse cu valoare adãugatã crescutã. Specializarea în acest

ultim sector este în mãsurã sã influenþeze pozitiv
convergenþa ciclurilor în cadrul zonei euro, aºa cum am
arãtat anterior.
Creºterea ponderii exporturilor de bunuri care utilizeazã
tehnologii medii ºi superioare este în mãsurã sã asigure
transformarea structurii comerþului exterior. O astfel de
tendinþã este susþinutã de majorarea proporþiei exporturilor
de o complexitate tehnologicã medie/ridicatã, de la
aproximativ 20% în 2000 la 28% în anul 2004 (figura 10).
Aceastã evoluþie a continuat în perioada 2004 ºi 2006, astfel
cã, în primul semestru din 2006, aceastã pondere a fost 37%.
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Sursa: Ministerul de Finanþe, Planul Naþional de Dezvoltare 2007-2013.
Figura 10. Structura tehnologicã a comerþului extrior al României

c) Existenþa unor structuri ale activitãþii economice ºi
ocupaþionale divergente cu UE este în mãsurã sã afecteze
negativ convergenþa ciclurilor.
Gradul de divergenþã structuralã s-a redus de la
aproximativ 62% în 1995 la 49% în 2004 (figura 11),
situându-se la nivelul cel mai ridicat dintre noile þãri
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membre ale UE (aproximativ 23%, medie în 2004). De remarcat
cã procesul de creºtere economicã început în anul 2000 nu a
fost însoþit ºi de ajustarea structurii economiei relativ la UE. O
evoluþie asemãnãtoare se înregistreazã ºi în cazul divergenþei
socioocupaþionale, aceasta situându-se pentru anul 2003 la
nivelul de 74% faþã de 75% în anul 2003.
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Figura 11. Evoluþia divergenþei structurale cu UE (1995-2004)
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2003
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Aceasta situaþie dovedeºte flexibilitatea redusã a
economiei româneºti, în condiþiile în care se realizeazã un
proces lent de mobilitate a populaþiei din agriculturã cãtre
alte sectoare de activitate.
d) România înregistreazã o creºtere a ponderii
comerþului intraindustrial cu UE.
Acesta se determinã pe baza indicelui Grubel-Lloyd,
care exprimã ponderea acestui tip de comerþ în cel total cu
UE, pe fiecare grupã de mãrfuri (k) ºi pe ansamblul
economiei.
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Cu cât valoarea acestui indice este mai apropiatã de 1,
cu atât România va înregistra un comerþ similar cu cel al
UE, ceea ce influenþeazã pozitiv decizia de aderare la zona
euro (ºocurile vor deveni simetrice). Dacã valoarea este
apropiatã de 0, atunci România înregistreazã o pondere
însemnatã a comerþului interindustrial.
Acest indice s-a majorat lent pânã în anul 2000, dupã
care a înregistrat o reducere substanþialã pânã la nivelul de
aproximativ 40%. Creºterea exporturilor începând cu anul
2000 a fost însoþitã de sporirea ponderii comerþului
intraindustrial (figura 12).
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Figura 12. Ponderea comerþului intraindustrial cu UE

Nivelurile acestui indice sunt similare cu cele ale
Portugaliei (un indice de 65% în anul 2003), însã superioare
Greciei (care avea un indice de aproximativ 42%). Din punct
de vedere al proporþiei comerþului intraindustrial pe grupe
de mãrfuri, se observã cã valorile cele mai ridicate se
înregistrau în anul 2003 la sticlã (97,5%), metale (96%),
produsele vegetale (85,1%), textile (79%), maºini ºi
echipamente de transport (70%), plastic ºi cauciuc (61,3%),
produse alimentare (53%). Astfel, în cazul mãrfurilor cu cele
mai ponderi în comerþul cu UE (50% pentru textile ºi maºini,
echipamente), comerþul intraindustrial este dominant.

Potenþialul de manifestare a unor ºocuri asimetrice pe latura
comerþului exterior este în aceste condiþii mai redus.
În funcþie de cele patru criterii analizate în cazul
României, se poate anticipa trendul evoluþiei economiei
în urmãtorii ani. Astfel, creºterea gradului de integrare
comercialã cu UE, însoþitã de majorarea ponderii comerþului
intraindustrial va fi în mãsurã sã compenseze progresele
reduse în procesul de ajustare structuralã a economiei
româneºti. Convergenþa cu ciclul de afaceri al þãrilor zonei
euro va creºte dacã se va mãri ponderea în comerþ a bunurilor
care presupun utilizarea unor tehnologii superioare.
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Sursa: Eurostat, Baza de date Comext.
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