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Abstract. This paper presents the main costs and benefits of accession to the EMU countries, different
transmission mechanisms of monetary policy measures villages as national fiscal policies and the proce-
dures for quantifying the effects of these measures on the real economy. Are costs caused by the occur-
rence of asymmetric shocks, different preferences of countries of inflation and unemployment and due to
institutional differences in the labor market or something to with different rates of growth. The resulting
benefits are presented after elimination of transaction costs and decrease welfare gains due to uncer-
tainty after joining the EMU.
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Ce ne spune teoria…

Teoria zonelor monetare optime (ZMO) este cea care

studiazã costurile ºi beneficiile asociate adoptãrii unei
monede unice; ea se axeazã în principal pe costuri, a cãror

minimizare depinde de anumite condiþii caracteristice

economiilor þãrilor participante. Beneficiile se referã la
câºtigurile obþinute din eliminarea costurilor asociate

schimbului valutar ºi la importul de credibilitate a bãncii

centrale a uniunii, care reduce expectaþiile inflaþioniste ºi,
implicit, nivelul inflaþiei. Costurile sunt legate de efectele

negative ale renunþãrii la politica monetarã independentã

ºi la mecanismul cursului de schimb, ca instrumente de
ajustare a ºocurilor asimetrice între potenþialii membri ai

uniunii monetare. Cu cât nevoia de a efectua ajustãri ale

ratei nominale de schimb este mai micã, cu atât costurile
participãrii la uniunea monetarã se diminueazã, iar acest

stadiu de integrare este benefic pentru participanþi.

Teoria ZMO oferã justificarea economicã a realizãrii

zonelor monetare. Aceasta a indicat cã un sistem de cursuri
de schimb fixe este potrivit pentru acele þãri integrate în

comerþul internaþional ºi în care factorii de producþie sunt

destul de mobili pentru a realiza o ajustare în caz de ºoc
asimetric. Este adevãrat cã decizia de a avea rate de schimb

fixe poate aduce avantaje, dar ºi dezavantaje. Astfel, o þarã

poate sã absoarbã efectele distorsionante ale ºocurilor
asimetrice prin modificarea ratei de schimb(1). Costurile ºi

beneficiile pe care le poate avea o þarã care intrã într-o

zonã în care cursurile de schimb sunt fixe depind de mãsura
în care propria economie se poate integra ºi face faþã

concurenþei economiilor potenþialilor parteneri. Dupã cum

se ºtie, o þarã are mai multe avantaje din aderarea la o zonã
monetarã, dacã economia sa e bine integratã cu celelalte

economii ale þãrilor member(2).
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1. Costurile unei monede unice (analizã prin
prisma teoriei ZMO)

Ca urmare a renunþãrii la independenþa politicii
monetare, autoritãþile naþionale nu mai pot realiza ajustãri

prin utilizarea instrumentelor monetare, deoarece se

cedeazã prerogativele politicii monetare unei autoritãþi
centrale; în plus, statele membre vor avea o influenþã mai

mare sau mai micã în procesul decizional, funcþie de mai

mulþi factori, situaþie care poate fi perceputã ca negativã
pentru statele cu influenþã redusã.

Costuri determinate de apariþia ºocurilor asimetrice(3).

Din diverse motive (de exemplu, modificarea bruscã a

preferinþelor consumatorilor spre bunurile de import),

cererea agregatã (CA) în þara X poate evolua diferit faþã de
cererea agregatã în þara Y (X ºi Y formeazã o uniune

monetarã).

Un ºoc pe latura cererii determinã astfel o reducere a
cererii agregate în X ºi o creºtere a cererii agregate în Y.

Folosind modelul cerere agregatã (CA) – ofertã agregatã

(OA), observãm cã efectele sunt diferite în cele douã þãri
(figura1).
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Figura 1. Manifestarea ºocurilor asimetrice

Astfel, o reducere a cererii agregate în X va determina

micºorarea producþiei reale, ceea ce va determina reducerea

nivelului de ocupare. În scurt timp, þara X se va confrunta
cu situaþia „deficitelor gemene” (deficit bugetar ºi deficit

de cont curent). Spre deosebire de X, þara Y va înregistra

excedent bugetar ºi, de asemenea, excedent de cont curent.
Observãm, astfel, cã un ºoc al cererii creeazã probleme

diferite celor douã þãri. În lipsa posibilitãþii de a utiliza

cursul de schimb, o echilibrarea automatã a economiilor
celor douã þãri este posibilã, dacã salariile din X ºi din Y

sunt flexibile, iar mobilitatea forþei de muncã este ridicatã

(soluþii propuse de Mundell). Dacã una din cele douã
condiþii nu se realizeazã în practicã, cele douã þãri nu sunt

încã pregãtite sã facã parte dintr-o zonã monetarã, având

mai multe avantaje dacã îºi pãstreazã independenþa
monetarã.

Costuri determinate de preferinþe diferite ale þãrilor

faþã de inflaþie ºi ºomaj. Preferinþele diferite ale þãrilor faþã
de inflaþie ºi ºomaj creeazã potenþiale costuri în cazul unei

uniuni monetare. În Figura 2 (partea dreaptã) sunt

reprezentate curbele Phillips pentru UE ºi o þarã X
(România, de exemplu)(4). Axa verticalã aratã rata de

modificare a salariilor (w), iar axa orizontalã rata

ºomajului (u); în partea stângã a figurii este reprezentatã

relaþia dintre modificãrile salariilor ºi modificãrile

preþurilor, relaþie care poate fi scrisã astfel:

w *= Π * + q*,  (1)

unde:
w* = rata de creºtere a salariilor

Π* = rata inflaþiei

q* =  rata de creºtere a productivitãþii muncii

Conform ecuaþiei (1), putem scrie :

W
UE

 *= Π
UE

* + q
UE

*  (2)

WR
* = ΠR

* + qR
*  (3)

De asemenea, conform teoriei paritãþii puterii de

cumpãrare (PPP), între România ºi UE putem scrie
urmãtoarea relaþie:

e *=  ΠR
*- ΠUE

*,  (4)

unde:

e *= rata deprecierii leului în raport cu euro.
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Ecuaþia (4) aratã cã, atunci când rata inflaþiei este mai
mare în România decât în UE, pentru a nu-ºi pierde

competitivitatea externã, România trebuie sã-ºi deprecieze

moneda în raport cu euro. Dacã România ºi UE formeazã
însã o uniune monetarã, atunci cursul de schimb nu mai

poate fi folosit ca instrument de politicã; prin urmare e*= 0,
ceea ce înseamnã cã ratele inflaþiei în UE ºi România trebuie
sã fie egale. Dacã rata inflaþiei în România este mai mare

decât în UE, în condiþiile unui curs de schimb fix, produsele

româneºti îºi pierd competitivitatea.
UE ºi România au preferinþe diferite faþã de inflaþie ºi

ºomaj (figura 2). România alege sã se situeze în punctul

AR, în timp ce UE alege combinaþia specificã punctului
C

UE
; astfel, România preferã un ºomaj mai scãzut ºi o inflaþie

mai ridicatã, în timp ce UE alege combinaþia inversã.

Atât timp cât ratele inflaþiei sunt diferite, un curs de

schimb fix între leu ºi euro nu este sustenabil. Pentru ca

un curs de schimb fix între leu ºi euro sã poatã fi menþinut,

este necesar ca ratele inflaþiei din cele douã zone sã fie
egale (e*= 0).

În aceastã situaþie, costul unei uniuni monetare între

România ºi UE constã în faptul cã atât România, cât ºi UE
trebuie sã accepte alte combinaþii inflaþie-ºomaj, respectiv

situarea în alte puncte ale curbei Phillips, mai puþin

convenabile decât în situaþia iniþialã. Astfel, România se
deplaseazã pe curba Phillips în punctul C

R
, în timp ce UE

trebuie sã aleagã punctul A
UE

. În acest fel, în  W
UE

 * creºte,

iar WR
* scade; conform relaþiei (1), ΠUE

*  în UE va creºte,
iar Π

R
* va scãdea, astfel încât ratele inflaþiei din cele

douã zone se vor egaliza.
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Figura 2. Costuri determinate de preferinþele diferite ale þãrilor faþã de inflaþie ºi ºomaj

De asemenea, în literatura de specialitate se fac adesea

referiri la diferenþele instituþionale pe piaþa muncii sau

diferenþele în ceea ce priveºte ritmurile de creºtere

economicã, ca fiind costuri ale integrãrii unei þãri într-o

zonã monetarã.
Astfel, pentru þãrile cu instituþii eterogene ale pieþei

muncii, formarea unei uniuni monetare presupune costuri

mari. Aceasta deoarece în cazul unui ºoc pe latura ofertei,
efectele asupra preþurilor ºi ºomajului în aceste þãri pot fi

diferite (funcþie de gradul de centralizare sindicalã).

În plus, cursul de schimb nu mai poate fi utilizat, iar
drept urmare ajustarea acestor efecte se va realiza mult mai

greu.

În ceea ce priveºte diferenþele de creºtere economicã,
participarea la o uniune monetarã este mai costisitoare

pentru þara cu un ritm mai mare de creºtere economicã,

decât pentru þara cu un ritm mai mic; în acest caz este

indicat ca þara cu un ritm mai mare ºã-ºi pãstreze propria

monedã. Þãrile cu ritmuri mai mari de creºtere economicã
înregistreazã ºi ritmuri mai mari de creºtere a importurilor.

Pentru a mãri ritmul de creºtere a exporturilor, aceste þãri

trebuie sã realizeze creºteri de competitivitate prin
deprecieri reale ale propriilor monede. Cum participarea la

o uniune monetarã exclude posibilitatea deprecierii reale,

þãrile care au nevoie de ritmuri mai mari de creºtere (þãrile
în dezvoltare) ar putea fi dezavantajate.

Deîndatã ce o þarã consimte sã devinã membru al unei

Uniuni Economice ºi Monetare trebuie sã conºtientizeze
necesitatea unor politici fiscal bugetare prudente care sã

asigure sustenabilitatea finanþelor publice, sã lase o marjã

de manevrã cât mai consistentã politicii monetare comune
ºi sã asigure imunizarea economiei împotriva unor crize

ale datoriilor publice sau a unor evenimente fiscale nedorite

cauzate de lipsa temporarã de lichiditate.
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Constrângerea bugetarã este datã de relaþia:

G – T + rB = dB/dt + dM/dt,

unde:
G = nivelul cheltuielilor guvernamentale (excluzând

plãþile cu dobânda la datoria guvernamentalã);

T = veniturile fiscale;
r = rata dobânzii la datoria guvernamentalã;

B ºi M = baza monetarã.

Deficitul bugetar este alcãtuit din deficitul primar

(G – T) ºi plãþile cu dobânda la datoria guvernamentalã

(rB) ºi se poate finanþa prin îndatorare (dB/dt) sau prin
creºterea bazei monetare (dM/dt).

2. Benefiiciile unei monede unice

De cealaltã parte a „baricadei” îºi fac simþitã prezenþa

susþinãtorii unei monede unice, susþinãtori care aduc drept
argumente beneficiile înregistrate de pe urma unei uniuni

monetare, criticând persistenþa pe termen lung a unor

eventuale costuri.
Dacã, în general, costurile monedei unice se referã la

nivelul macroeconomic al economiei, beneficiile acesteia

sunt analizate mai ales la nivel microeconomic. Astfel, în
principiu, beneficiile monedei unice se referã la eliminarea

costurilor de tranzacþie asociate schimbului valutar, precum
ºi eliminarea riscului generat de incertitudinea privind

evoluþia viitoare a cursurilor de schimb.

Câºtiguri rezultate din eliminarea costurilor de

tranzacþie. În contextul unei uniuni monetare ºi, respectiv,

al unei monede unice, costurile de tranzacþie dispar.

Câºtigul publicului larg din eliminarea costurilor
preschimbãrii unei monede cu altã monedã este evident.

La nivelul întregii uniuni monetare, dispariþia acestor

costuri genereazã câºtiguri, însã ele nu sunt repartizate
uniform. Pentru cã ceea ce pentru unii reprezintã caºtig,

pentru alþii reprezintã pierdere (de exemplu, cazul

renunþãrii la taxele aferente schimbului valutar: cei care
le plãteau sunt în câºtig acum, însã pierd cei care iniþial

le percepeau; aceste tip de inconveniente se pot înlãtura

odatã ce „perdanþii“ se vor adapta la noul context ºi se
vor orienta spre altã formã de profit).

Eliminarea costurilor de tranzacþie genereazã ºi un

câºtig indirect, respectiv reducerea discriminãrii prin preþ
între pieþele naþionale, larg practicatã pe pieþele þãrilor

din UE, datoritã segmentãrii puternice a pieþelor

naþionale. În aceste condiþii, costurile de tranzacþie mari
împiedicã un consumator dintr-o þarã sã cumpere acelaºi

bun dintr-o altã þarã. În lipsa acestor costuri de tranzacþie,

consumatorii  vor putea achiziþiona bunurile pe care le
vor de acolo unde sunt mai ieftine.

Câºtiguri de bunãstare generate de scãderea

incertitudinii. În general, oamenii vor sã fie siguri în

privinþa evoluþiei veniturilor lor. O evoluþie incertã a

cursului de schimb creeazã o stare de nesiguranþã, care va
conduce la pierdere de bunãstare. Astfel, eliminarea

riscului valutar poate conduce la o creºtere de bunãstare.

În acelaºi timp, costurile amintite mai sus pot fi
analizate ºi dintr-o altã perspectivã. Din acest punct de

vedere, diferenþele dintre þãri existã, însã problema este

în ce mãsurã aceste diferenþe sunt relevante, astfel încât
prezenþa lor sã împiedice realizarea unei uniuni monetare.

Apare astfel întrebarea: în ce mãsurã existã ºi se

manifestã ºocurile asimetrice despre care vorbeºte Rob-

ert Mundell? Conform viziunilor „optimiste”, creºterea

gradului de integrare va conduce într-o mai mare mãsurã

la o compatibilizare a structurilor economiilor ºi într-o
mãsurã mai micã la apariþia unor ºocuri asimetrice; în

plus, în condiþiile realizãrii unei pieþei unice, majoritatea

ºocurilor pe latura cererii vor tinde sã aibã un efect
simetric. Existã însã ºi viziunea pesimistã, care nu eliminã

ipoteza ºocurilor asimetrice. Potrivit acestei viziuni,

economiile de scarã pot conduce la apariþia unor efecte
de aglomerare. Astfel, efectul de concentrare a producþiei

va conduce la pierderea avantajelor oferite de economiile

de scarã. Astfel, integrarea comercialã, potrivit acestei
abordãri, conduce la apariþia ºocurilor asimetrice. ªocurile

asimetrice ar fi favorizate de gradul înalt de concentrare a
anumitor industrii într-o anumitã þarã. În acest caz, þãrile

care s-ar confrunta cu asemenea ºocuri ar putea prefera sã

poatã utiliza cursul de schimb pentru a echilibra
economia. Care dintre cele douã viziuni este mai aproape

de realitate?

Evidenþele empirice în spaþiul european, analizate de
Frankel ºi Rose (1996), susþin varianta optimistã. Cei doi

autori au susþinut caracterul endogen al criteriilor ZMO,

plecând de la ideea cã þãrile cu cele mai strânse relaþii
economice tind sã aibã o mai mare concordanþã a ciclurilor

de afaceri ºi au afirmat cã accentuarea integrãrii datoritã

unificãrii monetare va duce la sincronizarea mai bunã a
ciclurilor economice ºi la apropierea de statutul de zonã

monetarã optimã. Cu cât corelaþia ºocurilor va fi mai

redusã, cu atât vor creºte costurile unei uniuni monetare,
în lipsa posibilitãþilor de ajustare pe termen scurt a

economiei prin intermediul cursului de schimb. Costurile

unei simetrii mai reduse pot fi compensate de benefiicile
unui grad mai mare al integrãrii economice, ceea ce

permite o mai bunã alocare a resurselor în economie.

Aceastã abordare reprezintã una din paradigmele teoriei

zonelor monetare optime ºi are implicaþii covârºitoare.

Astfel, participarea unei þãri la o uniune monetarã, deºi

nu satisface criteriile unei zone monetare optime, va con-
duce ex-ante la creºterea gradului de integrare ºi de
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corelare a ciclurilor de afaceri. De fapt, obiectivul princi-
pal pentru care se realizeazã o uniune monetarã este acela

de a câºtiga de pe urma beneficiilor, chiar dacã acestea

nu pot fi identificate de la început (varianta ex-ante) sau
apar dupã o anumitã perioadã de timp (varianta ex-post).

Cel mai important cost, adesea invocat, face referire

la renunþarea la independenþa politicii monetare,
respectiv utilizarea instrumentului cursului de schimb.

Cu toate astea, ne putem întreba: în ce mãsurã este politica

monetarã naþionalã  eficientã în corectarea diferenþelor

dintre þãri? Pierderea independenþei monetare constituie

un obstacol suficient, astfel încât sã se renunþe la

intrarea într-o zonã monetarã?

Trebuie sã analizãm care este influenþa modificãrilor

nominale ale cursului de schimb ºi cum influenþeazã

acestea evoluþia cursului real de schimb. Presupunem cã
din diferite motive cererea agregatã în România scade.

Pentru a face faþã acestei probleme, România îºi

depreciazã moneda (Figura 3). Ca rezultat al deprecierii
leului faþã de euro, cererea agregatã în România creºte de

la CA
1
 la CA

2
 ºi corecteazã modificarea iniþialã

nefavorabilã. Noul punct de echilibru este E1. Acest nou
echilibru (E

1
) nu va putea fi pãstrat mult timp, deoarece

devalorizarea leului mãreºte preþurile bunurilor importate,

fapt ce afecteazã costurile de producþie. Totodatã, pe
mãsurã ce puterea de cumpãrare a veniturilor lucrãtorilor

din România scade, aceºtia vor presa în  sensul creºterii

salariilor nominale.
Toate acestea determinã scãderea ofertei agregate (de

la OA
1
 la OA

2
). Prin urmare, preþurile cresc ºi producþia

scade. Creºterea preþurilor alimenteazã în continuare
presiunile salariale, fapt ce determinã scãderea în

continuare a ofertei agregate. În final, echilibrul se va

realiza în punctul E2 (singura modificare pe termen lung
rãmâne creºterea preþurilor, variabilele reale revin la

valorile iniþiale).

Figura 3. Efectele politicii de devalorizare

 E0 

OATL P 

Y 

CA1 

CA2 

OA1 

OA2 

E1 

E2 

Devalorizãrile nominale conduc numai temporar la

devalorizãri reale. Pe termen lung, modificãrile cursului
de schimb nominal nu afecteazã cursul de schimb real al

monedei unei þãri. Concluzia conform cãreia, pe termen

lung, cursul real de schimb nu este influenþat de modificãrile
cursului nominal nu implicã însã o lipsã a costurilor pentru

þãrile care renunþã la instrumentul cursului de schimb.

Ce ne aratã practica...

În continuarea acestei analize vom încerca sã definim
cadrul actual al dezvoltãrii monedei unice euro în Uniunea

Economicã ºi Monetarã (UEM). Pentru început, este

semnificativ de aflat dacã Uniunea Europeanã, zona unde
funcþioneazã moneda unicã euro, este ea însãºi o zonã

monetarã optimã.

Din punctul de vedere al similaritãþii ºocurilor, analiza

empiricã aratã cã ºocurile din UE sunt destul de asimetrice
(de exemplu, þãrile din nordul Europei produc mai multe

bunuri care presupun tehnologii performante ºi competenþe

ridicate ale forþei de muncã decât þãrile din sudul Europei).
Unii dintre cei mai semnificativi factori determinanþi

ai convergenþei ciclurilor de afaceri sunt comerþul

bilateral dintre þãrile membre (exprimat prin indicele
comerþului bilateral ICB), gradul de integrare economicã

(GIE), specializarea comercialã (exprimatã prin indicele

specializãrii comerciale ISC) ºi divergenþa structuralã

(exprimatã prin indicele divergenþei structurale IDS).
Bower et Gullemineau (2006)  considerã urmãtorii

indicatori ca fiind importanþi în ceea ce priveºte
determinantele convergenþei ciclurilor economice:
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Bayoumi & Eichengreen (1992) au demonstrat cã existã
un grup central de þãri care pot forma o uniune monetarã
(Franþa, Belgia, Germania, Olanda, Danemarca) datoritã
relaþiilor foarte strânse dintre ele ºi mai ales datoritã faptului
cã politicile economice au fost corelate cu cele ale
Germaniei. Pentru celelalte þãri, corelaþia ºocurilor nu este
atât de ridicatã (în cazul Irlandei fiind chiar negativã).
Concluzia este cã în cele ºase state fondatoare riscul
producerii de ºocuri asimetrice este mai mic decât în SUA,
deci existenþa unei rate de schimb pentru efectuarea de
ajustãri nu este necesarã. Pe de altã parte însã, observaþiile
ratelor de creºtere ºi, implicit, rezultatele cercetãrii sunt
influenþate ºi de rãspunsurile la ºocuri, care includ ºi politici
naþionale relativ independente.

În ceea ce priveºte criteriul ZMO referitor la integrarea
fiscalã, Mongelli (2002) studiazã trei ipostaze ale integrãrii
fiscale: convergenþa fiscalã, stabilizarea fiscalã ºi
centralizarea fiscalã. Integrarea fiscalã este o proprietate
a zonelor monetare optime care poate asigura realizarea
ajustãrilor prin intervenþia autoritãþilor(6). Convergenþa

Impactul principalilor factori de influenþã ai ciclurilor economice

Convergenþa ciclurilor de afaceri = f(+ ICB; + GIE; - ISC; - IDS),
unde:

- ICB se calculeazã ca medie a ponderii relaþiilor comerciale bilaterale dintre þãrile i ºi j (importuri + exporturi)
în relaþiile comerciale totale.
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unde:
t = anul; T = numãrul de ani
- GIE calculat ca medie a ponderii exporturilor ºi importurilor unei þãri i în PIB.
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- ISC mãsoarã suma diferenþelor dintre ponderile unui sector de activitate în exporturile totale a douã economii.
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unde:

ntk - ponderea sectorului n în totalul exporturilor unei þãri, la momentul t;
abs – valoare în modul.
- IDS este definit ca sumã a diferenþelor dintre ponderile la PIB ale diferitelor sectoare de activitate economicã.
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unde:

ntS – ponderea sectorului n în PIB-ul unei þãri, în t.
Analizele empirice demonstreazã cã nu existã o sincronizare a ciclurilor de afaceri între þãrile Uniunii Europene,

motiv pentru care ºocurile pot afecta în mod diferit fiecare regiune(5). În ceea ce priveºte deviaþiile specifice ale
creºterii economice a unei þãri faþã de o tendinþã pe termen lung a creºterii la nivel UE, economiile celor ºase þãri
fondatoare se deplaseazã mai uniform decât regiunile SUA, de exemplu.

fiscalã existã deoarece statele din zona euro au trebuit sã
îndeplineascã criteriile de la Maastricht, iar acum trebuie
sã respecte prevederile Pactului de Stabilitate ºi Creºtere.
Pe de altã parte, integrarea economicã conduce la
armonizarea mai rapidã a statelor în domeniul impozitãrii
sau legislaþiei fiscale. Stabilizarea fiscalã – cu ajutorul
instrumentelor fiscale – depinde de capacitatea statelor de
a se încadra în prevederile Pactului de Stabilitate ºi Creºtere.
Atât timp cât statele membre pot utiliza stabilizatorii fiscali
naþionali pentru atenuarea eventualelor ºocuri, necesitatea
utilizãrii ratei de schimb sau a altor instrumente se
diminueazã. Centralizarea fiscalã presupune utilizarea unui
buget supranaþional; prin centralizare fiscalã se pot realiza
transferuri fiscale de la nivel comunitar spre zonele afectate
de ºocuri. În Uniunea Europeanã însã federalismul fiscal
nu este foarte dezvoltat, deoarece guvernele ºi-au pãstrat
autoritatea asupra stabilirii încasãrilor ºi cheltuielilor
bugetare; în plus, bugetul UE are dimensiuni reduse,
neavând un rol de stabilizare a economiilor (Pelkmans,
2003).
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Importanþa gradului de flexibilitate  în interiorul unei
uniuni monetare (flexibilitatea salariilor, ca mecanism de
ajustare pentru atenuarea ºomajului cauzat de apariþia
ºocurilor asimetrice, mobilitatea forþei de muncã,
mobilitatea capitalului) este semnificativã. Astfel, în
situaþia în care ºocurile asimetrice ar apãrea, cum
funcþioneazã mecanismele de ajustare a pieþei? Mc Mor-
row (1996) aratã cã flexibilitatea salariilor în Uniunea
Europeanã este redusã, salariile fiind mai flexibile în SUA
ºi Japonia decât în UE; în ceea ce priveºte mobilitatea
forþei de muncã, în UE este mai redusã faþã de SUA, de
exemplu, unde migraþia dintre state joacã un rol foarte
important pentru reducerea ºomajului(7). Pelkmans (2003)
apreciazã cã mobilitatea redusã a forþei de muncã în Europa
este, într-o oarecare mãsurã, explicabilã, în primul rând
din cauza costurilor mari pe care le genereazã(8). Toate
acestea fac ca mobilitatea forþei de muncã sã nu reprezinte
un instrument de bazã pentru ajustãri în caz de ºocuri
asimetrice. Din punctul de vedere al mobilitãþii capitalului,
ceea ce intereseazã sunt fluxurile de investiþii strãine directe,
deoarece acestea ar putea sã realizeze ajustãri mai ales pe
termen lung(9).

Din punctul de vedere al gradului de deschidere
economicã, diverse studii aratã cã majoritatea statelor din UE
au un grad de deschidere a economiei cãtre alte þãri din UE
cuprins între 10 ºi 20% din PIB; iar, în general, tendinþa este
de creºtere a comerþului între þãrile Uniunii Europene. O analizã
de tip costuri – beneficii pentru statele UE presupune însã
rezultate diferite, deoarece gradul de deschidere diferã
semnificativ. Pentru unele state, caracterizate prin dimensiune
redusã ºi grad de deschidere ridicat, ar putea rezulta beneficii
nete. Pentru alte state, nu este clar dacã ele pot forma o zonã
monetarã optimã cu ceilalþi membri UE. Cu toate acestea,
chiar dacã nu este îndeplinit acest criteriu, pot exista avantaje
din participarea la Uniunea Economicã ºi Monetarã,  deoarece
existenþa altor proprietãþi ale ZMO poate estompa insuficienþa
deschiderii economice.

Integrarea politicã are ºi un rol principal. Actuala
arhitecturã instituþionalã a Uniunii Europene ºi mai ales
Sistemul European al Bãncilor Centrale pot conduce la o
uniune politicã parþialã. Integrarea politicã are un rol im-
portant: o mai bunã coordonare a politicilor naþionale,
cooperarea mai bunã în domeniul legislativ, cedarea unor
prerogative din domeniul politicilor economice cãtre
instituþiile comunitare. Existã însã ºi dificultãþi cauzate de
imposibilitatea de a stabili competenþe ºi obiective în unele
domenii, aplicarea limitatã a principiului majoritãþii, lipsa
voinþei politice pentru un buget federal care sã poatã
funcþiona cu rol de reglare în cazul ºocurilor asimetrice.

În concluzie, condiþiile pentru a forma o zonã monetarã
optimã sunt dificil de comensurat, ceea ce face o analizã
de tipul costuri-beneficii destul de greu de realizat. Însã
economiºtii care au testat empiric teoria zonelor monetare
sunt de acord cã Uniunea Europeanã nu reprezintã o zonã
monetarã optimã. Analizând zona euro din punctul de

vedere al teoriei zonelor monetare optime se poate afirma
cã este formatã dintr-un grup eterogen de þãri. Datele
empirice sugereazã faptul cã nucleul UEM (Germania,
Franþa, Italia, Belgia, Olanda) evolueazã simetric cu
economia zonei euro, iar periferia (Irlanda, Spania, Grecia)
are o evoluþie particularizatã în comparaþie cu cea a acestei
zone. Migraþia anualã între statele membre ale zonei euro
nu reprezintã decât 0,75% din populaþia rezidentã ºi 0,4%
din populaþia UE. În plus, circulaþia forþei de muncã are în
vedere mai ales forþa de muncã înalt calificatã. Astfel, se
pot accentua disparitãþile de dezvoltare între þãri ºi între
regiuni, ceea ce va favoriza apariþia ºocurilor asimetrice.
Ponderile în comerþul intraindustrial sunt foarte dispersate
de la þarã la þarã; astfel, nucleul UE înregistreazã ponderi
de peste 75% ºi, în plus, un grad ridicat de diversificare a
producþiei (prin urmare, aceste þãri vor fi afectate mai puþin
de ºocurile asimetrice). Activitãþile industriale au tendinþa
de concentrare în þãrile periferice ale UE, iar serviciile în
nucleul zonei euro. Diferenþele dintre instituþiile pieþei
muncii din interiorul UEM constituie ºi ele o sursã pentru
ºocuri asimetrice. În anumite privinþe (comerþul
intraindustrial, sistemele de securitate socialã) putem
afirma cã Uniunea Europeanã nu este numai eterogenã, ci
este formatã din clustere de þãri.

În acest context, credem cã devine prioritar rãspunsul
la întrebarea: „Ce poate face un grup de þãri pentru a se
apropia de statutul de zonã monetarã optimã?” Acest lucru
ar putea fi realizat prin creºterea gradului de convergenþã
sau prin creºterea flexibilitãþii, deci îmbunãtãþirea
mecanismelor prin care se pot realiza ajustãri. Reducerea
divergenþelor este într-o oarecare mãsurã la îndemâna
decidenþilor ºi se poate realiza prin diverse forme de
unificare politicã. Creºterea gradului de flexibilitate, prin
flexibilitatea salariilor ºi o mai bunã mobilitate a forþei de
muncã, presupune însã ample reforme ale pieþei forþei de
muncã, necesare, dar greu de implementat. Putem astfel
concluziona cã decizia politicã a cântãrit foarte mult în
realizarea UEM, neexistând un rãspuns clar din partea
rapoartelor care au analizat criteriile ZMO, nici mãcar în
privinþa membrilor iniþiali(10).

Ce s-a întâmplat în Uniunea Europeanã dupã
adoptarea monedei unice...

Hotãrârea de a crea o Uniune Economicã ºi Monetarã
(UEM) a fost adoptatã în decembrie 1969 la întâlnirea
ºefilor de stat la Haga. În acelaºi timp, a fost constituit un
grup de experþi condus de P. Werner, prim-ministrul
luxemburghez, care sã studieze problemele pe care le
ridicã aplicarea în practicã a acestei hotãrâri. În 1970 este
prezentat ºi aprobat planul Werner, având drept obiectiv
crearea UEM, în trepte, pe parcursul perioadei 1971-1980.
Obiectivul final al procesului de unificare economicã ºi
monetarã, conform planului Werner, era crearea Bãncii
Centrale Comunitare ºi a monedei unice.
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În 1988, în cadrul Consiliul European de la Hanovra,
misiunea de a studia ºi propune etapele concrete pentru a
ajunge la uniunea economicã ºi monetarã îi revine
preºedintelui Comisiei Europene, J. Delors. Comisia
Europeanã a elaborat o serie de studii ºi analize care au
completat raportul Delors, principala contribuþie a acestor
studii a constat în evaluarea avantajelor ºi costurilor
uniunii economice monetare. Aceastã evaluare s-a realizat
în cinci mari domenii (Tratatul de la Maastricht).

În 1993, în Olanda, se ajunge la un consens în ceea ce
priveºte criteriile de convergenþã la uniunea economicã
ºi monetarã, îndeplinirea acestora reprezentând testul eco-
nomic de evaluare a stadiului de pregãtire a unei economii
pentru aderarea la aceastã uniune. Apare astfel Tratatul
de la Maastricht (convergenþa nominalã), tratat care nu
prevede un calendar strict pentru adoptarea monedei
unice, lãsând acest proces la latitudinea fiecãrei þãri, în
consultare cu Comisia Europeanã ºi cu Banca Centralã
Europeanã(11).

Însã tratatul prevede cã numai þãrile care dovedesc
atingerea unei convergenþe durabile pot participa la etapa
finalã a uniunii economice ºi monetare ºi acordã o mai
mare importanþã convergenþei nominale decât celei reale.
Tratatul de la Maastricht nu face referire la criterii de
convergenþã realã, însã problema convergenþei reale este
cel puþin la fel de importantã ca ºi cea a convergenþei
nominale(12).

Uniunea Europeanã valideazã astfel teoria
endogenitãþii: pentru a intra în zona euro, nu este nevoie
de îndeplinirea criteriilelor ZMO, ci de criteriile restric-
tive impuse prin Tratatul de la Maastricht, presupunându-se
cã structurile economice ale þãrilor acceptate se vor
armoniza dupã intrarea lor în zona monetarã, integrarea
monetarã favorizând chiar acest proces.

Dupã Tratatul de la Maastricht, pãrerile analiºtilor
economici ºi politici au continuat sã fie diferite în ceea

ce priveºte efectele concrete ale abandonãrii propriei lor
politici monetare naþionale. S-au fãcut referiri la
urmãtoarele consecinþe majore ale introducerii monedei
unice euro: creºterea transparenþei ºi a competitivitãþii; o
singurã piaþã, mult mai funcþionalã; pieþe de capital în
care moneda sã fie euro; creºterea gradului de capitalizare
a bãncilor; diminuarea numãrului de investitori în bãncile
ce acordã credite ieftine; dispariþia politicilor naþionale
în sfera valutarã; relaxarea presiunilor pe piaþa financiarã
ca urmare a dispariþiei cursurilor de schimb; scãderea
costurilor determinate de risc; o nouã valutã, competitor
puternic al dolarului SUA ºi al yenului japonez; reducerea
tendinþelor inflaþioniste etc.

Cert este cã adoptarea monedei unice a produs unificãri
ºi integrãri majore pe pieþele europene. Începând cu 1
ianuarie 1999 s-a creat o alternativã având mãrime ºi puteri
similare cu cele ale monedei americane, dolarul. Pentru
investitorii în dolari americani cea mai îngrijorãtoare
caracteristicã a economiei SUA este reprezentatã de
deficitele contului curent. Dacã aceastã tendinþã va con-
tinua, atunci investitorii probabil cã vor privi euro ca o
valoare atractivã pe termen lung. Pe de altã parte, cele mai
îngrijorãtoare caracteristici ale Uniunii Europene pentru
investitorii în euro sunt reprezentate de rigiditãþile sale
structurale ºi numeroasele probleme legate de ºomaj(13).

Pe termen lung, efectele euro asupra ratei ºomajului
rãmân controversate. Pe de o parte, unii specialiºti susþin cã
euro va reprezenta un avantaj pentru gãsirea de noi locuri de
muncã; pe de altã parte, alþi specialiºti considerã cã fãrã
pieþe flexibile ale forþei de muncã sau transferuri fiscale între
þãrile europene ºi în lipsa unor ajustãri independente ale
ratelor dobânzilor, euro va aduce instabilitate, urmând a fi
pierdute milioane de locuri de muncã. Astfel, evidenþele
empirice înregistrate în zona euro aratã cã, pe ansamblul
zonei euro, rata ºomajului a scãzut (în perioada 1994-2005)
dupã adoptarea monedei euro (tabel 1).

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Zona euro 10,8 10,5 10,7 10,6 10,0 9,1 8,1 7,9 8,3 8,7 8,9 8,6 
Belgia 9,8 9,7 9,5 9,2 9,3 8,5 6,9 6,6 7,5 8,2 8,4 8,4 
Germania 8,3 8,0 8,5 9,1 8,8 7,9 7,2 7,4 8,2 9,0 9,5 9,5 
Spania 19,5 18,4 17,8 16,7 15,0 12,5 11,1 10,3 11,1 11,1 10,7 9,2 
Franţa 11,7 11,1 11,6 11,5 11,1 10,5 9,1 8,4 8,9 9,5 9,6 9,7 
Italia 10,6 11,2 11,2 11,3 11,3 10,9 10,1 9,1 8,6 8,4 8,0 7,7 
Luxemburg 3,2 2,9 2,9 2,7 2,7 2,4 2,3 2,1 2,8 3,7 5,1 4,5 
Olanda 6,8 6,6 6,0 4,9 3,8 3,2 2,8 2,2 2,8 3,7 4,6 4,7 
Austria 3,8 3,9 4,3 4,4 4,5 3,9 3,6 3,6 4,2 4,3 4,8 5,2 
Portugalia 6,9 7,3 7,3 6,8 5,1 4,5 4,0 4,0 5,0 6,3 6,7 7,6 
Finlanda 16,6 15,4 14,6 12,7 11,4 10,2 9,8 9,1 9,1 9,0 8,8 8,4 
Suedia 9,4 8,8 9,6 9,9 8,2 6,7 5,6 4,9 4,9 5,6 6,3 7,8  
Norvegia 5,4  4,9  4,7 4,0 3,2 3,2 3,4 3,6 3,9 4,5 4,4 4,6 
Marea Britanie 9,3 8,5 7,9 6,8 6,1 5,9 5,4 5,0 5,1 4,9 4,7 4,7 
SUA* 6,1 5,6 5,4 4,9 4,5 4,2 4,0 4,8 5,8 6,0 5,5 5,1 
Japonia* 2,9 3,1 3,4 3,4 4,1 4,7 4,7 5,0 5,4 5,3 4,7 4,4 

 

Rata ºomajului înainte ºi dupã adoptarea monedei euro

Tabelul 1

Sursa:  Baza de date Eurostat, 2006.
* datele din aceste þãri au fost folosite pentru comparaþie

În acest moment, UEM are deja ºapte ani de funcþionare,

rãmânând un stadiu de integrare complex, deoarece cadrul

de politicã economicã este format din politica monetarã

unicã ºi un set de politici naþionale. Banca Centralã
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Europeanã (BCE) a reuºit sã aplice o politicã monetarã unicã
de succes, cel mai mare succes al UEM realizându-se în

domeniul stabilitãþii macroeconomice.

Pe baza stabilitãþii preþurilor, UEM îºi permite o ratã a
dobânzii destul de redusã, situaþie favorabilã dezvoltãrii

economice. Dacã în ce priveºte stabilitatea preþurilor s-au

regãsit pe deplin avantajele uniunii monetare, trebuie sã

urmãrim ºi alte aspecte ale economiei, pentru a evalua
primele rezultate ale funcþionãrii UEM.

Pânã în prezent, de la realizarea UEM, politica monetarã a

fost gestionatã eficace, ratele dobânzii menþinându-se la
niveluri reduse, fãrã a pune în pericol creºterea economicã.

Cu toate acestea, în perioada 1999-2004, zona euro a înregistrat

performanþe mai slabe în ceea ce priveºte creºterea economicã.

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
EU-15 1,7 1,3 1,2 1,9 2,2 2,1 2,0 2,0 2,1 
Belgia 1,5 0,9 1,1 2,7 2,4 1,6 1,5 1,9 2,5 
Germania 1,5 0,6 0,6 1,4 1,9 1,4 1,0 1,8 1,9 
Spania 1,9 1,8 2,2 3,5 2,8 3,6 3,1 3,1 3,4 
Franţa 1,3 0,7 0,6 1,8 1,8 1,9 2,2 2,3 1,9 
Irlanda 1,3 2,1 2,5 5,3 4,0 4,7 4,0 2,3 2,2 
Italia 1,9 2,0 1,7 2,6 2,3 2,6 2,8 2,3 2,2 
Luxemburg 1,4 1,0 1,0 3,8 2,4 2,1 2,5 3,2 3,8 
Olanda 1,9 1,8 2,0 2,3 5,1 3,9 2,2 1,4 1,5 
Austria 1,2 0,8 0,5 2,0 2,3 1,7 1,3 2,0 2,1 
Portugalia 1,9 2,2 2,2 2,8 4,4 3,7 3,3 2,5 2,1 
Finlanda 1,2 1,3 1,3 2,9 2,7 2,0 1,3 0,1 0,8 
Suedia 1,8 1,0 0,5 1,3 2,7 1,9 2,3 1,0 0,8 
Marea Britanie 1,8 1,6 1,3 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 2,1 

Rata inflaþiei în UE înainte ºi dupã trecerea la moneda unicã

Tabelul 2

Sursa:  Baza de date Eurostat, 2006.

Sustenabilitatea finanþelor publice în UE a avut o

evoluþie negativã. Astfel, ponderile deficitelor bugetare ºi

ale datoriei publice în PIB au crescut, datoritã incapacitãþii
unor guverne de a realiza consolidarea fiscalã în primii ani

ai UEM. Situaþia poate fi îmbunãtãþitã însã, prin

continuarea reformelor structurale ºi a pieþei forþei de

muncã, planul stabilit de decidenþii din zona euro prin

strategia Lisabona.

Deficitele bugetare în UE (% din PIB)

Tabelul 3
 2002 2003 2004 2005 
Zona euro  -2,5 -3,0 -2,8 -2,4 
EU-25 -2,3 -3,0 -2,6 -2,3 

 2002 2003 2004 2005 
Zona euro  68,1% 69,3% 69,8% 70,8 
EU-25 60,5 62,0 62,4 63,4 

Sursa:  Baza de date Eurostat, 2006.

Datoria publicã în UE (% din PIB)

Tabelul 4

Sursa:  Baza de date Eurostat, 2006.

În ceea ce priveºte integrarea comercialã, euro a avut un

impact important, efect care se estimeazã cã va creºte în anii

urmãtori. Conform calculelor Comisiei Europene, se aratã cã
efectul estimat al UEM asupra comerþului intraeuro variazã

între 7% ºi 18%.  De asemenea, Comisia Europeanã prezintã

unele studii care aratã cã prin realizarea UEM volumul
investiþiilor strãine directe a crescut semnificativ. În acelaºi

timp, efecte mai vizibile ale introducerii euro apar în domeniul

integrãrii pieþelor financiare, proces ce poate fi privit ºi ca un

mijloc de potenþare a unei creºteri economice ridicate, printr-o

mai bunã alocare a resurselor, creºterea investiþiilor ºi mãrirea
productivitãþii. Eliminarea riscului valutar a condus la

creºterea lichiditãþii pe pieþele financiare, precum ºi la o mai

mare transparenþã ºi concurenþã în domeniul serviciilor
financiare. UEM demonstreazã astfel cã beneficiile integrãrii

financiare sunt substanþiale ºi durabile, acestea fiind

argumentate prin omogenitatea mai mare a pieþelor,
consolidarea apãrutã la nivelul intermediarilor, dar ºi de

apariþia unor noi produse ºi tehnici financiare.

Concluzii

Principalul beneficiu al Uniunii Monetare poate fi

considerat uºurinþa ajustãrii la un ºoc. Beneficiile unei
monede unice se regãsesc la nivel microeoconomic ºi se

considerã cã nu sunt epuizate pânã nu sunt cuprinse toate

þãrile din lume (fapt confirmat ºi prin iniþiativa curentã a
preºedintelui UE, prin Angela Merkel, de a propune o

uniune vamalã cu SUA, ca prim pas de integrare). Existã

patru beneficii ale ratelor de schimb fixate în mod
irevocabil: scãderea costurilor volatilitãþii ratei de schimb,

reducerea costurilor de tranzacþie, a incertitudinii, dar ºi

scãderea „preferinþei locale”. Deºi politica monetarã este
perceputã ca neputincioasã în influenþarea variabilelor

reale pe termen lung, UE poate fi apropiatã de o zonã

monetarã optimã. Actuala zonã euro poate avea beneficii
nete pozitive, pe mãsurã ce mecanismele de ajustare

funcþioneazã mai bine, iar economia devine mai flexibilã.
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Note

(1) În cazul în care cursul de schimb este flotant, politica monetarã
devine puternicã, iar politica fiscalã slabã. Situaþia inversã este
valabilã atunci când existã un curs de schimb fix.

(2) Gradul de integrare economicã se referã la integrarea pieþelor
bunurilor – amploarea schimburilor – ºi integrarea pieþelor factorilor –
facilitatea cu care se deplaseazã forþa de muncã ºi capitalul.

(3) Analizã detaliatã în Paul de Grauwe (2003). Economics of Mon-
etary Union, Oxford University Press, Forth edition.

(4) Analiza este valabilã numai când curba Phillips pe termen scurt
este stabilã (guvernele pot alege între o inflaþie mai mare ºi un
ºomaj mai mic, de exemplu; sunt cunoscute ºi acceptate criticile
referitoare la stabilitatea curbei Phillips, potrivit cãrora atunci
când anticipaþiile inflaþioniste cresc, curba Phillips se deplaseazã
în sus, iar autoritãþile nu mai pot alege diverse combinaþii inflaþie-
ºomaj).

((5) efectele unui ºoc simetric (de exemplu impactul creºterii ratei
dobanzii a BCE, asupra producþiei ºi preþurilor) sunt asimetrice
(în Grecia producþia scade, dar mai mult decât scade în Olanda
sau Belgia; acelaºi lucru se poate spune ºi despre preþuri,
într-o þarã scad mai mult, în alta mai puþin).

(6) Mundell, în 1961, ajunge la concluzia cã atunci cand þãrile
europene îºi vor controla deficitele bugetare, îºi vor putea fixa
cursurile de schimb obþinându-se multe beneficii  ºi  fãrã
sacrificarea suveranitãþii.

(7) Pe de altã parte, ºi mobilitatea între sectoare în cadrul aceleiaºi
þãri are un rol semnificativ, deci nu conteazã numai mobilitatea
între þãrile UE.

(8) Pelkmans aminteºte diferenþele de culturã ºi lingvistice (diferenþe
care în SUA, de exemplu, nu existã); pierderile de capital datorate
vânzãrii proprietãþilor din zonele aflate în recesiune; pieþele
imobiliare nefuncþionale. Precizeazã apoi cã este important de
rezolvat problema protecþiei sociale ridicate; astfel, ajutoarele
de ºomaj sunt naþionale, au un nivel ridicat ºi sunt ºi diferenþiate;
ar trebui concepute diverse facilitãþi pentru cãutarea de locuri de
muncã peste graniþã, încurajatã mobilitatea forþei de muncã.

(9) Comisia Europeanã prezintã unele studii care aratã cã prin
realizarea UEM volumul investiþiilor strãine directe a crescut
semnificativ. Rezultatele cercetãrii susþin cã recenta încetinire a
ISD atrase de Marea Britanie nu se datoreazã numai efectelor
ratei de schimb, ci poate fi o consecinþã a neadoptãrii euro.

(10) „Pe termen lung, o uniune monetarã între toate þãrile UE este
inevitabilã ca urmare a creºterii gradului de integrare economicã,
însã expune pe participanþi la anumite riscuri economice. Pe de
altã parte, aderarea la UEM este în ultimã instanþã o decizie
politicã” (de Grauwe, 2004).

(11) Comisia Europeanã nu va mai acorda nicio derogare permanentã,
în ceea ce priveºte trecerea la moneda unicã euro, aºa cum s-a
întâmplat în cazul Marii Britanii ºi al Danemarcei, care
beneficiazã de o asemenea derogare.

(12) Mulþi autori considerã criteriile teoriei zonelor monetare optime
ca fiind, de fapt, criteriile de convergenþã realã. Conform teoriei
zonelor monetare optime, þãrile pot câºtiga reciproc din deþinerea
unei monede comune atunci când structurile lor economice sunt
asemãnãtoare, fãrã riscul ca unele dintre ele sã fie afectate negativ
în cazul unor ºocuri asimetrice.

(13) Cu privire la faptul cã euro va lua locul dolarului, pãrerile

specialiºtilor sunt dintre cele mai diferite.
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