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Abstract. Our study evaluates the trade-off between real and nominal convergence in transition
countries relating European integration (case of Romania). The potential conflict between Maastricht
criteria and the possibility to obtain a faster real convergence with the European Union countries is
explained with Ballassa-Samuelson effect. In addition, according this effect, we study the monetary
policy regimes for Romanian authorities in perspective of the future admittance in Exchange Rate Mecha-
nism II (ERM II).
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Aderarea României la Uniunea Europeanã se apropie.
În 2003, Consiliul Europei a afirmat cã UE va accepta
Bulgaria ºi România în Uniunea Europeanã, în 2007, în
cazul în care aceste þãri vor îndeplini criteriile de aderare.
Dupã ani de ezitãri, performanþa economicã a României
s-a îmbunãtãþit.

 Conform tratatelor europene, toate þãrile care aderã la
Uniunea Europeanã vor trebui ca, mai devreme sau mai
târziu sã îndeplineascã criteriile de aderare la Zona Euro ºi
sã implementeze moneda euro ca monedã de circulaþie.
Conform lui Paul de Grauwe (2004), riscurile economice
vor creºte ca urmare a unei integrãri mai adânci.

Cele mai multe þãri din Europa Centralã ºi de Est, care
au intrat în Uniunea Europeanã la 1 mai 2004, ºi-au
exprimat deja oficial intenþia de a se a alãtura Uniunii
Economice ºi Monetare cât mai repede posibil. Prin
urmare ºi România va trebui sã facã, mai devreme sau mai
târziu, acest pas.

Etapele integrãrii României în UEM

1 ianuarie 2007 – 
aderarea la UE 

Până la data de 1.01.2007 
 Îndeplinirea Criteriilor de la Copenhaga 
 Trecerea la referinţa euro 
 Legea privind modificarea statutului 
BNR 
 Liberalizarea contului de capital 
 Modificarea strategiei de politică mone-
tară a BNR – trecerea la ţintirea inflaţiei 

Participarea la ERM II   Îndeplinirea criteriilor de la Maastricht 

2010-2011   Adoptarea euro 

 Cerinþele Uniunii Europene privind statele candidate
la integrarea în Uniunea Europeanã se bazeazã pe
concluziile Consiliului European de la Copenhaga (1993),
care a stabilit condiþiile pe care statele candidate trebuie
sã le îndeplineascã pentru a deveni membre ale UE.

Calendarul desfãºurãrii activitãþilor þãrii noastre în legãturã
cu integrarea europeanã este prezentat în tabelul de mai jos:
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Criteriile de la Copenhaga acest proces la latitudinea fiecãrei þãri, în consultare cu
Comisia Europeanã (Bruxelles) ºi cu Banca Centralã
Europeanã (Frankfurt). Numai þãrile care dovedesc
atingerea unei convergenþe durabile pot participa la etapa
finalã a Uniunii Economice ºi Monetare. În tratat se acordã
o mai mare importanþã convergenþei nominale decât celei
reale. El 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. Astfel, con-
form 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.

Criteriile de la Maastricht

1. Deficit bugetar maximum 3% din PIB; 
2. Datorie publică maximum 60% din PIB; 
3. Rata inflaţiei să nu depăşească cu mai mult de 1,5% 

media inflaţiei celor mai „bune” trei ţări din 
anul precedent (adică 1,1% + 1,5% = 2,8% 
la momentul 2006); 

4. Dobânzi nominale pe 
termen lung (10 ani) 

să nu depăşească cu mai mult de 2% 
media dobânzilor celor mai „bune” trei ţări 
din punctul de vedere al inflaţiei (adică 
4,2%+2%=6,2% la momentul 2006); 

5. Cursul de schimb participarea pentru cel puţin 2 ani în ERM II 
fără devalorizări unilaterale. 

Sistemul ERM-II este caracterizat astfel:

o paritate centralã;

o bandã „îngustã” de + 2,25%;

o bandã „largã” de + 15‰.

Conform Comisiei Europene, menþinerea unui curs de
schimb stabil, timp de 2 ani, presupune încadrarea în banda
îngustã (+ 2,25%). În practicã, CE ºi BCE vor tolera o încãlcare
a bandei înguste, dar numai în sensul aprecierii, nu ºi al
deprecierii monedei. În realitate este vorba de o bandã
asimetricã, de –2,25% ºi +15%, care trebuie apãratã timp de
cel puþin doi ani, cu forþe proprii, fãrã vreun sprijin extern.

În acest context, instituþiile monetare ale României
nu numai cã trebuie sã susþinã tranziþia la o economie de
piaþã, dar trebuie sã nu piardã din vedere faptul cã pe
termen lung România va trebui sã facã faþã cerinþelor

Paritatea centralã a Sistemului Monetar European

 
+15% Bandă largă 

Bandă îngustă Paritate 
centrală 

+2,25% 

-2,25% 

-15%

impuse de cãtre Mecanismul Ratei de Schimb II (ERM
II). Aceste obiective necesitã din partea Bãncii Naþionale
a României atât restructurarea sectorului bancar, cât ºi a
instituþiilor care au legãturã cu politica monetarã, în
contextul general care respectã cerinþele ºi reflectã
funcþionarea Sistemului Euro.

În prezent, în literatura de specialitate internaþionalã,
existã studii care analizeazã posibilitatea participãrii
statelor din Europa Centralã ºi de Est la UEM. În general se
considerã cã þãrile candidate îndeplinesc unele criterii
ZMO ºi ca atare pot participa cu succes la UEM.

1. Stabilitatea instituţiilor ce garantează democraţia, statul de 
drept, drepturile omului şi protecţia minorităţilor; 

2. Existenţa unei economii de piaţă funcţionale şi capacitatea de a 
face faţă presiunii concurenţiale şi forţelor pieţei din Uniunea 
Europeană; 

3. Capacitatea de asumare a obligaţiilor de stat membru, inclusiv 
cele privind aderarea la obiectivele uniunii politice, economice şi 
monetare (implementarea acquis-ului comunitar). 

Politicile realizate de autoritãþile fiecãrei þãri trebuie
sã urmãreascã, înainte de toate, îndeplinirea criteriilor de
convergenþã nominalã ºi, totodatã, atingerea convergenþei
reale. Cel mai important lucru de realizat acum pentru noi
este recuperarea decalajelor în domeniul economiei reale,
pentru a asigura succesul adoptãrii monedei unice. Robert
Mundell (R. Mundell, 1963) - laureat al premiului Nobel
în economie, în articolul sãu referitor la zonele monetare
optime din 1961, a întrebat: „Când este oportun pentru un
numãr de regiuni sã renunþe la suveranitatea monedei lor
în favoarea unei monede comune?” (articolul menþioneazã
pe scurt avantajele unei monede comune, dezavantajele
fiind descrise mai în detaliu). Astfel, se demonstreazã cã
adoptarea monedei euro într-un moment nepotrivit poate
avea urmãri mai mult negative decât pozitive.

În ceea ce priveºte Criteriile de convergenþã la Uniunea
Economicã ºi Monetarã, îndeplinirea acestora reprezintã
testul economic de evaluare a stadiului de pregãtire a unei
economii pentru aderarea la aceastã uniune. Aceste criterii
au fost stabilite prin Tratatul de la Maastricht, ratificat de
cãtre toate þãrile membre UE în 1993.

Tratatul de la Maastricht, semnat la 7 februarie 1992,
nu prevede un calendar strict pentru adoptarea euro, lãsând
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În 2002, la Varºovia, în cadrul seminarului „Monetary

and Exchange Rate Strategies Related to the Current

European Union’s Enlargement”, Rainer Schweickert
(Kiel Institute for World Economics) a demonstrat cã toate
þãrile candidate, cu excepþia României, ar avea beneficii
mai mari decât costuri în urma aderãrii la UEM. El conclu-
zioneazã cã un anumit grup de þãri (Cehia, Estonia,
Ungaria ºi Slovenia) este posibil sã adere rapid la UEM,
chiar ar fi indicat sã nu mai aºtepte încã doi ani (pentru a
participa în ERM II ºi apoi evaluate), întrucât aratã un
nivel ridicat de convergenþã cu zona euro. România, din
pãcate, este situatã pe ultimul loc: „România nu aratã un

nivel ridicat de convergenþã economicã cu zona euro ºi

se aflã departe de respectarea criteriilor de la Maastricht

”. Convergenþa structuralã a þãrilor candidate cu UE este
analizatã ºi în EU Monitor (Deutsche Bank), România
fiind pe ultimul loc ºi în acest clasament. În prezent, însã,
România s-a apropiat mult de îndeplinirea criteriilor de
la Maastricht.

În 2005, Paul de Grauwe ºi Francesco Mongelli au
realizat „planul ZMO”, prin care demonstreazã cã decizia
de aderare la zona euro va presupune o majorare a fiecãreia
dintre variabilele analizate (flexibilitate, integrare,

simetrie), ceea ce va îmbunãtãþi compromisul dintre
celelalte douã; aderarea la zona euro implicã o
interacþiune continuã între acestea (flexibilitate-

integrare; simetrie-flexibilitate; simetrie-integrare).

România mai are încã multe de realizat pânã la trecerea
la moneda unicã. Este important de precizat însã cã
adoptarea monedei euro nu trebuie tratatã de niciuna
dintre þãrile „pretendente”, prin urmare nici de þara noastrã,
drept un scop în sine. Se înþelege astfel cã, în cazul þãrilor
mai puþin avansate care vor sã adopte euro, nu este indicat
sã se renunþe la politica monetarã proprie atât timp cât
riscul apariþiei unor ºocuri asimetrice este ridicat, întrucât
adoptarea euro este urmãritã în primul rând pentru
beneficiile aduse. Pe de altã parte, politica BCE nu
vizeazã particularitãþile fiecãrei economii, ea adresându-
se unor structuri economice presupuse similare.

Manifestarea Efectului Balassa-Samuelson
       în procesul integrãrii în UEM

Pentru ca o þarã sã intre în Uniunea Europeanã, ea
trebuie sã îndeplineascã Criteriile de la Copenhaga, iar
pentru a se alãtura la Uniunea Economicã ºi Monetarã,
trebuie sã satisfacã Criteriile de la Maastricht. În afarã de
îndeplinirea criteriilor de convergenþã nominalã, pentru
intrarea în UEM sunt necesare a fi îndeplinite ºi alte criterii,
numite criterii de convergenþã realã, criterii care nu sunt
prevãzute în mod explicit în documentele referitoare la
aderare, dar care trebuie realizate în virtutea procesului de
„catching-up”. Criteriile de convergenþã realã se referã la

urmãtorii indicatori: PIB, PIB/locuitor, salariul mediu real,
structura economiei, concurenþa preþurilor, convergenþa
veniturilor, a productivitãþii etc.)

Având în vedere manifestarea Efectului Balassa-

Samuelson în economiile în tranziþie, deci ºi în economia
României, impactul creºterii rapide a productivitãþii (în
virtutea procesului de catching-up) asupra inflaþiei va
constitui un impediment major în drumul spre Uniunea
Economicã ºi Monetarã, pentru þãrile din Europa Centralã
ºi de Est.

Pentru a demonstra cum se produce Efectul Balassa-
Samuelson, de Grauwe ºi Schnabl realizeazã un model în
care iau în calcul douã economii deschise, în ambele
economii producându-se atât bunuri „tradable”, cât ºi „non-
tradable”.

Ipotezele modelului:
Concurenþã perfectã între pieþele bunurilor „trad-
able” din cele douã þãri;
Perfectã mobilitate în piaþa naþionalã a forþei de
muncã, dar nu ºi între cele douã þãri;
Inexistenþa unei concurenþe directe între sectoarele
„non-tradable” din cele douã þãri;
Inexistenþa unei competiþii între sectoarele „trad-
able” ºi „non-tradable” în interiorul fiecãrei þãri.

Producþia de bunuri „tradable” ºi „non-tradable” din
fiecare þarã este reprezentatã cu ajutorul a douã
funcþii de producþie tip „Cobb-Douglas”, una pentru
sectorul „tradable” (T), iar cealaltã pentru sectorul
„non-tradable” (NT):

( ) ( ) 10,LKAY T
T1T

T
TTT <γ<=

γ−γ

( ) ( ) 10,LKAY NT
NT1NT

NT
NTNTNT <γ<=

γ−γ

unde:
Yi = producþia (în termeni reali) obþinutã în sectorul

„i”, (i = T, NT);
Ai = constantã care þine de tehnologia utilizatã în

sectorul „i”;
Ki = capitalul utilizat în sectorul „i”;
Li = forþa de muncã utilizatã în sectorul „i”.

Atât în sectorul „tradable”, cât ºi în „non-tradable”,
producþia este obþinutã prin combinarea celor trei
componente: tehnologie, capital, muncã. Pornind de la
obiectivul fundamental în fiecare sector, ºi anume
maximizarea rezultatelor, productivitatea marginalã a muncii
va trebui sã fie egalã cu salariul real în fiecare sector.
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( )
i

i
i

L
Y1 γ− = productivitatea marginalã a muncii în

sectorul „i” ;

i

i
i

L
YQ = = productivitatea medie a muncii în

sectorul „i” ;

i

i

P
W

= salariul real în sectorul „i”, definit ca raport între

salariul nominal ºi nivelul preþului.

De aici rezultã:

( )
T

T

T

T
T

P
W

L
Y1 =γ−

( )
T

T
TT

P
WQ1 =γ−                               (1)

( )
NT

NT

NT

NT
NT

P
W

L
Y1 =γ−

( )
NT

NT
NTNT

P
WQ1 =γ−                          (2)

Salariile nominale în sectoarele „tradable” ºi
„non-tradable” sunt presupuse a fi egale ca urmare a
asumãrii ipotezei de perfectã mobilitate a forþei de muncã
între cele douã sectoare:

WWW NTT ==                               (3)

Împãrþind ecuaþia (1) la (2), þinând cont de relaþia (3) ºi
înmulþind cu (-1) obþinem:

T

NT

NT

T

P
P

Q
Qc −=−                               (4)

unde:

  NT

T

1
1c
γ−

γ−
= este pozitiv ºi constant.

Plecând de la ecuaþia (4), dacã productivitatea în
sectorul „non-tradable” este constantã (QNT = constant),
atunci o creºtere a productivitãþii în sectorul „tradable”
(QT = creºte) va duce la creºterea preþurilor relative din cele
douã sectoare (PNT/PT = creºte). Având în vedere cã în
calculul indicelui preþurilor de consum (IPC) se ia în
considerare un coº de bunuri, format atât din bunuri
„tradable”, cât ºi „non-tradable”, atunci inflaþia care se
mãsoarã utilizând IPC creºte ºi ea.

Modalitatea de producere a efectului Balassa-
Samuelson în economiile þãrilor în dezvoltare este
prezentatã în figura urmãtoare:

P
E 
- corespunde nivelului de preþ înregistrat în zona euro;

E
A/E

 – cursul de schimb nominal al monedei naþionale
faþã de euro;

 c - constant ºi egal cu 1;
AA’ – frontiera posibilitãþilor de producþie;
BB’ – linia constrângerii bugetare (linia preþului, -PNT/PT);
DD’ – dreapta cererii;

NT

T

Q

Qc−  - rata productivitãþii marginale, ce cores-

punde cu panta frontierei AA’.

Y = PT*YT + PNT*YNT

În graficul de mai sus echilibrul se stabileºte în punctul
E(YNT*,YT*), unde linia preþurilor relative este tangentã la
curba posibilitãþilor de producþie ºi unde ecuaþia (4) se
verificã. Punctul E(YNT*,YT*) se gãseºte, de asemenea, ºi pe
dreapta cererii. Pentru simplificare, s-a presupus cã,
indiferent de nivelul venitului, structura consumului de
bunuri „tradable” ºi „non-tradable” rãmâne aceeaºi.

Presupunând o creºtere a productivitãþii în sectorul
„tradable” în þãrile aderante, inclusiv România, în condiþiile
menþinerii constante a productivitãþii în sectorul „non-

tradable”, vom asista la o modificarea a raportului NT

T

Q
Q

în sensul creºterii acestuia. Curba AA’ se va transforma în
curba A’A’’. Cu acelaºi capital ºi aceeaºi forþã de muncã
utilizate, acum, în þãrile aderante, se vor produce mai multe
bunuri „tradable”. Dacã QNT = constant, LNT = constant,
rezultã YNT = constant, iar intersecþia cu axa X rãmâne
aceeaºi. Modificarea productivitãþii în sectorul „tradable”

Efectul Balassa-Samuelson –
Curs de schimb fix sau inflaþie constantã

YT*** 
YT** 
YT* 

YNT* YNT** YNT*** 

A' 

C' 
B' 

P' 

D' 

D 

A 

C 

B 

P 

A'' 

fără restricţii (BB') 

ajustare prin curs 
de schimb (CC') 

ajustare prin inflaţie (CC') 

ajustare primară (CC') 
YT 

YNT 

↑−=
↑

−
T

NT

NT

T

P
P

Q

Q

E/A
T
E

NT

NT

T

E*P

P

Q

Q ↑
−=

↑
−

↓
−=

↑
−

E/A
T
E

NT

NT

T

E*P

P

Q

Q

T

NT

NT

T

P
P

Q

Q
−=−



111

Di
le

m
el

e 
ad

er
ãr

ii R
om

ân
ie

i la
 U

EM

(QT = creºte) va duce la o modificare a liniei preþurilor

relative ( T

NT

P

P
= creºte); actuala linie a preþurilor relative,

CC’, este mai abruptã.
Echilibrul se stabileºte acum în punctul F(YNT**, YT**).

Noul echilibru stabilit în punctul F, de tangenþã a liniei
restricþiei bugetare CC’ la noua frontierã de producþie A’A’’
se poate realiza în douã modalitãþi, aºa cum se poate observa
din graficul de mai sus:

ajustarea prin inflaþie: ceea ce se întâmplã în prac-
ticã sub o politicã a cursului nominal de schimb fix;
ajustarea prin cursul de schimb: în condiþiile
existenþei unui curs de schimb flotant, inflaþia va
putea fi menþinutã sub control.

 Analizând criteriile de la Maastricht, s-a demonstrat
cã douã dintre criterii: criteriul inflaþiei ºi criteriul cursului
de schimb intrã în contradicþie, în condiþiile în care þãrile
trebuie sã facã faþã ºi procesului de „catch-up”.

 Aºa cum s-a observat din analiza altor economii, pe
parcursul perioadei de „catch-up”, impactul creºterii
productivitãþii în sectorul „tradable” asupra inflaþiei
depinde de regimul cursului de schimb din þara respectivã:

Cursul de schimb fix: creºterea productivitãþii în
sectorul „tradable”, neînsoþitã de o creºterea a
productivitãþii în sectorul „non-tradable”, dar
însoþitã de o creºtere similarã a salariilor în acest
sector va duce la creºterea IPC, deci a inflaþiei.
Cursul de schimb flexibil: diferenþele de
productivitate între cele douã sectoare, în condiþiile
menþinerii constante a preþurilor în sectorul „non-
tradable”, se vor reflecta în aprecierea nominalã a
cursului de schimb.

În concluzie, indiferent de regimul cursului de schimb
stabilit de cãtre o þarã, impactul câºtigurilor relative de
productivitate în sectoarele „tradable” ºi „non-tradable”
asupra cursului de schimb real este acelaºi (de apreciere a
monedei naþionale în termeni reali).

Din cele prezentate mai sus se poate observa
contradicþia între criteriul inflaþiei ºi criteriul cursului de
schimb prevãzute în Tratatul de la Maastricht. De asemenea,
se poate observa contradicþia dintre criteriile de
convergenþã realã ºi nominalã pentru þãrile care vor sã se
alãture, cât mai repede, la Uniunea Economicã ºi Monetarã.

Aderarea la UEM a noilor þãri membre implicã gãsirea
celui mai favorabil compromis între convergenþa realã ºi
convergenþa nominalã, în condiþiile în care dupã cei doi
ani de ERM II o þarã trebuie sã îndeplineascã în totalitate
criteriile de la Maastricht. Atunci când inflaþia se va mãsura
într-o singurã cifrã, putem lua în calcul asigurarea unei
stabilitãþi a cursului de schimb care sã se încadreze în
cerinþele Tratatului de la Maastricht. Problema mai dificilã
în acest caz este participarea la ERM II ºi expunerea la
riscurile pe care le presupune acest mecanism.

Încheierea participãrii la ERM II presupune stabilirea ratei
de schimb de conversie între moneda naþionalã ºi euro, ceea
ce are un impact semnificativ asupra evoluþiei viitoare a
economiei. Astfel, aderarea la zona euro la o ratã prea mare

de schimb ar determina o competitivitate mai redusã a
exporturilor, ceea ce va afecta negativ procesul de creºtere
economicã; în schimb, un curs de schimb pentru care moneda
ar fi depreciatã în raport cu euro va genera creºterea inflaþiei.
În acest context, ERM II reprezintã o fazã de testare a ratei
centrale ºi a sustenabilitãþii convergenþei în general, rata de
schimb trebuind sã reflecte în mod necesar performanþele
economice relative la zona euro; aceastã ratã nu va fi în cele
din urmã decât consecinþa aºteptãrilor pieþelor financiare.
Pentru noile þãri membre, care înregistreazã câºtiguri relativ
superioare de productivitate ºi o apreciere nominalã a
monedei, este mai probabilã reevaluarea monedelor naþionale
(cazul Irlandei), decât devalorizarea (cazul Greciei).

Þãrile ECE au înregistrat o apreciere semnificativã a
cursului de schimb, explicatã atât de câºtigurile de
productivitate ale acestora, precum ºi de fluxurile de
investiþii strãine ºi de capitalurile speculative. Aprecierea
în termeni reali s-a realizat fie printr-o apreciere în termeni
nominali a monedei naþionale în raport cu euro, fie printr-
o depreciere a monedei inferioarã diferenþialului de
inflaþie cu zona euro.

Modificarea procentualã a ratei nominale de schimb
sugereazã cã benzile de fluctuaþie ale ERM II sunt totuºi
suficient de largi pentru a evita o variaþie cu (+/- 15 %)
faþã de euro timp de doi ani; Buiter ºi Grafe (2003)
estimeazã cã efectul Balassa-Samuelson (B-S) determinã
o apreciere medie anualã a monedei între 1,5 % ºi 2,5 %
pentru þãrile din centrul Europei; considerând ºi impactul
reducerii costurilor capitalului asupra productivitãþii ºi
salariilor din sectoarele care produc bunuri
comercializabile, impactul efectului B-S ar fi de
aproximativ 3,5% pe an. În consecinþã, ERM II oferã o
flexibilitate ridicatã pentru a atenua acest efect. În cazul
în care efectul B-S este semnificativ, autoritãþile din þãrile
cu o ratã de schimb fixã pot fi constrânse sã menþinã
politici monetare ºi fiscale foarte restrictive pentru a
ajunge la inflaþia impusã de Tratatul de la Maastricht,
reducându-ºi astfel rata de creºtere economicã. Pe de altã
parte, autoritãþile din þãrile cu o ratã de schimb flexibilã
pot fi constrânse sã permitã o apreciere rapidã a ratei de
schimb, aceasta conducând la atragerea capitalurilor
speculative ºi la afectarea competitivitãþii.

Progresele în îndeplinirea criteriilor de la Maastricht
au influenþat variabilele economice reale, relaþia reciprocã
fiind de asemenea valabilã. Cele douã procese sunt
complementare ºi ar trebui urmãrite în paralel, deoarece
procesul de convergenþã realã influenþeazã variabilele
nominale, dar ºi procesul de convergenþã nominalã
influenþeazã variabilele reale.
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Propuneri pentru rezolvarea dilemei

Una din problemele majore ale þãrilor din Europa
Centralã ºi de Est este decalajul mare dintre nivelul de
dezvoltare economicã al acestora ºi nivelul de dezvoltare
al þãrilor din UE-15 (PIB/loc., venit/loc., salariu mediu etc.).
Deci necesitatea unei creºteri economice reale este evidentã.
Dar aceasta va conduce la manifestarea efectului Balassa-
Samuelson. Manifestarea lui face ca îndeplinirea simultanã
a criteriilor inflaþie ºi curs de schimb în condiþiile realizãrii
unei creºteri economice sã fie imposibilã. Care ar fi soluþiile

pentru ieºirea din acest impas?

Soluþii propuse:
1. Impunerea unei politici fiscale restrictive;
2. Aprecierea nominalã a cursului de schimb în

ERM II.

1. Impunerea unei politici fiscale restrictive

Politica monetarã nu poate acþiona de una singurã
pentru realizarea convergenþei nominale ºi reale cu UE;
politicile monetarã ºi fiscalã trebuie coordonate pentru
îndeplinirea acestui obiectiv (Mishkin, 2000). Halpern ºi
Wyplosz (2002) au sugerat cã factorii care acþioneazã asupra
preþurilor bunurilor din sectorul „non-tradable” nu sunt
doar factori care þin de ofertã (productivitatea), ci ºi factori
care þin de cerere. Creºterea productivitãþii în sectorul „trad-
able” nu are ca efect doar creºterea indicelui preþurilor de
consum, ci ºi creºterea veniturilor, prin urmare ºi a
consumului. În aceste condiþii, preþurile relative ale
bunurilor „tradable” ºi „non-tradable” pot fi influenþate în
mod diferit de cãtre consumul privat:

a) Cererea pentru bunurile „tradable” creºte în aceeaºi

mãsurã ca cererea pentru bunurile „non-tradable”: în acest
caz, efectul cererii este neutru, diferenþa de preþuri fiind
datoratã doar efectului ofertã;

b) Cererea pentru bunurile „tradable” creºte într-o

mãsurã mai mare decât cea pentru bunurile „non-trad-

able”: în acest caz, efectul ofertã este compensat de efectul
cerere (efectul Balassa-Samuelson se manifestã mai puþin);

c) Cererea pentru bunurile „tradable” creºte într-o

mãsurã mai micã decât cea pentru bunurile „non-trad-

able”: în acest caz, efectul Balassa-Samuelson se
accentueazã.

Luând în calcul toate aceste efecte, Halpern ºi Wyplosz
argumenteazã cã, de obicei, într-o economie o creºtere a
veniturilor duce la o creºtere mai mare a cererii pentru
servicii, ºi de aici, vom asista la o accentuare a efectului
Balassa-Samuelson.

Împiedicarea creºterii cererii pentru servicii ar putea

fi realizatã printr-o impozitare mai mare a veniturilor,
ceea ce va contribui la reducerea presiunilor inflaþioniste.
O mãsurã alternativã ar fi reducerea cererii

guvernamentale pentru bunurile „non-tradable”. Aceste

mãsuri aferente unei politici fiscale restrictive vor duce
la diminuarea impactului inflaþiei fãrã afectarea cursului
de schimb.

Dupã cum se observã din figura de mai jos, prin aceste
mãsuri linia bugetului se va deplasa spre stânga (JJ’).
Aceasta va conduce la compensarea efectului ofertã de
cãtre efectul cerere, iar panta liniei bugetului nu se va
modifica.

Efectul Balassa-Samuelson – Politicã fiscalã restrictivã
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Aºa cum se observã ºi în figura de mai sus, noul echilibru
se va stabili în punctul K(KNT, KT), care satisface cele douã
criterii inflaþie ºi curs de schimb din Tratatul de la
Maastricht. Acest punct de echilibru, în realitate,
corespunde unei scãderi economice, ca urmare a reducerii
cererii agregate, datoritã practicãrii unei politici fiscale
restrictive.

În concluzie, aplicarea unor politici fiscale restrictive

va putea duce la îndeplinirea criteriilor de la Maastricht,

dar cu costul reducerii cererii agregate; prin urmare, va

conduce la o scãdere economicã.

2. Aprecierea nominalã a cursului de schimb

în ERM II

Aplicarea unei politici de apreciere a cursului de schimb
nominal în ERM II ar putea furniza un mecanism de ajustare
„natural” pentru diferenþialul de productivitate dintre
sectorul „tradable” ºi sectorul „non-tradable”, iar o
intervenþie guvernamentalã discreþionarã n-ar mai fi
necesarã, aºa cum se întâmplã în cazul aplicãrii unei politici
fiscale restrictive. Pierderile din cererea agregatã ar putea
fi evitate prin stabilirea unei astfel de politici.

Printr-o politicã fiscalã restrictivã, ca în figura de mai
sus, echilibrul consumatorului se va deplasa din punctul
I(INT, IT) în punctul K(KT, KNT), în timp ce echilibrul
producãtorului va rãmâne în punctul H(YNT**, YT**). În
aceastã situaþie ajustarea se face printr-o contracþie a
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cererii agregate, fãrã schimbarea preþurilor relative ale
bunurilor din sectorul „tradable” ºi sectorul „non-trad-
able”.

Ajustarea printr-o apreciere nominalã a cursului de
schimb se realizeazã, de fapt, prin modificãri în preþurile
relative ale bunurilor „tradable” ºi „non-tradable”, prin
urmare panta liniei preþurilor relative se va modifica. Aºa
dupã cum se poate observa din figura care redã efectul
B-S pentru curs de schimb fix sau inflaþie constantã, o
apreciere nominalã va stabili echilibrul în punctul F
(YNT**, YT**) de pe linia CC’. Fãrã o modificare a preþurilor
relative echilibrul ar corespunde punctului F’(YNT***,
YT***). ªi în acest caz, se va înregistra o pierdere în cererea
agregatã (YNT***-YNT**), dar aceastã pierdere este mai micã
decât în cazul aplicãrii unei politici fiscale restrictive
(INT-KNT).

În concluzie, aceastã politicã de apreciere a cursului

de schimb în termeni nominali corespunde, practic, unei

reinterpretãri a criteriului curs de schimb din Tratatul

de la Maastricht, fãrã o renegociere a acestuia. Înlocuirea
politicii fiscale restrictive în þãrile Europei Centrale ºi de
Est va duce la o apreciere realã a monedei naþionale în
perioada ERM II, în condiþiile menþinerii inflaþiei sub
control.

Chiar Comisia Europeanã a semnalat cã banda de
fluctuaþie de +15% presupusã de ERM II este suficient de
largã pentru a permite statelor membre aplicarea unor
politici macroeconomice corespunzãtoare evoluþiei lor
structurale ºi necesitãþilor specifice fiecãrui stat, astfel
încât sã facã faþã cerinþelor criteriilor de la Maastricht.

Aplicarea în practicã a unei astfel de soluþii: aprecierea
nominalã a cursului de schimb în ERM II are ca puncte de
pornire: „Modelul irlandez” ºi „Modelul grecesc” aplicate
de cele douã state în perioada premergãtoare intrãrii în
Uniunea Economicã ºi Monetarã.

Existã alternative la trecerea prin ERM II?
Un alt punct de vedere

ERM II reprezintã o etapã pe drumul cãtre euro ca
monedã naþionalã. Ne putem întreba dacã nu existã cumva
o alternativã pentru acest mecanism.

Dupã cum am arãtat pe parcursul lucrãrii, adoptarea
euro în spaþiul Uniunii Europene presupune parcurgerea

gradualã a mai multor etape. Drumul spre introducerea
euro a fost stabilit prin adoptarea, în anul 1991, a
Tratatului de la Maastricht.

Faptul cã primele 11 þãri din Uniunea Europeanã au
adoptat euro dupã parcurgerea a trei etape prevãzute în
Tratatul de la Maastricht nu exclude alte posibile evoluþii
în ceea ce priveºte strategiile pe care le vor adopta, în
final, alte þãri membre ale Uniunii Europene care vor
adopta euro.

Existã ºi alte strategii posibile: o strategie bruscã

(prin contrast cu cea gradualã deja utilizatã) ºi o abordare

bazatã pe o monedã paralelã.

Strategia gradualã (Maastricht) presupune parcurgerea
etapelor discutate anterior. Deºi Strategia Maastricht a
funcþionat ºi funcþioneazã în continuare, se poate analiza
posibilitatea unei alte strategii de a intra într-o uniune
monetarã, în special pentru þãrile nou intrate în Uniunea
Europeanã sau care urmeazã sã intre (cazul României ºi
Bulgariei).

Cum se poate trece la euro într-o singurã etapã?

De exemplu, România decide sã adopte euro. Acest
lucru înseamnã cã România renunþã la moneda naþionalã
ºi cã singura autoritate îndreptãþitã sã emitã monedã este
Banca Centralã Europeanã.

O strategie bruscã de aderare la o uniune monetarã

presupune cã, începând dintr-o anumitã zi, România ºi
UE utilizeazã aceeaºi monedã, euro, emisã de BCE, iar
cetãþenii români sunt anunþaþi sã-ºi preschimbe leii în
euro la un curs de schimb dat (presupunem un curs de
schimb euro-leu de 1euro/3 lei; românii vor cumpãra pur
ºi simplu din data stabilitã 1 euro plãtind pentru el 3 lei).

Pentru România, o asemenea strategie ar oferi un
avantaj important. În primul rând pentru cã rata inflaþiei
va scãdea la nivelul înregistrat în UE, fãrã sã aparã costuri
în termeni de ºomaj. Euro – monedã emisã de BCE – este
acum mijloc legal de platã în România ºi, prin urmare,
inflaþia din România este egalã cu inflaþia din UE. Agenþii
economici realizeazã acest lucru ºi, prin urmare, îºi
contureazã corespunzãtor anticipaþiile inflaþioniste pentru
România. Astfel, România poate beneficia imediat de
reputaþia BCE. Preluând moneda ºi instituþiile din UE,
România poate beneficia imediat de câºtiguri de bunãstare
generate de uniunea monetarã.

O astfel de strategie bruscã nu ar necesita, în cazul
României, sã se reducã rata inflaþiei înainte de aderarea
la o uniune monetarã. Altfel spus, România nu ar avea
nevoie de o reformã monetarã, care sã apropie foarte mult
rata inflaþiei de rata inflaþiei din spaþiul euro.

Evidenþele empirice aratã cã þãrile cu inflaþie mare
care încearcã sã materializeze criteriile de convergenþã
într-o perioadã de tranziþie continuã sã înregistreze rate
înalte ale dobânzii, fapt ce aratã cã anticipaþiile
inflaþioniste se tempereazã foarte lent.

 În condiþiile în care cursul de schimb este fix, ratele
relativ mari ale dobânzii sunt un stimulent, pentru cã
atrag intrãrile de capital pe termen scurt. Investitorii
raþionali anticipeazã cã þãrile cu rate mari ale inflaþiei vor
devaloriza, la un moment dat, propriile monede. Aceste
intrãri de capital pe termen scurt tind sã mãreascã, într-o
þarã cu inflaþie mare, cantitatea de bani, ceea ce complicã
sarcina antiinflaþionistã a politicii monetare.
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În concluzie, o perioadã prea lungã de tranziþie

pericliteazã ºansele atingerii obiectivului final.

Din modelul Barro-Gordon reiese cã þãrile cu rate
mici ale inflaþiei nu au un stimulent semnificativ sã
adopte o monedã unicã.

De exemplu, Germania nu are nimic de câºtigat, din
moment ce inflaþia de echilibru nu se modificã (din acest
punct de vedere, al inflaþiei, respectiv ºomaj) ca urmare
a faptului cã se alãturã unei uniuni monetare la care
participã þãri cu rate mai mari ale inflaþiei; câºtigã însã
þãrile cu rate înalte ale inflaþiei.

O analizã din perspectiva economiei politice a
integrãrii monetare în Europa pune în evidenþã faptul cã

o þarã ca Germania este dezavantajatã de intrarea în
uniune a unei þãri cu rate mari ale inflaþiei. De fapt,
interesele unei astfel de þãri ar putea fi mai degrabã de a
reduce numãrul þãrilor care aderã la euro ºi de a preveni
accesul þãrilor cu inflaþie mare în uniunea monetarã. De
asemenea, din perspectiva teoriei zonelor monetare

optime, o uniune monetarã europeanã, la care sã participe
toate þãrile din UE, este suboptimalã din punctul de vedere
al bunãstãrii.

Din perspectiva economiei politice se poate afirma cã
Tratatul de la Maastricht reduce posibilitatea participãrii
unui numãr mare de þãri la euro, datoritã opoziþiei þãrilor
mari cu niveluri scãzute ale ratei inflaþiei.
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