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Rezumat. Acest studiu prezintă o abordare teoretică a 

potenţialelor costuri aferente unei economii naţionale care doreşte să 
facă parte dintr-o uniune monetară. Analiza este realizată prin prisma 
teoriei clasice a zonelor monetare optime, teorie care fundamentează 
procesul de unificare monetară. Sarcina acestei teorii era de a face 
posibilă o uniune monetară. Teoria demonstrează că ţările pot obţine 
beneficii nete ca urmare a deţinerii unei monede comune, putând evita 
eventuale probleme de ajustare. De altfel, marele merit al acesteia este 
acela de a fi identificat anumite proprietăţi ale ţărilor ce fac parte dintr-o 
zonă monetară, proprietăţi ce reprezintă veritabile instrumente 
alternative pentru pierderea independenţei politicii monetare. 
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1. Introducere 

Deşi problema uniunilor monetare este mai actuală ca niciodată, atât 
pentru ţările dezvoltate care au intrat deja în zona euro, cât şi pentru cele mai 
puţin dezvoltate care se pregătesc să îndeplinească criteriile pentru a fi admise, 
în literatura economică de specialitate această discuţie se poartă de multă 
vreme. Astfel, teoria clasică a zonelor monetare optime – teorie care 
fundamentează noţiunea de uniune monetară, a apărut încă din 1961 într-un 
articol prezentat de Robert Mundell (considerat „părintele” teoriei zonelor 
monetare optime). Sarcina acestei teorii era de a face posibilă o uniune 
monetară.  

Teoria zonelor monetare optime (ZMO, OCA engl.) are la bază contribuţia 
lui Robert Mundell (1961) amintită mai sus, însă problema a fost reluată şi 
completată de mulţi alţi economişti: Robert McKinnon (1963), Peter Kenen 
(1969) etc. Teoria ZMO studiază costurile şi beneficiile asociate adoptării unei 
monede unice, axându-se în principal pe costuri, a căror minimizare depinde de 
anumite condiţii caracteristice economiilor ţărilor participante (criteriile 
aferente teoriei zonelor monetare optime).  

Beneficiile se referă îndeosebi la importul de credibilitate a băncii 
centrale a uniunii monetare, care reduce expectaţiile inflaţioniste şi, implicit, 
nivelul inflaţiei. Costurile sunt legate în primul rând de efectele renunţării la 
independenţa politicii monetare şi la mecanismul cursului de schimb, ca 
instrumente de ajustare a potenţialelor şocuri asimetrice între membrii uniunii 
monetare. Cu cât nevoia de a efectua ajustări ale cursului de schimb este mai 
mică, cu atât costurile participării la uniunea monetară sunt mai mici, iar 
integrarea monetară este benefică pentru participanţi. Teoria demonstrează că 
ţările pot obţine beneficii nete ca urmare a deţinerii unei monede comune, 
putând evita eventuale probleme de ajustare. 

2. Costuri ale adoptării unei monede unice 

Problema principală în cazul uniunilor monetare este legată de costurile 
acestui proces. Există multe beneficii ale adoptării unei monede unice, însă este 
necesar ca aceste beneficii să fie mai mari decât costurile. În ceea ce priveşte 
costurile, cele mai importante dintre acestea sunt localizate la nivel macroeconomic 
şi apar ca urmare a renunţării la independenţa politicii monetare.  

La nivel microeconomic, putem identifica două costuri principale. Prima 
categorie se referă la costurile operaţionale, necesare pentru adaptarea 
sistemelor la noua monedă. A doua categorie este reprezentată de provocări 
strategice care constau în redefinirea concurenţei şi apariţia unor riscuri 
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specifice. Astfel de riscuri pot fi cauzate de o rată defavorabilă cu care o ţară ar 
putea intra în uniunea monetară. Economia în cauză poate intra cu o monedă 
depreciată, constatând astfel o competitivitate în creştere, dar şi presiuni asupra 
preţurilor prin importuri scumpe, sau cu moneda apreciată şi cu riscurile 
pierderii competitivităţii până au loc reglajele prin alte instrumente (de 
exemplu, aderarea la zona euro la  un curs prea mare de schimb ar determina o 
competitivitate mai redusă a exporturilor, ceea ce va afecta negativ procesul de 
creştere economică; în schimb, un curs de schimb pentru care moneda ar fi 
depreciată în raport cu euro va genera creşterea inflaţiei). 

După cum spuneam anterior, cele mai  importante costuri ale aderării la o 
uniune monetară sunt întâlnite la nivel macroeconomic. La acest nivel, în general, 
costurile apar din cauza faptului că, atunci când participă la o uniune monetară, 
ţările pierd importante instrumente ale politicii economice, respectiv cele 
specifice politicii monetare, adică manevrarea ratei dobânzii şi a cursului de 
schimb. Aceste costuri se fac simţite în cazul manifestării şocurilor asimetrice. 
De fapt ce implică asta? Banca centrală nu mai poate modifica cursul de schimb 
al propriei monede şi nici nu mai are posibilitatea să determine cantitatea de 
monedă naţională din economie; în plus, statele membre vor avea o influenţă mai 
mare sau mai mică în procesul decizional, în funcţie de mai mulţi factori, situaţie 
care poate fi percepută ca negativă pentru statele cu influenţă redusă.  

Dimensiunea costurilor asociate pierderii instrumentelor de politică 
economică depinde de diferenţele dintre ţări. În cazul existenţei acestor 
diferenţe atât în structura economică, cât şi din punct de vedere legal şi 
instituţional, economiile în cauză trebuie să deţină alternative la instrumentele 
monetare, pentru reglarea şocurilor. Ceea ce trebuie să ştim este care ar putea fi 
natura şi probabilitatea şocurilor asimetrice şi ce instrumente alternative pot fi 
utilizate în lipsa cursului de schimb sau a ratei dobânzii (Socol și Socol, 2007).  

Proprietăţile sau criteriile identificate de teoria zonelor monetare optime 
reprezintă condiţii pe care trebuie să le îndeplinească statele care doresc să 
participe la o uniune monetară benefică. Existenţa acestor condiţii face puţin 
probabilă prezenţa şocurilor asimetrice sau, în cazul apariţiei unor astfel de 
şocuri, asigură instrumente eficiente de ajustare. Altfel spus, costurile cresc 
atunci când se manifestă şocuri ale cererii sau ale ofertei care afectează diferit 
economiile participante la uniunea monetară, atunci când există preferinţe 
diferite pentru şomaj şi inflaţie, diferenţe legislative, diferenţe între ratele de 
creştere sau când mecanismele de ajustare nu funcţionează (nu există sisteme de 
ajustare a şocurilor, instituţiile pieţei muncii funcţionează diferit sau se menţin 
diferenţe între sistemele fiscale). Voi prezenta în continuare pe trei dintre ele, 
considerate semnificative în literatura de specialitate (pentru o analiză detaliată 
vezi de Grauwe, 2007). 
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A. Manifestarea şocurilor asimetrice 

Presupunem două ţări (X şi Y) ce fac parte dintr-o uniune monetară. Din 
diverse motive, cererea agregată (AD) în ţara X poate evolua diferit faţă de 
cererea agregată în ţara Y. De exemplu, un şoc pe latura cererii determină o 
reducere a cererii agregate în X şi o creştere a cererii agregate în Y. Pentru a 
ilustra efectele unor modificări diferite ale cererii agregate, vom folosi modelul 
de analiză cerere agregată – ofertă agregată (AD-AS) (de Grauwe, 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Figura 1. Modificări ale cererii agregate 

 
O evoluţie asimetrică a cererii agregate va avea consecinţe diferite în X 

faţă de Y. Astfel, o scădere a cererii agregate în ţara X de la AD1 la AD2 va 
determina scăderea producţiei reale, ceea ce va determina implicit scăderea 
nivelului de ocupare (creşterea şomajului). În scurt timp, ţara X se va confrunta 
cu situaţia „deficitelor gemene” (prezenţa deficitului bugetar concomitent cu 
deficitul de cont curent) (figura 1). Deficit bugetar, pentru că acum economia 
ţării X intră în recesiune, ceea ce necesită cheltuieli bugetare suplimentare (de 
exemplu, cheltuieli bugetare pentru stimularea creşterii producţiei sau cheltuieli 
suplimentare cu persoanele ajunse şomere). Deficit de cont curent, pentru că 
producţia autohtonă scade, dar cheltuielile consumatorilor nu scad în aceeaşi 
măsură; prin urmare, cererea internă suplimentară va fi satisfăcută prin importuri 
suplimentare. Scăderea cererii agregate a ţării X determină o scădere a producţiei 
autohtone, însă şi o scădere a preţurilor (deflaţie). Cât de mult scad preţurile, 
respectiv nivelul producţiei reale, depinde de panta curbei ofertei agregate 
(elasticitatea acesteia) (Socol și Socol, 2007).       
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În ţara Y o creştere a cererii agregate este echivalentă cu o creştere a 
producţiei reale şi implicit o creştere a gradului de ocupare (scăderea 
şomajului). Spre deosebire de X, Y va înregistra excedent bugetar şi, de 
asemenea, excedent de cont curent. Creşterea cererii stimulează creşterea 
producţiei, pe de o parte, dar şi creşterea preţurilor (inflaţie). Observăm că un 
şoc al cererii creează probleme diferite celor două ţări. În lipsa posibilităţii de a 
utiliza cursul de schimb(1), o echilibrare automată a economiilor celor două ţări 
este posibilă dacă salariile din X şi din Y sunt flexibile, iar mobilitatea forţei de 
muncă este ridicată(2).  

De ce salarii flexibile? În ţara X este necesară acum stimularea ofertei 
agregate; dacă salariile ar fi suficient de flexibile, şomerii vor accepta un salariu 
mai mic decât cel primit anterior, ceea ce ar permite producătorului să-şi 
mărească producţia şi, în acelaşi timp, având un cost salarial mai mic, va putea 
reduce preţul de vânzare; scăderea preţurilor determină creşterea cererii pentru 
produsele româneşti, deoarece acestea câştigă în competitivitate. În ţara Y 
creşterea producţiei presupune o creştere a cererii de muncă, ceea ce va conduce 
la o majorare a salariilor şi a preţurilor. Cererea externă pentru produsele ei va 
scădea, acestea pierzându-şi din competitivitate odată cu creşterea preţurilor. 

De ce mobilitate ridicată a forţei de muncă? Ţara X are probleme acum cu 
creşterea şomajului. Dacă forţa de muncă ar fi mobilă, atunci şomerii din X ar 
putea migra în Y, unde există un exces de cerere de muncă. Nivelul cheltuielilor 
scade, se reduce deficitul de cont curent. În Y salariile scad, ca urmare a 
creşterii ofertei de muncă; inflaţia scade.  

Astfel, dacă cele două condiţii ar fi îndeplinite, atunci echilibrarea celor 
două economii s-ar putea produce „automat”. Dacă una dintre cele două condiţii 
nu se realizează în practică, atunci ajustarea şocului pe latura cererii se poate 
realiza exclusiv prin creşterea relativă a preţurilor din Y (o inflaţie mai mare) 
comparativ cu X, astfel încât produsele ţării X să devină competitive. Ca urmare 
a majorării exporturilor, cererea agregată va creşte în X. Se poate rezolva astfel 
problema şomajului şi a deficitului de cont curent. Y poate rezolva problema 
inflaţiei, prin promovarea unor politici monetare şi fiscale restrictive, însă nu va 
rezolva problema surplusului de cont curent.  

Pentru a reduce surplusul de cont curent este nevoie de o inflaţie din ce în 
ce mai mare. X, formând o uniune monetară cu zona euro, renunţă la 
posibilitatea de a utiliza cursul de schimb pentru a ajusta şocul cererii (prin 
devalorizare). Prin urmare, problema şomajului şi a deficitului de cont curent se 
poate fi rezolva numai prin deflaţie. O astfel de problemă – inflaţie sau 
dezechilibru al contului curent – poate fi rezolvată prin reevaluarea cursului 
dintre moneda ţării Y şi moneda ţării X. Astfel, depreciind moneda ţării X, în 
această ţară cererea agregată creşte, în timp ce în Y va scădea; în X se va 
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rezolva problema şomajului, în timp ce în Y se vor evita astfel presiunile 
inflaţioniste; în ambele ţări se va rezolva problema deficitului/surplusului 
contului curent (de Grauwe, 2007). 

 
B. Preferinţe diferite ale ţărilor faţă de inflaţie şi şomaj 

Un cost potenţial al introducerii unei monede unice este determinat de 
faptul că ţările pot avea preferinţe diferite faţă de inflaţie – unele ţări au o 
aversitate mai puternică faţă de inflaţie decât celelalte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Alegerea inflaţie – şomaj pe termen scurt 
 
În figura 2 (partea dreaptă) sunt reprezentate curbele Phillips pentru o ţară 

Y şi o ţară X. Analiza ce urmează este valabilă numai când curba Phillips pe 
termen scurt este stabilă (guvernele pot alege între o inflaţie mai înaltă şi un 
şomaj mai mic, de exemplu; astăzi, sunt cunoscute şi acceptate criticile 
referitoare la stabilitatea curbei Phillips, potrivit cărora atunci când anticipaţiile 
inflaţioniste cresc, curba Phillips se deplasează în sus, iar autorităţile nu mai pot 
alege diverse combinaţii inflaţie – şomaj). Axa verticală arată rata de 
modificare a salariilor (w), iar axa orizontală, rata şomajului (u) (Socol și 
Socol, 2007).   

În figura 3 (partea stângă) este reprezentată relaţia dintre modificările 
salariilor şi modificările preţurilor,  relaţie care poate fi scrisă astfel: 
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w *=  * + q*,(3)        (1) 
unde, 

w* = rata de creştere a salariilor; 
* = rata inflaţiei; 
q* =  rata de creştere a productivităţii muncii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Relaţia dintre modificările salariilor şi modificările preţurilor 
 
Conform ecuaţiei (1), putem scrie: 
WY

 *= Y
* + qY

*             (2) 
WX

* = X
* + qX

*            (3) 
 
De asemenea, conform teoriei parităţii puterii de cumpărare (PPP), între X 

şi Y putem scrie următoarea relaţie: 
e *=  X

*- Y
*,             (4) 

unde  
e *= rata deprecierii monedei x în raport cu moneda y.  
    
Ecuaţia (4) arată că atunci când rata inflaţiei este mai mare în X decât în 

Y, pentru a nu-şi pierde competitivitatea produselor, ţara X trebuie să-şi 
deprecieze moneda (x) în raport cu moneda y. Dacă X şi Y formează însă o 
uniune monetară, atunci cursul de schimb nu mai poate fi folosit drept un 
instrument de politică;  prin urmare  e *= 0, ceea ce înseamnă că ratele inflaţiei 
în Y şi X trebuie să fie egale.  

Dacă rata inflaţiei în X este mai mare decât în Y, în condiţiile unui curs de 
schimb fix, produsele ţării X îşi pierd competitivitatea. Presupunem că ţările Y 
şi X au preferinţe diferite faţă de inflaţie şi şomaj (figura 2). X alege să se 
situeze în punctul CX, în timp ce Y alege combinaţia specifică punctului AY; 
astfel, X preferă un şomaj mai scăzut şi o inflaţie mai ridicată, în timp ce Y 
alege combinaţia inversă, inflaţie mai scăzută, cu costul unui şomaj mai ridicat. 
Costul unei uniuni monetare între X şi Y constă în faptul că atât X, cât şi Y 
trebuie să accepte alte combinaţii inflaţie-şomaj, respectiv situarea în alte 
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 u 
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puncte ale curbei Phillips, chiar dacă mai puţin convenabile. Atâta timp cât 
ratele inflaţiei sunt diferite, un curs de schimb fix între moneda x şi moneda y 
nu este sustenabil.  

Pentru ca cursul de schimb fix  între moneda x şi y să poată fi menţinut, 
este necesar ca ratele inflaţiei din cele două zone să fie egale (e *= 0). Astfel, X 
se deplasează pe curba Phillips în punctul AX, în timp ce Y trebuie să aleagă 
punctul CY. În acest fel, în  WY

 * creşte, iar WX
* scade; conform relaţiei (1), Y

* 
în Y va creşte, iar X

* va scădea, astfel ratele inflaţiei din cele două zone se vor 
egaliza (Socol și Socol, 2007). 

Conform teoriei economice, pe termen lung curba Phillips este verticală  
(figura 4), iar intersecţia curbei Phillips pe termen lung cu axa orizontală 
reprezintă rata naturală a şomajului. Altfel spus, pe termen lung, şomajul este 
determinat de rata naturală a şomajului şi este independent de inflaţie, iar 
autorităţile nu mai pot alege între inflaţie şi şomaj. Aşadar, pe termen lung, în 
cazul unei uniuni monetare, X şi Y îşi pot egaliza ratele inflaţiei stabilind un 
curs de schimb fix între moneda x şi y, fără niciun cost în termeni de şomaj; 
având în vedere însă că, cel puţin pe termen scurt, compromisul inflaţie-şomaj 
există, putem spune că pentru ţările cu rate ridicate ale inflaţiei aderarea la o 
uniune monetară presupune, pe termen scurt, acceptarea unui şomaj mai mare. 

Concluzionăm astfel că diferenţele dintre ţări referitoare la preferinţele 
faţă de inflaţie şi şomaj nu constituie un obstacol major în calea realizării unei 
uniuni monetare, dat fiind faptul că, pe termen lung, autorităţile nu pot alege o 
combinaţie optimă între inflaţie şi şomaj.   

 
 
Curba Phillips 

 
 
 
 
 
                                                                                                          

Figura 4. Curba Phillips pe termen lung 
 
Un alt posibil cost apărut în urma introducerii unei monede unice este dat 

de eventualele diferenţe de productivitate în ţările participante la uniunea 
monetară. Presupunem că rata productivităţii (q*) este mai mare în Y decât în X 
(figura 5). 
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Figura 5. Costuri determinate de diferenţele de productivitate 
 
WY

 *= Y
* + qY

*      =>     Y
* =   WY

 *-   qY
*       

WX
* = X

* + qX
*     =>    X  =  WX

*   -   qX
*.       

Dacă  X şi Y formează o uniune monetară, atunci e *= 0,  unde   
e *=  X

*- Y   =>  Y
* = X

*  
atunci     

WY
 *-   qY

*  = WX
*   -   qX

*   sau 
WY

 *- WX
*   = qY

*  - qX
*.  

 
Dacă ratele productivităţii sunt diferite în cele două zone (mai mică în X) 

şi decid să formeze o uniune monetară, atunci creşterile salariilor nominale în X 
trebuie să fie mai mici decât cele din UE. Dacă, din diverse motive, nu se 
întâmplă astfel, atunci apar costuri.   

 
C. Diferenţe între sistemele fiscale ale ţărilor  

Participarea la o uniune monetară presupune acceptarea de către ţările 
implicate a unor constrângeri în ceea ce priveşte modul de finanţare a 
deficitelor bugetare. Din cauza diferenţelor între sistemele fiscale, ţările 
utilizează diferite combinaţii de finanţare prin îndatorare şi finanţare monetară a 
deficitelor bugetare. Constrângerea bugetară este: 

G – T + rB = dB/dt + dM/dt,       
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unde:  
G = nivelul cheltuielilor guvernamentale  
(minus plăţile cu dobânda la datoria guvernamentală); 
T = veniturile fiscale; 
r = rata dobânzii la datoria guvernamentală; 
B = datoria guvernamentală; 
M = baza monetară. 
      
Deficitul bugetar este alcătuit din deficitul primar (G – T) şi plăţile cu 

dobânda la datoria guvernamentală (rB); acesta poate fi finanţat fie prin îndatorare 
(dB/dt), fie prin creşterea bazei monetare (dM/dt). Un guvern raţional va utiliza 
diferitele surse de venituri astfel încât să egalizeze costurile marginale ale creşterii 
veniturilor prin aceste surse; în situaţia în care costul marginal al creşterii 
veniturilor prin mărirea fiscalităţii depăşeşte costul marginal al creşterii veniturilor 
prin inflaţie (senioraj), un guvern alege varianta de creştere a inflaţiei. Astfel, în 
general, ţările cu sisteme fiscale subdezvoltate consideră avantajos să-şi mărească 
veniturile bugetare prin inflaţie (senioraj), deoarece costurile de creştere a 
veniturilor bugetare prin mărirea fiscalităţii sunt mai mari decât costurile de 
creştere a veniturilor bugetare prin inflaţie (Burda, Wyplosz, 1997). 

În concluzie, ţările mai puţin dezvoltate care se alătură într-o uniune 
monetară unor ţări mai dezvoltate vor trebui să mărească fiscalitatea pentru a-şi 
finanţa deficitul. Însă creşterea fiscalităţii în ţările mai puţin dezvoltate va 
conduce la pierdere de bunăstare.  

3. Concluzii 

Analiza de mai sus evidenţiază astfel diferenţele semnificative care există 
între ţări. De asemenea, putem aminti aici diferenţe legislative, diferenţe între 
ratele de creştere sau când mecanismele de ajustare nu funcţionează (nu există 
sisteme de ajustare a şocurilor, instituţiile pieţei muncii funcţionează diferit sau 
se menţin diferenţe între sistemele fiscale).  

Pentru a corecta aceste diferenţe, ţările pot apela la diferite instrumente de 
politică economică, sau la instrumentul curs de schimb. Conform teoriei zonelor 
monetare optime, în cele mai multe situaţii, ţările au la dispoziţie instrumente 
alternative la cursul de schimb. Însă aderarea la o uniune monetară nu este de 
dorit atâta timp cât costurile ei sunt mai mari decât beneficiile, iar diferenţele 
între ţări sunt mari, îngreunând  în acest fel sarcina minimizării costurilor (de 
Grauwe, 2003).  

Diferenţele dintre ţări există, însă problema este în ce măsură aceste diferenţe 
sunt relevante, astfel încât prezenţa lor să împiedice realizarea unei uniuni 
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monetare. Există diferenţe semnificative între ţări, care nu dispar în cadrul unei 
uniuni monetare. Abandonarea instrumentului cursului de schimb poate fi 
considerată un cost al uniunii monetare. Iar modificarea cursului de schimb este un 
instrument puternic la îndemâna ţărilor care vor să elimine dezechilibre 
macroeconomice majore, cu costuri mai mici în termeni de producţie şi şomaj.    

Nu trebuie scăpat însă din vedere că manipularea cursului de schimb nu 
afectează permanent variabilele reale (producţia şi ocuparea). În plus, 
experienţele multor ţări arată că, atunci când devalorizarea este utilizată 
sistematic, rezultatul este creşterea inflaţiei, fără să existe câştiguri în termeni 
de producţie şi ocupare. Mai mult, în astfel de situaţii creşte instabilitatea 
macroeconomică, din cauza anticipaţiilor inflaţioniste ale agenţilor economici 
privaţi, care aşteaptă noi devalorizări. Devalorizarea nu este un instrument 
flexibil şi nici puţin costisitor.  

Prin urmare modificările cursului de schimb nominal afectează doar 
temporar competitivitatea industriilor unei ţări. Astfel, deprecierile nominale 
conduc numai temporar la deprecieri reale. Pe termen lung, modificările cursului 
de schimb nominal nu afectează cursul de schimb real al monedei unei ţări.  

În concluzie, pe termen lung, nu cursul de schimb (instrumentul la care se 
renunţa prin aderarea la o uniune monetară) rezolvă problemele generate de 
caracteristicile specifice pieţelor bunurilor din ţări diferite. Soluţiile la problemele 
generate de diferenţele structurale dintre ţări ţin de politicile structurale, şi nu de 
politicile monetare. Manipularea cantităţii de bani sau a cursului de schimb nu 
poate rezolva problemele generate de diferenţele structurale dintre ţări, cel puţin nu 
pe termen lung. Diferenţele dintre ţări există, însă problema este în ce măsură sunt 
relevante, astfel încât prezenţa lor să împiedice realizarea unei uniuni monetare.  

Mulţumiri 
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 Note 
 

(1) Am  presupus iniţial că cele două ţări fac parte dintr-o uniune monetară. 
(2) Soluţia propusă de Robert Mundell. 
(3) Ecuaţia defineşte rata de modificare a preţurilor care păstrează profiturile nemodificate. 
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