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Rezumat. Articolul realizează o analiză comparativă între noile 

state membre ale Uniunii Europene (UE) – din Europa Centrală și de Est 
(ECE) – și țările PIIGS (Portugalia, Italia, Irlanda, Grecia și Spania) din 
punct de vedere al convergenței economice cu zona euro, în ultimul 
deceniu. În plus, lucrarea subliniază schimbările la nivelul convergenței 
economice determinate de recenta criză internaţională. Pentru a determina 
aceste evoluţii, calculăm un indice agregat al convergenţei economice, 
compus din indicele de convergenţă reală şi cel de convergenţă 
structurală. În continuare, utilizând  metodologia bazată pe clustere, 
evidenţiem similaritățile între statele din cele două grupuri analizate, ECE 
și PIIGS, din punct de vedere al convergenței economice. Analiza 
comparativă ne arată că în anul 2010 doar Estonia, Ungaria și Slovenia 
prezintă caracteristici asemănătoare cu statele din grupul PIIGS. De 
asemenea, rezultatele subliniază un progres semnificativ al ţărilor supuse 
atenției, în ceea ce privește convergența reală și structurală cu zona euro. 
Cu toate acestea, după un deceniu de recuperare a decalajelor economice, 
România rămâne de departe cea mai distanțată ţară de zona euro. 
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1. Introducere 
 
Experiența valurilor anterioare de aderare la UE ne arată că procesul de 

„catching-up” necesită mult timp și continuă mult după aderare. Un exemplu 
edificator este reprezentat de statele PIIGS care, deși au aderat la UE înaintea 
statelor din ECE, nu au reușit toate să atingă media zonei euro până în prezent. 
Într-adevăr, PIIGS nu sunt direct comparabile cu statele ECE date fiind 
condițiile inițiale de dezvoltare economică și structurile economice diferite, însă 
este interesant că, după mulți ani ca state membre ale Uniunii Economice 
Monetare (UEM), încă nu au ajuns la media zonei euro. Experiența acestor state 
sugerează că țările din ECE care au aderat la UE având un nivel mult mai redus 
al veniturilor reale vor avea de parcurs un drum foarte lung în procesul de 
convergență cu zona euro. 

Ultimele două valuri de aderare la UE au adus în construcția europeană 
noi state considerate periferice prin comparație cu zona Euro, în ceea ce 
privește convergența economică. Este clar că acest lucru a condus la crearea 
unor disparități majore privind nivelurile de dezvoltare economică în interiorul 
Uniunii.      

Aderarea la UE nu reprezintă etapa finală în procesul de integrare 
europeană, ci un pas intermediar în obținerea calității de membru al UEM. 
Statele din ECE nu beneficiază de o clauză de „opt-out” privind aderarea la 
UEM, precum Marea Britanie și Danemarca, motiv pentru care sunt obligate să 
facă eforturi de îndeplinire a condițiilor de convergență nominală în vederea 
adoptării monedei euro. Până în prezent, doar trei state din ECE au aderat la 
zona euro, și anume Estonia, Slovenia și Slovacia. Adoptarea monedei unice 
rămâne principala provocare cu care se confruntă Bulgaria, Cehia, Letonia, 
Lituania, Polonia, România și Ungaria în procesul de integrare europeană. 

Îndeplinirea criteriilor de convergență nominală este obligatorie pentru 
aderarea la UEM. Cu toate acestea, atingerea unui anumit nivel de convergență 
reală și structurală nu este menționată ca precondiție de aderare. Importanța 
convergenței economice nu este de neglijat, în condițiile în care lipsa acesteia 
conduce la costuri mai mari de adoptare a monedei unice. 

Numeroase lucrări de cercetare s-au oprit asupra studierii procesului de 
recuperare a decalajelor economice atât a statelor ECE, cât și a statelor de 
coeziune, Portugalia, Irlanda, Grecia și Spania. Denumirea de state de coeziune 
provine din poziționarea acestora la periferia nucleului dur al UE, în principal 
din cauza nivelului redus al venitului pe locuitor, comparativ cu UE și cu zona 
euro.   

În timpul crizei economice recente, vulnerabilitățile statelor de coeziune 
au devenit chiar mai evidente. Criza datoriilor suverane continuă să zdruncine 



Cristina Tatomir, Ileana Alexe 
 

38 

din temelii stabilitatea zonei euro și încrederea în Uniunea monetară. 
Portugalia, Grecia și Irlanda au primit asistență financiară din partea Fondului 
Monetar Internaționale și a UE. Cu toate acestea, situația rămâne incertă în 
prezent.  

Italia s-a alăturat grupului PIGS din cauza provocărilor economice și 
financiare similare acestui grup, datoria publică și deficitul bugetar fiind doar 
un aspect al problemei. La momentul actual, PIIGS sunt economiile cu cele mai 
mari dificultăți din zona euro. Dincolo de problemele fiscale, acestea se 
confruntă cu dificultăți importante în ceea ce privește ocuparea forței de muncă 
și nivelul de productivitate. Moneda euro s-a dovedit a fi atât o binecuvântare, 
cât și un blestem pentru aceste state.  

Lucrarea de față analizează, pe de o parte, evoluția nivelului de 
convergență economică cu zona euro în ultimul deceniu, prin intermediul unui 
indice agregat de convergență economică, iar, pe de altă parte, similaritățile 
economiilor din cele două grupuri, ECE și PIIGS, evidențiate prin clusterizare. 
În plus, analiza se oprește și asupra ultimilor trei ani pentru a sublinia efectele 
crizei internaționale asupra gradului de convergență economică. 

Structura articolului vizează următoarele secțiuni: trecerea în revistă a 
literaturii de specialitate, în secțiunea 2, metodele de cercetare utilizate și 
analiza datelor, în secțiunile 3 și 4, urmând ca în secțiunea 5 să fie prezentate 
rezultatele cercetării. Ultima secțiune este dedicată concluziilor acestui studiu.  
      

2. Sinteza literaturii de specialitate 
 
Numeroase lucrări de cercetare anterioare s-au concentrat fie pe studiul 

convergenței reale, fie pe studiul convergenței structurale.  
Convergența reală, în principal exprimată prin convergența veniturilor, a 

fost analizată de Galor (1996), care a formulat trei ipoteze majore privind 
convergența: ipoteza convergenței absolute, ipoteza convergenței condiționale 
și a cluburilor de convergență. Articolul de față surprinde doar prima ipoteză, 
care face referire la convergența pe termen lung a veniturilor pe cap de locuitor, 
făcând abstracție de condițiile inițiale specifice statelor analizate.  

Cele mai utilizate definiții cantitative ale convergenței sunt convergența 
β, respectiv σ. β convergența se referă la rate mai mari de creștere economică 
pentru statele slab dezvoltate și rate mai mici de creștere economică pentru cele 
dezvoltate. Convergența σ surprinde reducerea decalajelor veniturilor în cadrul 
unui grup de state. 

Într-o lucrare recentă, Spruk (2011) analizează dinamica convergenței 
venitului pe cap de locuitor în statele de tranziție cu venituri ridicate, din 
Europa Centrală (Cehia, Croația, Estonia, Ungaria, Polonia, Slovacia și 
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Slovenia) în perioada 1991-2007, pe baza modelului β convergență. Concluzia 
principală desprinsă din acest studiu susține contribuția majoră a capitalului 
uman la creșterea vitezei de convergență reală. 

Miron, Dima și Păun (2009), printr-un studiu complex realizat la nivelul 
statelor ECE privind convergența reală cu zona euro în perioada 1999-2007, pe 
baza mai multor indicatori economici, arată că Polonia și Cehia sunt statele care 
s-au apropiat cel mai mult de zona euro. 

O lucrare anterioară realizată de Próchniak și Matkowski (2004) se 
concentrează pe convergența veniturilor și convergența ciclică a statelor ECE în 
perioada 1993-2004. Rezultatul principal subliniază convergența și 
sincronizarea statelor între ele și în raport cu UE, din perspectiva veniturilor.  

Studiile realizate în ultimii ani în domeniul convergenței structurale s-au 
concentrat pe influența acesteia asupra sincronizării ciclurilor de afaceri. Acest 
aspect este important pentru modul în care economiile naționale reacționează la 
șocurile economice transmise prin politica monetară a UEM.   

Analiza convergenței structurale pe baza structurii produsului intern brut 
(PIB) este des întâlnită. Conform Comitetului de Politică Monetară a Băncii 
Centrale Europene (2004), structura PIB pe sectoare economice este relevantă 
pentru politica monetară datorită influenței acesteia asupra mecanismelor de 
transmitere a șocurilor externe.   

Angeloni et al. (2005) consideră structura PIB un indicator important 
pentru convergența structurală și o bază de referință pentru evaluarea stadiului 
de dezvoltare economică a unei țări. Utilizând metodologia propusă de 
Krugman (1991), autorii compun un indice al divergenței structurale pentru a 
evidenția gradul de convergență al noilor state membre ale UE cu zona euro. 
Von Hagen și Trăistaru (2005) calculează un indice al disimilarității structurale 
în același scop.     

Darvas și Szapary (2004) au realizat o analiză empirică a evoluției 
structurii producției industriale în Ungaria, Polonia și Slovenia, observând un 
grad ridicat de corelare cu zona euro. 

Bojesteanu și Bobeica (2008), plecând de la analiza sincronizării 
ciclurilor de afaceri între noile state membre ale UE și zona euro, arată un nivel 
în creștere a convergenței structurale pentru toate statele analizate, cu excepția 
Estoniei, Lituaniei, Slovaciei și României. 

Relația dintre convergența reală și structurală a fost analizată de Barrios, 
Barry și Strobl (2002) în cele patru state de coeziune: Grecia, Spania, Portugalia 
și Irlanda. Din acest studiu reiese corelația dintre convergența structurală și cea 
a veniturilor.   

Barry (2003) compară realizările economice ale statelor de coeziune în 
perioada 1960-2000, cu scopul de a identifica procesele care au condus la 
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creșterea convergenței reale de-a lungul timpului, plecând de la performanța 
pieței muncii, stabilitatea macroeconomică și politicile adoptate la nivel 
microeconomic. 

Varblane și Vahter (2005) analizează comparativ convergența reală a 
noilor state membre (inclusiv statele aderante la acea dată, România și 
Bulgaria) și a statelor de coeziune cu UE în perioada 1995-2004, ajungând la 
concluzia că statele din ECE au înregistrat performanțe mai bune în atingerea 
convergenței reale cu UE până la momentul aderării. 

Studiile comparative între cele două grupuri de state, ECE și PIIGS, sunt 
relativ reduse ca număr. Lucrarea de față extinde sfera de cercetare, realizând o 
analiză comprehensivă a convergenței reale și structurale, prin agregarea 
acestora într-un indice de convergență economică. În plus, evidențierea 
similarităților existente între aceste două grupuri este realizată prin intermediul 
clusterizării. Perioada luată în considerare ne permite să subliniem modificările 
survenite la nivelul convergenței economice cu zona euro în timpul crizei 
economice și financiare.  
 

3. Metodologia de cercetare 
 
Lucrarea se bazează pe analiza cantitativă în determinarea gradului de 

convergență a statelor cuprinse în cercetare în raport cu zona euro, prin crearea 
unui indice de convergență economică (ICE). Indicele de convergență 
economică utilizat este compus din două părți egale: indicele de convergență 
reală (ICR) și indicele de convergență structurală (ICS).  

ICR este compus din trei subindicatori: produsul intern brut (PIB) pe 
locuitor la paritatea puterii de cumpărare (PPP), productivitatea muncii pe 
persoană angajată și convergența prețurilor, ca procent din media zonei euro. 
Fiecare subindicator poate lua valori, în general, între 0 și 100, exprimând 
distanța față de zona euro după cum urmează: 0 indică absența convergenței cu 
media zonei euro, în timp ce 100 indică o convergență totală cu media zonei 
euro. Valorile ce depăşesc 100 indică niveluri peste media zonei euro.   

PIB pe locuitor la PPP este exprimat prin raportare la zona euro, al cărei 
nivel este stabilit la 100. Dacă acest subindicator este mai mare de 100, nivelul 
PIB pe locuitor este mai ridicat decât media din zona euro. În cazul în care 
indicatorul este mai mic de 100, nivelul PIB pe locuitor în statul respectiv este 
mai redus decât media zonei euro. Prin raportarea datelor la PPP, diferențele 
între nivelurile de prețuri ale statelor se elimină, permițând astfel realizarea de 
comparații semnificative între PIB pe locuitor al țărilor.  

Productivitatea muncii pe persoană angajată oferă o viziune de ansamblu 
asupra productivității țării respective, comparativ cu media zonei euro.  
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O valoare mai mică de 100 indică un nivel al productivității muncii mai redus 
decât media zonei euro, în timp ce o valoare mai mare de 100 indică un nivel al 
productivității muncii mai ridicat decât media zonei euro.    

Convergența prețurilor este exprimată prin intermediul comparațiilor între 
nivelurile prețurilor de consum final. Nivelurile de peste 100 indică o prețuri 
mai mari comparativ cu media zonei euro, iar nivelurile sub 100 indică prețuri 
sub media zonei euro.   

Pentru a construi ICR, am urmat metodologia de cercetare a Grupului de 
Economie Aplicată (GEA) utilizată în Manualul de evaluare a competitivității 
regionale, publicat în anul 2007. Cercetătorii de la GEA au creat un indice de 
competitivitate prin calcularea mediei ponderate a unor indicatori economici, 
sociali și tehnologici, ponderile fiind stabilite în funcție de rezultatele obținute 
de un focus grup al experților GEA.   

ICR este obținut prin media ponderată a indicatorilor descriși mai sus. 
Cea mai mare pondere, de 50%, este acordată productivității muncii pe 
persoană angajată, în concordanță cu ponderea cea mai ridicată utilizată de 
GEA pentru a calcula indicatorul economic. PIB pe locuitor la PPP și 
convergența prețurilor au ponderi egale, de 25% fiecare. Acestea sunt la fel de 
importante, deoarece exprimă productivitatea și convergența nominală cu zona 
euro. Chiar în studiul GEA, PIB pe locuitor are o pondere mai redusă 
comparativ cu productivitatea muncii.     

Formula de calcul utilizată pentru RCI este următoarea:  

,25,0PaţnegrevnoC5,0munciiteaoductivitarP25,0
.loc

PIB
ICR ZE,i   

unde  
ICR i,ZE   –  indicele convergenței reale a țării i cu zona euro, iar 

indicatorii sunt cei descriși mai sus.   
  

Pentru calcularea ICS am ales valoarea adăugată brută (VAB) ca unitate 
de analiză a nivelului de activitate, întrucât surprinde importanța per ansamblu a 
activității economice dintr-o anumită țară. Indicele de convergență structurală 
are în vedere șase sectoare economice principale, conform NACE-A6: 
agricultură, industrie, construcții, comerț, servicii financiare și alte servicii(1). 
Valoarea adăugată aferentă fiecărui sector în parte este exprimată ca procent din 
valoarea adăugată realizată la nivelul întregii economii.  

În acest articol vom utiliza indicele divergenței structurale propus de 
Krugman în anul 1991 și folosit în numeroase alte studii (Clark, van Wincoop, 
2001, Imbs, 2004, Trăistaru, 2005) pentru a calcula ICS. Indicele de divergență 
structurală a fost construit cu scopul de a măsura gradul de specializare pe care 
o țară îl are în comparație cu o altă țară sau cu un grup de state. Acesta se 
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calculează ca sumă a diferențelor absolute dintre ponderea fiecărui sector în 
economia țării analizate și ponderea fiecărui sector în zona euro (ca medie). 
Construcția ICS arată că un stat prezintă similarități mai accentuate cu zona 
euro cu cât acest indice este mai aproape de 100.  

,)]SS(abs[1ICS
K

1k
ZE,ki,kZE,i 



  

unde  
ICS i,ZE   –  indicele convergenței structurale față de zona euro;  
K – numărul de sectoare considerate; 
Sk,i  – ponderea VAB a sectorului k în VAB total din țara i; 
Sk,ZE – ponderea VAB a sectorului k  în VAB total din zona euro. 
 
În consecință, ICE va fi calculat după următoarea formulă: 
ICEi,ZE = 0,5  ICSi,ZE + 0,5  ICRi,ZE   
 
Abordarea aleasă pentru evidențierea gradului de similaritate între statele 

analizate în ceea ce privește nivelul de convergență economică se bazează pe 
clusterizare. Această metodă de analiză reunește statele cu ICE similar în 
grupuri numite clustere.  

Pentru analiza din acest studiu au fost utilizaţi algoritmii nonierarhici de 
clusterizare fundamentaţi pe tehnica k-medii. Acest tip de clusterizare are la 
bază modelul propus de McQueen (1967). Algoritmul presupune gruparea 
țărilor în k subseturi (clustere), fixate apriori, şi reprezentate de centrele lor de 
greutate (centroizi). Aşadar, la baza algoritmului stă alegerea numărului de 
clustere care se vor forma, după care pentru fiecare dintre aceste k subseturi se 
creează k centre de greutate. Ulterior, fiecare țară se ataşează celui mai apropiat 
centru, iar țările ataşate unui centru formează un cluster. Centrul fiecărui cluster 
este apoi actualizat în funcţie de țările pe care le cuprinde. Algoritmul se repetă 
până în momentul în care centrele nu se mai schimbă. Funcția obiectiv a 
algoritmului este: 

,cxJ
2k

1j

n

1i
ji

 

   

unde  
2

ji cx  – distanța dintre o țară xi și centrul clusterului; 

 cj – indicatorul distanței celor n țări față de centrele clusterelor 
respective. 
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În analiza de faţă, au fost utilizate date privind 15 state membre ale 
Uniunii Europene (10 state din ECE și cele 5 state PIIGS). Numărul de clustere 
– k – a fost stabilit la patru, luând în considerare numărul de state incluse în 
analiză. În acest fel, am putut determina similarităţile şi legăturile existente între 
statele central şi est-europene, statele PIIGS şi media zonei euro în ultimul 
deceniu, dar şi modul în care perioada de criză 2008-2010 a influenţat gruparea 
acestor state din perspectiva ICE.  

Metoda clusterelor este implementată în softul SPSS. 
 
4. Analiza datelor 
 
Datele utilizate în lucrare provin din baza de date Eurostat. Pentru 

calcularea ICS, valoarea adăugată brută a fiecărui sector economic în parte este 
raportată la media zonei euro, care se regăsește calculată pe Eurostat. În ceea ce 
privește ICR, datele pentru fiecare țară au fost raportate la media zonei euro, 
stabilită la nivelul 100. 

Datele sunt pentru anii 2000, 2008 și 2010 în vederea analizării procesul de 
convergență economică în ultimul deceniu, a similarităților dintre cele două grupuri 
de state și a impactului crizei internaționale asupra convergenței economice. Astfel, 
avem în vedere două perioade: 2000-2010, pentru evidențierea performanțelor în 
materie de convergență economică înregistrate de cele 15 state în ultima decadă, 
respectiv 2008-2010, pentru surprinderea efectelor crizei economice și financiare 
asupra nivelului de convergență economică cu zona euro.  
  În ultima decadă, statele din ECE au înregistrat progrese considerabile în 
procesul de convergență cu zona euro. Totuși, PIB/locuitor rămâne mult sub 
media zonei euro. Singura țară din grupul PIIGS care se confruntă cu această 
problemă comună statelor ECE este Portugalia, care nu a reușit să depășească 
75% din media PIB/locuitor din zona euro. La acest capitol, cel mai bine stă 
Irlanda, care a depășit cu aproximativ 18 puncte procentuale (pp) media 
PIB/locuitor din zona euro.  

Diferențele structurale între statele din ECE și zona euro sunt rezultatul 
unei ponderi mai mari a industriei și comerțului, și într-o anumită măsură, mai 
mică, a agriculturii în ECE, în detrimentul sectorului de servicii (altele decât 
comerț). 

Statele din ECE, chiar dacă au diminuat importanța sectorului agricol în 
economia națională, dețin în continuare ponderi relativ mari ale acestui sector în 
comparație cu țările din UEM. Doar Cehia și Slovenia prezintă în momentul de 
față ponderi ale sectorului agricol egale cu media zonei euro. În cazul statelor 
PIIGS, Grecia rămâne singura țară cu o dimensiune semnificativ mai mare a 
sectorului agricol față de media zonei euro.   
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5. Rezultate 
 

5.1.  Indicele de convergență economică 
 
În urma agregării indicelui de convergență economică, se observă 

caracterul eterogen al ICE atât în interiorul fiecărui grup de state analizat, cât și 
per ansamblu, la nivelul celor 15 țări. 

Tabelul 1 
Diminuarea decalajelor de convergență economică față de zona euro 

State 
Indicele convergenței economice Reducerea decalajelor față de zona euro  
2000 2008 2010 2000-2008 2000-2010 

Bulgaria 51,0 56,9 57,3 5,9 6,3 
Cehia 60,9 68,0 67,0 7,1 6,2 
Estonia 62,8 73,9 71,8 11,1 9,0 
Letonia 56,3 64,6 64,8 8,3 8,6 
Lituania 55,3 61,9 60,5 6,6 5,2 
Ungaria 67,9 74,3 71,7 6,4 3,7 
Polonia 62,1 66,3 64,1 4,2 2,0 
România 44,1 52,7 49,7 8,6 5,6 
Slovenia 76,1 79,5 80,0 3,4 3,9 
Slovacia 59,4 66,2 70,0 6,8 10,6 
Portugalia 77 78,7 79,9 1,6 2,8 
Italia 98,9 97,4 96,2 -1,5 -2,7 
Irlanda 93,2 105,0 102,7 11,7 9,5 
Grecia 76 77,1 78,4 1,1 2,4 
Spania 84,7 87,6 88,7 2,9 4,0 

Sursa: Calculele autorilor. 
 
Singura țară care a înregistrat un nivel mai scăzut al convergenței 

economice în anul 2010 prin comparație cu anul 2000 este Italia, care a pierdut 
2,7 pp. Evoluția negativă s-a datorat convergenței reale, care a scăzut cu 
aproximativ 10 pp în ultimul deceniu și care a anulat creșterea de 3,9 pp 
înregistrată de convergența structurală.  

Restul statelor din PIIGS au înregistrat evoluții pozitive în cei 10 ani de 
zile. Creșterile indicilor de convergență economică s-au situat între 2,4 pp și 9,5 
pp. Cel mai mare avans l-a înregistrat Irlanda, care a recuperat în această 
perioadă 9,5 pp din decalajul înregistrat față de zona euro. Înainte de criza 
economică, în anul 2008, Irlanda era singura țară cu ICE peste 100 pp, poziție 
pe care și-a menținut-o și în anul 2010, în ciuda faptului că a pierdut 2,3 pp în 
ultimii trei ani. Irlanda rămâne însă performerul (statul cu cel mai ridicat ICE) 
grupului de state PIIGS, cu un nivel al ICE peste 100 pp.  

Statele din Europa Centrală și de Est au recuperat, fără excepție, din 
decalajul față de zona euro în ceea ce privește convergența economică, cu 
creșteri ale ICE cuprinse între 2 pp (Polonia) și 10,6 pp (Slovacia). 
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Omologul Irlandei în grupul statelor din ECE este Slovenia, fiind 
performerul acestui grup. Performanța economică a Sloveniei în ultimul 
deceniu, prin raportare la zona euro, s-a datorat convergenței reale (recuperare 
7,3 pp). Convergența structurală a crescut modest, cu 0,4 pp. 

Ritmul moderat de recuperare a decalajelor înregistrat de Slovenia în 
ultimul deceniu nu a influențat poziția fruntașă a acesteia în grupul ECE. 
Slovenia rămâne în continuare statul, cu cea mai mare convergență economică 
față de zona euro. Codașa acestui grup este România care, deși a înregistrat un 
avans de 5,6 pp în ultimii 10 ani, rămâne țara cu cea mai slabă performanță a 
convergenței economice, cu un ICE de doar 49,7 pp, fiind urmată la mare 
distanță de Bulgaria (57,3 pp).  

Recuperarea decalajelor României față de zona euro s-a datorat în 
totalitate convergenței reale, care a compensat deficitul de convergență 
structurală. Astfel, în ultimul deceniu, structura economiei românești s-a 
depărtat de cea a zonei euro, de la 61,2 pp în 2000 la 53 pp în 2010, pe seama 
ponderii mari a sectorului agricol prin comparație cu ponderea acestuia la 
nivelul zonei euro. Spre deosebire de aceasta, convergența reală a înregistrat un 
avans semnificativ, de la 27 pp la 46,3 pp în ultimii 10 ani, pe seama dublării 
productivității muncii și a unei creșteri semnificative a PIB/locuitor.  

La o analiză grafică a rezultatelor, se poate observa că evoluțiile 
convergenței economice din ultimul deceniu nu au schimbat semnificativ 
poziționarea acestor state pe harta recuperării decalajelor economice. La nivelul 
celor două grupuri, Slovenia și Portugalia prezintă cea mai mică distanță între 
ICE, în anul 2010. România, deși și-a redus gradul de divergență economică 
față de zona euro, se poziționează în continuare la un nivel inferior celorlalte 
state din ECE.   

 

 
Sursa: Calculele autorilor. 

 
Figura 1. Harta recuperării decalajelor economice în ultimul deceniu 
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În cei trei ani de criză surprinși în acest articol, șapte state din cele analizate 
au reușit să reducă nivelul de divergență economică față de zona Euro (Bulgaria, 
Letonia, Slovacia, Slovenia, Portugalia, Grecia și Spania). Se observă că doar patru 
state din grupul ECE au înregistrat performanțe pozitive în perioada de criză 
economică. În grupul PIIGS, cele două țări cu evoluții negative ale indicelui de 
convergență economică sunt Italia și Irlanda. În această perioadă, România s-a 
distanțat și mai mult de restul statelor și implicit, de zona euro.  

 
Sursa: Calculele autorilor. 

 
Figura 2. Harta recuperării decalajelor economice în perioada de criză 

 
5.2. Clustere de convergență economică 
 
Rezultatele obținute în urma prelucrării datelor în SPSS sunt prezentate în 

tabelele de mai jos, care surprind similaritățile între statele analizate, din 
perspectiva convergenței economice.  

Cele 15 state sunt grupate în patru clustere ordonate crescător, astfel încât 
clusterul 1 cuprinde țările cele mai slab performante din punct de vedere al 
convergenței economice, în timp ce clusterul 4 reunește țările cu cele mai mari 
niveluri ale ICE.  

În anul 2000, Bulgaria și România erau țările cu cea mai slabă 
performanță la capitolul convergență economică cu zona euro, fiind singurele 
incluse în clusterul 1. Centrul clusterului, de doar 47,6, evidențiază faptul că 
cele două state se situau aproximativ la jumătatea distanței față de zona euro. În 
clusterul 2 se regăsesc restul statelor ECE, cu excepția Sloveniei. Datorită 
similarităților cu trei state din grupul PIIGS (Portugalia, Grecia și Spania), 
aceasta a fost inclusă în clusterul 3. Singurele țări reunite după gradul ridicat al 
convergenței economice în clusterul 4 au fost Italia și Irlanda. 
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Intervalul 2000-2008 a reprezentat o perioadă de performanță economică 
în special pentru Estonia și Ungaria, care au accelerat procesul de convergență, 
reușind în anul 2008 să facă parte din clusterul 3, fiind cu un pas mai aproape 
de performerii din clusterul 4. România și Bulgaria au rămas cele mai 
divergente față de zona euro, în ciuda faptului că au recuperat semnificativ din 
decalajul de convergență (centrul clusterului s-a modificat de la 47,6 la 54,8). În 
decursul celor opt ani, centrele clusterelor s-au apropiat de media zonei euro, cu 
excepția clusterului 3, care și-a păstrat centrul la 78,5. Italia și Irlanda și-au 
păstrat pozițiile fruntașe, fiind în continuare cele mai performante din punct de 
vedere al convergenței economice. 

Tabelul 2 
Clusterizare după indicele convergenței economice, 2000 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

România 
Bulgaria 

Cehia 
Letonia 
Lituania 
Polonia 
Slovacia 
Estonia 
Ungaria 

Slovenia 
Portugalia 

Grecia 
Spania 

Italia 
Irlanda 

Centrul 47,6 Centrul  60,7 Centrul 78,5 Centrul 96,1 

Sursa: Prelucrările autorilor. 
Tabelul 3 

Clusterizare după indicele convergenței economice, 2008 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

 
România 
Bulgaria 

 

Cehia 
Letonia 
Lituania 
Polonia 
Slovacia 

Estonia 
Ungaria 
Slovenia 

Portugalia 
Grecia 
Spania 

Italia 
Irlanda 

Centrul 54,8 Centrul 65,4 Centrul 78,5 Centrul 101,2 

Sursa: Prelucrările autorilor. 
Tabelul 4 

Clusterizare după indicele convergenței economice, 2010 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

România 

Bulgaria 
Cehia 

Letonia 
Lituania 
Polonia 
Slovacia 

Estonia 
Ungaria 
Slovenia 

Portugalia 
Grecia 
Spania 

Italia 
Irlanda 

 

Centrul 49,7 Centrul 64,0 Centrul 78,4 Centrul 99,5 

Sursa: Prelucrările autorilor. 
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Efectele crizei economice se observă cu ușurință din dinamica clusterelor 
în perioada 2008-2010, prin distanțarea centrelor de media zonei euro. Singura 
țară care a înregistrat performanțe semnificative pentru a putea avansa într-un 
cluster superior a fost Bulgaria, care a trecut din clusterul 1 în clusterul 2. 
Astfel, Bulgaria s-a alăturat Cehiei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei și Slovaciei în 
clusterul 2, cu un centru final stabilit la 64. România a rămas de departe cea mai 
divergentă economie din cele analizate față de zona euro. Recuperarea moderată 
a decalajelor din ultimul deceniu nu a fost suficientă pentru ca România să 
avanseze, alături de Bulgaria, în clusterul 2.  

La finalul unui deceniu, Italia și Irlanda s-au dovedit a fi cele mai 
apropiate state de zona euro din punct de vedere al convergenței economice, 
făcând parte pe întreaga perioadă analizată din clusterul 4. Criza însă nu a ocolit 
nici aceste două state. Centrul clusterului s-a deplasat în cei trei ani de criză de 
la o valoare care depășea media zonei euro, la o valoare sub media zonei euro.   

 
6. Concluzii 
 
Studiul de față demonstrează că toate statele din cele două grupuri, ECE 

și PIIGS, cu excepția Italiei, au avansat în procesul de „catching-up” cu zona 
euro în ultimul deceniu, cele mai accelerate ritmuri de recuperare a decalajelor 
fiind înregistrate de Slovacia și Irlanda. În anul 2010, cel mai ridicat nivel al 
convergenței economice din ECE îl avea Slovenia, omologul său în PIIGS fiind 
Irlanda.   

Singurele state ale căror performanțe economice din ultima decadă au fost 
suficient de ridicate pentru a avansa în clustere mai apropiate de zona euro au 
fost Estonia, Ungaria și Bulgaria. Acestea sunt cele trei state din ECE similare 
din punct de vedere al convergenţei economice cu statele PIIGS.   

Dacă la începutul perioadei, România și Bulgaria prezentau similarități 
economice care le plasau în același cluster, la sfârșitul celor 10 ani, Bulgaria s-a 
distanțat de România, recuperând din decalajul de convergență economică cu 
statele din ECE care au aderat la UE în anul 2004.  

Gradul ridicat de convergență economică cu zona euro menține Italia și 
Irlanda în același cluster pe întreaga perioadă analizată. 

 În continuarea demersului de cercetare ne propunem să determinăm 
numărul de ani necesar pentru a atinge media zonei euro, plecând de la 
indicatorii analizați în lucrarea de față. Vom acorda o atenție deosebită 
procesului de „catching-up” al statelor din ECE.   
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Mulțumiri 
 
Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social European, prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 
proiect numărul POSDRU/107/1.5/S/77213 „Doctorat pentru o carieră în 
cercetarea economică interdisciplinară la nivel european”.  

 
 Notă 

 
(1) Cele șase sectoare, conform Eurostat, sunt: agricultură, vânătoare și pescuit, industrie, 

inclusiv energie, construcții, comerț, transporturi și servicii de comunicații, afaceri și 
servicii financiare, alte servicii.  
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Anexa 1 
Indicele de convergență economică 

  
 

2000  2008 2010  
ICS ICR ICE ICS ICR ICE ICS ICR ICE 

Bulgaria 72,1 29,9 51,0 73,8 40,0 56,9 73,1 41,4 57,3 
Cehia 66,5 55,2 60,9 66,4 69,5 68,0 65,2 68,9 67,0 
Estonia 80,2 45,4 62,8 82,9 64,9 73,9 78,8 64,7 71,8 
Letonia 71,9 40,6 56,3 74,5 54,7 64,6 75,7 54,0 64,8 
Lituania 69,5 41,1 55,3 65,4 58,4 61,9 63,3 57,7 60,5 
Ungaria 85,3 50,6 67,9 83,8 64,8 74,3 80,1 63,3 71,7 
Polonia 74,2 50,0 62,1 74,3 58,3 66,3 68,1 60,1 64,1 
România 61,2 27,0 44,1 56,9 48,5 52,7 53 46,3 49,7 
Slovenia 82,1 70,1 76,1 79,5 79,5 79,5 82,5 77,4 80,0 
Slovacia 70,4 48,3 59,4 62,2 70,1 66,2 67,7 72,3 70,0 
Portugalia 83,1 71,0 77,0 84,4 73,0 78,7 84,4 75,4 79,9 
Italia 90,6 107,1 98,9 94,3 100,4 97,4 94,5 97,9 96,2 
Irlanda 70,5 116,0 93,2 89 121,0 105,0 84,7 120,7 102,7 
Grecia 70 82,1 76,0 64,4 89,8 77,1 69,1 87,7 78,4 
Spania 79,9 89,5 84,7 80,3 95,0 87,6 80 97,5 88,7 

Sursa: Calculele autorilor. 

 


