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Rezumat. În cadrul acestui studiu am propus şi examinat zece 
criterii de analiză a provocărilor aderării la o uniune monetară, explicând 
necesitatea includerii acestora în strategiile guvernamentale şi ale 
companiilor multinaţionale. Criteriile adoptate în cazul României vizează 
potenţialul impact al adoptării monedei euro asupra activităţilor 
economice, efectul politicii monetare comune asupra economiei româneşti, 
sincronizarea activităţilor interne cu cele din zona euro, flexibilitatea 
pieţei muncii, ca instrument de ajustare a şocurilor ş.a. După enunţarea 
fiecărui criteriu, am realizat o analiză succintă a modului în care acesta 
poate influenţa balanţa costurilor şi a beneficiilor renunţării la propria 
monedă, utilizând o serie de concluzii specifice teoriei zonelor monetare 
optime. 
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La prima vedere, tema propusă în cadrul acestui studiu ar putea părea 
inadecvată într-o perioadă caracterizată de creşterea neîncrederii în construcţia 
uniunii monetare europene şi de perspectiva unor aranjamente instituţionale 
foarte stricte, care vor mări costurile participării la zona euro. Cu toate acestea, 
analiza efectuată va trece cu siguranţă proba timpului, deoarece îşi păstrează 
validitatea indiferent de soarta zonei euro sau de momentul adoptării monedei 
unice de către România. În plus, consider că experienţa crizei economice a 
constituit un test în perspectiva adoptării monedei unice de către România. 
Şocul negativ extern s-a transmis în economie prin intermediul canalelor 
comercial  şi financiar, iar politica monetară nu a fost eficientă în neutralizarea 
impactului acestui şoc. Altfel spus, economia nu a beneficiat de un instrument 
de ajustare, de care nu va dispune nici în condiţiile în care va renunţa la moneda 
naţională. România a înregistrat o uşoară relansare economică, dar nu prin 
identificarea altor mecanisme interne de ajustare a şocului negativ, ci 
beneficiind de un canal extern de ajustare (revenirea economiilor partenere 
comercial) sau de condiţii naturale avantajoase pentru agricultură, precum în 
2011. 

Cu toate acestea, respectivele mecanisme de ajustare nu vor funcţiona în 
toate cazurile de încetinire a economiei româneşti. Prin urmare, lipsa  unor 
soluţii interne de neutralizare a şocurilor va genera prelungirea acestora şi 
creşterea costurilor adoptării monedei unice. Prin urmare, soluţia firească pe 
care ar trebui să o susţină autorităţile guvernamentale ar fi aceea a amânării 
deciziei de adoptare a monedei unice, în contextul unei slabe convergenţe reale, 
unei reduse sincronizări a ciclurilor de afaceri şi a lipsei unor mecanisme 
interne de ajustare a şocurilor. Totuşi, intensificarea legăturilor comerciale şi 
financiare dintre agenţii economici din România şi cei din ţările zonei euro va 
mări beneficiile adoptării monedei euro, contribuind la reducerea riscului de 
manifestare a şocurilor asimetrice şi la sporirea convergenţei dintre ciclurile de 
afaceri. 

 
1. Gradul de convergenţă structurală a economiei româneşti  

 cu economiile zonei euro 
 
Din punct de vedere al criteriilor unei zone monetare optime, costurile 

adoptării monedei unice de către România vor fi mai reduse dacă există o 
divergenţă scăzută între structurile economice şi comerciale şi dacă se 
manifestă o corelaţie mai strânsă între ciclurile de afaceri. Expansiunea 
economiei româneşti nu a generat şi reducerea divergenţei structurale faţă de 
zona euro, iar această situaţie nu se va îmbunătăţi semnificativ în perioada 
următoare. România are cea mai diferită structură a economiei comparativ cu 
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zona euro, ca urmare a unei ponderi relativ mai ridicate a agriculturii (de peste 
patru ori mai mare în 2010), a industriei (cu aproximativ 10 puncte procentuale 
peste referinţă în 2010), a transporturilor şi comerţului (cu aproximativ 4 puncte 
procentuale mai mare în 2010), respectiv a construcţiilor (9,6% din PIB 
comparativ cu 5,9% în zona euro) şi a unei ponderi reduse a sectorului 
serviciilor (cu 24 puncte procentuale în anul 2010). Cu cât divergenţa 
veniturilor, productivităţii şi structurilor economice este mai ridicată, cu atât 
economia României va fi expusă unor şocuri asimetrice comparativ cu uniunea 
monetară, iar capacitatea de neutralizare a acestora va fi mult mai redusă. 
Totuşi, existenţa unei divergenţe structurale cu zona euro nu constituie 
întotdeauna un aspect negativ. Astfel, importanța relativă mai mare a unor 
sectoare de activitate precum industria prelucrătoare şi agricultura a constituit 
pentru România o oportunitate pentru creşterea economică din 2011. De altfel, 
cele două sectoare au reprezentat singurele motoare de creştere ale economiei 
româneşti, în contextul majorării cererii externe şi ale condiţiilor naturale 
favorabile. În general, economiile care înregistrează un proces de convergenţă 
structurală cu economiile dezvoltate vor putea majora mai uşor potenţialul 
productiv, determinând o sustenabilitate ridicată şi reducerea volatilităţii 
macroeconomice. Prin urmare, agenţii economici privaţi vor şti că scade riscul 
manifestării unor evoluţii de tip „avânt-prăbuşire”. 

 
2. Gradul de integrare comercială şi financiară cu economiile zonei euro.  

 Evoluţiile macroeconomice ale principalilor parteneri economici 
 
Procesul de integrare economică dintre România şi zona euro a presupus 

atât accentuarea interdependenţelor comerciale, cât şi a celor financiare, ambele 
având un rol decisiv în stimularea convergenţei economice din perioada 2003-
2008. Prin urmare, şocurile care influenţează ţările uniunii monetare se vor 
transmite mai rapid în economia românească, afectând gradul de sincronizare a 
ciclurilor de afaceri. Înainte de criza economică, fluxurile financiare către 
România, fie sub forma investiţiilor directe, fie a finanţării bancare, au generat 
o creştere rapidă a creditului neguvernamental, care s-a reflectat în majorarea 
consumului privat, a investiţiilor, dar şi a importurilor, deficitului de cont curent 
şi datoriei externe private. Criza economică declanşată în anul 2008 a accentuat 
importanţa celor două canale de transmisie a şocurilor, în lipsa unor marje 
interne semnificative de manevră pentru stimularea economiei. Din punct de 
vedere comercial, România înregistrează o integrare ridicată cu UE-27, în 
special cu economiile din nucleul zonei euro. România a fost în 2010 a şaptea 
economie din punct de vedere al schimburilor comerciale cu UE-27 (73,3% din 
exporturi şi 74,3% din importuri), iar gradul de convergenţă dintre structurile 
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exporturilor şi importurilor s-au majorat semnificativ comparativ cu anul 2000. 
Din punct de vedere al conţinutului tehnologic al bunurilor exportate, România 
a înregistrat una dintre cele mai rapide ajustări structurale, având în prezent o 
pondere de peste 40% a exporturilor de bunuri cu conţinut mediu de tehnologie, 
faţă de aproximativ 20% în urmă cu zece ani, fiind a cincea economie a UE 
după acest criteriu. 

De asemenea, ţările uniunii monetare deţin 70% din stocul de investiţii 
străine directe din România şi cea mai mare parte din activele bancare 
naţionale, 85% din acestea fiind deţinute de bănci străine. Intrările de investiţii 
străine directe au contribuit atât la stimularea creşterii economice din România, 
dar şi a convergenţei structurale cu Uniunea Europeană, în contextul 
transformărilor structurii sectoriale şi a structurii comerţului. De asemenea, 
investiţiile străine directe au constituit o sursă stabilă de finanţare a deficitelor 
de cont curent în creştere în perioada de boom economic. Integrarea financiară a 
constituit o oportunitate în susţinerea procesului de convergenţă al ţărilor din 
Europa Centrală şi de Est în perioada de expansiune a acestora, dar poate 
reprezenta şi o ameninţare din cauza problemelor generate de succesiunea 
crizelor la nivelul zonei euro. Fluxurile financiare de care a beneficiat România 
au accentuat dependenţa de finanţare a economiei de bănci străine, în special 
din zona euro, ceea ce a generat şi o vulnerabilizare la şocurile financiare.  

Din punct de vedere al agenţilor economici privaţi, sectorul financiar 
poate reprezenta atât o modalitate de atenuare a şocurilor economice, prin 
creşterea finanţării activităţilor economice, cât şi de prelungire a recesiunii, ca 
urmare a efectelor financiare de contagiune şi a reducerii încrederii în economia 
naţională. Din punct de vedere al capitalului social străin investit în sistemul 
bancar din România, există o expunere ridicată pe Grecia, Austria, Olanda şi 
Franţa. Faţă de anul 2000, proporţia capitalului social străin deţinute de bănci 
austriece a înregistrat cea mai mare creştere ajungând la un maxim de 30% în 
2008, reducându-se apoi la 21% în 2010. Capitalul grecesc rămâne majoritar 
(30 la sută) în rândul băncilor cu capital străin, situat însă pe un trend 
descrescător, acelaşi trend fiind urmat şi de reprezentantele capitalului austriac 
(21 la sută) şi francez (4,3 la sută).  

În contextul integrării comerciale şi financiare, devine extrem de 
importantă evoluţia macroeconomică a principalilor parteneri economici ai 
României. Astfel, promovarea unor politici de austeritate economică în ţările 
către care exportăm cea mai mare pondere a bunurilor va genera o reducere a 
cererii externe, inclusiv pentru produsele obţinute în România, ceea ce va 
genera o scădere a activităţii economice pe plan intern. În acest context, 
exportatorii români trebuie să cunoască evoluţiile macroeconomice ale 
partenerilor comerciali, impactul măsurilor de stimulare/austeritate economică 
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şi să-şi ajusteze cu anticipaţie planul de afaceri în funcţie de acestea. 
Exportatorii pot încerca să caute mai rapid alte pieţe de desfacere aflate în 
creştere, în situaţia scăderilor prognozate înregistrate de către partenerii 
tradiţionali. În mod similar, agenţii economici financiari din România trebuie să 
cunoască şi să anticipeze cât mai exact impactul evoluţiilor financiare 
înregistrate în economiile din care provin societăţile-mamă sau din care este 
asigurat accesul la resurse financiare. De exemplu, un şoc financiar într-o 
economie integrată cu România poate scumpi şi reduce resursele financiare 
atrase din respectiva economie, ceea ce va influenţa negativ capacitatea de 
finanţare a datoriei publice şi private. 

 
3. Gradul de sincronizare a ciclurilor de afaceri/producţiei industriale  

 din România cu economiile zonei euro 
 
Gradul de sincronizare a ciclurilor de afaceri cu zona euro constituie unul 

dintre cele mai importante criterii în privinţa studierii costurilor şi beneficiilor 
adoptării monedei unice. Acest criteriu are un caracter endogen complex, fiind 
influenţat în mod decisiv de precedentele criterii enunţate anterior, şi anume 
gradul de convergenţă structurală, respectiv integrarea comercială şi financiară. 
Analiza acestui criteriu poate fi realizată ex-ante, deoarece permite atât 
evaluarea decalajelor ciclice dintre România şi zona euro, cât şi a dependenţei 
ciclului de afaceri intern de cel înregistrat de către principalii parteneri 
comerciali. De asemenea, acest criteriu poate fi evaluat şi ex-post, deoarece 
poate fi senzitiv la introducerea monedei unice, generând o amplificare a 
schimburilor comerciale şi financiare. Experienţa ţărilor periferice ale uniunii 
monetare sugerează că este posibil ca gradul de sincronizare dintre două 
economii să crească, chiar dacă decalajele structurale dintre acestea sunt 
persistente. În aceste condiţii, procesul de convergenţă ciclică nu este unul 
sustenabil, iar divergenţa dintre respectivele economii se poate accentua.  

De exemplu, două economii pot înregistra o evoluţie concordantă, ca 
urmare a acţiunii factorilor specifici cererii agregate, în timp ce elementele 
specifice ofertei nu sunt corelate. România şi zona euro sunt extrem de 
divergente în privinţa ponderii agriculturii, serviciilor publice şi anumitor 
ramuri industriale (care produc utilităţile publice), dar şocurile care influenţează 
o economie nu se vor reflecta în mod automat şi în cealaltă. Dacă nu există 
schimburi comerciale cu produse specifice unui anumit sector sau legături 
financiare între agenţii economici respectivi, atunci divergenţa sectorială nu va 
constitui o piedică pentru sincronizarea ciclurilor de afaceri cu zona euro. 
Divergenţele existente în prezent între economiile zonei euro au existat într-o 
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anumită formă şi înainte de criza actuală, însă s-a considerat că acestea nu sunt 
în măsură să afecteze negativ funcţionarea uniunii monetare. 

Conform ipotezei endogenităţii, economiile care deţin o monedă comună 
vor avea în mod automat cicluri de afaceri mai sincronizate, iar deciziile 
politicii monetare comune vor avea un impact relativ simetric în rândul statelor 
membre. Corelaţia ciclică a acestora este influenţată de trei factori determinanţi. 
Primul se referă la integrarea comercială, care tinde să se manifeste la nivel 
intraindustrial. Dispariţia riscului valutar va intensifica integrarea comercială, 
iar aceasta va fi însoţită de o asimetrie mai redusă a şocurilor, adică de cicluri 
de afaceri mai sincronizate. Al doilea factor are în vedere integrarea financiară, 
fenomen care se amplifică în contextul unei monede comune. Şocurile 
financiare se vor transmite mai simetric, iar economiile unei uniuni monetare 
vor deveni mai convergente. Cel de-al treilea factor are legătură cu decalajele 
sectoriale ale economiilor care se integrează. În general, aceste economii tind să 
devină convergente din punct de vedere structural, atât ca urmare a presiunilor 
competitive, dar şi a adâncirii integrării comerciale şi financiare. Cu cât ţările 
care deţin o monedă unică sunt mai convergente structural, cu atât şocurile 
externe/interne se vor transmite mai uniform, iar gradul de sincronizare a 
ciclurilor de afaceri va spori.  

În general, creşterea integrării comerciale şi financiare cu ţările din 
nucleul zonei euro va creşte corelaţia cu ciclul de afaceri al acestora, în timp ce 
promovarea unor politici macroeconomice şi structurale divergente de ale 
acestora va contribui la reducerea sincronizării dintre ciclurile de afaceri. Prin 
urmare, cu cât sincronizarea dintre ciclurile de afaceri va fi mai redusă, cu atât 
costurile renunţării la propria monedă vor fi mai ridicate. În condiţiile unor 
şocuri asimetrice, trebuie să existe alte mecanisme de ajustare, atât la nivelul 
pieţelor (de exemplu, mobilitatea forţei de muncă), cât şi la nivelul politicii 
macroeconomice (de exemplu, utilizarea stabilizatorilor fiscali sau centralizarea 
fiscală şi posibilitatea transferurilor fiscale în zona afectată de recesiune). Dacă 
preţurile şi salariile nu sunt flexibile, piaţa financiară şi piaţa muncii nu sunt 
suficient de integrate pentru a asigura deplina mobilitate a factorilor, iar 
sistemul de transferuri fiscale nu există, atunci, singurul mecanism de absorbţie 
a şocurilor îl reprezintă similaritatea şocurilor pe latura cererii şi pe latura 
ofertei, precum şi sincronizarea ciclurilor de afaceri cu ţările din zona euro. 
Ţările care sunt expuse la şocuri simetrice tind să aibă cicluri de afaceri mai 
sincronizate şi, prin urmare, politici economice similare. Nu doar şocurile 
asimetrice pot cauza costuri ale unei integrări monetare, deoarece costurile pot 
rezulta din modul diferit în care ţările membre răspund la nişte şocuri simetrice.  
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4. Evaluarea rolului stabilizator al politicii monetare înainte  
 şi după adoptarea monedei unice 

 
Cu cât politica monetară promovată de către BNR este mai eficientă în 

neutralizarea şocurilor care influenţează economia românească, cu atât 
renunţarea la moneda naţională va fi mai costisitoare, deoarece se pierde un 
instrument util de ajustare economică. Totuşi, canalele de transmisie ale 
politicii monetare autohtone sunt afectate negativ de o serie de factori precum 
gradul ridicat de euroizare a economiei româneşti, încrederea redusă a agenţilor 
economici în privinţa relansării economice, finanţarea deficitului bugetar din 
surse interne ş.a. În plus, politica monetară are o eficienţă redusă în cazul 
economiilor emergente caracterizate printr-o slabă rezistenţă la şocurile externe 
sau la cele de natură structurală, care influenţează mai mult oferta agregată. În 
aceste condiţii se poate afirma că principalul cost asociat deciziei de aderare la 
zona euro îl reprezintă reducerea potenţialului de absorbţie a şocurilor 
temporare pe latura cererii agregate. Cele pe latura ofertei capătă caracterul 
unor şocuri permanente, fiind nevoie de o flexibilitate mai ridicată a economiei 
pentru neutralizarea lor. Aplicarea politicilor de stimulare a cererii agregate ca 
politici anticiclice poate avea efecte perverse într-o uniune monetară, 
conducând la majorarea ratei inflaţiei. Aceasta determină o creştere a preţurilor 
relative, ceea ce antrenează pierderea competitivităţii externe, impactul final 
asupra producţiei reale fiind unul mai redus ca intensitate.  

Odată cu adoptarea monedei unice, România pierde independenţa politicii 
monetare autohtone, iar economia va reacţiona la deciziile de politică monetară 
adoptate de către Banca Centrală Europeană. Consider că agenţii economici 
români trebuie să cunoască, să anticipeze efectele politicii monetare comune şi 
să interpreteze efectele asupra activităţii economice la nivel naţional. Conform 
lui Lane (2006), Uniunea Economică şi Monetară contribuie în mod automat la 
amplificarea şi nu la atenuarea şocurilor asimetrice, deoarece o politică 
monetară comună determină o divergenţă între ratele reale ale dobânzilor între 
ţările membre, în contextul diferenţialului de inflaţie. De regulă, deciziile BCE 
sunt favorabile economiilor importante ale zonei euro, deoarece acestea 
influenţează în mod decisiv variabilele agregate la nivelul uniunii monetare, în 
funcţie de evoluţia cărora se adoptă anumite măsuri. În condiţiile unei politici 
monetare comune, ţările nu vor putea manevra decât instrumentele de politică 
fiscală şi pe cele ale politicilor structurale naţionale. Astfel, asimetria şocurilor 
şi nesincronizarea ciclurilor de afaceri constituie cele mai mari ameninţări ale 
optimalităţii unei zone monetare. 

Nu doar diferenţialul de inflaţie stă la baza impactului asimetric al 
politicii monetare comune. Divergenţele în ceea ce priveşte evoluţiile ratei 
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inflaţiei, PIB-ului real, precum şi intensitatea decalajului de producţie 
generează, aplicând regula Taylor, diverse rate optime ale dobânzii naţionale în 
ţările zonei euro. În economiile în care rata optimă a dobânzii este mult diferită 
de cea stabilită de BCE, politica monetară este generatoare de asimetrii în ceea 
ce priveşte evoluţiile ratei inflaţiei şi PIB-ului real, neasigurând stabilizarea 
acestora. În baza acestui criteriu de analiză a costurilor şi beneficiilor asociate 
adoptării monedei unice europene, rezultă că trebuie comparate frecvent 
evoluţiile ratei inflaţiei şi ale ciclului de afaceri din România cu cele înregistrate 
în economiile care influenţează decisiv variabilele agregate ale uniunii 
monetare. Dacă România se află   într-o altă fază a ciclului de afaceri 
comparativ cu Germania, Franţa sau Italia, atunci politica monetară comună va 
fi una prociclică pentru România, necontribuind la stabilizarea acesteia. De 
asemenea, în contextul unei rate mai mari a inflaţiei în România comparativ cu 
zona euro, politica monetară va deveni mai expansionistă pentru economia 
noastră, ceea ce va genera nu o reducere, ci o majorare a ratei inflaţiei. 

 
5. Diferenţialul de competitivitate dintre România şi zona euro.  

 Riscurile de deteriorare a competitivităţii după adoptarea monedei euro 
 
Adoptarea monedei euro presupune abandonarea monedei naţionale, în 

contextul în care cursul de schimb flexibil constituie un instrument de 
stabilizare a şocurilor şi de atenuare a decalajelor de competitivitate. Astfel, în 
cazul unei monede unice, economiile mai puţin competitive nu vor mai dispune 
de un instrument cu ajutorul căruia să mărească artificial eficienţa bunurilor 
exportate. Eliminarea barierelor valutare va accentua concurenţa dintre 
economiile uniunii monetare, iar câştig de cauză vor avea acelea care au un 
nivel de dezvoltare ridicat şi promovează politici interne sustenabile din punct 
de vedere economic. În mod firesc, agenţii economici proveniţi dintr-o 
economie mai puţin dezvoltată, precum România, vor fi mai puţini competitivi. 
Cu toate acestea, nu contează doar situaţia iniţială în privinţa competitivităţii 
externe, ci şi politicile promovate în interiorul zonei euro. În interiorul uniunii 
monetare, vor pierde economiile în care rata inflaţiei este mai mare decât în 
cazul partenerilor comerciali şi în care se înregistrează o majorare a salariilor 
reale superioară creşterii productivităţii muncii. Referitor la ultimul aspect, nu 
va mai conta doar să se respecte corelaţia dintre salarii şi productivitate, ci şi să 
existe un câştig de competitivitate faţă de partenerii comerciali. De exemplu, 
dacă în sectorul industrial din Germania va avea loc o reducere a costului unitar 
real cu forţa de muncă de 2%, atunci economiile în care nu se va înregistra o 
reducere de cel puţin 2% a acestui cost vor avea o scădere a competitivităţii 
relativ la Germania. În consecinţă, agenţii economici români trebuie să 
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cunoască evoluţia preţurilor produselor industriale (principalele bunuri 
comerciale) în restul ţărilor zonei euro, dar şi evoluţia costurilor unitare cu forţa 
de muncă în respectivele economii, pentru a evalua în timp real propria lor 
competitivitate pe piaţa europeană. 

Diferenţialul de inflaţie existent între ţările membre ale zonei euro 
generează divergenţe ale competitivităţii externe şi ale ratei reale a dobânzii. 
Diferenţele în privinţa nivelului taxelor indirecte, a taxelor aplicate muncii sau a 
expunerii la şocurile globale constituie explicaţii pentru diferenţialul de inflaţie 
din cadrul zonei euro. Astfel, economiile caracterizate printr-o rată a inflaţiei 
superioară mediei zonei euro vor înregistra, pe de o parte, o reducere a cererii 
din cauza pierderilor relative de competitivitate, iar, pe de altă parte, o creştere 
a cererii datorită reducerii ratei reale a dobânzii (critica lui Walter). În prima 
decadă de existenţă a zonei euro, ţările care în prezent au probleme privind 
finanţarea datoriilor (Spania, Irlanda, Grecia şi Portugalia) au înregistrat o 
pierdere de competitivitate de aproximativ 20% comparativ cu Germania. Altfel 
spus, costurile unitare reale cu forţa de muncă au crescut cu aproximativ 20% 
mai puţin în Germania decât în ţările periferice ale UE. Ajustarea care trebuie 
realizată în această perioadă de recesiune vizează reducerea costurilor cu forţa 
de muncă, în direcţia recâştigării de competitivitate. 

Spania şi Irlanda au înregistrat cele mai mari reduceri de competitivitate 
după 2003, odată cu boomul sectorului imobiliar, în timp ce Germania a 
înregistrat cea mai semnificativă îmbunătăţire a competitivităţii faţă de anul 
2000, evidenţiată prin scăderea cumulată a costului unitar real al forţei de 
muncă.  Diferenţele de competitivitate se reflectă în evoluţia divergentă a 
comerţului exterior. Astfel, economiile care înregistrează o creştere 
semnificativă a costului unitar al forţei de muncă relativ cu zona euro se vor 
caracteriza printr-un ritm mai scăzut de creştere a exporturilor comparativ cu 
zona euro. Consecinţa acestei evoluţii o va constitui creşterea deficitelor 
comerciale ale ţărilor mai puţin competitive în raport de cele mai eficiente. 
România se poate confrunta cu aşa-numitul efect avânt-prăbuşire, explicat de 
către Blanchard (2006) – creşterea ratei inflaţiei şi a costurilor salariale în anii 
de expansiune economică vor slăbi competitivitatea economiei în interiorul 
uniunii monetare, în lipsa altor instrumente de ajustare. Dacă majorarea 
productivităţii nu este suficientă pentru a contracara influenţa majorării 
salariilor, atunci economia îşi va încetini ritmul de creştere. Agenţii economici 
din economia respectivă vor trebui să realizeze anumite ajustări pentru a atenua 
deficitul de competitivitate, ceea ce se poate reflecta pe termen scurt în 
majorarea ratei şomajului. 

 
 



Analiza riscurilor adoptării euro de către România pe baza a zece criterii 
 

15

6. Gradul de flexibilitate a pieţei muncii. Riscurile unei rigidităţi ridicate 
 
Flexibilitatea pieţei muncii constituie unul dintre cele mai importante 

instrumente de ajustare a şocurilor în interiorul unei uniuni monetare. Gradul de 
flexibilitate poate fi evaluat pe baza mai multor criterii – mobilitatea forţei de 
muncă, reacţia salariilor în funcţie de rata şomajului sau relativ la decalajul de 
producţie, flexibilitatea cererii de muncă, legislaţia în domeniul muncii şi 
formele de flexibilitate care ţin de oferta de muncă (orar de muncă, tipologia 
contractelor, capacitatea indivizilor de a fi flexibili pe piaţa muncii ş.a.). 
Flexibilitatea ofertei de muncă este influenţată de nivelul de educaţie al 
acesteia, precum demonstrează Pană (2012). Agenţii economici români trebuie 
să cunoască şi să interpreteze progresele în privinţa creşterii flexibilităţii pieţei 
muncii, deoarece în funcţie de acestea se poate evalua persistenţa şocurilor care 
vor influenţa economia românească în interiorul uniunii monetare. Cu cât 
progresele sunt mai reduse, cu atât şocurile economice vor căpăta un caracter 
permanent, iar sincronizarea ciclică a României se va reduce. 

Economiile incapabile să găsească instrumente interne de ajustare a 
şocurilor vor înregistra o dinamică mai redusă a transformărilor structurale şi 
vor înregistra pierderi de competitivitate în cadrul uniunii monetare. Prin 
urmare, fazele de recesiune economică se vor prelungi şi vor fi însoţite de 
majorarea şomajului structural. În cazul ţărilor mici, chiar în condiţiile unor 
rigidităţi funcţionale ale pieţei muncii, flexibilitatea acesteia este favorizată de 
mobilitatea mai ridicată a lucrătorilor. Însă, pentru ţările de mai mari 
dimensiuni, aceasta constituie o condiţie foarte importantă a ajustării mai rapide 
a economiei. În cazul României, există o dispersie mai redusă a ratelor 
şomajului la nivel regional, în comparaţie cu unele ţări ECE, iar gradul de 
mobilitate al lucrătorilor este mai ridicat la nivel intraregional, dar rigidităţile 
ridicate ale funcţionării pieţei muncii anulează efectele potenţial pozitive 
amintite anterior. 

În general, ajustarea pieţei muncii la anumite şocuri se poate face prin 
modificarea cererii de muncă, prin mobilitatea forţei de muncă şi prin 
flexibilitatea salariilor reale sau a costurilor unitare ale forţei de muncă. Mann-
Quirici (2005) a testat importanţa salariilor reale în ajustarea şocurilor în lipsa 
politicii monetare naţionale şi a argumentat că acesta constituie un mecanism 
mai bun la nivel european comparativ cu mobilitatea lucrătorilor sau cu 
eventualele transferuri fiscale, deoarece are o acţiune mai rapidă comparativ cu 
celelalte două soluţii. Diferenţele dintre instituţiile pieţei muncii din interiorul 
UEM constituie o sursă pentru şocuri asimetrice. Studiile realizate în cazul UE 
confirmă existenţa unei foarte reduse viteze de ajustare a salariilor reale la 
anumite şocuri economice. O mai redusă flexibilitate a salariilor se reflectă  
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într-o rigiditate mai ridicată a preţurilor la nivelul economiei. Chiar dacă în 
perioadele de recesiune există o presiune mai mare a şomajului, totuşi scăderea 
economiei influenţează mai degrabă gradul de ocupare decât nivelul salariului. 
Prin urmare, costurile firmelor nu vor scădea decât într-o mai mică măsură, iar 
relansarea acestora se va realiza mai dificil. O parte din cauze se referă la 
anumite instituţii specifice pieţei muncii, precum gradul de rigiditate al 
legislaţiei în privinţa ocupării, puterea sindicatelor, stabilirea unui salariu 
minim sau existenţa unui model de tip insider-outsider pe piaţa muncii. Cu cât 
diferenţele dintre modul de funcţionare a pieţei muncii sunt mai semnificative, 
cu atât salariile şi preţurile vor evolua divergent în cadrul zonei euro, chiar în 
prezenţa unor şocuri simetrice. Prin urmare, ţările ale căror instituţii pe piaţa 
muncii sunt diferite (fie că sunt prea flexibile faţă de medie sau mult prea rigide 
comparativ cu aceasta) vor considera că decizia de adoptare a unei monede 
unice este costisitoare. 

 
7. Riscurile stabilirii unei rate de conversie inadecvate 
 
Unul dintre criteriile de convergenţă nominală se referă la stabilitatea 

cursului de schimb în interiorul unei benzi de fluctuaţie pe parcursul a cel puţin 
doi ani de participare la mecanismul ERM II. Fluctuaţia cursului de schimb se 
judecă în funcţie de o rată de paritate centrală stabilită la începutul intrării în 
mecanismul ratelor de schimb. În consecinţă, rata finală de conversie dintre leu 
şi euro va fi influenţată atât de nivelul cursului de schimb stabilit ca paritate, cât 
şi de fluctuaţia cursului pe parcursul a cel puţin doi ani în cadrul ERM II. 
Finalizarea participării la ERM II presupune stabilirea ratei de schimb de 
conversie între moneda naţională şi euro, ceea ce va avea un impact 
semnificativ asupra agenţilor economici interni. Dacă aderarea la zona euro s-ar 
face la o rată prea mare de schimb, adică la un leu prea apreciat în raport cu 
euro, atunci ar fi afectată negativ competitivitatea exporturilor şi implicit 
procesul de creştere economică. În caz contrar, un curs de schimb pentru care 
moneda ar fi depreciată în raport cu euro va conduce la stimularea exporturilor, 
dar va genera şi presiuni inflaţioniste suplimentare, care nu vor putea fi uşor 
atenuate prin politicile macroeconomice interne. În această situaţie, ERM II 
poate fi considerată o fază de testare a ratei de schimb centrale, în contextul în 
care aceasta va fi influenţată de performanţele economiei româneşti, de 
competitivitatea acesteia relativ la zona euro. Stabilirea parităţii centrale a 
cursului de schimb este deosebit de importantă, deoarece evaluarea corectă a 
factorilor ce influenţează valoarea de echilibru a monedei naţionale poate 
determina ca şi paritatea centrală a cursului de schimb să devină rata de 
conversie finală a monedei naţionale în euro. 
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În funcţie de experienţa statelor care alcătuiesc în prezent zona euro, se 
poate afirma că există două opţiuni în cadrul ERM II – aprecierea monedei 
naţionale, precum în cazul Irlandei, şi deprecierea monedei, ca în situaţia 
Greciei. Înainte de a intra în zona euro, moneda Irlandei a fost stabilită la o rată 
centrală cu 8% sub rata bilaterală din acel moment, ceea ce antrena o depreciere 
cu respectivul procent. Pentru a reduce presiunea asupra salariilor şi preţurilor,  
s-a luat decizia reevaluării ratei de schimb bilaterale cu 3%, ceea ce a mai 
atenuat din deprecierea prognozată. Grecia a intrat în ERM II la o rată de 
schimb depreciată cu 7,5% faţă de cea existentă la sfârşitul anului 1998, ceea ce 
a echivalat cu rată finală de conversie depreciată. Indiferent dacă rata de 
conversie este supra sau subevaluată relativ la rata de schimb de echilibru, 
impactul asupra competitivităţii va fi acelaşi. Pe de o parte, o monedă 
depreciată va genera presiuni inflaţioniste, care vor mări preţurile relative ale 
bunurilor produse în România şi vor scădea eficienţa bunurilor exportate. Pe de 
altă parte, o monedă apreciată în raport cu cursul de schimb de echilibru va 
genera automat o reducere a exporturilor şi o majorare a deficitului de cont 
curent, situaţie care nu poate fi contracarată decât prin promovarea unor măsuri 
de austeritate şi prin creşterea ratei şomajului. Prin urmare, beneficiile aderării 
la zona euro vor fi mai mari dacă se va adopta o rată de conversie cât mai 
apropiată de cursul de schimb de echilibru, adică acel nivel de curs care 
menţine dezechilibrele interne şi externe în limite sustenabile. 

 
8. Impactul adoptării euro asupra costurilor de tranzacţie  

 şi asupra ratei inflaţiei 
 
Volatilitatea cursului de schimb al monedei naţionale constituie unul 

dintre factorii care măresc incertitudinea anumitor decizii de afaceri ale 
agenţilor economici privaţi, determinând majorarea costurilor de tranzacţie pe 
care le suportă aceştia. În consecinţă adoptarea monedei unice va genera 
reducerea costurilor de tranzacţie (financiare şi administrative) suportate de 
către agenţii economici, dar şi creşterea profitabilităţii prin eliminarea 
incertitudinii legate de variaţia cursului de schimb. Un alt efect al introducerii 
euro se referă la impactul asupra ratei inflaţiei, în contextul în care peste 90% 
dintre cetăţenii zonei euro au susţinut că adoptarea monedei unice a determinat 
o majorare a preţurilor. În acest context 84% dintre cetăţeni au perceput relaţia 
dintre euro şi preţurile interne ca fiind în dezavantajul consumatorilor, deoarece 
generează o reducere a puterii lor de cumpărare. Principalele motive ale acestei 
percepţii se referă la faptul că are loc un transfer al costurilor de conversie către 
consumator, că se manifestă o rotunjire a preţurilor către cele considerate a fi 
psihologice, că există o rigiditate nominală a preţurilor demonstrată de ipoteza 
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costurilor meniu şi că firmele profită de lipsa de transparenţă a modificării 
preţurilor. Totuşi, legătura dintre introducerea monedei unice şi evoluţia 
inflaţiei devine mai nesemnificativă după primul an, existând alţi factori care 
explică diferenţele inflaţioniste dintre ţările care compun uniunea monetară, 
precum: 

 existenţa unor structuri comerciale diferite. Eterogenitatea inflaţiei în 
interiorul uniunii monetare este determinată atât de deschiderea 
comercială diferită faţă de partenerii din afara zonei euro, cât şi de 
reacţia divergentă la şocurile generate de variaţia cursului monedei 
euro la nivel internaţional. Deprecierea sau aprecierea monedei unice 
se transferă în creşterea preţurilor bunurilor importate din afara uniunii 
monetare.  

 fenomenul de persistenţă a inflaţiei. Acesta descrie dependenţa 
puternică a ratei actuale a inflaţiei de nivelurile anterioare ale acesteia, 
în contextul în care mecanismele de ajustare a şocurilor inflaţioniste 
sunt ineficiente. În contextul lipsei unor reforme structurale care să 
mărească potenţialul economiei afectate de un şoc negativ pe latura 
ofertei agregate, respectivele şocuri vor dobândi un caracter permanent 
şi vor accentua divergenţele faţă de economiile relativ mai flexibile.  

 diferenţele instituţionale, legale şi financiare. În contextul unor 
diferenţe privind fiscalitatea, mediul de afaceri, funcţionarea pieţei 
bunurilor, a pieţei muncii şi a sectorului financiar vor exista 
mecanisme diferite de reacţie la şocurile economice, ceea ce va genera 
o influenţă diferită asupra procesului inflaţionist. 

 manifestarea unor şocuri asimetrice, ca urmare a divergenţelor legate 
de şocurile pe latura cererii şi pe latura ofertei. Cauzele acestora se 
referă, printre altele, la structurile diferite ale consumului, la 
divergenţele structurale dintre ţările membre, la diferenţele dintre 
politicile macroeconomice promovate la nivelul fiecărei economii. 

 existenţa unui grad diferit de dezvoltare economică – economiile mai 
puţin dezvoltate vor înregistra rate mai mari de creştere a 
productivităţii, ceea ce va genera accelerarea inflaţiei prin manifestarea 
efectului Balassa-Samuelson, prin procesul de convergenţă a preţurilor 
şi prin anticiparea unor rate mai mari ale profitului. 

În contextul în care România este extrem de divergentă din punct de 
vedere structural, al gradului de dezvoltare, a modului de funcţionare a pieţelor 
ş.a., atunci riscul divergenţelor dintre ratele de inflaţie va fi semnificativ. Acesta 
se va accentua atât ca urmare a impactului asimetric al politicii monetare 
comune, cât şi în urma decalajelor de competitivitate pe care le influenţează. 
După ce au aderat la uniunea monetară, majoritatea economiilor mai puţin 
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dezvoltate (Spania, Grecia, Portugalia, Slovenia) au înregistrat o creştere 
semnificativă a preţurilor. Chiar dacă până la adoptarea monedei unice criteriul 
inflaţiei reprezenta un criteriu important al convergenţei nominale, după 
aderare, controlul acesteia va fi mult mai dificil de realizat de către statele 
membre. Economiile în care inflaţia s-a redus ca urmare a politicilor 
macroeconomice promovate şi a anumitor factori favorizanţi, dar nu în mod 
structural, se vor confrunta cu siguranţă cu  majorarea preţurilor. În plus, lipsa 
de flexibilitate a economiei a accentuat procesul inflaţionist posteuro. De 
asemenea, manifestarea efectului Balassa-Samuelson (BS) poate fi o sursă 
importantă de creştere a preţurilor. Dacă înainte de admiterea în zona euro 
exista un compromis între creşterea inflaţiei şi aprecierea monedei, după 
aderare, efectul respectiv are o singură consecinţă, şi anume inflaţia. 

 
9. Constrângerile politicii fiscale din România înainte şi după aderarea  

 la zona euro  
 
Adoptarea monedei euro de către România presupune pierderea unor 

instrumente de ajustare a şocurilor economice, dar păstrarea politicii fiscale 
naţionale. Din punct de vedere teoretic, politica fiscală are o eficienţă ridicată în 
cazul unui curs de schimb fix, reprezentând un instrument util pentru relansarea 
economiilor uniunii monetare. Cu toate acestea, există o serie de constrângeri 
privind rolul stabilizator al politicii fiscale în România, care se referă la marja 
redusă de manevră a guvernului şi la prevederile restrictive ale Pactului fiscal 
european. În măsura în care economia nu va fi capabilă să facă faţă acestor 
restricţii, adoptarea monedei unice va fi mai costisitoare pentru agenţii 
economici români. Guvernul nu îi mai poate sprijini în perioadele de reducere a 
vânzărilor, prin reducerea poverii fiscale sau prin majorarea cererii publice. 

Prima constrângere a politicii fiscale se referă la existenţa unui spaţiu 
fiscal limitat, în condiţiile în care deficitele bugetare (care cresc automat în 
perioadele de recesiune) s-au prelungit chiar în anii de expansiune, mărind 
stocul datoriei publice în PIB. În privinţa rolului stabilizator al politicii fiscale 
se consideră ca aceasta nu ar trebui să fie prociclică, adică soldul bugetar 
structural nu ar trebui să se înrăutăţească în perioadele de expansiune 
economică şi să se îmbunătăţească în cele de recesiune economică. În contextul 
unei politici fiscale prociclice se va supraîncălzi economia în perioadele de 
expansiune economică, afectând astfel managementul politicii monetare. Pe 
baza soldului bugetar structural se poate estima ajustarea fiscală pe care trebuie 
să o realizeze România până în 2015. Astfel, România trebuie să realizeze o 
consolidare bugetară de aproximativ 5% din PIB în numai doi ani, ceea ce 
constituie una dintre cele mai mari ajustări bugetare necesare într-o economie 
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afectată de criza economică. Aceste ajustări trebuie efectuate în contextul unor 
presiuni enorme asupra bugetului general consolidat, precum majorarea 
deficitelor bugetelor de asigurări sociale, dublarea ponderii în PIB a datoriei 
publice în numai trei ani, ca urmare a politicilor fiscale prociclice promovate în 
anii anteriori crizei economice, dar şi creşterea accelerată a cheltuielilor cu 
dobânzile, în contextul în care guvernul nu poate decât să-şi refinanţeze datoria 
publică acumulată. Dacă rostogolirea datoriei publice se face tot pe termen scurt 
(sau mediu), atunci guvernul nu va câştiga nici timp şi va înregistra o creştere 
foarte rapidă a cheltuielilor cu dobânzile. Efectele unei datorii publice 
nesustenabile au fost analizate de către Hrebenciuc (2010). 

Cea de-a doua constrângere a politicii fiscale se referă la respectarea 
condiţiilor stabilite prin Pactul fiscal european, atât înainte, cât şi după 
adoptarea monedei unice. Principala sa prevedere se referă la cerinţa ca 
bugetele naționale să fie echilibrate sau în surplus, adică nivelul deficitului 
bugetar să nu depăşească 0,5 % din PIB. Prin stabilirea acestei ţinte, România 
îşi asumă obligaţia ca deficitul bugetar efectiv, ca medie pe un orizont lung de 
timp, să fie maximum 0,5% din PIB; în contextul creşterii ponderii în PIB a 
cheltuielilor cu dobânzile rezultă că România trebuie să înregistreze un surplus 
al balanţei primare, fapt care va conduce la scăderea ponderii datoriei publice în 
PIB. Constrângerile politicii fiscale româneşti în contextul noii reguli fiscale au 
fost analizate de către Socol şi Soviani (2010), respectiv Socol şi Măntescu (2011). 

 
10.  Impactul euro asupra atractivităţii mediului de afaceri românesc 
 
Din punct de vedere teoretic, adoptarea monedei euro generează o 

reducere a costurilor de tranzacţie, o intensificare a schimburilor comerciale şi o 
majorare a investiţiilor, care contribuie la majorarea potenţialului productiv al 
economiei româneşti. Mediul de afaceri câştigă automat în atractivitate, ceea ce 
poate impulsiona afacerile agenţilor economici. Cu toate acestea, este necesar 
un efort intern propriu pentru a uşura iniţierea, dezvoltarea, derularea unei 
afaceri, respectiv pentru a simplifica şi credibiliza sistemul fiscal. Toate aceste 
reforme structurale ar trebui realizate înainte de adoptarea monedei unice, 
pentru a creşte flexibilitatea economiei româneşti. Aderarea la zona euro va 
genera intensificarea concurenţei pentru agenţii economici români, dar şi 
pierderea unor instrumente de ajustare a şocurilor, iar politicile economice ale 
guvernului trebuie să prevadă în acest scop adoptarea şi promovarea unor 
reforme structurale. 

Reformele structurale sunt cele prin care se stabileşte direcţia de urmat 
pentru a diminua distorsiunile care funcţionează la nivelul unei economii. 
Rezultă că finalitatea schimbărilor structurale stabilite la nivel macroeconomic 
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se va observa în comportamentul agenţilor economici de la nivel 
microeconomic. Pentru a evalua progresele măsurilor de reforme structurale, 
trebuie utilizaţi o serie de indicatori structurali. Cel mai cunoscut set de astfel 
de reforme a fost propus prin Strategia Lisabona şi continuat prin Strategia 
Europa 2020, având drept finalitate creşterea competitivităţii economiilor 
membre ale Uniunii Europene. Conform unei analize efectuate de către FMI 
(2004) rezultă că la nivel global s-au realizat reforme structurale semnificative 
în domeniul intermedierii financiare, al pieţelor bunurilor, comerţului 
internaţional, în timp ce modificările necesare pe piaţa muncii şi în cadrul 
regimului fiscal au fost mai reduse ca intensitate. În contextul unei slabe 
mobilităţi internaţionale a forţei de muncă nu a existat o presiune asupra 
reformării profunde a pieţelor muncii naţionale şi nici asupra reducerii 
fiscalităţii aplicate muncii. În plus, reformarea pieţei muncii poate genera 
costuri mari pe termen scurt asupra ocupării şi producţiei, ceea ce poate reduce 
stimulentele către realizarea acestora. 

 
Concluzii 
 
În cadrul acestui studiu mi-am propus să analizez provocările adoptării 

monedei unice din punctul de vedere a zece criterii, inspirate din teoria zonelor 
monetare optime şi din trăsăturile unor economii slab structurate, precum 
România. În general, majoritatea criteriilor analizate sugerează că adoptarea 
monedei unice ar reprezenta o veste proastă pentru agenţii economici interni şi 
pentru întreaga economie naţională, din cauza slabei capacităţi de ajustare a 
şocurilor economice. Singurele veşti bune sunt date de tendinţa de integrare 
comercială şi financiară, care poate genera, în anumite condiţii, creşterea 
probabilităţii manifestării unor şocuri mai simetrice şi în cele din urmă 
majorarea sincronizării ciclului de afaceri cu zona euro. 

 
Mulțumiri 
 
Ideile acestui articol au fost prezentate la Simpozionul „Cadrul 

conceptual al economiei postcriză”, 23-24 noiembrie 2012, Facultatea de 
Economie, Academia de Studii Economice, Bucureşti.  

Studiul include o sinteză a concluziilor ultimei faze de cercetare 
postdoctorală din cadrul proiectului  CNCSIS-UEFISCSU – Modelarea 
macroeconomică a relaţiilor dintre şocurile asimetrice, convergenţa ciclurilor 
de afaceri şi mecanismele de ajustare a economiei, în contextul aderării 
României la zona euro. Amănunte găsiţi pe pagina dedicată proiectului: 
www.mariusmarinas.com. 
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