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Rezumat. Studiul de faţă realizează o analiză a gradului de 

convergenţă a ciclurilor de afaceri din noile state membre ale Uniunii 
Europene către nucleul dur al zonei euro (Germania, Franţa, Italia, 
Belgia, Olanda şi Luxemburg) în perioada 1996-2010. Spre deosebire de 
cercetările anterioare, lucrarea se opreşte asupra similarităţii ciclurilor, 
şi nu asupra sincronizării acestora. Mai mult decât atât, din punct de 
vedere metodologic, studiul abordează indicatorii pe bază de sondaje în 
analiza ciclurilor, în completarea abordării tradiţionale prin prisma PIB. 
Rezultatele obţinute prin intermediul clusterizării arată că gradul de 
convergenţă către nucleul dur al zonei euro rămâne modest. 
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1. Introducere 
 
Studiul convergenţei economice a primit o atenţie deosebită în literatura 

de specialitate, cu atât mai mult în cadrul procesului de integrare din Uniunea 
Europeană (UE). Cercetările s-au concentrat pe problematica convergenţei 
reale, care a fost definită de Coevering (2003) drept un proces compus din două 
laturi: pe de o parte, este vorba despre tendinţa de egalizare a veniturilor şi a 
nivelurilor de dezvoltare, iar, pe de altă parte, este vorba despre tendinţa de a 
atinge un nivel de similaritate a ciclurilor de afaceri, mai exact convergenţa 
ciclică asupra căreia se opreşte lucrarea de faţă. Analiza acestui tip de 
convergenţă a devenit necesară în contextul monedei unice europene şi al 
politicii monetare comune definite de Banca Centrală Europeană.      

În cadrul analizei convergenţei ciclice, majoritatea studiilor empirice s-au 
concentrat exclusiv pe analiza unei singure proprietăţi a acesteia, şi anume 
sincronizarea. Conform acestei proprietăţi, statele cu legături puternice privind 
concordanţa şi corelaţiile ciclurilor de afaceri ar trebui să înregistreze costuri 
mai reduse în momentul aderării la o uniune monetară decât cele cu cicluri de 
afaceri mai puţin sincronizate.    

Deşi nu se poate nega faptul că sincronizarea ciclurilor de afaceri este o 
caracteristică relevantă, trebuie menţionat că aceasta reprezintă o condiţie 
necesară, dar nu suficientă pentru a determina dacă ciclurile de afaceri sunt 
destul de apropiate în vederea evaluării costurilor unei uniuni monetare. Dacă 
forma ciclurilor de afaceri este diferită, o singură politică monetară aplicată 
uniunii monetare s-ar dovedi neadecvată pentru toate statele participante.   

Din acest motiv, această cercetare îşi propune să analizeze similaritatea 
ciclurilor de afaceri, şi nu gradul de sincronizare a acestora. Lucrarea se 
concentrează pe statele din Europa Centrală şi de Est (ECE) care au aderat la 
UE în 2004, respectiv 2007, şi analizează gradul de similaritate a ciclurilor de 
afaceri din aceste ţări cu nucleul dur al zonei euro. Dacă în analizele realizate 
până în prezent indicatorul utilizat pentru evaluarea gradului de asemănare a 
ciclurilor de afaceri a fost produsul intern brut (PIB), lucrarea de faţă propune 
extinderea ariei de cercetare prin utilizarea indicatorilor pe bază de sondaje în 
locul PIB-ului. Perioada de timp studiată este cuprinsă între 1996 şi 2010. 
Articolul este organizat în patru secţiuni, după cum urmează: sinteza literaturii 
de specialitate în secţiunea 2, metodologia de cercetare propusă în secţiunea 3, 
prezentarea rezultatelor obţinute în secţiunea 4, iar secţiunea 5 concentrează 
concluziile studiului.  
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2. Sinteza literaturii de specialitate 
 
Până în prezent, similaritatea caracteristicilor ciclurilor de afaceri în 

rândul statelor europene nu a fost analizată cu minuţiozitatea necesară. Cea mai 
mare parte a studiilor s-au rezumat doar la descrierea anumitor caracteristici ale 
ciclurilor. Sunt însă şi autori cum ar fi Camacho, Perez şi Saiz (2006) care 
studiază similaritatea caracteristicilor ciclurilor de afaceri şi extind sfera de 
analiză asupra formei ciclurilor. Contribuţiile acestora la literatura de 
specialitate sunt cel puţin în număr de patru: oferă un cadru statistic solid pentru 
analiza similarităţii caracteristicilor ciclurilor de afaceri, aplicând un model 
adecvat şi în cazul seriilor scurte de date; studiază caracteristicile ciclurilor de 
afaceri ale noilor state membre din UE; au o abordare statistică nouă pentru 
analiza şi comparaţia ciclurilor de afaceri, utilizând tehnici de clusterizare a 
statelor cu similarităţi ale caracteristicilor ciclurilor; sunt pionieri în ceea ce 
priveşte relaţionarea distanţelor dintre caracteristicile ciclurilor de afaceri dintre 
două ţări cu distanţele în ceea ce priveşte gradul de sincronizare. Interesant este 
şi faptul că prin intermediul clusterizării autorii demonstrează că nu există un 
singur ciclu la nivel european, din punctul de vedere al similarităţii ciclurilor de 
afaceri.  

Pornind de la clusterizarea statelor în funcţie de similaritatea 
caracteristicilor ciclurilor de afaceri realizată de Camacho, Perez şi Saiz (2006), 
Beyaert şi Garcia-Solanes (2009) au explorat influenţa fazelor ciclurilor de 
afaceri din statele cu caracteristici similare ale ciclurilor asupra convergenţei 
reale dintre aceste state. Rezultatele arată că procesul de convergenţă nu este 
uniform de-a lungul ciclurilor de afaceri. În analiza privind similaritatea 
caracteristicilor ciclurilor de afaceri, autorii utilizează indicatorul uzual PIB.  

În literatură s-a conturat o nouă abordare a ciclurilor de afaceri în direcţia 
analizei lor prin prisma indicatorilor pe bază de sondaje. Această abordare îşi 
propune să depăşească deficienţele indicatorilor PIB şi producţia industrială, 
utilizaţi tradiţional în acest scop.  

În ceea ce priveşte PIB-ul, deşi este considerat drept cel mai bun agregat 
macroeconomic, prezintă dezavantajul că seriile de date nu sunt disponibile pe 
termen lung pentru un număr mare de ţări, spre deosebire de producţia 
industrială. Cu toate acestea, utilizarea producţiei industriale nu reprezintă 
probabil cea mai bună variantă având în vedere că acest sector deţine mai puţin 
de 20% din PIB-ul zonei euro. Apoi, producţia industrială este mai volatilă 
decât producţia agregată.  

Mai mult decât atât, Gayer şi Weiss (2006) au evidenţiat câteva 
dezavantaje importante ale utilizării acestor date statistice. Printre acestea se 
numără necesitatea aplicării de tehnici de filtrare şi dependenţa proprietăţilor 
ciclurilor de afaceri de modul lor de datare. Comparativ cu acestea, indicatorii 
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pe bază de sondaje au un caracter ciclic autentic şi nesupus trendului pe termen 
lung, şi drept urmare nu sunt necesare metodele arbitrare de descompunere în 
trend şi componentă ciclică.  

În prezent, există studii empirice în literatura de specialitate în care 
ciclurile de afaceri au fost abordate comparativ, prin prisma indicatorilor 
statistici uzuali şi prin prisma indicatorilor obţinuţi pe bază de sondaje. 
Concluzia majoră a susţinut potenţialul acestor indicatori pentru a fi utilizaţi în 
acest tip de analize.  

Comparativ cu stadiul actual al literaturii de specialitate, cercetarea de 
faţă poate contribui semnificativ. În primul rând, spre deosebire de majoritatea 
studiilor de până acum, lucrarea se concentrează pe analiza similarităţii 
ciclurilor de afaceri şi nu pe sincronizarea acestora, temă foarte larg dezbătută 
până în prezent. În al doilea rând, sunt explorate unele noi abordări în ceea ce 
priveşte indicatorii ce pot fi utilizaţi în analiza ciclurilor de afaceri. Mai exact, 
sunt luaţi în considerare indicatorii pe bază de sondaje, în acest caz Indicatorul 
Sentimentului Economic (ISE) calculat de către Comisia Europeană. În al 
treilea rând, gradul de similaritate a caracteristicilor ciclurilor de afaceri este 
evaluat prin intermediul clusterizării, o metodă cu aplicabilitate redusă în acest 
domeniu până în prezent. 

 
3. Metodologia de cercetare 
 
Lucrarea de faţă prezintă o analiză cantitativă a gradului de similaritate a 

ciclurilor de afaceri din ECE cu nucleul dur al zonei euro. În analiză au fost 
incluse 16 state ale UE, 10 dintre ele aparţinând spaţiului ECE – referite prin 
UE-10 – (România, Bulgaria, Slovacia, Slovenia, Estonia, Lituania, Letonia, 
Ungaria, Cehia, Polonia), iar celelalte șase fiind state membre ale zonei euro. 
Acestea din urmă formează nucleul dur al Uniunii Economice şi Monetare 
(UEM): Germania, Franţa, Italia, Belgia, Olanda şi Luxemburg. Calitatea 
acestor state de membre în nucleul dur al UEM a fost definită în numeroase 
analize, între care şi în studiul comprehensiv al lui Kappler (2008).  

Datele utilizate vizează perioada 1996 – 2010.  
Variabila utilizată pentru a determina similaritatea ciclurilor de afaceri 

este ISE. Acesta este publicat lunar de către Comisia Europeană pentru toate 
cele 27 de state membre. ISE este un indicator compus din mai mulţi indicatori 
de încredere: indicatori privind industria, serviciile, consumul, construcţiile şi 
comerţul cu amănuntul. Cea mai mare pondere este atribuită indicatorului 
privind industria (40%), urmat de servicii (30%), consum (20%), construcţii şi 
comerţul cu amănuntul (fiecare cu o pondere de 5%).  Aceşti indicatori de 
încredere sunt medii artimetice, ajustate sezonier, ale răspunsurilor obţinute la 
chestionarele aplicate. Chestionarele au fost armonizate.  
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ISE este calculat drept un indice cu o valoare medie de 100. Valorile de 
peste 100 indică un sentiment economic peste medie, iar cele sub 100 indică un 
sentiment economic sub medie. Deoarece Comisia Europeană publică numai 
serii lunare ale acestui indicator, pentru a obţine date trimestriale am calculat 
medii aritmetice simple ale valorilor pentru fiecare ţară.       

Metoda aplicată pentru datarea ciclurilor de afaceri se bazează pe 
definirea punctelor de inflexiune conform metodologiei lui Bry şi Boschan 
(1971) astfel: 

 punct de maxim la momentul t = {yt-2 < yt,  yt-1 < yt ; yt > yt+1,  
yt > yt+2}; 

 punct de minim la momentul t = { yt-2 > yt,  yt-1 > yt ; yt < yt+1,  
yt < yt+2}.      

Metodologia este utilizată şi de National Bureau of Economic Research, 
care impune mai multe restricţii: durata minimă a fazelor ciclurilor de afaceri 
trebuie să fie de șase luni, deci două trimestre în cazul datelor trimestriale, iar 
un ciclu complet trebuie să aibă o durată minimă de 15 luni, deci de cinci 
trimestre în cazul datelor trimestriale. În situaţiile în care două sau mai multe 
puncte de minim sau de maxim sunt foarte apropiate, am ales cea mai mică, 
respectiv cea mai mare dintre ele.     

După datarea ciclurilor, în acest stadiu al cercetării, am păstrat în analiză 
doar amplitudinea. Pentru fiecare stat inclus în studiu am calculat o amplitudine 
medie, atât pentru fazele de expansiune, cât şi pentru cele de recesiune. 
Ulterior, am aplicat tehnica de clusterizare ierarhică în softul SPSS pentru a 
identifica statele cu similarităţi ale caracteristicilor ciclurilor de afaceri în fazele 
de expansiune, respectiv de recesiune. Prin utilizarea clusterizării ierarhice, am 
putut observa foarte clar stadiile de grupare a statelor în clustere şi mărimea 
distanţelor dintre acestea în fiecare stadiu. În anexele nr. 1 şi nr. 2 am redat 
dendogramele corespunzătoare atât pentru fazele de expansiune, cât şi pentru 
cele de  recesiune economică.  

După stabilirea clusterelor finale, am evidenţiat statele din UE-10 care s-
au grupat alături de state din nucleul dur al zonei euro, având amplitudini 
similare ale ciclurilor de afaceri. 

 
4. Rezultate obţinute 
 
În urma agregării datelor lunare pentru ISE, se poate observa în graficul 

de mai jos evoluţia trimestrială a acestuia pentru toate cele 16 state europene 
incluse în studiu.  

Din analiza grafică rezultă că valorile medii trimestriale ale ISE s-au 
situat în mare parte în banda de variaţie 75 – 115 puncte, fiind vizibilă scăderea 
dramatică din anul 2009, ca urmare a crizei economice. Dintre toate statele 
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analizate, Ungaria şi Cehia se evidenţiază prin evoluţii divergente vizibile pe 
anumite perioade de timp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Prelucrările autoarelor. 
 

Figura 1. Evoluţia indicatorului sentimentului economic, T1 1996 – T4 2010 
 

În mod suprinzător, România este statul din UE-10 care a înregistrat o 
valoare trimestrială maximă a ISE în T2 1996, mai exact de 122,6 puncte, ceea 
ce indică un sentiment economic peste medie pe fondul unei economii în 
tranziţie la economia de piaţă şi în care sectorul privat se dezvolta treptat. 
Conform datelor Comisiei Naţionale de Prognoză, 1996 a marcat anul în care 
sectorul privat a devenit majoritar la realizarea PIB cu procent de 55%.  

La polul opus se află Ungaria, care a înregistrat o valoare minimă a ISE în 
T1 2009, de 61,7 puncte, ceea ce indică un sentiment economic mult sub medie, 
pe fondul nevoilor stringente de lichiditate ale ţării, în pofida acordului încheiat 
spre finalul anului 2008 cu Fondul Monetar Internaţional.  

În completarea analizei, am datat ciclurile de afaceri şi am calculat 
amplitudinea medie în perioada 1996-2010 pentru fiecare ţară, pe de o parte 
pentru fazele de expansiune economică, iar, pe de altă parte, pentru fazele de 
recesiune economică. Rezultatele obţinute sunt redate sintetic în tabelul de mai 
jos: 
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Tabel 1 
Amplitudinea medie în perioada 1996-2010 

 Amplitudine medie (valori absolute)
Ţara Expansiune Recesiune 
Germania 16,9 -15,3 
Franta 14,6 -16,9 
Italia 12,7 -17,8 
Belgia 15,45 -19,82 
Olanda 14,1 -21,9 
Luxemburg 19,5 -25,7 
Bulgaria 16,26 -17,6 
Cehia 18,67 -18,9 
Estonia 11,7 -16,2 
Letonia  9,3 -13,2 
Lituania 11,2 -16 
Polonia 22,4 -25,4 
România 7,5 -11,1 
Slovacia 12,8 -18,5 
Slovenia 14 -18,3 
Ungaria 13,1 -18,4 

Sursa: Prelucrările autoarelor. 
 

Analiza comparativă a celor două grupuri, nucleul dur al zonei euro şi 
UE-10, relevă faptul că Polonia şi Luxemburg au înregistrat cele mai mari 
amplitudini în perioade de expansiune, dar şi cele mai semnificative scăderi în 
perioadele de recesiune economică.  

În cadrul grupului statelor din ECE, România şi Letonia prezintă evoluţii 
asemănătoare, având valori reduse ale amplitudinii în fazele ciclului economic. 
În ceea ce priveşte România, se observă că a avut cea mai mică amplitudine 
medie în perioadele de expansiune economică din perioada 1996-2010, 
comparativ cu statele incluse în analiză. De asemenea, în ceea ce priveşte fazele 
de recesiune economică, România a înregistrat cea mai redusă amplitudine 
medie. Datele ar putea părea contradictorii cu cele înglobate de PIB, dat fiind 
faptul că în perioada 2004-2008 România a înregistrat o perioadă deosebită de 
creştere economică, iar în timpul crizei  declinul a fost vertiginos, însă datele 
prezentate reprezintă valori medii pentru perioada 1996-2010.  

Pentru a reda într-o formă mai organizată similaritatea amplitudinii 
ciclurilor de afaceri ale statelor din UE-10 cu cea a ciclurilor din cadrul 
nucleului dur al zonei euro, am utilizat tehnica clusterizării ierarhice. Am 
obţinut un număr de patru clustere, redate în tabelul 2.   
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Tabel 2 
Componenţa clusterelor finale 

Număr cluster Expansiune economică Recesiune economică 

 State din UE-10 
State din nucleul 

dur 
State din UE-10 State din nucleul dur 

Clusterul 1 Slovenia, Bulgaria 
 

Belgia, Franţa,
Germania, Olanda 

Slovenia, Bulgaria, 
Ungaria, Slovacia, 
Cehia 

Belgia, Franţa, Italia   

Clusterul 2 Polonia, Cehia Luxemburg Polonia Luxemburg, Olanda    
Clusterul 3 Letonia, România - Letonia, România -
Clusterul 4 Estonia, Lituania, 

Slovacia, Ungaria 
Italia Estonia, Lituania Germania  

Sursa: Prelucrările autoarelor. 
 
Gruparea în clustere evidenţiază lipsa de apartenenţă a României şi 

Letoniei la nucleul dur al zonei euro atât în fazele de expansiune economică, cât 
şi în fazele de recesiune economică. Aşadar, amplitudinea medie a ciclurilor de 
afaceri din România şi Letonia s-a menţinut diferită de cea a nucleului dur, 
punând sub semnul întrebării oportunitatea aderării la zona euro în viitorul 
apropiat.  

O altă observaţie importantă este aceea că amplitudinile diferite ale 
ciclurilor de afaceri din statele ce aparţin nucleului dur al zonei euro le plasează 
în clustere diferite, demonstrând astfel absenţa similarităţii acestei caracteristici 
a ciclurilor de afaceri deşi toate cele șase ţări au o monedă şi o politică 
monetară unice.   

În ceea ce priveşte modul de grupare al statelor din UE-10 cu cele care 
aparţin nucleului dur al zonei euro, se poate vorbi despre o lipsă de stabilitate în 
funcţie de fazele ciclurilor economice. Singura grupare care se menţine este cea 
a României şi Letoniei, care face notă discordantă cu nucleul dur al zonei euro. 

Clusterul care reuneşte cel mai mare număr de state din UE-10 este cel cu 
nr. 1, corespunzător fazelor de recesiune economică. Mai exact, cele cinci state 
Slovenia, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Cehia prezintă amplitudini medii 
similare Belgiei, Franţei şi Italiei în perioadele de recesiune.  

 
5. Concluzii 
 
În acest stadiu al cercetării am obţinut o serie de rezultate importante 

privind similaritatea caracteristicilor ciclurilor de afaceri dintre nucleul dur al 
zonei euro şi statele din ECE.  

Analiza relevă faptul că, pe perioada analizată, amplitudinea ciclurilor de 
afaceri în fazele de expansiune şi de recesiune economică plasează statele din 
UE-10 şi pe cele din nucleul dur al zonei euro în patru grupări diferite, cu o 



Ileana Alexe, Oana Cristina Popovici 
	
102 

singură excepţie notabilă: România şi Letonia. Aceste ţări formează un singur 
cluster atât în fazele de expansiune, cât şi în cele de recesiune.  

Pornind de la faptul că sincronizarea ciclurilor de afaceri este necesară, 
dar nu şi suficientă pentru participarea la o uniune monetară, studiul 
demonstrează că în interiorul grupului UE-10, al nucleului dur al zonei euro, 
dar şi în cadrul acestor două grupuri, încă există diferenţe notabile ale 
caracteristicilor ciclurilor de afaceri, ceea ce poate conduce la generarea de 
costuri pentru membrii uniunii monetare.      
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Anexa 1 – Rezutatele clusterizării ierarhice în fazele de expansiune economică 
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Sursa: SPSS, prelucrările autoarelor. 
 
 
 
 

Anexa 2 – Rezutatele clusterizării ierarhice în fazele de recesiune economică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: SPSS, prelucrările autoarelor. 
 


