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Rezumat. Articolul de față oferă o imagine actualizată a gradului de 
sincronizare a ciclurilor de afaceri la nivelul Uniunii Europene, analizând 
evoluția acestuia în perioada 1999-2011. Metodologia aplicată pentru a 
surprinde tendințele relevante la nivelul ciclurilor de afaceri constă în 
aplicarea filtrului Hodrick-Prescott, iar măsurarea gradului de 
sincronizare se realizează pe baza coeficientului de corelație Pearson. 
Rezultatele obținute ne arată că cel mai ridicat nivel de sincronizare a 
ciclurilor de afaceri cu zona euro este atins de Finlanda și Franța, în timp 
ce Polonia este de departe țara cu cel mai divergent ciclu de afaceri. 
	

Cuvinte-cheie: sincronizare; cicluri de afaceri; zona euro; Uniunea 
Europeană. 
 
Clasificare JEL: E32, F15, F44. 
Clasificare REL: 8H. 
 
 
 
 
 
 
 

Economie teoretică şi aplicată  
Volumul XX (2013), No. 7(584), pp. 29-38 



Cristina-Flavia Tatomir, Oana Cristina Popovici 
	
30 

Introducere 
 
Criza internațională care a debutat în anul 2007 a demonstrat pe parcursul 

ultimilor patru ani existența unei puternice sincronizări a ciclurilor de afaceri la 
nivelul Uniunii Europene (UE). Criza economică și financiară a afectat vechile 
state membre ale UE practic în același timp, și cu doar o mică întârziere s-a 
resimțit și în noile state membre (NSM). Astfel, decidenții europeni și Banca 
Centrală Europeană au fost nevoiți să facă față și să răspundă unor recesiuni 
economice ce au apărut relativ concomitent în toate statele membre, chiar dacă 
amplitudinea acestora a variat de la țară la țară.  

Problema sincronizării ciclurilor de afaceri la nivelul Uniunii Economice și 
Monetare (UEM) este văzută în literatura de specialitate ca o problemă de tipul 
„one size does not fit all”, considerând că același model de politică monetară nu 
este cel mai bun pentru toate statele implicate. Ciclurile de afaceri din zona euro 
au experimentat atât perioade de convergență, cât și perioade de divergență de-a 
lungul timpului (De Haan, Inklaar, Jong-a-Pin, 2005). Întrebarea care se ridică în 
momentul de față este în ce măsură vor deveni ciclurile de afaceri din zona euro 
mai sincronizate, astfel încât problema „one size does not fit all” să dispară. Mai 
mult decât atât, aderarea unor noi state la zona euro ridică semne de întrebare în 
ceea ce privește adâncirea problemei, a discrepanțelor între statele cu monedă 
unică, aspect ce va genera instabilitate și va pune în pericol gradul de optimalitate 
al zonei monetare.   

Răspunsul la această întrebare este văzut de economiști din două perspective 
diferite: perspectiva optimistă susține că vom asista la un nivel din ce în ce mai 
ridicat al sincronizării pe fondul unei adânciri a integrării economice și monetare 
(Artis, Zhang, 1999), în timp ce perspectiva negativistă, pornind de la 
concentrarea industriilor și adâncirea specializării ca prim efect al integrării, 
susține o divergență a ciclurilor de afaceri în continuă accentuare (Krugman, 
1991).  

 
1. Principalele rezultate obținute în literatura de specialitate 
 
În ultimii ani s-a dezvoltat o literatură consistentă care se concentrează 

asupra gradului de sincronizare a ciclurilor de afaceri în interiorul zonei euro și 
între statele din zona euro și statele care au aderat la UE în 2004 și 2007, în 
vederea analizei oportunității de extindere a zonei euro.  

Contribuții importante la literatura de specialitate referitoare la zona euro au 
fost aduse de Artis și Zhang (1999), care au demonstrat existenţa în timp a unor 
corelații din ce în ce mai evidente la nivelul ciclurilor de afaceri din zona euro.  

Într-un studiu recent, Gayer (2007) observă că nivelul de sincronizare a 
ciclurilor de afaceri la nivelul zonei euro a fost ridicat de la începutul anilor 1990 
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și nu a suferit modificări notabile odată cu introducerea monedei unice, în anul 
1999, cu excepția unei scurte întreruperi înregistrate în 2003-2004. Mai mult decât 
atât, rezultatele lui Gayer (2007) subliniază evidența unui ciclu de afaceri distinct 
la nivelul zonei euro. Cu toate acestea, de Haan et al. (2007) susțin faptul că nu 
există o tendinţă constantă spre un ciclu de afaceri european. Artis (2003), în 
încercarea de a identifica un ciclu de afaceri european, remarcă faptul că în timp 
ce unele state europene au tendința de a rămâne împreună, de a se mișca în aceeași 
direcție, există multe alte state care nu o fac. Per total, rezultatele obținute în 
studiile de specialitate variază în funcție de perioada analizată și de statul sau 
grupul de state de referință utilizat. 

Sincronizarea ciclurilor de afaceri între NSM și zona euro este consistent 
analizată la nivelul literaturii de specialitate, fiind însă puternic restricționată de 
seriile de timp limitate, relativ scurte, disponibile pentru NSM. Datorită varietății 
de metode și indicatori utilizați pentru datarea ciclurilor și pentru estimarea 
gradului de sincronizare, există diferențe majore între rezultatele și concluziile 
generate de studiile care abordează acest subiect. În plus, rezultatele diferă și la 
nivelul NSM din cauza heterogenității ridicate pe care acest grup de state o 
prezintă, o concluzie generală pentru întreg grupul de țări fiind foarte greu de 
conturat.  

O analiză detaliată a sincronizării ciclurilor de afaceri între NSM și zona 
euro a fost realizată de Darvas și Szapary (2004), care au inclus în studiul lor mai 
multe variabile, mai multe state și mai multe modalități de măsurare a gradului de 
sincronizare decât majoritatea studiilor, oferind rezultate mai relevante. Astfel, 
Ungaria, Polonia și Slovacia prezintă cel mai mare grad de sincronizare dintre 
NSM cu statele periferice ale zonei euro. Restul NSM sunt mai puțin sincronizate 
cu zona euro, ridicând semne de întrebare cu privire la aderarea acestora la zona 
euro în viitorul apropiat.   

Fidrmuc și Korhonen (2006) oferă un studiu foarte cuprinzător asupra 
literaturii referitoare la sincronizarea ciclurilor de afaceri între NSM și zona euro 
și la simetria șocurilor macroeconomice între aceste două grupuri de state, prin 
prezentarea rezultatelor a 35 de studii. Cea mai puternică corelație a ciclurilor de 
afaceri cu zona euro este deținută de Ungaria, urmată de Slovenia și Polonia. În 
mai multe studii, una sau mai multe NSM prezintă cicluri mai puternic corelate cu 
zona euro decât prezintă economiile periferice ale zonei euro (Grecia, Portugalia 
și Irlanda).   

 
2. Gradul de sincronizare a ciclurilor de afaceri – analiză empirică 
 
Pentru a putea determina gradul de sincronizare a ciclurilor de afaceri 

trebuie în primă fază să separăm componenta ciclică a ciclurilor de afaceri de 
trendul lor principal. Indicatorul macroeconomic utilizat pentru aceasta este 
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Produsul Intern Brut (PIB), serii de date anuale (1999-2011), obținute din baza de 
date a Comisiei Europene, Eurostat. Cea mai directă tehnică de separare a 
componentei ciclice de trend constă în calcularea primei diferențe, pentru a obține 
serii de date staționare. Majoritatea studiilor utilizează filtre non-parametrice 
precum filtrul Hodrick-Prescott (HP, 1997), filtrele band pass Baxter King (BK, 
1999) și Christiano-Fitzgerald (CF, 2003).  

Cel mai utilizat filtru este însă filtrul HP, care estimează componenta trend 
prin minimizarea deviațiilor de la trend. Sunt relativ puține studii care verifică 
sensibilitatea rezultatelor la metodele diferite utilizate pentru filtrare. Artis și 
Zhang (1997) și Calderon et al. (2002) au ajuns la concluzia că opțiunea de a 
utiliza un anumit filtru nu este crucială pentru rezultatele lor.  

După cum am arătat deja, există numeroase metode empirice de măsurare a 
componentei ciclice la nivelul ciclurilor de afaceri. Urmând metodologia Comisiei 
Europene, în lucrarea de față vom utiliza metoda de estimare a trendului ciclurilor 
de afaceri HP, cu parametrul λ 100, care este valoarea potrivită pentru seriile 
de date macroeconomice anuale.  

Acest filtru este un filtru univariat foarte des utilizat în literatura de 
specialitate pentru descompunerea seriilor de timp ( ) în cele două 
componenente, trend ( ) și componenta ciclică ( ). Trendul este extras pe baza 
minimizării funcției: 

 
min ∑ c 	 λ∑ y y y y ,                     (1)  

unde 
T reprezintă numărul total de observații; 

∑ c  reprezintă suma deviațiilor la pătrat  ∑ y y ; 
∑ y y y y  reprezintă suma fluctuațiilor în trend; 
λ reprezintă un parametru care penalizează fluctuațiile în seriile de trend.   
 
Rezultatele aplicării filtrului HP asupra seriilor de date a indicatorului PIB 

sunt prezentate în imaginile de mai jos: 
 
 
 
 



Sincronizarea ciclurilor de afaceri la nivelul Uniunii Europene: deziderat sau realitate? 
	

33
	

33

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Cristina-Flavia Tatomir, Oana Cristina Popovici 
	
34 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Sincronizarea ciclurilor de afaceri la nivelul Uniunii Europene: deziderat sau realitate? 
	

35
	

35

 
 

 
 

 
 

 
 
La fel de diversificate sunt și modalitățile de măsurare a gradului de 

sincronizare a ciclurilor de afaceri. Majoritatea studiilor utilizează coeficienți de 
corelație simplă (Pearson), dar există și alte instrumente sugerate în literatură, 
precum corelația dinamică, corelațiile ajustate pe etape și indicele de concordanță 
a lui Harding și Pagan (2006).    

Ca modalitate de măsurare a gradului de sincronizare la nivelul ciclurilor de 
afaceri, vom utiliza coeficientul de corelație Pearson pentru perioada 1999-2011. 
Coeficientul Pearson poate lua valori între -1 și 1, o valoare negativă/ pozitivă 
indicând o corelație negativă/pozitivă între variabilele considerate.   
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În tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele obținute prin ordonarea 
descrescătoare a statelor membre ale UE în funcție de coeficientul Pearson:  

 
Tabelul 1 

Clasamentul statelor în funcție de gradul de sincronizare  
a ciclurilor de afaceri cu zona euro 

Nr.crt. Stat Coeficientul Pearson  Statutul țării 
1 Finlanda 0,986064 membru zona euro 
2 Franța 0,976970 membru zona euro 
3 Luxemburg 0,968133 membru zona euro 
4 Italia 0,967928 membru zona euro 
5 Danemarca 0,967498 non-zona euro (opt-out) 
6 Belgia 0,966232 membru zona euro 
7 Austria 0,961720 membru zona euro 
8 Lituania 0,932818 non-zona euro 
9 Letonia 0,931807 non-zona euro 
10 Estonia 0,927856 membru zona euro 
11 Cehia 0,921441 non-zona euro 
12 Olanda 0,918042 membru zona euro 
13 Slovenia 0,910291 membru zona euro 
14 Spania 0,895024 membru zona euro 
15 Irlanda 0,870857 membru zona euro 
16 Portugalia 0,868624 membru zona euro 
17 Marea Britanie 0,863905 non-zona euro (opt-out) 
18 Slovacia 0,852461 membru zona euro 
19 Bulgaria 0,847989 non-zona euro 
20 Suedia 0,847781 non-zona euro (derogare) 
21 Germania 0,847380 membru zona euro 
22 Cipru 0,825215 membru zona euro 
23 România 0,815232 non-zona euro 
24 Ungaria 0,786525 non-zona euro 
25 Grecia 0,634186 membru zona euro 
26 Malta 0,566897 membru zona euro 
27 Polonia 0,399708 non-zona euro 

Sursa: calculele autorilor. 
 
Cel mai ridicat nivel de sincronizare a ciclurilor de afaceri cu zona euro este 

atins de Finlanda și Franța, cu valori ale coeficientului Pearson de peste 0,97, în 
timp ce Polonia este de departe țara cu cel mai puțin sincronizat ciclu de afaceri, 
cu un coeficient sub 0,4.  

În ceea ce privește statele din zona euro, Grecia și Malta sunt singurele țări 
care prezintă o valoare a coeficientului destul de mică (sub 0,65), restul statelor 
înregistrând valori ridicate, de peste 0,8, având deci cicluri de afaceri strâns 
corelate cu ciclul de afaceri din zona euro. 
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Dintre NSM ale UE care sunt în momentul de față pe drumul spre moneda 
unică, Lituania, Letonia și Cehia prezintă cicluri de afaceri puternic corelate cu cel 
din zona euro, având în vedere valorile foarte ridicate ale coeficientului Pearson 
(peste 0,9). Valorile coeficientului sunt ridicate și în cazul Bulgariei, României și 
Ungariei, Polonia fiind singura țară din acest grup care se detașează semnificativ, 
ocupând ultimul loc în clasament. 

Din cele trei state care beneficiază de clauza de opt-out sau derogare de la 
adoptarea monedei unice, Danemarca are cel mai sincronizat ciclu de afaceri cu 
cel din zona euro, fiind pe locul 5 în clasament, în timp ce Marea Britanie și 
Suedia se regăsesc în a doua jumătate a clasamentului.    

 
Concluzii 
 
Rezultatele obținute în lucrarea de față subliniază încă o dată discrepanțele 

între statele membre ale UE în ceea ce privește sincronizarea ciclurilor de afaceri. 
La nivelul zonei euro, Grecia și Malta prezintă cele mai slabe corelații cu ciclul de 
afaceri al acestei zone, punând presiune pe optimalitatea zonei monetare. 
Interesant este faptul că gradul de divergență al acestor două țări este mult mai 
mare decât al statelor europene care nu fac parte încă din zona euro, cu excepția 
Poloniei. La polul opus, Finlanda și Franța se identifică cu ciclul de afaceri al 
zonei euro. Din grupul statelor care sunt pe drumul de a intra în zona euro, 
Polonia, Ungaria și România prezintă cele mai slabe corelații cu ciclul de afaceri 
din această zonă, fiind cele mai puțin pregătite să facă parte din zona euro. 
Decalajele semnificative înregistrate la nivelul statelor membre ale UE 
periclitează viitorul uniunii monetare, și așa slăbită de turbulențele economice și 
financiare din ultimii patru ani.  
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