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The structure of the national economy is the main factor in the 
economic development of the national labour productivity and the external 
competitiveness, and at the same time it influences the labour force migration 
phenomenon which has long term negative consequences on the countries 
void of this force. The ex-communist countries should accelerate systemic 
transformation within the economy and stimulate the growth of the national 
economy competitiveness by supporting the investment process, investments 
being at the same time the only viable solution for inflation and current 
account cutting down. All these imply keeping the monetary policy, currency 
flow and financial autonomy and even the promotion of significant budgetary 
deficits (above 3% of GDP), deficits which can be determined by the 
transformations within the economy. So, it is highly recommended that the 
Stability and Growth Pact should be modified so that the budgetary deficit be 
analyzed through the effect produced by the general level of prices in a 
national economy (qualitative versus quantitative analysis). 
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Disparităţile de dezvoltare economică ce există între statele din zona euro şi 
ţările central- şi est-europene se datorează divergenţelor structurale şi implică o 
slabă corelare a şocurilor economice, iar în astfel de condiţii adoptarea monedei 
unice europene nu este benefică pentru fostele state comuniste, care s-ar expune 
astfel, pe de o parte, riscului producerii şocurilor asimetrice, iar pe de altă parte, 
riscului încetinirii atât a ritmului de creştere economică cât şi a ritmului de 
continuare a transformărilor sistemice. Cu alte cuvinte, aderarea la UEM necesită, 
pe lângă îndeplinirea criteriilor de convergenţă noiminală (numite şi condiţii 
formale de aderare) şi asigurarea, într-o măsură cât mai mare posibilă, a 
convergenţei reale (ce implică condiţiile infomale ale aderării). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Deoarece se consideră că, pe măsură ce creşte gradul de integrare economică, 

scade frecvenţa şocurilor asimetrice, iar ciclurile de afaceri dintre ţări devin mai 
sincronizate ¼1½, putem aprecia corelarea ciclurilor de afaceri şi simetria şocurilor 
luând în considerare: 
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1. nivelul de integrare a comerţului ţărilor aflate în tranziţie în comerţul UE 
calculat la nivel de ţară ca raport între comerţul intracomunitar cu bunuri şi total comerţ 
extern cu bunuri; 

2. nivelul de asemănare dintre structura fiecărei economii naţionale şi cea a 
zonei euro determinat ca abaterea absolută faţă de zona euro a contribuţiei 
principalelor activităţi la realizarea Valorii Adăugate Brute (VAB); 

3. gradul de dezvoltare economică relevat de PIB pe cap de locuitor.  
În acest scop vom face o analiză a oportunităţii aderării ţărilor aflate în tranziţie – 

Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi 
Ungaria – la Uniunea Monetară Europeană utilizând criteriile menţionate anterior, 
acestea reprezentând doar cîteva dintre criteriile circumscrise teoriei zonelor monetare 
optime. Am inclus în acest demers şi Slovenia, chiar dacă ea s-a alăturat deja zonei 
euro, la 1 ianuarie 2007, pentru a o folosi ca bază de comparaţie.  

În subsidiar, ne propunem să stabilim prin compararea rezultatelor obţinute o 
ierarhie a celor zece ţări sub aspectul oportunităţii adoptării monedei unice europene.  

Metodologia de lucru propusă este următoarea: pe măsură ce vom analiza 
criteriile de optimalitate monetară, vom acorda ţărilor puncte de la 1 la 10, astfel încât, 
punctajul final cel mai mic să indice ţara cea mai potrivită să adopte moneda unică 
europeană, iar punctajul cel mai mare să permită identificarea ţării cu cel mai redus 
grad de optimalitate monetară în raport cu UEM (alcătuită din 12 ţări).  

De asemenea, vom analiza relaţia dintre ponderea pe care o are agricultura la 
realizarea VAB şi gradul de dezvoltare a economiei naţionale. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Analiza comerţului extern, intra- şi extracomunitar pentru anul 2006, 

prezentată în tabelul 1, evidenţiază faptul că ţările ex-comuniste, au un comerţ 
extern orientat preponderent spre UE, comerţul intracomunitar deţinând ponderi 
din comerţul extern al acestor ţări cuprinse între 60,95% (nivelul minim fiind 
înregistrat de Bulgaria) şi 83,06% (nivelul maxim fiind consemnat de Cehia).  

Trebuie precizat că fostele state socialiste care au aderat la UE sunt mai 
dependente de piaţa unică europeană decât o parte din ceilalţi membri ai Uniunii, 
care înregistrează ponderi mai mici ale exporturilor şi importurilor în şi din spaţiul 
comunitar, cum ar fi Italia, cu 60,38%, respectiv 56,89%, Marea Britanie, cu 
62,93%, respectiv 57,73%, sau Grecia cu 63,76% din exporturi şi 57,14% din 
importuri. Analiza datelor statistice mai evidenţiază că ţările ex-comuniste sunt cel 
mai puternic legate de economia germană, de unde provin preponderent achiziţiile 
intracomunitare. De asemenea, cinci dintre cele zece ţări analizate au ca principlă 
destinaţie a exporturilor intracomunitare Germania, însă şi în cazul celorlalte ţări, şi 
anume Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania şi România, Germania rămâne o 
destinaţie importantă. Raportarea economiilor în tranziţie la economia germană 
este relevantă din perspectiva trecerii la moneda unică europeană, deoarece PIB-ul 
Germaniei reprezintă 20% din PIB-ul total al celor 27 de membrii ai UE (în 2006, 
Germania avea un PIB de 2 309,1 miliarde de euro, iar UE 27, de 11 536,2 
miliarde) şi peste 27% din PIB-ul zonei euro, iar un comerţ integrat cu cel al 
Germaniei înseamnă şi o mai strânsă sincronizare a ciclurilor de afaceri şi a 
şocurilor economice. 
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Tabelul 1 
Gradul de integrare a comerţului cu bunuri desfăşurat de ţările aflate în tranziţie  în 

comerţul cu bunuri al UE, în anul 2006 

Exportul de bunuri
Intra-UE 27 

Importul de bunuri
Intra-UE 27 

Ponderea 
comerţului 

intracomunitar cu 
bunuri 

Irearhizare după 
integrarea 

comerţului cu 
bunuri Ţara 

% din total 
exporturi 

% din total 
importuri 

% din total comerţ 
extern Puncte 

Cehia 85,57 80,50 83,06 1 

Slovacia 86,91 75,70 81,03 2 

Polonia 78,96 73,00 75,78 3 

Letonia 72,45 76,52 75,11 4 

Ungaria 79,21 70,22 74,63 5 

Slovenia 68,52 77,81 73,25 6 

Estonia 66,05 74,10 70,75 7 

România 70,29 63,36 66,05 8 

Lituania 63,62 62,73 63,11 9 

Bulgaria 60,68 61,15 60,95 10 
 

Cu toate acestea, economiile emergente la care ne referim nu au ciclurile de 
afaceri corelate suficient cu zona euro, de unde şi caracterul specific al şocurilor 
economice. Rezultatele obţinute în urma comparării contribuţiei principalelor 
activităţi la realizarea valorii adăugate brute (VAB) în ţările aflate în tranziţie din 
UEM, prezentate în tabelul 2, evidenţiază faptul că Letonia, Ungaria şi Estonia au 
economii asemănătoare structural cu economia zonei euro, sectorul serviciilor fiind 
bine dezvoltat, ceea ce reduce riscul producerii, în aceste ţări, a şocurilor asimetrice 
în raport cu zona euro. În Cehia, Slovenia şi Slovacia industria are o contribuţie 
mult mai mare la realizarea VAB decât în UEM, în vreme ce agricultura deţine un 
loc important în România şi Bulgaria, care se plasează, din acest motiv, pe ultimele 
locuri ale ierarhiei stabilitie în baza criteriului asemănării structurii economiei. Se 
remarcă faptul că economia României se distanţează cel mai mult de economia 
Uniunii Monetare Europene, având o contribuţie de cinci ori mai mare a 
agriculturii la VAB şi un aport modest al serviciilor: de aproape 55%, faţă de 
71,4% cât înregistrează economia zonei euro.  

Disparităţile de dezvoltare economică şi socială ce există între ţările aflate în 
tranziţie, precum şi între acestea şi UEM sunt evidenţiate de indicatorul sintetic 
PIB/locuitor (tabelul 3). În majoritatea ţărilor analizate, puterea de cumpărare este 
mică, situată sub 60% din nivelul înregistrat în zona euro, ceea ce denotă 
capacitatea financiară redusă de ajustare a şocurilor de cerere sau de ofertă la 
nivelul operatorilor economici, iar atragerea capitalurilor necesare, bunăoară, 
pentru reorientarea producţiei implică în aceste condiţii apelul la împrumuturi 
bancare costisitoare, care vor afecta competitivitatea prin preţ. Analiza acestui 



Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi 
 

434 
 

indicator oferă o imagine asupra nivelului scăzut de convergenţă reală privind 
economiile ex-comuniste şi cele din zona euro. 

Tabelul 2 
Contribuţia principalelor activităţi la realizarea Valorii Adăugate Brute (VAB) în ţările 

aflate în tranziţie din UEM, în anul 2005 

Agricultură 
vânătoare şi 

pescuit 

Industrie 
şi construcţii Servicii Total Ierarhizare 

Ţara 

% din 
VAB 

Abateri 
% 

% din 
VAB 

Abateri
% 

% din 
VAB 

Abateri 
% 

Abateri 
% 

Puncte 
 

Letonia 3,8 1,8 22,4 4,2 73,8 2,4 8,4 1 

Estonia 4,0 2,0 29,4 2,8 66,6 4,8 9,6 2 

Ungaria 3,7 1,7 30,2 3,6 66,1 5,3 10,6 3 

Polonia 4,8 2,8 30,6 4,0 64,6 6,8 13,6 4 

Slovacia 3,8 1,8 34,2 7,6 62,0 9,4 18,8 5 

Slovenia 3,1 1,1 35,4 8,8 61,5 9,9 19,8 6 

Lituania 5,7 3,7 33,5 6,9 60,8 10,6 21,2 7 

Bulgaria 9,3 7,3 30,3 3,7 60,4 11,0 22,0 8 

Cehia 3,0 1,0 37,7 11,1 59,3 12,1 24,2 9 

România 10,1 8,1 35,0 8,4 54,9 16,5 33,0 10 

Zona euro 12 2,0 0,0 26,6 0,0 71,4 0,0   
 

Tabelul 3 
PIB pe cap de locuitor în ţările aflate în tranziţie şi în UEM, în anul 2005 

PIB pe cap de locuitor Ierarhizare 
Ţara 

PPS % Puncte 

Slovenia 18,700 74,8 1 

Cehia 17,100 68,4 2 

Ungaria 14,300 57,2 3 

Estonia 13,400 53,6 4 

Slovacia 12,900 51,6 5 

Lituania 12,200 48,8 6 

Polonia 11,700 46,8 7 

Letonia 11,000 44,0 8 

România 8,100 32,4 9 

Bulgaria 7,500 30,0 10 

Zona euro 25,000 100 – 
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Determinarea nivelului de oportunitate al aderării la zona euro în funcţie de 
cele trei criterii analizate (tabelul 4) permite împărţirea statelor analizate în două 
grupuri, unul ce include state caracterizate printr-un grad mai mare de convergenţă 
reală în raport cu UEM, e vorba de Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Estonia şi 
Letonia, al doilea, format din Lituania, România şi Bulgaria, ţări cu o redusă 
convergenţă reală, la graniţa dintre cele două grupuri situându-se Polonia. 

Tabelul 4 
Nivelul de oportunitate al aderării la UEM  

Irearhizare după 
integrarea 
comerţului 

Irearhizare 
după 

convergenţa 
structurală 

Irearhizare 
după 

PIB / locuitor 

Nivelul de 
oportunitate 
al aderării la 

UEM 
Ţara 

Puncte Puncte Puncte Punctaj final 

Irearhizare 
după nivelul de 
oportunitate al 

aderării la 
UEM 

Ungaria 5 3 3 11 1 
Cehia 1 9 2 12 2 

Slovacia 2 5 5 12 3 
Slovenia 6 6 1 13 4 
Estonia 7 2 4 13 5 
Letonia 4 1 8 13 6 
Polonia 3 4 7 14 7 
Lituania 9 7 6 22 8 
România 8 10 9 27 9 
Bulgaria 10 8 10 28 10 

CONCLUZII 
Nivelul PIB-ului/locuitor este influenţat de o serie de factori precum 

structura economiei naţionale – astfel, contribuţia mare pe care o are 
agricultura la realizarea VAB în România, de 10,1%, în Bulgaria, de 9,3%, şi în 
Lituania, de 5,7%, conduce la un nivel scăzut al PIB/locuitor, aceste ţări fiind 
ultimele 3 din cele 10 ţări analizate, după oportunitatea aderării la zona euro, în 
vreme ce aportul  mare al serviciilor la realizarea VAB consemnat în Estonia şi 
Ungaria, de 66,6%, respectiv 66,1%, conduce la niveluri mai ridicate ale 
PIB/locuitor –, distribuţia populaţiei ocupate pe principalele ramuri ale 
economiei sau distribuţia populaţiei pe medii (rural sau urban), productivitatea 
înregistrată la nivel de ramură economică. Pe de altă parte, nivelul înregistrat 
de PIB/locuitor influenţează o serie de aspecte ale economiei reale sau 
nominale precum: asigurarea stabilităţii preţurilor, gradul de intermediere 
financiară, procesul de economisire şi cel investiţional, precum şi nivelul 
consumului, atragerea capitalurilor străine, importul de tehnologie ce poate 
conduce la creşterea productivităţii, capacitatea de a finanţa cheltuielile de 
cercetare-dezvoltare, migraţia forţei de muncă, inclusiv exodul de inteligenţă, 
nivelul corupţiei, ca factor ce grevează asupra bunei funcţionări a mecanismului 
pieţei, capacitatea de absorbţie a fondurilor europene, durata procesului de 
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“prindere din urmă” (catching-up). Prin urmare, pentru economiile emergente, 
nivelul de dezvoltare economică relevat de PIB/locuitor este important pentru a 
stabili gradul de optimalitate monetară al acestora în raport cu zona euro    

Ţările ex-comuniste trebuie să accelereze transformările sistemice ce au loc 
în economie, să acţioneze în direcţia creşterii competitivităţii economiei naţionale, 
susţinând procesul investiţional, investiţiile fiind totodată unica soluţie viabilă 
pentru reducerea inflaţiei şi a deficitului de cont curent. Toate acestea impun 
păstrarea autonomiei politicilor monetare, valutare şi financiare şi chiar 
promovarea unor deficite bugetare semnificative (de peste 3% din PIB), deficite 
care pot fi cerute de mutaţiile care au loc în economie. În acest context, este 
necesar ca Pactul de Stabilitate şi Creştere să fie modificat în sensul analizării 
deficitului bugetar prin prisma efectului exercitat asupra nivelului general al 
preţurilor dintr-o economie naţională (analiză calitativă versus analiză cantitativă).  

Deficitele bugetare mari nu au neapărat efecte inflaţioniste – importante 
fiind modul de finanţare a acestora, destinaţia dată cheltuielilor bugetare, calitatea 
politicilor salariale din domeniul instituţiilor bugetare – (bunăoară, în perioada 
2002-2005, SUA a înregistrat deficite cuprinse între 3,7% şi 4,6% din PIB şi o rată 
a inflaţiei situată în intervalul 1,6% - 3,4% , Japonia a avut deficite cuprinse între 
4,8% la 7,9% şi dezinflaţie, Polonia a consemnat deficite cuprinse între 3,2% şi 
6,3% şi o rată a inflaţiei situată în intervalul 0,7% - 3,6%), după cum bugetele 
echilibrate sau excedentele bugetare nu garantează un nivel redus al inflaţiei (în 
anul 2006, Estonia a avut un excedent bugetar de 3,8% din PIB şi o rată a inflaţiei 
de 4,4%, iar Bulgaria, un excedent de 3,3% şi o rată a inflaţiei de 7,4%.).  
 
[1] Aceasta aserţiune este cunoscută sub numele de "punctul de vedere al Comisiei 
Europene", ce a fost formulat la începutul anilor '90 şi susţinut apoi de Frankel şi A.K. Rose 
(1998), de H.A. Hallett şi L. Piscitelli (2001), dar şi combătut, însă cu argumente 
contestabile, de către Paul Krugman (1993) 
(tab. 1) Prelucrare după Eurostat, External and intra-European Union trade, Monthly 
statistics– Issue number 10/2007, Eurostat Statistical Books, 2007, pp. 246-515; Eurostat, 
EU economic data pocketbook, 1-2007, pp. 10-11 
(tab. 2) Prelucrare după: Eurostat, Europes in figures. Eurostat yearbook 2006-07, 
Luxemburg, 2007, p. 157; INS, Economia mondială în cifre, p. 34, www.insse.ro.(Pentru 
Slovenia şi Ungaria datele sunt aferente anului 2002.)  
(tab. 3) Prelucrare după Eurostat, Europes in figures. Eurostat yearbook 2006-07, 
Luxemburg 2007, p. 152. 
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