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Abstract 

The aim of this paper is to analyze whether the Euro zone is an optimal currency area. 

The analysis takes into consideration the existing literature and the empirical data for several 

criteria of the optimum currency area theory. Since the introduction of the euro there have 

been significant advancements in fulfilling some of the criteria, but there is still a need of 

further progress in terms of wage flexibility, fiscal and political integration. The final 

conclusion is that Euro zone is not an optimum currency area. 
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1. Introducere 

 

Teoria zonelor monetare optime, prezentat� pentru prima oar� de Mundell (1961), a 
devenit cunoscut� în principal datorit� analizelor costurilor �i beneficiilor integr�rii monetare. 
Astfel, teoria are la baz� ideea c� avantajele particip�rii într-o uniune monetar� depind de 
gradul în care ��rile din acea uniune formeaz� o zon� monetar� optim�.  

Proiectul de înf�ptuire a Uniunii Monetare Europene a stimulat interesul în cercet�rile 
teoretice �i empirice asupra zonelor monetare optime �i se consider� c� acestea din urm� au 
contribuit la fundamentarea cre�rii monedei unice europene. 

Robert A. Mundell, profesor la Universitatea Columbia din New York, este fondatorul 
teoriei zonelor monetare optime �i supranumit p�rintele intelectual al monedei euro. În anul 
1999 a fost laureat al premiului Nobel pentru economie datorit� realiz�rilor în domeniul 
analizei politicii monetare �i fiscale în cazul diferitelor regimuri valutare �i analizei zonelor 
monetare optime. 

Lucrarea sa asupra zonelor monetare optime a inspirat genera�ii de cercet�tori �i, 
astfel, ideile sale au fost dezvoltate, structurate �i formalizate, creând o vast� literatur� în acest 
domeniu.1 Primii care au adus dezvolt�ri conceptului creat de Mundell au fost Ronald 
Mckinnon (1963) �i Peter Kenen (1969). 

 
2. Criteriile zonei monetare optime 

 
Rezultatele cercet�rilor asupra teoriei zonelor monetare optime s-au concretizat în 

elaborarea a trei criterii economice clasice �i a altor trei criterii adi�ionale de natur� politic�. 
Primul criteriu de natur� economic� a fost propus de Robert Mundell în momentul 

formul�rii no�iunii de zon� monetar� optim�. Acesta a descris conceptul ca fiind spa�iul în 
care factorii de produc�ie �i, în primul rând, for�a de munc� sunt perfect mobili. Zona optim� 
de circula�ie a unei monede se define�te, a�adar, prin raportare la criteriul economic al 
gradului de mobilitate (intern� �i extern�) a factorilor de produc�ie, nu în func�ie de criteriul 
                                                           
1 Cerna Silviu, Teoria zonelor monetare optime, Editura Universit��ii de Vest, Timi�oara, 2006, p.19 



politic al teritoriului statelor constituite ca subiecte de drept interna�ional ori de alte repere 
geografice.2  

Analiza efectuat� de Mundell, de�i reprezint� o remarcabil� realizare, a constituit �i 
subiectul criticilor. 

Primul aspect criticat îl reprezint� defini�ia dat� de Mundell regiunii, care nu este nici 
geografic�, nici politic�. Peter Kenen atrage aten�ia asupra faptului c� “perfecta mobilitate a 
for�ei de munc� inter-regional� necesit� o perfect� mobilitate ocupa�ional�. �i asta se întâmpl� 
atunci când for�a de munc� este omogen�”3. Îns� for�a de munc� nu este atât de omogen� încât 
s� se poat� vorbi de perfecta mobilitate sau s� se disting� o regiune în care for�a de munc� 
este perfect mobil�, decât dac� aceasta este o regiune ce produce un singur tip de produs. 

McKinnon analizeaz� de asemenea conceptul de mobilitate a for�ei de munc�. El arat� 
faptul c� dac� fiecare regiune are o industrie specializat�, poate fi dificil de distins între 
mobilitatea geografic� redus� �i mobilitatea inter-industrial� a for�ei de munc�. 

În opinia lui Herbert Grubel4, defini�ia regiunii dat� de Mundell este inaplicabil� la 
problemele lumii reale, deoarece nu �ine cont de diferitele grade de mobilitate a for�ei de 
munc�. Autorul consider� c� defini�ia regiunilor drept “arii în care exist� mobilitatea for�ei de 
munc�, dar între care exist� o imobilitate a factorului” este prea general� �i are o aplicabilitate 
practic� redus�.    

O alt� critic� vine din partea lui Herbert Giersch5, care argumenteaz� c� defini�ia lui 
Mundell dat� conceptului de mobilitate a for�ei de munc� implic� faptul ca, pe termen lung, 
întreaga lume s� devin� o zon� monetar� optim�. Din moment ce mobilitatea este func�ie de 
timp �i cre�te foarte mult  odat� cu trecerea timpului, concluzia logic� ar fi c�, pe termen lung, 
zona monetar� optim� va fi întreaga lume. Tot Giersch scoate în eviden�� situa�ia în care 
migrarea poate fi cel mai r�u r�spuns la ajustarea balan�ei de pl��i, din moment ce migrarea 
este ireversibil�. 

Max Corden6 se arat� sceptic în privin�a importan�ei mobilit��ii for�ei de munc� în 
ajustarea la �ocurile asimetrice. El argumenteaz� c� mecanismul de ajustare implic� faptul c� 
��rile prezint� asem�n�ri în ceea ce prive�te nivelul salariilor. 

James Ingram7 subliniaz� faptul c�, în definirea regiunilor, Mundell pune accentul pe 
mobilitatea for�ei de munc� �i nu a capitalului. Totodat�, consider� c� analiza lui Mundell 
pentru mai multe regiuni duce la concluzia: când o regiune se confrunt� cu �omaj, alte regiuni 
vor trebui s� accepte infla�ia pentru a reduce �omajul. Astfel, se a�teapt� grade diferite de 
infla�ie în regiuni. Dovezile empirice nu sus�in aceast� concluzie. 

De asemenea, au ap�rut �i opinii sceptice cu privire la probabilitatea ca ajustarea 
cursului de schimb la �ocuri asimetrice s� constituie cea mai ieftin� modalitate de ajustare în 
cazul pre�urilor rigide, mobilit��ii sc�zute a for�ei de munc� �i lipsei transferurilor fiscale. 

                                                           
2 Cerna Silviu, op.cit., p.26 
3 Kenen Peter, The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View, University of Chicago Press, 1969, la 
http://ideas.repec.org/ a/eee/inecon/v1y1971i1p127-131.html [Accesat 5.04.2010] 
4 Grubel Herbert, The Theory of Optimum Currency Areas, Canadian Journal of Economics, 1970, la 
http://www.jstor.org/ pss/133681 [Accesat 10.12.2009] 
5Giersch Herbert, On the Desirable Degree of Flexibility of Exchange Rates, Weltwirtschaftliches Archiv, 1973, 
la http://econpapers.repec.org/article/sprweltar/v_3a109_3ay_3a1973_3ai_3a2_3ap_3a191-213.htm [Accesat 
21.12.2009] 
6 Corden Max, The Adjustment Problem in Krause and Salant, European Monetary Unification and its Meaning 

for the United States, Washington, 1973, la http://ideas.repec.org/a/eee/inecon/v5y1975i1p106-106.html 
[Accesat 21.12.2009] 
7
 Ingram James, "Comment: The Currency Area Problem." in Mundel and Swoboda, Monetary Problems in the 

International Economy, University of Chicago Press, 1969, la http://ideas.repec.org/a/eee/inecon/v1y19 
71i1p127-131.html [Accesat 5.04.2010] 



În ciuda numeroaselor critici men�ionate anterior, argumentul de baz� al lui Mundell a 
supravie�uit. În prezent, mobilitatea for�ei de munc� este v�zut� drept un criteriu de definire a 
zonei monetare optime. 

Din acest prim criteriu al mobilit��ii factorilor de produc�ie, deriv� alte dou� criterii: 
gradul de flexibilitate a salariilor �i pre�urilor �i libera mi�care a capitalurilor.  

 Flexibilitatea salariilor �i a pre�urilor este foarte important� deoarece lipsa acestei 
condi�ii face ca singurul mecanism de ajustare r�mas s� fie varia�ia cursului de schimb real, 
ceea ce impune varia�ia cursului nominal. În acest caz, pierderea controlului direct asupra 
instrumentului ratei de schimb nominale reprezint� un cost. 

În 1962, James Ingram a precizat c� integrarea financiar� poate reduce necesitatea 
ajust�rilor cursului de schimb. Prin prisma acestui criteriu, o zon� monetar� optim� apare, 
a�adar, ca o zon� total integrat� din punct de vedere financiar, în care exist� posibilitatea 
finan��rii eventualelor deficite private �i publice f�r� nici un fel de presiuni asupra cursurilor 
de schimb sau asupra ratelor dobânzii.8 

Al doilea mare criteriu de definire a optimalit��ii unei zone este gradul de diversificare 
a produc�iei, introdus de c�tre Peter Kennen. Esen�a acestuia const� în faptul c� ��rile membre 
ale unei zone monetare trebuie s� aib� o produc�ie cât mai diversificat� pentru ca �ocurile 
determinate de modificarea cererii s� fie ori simetrice, ori s� aib� efecte foarte mici care s� nu 
necesite ajust�ri frecvente ale ratei de schimb. În consecin��, ��rile care sunt cel mai expuse 
riscului de a fi afectate de �ocuri severe sunt cele specializate într-o gam� îngust� de produse. 
Sc�derea cererii pentru bunurile exportate de acestea le afecteaz� numai pe ele, provocând 
astfel un �oc asimetric. În mod contrar, ��rile cu produc�ie diversificat� vor fi pu�in afectate de 
�ocuri negative asupra unui anumit produs, deoarece propor�ia acestuia în totalul produc�iei 
este redus�. 

  Criteriul diversific�rii produc�iei reprezint� o aplica�ie a principiului diviz�rii 
riscului, care este un principiu fundamental în materie de asigur�ri.9 Riscul în acest caz este 
dat de fluctua�iile activit��ii economice �i poate fi diminuat prin realizarea produc�iei într-un 
num�r mai mare de ramuri �i sectoare. În concluzie, ��rilor cu un grad mai sc�zut de 
diversificare a produc�iei li se recomand� adoptarea unui regim de cursuri flexibile, iar celor 
cu produc�ie diversificat�, participarea  la o zon� monetar�. 

Profesorul Ronald Mckinnon a propus al treilea criteriu economic, �i anume, gradul de 
deschidere a economiei. Conform acestuia, ��rile care sunt mai deschise unele spre altele pot 
forma o uniune monetar� deoarece renun�area la cursul de schimb în calitate de instrument de 
reglare a �ocurilor asimetrice nu provoac� mari pierderi. Gradul de deschidere a economiei se 
cuantific� prin ponderea pe care o au în produsul intern brut exporturile �i importurile de 
bunuri �i servicii. 

Mckinnon a fost cel care a dat prima defini�ie clar� �i explicit� no�iunii de zon� 
monetar� optim�, considerând c� aceasta reprezint�: „o zon� monetar� în care o moned� unic� 
�i un curs valutar flexibil constituie cea mai bun� solu�ie pentru atingerea a trei obiective 
importante: ocupare deplin�, echilibrul balan�ei de pl��i �i stabilitatea pre�urilor interne.”10 

Al�turi de aceste criterii enun�ate de Mundell, Kenen �i McKinnon am identificat în 
literatur� alte criterii ce sunt luate în calcul atunci când se judec� optimalitatea unei zone 
monetare, precum diferen�ialul de infla�ie �i simetria �ocurilor. 

Dezechilibrele externe pot ap�rea din diferen�ele durabile între ratele de infla�ie ale 
��rilor, rezultate din: dezvolt�ri structurale, pia�a for�ei de munc�, politicile economice �i 
preferin�ele sociale. În 1971, Fleming preciza c� atunci când ratele infla�iei din anumite ��ri 

                                                           
8 Cerna Silviu, Teoria zonelor monetare optime, Editura Universit��ii de Vest, Timi�oara, 2006, p.32 
9 Cerna Silviu, op.cit., p.33 
10 Mckinon R.I., Optimum Currency Area, American Economic Review, 53, 1963, p.717, citat dup� coord. Cerna 
Silviu, Economie monetar� �i financiar� interna�ional�, Editura Universit��ii de Vest, Timi�oara, 2005, p.120 



sunt sc�zute �i apropiate pe un interval de timp îndelungat, se favorizeaz� echilibrarea 
contului curent, reducând astfel nevoia ajust�rilor în ceea ce prive�te rata de schimb 
nominal�.11  

Criteriilor de natur� economic� li se al�tur� cele privind aspectele politice, care 
vizeaz� în principal identificarea probabilit��ilor ca state diferite s�-�i ofere ajutor reciproc 
atunci când se confrunt� cu �ocuri asimetrice. Criteriile politice se refer� la mecanismul de 
transferuri fiscale, omogenitatea preferin�elor �i solidaritatea ��rilor.  

Integrarea fiscal� manifestat� prin transferurile fiscale presupune ca ��rile s� accepte 
compensarea dintre ele pentru �ocuri negative. Acest tip de transferuri func�ioneaz� asemenea 
unor asigur�ri comune împotriva �ocurilor deoarece, adesea, �ara care ofer� ajutor unei alte 
��ri poate avea nevoie de ajutorul acesteia în viitor. 

Logica acestui criteriu presupune existen�a unui sistem care s� permit� fondurilor s� 
fie transferate de la o �ar� dintr-o zon� monetar� în alta, în cazul unui �oc advers. Înlocuie�te 
nevoia ajust�rii ratelor de schimb nominale în vederea compens�rii �ocului prin oferirea 
regiunii aflate în recesiune de fonduri de la regiunile care nu sunt afectate. Un astfel de sistem 
face necesar� existen�a unei institu�ii suprana�ionale care s� coordoneze eforturile, deziderat 
ce poate fi realizat în condi�iile unui nivel ridicat de integrare politic� �i a voin�ei de a ajuta 
regiunile afectate dintr-o zona monetar� optim�. 

 Omogenitatea preferin�elor indic� faptul c� ��rile membre ale unei uniuni monetare 
trebuie s� realizeze un acord cu privire la modul de solu�ionare a �ocurilor. Acest criteriu este 
necesar deoarece sunt mai multe c�i de abordare a unei anumite probleme economice. 
Partenerii unei zone monetare optime trebuie s� fie de acord cu politica economic�, precum a 
alege s� �inteasc� infla�ia sau �omajul sau s� favorizeze exportatorii sau importatorii. Dac� 
statele membre ale zonei monetare nu împ�rt��esc acelea�i preferin�e privind asemenea 
în�elegeri, fiecare va dori ca banca central� comun� s� urm�reasc� diverse politici. Un r�spuns 
de acord comun la problemele economice, bazat pe ideologii similare va fi necesar pentru ca 
zona monetar� optim� s� nu fie distrus� de preferin�e competitive. 

Ultimul criteriu, solidaritatea, îndeamn� ca atunci când politica monetar� comun� 
stârne�te conflicte de interes na�ional, ��rile membre ale zonei monetare s� accepte aceste 
costuri în numele viitorului comun.  

O condi�ie major� pentru integrarea monetar� o reprezint� voin�a politic� de integrare. 
Manifestarea �ocurilor asimetrice poate fi înso�it� de neîn�elegeri �i de interese 
na�ionale/regionale. Astfel, este important ca ��rile membre s� contribuie la bun�starea uniunii 
privit� ca un întreg �i s� nu lase na�ionalismul s� împiedice func�ionarea uniunii.   

Acest criteriu este cel mai greu de cuantificat, deoarece nu exist� o cale sigur� pentru a 
m�sura cât de mult cet��enii unei na�iuni accept� s� pun� mai presus interesul celorlal�i fa�� de 
al lor în numele interesului comun. 

Dup� cum se poate observa din prezentarea anterioar�, este destul de complex� 
cuantificarea �i compararea diferitelor criterii ale zonei monetare optime �i nu exist� înc� un 
test de scoring care s� duc� la o evaluare final�. În momentul introducerii monedei unice, 
teoria zonei monetare optime nu a putut oferi o orientare clar� �i o viziune asupra 
implica�iilor. Astfel, în mod surprinz�tor, criteriile de convergen�� men�ionate în Tratatul de 
la Maastricht nu sunt în leg�tur� cu principiile teorie zonei monetare optime. 

 Zona monetar� optim� poate fi abordat� �i într-o formul� mai simplificat� ca fiind 
„acea zon� pentru care costul renun��rii la rate de schimb flexibile sau la op�iunea de 
realiniere este mai sc�zut decât beneficiile unei monede unice.”12 Din aceast� defini�ie rezult� 

                                                           
11 Mongelli Francesco Paolo, European economic and monetary integration and the optimum currency area 

theory, 2008, la http://ec.europa.eu/economyfinance/publications/publication 12081_en.pdf [Accesat 5.04.2010] 
12 Pelkmans Jacques, Integrare European�. Modele �i Analiz� economic�, Ed.a II-a, Editura Institutul European 
din România, Bucure�ti, 2003, p.343 



un alt mod de abordare a spa�iului monetar optim �i anume analiza acestuia din perspectiva 
costurilor �i a beneficiilor pentru ��rile participante. 

Profesorul Silviu Cerna a identificat drept principale avantaje ale constituirii unei zone 
monetare optime urm�toarele aspecte: (1) reducerea cheltuielilor de tranzac�ionare, de 
informare �i de conversie a unei monede în alta, (2) simplificarea contabilit��ii �i a gestiunii 
financiare a firmelor, (3) consolidarea pie�ei unice, (4) reducerea incertitudinii generate de 
volatilitatea cursurilor de schimb, (5) cre�terea eficien�ei, (6) înt�rirea monedelor �i (7) 
ob�inerea unor câ�tiguri din gestionarea comun� a rezervelor valutare. Întregirea analizei 
presupune �i cuantificarea costurilor determinate de apartenen�a la o uniune monetar�, �i 
anume: (1) dispari�ia cursului de schimb ca instrument de politic� economic�, (2) pierderea 
autonomiei politicii monetare, (3) costuri legate de trecerea la noua moned�.  

O �ar� care dore�te s� se al�ture unei zone monetare trebuie s� cuantifice dezavantajele 
�i avantajele descrise anterior. Aceast� analiz� difer� de la o �ar� la alta. Fiecare �ar� trebuie s� 
aib� în vedere m�rimea câ�tigurilor posibil a fi ob�inute din avantaje �i m�rimea pierderilor ca 
urmare a dezavantajelor reprezentate de politica monetar� unic� �i rata de schimb unic�. 

 
3. Aprecierea optimalit��ii zonei monetare euro 

 
Dup� prezentarea criteriilor ce definesc optimalitatea unei zone monetare putem s� 

ne întreb�m dac� Uniunea Monetar� European� constituie o zon� monetar� optim�. Cercet�ri 
în aceast� privin�� s-au realizat înc� de la lansarea SME din 1979, moment în care majoritatea 
valutelor din Comunitatea European� �i-au fixat ratele de schimb în func�ie de cursul central 
fa�� de ecu. 

Flexibilitatea for�ei de munc� este cuantificat� în general prin indicatorul rigidit��ii 
legisla�iei privind protec�ia muncii (EPL), politicile active eficiente de pe pia�a muncii ca 
procent în PIB, fiscalitatea muncii �i gradul de sindicalizare.13 Astfel, un indicator cât mai 
redus al rigidit��ii legisla�iei privind protec�ia muncii, cheltuielile mai ridicate pentru politicile 
active eficiente de pe pia�a muncii, fiscalitatea mai redus� �i un grad mai sc�zut de 
sindicalizare contribuie la o mobilitatea mai mare a for�ei de munc�. Cu toate acestea, trebuie 
avut în vedere faptul c� între indicatorii anterior men�iona�i pot exista interac�iuni puternice, 
în func�ie de sistemul existent în fiecare �ar�. 

Indicele compozit EPL reflect� aspecte legate de reglement�rile pie�ei muncii cu 
scopul de a putea face distinc�ie �i a putea compara între ��ri flexibile �i ��ri inflexibile.  

Analiza acestuia arat� faptul c� valorile sunt destul de ridicate în ��rile din zona euro 
pentru care sunt disponibile datele furnizate de Organiza�ia pentru Cooperare �i Dezvoltare 
Economic� la nivelul anului 2008. Cea mai mic� valoare se înregistreaz� în Irlanda (1,39), iar 
cea mai ridicat� în Luxemburg, media celor 14 ��ri analizate fiind de 2,59. Comparând cu 
situa�ia Statelor Unite ale Americii privind stricte�ea legisla�iei privind protec�ia muncii, se 
observ� un decalaj ridicat deoarece indicele înregistrat de acestea este de 0,85. 

                                                           
13 Darvas  Zsolt, Szapáry György, Euro Area Enlargement and Euro Adoption Strategies, European Economy, 
2008,  la http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication12093_en.pdf [Accesat 21.03.2010] 



 
Figura nr. 2.1. Indicatorul rigidit��ii legisla�iei privind protec�ia muncii în ��rile din zona 

euro  
Sursa: ***, OECD Indicators of Employment Protection, la http://www.oecd.org/document/ 

34/0,3343,en_2649_33927_40917154_1_1_1_1,00.html [Accesat 21.03.2010] 
 
Analiza celui de-al doilea indicator, exprimat ca pondere a cheltuielilor pentru 

politicile active pe pia�a muncii în PIB, arat� faptul c� acesta nu s-a modificat în mod similar 
în anul 2007 fa�� de anul 1999, în unele ��ri (Austria, Belgia) înregistrându-se o cre�tere, iar 
în altele (Germania, Irlanda) valorile diminuându-se puternic. Din graficul urm�tor se poate 
observa �i o diferen�� semnificativ� între ��rile analizate la nivelul anului 2007, cheltuielile 
cele mai ridicate înregistrându-se în Belgia (1,3% din PIB), iar cele mai reduse în Slovacia 
(0,22% din PIB). Privind în ansamblu, media este de peste 0,5%, mai ridicat� comparativ cu 
valoarea înregistrat� de Statele Unite ale Americii, de 0,13%. 

 
Figura nr. 2.2. Ponderea cheltuielilor pentru politicile active pe pia�a muncii în PIB în anul 

2007 comparativ cu anul 1999 
Sursa: ***, Labour Market Programmes (LMP), OECD, la http://www.olis.oecd.org/olis/ 

2008 doc.nsf/linkto/DELSA-ELSA-WD-SEM%282008%2910 [Accesat 21.03.2010] 
 
Referitor la fiscalitatea muncii, se poate observa din graficul urm�tor c� cele mai 

ridicate niveluri ale sarcinii fiscale a muncii s-au înregistrat în anul 2008 în Belgia (56%) �i 
Germania (52%), iar cele mai sc�zute în Irlanda (22,9%). Media ��rilor analizate arat� o 
valoare de 42,8% a poverii fiscale în totalul costurilor cu for�a de munc�, valoare mai mare 
fa�� de cea din Statele Unite ale Americii, de 30,1%. 



 
Figura nr. 2.3. Situa�ia sarcinii fiscale a muncii în ��rile din zona euro în anul 2008  
Sursa: ***, Taxing Wages 2007/2008: 2008 Edition, OECD, la http://www.oecd. 

org/document/6/0,3343,en_2649_34533_42714758_1_1_1_1,00.html [Accesat 10.03.2010] 
 
Ultimul indicator, referitor la gradul de sindicalizare, poate fi exprimat ca raport între 

apartenen�a la sindicate �i num�rul de angaja�i. În anul 2008, densitatea se prezint� astfel: 
 

Tabel nr. 2.1. Gradul de sindicalizare  
Peste 90% Finlanda 
80%-89% Belgia  
60%-69% Italia 
50%-59% Cipru, Luxemburg 
30%-39% Austria, Irlanda, Slovenia 
20%-29% Germania, Grecia, Olanda, Portugalia 
10%-19% Slovacia �i Spania 

 Sursa: ***, Trade union membership 2003–2008, la http://www.eurofound.europa. 
eu/eiro/studies/tn 0904019s/tn0904019s.htm#hd5 [Accesat 10.03.2010] 

 
Din tabelul anterior se poate observa c� nivelul gradului de sindicalizare difer� 

semnificativ între ��rile din zona euro, de la valori de peste 90% în Finlanda, la valori 
cuprinse între 10% �i 19% în Slovacia �i Spania. Un aspect pozitiv este acela c� majoritatea 
��rilor pentru care sunt disponibile date înregistreaz� procente de sub 50%. 

 Cu toate c� deplas�rile în interiorul Europei au fost facilitate de crearea Uniunii 
Europene, exist� numeroase bariere în calea mobilit��ii for�ei de munc�. Cele mai evidente 
obstacole sunt cele legate de diferen�ele de limb� �i tradi�ii, probleme asociate cu diferen�ele 
existente între sistemele de educa�ie, care vor persista mult timp. Pe lâng� acestea, mai poate 
fi identificat un factor mai pu�in discutat, �i anume, costurile destul de ridicate referitoare la 
cazare în ��rile europene comparativ cu cele din SUA. �i diferen�ele dintre sistemele de 
asisten�� social� pot fi considerate o barier�, deoarece beneficiile referitoare la îngrijirea 
s�n�t��ii �i la pensionare sunt destul de importante pentru angaja�i. 

Un studiu realizat în 2007 arat� faptul c� exist� o mobilitate redus� a for�ei de munc� 
în noile state membre cauzat� de procentul foarte ridicat de gospod�rii ce au în proprietate 
imobilul în care locuiesc.14 

Concluzionând, zona euro nu îndepline�te criteriul mobilit��ii for�ei de munc�. 
Astfel, în cazul apari�iei unui �oc asimetric, ��rile se pot confrunta cu �omaj ca rezultat al 
pierderii competitivit��ii.        

                                                           
14 Dumitru Ionu�, Adoptarea mai rapid� a euro de c�tre România - de la dorin�� la putin��, 2009, la 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18612/1/MPRA_paper_18612.pdf  [Accesat 10.03.2010] 



Gradul de deschidere a economiei este unul din criteriile de optimalitate pe care zona 
euro le îndepline�te. Acesta se define�te ca parte a activit��ii economice consacrat� comer�ului 
interna�ional, deci raportul existent între suma importurilor �i a exporturilor �i produsul intern 
brut. Majoritatea ��rilor din zona euro sunt foarte deschise �i se poate observa c� cele cu un 
grad mai mare de deschidere sunt ��rile de dimensiuni mai mici. Acest lucru poate explica 
faptul c�, în mod tradi�ional, ��rile mai mici au fost cei mai entuzia�ti sus�in�torii ai uniunii 
monetare. 

Exist� opinii conform c�rora comer�ul a fost influen�at �i de unificarea monetar� 
dintre statele zonei euro. Analizând ponderea comer�ului de bunuri dintre aceste ��ri în 
produsul intern brut, se observ� c� aceasta a evoluat de la 26% în anul 1998 la aproximativ 
40% în anul 2009. Într-adev�r, a existat o cre�tere a comer�ului, �i chiar dac� nu e atât de 
spectaculoas� pe cât se a�teptau unii speciali�ti, ofer� suport pentru asigurarea optimalit��ii 
zonei euro.      

Datele prezentate în tabelul de mai jos sus�in îndeplinirea condi�iei de deschidere a 
economiei, oferind o dovad� clar� a realiz�rii criteriului propus de Mckinnon. Luxemburg 
este �ara cu cele mai mari valori ale gradului de deschidere, în to�i anii analiza�i acestea fiind 
de peste 100%. Situa�ia este diferit� în Spania, Grecia, Fran�a �i Italia, unde se înregistreaz� 
valori ale indicatorului de sub 25%. 

Un fapt destul de important este c� �i ��rile care doresc s� se al�ture zonei euro în 
viitor satisfac aceast� cerin��, fiind foarte deschise. 

 
Tabelul nr. 2.2. Gradul de deschidere a economiei ��rilor din zona euro în perioada 

2002-2010 

�ara 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Austria 46,7 46,9 50,0 52,2 54,4 56,8 56,5 48,6 50,2 

Belgia 74,1 71,7 74,3 78,2 80,4 81,5 85,4 71,8 72 

Cipru 51,6 47,6 49,0 49,6 49,9 52,0 52,8 42,7 42,4 

Finlanda 35,7 35,1 36,5 39,6 42,7 43,2 45,1 34,3 35,3 

Fran�a 26,3 25,1 25,7 26,5 27,4 27,5 27,7 23,5 23,9 

Germania 33,5 33,7 35,9 38,5 42,6 43,4 44,2 39 39,4 

Grecia 27,9 26,2 27,2 27,0 27,9 28,3 28,4 22,7 22,7 

Irlanda 85,5 75,8 76,5 75,9 74,9 75,8 78,4 82,4 84,0 

Italia 25,3 24,3 25,0 26,0 28,2 29,1 29,1 23,7 23,9 

Luxemburg 130,9 125,1 140,3 143,1 153,2 160,6 156,6 139,1 141,6 

Malta 83,2 81,7 81,3 80,1 89,6 91,2 83,3 69,2 68,8 

Olanda 60,9 59,9 62,7 65,4 69,0 70,5 72,6 64,0 64,4 

Portugalia 32,2 31,3 32,3 33,0 35,1 36,6 37,8 31,5 31,7 

Spania 28,4 27,5 27,9 28,4 29,5 30,3 29,5 24,4 24,5 

Slovenia 54,7 54,1 58,7 62,3 66,8 70,4 69,2 55,9 55,9 

Slovacia 74,7 76,8 75,9 78,6 86,4 87,0 83,8 72,7 71,3 

Sursa: Prelucrare dup� datele ob�inute de la Statistical Annex to European Economy – 

Autumn 2009, European Commission,  la http://ec.europa.eu/economyfinance/publications/ 
publication summary16104_ en.htm [Accesat 21.02.2010] 



În privin�a criteriului lui Kenen, diversificarea produc�iei, se poate afirma c� �i acest 
criteriu este îndeplinit deoarece nici una dintre ��rile zonei euro nu depinde exclusiv de un 
singur produs, fapt ce determin� atenuarea impactului unui �oc asimetric. 

Transferurile fiscale pot juca un rol important în stabilizarea economiilor lovite de un 
�oc asimetric. În cazul zonei euro, bugetul fiind relativ redus, de aproximativ un procent din 
produsul intern brut, nu asigur� func�ionarea unui sistem de transferuri fiscale. Destina�iile 
principale ale bugetului UE sunt reprezentate de: cheltuielile operative al Comisiei, Politica 
Agricol� Comun� �i fondurile structurale care sprijin� regiunile mai pu�in dezvoltate, 
indiferent dac� sunt sau nu afectate de un �oc asimetric. Un studiu efectuat de Krugman �i 
Obstfeld în 2003 arat� c� transferurile federale constituie un amortizor important al �ocurilor 
specifice regiunilor din SUA comparativ cu situa�ia existent� în Uniunea European�. Pentru a 
putea face opera�ional un sistem de transferuri fiscale în Europa este necesar� în primul rând 
cre�terea m�rimii bugetului, îns� acest lucru pare greu de realizat într-un orizont de timp 
scurt. 

În viziunea altor autori, optimalitatea unei zone monetare este dat� �i de îndeplinirea 
condi�iilor de flexibilitate a salariilor �i de integrare a pie�elor de capital. Flexibilitatea 
salariilor presupune c� reducerile salariale sunt acceptate, crescând astfel posibilitatea de 
amortizare a �ocurilor. În Uniunea European�, reducerea salarial� ar putea fi acceptat�, cel 
mai probabil în cazuri extreme, a�a cum s-a întâmplat în Germania. 

Integrarea pie�elor de capital europene poate contribui la buna func�ionare a uniunii 
monetare europene prin facilitarea ajust�rii în cazul unor �ocuri asimetrice. În zona euro 
procesul de departe de a fi încheiat, este îns� poten�at de existen�a monedei unice, de 
armonizarea legislativ� �i de presiunile concuren�ei.      

Rezultatele analizei efectuate arat� c� doar câteva dintre criterii sunt îndeplinite. 
Apari�ia monedei euro a ajutat la avansarea procesului de integrare financiar� �i la cre�terea 
gradului de deschidere a economiilor, îns� nu a modificat mobilitatea for�ei de munc� �i 
flexibilitatea salariilor. Nici integrarea fiscal� nu a fost îmbun�t��it� deoarece trebuie 
respectate prevederile Pactului de Stabilitate �i Cre�tere �i nu s-a statuat crearea unei politici 
fiscale comune.   

 
4. Concluzii  

 

Uniunea Economic� �i Monetar� reprezint� un pas major în procesul de integrare a 
economiilor Uniunii Europene. Analiza unific�rii monetare din Europa are ca punct de pornire 
teoria zonelor monetare optime dezvoltat� de Robert Mundell, McKinnon �i Kenen. Criteriile 
ini�iale ce au stat la baza teoriei zonei monetare optime au rezistat remarcabil în timp �i 
prezint� o importan�� deosebit� în dezbaterea privind zonele monetare optime. Evolu�iile în 
teoria economic� �i în econometrie au f�cut posibil progresul spre o nou� teorie a zonelor 
monetare optime, mai complex� �i care cuprinde mai multe criterii de definire. 

Analiza asupra modului în care zona euro îndepline�te criteriile unei zone monetare 
optime arat� c� doar câteva dintre acestea sunt satisf�cute. Apari�ia monedei euro a dus la 
avansarea procesului de integrare financiar� �i la cre�terea gradului de deschidere a 
economiilor, îns� nu a modificat mobilitatea for�ei de munc� �i flexibilitatea salariilor. Nici 
integrarea fiscal� nu a fost îmbun�t��it�. Astfel, înc� mai sunt necesare eforturi pe mai multe 
planuri pentru a se ajunge la un nivel optim pentru toate criteriile zonei monetare optime. 

Chiar dac� zona euro nu îndepline�te criteriile teoriei zonei monetare optime, exist� 
speran�e ca în viitor acest lucru s� se realizeze. Uniunea monetar� din Europa este un 
experiment relativ recent �i literatura privind caracterul endogen al criteriilor unei zone 
monetare optime sugereaz� faptul c� acestea urmeaz� s� fie îndeplinite. 
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