1. Necesitatea creării monedei euro şi lansarea acesteia
"L' Europe se fera par la monnaie ou elle ne se fera pas" - Jacques Rueff1
Noii observatori ai uniunii monetare consideră că euro reprezintă în mod fundamental un
proiect economic. Uniunea Europeană a creat euro, iar acesta este un proiect politic, care timp de
mai mulţi ani a fost împiedicat să se realizeze. Ideea este că euro a constituit un pas esenţial în
direcţia obiectivului final al integrării politice, subliniat pentru prima dată în Tratatul de la Roma,
din anul 1958, iar tratatele semnate ulterior aratau clar că introducerea euro se bazează pe mai
mult decât avantajele şi dezavantajele economice. Helmut Kohl, fostul cancelar german şi unul
dintre cei mai înfocaţi susţinători ai uniunii monetare, consideră că avantajele economice ale euro
au o natură secundară, subliniind în schimb că: „Experienţele amare încercate în acest secol,
războaie şi dictaturi, ne-au învăţat că proiectul unificării reprezintă cea mai bună asigurare
împotriva unei renaşteri a egoismului naţional, şovinismului şi a conflictelor violente”2. Chiar şi
astăzi, moştenirea lăsată în urmă de cele două războaie mondiale joacă un rol important în
procesul integrării europene.
Mai există şi alte motivaţii politice. Irlanda consideră că „euro reprezintă o modalitate prin
care ar putea fi estompată imaginea ei de prelungire a Angliei.” Italia doreşte evitarea
nerecunoaşterii de drepturi politice. Franţa doreşte cu disperare să reducă influenţa asupra ei a
deciziilor luate de Germania în domeniul politicii monetare. Mulţi lideri germani speră că uniunea
monetară va reprezenta „carul pe care îl trage după el acest cal" reprezentat de uniunea politică
totală. Există tot atâtea justificări pentru euro câte ţări participante sunt, deoarece fiecare
naţiune din Uniunea Europeană vede un anumit set de avantaje şi de dezavantaje.
Dacă euro este rezultatul unor acţiuni politice, obiectivele economice au jucat şi ele un rol
important, chiar dacă unul secundar, încă de la început. Fondatorii euro consideră că proiectele
din Europa ar fi promovat mult mai greu dacă noua monedă avea o bază economică slabă.. De
fapt, în mijlocul acestei diversităţi politice, obiectivele economice nobile au apărut drept cele
mai obişnuite răspunsuri la întrebarea „De ce fac ei acest lucru?". în conformitate cu Raportul
Werner din 1970, în care Uniunea Economică şi Monetară a fost pentru prima dată propusă în
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mod oficial, „Uniunea (monetară) va asigura creşterea şi stabilitatea în interiorul Comunităţii şi
va spori contribuţia pe care aceasta o poate aduce la echilibrul economic şi monetar din lumea
întreagă, transformând Comunitatea într-un pilon de stabilitate"3. Tratatul din 1992 asupra
Uniunii Europene prezintă şi el drept obiectiv principal „ridicarea nivelului de trai şi a calităţii
vieţii, precum şi coeziunea economică şi socială şi solidaritatea între statele membre".4
Europenii consideră că o monedă unică va reprezenta un avantaj pentru stabilitatea şi
creşterea economică dar de multe ori acestia nu se întrabă dacă se pot realiza atunci cum pot fi
realizate Răspunsul presupune o privire atentă asupra beneficiilor şi dezavantajelor speciale
rezultate din crearea unei monede comune.
EURO este numele monedei unice europene ce a apărut la 1 ianuarie 1999. Această
monedă a înlocuit monedele naţionale a tuturor ţărilor care participă la zona euro, zonă ce
cuprinde toate statele membre ale Uniunii Europene cu excepţia Marii Britanii, Danemarcei şi
Suediei.
Începând cu 1 ianuarie 2001 euro a apărut pe piaţă mai întâi sub forma banilor de cont
iar ţările care făceau parte din zona euro au început să afişeze preţurile la produse şi servicii în
moneda naţională dar şi în euro. Dar la 1 ianuarie 2002 euro a luat şi forma fizică circulând în
paralel cu moneda naţională a statelor participante la zona euro. De la această dată toate preţurile,
facturile, cecurile, contabilitatea, plăţile şi salariile agenţilor economici şi populaţiei au fost
denominate şi a început decontarea în euro. Aceasta a durat timp de şase luni după care euro a
ajuns singurul mijloc de plată în ţările care l-au adoptat.
Introducerea monedei EURO de la 1 ianuarie 1999 a fost precedată de adoptarea
Regulamentului 1103/97, prin care s-au prevăzut dispoziţiile referitoare la înlocuirea vechii
monede commune ECU cu EURO. Dispoziţiile se referă la: 5
-

de la 1 ianuarie 1999, toate referirile la ECU, utilizate în contracte şi alte instrumente

juridice, au fost înlocuite cu EURO, utilizându-se pentru conversie raportul 1/1 (1 ECU =1
EURO);
-

au fost stabilite rapoartele fixe de schimb, valabile de la 1 ianuarie 1999;

-

au fost defeinite regulile de rotunjire.
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În februarie 1997, Comitetul Monetar a înaintat o propunere finală cu privire la
denominarea şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro (diametru, greutate, culoare , compoziţie
etc.) În măsură mare s-a ţinut cont de cerinţele şi necesităţile societăţilor şi instituţiilor care vor
accepta monedele euro pentru plăţi. Pentru recunoaşterea

monedelor euro a fost necesară

includerea unor caracteristici unice.
Pentru evitarea fraudelor, s-a avut în vedere luarea tuturor măsurilor de siguranţă la
confecţionarea şi structurarea monedelor euro.
Organizaţia Internaţională de Standardizare a stabilit abrevierea oficială pentru euro ca
fiind EUR şi care va fi folosită în toate scopurile: financiar, commercial, contabil, etc.
Simbolul grafic pentru euro este inspirat din litera grecească epsilon a civilizaţiei greceşti
şi totodată din prima literă a cuvântului Europa. Cele două linii paralele orizontale care taie litera
respectivă semnifică stabilitatea euro.
Monedele euro sunt în număr de 8 şi anume: 1 euro, 2 euro, 50 cenţi, 20 cenţi,10 cenţi, 5
cenţi, 2 cenţi, 1 cent. Pe una din feţe monedele au toate un semn care este comun iar pe cea de a
doua faţă desenul diferă de la ţară la ţară dar putând fi folosite în toate celelalte ţări ale spaţiului
euro.
Bancnotele sunt în număr de 7 şi anume: 5 euro, 10 euro, 20 euro, 100 euro, 200 euro şi
500 euro. Uşile şi ferestrele desenate pe faţa bancnotelor simbolizează “spiritual European al
deschiderii şi cooperării” iar pe partea cealalta este desenat câte un pod care semnifică “strânsa
colaborare şi comunicare dintre Europa şi restul lumii”.
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2. Avantajele monedei EURO
"Euro reprezintă cel mai bun candidat pentru rolul de monedă unică, neputând fi inlocuită cu
nici o altă monedă oricare ar fi tentaţia pe termen scurt" - Jacques Delors
Moneda euro este, un concurent credibil pentru dolar pe piaţa monetară. Crearea de euro ar
putea să ia locul dolarului, dar pe termen lung şi gradual. Deja de aproape 2 ani dupa lansarea sa,
euro a devenit a doua monedă cea mai utilizată după dolar şi inaintea yenului. Aceasta situaţie
reflectă moştenirea vechilor monede naţionale ale ţărilor din zona euro, care au fost înlocuite de
euro şi rezultă şi din ponderea economică a Eurolandului în economia mondială.

2.1 Avantajele monedei EURO la nivelul Uniunii Europene

Prezenţa unei singure Bănci Centrale

Existenţa unei singure bănci centrale se constituie într-un avantaj, deoarece prin
independenţa de care dispune în ceea ce priveşte factorul politic, îşi îndeplineşte obiectivul
principal de menţinere a stabilităţii preţurilor.
Prin funcţiile6 pe care le îndeplineşte BCE, euro se prezintă într-un avantaj la nivel
european.
 Distribuţia şi supravegherea stabilităţii monedei Euro
 Definirea politicii europene a intereselor şi controlul rezervelor de bani
 Cooperarea cu băncile naţionale
Emisiunea de EURO şi politica monetară revin astfel Băncii Centrale Europene (BCE).
Banca Centrală Europeană este singura bancă centrală din lume a cărei independenţă îi este
asigurată printr-un tratat internaţional. Referindu-se la experienţele germană şi americană,
redactorii tratatului de la Maastricht au considerat că pentru a putea să lucreze eficient, BCE nu
are voie să depindă de puterea politică, un lucru pe care criticii il aduc deseori în discuţie. BCE a
fost creeată după modelul Băncii Federale Germane Bundesbank.
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Într-o astfel de situaţie, o bancă centrală nu va ceda presiunii guvernelor care ar putea dori să
conducă politici monetare prea expansioniste. Acestea întreţin anticipările inflaţioniste,
responsabile pentru o bună parte a inflaţiilor. Interdicţia finanţării monetare a deficitelor bugetare
înlătură orice risc de monetizare a datoriei publice prin banca centrală.
Crearea Băncii Centrale Europene a fost o necesitate de prim ordin, ea fiind garantul
stabilităţii monetare – o instituţie de luptă împotriva inflaţiei. Corelarea ofertei de bani cu
creşterea potenţialului productiv şi eliminarea deficitelor bugetare de tip conjunctural, paralel cu
aplicarea unor politici microeconomice de liberalizare, de reglementare statală şi privatizare are
drept consecinţă formarea unei pieţe mai flexibile.

Crearea unui sistem monetar stabil, lipsit de asimetriile specifice SME

Până în 1993 fixarea monedelor ţărilor din UE se făcea prin raportare la marca germană şi
astfel ţările membre reuşeau să obţină deflaţia. Acestea au asigurat Germaniei o triplă dominaţie
asupra SME :
-

Aprecierea reală a monedei lor,care a permis deflaţia, a dus la deprecierea reală a mărcii,

care la rândul ei a ameliorat competitivitatea economiei germane;
-

Ratele dobânzii ale ţărilor membre erau fixate la nivelul Germaniei, rate care se stabileau

la un nivel de creştere pentru ansamblul SME;
-

După cum a scris şi J.P.Fitoussi, partenerii europeni “au dat Germaniei o putere mai mare

decât cea pe care o avea Statele Unite în sistemul de schimb fix de la Bretton Woods. Dolarul era
constrâns printr-o regulă inflexibilă de conversiune în aur. Marca nu a fost constrânsă deloc.”7
După 1993, deflaţia

fiind dobândită aproape peste tot, partenerii Germaniei găseau

costisitoare alinierea politicii lor la preferinţele acesteia şi au putut alege ( prin utilizarea marjelor
de fluctuaţie de ± 15%, prin devalorizare sau prin ieşirea din SME) pentru obţinerea autonomiei
în politica monetară. Fără a recurge la ajutorul Germaniei, SME devine mai puţin asimetric dar
apare şi riscul ca statele membre să caute, prin manipularea schimbului, să exporte propria
inflaţie sau propriul şomaj care pot conduce deasemenea la politici necooperative.

Sistemul Monetar European va fi fie excesiv de constrângător în cazul situaţiei dinainte
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de 1993 pentru membrii săi, fie insuficient pentru toţi ca în situaţia de după 1993.
Schimbarea cea mai importantă după introducerea monedei unice este legată de
faptul că fiecare ţară membră va renunţa la controlul asupra politicii monetare, care va fi
transferat Băncii Centrale Europene.
Guvernele au realizat un acord prin care trebuiau să îndeplinească mai multe criterii
de convergenţă, unul dintre ele fiin acxela ca deficitul bugetar anual nu trebuie să depăşească
3 % din PNB. În cazul în care există ţări care nu vor respecta acest criteriu, ele vor fi
penalizate. Aceste decizii vor opri ţările să mărească deficitele bugetare prin creşterea
datoriei guvernamentale, dar, în acelaşi timp, restricţionează capacitatea fiecărei ţări de a
utiliza politica fiscală în perioadele de recesiune.
Statutul BCE, care cuprinde un organ de decizie constituit din Consiliul guvernatorilor
(compus din toţi guvernatorii Băncilor centrale naţionale) şi un Directorat (compus din şase
membrii desemnaţi de către şefii de Stat şi de Guvern) are astfel de putere supranaţională.
Asfel se acceptă ca rata dobânzii în vigoare în Europa să nu mai fie dependentă de cea a
Germaniei care o stabilea conform obiectivelor sale interne, ci de cea

a Băncii Centrale

Europene estimată în conformitate cu situaţia Uniunii.
Cantitatea de monedă europeană în circulaţie va fi suficientă pentru ca politica monetară
aplicată să influenţeze nivelul ratelor dobânzii în lume. Asimetriile SME au fost eliminate prin
moneda unică, întrucât, prin renunţarea la cursurile de schimb în raport cu marca, a fost eliminată
tripla dominaţie monetară a Germaniei. Astăzi, fiecare dintre politicile monetare europene,
inclusiv cea a Bundesbank, este total neputincioasă în faţa variaţiilor ratei dobânzii şi a celei de
schimb a dolarului.

Nevoia de rezerve în Europa va fi mai mică

Liderii Uniunii Europene consideră că euro va deveni o monedă în care să se plaseze la
nivel mondial rezervele inter-naţionale. Monedele în care se plasează rezervele sunt folosite de
băncile centrale, de guverne şi de companiile private din întreaga lume ca un depozit pe termeni
lung al valorii şi pentru a răspunde cerinţelor lor financiare continue. Dolarul încă este în
prezent importantă monedă în care se plasează rezervele, ele regăsindu-se în casele de bani ale

băncilor centrale şi ale instituţiilor financiarei majore, de la Tokio până la Caracas.
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Numai monedele foarte lichide, stabile şi care sunt acceptate ca modalitate de plată
într-o largă arie economică au potenţialul de a deveni monede importante în care se plasează
rezervele. Monedele în care se plasează

rezervele sunt foarte solicitate şi, prin urmare,

beneficiază de pe urma acestei lichidităţi ridicate şi a costurilor extrem de reduse ale tranzacţiilor
de pe pieţele externe de schimb. Acesta reprezintă un câştig de mai multe milioane de dolari, de
exemplu, pentru companiile din Statele Unite care convertesc în dolari veniturile obţinute în
străinătate. Statutul de monedă în care se plasează rezervele aduce de asemenea beneficii pieţelor de
capital dintr-o ţară, deoarece cumpărătorii interesaţi să păstreze o monedă în care se plasează
rezervele cumpără active exprimate în această monedă. Acest lucru, în schimb, reduce
costul împrumuturilor pentru firmele şi guvernele care adună bani în respectiva monedă.
Nevoia de rezerve în Europa va fi mai mică din două motive: odată cu formarea UME
deficitele inter-unionale şi surplusurile vor fi mai reduse, iar nevoile de rezerve pentru uniune, în
totalitate, vor fi considerabil mai mici decât suma nevoilor de rezerve pentru membri individuali.
Pe termen lung, nevoia de rezerve de valute străine va scădea drastic odată ce euro va fi
lansat cu succes. Euro va dezvolta atunci o rezervă monetară opţională pentru mai multe ţări.
Rezervele monetare au nevoie mult mai mică de astfel de monedă, în special dacă există
încredere în politica monetară, deoarece moneda lor este lichidă din punct de vedere
internaţional.
Rezervele de valută straină nu vor fi excesive. Aceasta deoarece euro va deveni moneda
internatională des folosită, dând euro privilegiul de a avea un deficit redus.

Constituirea unei pieţe financiare europene vaste
Eforturile depuse pentru a potrivi nevoile financiare imediate ale consumatorilor cu cerinţele
legate de investiţii ale posesorilor de economii erau afectate de costurile psihologice şi
economice presupuse de monedele ţărilor membre, înainte de introducerea euro. Fiecare tip de
instrument financiar, de la titlurile guvernamentale şi împrumuturile acordate de băncile
comerciale până la acţiunile obişnuite şi instrumentele derivate cu risc ridicat, a fost cotat în
moneda naţională. Acest lucru a separat pieţele financiare şi a descurajat investiţiile străine, şi ar

fi fost valabil chiar şi în absenţa costurilor legate de tranzacţii şi a riscului
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legat de rata de schimb. Imaginaţi-vă durerile de cap pe care le-ar avea investitorii de pe Wall
Street dacă acţiunile din Statele Unite ar fi exprimate în monede ale statelor federate (dolari
californieni, dolari de Delaware etc). 8
Introducerea monede euro a schimbat profund această situaţie. De la data de 1 ianuarie
1999, bursele mari din zona euro şi-au cotat instrumentele financiare, inclusiv cele emise anterior,
în euro. Fondurile de investiţii din anumite ţări membre investesc acum în titluri emise de
guverne ale altor ţărimembre exprimate în euro, fără a mai exista impactul psihologic şi
economic al conversiilor devizelor şi cotelor preţurilor externe. Băncile germane oferă un singur
produs financiar, împrumuturi în euro, pentru companiile de pe teritoriul întregii Uniunii
Europene.
Constituirea unei pieţe financiare europene vaste, profunde şi lichide permite
intreprinderilor din Comunitate să se finanţeze mai uşor, creând sau găsind un produs adaptat
nevoilor lor. De exemplu, piaţa obligaţiunilor intreprinderilor - acele "corporate bonds" - a
cunoscut in 1999 o dezvoltare rapida: partea de intreprinderi din totalul emisiunilor de obligatii în
euro este de 3 ori mai mare decât cea constatată in 1998 în monede europene. Ea depaşeşte 50%
Astfel Europa incepe să işi recupereze din întirzierea în raport cu Statele Unite în materie de
intermediere. Această evolutie este benefica pentru toti: intreprinderile câştigă un nou mijloc de
finanţare şi investitorii un produs mai bine remunerat decât obligaţiile de stat.
Pentru investitori, la fel ca şi pentru cei care împrumută, aceste evoluţii au făcut pieţele
financiare europene mai mari, mai accesibile şi mai lichide. Deoarece această situaţie
promovează comerţul internaţional fără nici un fel de restricţii pe singura piaţă importantă a
lumii (piaţa pe care se comercializează chiar banii), acest lucru este

considerat unul din

avantajele economice fundamentale ale euro.
Îmbunătăţirea gestiunii finanţelor publice şi stimularea creşterii europene

Echilibrarea finanţelor publice, în mare parte realizată, favorizează pe termen lung
economiile. Deficitele depăşeau 6% din PIB în 1993. A reduce deficitele publice în Europa
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înseamnă a elibera miliarde euro pe an, care, în loc să servească finanţării acestora, pot să fie
folosiţi în mod util la investiţii şi consum, deci acest lucru înseamnă creştere economică. Din
1993, realocarea economiilor din sectorul public înspre sectorul privat a depăşit 400 miliarde de
euro.
Introducerea Euro nu va avea un impact direct asupra dezvoltării regionale. Dar, datorită
faptului că induce o mai mare stabilitate economică, regiunile din zona Euro vor beneficia de
această introducere pe numeroase căi indirecte. Stabilitatea economică , ca scop al UEM, construită pe principiile stabilităţii preţurilor şi al unei administraţii fiscale responsabile va
furniza bune condiţii pentru înflorirea dezvoltării regionale. Nu sunt prevăzute subvenţii speciale
pentru regiunile defavorizate din punct de vedere structural din zona Euro. Fondurile structurale
UE sprijină aceste regiuni pentru a ajunge din urmă, din punct de vedere economic, regiunile mai
prospere şi sunt independente de UEM. Sprijinul acordat de aceste Fonduri azi, regiunilor
defavorizate va fi îmbunătăţit prin stabilitatea economică, ca rezultat al UEM. În plus, Tratatul şi
Pactul de Stabilitate şi Creştere garantează finanţe publice solide în statele zonei Euro, permiţând
bugetelor naţionale să estompeze efectele unei creşteri economice negative.
În prozele sale, Goethe işi pune intrebarea: care este cel mai bun guvern? Şi tot el
răspunde: Cel care ne obligă să ne guvernam noi inşine. Aici este principiul pactului de
stabilitate şi de creştere care conţine regulile constrângătoare din punct de vedere juridic pentru a
preveni, corecta şi, dacă este cazul, sancţiona deficitele excesive.
Asemenea măsuri au ridicat probleme despre fezabilitatea pe termen lung a programelor
de cheltuieli publice şi sociale, cunoscute prin mărimea lor. Acestea au condus la mari reduceri
bugetare şi au acordat o nouă atenţie creşterii economice susţinute. Reducerea bugetară în ţări
precum Portugalia a condus la reduceri drastice ale ratelor de dobândă foarte devreme în cursul
procesului, deoarece pieţele financiare şi-au schimbat părerea despre guvern, pe care îl
consideraseră iresponsabil din punct de vedere financiar. Rezultatul a fost o creştere economică
prelungită în ţara respectivă, care se menţine şi astăzi.
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Exact din acest motiv Statele Unite au sprijinit cu putere efectul euro asupra reformei
structurale din europa, afirmând că euro modernizează economiile europene, micşorând mărimea
bugetelor lor sociale şi încurajând un punct de vedere modern, global.9
Directorii de întreprinderi nu sunt naivi. Ei ştiu că deficitele publice se plătesc mai
devreme sau mai târziu sub forma impozitelor suplimentare. Un stat care acumulează deficite şi,
prin urmare, datorii, influenţează investitorii şi antrenează un cerc vicios: deficitele frâneaza
investitiile şi deci creşterea, provocând o scădere a intrărilor fiscale care alimentează la rândul lor
deficitele. Pe de altă parte, buna gestiune creează un climat de incredere şi facilitează deciziile de
investiţie, pentru că directorii de întreprinderi pot anticipa scăderea impozitelor.

Transparenţa preţurilor şi creşterea competitivităţii statelor membre

O monedă unică face mai evidente diferenţele de preţ dintre bunurile, serviciile şi salariile din
ţări diferite, îmbunătăţind astfel competiţia dintre pieţe. În absenţa euro, consumatorii din zona
monedei unice au descoperit că este dificil şi oarecum obositor să compare preţurile
computerelor, uneltelor, materialelor de construcţii, automobilelor, serviciilor de consultanţă sau
ale furnizorilor generali de dincolo de frontierele naţionale.
Preţurile exprimate în euro oferă un etalon simplu şi consecvent pentru a efectua comparaţii,
impulsionând familiile şi întreprinderile de pe întreg continentul să compare preţurile cu cele
din exterior. Discriminările de preţ sunt acum mult mai dificile decât erau înainte de
introducerea euro, indiferent că este vorba de autoturisme Audi A4 sau de bomboane. Datorită
absenţei riscului legat de rata de schimb, antreprenorilor le este mai uşor atunci când încheie
afaceri care speculează micile diferenţe în preţurile trans-frontaliere. Aceasta, în schimb, duce la
echivalarea preţurilor dincolo de frontiere. Această idee însă nu ar trebui dusă prea departe.
Ştim foarte bine că între ţările europene există încă diferenţe de preţ pentru acelaşi produs şi chiar
în unele ţări există diferenţe de preţ foarte mari. Aceste diferenţe sunt justificate de costurile de
producţie mai mari, de fiscalitatea mai mare care

nu se manifestă la fel în toate ţările.

Transparenţa adusă de euro, care face ca preţurile să fie mult mai simplu de comparat, intăreşte
concurenţa pe toate pieţele de bunuri şi servicii pentru intreprinderi, dar şi pentru bunurile de
consum, acolo unde marii distribuitori incep să traseze sistematic diferenţele cele mai interesante.

9
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Unii observatori pretind că euro va elimina diferenţele de preţ de pe continent pentru produsele
şi serviciile identice: O sticlă de Coca-Cola în Belgia va trebui să coste tot atâta cât în Franţa.
Aceste afirmaţii sunt total incorecte. Preţurile sunt stabilite ca urmare a interacţiunii complexe
dintre ofertă, cerere şi reglementări, într-o largă varietate de medii competitive. Introducerea unei
monede comune nu elimină diferentele de preţ în zona euro, după cum dolarul american nu
stabileşte acelaşi preţ pentru o cutie de Cola în statele americane Maine sau Arizona.10
Odată cu exprimarea preţurilor din mai multe ţări într-o singură monedă are loc o
impulsionare a alinierii preţurilor dar şi o încurajare a concurenţei, fapt datorat şi comparaţiilor
directe dintre ţări. Comerţul şi investiţiile în străinătate vor fi stimulate. Impactul competitivităţii
va fi diferit în funcţie de sector, cel mai evident manifestându-se în sectorul financiar-bancar.
Şi activităţile nebancare vor fi afectate. Firmele nu vor menţine diferenţele mari de preţ
între ţări, deşi pieţele sunt fragmentate sub aspectul fiscal: presiunea va fi mai mare în regiunile
de graniţă şi pentru bunurile cu valoare ridicată, uşor de transportat.
Pentru a pregăti această concurenţă acerbă, intrprinderile tind să se regrupeze. Încep să
apară fenomene de concentrare in diferite sectoare cum ar fi cel de distribuţie sau cel bancar,
unde fuziunile de achiziţii se desfăşoară intr-un ritm rapid. Volumul fuziunii de achizitii in
Europa este mai mare decit in Statele Unite. Mai mult, el continuă să se accelereze şi atinge chiar
şi bursele.
Standardizarea contabilităţii şi a altor sisteme

După 1 ianuarie 2002 toate plăţile şi încasările sunt efectuate în euro. Toate instituţiile
publice din zona Euro vor utiliza, în locul monedelor naţionale, Euro în ceea ce priveşte modul de
administrare şi de raportare contabilă. Administraţiile din zona Euro a trebuit să efectueze
trecerea la Euro până, cel târziu, la data de 1.01.2002. Acest proces a început la 1.01.1999. Un
studiu publicat de Comisia Europeană în decembrie 1997 arată că statele participante la zona
Euro intenţionau să utilizeze moneda naţională pe plan intern (pentru buget şi contabilitate
internă) până la sfârşitul perioadei de tranziţie (31.12.2001). Cu toate acestea, datele
guvernamentale de bază sunt date publicităţii, din ce în ce mai mult, atât în Euro, cât şi în monedă
naţională pentru a ajuta la familiarizarea publicului larg cu moneda unică. În perioada tranziţiei,

băncile au fost obligate să transforme sumele în moneda cerută de creditor.. Când o întreprindere
are cont bancar în moneda naţională, atunci toate ordinele de plată vor fi transformate în moneda
10
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naţională.. Regulamentul nu prevede prelevarea

nici unei taxe şi comisioane pentru

transformarea sumelor din moneda naţională în euro şi invers.
Având în vedere că schimburile monetare afectează toate funcţiunile întreprinderii, trecerea la
euro prevede o serie de aspecte legate de contabilitate, fiscalitate , salarii şi securitate socială.
Conversia în euro a capitalului social al societăţilor comerciale se efectuează prin
modificarea statutelor, a actelor constitutive, prin convocarea unei adunări Generale
Extraordinare sau cel puţin prin deliberarea statutară în cadrul unei Adunări Generale Ordinare de
aprobare a conturilor exerciţiului. Conversia se poate realiza :
-

fie prin convertirea globală a capitalului social în euro şi anularea valorii nominale totale

anterioare;
-

fie prin convertirea valorii nominale a fiecărei acţiuni sau părţi sociale.

Putere şi stabilitate valutară
Introducerea Euro creează o largă zonă de stabilitate valutară în cadrul UEM, pentru ţări
cunoscute a fi trecut prin perioade de fluctuaţie dezordonată a ratei de schimb sau de aliniere
monetară greşită în anii din urmă. Introducerea Euro contribuie la crearea unor relaţii monetare
internaţionale mai stabile. Stabilitatea financiară internaţională este sprijinită şi de politicile
bugetare interne mai stricte pe care statele din zona Euro trebuie să le aibă. Euro are potenţialul
de a deveni una din principalele valute de tranzacţie pe plan mondial, alături de dolar şi yen.
Luptei împotriva crimei organizate, pespective al falsificării sau spălării banilor
Euro este o moneda bună, aşezată pe finanţe publice durabile, datorită (printre altele)
pactului de crestere şi stabilitate şi girată de o bancă centrală independentă al cărui obiectiv este
stabilitatea preţurilor. Prin urmare este o monedă credibilă, care inspiră încredere operatorilor
financiari.
Din 1.01.2002, statele participante la zona Euro au început să aibă aceleaşi bancnote şi
monezi. Din acest motiv a existat necesitatea punerii la punct al unui sistem de schimb de
informaţii, precum şi al unui demers comun şi coordonat în domeniul falsificării banilor. Comisia

Europeană şi Banca Centrală Europeană cooperează, în acest moment, pentru a soluţiona
această problemă.
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O identitate europeană

UEM nu are un efect direct asupra sectoarelor non-economice şi monetare, dar va influenţa
pozitiv sentimentul de identitate şi integrarea europeană. O monedă europeană unică va întări
identitatea europeană. Impactul asupra politicilor generale nu poate fi prevăzut în totalitate; ce se
poate spune este că o integrare economică aprofundată poate conduce la o coordonare mai strânsă
a politicilor din diverse sectoare.
În ceea ce priveşte ridicarea monedei europene la rang de monedă vehiculară, monedă
mondială, deviză-cheie, efectele UEM sunt şi mai puternice şi constau în: 11
•

utilizarea crescândă a monedei unice în cadrul tranzacţiilor comerciale ceea ce va permite

reducerea instabilităţii generate de fluctuaţiile cursurilor dolarului şi yenului;
•

posibilitatea emitentului de monedă de a beneficia de venituri de pe urma sumelor deţinute

în străinătate ;
•

redistribuirea portofoliilor de active financiare în favoarea titlurilor în euro ;

•

prin dispariţia necesarului de rezerve naţionale în cadrul intracomunitar, se pot realiza

economii importante, estimate în prezent la aproximativ 200 miliarde USD
•

coordonarea monetară internaţională, prin restrângerea dialogului la cadrul tripartit, ar putea

înregistra progrese notabile.
2.2 Avantajele monedei EURO la nivel naţional
Costuri de tranzacţie reduse

Existenţa mai multor monede în cadrul pieţei unice presupune costuri de schimb a acestor
monede, care care duc în acelaş timp la creşterea tranzacţiilor comerciale şi financiare.

Importatorul plăteşte pentru mărfurile importate,moment în care trebuie să convertească
la o bancă moneda naţională în moneda exportatorului sau în moneda convenită prin
contract. Banca va adăuga un comision pentru operaţiunea de schimb valutar. Pentru
firmele care importă sau exportă un volum mare de mărfuri într-un număr extins de ţări,
asemenea tranzacţii de schimb valutar au şi ele un volum însemnat, deci şi costurile vor fi
11
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ridicate, ceea ce determină recuperarea lor prin majorarea preţurilor, costuri suportate de
consumatori.
Odată cu apariţia monedei unice se aşteaptă ca aceste costuri estimate la aproximativ 0,5%
din PIB comunitar, să se reducă semnificativ.
Eliminarea costurilor rezultate din schimburile valutare care sunt transferate în preţurile
produselor finite şi suportate de consumatori, ar putea duce la o scădere a preţurilor.
Totodată dispariţia ratelor de schimb duce şi la dispariţia primei de risc de schimb care este
încorporată în rata dobânzii. Astfel ar trebui să rezulte şi o reducere a ratei dobînzii care este
favorabilă investiţiilor.
Un exemplu cunoscut care explică dimensiunea pierderilor rezultate din conversiile valutare
este următorul: Pornind de la ipoteza că un turist ar pleca din Belgia cu suma de 40 000 BEF,
parcurgând mai multe ţări europene, unde ar schimba de fiecare dată banii îm moneda locală, la
reîntoarcerea în Belgia ar fi constatat că, fără să fi cheltuit nimic, suma este cu peste 46% mai
mică decât cea iniţială, ca urmare a comisioanelor practicate la schimbul valutar şi a pierderilor
rezultate din trecerea de la moneda mai slabă la cea puternică.12

Prezenţa unei singure rate de schimb eliminarea riscului valutar

Prin practicarea unei singure rate de schimb, speculaţiile şi riscurile posibile sunt mai mici
comparative cu situaţia monedelor naţionale.
Lipsa de previzibilitate a cursului, chiar în condiţiile unor cursuri fixe care fac parte dintrun sistem ce acceptă fluctuaţii destul de mari ca ± 15% şi cu frecvente ajustări sub forma
devalorizărilor sau revalorizărilor, duce la o incertitudine a schimburilor comerciale dintre ţări.
Această incertitudine a determinat luarea unor măsuri de acoperire a riscului valutar, măsuri care

presupuneau costuri suplimentare. Astfel de măsuri sunt cele moderne ( contractele forward,
futures, opţiuni, swap).
În mediul internaţional al afacerilor, deciziile luate astăzi sunt adesea afectate negativ de
viitoarele modificări ale ratelor de schimb. Atunci când compania germană BMW investeşte 100
milioane de dolari pentru a-şi spori echipa de vânzări din Franţa, estimarea pe care ea o face în
ceea ce priveşte profitabilitatea investiţiei se învârte în jurul ratei estimate de schimb între
marca germană şi francul francez. Dacă francul se va deprecia puternic după efectuarea investiţiei,
12
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atunci vânzările companiei BMW în Franţa (care sunt colectate în franci) se vor transforma
dintr-o data în mai puţine mărci pentru compania-mamă din Munchen, făcând astfel ca
investiţia să fie mult mai puţin atractivă sau chiar neprofitabilă. 13
Cu cât sunt mai puţin previzibile ratele de schimb, cu atât sunt mai riscante investiţiile
străine şi cu atât este mai puţin probabil ca aceste companii să obţină o creştere pe pieţele externe.
Euro, datorită faptului că înlocuieşte monedele naţionale de genul mărcii şi francului, elimina
complet riscul legat de rata de schimb dintre monedele participante. Aceasta va reprezenta un
avantaj pentru investiţiile Internationale în zona Euro.
În aceste condiţii avantajul monedei unice este reprezentat de eliminarea riscului valutar în zona
euro care la rândul său determină creşterea volumului de tranzacţii comerciale intracomunitare.
Speculaţia pentru o monedă mai mare ca EURO este mai dificilă decît cea asupra uneia mai
mici cum ar fi pesetas-ul. Pe de altă parte mijloacele de speculaţie şi ocaziile sunt mai mici în
cazul unei monede unice, decât în cazul a cincisprezece. Într-o Uniune unde există mai multe
monede, fiecare ţară în parte poate fi tentată prin manipularea ratei de schimb să exporte efectele
nedorite ale politicii sale economice. Suprimarea acestor efecte, inflaţie , şomaj este realizată de o
politică europeană de schimb condusă de către o Bancă Centrală europeană independentă.

Prevenirea devalorizărilor competitive

Majoritatea ţărilor au practicat devalorizările competitive ceea ce înseamnă că o ţară
îşi devalorizează moneda naţională cu scopul creşterii exporturilor. Dar şi partenerii ei
comerciali au procedat la fel cu monedele lor naţionale pentru a contracara măsurile din ţara

parteneră şi a-şi sprijini propriile exporturi. Devalorizarea monedei naţionale poate fi o
măsură inflaţionistă în condiţiile creşterii volumului de schimburi între ţările membre,
menţinerea pericolului unei devalorizări competitive ar putea cauza cheltuieli
importante pentru unii parteneri şi câştiguri majore pentru alţii. Existenţa monedei unice
duce la înlăturarea de competiţii prin devalorizări competititve.

Preîntâmpinarea unor atacuri speculative

13
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Mecanismul valutar dinaintea introducerii monedei unice era neconvingător în ceea ce
priveşte atacurile speculative ; dacă un „speculator" prevedea o devalorizare a unei
monede naţionale, el vindea imediat cantităţile deţinute din astfel de monedă. Dacă un
asemenea trend era observat de mai mulţi jucători pe piaţă, încrederea în acea monedă
începea să scadă, ceea ce forţa guvernul ţării de origine a monedei să o devalorizeze în
continuare forţat, chiar dacă nu aceasta era intenţia iniţială.
Guvernele au acţionat împotriva speculaţiilor cu monedă naţională prin majorarea
dobânzilor, influenţând astfel creşterea deţinerilor în moneda respectivă; dar o asemenea
politică duce la creşterea costurilor la împrumuturi, costuri care trebuie să fie suportate de
către împrumutaţi, aceştia putând decide sa scadă volumul activităţii şi al investiţiilor şi
deci să influenţeze negativ creşterea economică.
Dacă numai o ţară reduce nivelul dobânzilor, capitalurile financiare vor emigra din acea
ţară către statele care au dobânzi mai mari, mişcări care exercită presiuni asupra cursurilor
de schimb. Cu toate că această recesiune a atins întreaga Europa, nu s-a putut aplica o
politică unanimă cu privire la dobânzi în toate ţările în cauză.
După introducerea monedei unice, toate ţările membre vor fi reprezentate în luarea
deciziilor de politică monetară şi vor avea un cuvânt greu de spus. Chiar şi ţările mai mici
pot influenţa nivelul dobânzilor în Europa.
În aceste condiţii, ţările membre au hotărât de asemenea să reducă utilizarea
politicilor fiscale, pentru a face faţă perioadelor de recesiune sau de „supraîncălzire" a
economiei lor. Ţările membre pot realiza ajustări prin modificări ale salariilor şi preţurilor,
dar şi prin emigrări ale forţei de muncă.

Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă

UEM nu este, prin ea însăşi, o sursă pentru crearea de noi locuri de muncă, dar crează, în
mod sigur, o bază pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. În primul rând, evită
prejudiciile datorate deteriorarilor valutare.
În al doilea rând, introducerea Euro declanşează o reducere a ratei dobânzii, ce duce la
încurajarea investiţiilor şi creşterea economică, doua condiţii esenţiale pentru crearea de noi
locuri de muncă. Cu moneda unică ce oferă un cadru mai promiţător pentru creşterea economică
şi ocuparea forţei de muncă, statele din zona Euro se pot angaja în procesul de reforma structurală
17

considerat necesar pentru îndepartarea obstacolelor din calea creării de noi locuri de muncă.
Toate aceste state au pus la punct Planuri de Acţiune în domeniul Ocupării Forţei de Muncă, ca
modalitate de a fi supravegheaţi de partenerii lor şi de a efectua schimbul de experienţă în
domeniu.
Reducerea ratelor dobânzii

În măsura în care euro reduce inflaţia, el mai exercită şi o presiune în sensul diminuării ratelor
dobânzilor. Investitorii cumpără obligaţiuni numai dacă ei sunt siguri că banii pe care îi vor primi în
viitor vor determina un câştig procentual mai mare decât rata inflaţiei. Prin urmare, investitorii
solicită rate reduse ale dobânzilor sau „prime de inflaţie”, de la ţările cu o stabilitate mai mare a
preţurilor. Acest beneficiu este important în special pentru ţările care au înregistrat rezultate slabe
în lupta împotriva inflaţiei (Italia, Spania şi Portugalia). Aceste ţări beneficiază acum de pe urma
estimărilor privind o inflaţie redusă datorită obiectivelor stringente şi fermităţii noii Bănci
Centrale Europene.
Euro aduce rate mai mici ale inflaţiei şi prin reducerea ratei de risc pentru schimbul valutar. În
trecut, un investitor din Luxemburg care dorea să achiziţioneze o obligaţiune emisă de guvernul
irlandez solicita o dobândă suplimentară care să îi ofere o compensaţie pentru riscul pierderii unei
sume de bani datorită modificărilor cursului de schimb liră irlandeză-franc. Aceasta dobândă
suplimentară, numită primă pentru risc legat de rata de schimb, este în prezent eliminată în
tranzacţiile de credit internaţionale care survin în zona euro. Potrivit unui economist, beneficiul
reducerii primelor pentru riscul legat de rata de schimb ar putea însemna, pentru monedele mai
slabe ale Europei, „reducerea ratelor reale ale dobânzilor pe termen lung cu două procente, poate

sau chiar mai mult, iar aceasta ar reprezenta o reducere substanţială şi permanentă a costului
capitalului în aceste economii”.14
Cea care are un rol important în diminuarea inflaţiei este Banca Comercială Europeană prin
politica sa monetară şi astfel duce în mod normal şi la scăderea ratelor dobânzii în zona euro.
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2.3 Avantajele monedei euro la nivel individual şi la nivelul întreprinderilor
Pentru cetăţeni

În ceea ce priveşte avantajele palpabile ale introducerii euro pentru cetăţenii, acestea se
vor face simţite treptat, o dată cu adâncirea procesului de integrare europeană, proces în cadrul
căruia se va ajunge şi la adoptarea euro de către fiecare ţară în parte. Pentru firmele care
desfăşoară activităţi de comerţ exterior cu ţări din zona euro, un efect pozitiv imediat îl va
reprezenta simplificarea evidenţelor, a contractelor şi procedurilor financiar-contabile,
nemaifiind necesară întocmirea unor documente distincte pe fiecare monedă în parte.
Pentru cetăţeni aceste avantaje sunt evidente în urmatoarele cazuri:
- călătorie – călătorul trebuie să efectueze un singur schimb valutar; de exemplu, dacă se
vizitează un muzeu în Italia, se poate plăti biletul de intrare cu banii rămaşi de la o excursie în
Grecia sau se poate mânca la restaurant în Franţa cu banii schimbaţi la o casă de schimb din
Spania, etc.
- cumpărături – preţurile sunt exprimate în aceeaşi monedă în toata zona Euro, deci se pot face
mai uşor comparaţii şi se poate alege cel mai bun preţ.
- afaceri – nu mai există riscul că diferitele valute să fluctueze; se cumpară, vinde şi
tranzactionează pe o piaţă mult mai mare şi mai competitivă; gestiunea unei afaceri e mai uşoară
şi mai puţin costisitoare.
Alte beneficii la nivel individual sunt următoarele dar care se deduc şi din avantajele la
nivelul uniunii.
o

transferuri de fonduri către alte ţări mai uşoare şi mai puţin costisitoare;

o

creşterea transparenţei în domeniul costurilor şi mărirea concurenţei, ambele având ca rezultat

scăderea preţurilor;
o

eliminarea riscului ratei de schimb pentru ţările din zona Euro;

o

reducerea ratei dobânzii permiţând reducerea costurilor relative la împrumuturi;

o

siguranţa puterii de cumpărare datorită reducerii inflaţiei;

o

creşterea economică susţinută având ca rezultat securitatea muncii.
Avantajele la nivel de întreprindere
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Întroducerea EURO va facilita în mod amplu schimburile comerciale cu avantaje pentru
Intreprinderile Mici si Mijlocii, deoarece intreprinderile mari au la dispozitie mijloace mai
sofisticate pentru gestionarea operaţiilor financiare internaţionale.
Principalele avantaje ale monedei euro la nivelul întreprinderilor din ţările Uniunii
Europene sunt:
-

Stabilitatea monetară stimulează dezvoltarea producţiei şi a activităţii comerciale;

-

Diminuarea riscului valutar şi a costului de asigurare;

-

Reducerea costurilor generate de schimbul valutar;

-

Reducerea riscurilor în domeniul investiţiilor;

-

Îmbunătăţirea accesului la credite şi reducerea ratei dobânzii.
Multe intreprinderi mici si mijlocii percep trecerea la euro ca o constrângere sau un proces

generator de costuri suplimentare. În aceasta privinţă, se cuvine să evidenţiem că doar o
intreprindere mică şi mijlocie din patru, la ora actuală, a facut deja un demers practic în a calcula
şi evidenţia exact efectele introducerii euro asupra operaţiunilor sale.
Cu cât intreprinderile vor întarzia mai mult în pregatirea pentru moneda unică, cu atât mai
mari vor fi costurile de adaptare la care vor trebui să facă faţă. Invers, o bună pregatire şi din
timp, le-ar permite întreprinderilor să beneficieze de o serie de avantaje.
Cu euro întreprinderile pot beneficia de o zonă monetara stabilă, liberă de constrângeri
monetare, în interiorul căreia devalorizarile competitive nu vor mai exista.

Tot introducerea euro ar oferi întreprinderilor şi noi perspective comerciale, avantajoase
atât în ceea ce priveste exportul, aprovizionarile cât şi investitiile; trecerea la euro antrenează o
creştere a transparenţei preţurilor, de care va profita fiecare întreprindere. Va fi mai uşor de
pătruns în celelalte ţări comunitare, iar IMM-urile, care până nu demult işi limitau activitătile la
cadrul naţional, vor putea uşor să acceadă la pieţe străine, din UEM. Noi circuite de distribuţie,
precum vânzarea prin corespondentă, vor putea fi folosite, mai ales datorită posibilităţilor
nelimitate oferite de comerţul electronic.
Circuitele de aprovizionare vor putea fi modificate pentru a se ţine cont de diferenţele de
preţ care apar acum mult mai clar. În această privinţă, chiar şi micile întreprinderi neimplicate în
comerţul internaţional vor solicita furnizorilor lor să reflecte în preţuri economiile realizate în
urma introducerii monedei unice. În plus, întreprinderile vor beneficia de pe urma euro şi pe plan
financiar. Băncile vor putea oferi aceleaşi servicii financiare pentru ansamblul zonei euro, ceea ce
se traduce în surse de finanţare mai diversificate şi mai atractive pentru IMM.
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La fel de adevarat este insă şi că euro va antrena costuri de adaptare pentru întreprinderi,
limitate totuşi în timp, care se vor estompa pe termen lung datorită avantajelor mult mai mari ale
unei monede unice.

3 Dezavantajele monedei euro
3.1 Dezavantaje la nivelul UE
Diferende în politica fiscală

Ţările membre care vor avea o datorie în creştere vor duce la creşterea dobânzilor în toate
ţările zonei Euro datorită faptului că UE va trebui să aibă o rată unică a dobânzii,. Ţările Uniunii
Europene vor trebui să crească fluxurile interne de plăţi ale zonei Euro pentru a ajuta regiunile care
au nevoie de acest ajutor.
Absenţa unor organisme de control în materie de politică monetară şi fiscală

Relevantă în acest sens este absenţa unei trezorerii europene care să preia datoriile statelor
membre. Crearea unui astfel de organism ar insemna o şi mai mare diminuare a suveranităţii
naţionale.
O uniune monetară fără uniune bugetară

Existenţa unei uniuni bugetare (care nu există la ora actuală) ar putea compensa impactul
unor influenţe negative asupra economiei naţionale, care sunt greu de contracarat în lipsa
autonomiei politicii monetare.
În cadrul UE se practică politici bugetare diferite de la un stat la altul ceea ce conduce la
inexistenţa unui buget comun care să îndeplinească rolul de stabilizator în condiţii nefavorabile.
Este un inconvenient practicarea unei politici monetare comune, centralizate asociată cu politici
bugetare descentralizate ce antrenează costuri de coordonare şi supraveghere.
Dacă Uniunea dispune de mijloace pentru a conduce o politică bugetară comună, ajustarea
şocurilor asimetrice se va face doar prin bugete naţionale. Tratatul de la Maastricht a impus totuşi
limite ale utilizării lor atît în perioada care precede Uniunea (praguri de deficit şi de datorie
publice de 3% şi de 60% din PIB) cît şi în Uniunea însăşi (supraveghere multilaterală şi sancţiuni
contra deficitelor considerate excesive).15
15

BERTRAND, Commelin, Europa Economică, Institutul European, Iaşi,1997,p.43
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Politicile bugetare descentralizate influenţează partenerii să se abţină de la orice relansare
bugetară. Aceştia consideră că este preferabil să cauţi să beneficiezi de relansarea altora, mai mult
decît să te lansezi într-o politică expansionistă în care ei consideră că suportă singuri costul. Dacă
toţi acţionează astfel, descentralizarea duce la o recesiune în toată uniunea.
Astfel avantajele monedei unice se pot manifesta numai în condiţiile unei zone monetare
optimale şi a unificării politicii bugetare.

Integrarea pieţelor muncii va fi mult mai lentă decât cea a pieţelor de capital, bunuri şi servicii

Se consideră că în Europa integrarea pieţelor muncii va fi mult mai lentă decât cea a
pieţelor de capital, bunuri şi servicii. Anumite state cunosc perioade lungi de creştere
pronunţată, altele au în mod durabil rate de creştere mult sub media naţională. Evoluţia
locurilor de muncă este foarte ridicată de la un stat la altul, în special pentru că integrarea
accentuează diviziunea muncii şi astfel favorizează specializarea a statelor, pe industrie şi pe
produs. Acestea sunt afectate de fluctuaţiile specifice datorate modificării cererii de bunuri în a
căror producere s-au specializat.

Flexibilitatea salariilor, atât de laudata in SUA, apare

insuficienta pentru restabilirea competitivităţii şi păstrarea locurilor de muncă. Numai
mobilitatea forţei de muncă permite reducerea deficitelor regionale ale ratelor şomajului. Dar
ţinând cont de diversitatea domeniilor, de tradiţiile culturale şi sociale ce caracterizează Europa,
mobilitatea între ţările europene este şi va fi mult mai scăzută decât în SUA. Şi chiar
presupunem că mobilitatea interstatală se accentuează, cine ar accepta că integrarea europeană
să se soldeze prin declinul anumitor ţări şi creşterea în putere a altora.
Un dezavantaj al uniunii monetare este deci că prin pierderea cursurilor de schimb
flexibile se elimină şi un mecanism de ajustare pentru compensarea modificarilor şi translatării
cererilor între produsele a două ţări, care pot conduce la probleme în ocuparea forţei de muncă.
Mecanismele de ajustare se referă la faptul că prin ieftenirea monedei ţării cu cerere în scadere,
produsele acesteia devin mai ieftine şi astfel se realizează un nou proces de creştere a cereri şi a
ocupării forţei de muncă în ţara respectivă. În ţara cu cerere în scădere se va intâmpla procesul
contrar.
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3.2 Dezavantajele monedei euro la nivel naţional

Centralizarea puterii şi pierderea suveranitatii naţionale

Cel mai des invocat inconvenient al uniunii monetare este pierderea suveranitatii naţionale.
Euro stă la baza centralizarea puterii, a diferenţelor prerogative la nivel comunitar; ceea ce
conduce la alterarea suveranităţii naţionale a statelor membre cu toate consecinţele care decurg de
aici. Tranferul la nivel comunitar al unor componente naţionale de ordin monetar şi fiscal ar
implica faptul că ţări viguroase şi stabile acceptă luările de decizii ale altor ţări, uneori mai slabe
şi mai lipsite de rezistenţa pe planul luptei împotriva inflaţiei.

Pierderea ratei de schimb

Statele nu mai au posibilitatea de a se servi de modificările ratei de schimb pentru a-şi regla
activitatea economică. Ori, astfel de modificări sînt un mijloc de corijare a efectelor inflaţioniste
sau recesioniste ale unui şoc al ofertei sau cereri.
În literatura de specialitate s-au formulat opinii cu privire la modul de manifestare a şocurilor
produse de cerere sau ofertă, în absenţa ratei de schimb. Sunt identificate două tipuri de şocuri:
a) simetric, care se manifestă atunci când preţurile produselor şi factorilor de producţie sunt
afectate identic în toate ţările
b) asimetric situaţie în care preţurile diferă între regiuni şi economii.
În cazul şocurilor simetrice, rata dobânzii reprezintă, împreună cu cursul de schimb, un
instrument care permite realizarea ajustărilor precum politicile bugetare şi salariale.
În situaţia şocurilor asimetrice, absorbirea se poiate realiza prin practicarea unor preţuri
flexibile dacă zona monetară este optimală,sau prin utilizarea ratei de schimb, dacă zona monetară
nu este optimală..
Dacă şocul este specific, preţul şi nivelul de activitate economică diverg între regiuni sau
economii. Dezechilibrul ofertă/cerere în regiunea sau activitatea afectată trebuie să poată fi
resorbit prin flexibilitatea preţurilor şi a salariilor. Dar ajustarea poate, de asemenea, să se facă
prin mobilitatea factorilor. Astfel, într-o regiune aflată în recesiune, emigrarea şomerilor către aîte
regiuni poate compensa insuficienta scădere a salariilor. Dacă mîna de lucru nu este mobilă, şocul,
din temporar, devine permanent.16
16
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3.3 Dezavantajele monedei euro la nivel individual şi de întreprindere
Creşterea preţurilor

Impactul introducerii euro este relevant comparând valoarea unei bancnote de 500 de
euro cu valoarea celei mai mari bancnote existente anterior în circulaţie (vezi tabelul 1).
Această relevanţă a comparaţiei trebuie corelată cu ideea conform cărora tendinţa normală a
preţurilor în ţările zonei euro este de evoluţie spre o valoare medie, aceasta însemnând în
unele ţări o creştere a preţurilor independent de venituri.
Impactul introducerii euro asupra economiilor europene17
Ţara

Biletul cu cea mai
mare valoare

Valoarea unui bilet de
500 de euro

Raport de
mărime

Belgia
5.000 BEF
20.117 BEF
4,0234
Germania
1.000 DEM
978 DEM
0,978
Grecia
10.000 GRD
170,375 GRD
17,0375
Franţa
500 FRF
3.280 FRF
6,56
Irlanda
100IEP
393 IEP
3,93
Italia
500.000 ITL
968.140 ITL
1,93628
Portugalia
10.000 PTE
100.241 PTE
10,0241
Spania
10.000 ESP
83.193 ESP
8,3193
Sursa: Eurostat, citat după El Pais del Euro-El Pais, no.14, 2001, p.219.

Costul introducerii

Publicul şi instituţiile private din intreaga lume vor cheltui miliarde de dolari pentru a
modifica facturile, listele de preţuri, etichetele cu preţuri, formularele utilizate în birouri, statele
de plată, conturile bancare, bazele de date, tastaturile, programele software, casele de marcat,
automatele bancare, contoarele din parcari, cabinele telefonice, contoarele poştale şi maşinile de
numărat bani, pentru a enumera doar câteva elemente. Producerea bancnotelor şi monedelor euro
costă numai ea miliarde de dolari. Pentru reconfigurarea unui singur contor computerizat de
parcare este nevoie de pana la 800 de dolari. Mai greu de evaluat, dar la fel de importante sunt
costurile incomensurabile legate de pregatire şi disclocare pentru realizarea tranzacţiei la euro.
Consumatorii şi întreprinderile vor trebui să-şi convertească atât bancnotele şi monedele, cât
şi toate preţurile şi salariile în noua monedă. Acest lucru va determina costuri suplimentare

17

TURLIUC, Vasile şi alţii, Monedă şi Credit, Ed. Economică, Bucureşti,2005, p117
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pentru bănci şi întreprinderi care vor trebui să înlocuiască software-ul computerelor folosite
pentru contabilitate, să facă noi liste de preţuri.
Noile bancnote, puse cap la cap, s-ar întinde, numai pentru Franţa, până la Lună şi înapoi de
două ori şi jumătate. Moneda euro topită, pentru Franţa, cântăreşte aproximativ de trei ori cât
Turnul Eiffel. Bancnotele de mărci germane vor fi folosite la sistemele de încălzit şi la cuptoarele
de făcut ciment.18
În ceea ce priveşte costurile ocazionale orice analiză serioasă a argumentelor pro şi contra
referitoare la euro trebuie să ia în considerare efortul enorm consacrat dezvoltării proiectului de
către guvernele locale, regionale, naţionale şi internaţionale, precum şi orele nenumărate de
analiză şi pregătire necesare sectorului privat. Criticii euro argumentează că aceste resurse, în
valoare de miliarde de dolari, ar fi fost mai bine cheltuite pentru reformarea problemelor
structurale stringente ale Europei, cum ar fi cele generate de şomaj, lipsa fondurilor destinate
programelor sociale publicei, sistemele excesive de impozitare, stagnarea inovaţiei sau
privatizarea ineficientă. Deşi este imposibil să se evalueze costurile ocazionale totale ale euro,
toate părţile sunt de acord că investiţia a fost una enormă.
Pentru a limita cât mai mult dezavantajele pentru consumatori, Comisia Europeană
încurajează asociaţiile de consumatori, reprezentanţii sectorului bancar şi al celui comercial să
coopereze pentru adoptarea unei poziţii comune în ce priveşte problemele cheie, cum ar fi
comisioanele bancare de conversie şi dublul afişaj al preţurilor. Învăţarea noilor valori în Euro şi
adaptarea la ele nu va fi uşoară pentru toţi consumatorii; În acest sens, eforturi considerabile
pentru a-i ajuta sunt făcute de către autorităţile publice şi operatorii privaţi.

4. Avantajele şi dezavantajele introducerii monedei unice în România
Pentru a putea participa la zona Euro (şi a adopta moneda unică), moneda naţională a unui
stat trebuie să se încadreze cel puţin doi ani în Mecanismul Ratelor de Schimb 2. În cazul
României, aceasta ar presupune ca leul să nu fluctueze decât cu cel mult +/- 2,5% faţă de Euro,
ceea ce ne indică o posibilă adoptare a monedei unice abia după 2009.
Din momentul adoptării Euro, leul va mai putea fi folosit un timp pentru tranzacţii, în paralel cu
moneda unică, iar Banca Naţională va asigura o lungă perioadă de timp convertirea leului în euro.

18

TURLIUC,Vasile-Politici Monetare, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p.138
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Adoptarea monedei unice ar avea drept primă consecinţă vizibilă dispariţia riscurilor
curente de schimb valutar ale leului în relaţia cu Euro.
Introducerea Euro sporeşte transparenţa preţurilor bunurilor, serviciilor şi muncii la nivel
continental, antrenând convergenţa acestora. Transparenţa şi siguranţa tranzacţiilor (lipsite de
comisioane de risc valutar) vor duce la creşterea nivelului concurenţei între agenţii economici, cu
efecte benefice pentru consumatori. Cetăţenii români îşi vor putea folosi economiile lichide sau
aflate în conturi din ţară sau străinătate pentru a investi pe orice piaţă europeană, fără riscuri
valutare. Pe de altă parte, moneda unică europeană, reprezentând un simbol al stabilităţii şi
siguranţei economice, va impulsiona investiţiile străine directe. Efectul general, de lungă durată,
al introducerii monedei unice, este creşterea interdependenţei între statele membre UE, a
bunăstării şi eficienţei economice.
România este azi în faza prealabila aderării; acum ţările candidate trebuie să realizeze
reformele economice cerute pentru a indeplini criteriile economice de la Copenhaga privitoare la
o economie de piaţă. Între altele, trebuie să se pună in funcţiune şi părţi specifice acquis-ului
UEM, cum ar fi: 19
•

Liberalizarea ordonată a mişcării de capitaluri

•

Interdictia finanţării directe a sectorului public de către banca centrală si a accesului
privilegiat al sectorului public la instituţiile financiare

•

Alinierea statutelor naţionale ale băncilor centrale cu tratatul, cuprinzind si independenţa
autorităţilor monetare.

Dintre toate ţările candidate, Romania este în prezent - şi de departe - ţara cel mai rau plasată pe
plan economic. Este de altfel ţara cu care s-a deschis cel mai mic număr de capitole de
negocieri (5 din 31). Politicile de stabilizare ale guvernelor sunt minate de pierderile acumulate
de întreprinderile publice, absenţa progresului in materie de disciplină financiară şi numeroasele
probleme endemice duc la piaţa neagră si la corupţie. În avizul pe care l-a dat in 1999, Comisia
estimează că România nu are încă o economie de piaţă: preţurile si comerţul sint liberalizate, insă
pieţele de capital sint încă slabe sau inexistente. Slăbiciunea administraţiei publice nu permite
punerea in aplicare a legislaţiei existente şi ritmul restructurării marilor intreprinderi este prea
lent. Departe de a se ameliora, capacitatea Romaniei de a suporta presiunea concurentială a pieţei

19
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unice a avut tendinţa de deteriorare ţn ultimii ani. UE da un ajutor important Romaniei, cu o sumă
anuala de 650 milioane euro, insă este clar că soluţia gravelor probleme economice traversate de
România stă doar în miinile autorităţilor. Este foarte dificil - în special din punct de vedere social
- să reformezi şi să restructurezi, insă experienţa arată ca este şi mai costisitor să nu o faci. Dar
aceasta situaţie nu este o fatalitate. Istoria da exemple de ţări care au reusit să işi recupereze
întirzierea economică.
Intrarea României pe Piaţa Unică a Uniunii Europene va aduce, între altele, următoarele
avantaje:
1. Accesul la o piaţă care, după extinderea de la 1 mai 2004, a ajuns la peste 450 milioane de
consumatori, iar prin aderarea României şi Bulgariei va atinge 480 milioane de consumatori. O
Piaţă Unică extinsă şi competitivă va fi atât în avantajul companiilor, cât şi în beneficiul
consumatorilor;
2. Creşterea producţiei, o productivitate mai mare şi economii de scară;
3. Deplasarea forţei de muncă din sectoare cu muncă intensivă în sectoare cu calificare intensivă,
care va duce la creşterea productivităţii;
4. Creşterea nivelului investiţiilor;
5. Îmbunătăţirea alocării resurselor şi orientarea unei părţi importante a acestora către sectorul de
cercetare şi dezvoltare;
6. Îmbunătăţirea mediului de afaceri românesc, un cadru legislativ mai stabil şi practici de afaceri
mai transparente;
7. Creşterea gradului de specializare şi încurajarea concurenţei.
Pentru companii şi populaţie în general, introducerea Euro înseamnă economie de timp şi bani
pentru realizarea tranzacţiilor valutarea curente.

Concluzii


Uniunea Economică şi Monetară este cel mai bine înţeleasă ca o componentă

a

procesului mai larg de integrare politică europeană care a început la începutul deceniului al
şaselea. Până astăzi, moştenirea conflictelor din Europa joacă un rol important în procesul
integrării europene.


Deşi euro este în primul rând un proiect politic puternic ancorat în istoria europeană,

obiectivele economice ambiţioase, cum ar fi realizarea unei creşteri economice şi creşterea
nivelului de trai în Europa, au jucat întotdeauna un rol important, chiar dacă acesta a fost unul
secundar.
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Cele patru avantaje fundamentale ale euro sunt directe şi relativ lipsite de controverse.

Ele sunt: (1) reducerea costurilor tranzacţiilor, (2) eliminarea riscului legat de rata de schimb, (3)
transparenţă mărită a preţurilor şi (4) crearea unor pieţe financiare profunde.


Alte avantaje economice sunt mai mult indirecte şi pot fi subiectul unei polemici.

Ele cuprind: (1) stabilitatea macroeconomică, (2) ratele mai mici ale dobânzilor, (3) reforma
structurală fundamentală, (4) crearea unei noi monede globale în care se plasează rezervele şi (5)
creşterea economică sporită.


Costurile directe legate de implementarea euro sunt substanţiale. Ele sunt formate

din: (1) cheltuielile ocazionate de tranziţie, (2) pierderea suveranităţii şi (3) pierderea ratei de
schimb, (4) integrarea lentă a pieţei muncii .


Costurile şi riscurile continue legate de menţinerea Uniunii Economice şi Monetare

sunt mai puţin tangibile, dar mai serioase. Ele implică susceptibilitatea faţă de şocurile economice
şi discordia politică.


Nu se ştie dacă avantajele economice ale euro depăşesc ca importantă riscurile implicate de

şocurile economice şi instabilitatea politică. Marele pariu pe care şi l-au asumat liderii Uniunii
Europene este acela că Europa modernă intră într-o nouă eră de adaptare şi flexibilitate, care
asigură succesul uniunii monetare.
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