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7.9 Dezavantajele monedei unice EURO
Introducerea monedei unice europene presupune atât

avantaje, cât şi dezavantaje, traduse în costuri de tranziţie la
moneda unică europeană şi şocuri economice.

1. Costuri de tranziţie. Costurile de tranziţie la
moneda unică europeană implică: - sumele de bani cheltuite
pentru modificarea formularelor, listelor de preţuri, etichetelor,
documentelor tipizate de birou, actelor bancare, bazelor de
date, programelor soft-ware, caselor de marcat, automatelor
bancare şi contoarelor computerizate bancare. Pentru a
reconfigura un singur contor computerizat de parcare a fost
nevoie de 800 de dolari. „Firma de consultanţă KPMG a estiat
că, finalmente, costul total al tranziţiei se va ridica la
aproximativ 50 miliarde de dolari”63; - dispariţia unor locuri de
muncă, în special în domeniul bancar, motivat de pierderea de
către bănci a veniturilor provenind din convertirea devizelor; -
traininiguri ale personalului implicat în operaţiuni cu moneda
unică europeană.

2. Şocuri economice. Şocurile economice nu mai pot
fi contracarate prin ajustarea ratei dobânzilor, intervenţia
asupra ratei de schimb şi ajustarea fiscală, la care se poate
recurge anterior trecerii la euro. În statele federale (cazul
Statelor Unite ale Americii) astfel de şocuri economice sunt
depăşite prin mobilitaea forţei de muncă şi prin transferul de
bani dinspre bugetul statelor care beneficiază de o perioadă mai
bună către statele care cunosc o perioadă mai puţin bună. La
nivelul zonei euro este puţin probabilă utilizarea metodelor din
S.U.A., pentru două motive principale. În Uniunea Europeană
nu este posibilă îngrădirea libertăţii de mişcare a lucrătorilor, iar
transferul de bani, în mod masiv, dinspre statele oricum

63 Tofan M., op.cit., p. 132.
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contributoare nete la bugetul Uinunii Europene către cele care
sunt beneficiare nete, generează nemulţumiri.

7.10. Efectele introducerii monedei unice EURO
Efectele introducerii monedei unice EURO sunt:
- ameliorează funcţionarea pieţei unice europene,

optimizând realizarea efectivă a celor patru libertăţi de mişcare
(a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului)64;

- stimularea importurilor şi exporturilor societăţilor
naţionale şi multinaţionale, localizate în statele membre Uniunii
Economice şi Monetare. Se recomandă agenţilor economici ca
până la obişnuinţa utilizării euro să folosească în tranzacţiile
comerciale pe care le derulează atât moneda unică europeană,
cât şi dolarul, ca monedă de consolidare;

- creşterea gradului de competitivitate între agenţii
economici locali şi cei din alte state ale Uniunii Europene,
preţurile pentru produsele şi serviciile similare fiind exprimate
în una şi aceeaşi monedă;

- creşterea schimburilor comerciale între statele
membre ale Uniunii Europene, reprezentând o treime din PIB-
ul aferent zonei euro, comparativ cu o pătrime, cum se
prezenta situaţia în urmă cu zece ani;

- reducerea pierderilor cauzate agenţilor comerciali
locali de riscurile de schimb valutar, cuantificate la 1-2% din
valoarea integrală a tranzacţiei;

- activitatea de gestiune a firmei este simplificată, prin
faptul că dispare obligativitatea analizei riscului, precum şi a
raportului cheltuieli-profit realizată de către agentul economic
pentru fiecare tranzacţie comercială în parte;

64 NC. Aniţei. RE. Lazăr. Drept bancar şi valutar, Editura Universul Juridic,
2011, pp. 164-165.
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- reducerea inflaţiei şi a ratelor dobânzilor pe termen
lung;

- creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi
reducerea şomajului;

- stabilitatea preţurilor;
- în ceea ce priveşte preconizata creştere economică,

aceasta nu a cunoscut modificări substanţiale raportat la decada
premergătoare introducerii monedei unice europene, astfel
încât venitul pe cap de locuitor din zona euro a continuat să
reprezinte doar 70% din cel înregistrat în Statele Unite ale
Americii;

- întărirea identităţii europene la nivel mondial, euro
fiind simbolul cert al Europei unite.

7.11. Euro ca monedă internaţională
Banca Centrală Europeană admitea în anul 1999 rolul

internaţional pe care urma să îl joace moneda euro, fără a
anunţa însa şi politicile de sprijinire în acest sens precizând că:
„În concluzie, rolul internaţional al euro este determinat, în
principal, de deciziile participanţilor la piaţă, într-un context de
integrare crescândă şi de liberalizare a produselor şi a pieţelor
de capital peste tot în lume astfel, Eurosistemul adoptă, drept
urmare, o poziţie neutră, fără a jena ori a adopta utilizarea
internaţională a monedei sale”65.

Analizele teoretice, în ciuda poziţiilor oficiale mai
evazive66, arată că statutul de monedă internaţională poate
determina multiple avantaje. De pilda, hegemonia monetară
confera beneficii politice substanţiale. Ţara care deţine o

65 European central Bank, “The International role of the euro”, Monthly
Bulletin, Frankfurt, August 1999, pp. 31-53.
66 European Central Bank, “The International Role of the Euro”, Monthly
Bulletin, Frankfurt, August 1999, pp. 31-53.
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asemenea monedă este ferită de influenţa externă sau de forme
coercitive în formularea şi implementarea politicilor economice
şi poate să îşi urmarească obiectivele de politică externă cu mai
puţine constrângeri. Numai ţara-sursă a monedei internaţionale
are privilegiul de a-şi finanţa deficitele în propria monedă.67

Literatura de specialitate68 precizează că emitentul de
monedă internaţională beneficiază şi de alte avantaje
economice, cum ar fi seniorajul şi câştigurile de eficienţă.
Estimările convenţionale arată că un procent de pâna la 50-
60% din totalul rezervelor în dolari sunt ţinute în afara
graniţelor SUA. Economia subterană (reţelele de crimă
organizată, dealerii de droguri etc.) contribuie cu o parte
importantă din aceste rezerve iar deţinătorii străini de dolari
cash oferă în acest mod „credite” fără dobândă Trezoreriei
SUA. Fluxul acestui senioraj internaţional către SUA este de
cca. 0,1% din PIB/an. Câştigurile de eficienţă au ca sursă
adâncirea schimburilor străine şi a pieţelor financiare atunci
când o monedă este larg utilizată.

În prezent, există trei monede internaţionale: dolarul (în
continuare, instrumentul de plată cel mai răspândit la nivel
comercial), yenul (care joacă rolul monedei aparţinând
creditorului în ultimă instanţă) şi euro (care apare ca o nouă
provocare).

Euro este o moneda internaţională globală deoarece
este destinată circulaţiei între diferite state ăi reglementează
tranzacţii financiare între state.

Ca monedă internaţională, euro este un instrument de
plată.

67 R., Portes. The euro in the international financial system, London Business
School and CEPR, january 2002,
http://www.europarl.eu.int/comparl/econ/pdf/emu/speeches/20020123/
portes.pdf.
68 Idem
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Impactul euro asupra pieţelor financiare implică:
creşterea lichidităţii, adâncirea şi lărgirea pieţelor monetare şi de
valori mobiliare (obligaţiuni şi acţiuni), reducerea costurilor de
tranzacţionare şi eliminarea riscului de schimb.

Dupa statisticile oficiale ale FMI, euro reprezenta la
finele lui 2001 doar 13% din rezervele de schimb ale băncilor
centrale din lume, faţă de 68,3% pentru dolar şi numai 4,9%
pentru yen.

În plan internaţional, credem că dolarul american va
continua sa rămână prima moneda internaţională de rezervă.

Euro este o monedă paralelă pentru o serie de ţări care
întreţin relaţii comerciale strânse cu Uniunea Europeană.

7.12. România şi Uniunea Europeană
România ca membră cu drepturi depline a Uniunii

Europene, va adopta moneda unică europeană numai atunci
când va îndeplini criteriile de convergenţă nominală, stabilite
prin Tratatul de la Maastricht şi menţionate anerior.

Pentru ţara noastră a rămas imperativă reformarea
structurală, necesară pentru a fi capabilă să facă faţă şocurilor
economice iminente.

Precizăm că statele din afara zonei euro trimit anual
Comisiei Europene rapoarte de convergenţă, în timp ce statele
care sunt incluse în „euroland” prezintă anual programe de
stabilitate.

Spre exemplu în anul 2009, Comisia Europeană a
concluzionat că Italia şi Slovacia are probleme cu deficitul
bugetar excesiv iar Slovenia are nevoie de continuarea şi
consolidarea reformelor fiscale.
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Comisia Europeană considera Danemarca model având
un surplus bugetar, datorie publică minimă şi în scădere69.

Pentru România prezintă importanţă, Programul de
Convergenţă, întocmit anual de Comisia Naţională de Prognoză, cu
sprijinul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Băncii
Naţionale a României, Institutului Naţional de Statistică.

Ediţia revizuită din 2009 a Programul de Convergenţă,
prevede ca obiective principale:
 aderarea României la Mecanismul European al Ratelor de

Schimb (ERM II) până în anul 2012;
 aderarea României la zona euro în anul 2014.

Referitor la îndeplinirea criteriilor de convergenţă
nominală, economia României întâmpină o serie de probleme.
Astfel, rata medie anuală a inflaţiei este cu 3,76% superioară
nivelului de referinţă stabilit conform Tratatului de la Maastricht.

În ceea ce priveşte criteriile de convergenţă reală,
impuse prin acelaşi tratat, acestea se referă la:
 nivelul PIB/locuitor;
 structura pe sectoare a economiei;
 gradul de deschidere a economiei;
 ponderea comerţului cu Uniunea Europeană în totalul

comerţului exterior70.
Priorităţile asupra cărora Guvernul român va trebui să

acţioneze în perioada următoare sunt următoarele domenii:
educaţie, cercetare, mediu şi infrastructură.

De asemenea, Guvernul român va trebui să se
concentreze asupra: politicilor sectoriale care trebuie
promovate pentru a creşte eficienţa utilizării resurselor publice,
reformelor structurale care trebuie promovate din punct de

69 http://www.ghiseulbancar.ro/articole/53/4633/tot_articolul_Programul
_de_convergenta_al.htm
70 Rădulescu M., Popescu L., Băncile centrale şi politica monetară, Ed. Sitech,
Craiova, 2008, p. 271
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vedere al finanţelor publice, (respectiv reforma sistemului de
pensii, reforma sistemului de sănătate), descentralizării,
îmbunătăţirii cadrului instituţional şi asupra orientării pe
termen mediu în alocarea resurselor publice.

Strategia economică pe termen mediu a Guvernului
vizează următoarele obiective: menţinerea stabilităţii
macroeconomice, continuarea procesului de dezinflaţie,
ajustarea deficitului public şi a deficitului de cont curent până la
valori la care să facă posibilă finanţarea lor; protejarea
categoriilor de populaţie care sunt cele mai afectate de criza
economică; îmbunătăţirea predictibilităţii şi performanţelor
politicii fiscale pe termen mediu, maximizarea şi utilizarea
eficientă a fondurilor de la Uniunea Europeană; alocarea, cu
prioritate, de fonduri bugetare către investiţiile publice în
infrastructură ca o sursă alternativă de creare de locuri de
muncă; asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice pe termen
lung; eficientizarea activităţii administraţiei publice.

Un rol important în aderarea României la aderarea la
moneda euro îl are strategia monetară elaborată de către Banca
Naţională a României. Aceasta încearcă în permanenţă alinierea
României la standardele şi practicile internaţionale având ca
obiective: asigurarea creşterii economice, controlul inflaţiei,
prevenirea crizelor financiare, stabilitatea cursului de schimb
real. În practică s-a dovedit că abordarea multiplă şi
concomitentă a tuturor acestor obiective este defectuoasă. În
acest sens, Banca Naţională a României a urmărit elaborarea
unui program în patru etape, etapa finală fiind reprezentată de
trecerea la moneda unică europeană, iar toate etapele converg
spre unul şi acelaşi obiectiv – ţintirea inflaţiei. Cele patru etape
sunt: prima etapă (până în 1999) a urmărit deprecierea cursului
de schimb, alimentând astfel inflaţia (aceasta a fost uneori
uriaşă, de 199,2% în 1991, 35,5% în 1992, 40,6% în 1998 şi
55% în 1999); a doua etapă, adică începând cu anul 2000, s-a
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urmărit aprecierea reală a cursului de schimb, ajungându-se la o
diminuare a inflaţiei (în anul 2001, inflaţia scăzuse la 30,3%); a
treia etapă, respectiv anul 2004, Banca Naţională a României se
s-a concentrat exclusiv asupra nivelului inflaţiei care a fost de
9,3%; a patra etapă presupune trecerea la moneda euro.

Strategia monetară a Băncii Naţionale a României în
vederea trecerii viitoare la moneda unică europeană a presupus
următoarele realizări: armonizarea legislaţiei bancare din
România cu cea din Uniunea Europeană, modernizarea
sistemului de evidenţă bancară, modificări operaţionale în
cadrul băncilor.

Euro este urmarea firească a constituirii, la nivelul
Europei Unite, a uniunii economice şi monetare. Succesul său
este dovedit şi prin faptul că state care nu sunt membre ale
Uniunii Europene au ales ca monedă oficială euro: Andora,
Islanda, Lichtenstein, Monaco, San Marino, Vatican,
Muntenegru, Kosovo.

Întrunirea cumulativă a criteriilor de convergenţă
nominală şi reală, stabilite prin Tratatul de la Maastricht, ori
instituite la iniţiativa Comisiei Europene şi a Băncii Centrale
Europene, fac posibilă, pentru orice stat membru al Uniunii
Europene, inserţia în zona euro.

Introducerea monedei euro, dacă sunt întrunite
condiţiile de convergenţă este promotoare de avantaje
economice, conducând la o creştere economică susţinută.
Multitudinea acestor beneficii face ca eventualele dezavantaje
să fie apreciate ca fiind minore.

Extras din volumul: Anitei, N. C. (2014). Institutii financiare europene. Iasi, Romania: Lumen.
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8. PIEŢELE VALUTARE, PIEŢELE
EUROVALUTARE ŞI PIEŢELE DERIVATE

DE DEVIZE71

8.1. Pieţele valutare72

1. Aspecte introductive
Pieţele valutare reprezintă centrele sau locurile în care

se confruntă cererea cu oferta de valută şi se stabileşte cursul
de schimb.

Pieţele valutare sunt formate din băncile şi casele de
schimb autorizate să vândă şi să cumpere valută.

Pieţele valutare au mărimi diferite în funcţie, de
operaţiile pe care le realizează şi de localităţile în care sunt
amplasate. Principalele pieţe valutare funcţionează la: Londra,
New York, Tokyo, Frankfurt, Paris, Zurich.

Pieţele valutare mijlocesc accesul persoanelor juridice şi
fizice la valuta necesară schimburilor economice internaţionale,
deplasării în străinătate, oferă deţinătorilor de valută cadrul de
piaţă pentru a fi vândută, iar din confruntarea cererii şi ofertei
de valută rezultă cursul de schimb.

Pieţele valutare se individualizează în cadrul pieţelor
financiare prin faptul că este delocalizată, lichidă şi globală,
deoarece funcţionează neîntrerupt 24 de ore.

Pe pieţele valutare participă:
Băncile comerciale intervin pe piaţa valutară sub forma

vânzărilor şi cumpărărilor de valută pentru contul propriu sau

71 Capitol preluat din NC Anitei. RL Lazăr. Drept bancar si valutar, Editura
Universul Juridic, Bucuresti, 2011,pp.204-216.
72 Voinea Gh., Mecanisme financiare internaţionale., Ediţia a-III-a revăzută,
Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004. pp. 87 –92.
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pentru contul clienţilor, intermediază operaţiunile de
transformare a valutelor. Realizează operaţii de arbitraj şi
speculative în vederea obţinerii unor câştiguri. Băncile
comerciale pot îndeplini rolul de MARKET MAKER, de
formator de piaţă şi de susţinere a lichidităţii;

Curtierii de schimb sunt intermediari care centralizează
ordinele de cumpărare şi vânzare, asigură executarea lor
conform cerinţelor clienţilor şi furnizează informaţii asupra
evoluţiei cursurilor de schimb;

Băncile centrale intervin pe piaţa valutară în vederea
limitării fluctuaţiei cursului, a protejării monedei naţionale,
precum şi pentru satisfacerea unor ordine a clienţilor. Banca
centrală reglementează organizarea pieţei valutare şi
supraveghează funcţionarea acesteia în ţară;

Societăţile comerciale care realizează importuri şi exporturi
adresează ordine de cumpărare şi vânzare de valută prin
intermediari de pe piaţa valutară.

2. Cotaţia pe piaţa valutară
Cotaţia reprezintă tehnica de stabilire a cursului de pe

piaţa valutară.
Cotaţia se prezintă sub forma a două variante:

 Cotaţia directă (incertă, nesigură) prin care se reflectă suma
variabilă în monedă naţională ce trebuie plătită pentru
obţinerea unei unităţi sau a 100 de unităţi monetare
străine;

 Cotaţia indirectă (certă, sigură) exprimă suma variabilă în
moneda străină ce se plăteşte pentru obţinerea unei unităţi
monetare naţionale.
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3. Operaţiile efectuate pe piaţa valutară
Pe pieţele valutare se efectuează următoarele tipuri de

operaţii:
Operaţiile la vedere (piaţa la vedere marché spot)

constau în cumpărarea sau vânzarea de sume în valută cu
cedarea imediată sau la cel mult 48 de ore a valutei. Cursul de
pe piaţă la vedere rezultă din confruntarea cererii şi ofertei, a
influenţelor exercitate de alte operaţiuni efectuate pe piaţă şi în
funcţie de operaţiile valutare de pe alte pieţe. Tranzacţiile cu
valută la vedere se realizează la cursul SPOT. Pe piaţa valutară
la vedere se stabilesc cursuri pentru operaţiunile de cumpărare
şi cursuri pentru operaţiunile de vânzare. Diferenţa dintre
cursul de vânzare şi cel de cumpărare al unei valute pe piaţa la
vedere este cunoscută sub denumirea de SPREAD;

Operaţiile la termen (piaţa la termen forwad
market) reflectă tranzacţiile de cumpărare sau vânzare de
valută ce se realizează pe baza predării sumelor la un termen
viitor şi la un curs determinat;

Operaţiunile de arbitraj reprezintă o operaţie care
constă în vânzarea şi cumpărarea de valută, uneori simultan de
pe pieţele valutare în vederea protejării împotriva fluctuaţiei
cursurilor valutare, precum şi pentru obţinerea unor câştiguri.
Operaţiile de arbitraj valutar asigură câştiguri din: diferenţele de
curs la aceeaşi valută pe o piaţă la două momente diferite, din
diferenţele de curs ale unei valute pe două pieţe diferite şi din
diferenţele de curs între două valute şi două pieţe diferite.
Arbitrajul valutar poate fi:

Direct constă în vânzarea unei sume în valută pe piaţa
care cotează mai bine şi cumpărarea în acelaşi timp a unei sume
în aceeaşi valută pe piaţa pe care cotează mai slab;

La termen se deosebeşte în funcţie de pieţele pe care se
realizează tranzacţiile cu valută de către bănci. Arbitrajul la
termen pe o singură piaţă urmăreşte obţinerea unui câştig din
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