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Motto

“Oamenii se împart în două categorii:

oameni care ştiu ce ştiu şi/sau
ştiu ce nu ştiu;

oameni care nu ştiu ce ştiu şi/sau
nu ştiu ce nu ştiu”.

Grigore C. Moisil



Cursul de schimbCursul de schimb

Variabilă macro care nu are sens la nivel micro;

Analogia cu variabilele entropie şi temperatură 
din fizică, care au sens numai la nivel macroscopic;

Mărime sistemică, reflectând activitatea tuturor 
sistemelor şi subsistemelor din economie, 
precum şi modul de reacţie la mediul extern;

Metaforic, cursul de schimb măsoară “temperatura”
sistemului economic, la fel cum în fizică temperatura 
măsoară variaţia energiei, în raport cu variaţia 
entropiei sistemului



Ce Ce şştim despre cursul de schimbtim despre cursul de schimb

Variabilă extrem de dificil de modelat, 
fiind greu de identificat:

– factorii determinanţi

– relaţiile funcţionale dintre curs 
şi factorii determinanţi

Variabilă dificil de prognozat pe termen 
scurt, deoarece descrie un proces stohastic 
de tip random walk



Momente importante Momente importante 
îîn istoria cunoan istoria cunoaşşterii cursului de schimbterii cursului de schimb

1918 – Gustav Cassel formulează doctrina PPP (Purchasing Power 
Parity) care devine unul dintre suporturile noului sistem monetar 
internaţional ce se crea după renunţarea la etalonul aur

1964 – Balassa şi Samuelson identifică influenţa asupra cursului 
de schimb a diferenţialului de productivitate din sectoarele bunurilor 
comercializabile, respectiv necomercializabile (fenomenul Balassa-
Samuelson)

1976 – Dornbusch formulează celebrul model de overshooting
care pune în evidenţă modul în care cursul de schimb reacţionează 
la şocurile monetare

1983 – Meese şi Rogoff pun în evidenţă faptul că factorii 
fundamentali macroeconomici (“the fundamentals”) 
sunt incapabili să explice fluctuaţiile cursului de schimb 
(un exemplu clasic: EUR/USD: 1,18 în ian. 1999; 0,83 în feb. 2002; 
1,60 în iul. 2008)



““ParadoxulParadoxul”” imposibilită imposibilităţţii prognozei ii prognozei 
pe termen scurt a cursului de schimbpe termen scurt a cursului de schimb

Cu tot efortul remarcabil făcut până în prezent, 
modelele de curs de schimb, în general, 
nu permit pe termen scurt o prognoză robustă

Un succes remarcabil a fost obţinut de către 
Engel, Mark şi West cu ajutorul aşa-numitului 
model monetar, propus în anul 2007. 
Autorii demonstrează că evoluţia cursului 
de schimb descrie un proces stohastic de tip 
“near random walk”



Ce Ce şştim despre:tim despre:

Diversele tipuri de curs de schimb, rolul lor 
şi metodologiile de calcul?

Forţele şi mecanismele care determină 
comportamentul cursului de schimb pe 
termen scurt, mediu şi lung?

Influenţa mărimii şi a volatilităţii cursului de 
schimb asupra competitivităţii şi a procesului 
creşterii economice?



Tipuri de curs de schimbTipuri de curs de schimb

Curs nominal – variabilă observabilă

Curs real – variabilă calculabilă

Cursul de schimb real efectiv – variabilă 
calculabilă

Curs de echilibru – variabilă neobservabilă 
(se estimează cu ajutorul modelelor 
econometrice)



Cursul de schimb realCursul de schimb real

Definiţia generală: cursul nominal corectat cu raportul 
dintre preţurile externe şi cele interne

Dacă sunt îndeplinite condiţiile PPP (Purchasing Power 
Parity)

– costurile de transport şi de tranzacţii sunt neglijabile

– coşurile bunurilor de consum sunt identice

– nu există arbitraj financiar

atunci: 
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Forma tare (absoForma tare (absolutălută) a PPP) a PPP

Evidenţiată pentru prima dată de către Gustav Cassel 
după primul război mondial şi dezvoltată de Balassa
(1964) şi Samuelson (1964)

Analize pertinente: Rogoff (1996) şi Taylor (2004)  

Menită să ofere suport noului sistem monetar 
internaţional

Reprezintă în fapt cursul de schimb de echilibru
şi este o măsură a competitivităţii economice



Factori determinanFactori determinanţţi i 
ai evoluai evoluţţiei cursului de schimb real iei cursului de schimb real 

(efectul (efectul BalassaBalassa--SamuelsonSamuelson))

Clasificarea bunurilor: comercializabile şi necomercializabile 

Ecuaţia preţurilor interne

Ecuaţia preţurilor externe

Preţul relativ al bunurilor comercializabile

Efectul Balassa-Samuelson
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Există un curs de schimb Există un curs de schimb 
de de ““echilibruechilibru””? (1)? (1)

În ultimul sfert de secol au apărut numeroase 
modele numite de “echilibru” care îşi propun, 
în general, să identifice dacă cursul de schimb 
este supraevaluat sau subevaluat

Toate modelele pornesc de la ipoteza că 
mărimea cursului de schimb este determinată 
de fundamentele macroeconomice



FEER – Fundamental Equilibrium Exchange Rate (Williamson, 
1985)

– îşi propune să identifice cursul de schimb care asigură simultan echilibrul 
intern şi echilibrul extern

NATREX – NATural Rate of EXchange (Stein, 1994)
– porneşte de la relaţiile ce se formează între economisire, investiţii 

şi contul curent

BEER – Behavioral Equilibrium Exchange Rate (MacDonald, 1997)
– este bazat pe paritatea neacoperită a ratei dobânzii (UIP)

PEER – Permanent Equlibrium Exchange Rate
(Clark şi MacDonald, 2000)

– metoda este asemănătoare cu BEER şi se distinge prin descompunerea 
componentelor în permanente şi tranzitorii

Există un curs de schimb Există un curs de schimb 
de de ““echilibruechilibru””? (2)? (2)



Principalii factori macroeconomici Principalii factori macroeconomici 
fundamentali considerafundamentali consideraţţi sunt:i sunt:

Raportul de schimb (Terms of Trade)

Gradul de deschidere (Openness)

Activele externe nete (Net Foreign Assets 
Position)

Diferenţialul dintre ratele de dobândă reale 
(Real Interest Rate Differential)

Consumul guvernamental (Government 
Consumption)

Productivitatea relativă (Relative Productivity)



ContribuContribuţţia factorilor fundamentali la determinarea ia factorilor fundamentali la determinarea 
cursului de schimb real de echilibru cursului de schimb real de echilibru îîn România, 2000n România, 2000--20072007

Sursa: FMI, 2008



Toate tipurile de modele utilizează în mod abuziv, după 
părerea noastră, termenul de “echilibru”

Tehnicile econometrice sunt utilizate de multe ori în mod 
incorect, încercându-se o forţare a rezultatelor

În explicarea cursului de schimb de “echilibru”, rolul 
determinant revine factorului “raport de schimb,” care,
în realitate, la rândul său, are acelaşi conţinut economic

Doctrina “Exchange Rate Misalignment” se raportează 
la un curs care, probabil, nu este de echilibru

Diversele modele conduc, uneori,la rezultate cel puţin 
bizare (vezi analiza Deutsche Bank)

Unele puncte de vedere Unele puncte de vedere 
privind cursul de privind cursul de ““echilibruechilibru””

şşi doctrina i doctrina ““Exchange Rate MisalignmentExchange Rate Misalignment”” (1)(1)



Unele puncte de vedere Unele puncte de vedere 
privind cursul de privind cursul de ““echilibruechilibru””

şşi doctrina i doctrina ““Exchange Rate MisalignmentExchange Rate Misalignment”” (2)(2)



Cursul de schimb real Cursul de schimb real 
şşi crei creşşterea economicăterea economică

În ultima perioadă se acordă o importanţă tot mai mare 
problematicii privind influenţa cursului de schimb asupra 
procesului de creştere economică (Rodrik – 2008, 
Eichengreen – 2008, Rogoff – 2009 ş.a.)

Principalele canale prin care cursul de schimb contribuie 
la creşterea economică sunt utilizarea eficientă a 
resurselor, investiţiile, promovarea progresului tehnic ş.a.

O problemă deosebită este raportul dintre volatilitatea 
(respectiv stabilitatea) cursului de schimb şi creşterea 
economică



Ce nu Ce nu şştim tim îîncă ncă 
despre cursul de schimb despre cursul de schimb 

Care este în realitate “cursul de schimb de echilibru”?

Ce înseamnă de fapt “misalignment”?

Care sunt relaţiile de cauzalitate în domeniul cursului de 
schimb?

Cursul de schimb nominal determină cursul de schimb real 
sau cauzalitatea este inversă?

Fundamentele macroeconomice determină cursul de schimb 
sau cauzalitatea este inversă?

Care sunt toate implicaţiile fenomenului de overshooting
pus în evidenţă de către Dornbusch (1976)?

Există şi alte fenomene analoage cu fenomenul Balassa-
Samuelson?



ÎÎn loc de concluzii n loc de concluzii 

Între termenii trinomului curs de schimb –
competitivitate – creştere economică există 
numeroase conexiuni directe şi inverse 
(feedback), unele dintre acestea fiind încă 
puţin elucidate

Cunoaşterea cât mai completă a acestor 
conexiuni reprezintă o condiţie sine-qua-non
a progresului economic


