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Determinanţii deficitului de cont curent în studiile de specialitate:
Categoria

Indicatorul

Semnul aşteptat

Venit

Diferenţa între PIB potenţial şi PIB real

+

Şocul de productivitate specific țării analizate:
tranzitoriu/permanent

+/-

Şocul global de productivitate: tranzitoriu/permanent

+/0

Creșterea PIB

+

Economisire: naţională/privată

-

Investiții

+

Economisirea publică

-

Surplus bugetar

-

Şocuri ale cheltuielilor guvernamentale:
temporare/permanente

+/0

Rata reală efectivă a cursului de schimb

Marshall-Lerner: +

Economisire/Investiții
Politica fiscală

Intertempora1: Neclar
Non-monotonă
Termeni ai comerțului

Harberger-Laursen Metzler: Non-monotonă

Indicatori internaționali

Controlul cursului de schimb

+

Rata de creștere economică a țărilor industrializate

-

Rata reală internațională a dobânzii

Debitor net: Creditor net: +

Abordarea noastră


Scopul lucrării: determinarea legăturii dintre deficitul de cont curent şi un set de
indicatori macroeconomici pentru cazul a 9 ţări din Europa de Est.
Aceste ţări au fost alese pornind de la ipoteza că deficitul de cont curent al ţărilor aflate în
tranziţie raspunde diferit la o serie de indicatori faţă de cel al ţărilor dezvoltate.



Indicatorii utilizaţi: deficitul de cont curent, cursul de schimb, creştere a PIB, termenii
comerţului, rata de dobândă EU15



Tehnicile de estimare folosite: metoda generalizată a momentelor (system GMM) şi
metoda celor mai mici patrate generalizată (GLS)



Clasa de estimatori selectată (Arellano şi Bond,1991; Arellano şi Bover, 1995) ţine cont
de:
- corelarea dintre variabilele independente
- legătura dintre termenii eroare şi efectele neobservabile, specifice ţărilor (country
heterogeneity)



Am inclus în regresii două variabile importante pentru evoluţia economiei europene:
creşterea PIB în EU15 şi evoluţia ratei de dobandă în EU15

Descrierea bazei de date



Ţări supuse analizei: 9 ţări în curs de dezvoltare din Europa de Est, membre UE (Bulgaria,
Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovenia, Ungaria)
Perioada analizată: 1998-2007
Număr de observaţii: 81



Indicatorii utilizaţi în analiză:




1. Deficitul de Cont Curent
-> CAD (Current Account Deficit) = raportul dintre deficitul de cont curent şi Venitul Naţional Brut Disponibil
-> Venitul Naţional Brut Disponibil (GNDI – Gross National Disposable Income) = PNB + transferurile din
străinătate care nu au fost înregistrate oficial

2. Rata de creştere a PIB (GDP_PPP_Gr) denominat în EUR la paritatea puterii de cumpărare
3. Termeni ai comerţului (Tot) -> logaritmul natural al raportului dintre exporturile şi importurile de

bunuri

4. Cursul de schimb (REER)
-> logaritmul natural din rata reală efectivă a cursului de schimb
-> deflator pentru această rată a fost considerat indicele preţurilor bunurilor de consum ale celor mai
importanţi 41 de partenri comerciali
-> anul de bază pentru calcul: 1990

5. Rata de creştere a PIB în ţările dezvoltate (GDP_EU15_Gr)
-> creşterea înregistrată în EU15 (ţările UE înainte de 2004)
-> Calderon, Chong, Loayza (2002) folosesc rata de creştere a PIB pentru ţările OECD ca indicator ce
determină fluctuaţiile deficitului de cont curent în ţările în curs de dezvoltare

6. Ratele internaţionale ale dobânzii (IR_EU15)
-> Estimare pentru rata reala a dobânzii pe piaţa internaţională: rata nominală Eurodollar din Londra,
ajustată cu rata inflaţiei corespunzătoare EU15 (CPI)
-> Pentru standardizare, indicatorul a fost logaritmat sub forma: log(1+r)

7. Economisirea Publică (Pub_Sav)
-> pentru standardizare între ţări, a fost calculat ca raport între economiile publice şi Venitul Naţional Brut
Disponibil


Sursele datelor:
1. EUROSTAT : Deficitul de Cont Curent, Venitul Naţional Brut Disponibil , Rata de creştere a PIB,
Exporturi, Importuri, Rata efectivă a cursului de schimb, rata inflaţiei corespunzătoare
EU15 (CPI)
2. ECONSTATS: rata Eurodollar din Londra
3. AMECO: Economisirea Publică

Metodologia Econometrică


Model dinamic de tip panel



Principala tehnică de estimare: “System GMM” (Arellano –Bond, 1991/ Arellano - Bover, 1995 /
Blundell – Bond, 1998) -> controlează relaţiile de cauzalitate inversă (variabilele exogene din modelul
econometric sunt corelate între ele)



Perioadă scurtă de timp, mulţi indivizi



Variabila dependentă este dinamică



Variabila endogenă (dependentă) = CAD= raportul dintre deficitul de cont curent şi
Venitul Naţional Brut Disponibil (GNDI)



Relaţie funcţională liniară între variabila dependentă şi regresori



Variabilele exogene sunt corelate cu valorile anterioare ale termenilor eroare



Variabilele exogene (independente) ale modelului sunt cei 5 determinanţi ai deficitului de cont curent
pe care i-am avut în vedere.



Ideea de bază a abordării Arellano – Bover (1995), Blundell – Bond (1998): ecuaţie de regresie
dinamică, variabila dependentă apare în lag pe partea dreaptă a ecuaţiei:

yi,t =αyi,t−1 +βxi,t +ηi +εi,t
'



Pentru a măsura efectul celor cinci variabile alese asupra deficitului de cont curent, am estimat
regresia:

CADi,t = αCADi,t -1 + β1GDP_PPP_Gr i,t + β 2 Tot i,t + β 3 REERi,t + β 4 GDP_EU15_Gri,t +

β 5 IR_EU15i,t + η i + ε i ,t


Am utilizat două tehnici de estimare (GMM, GLS), cu scopul de a interpreta rezultatele prin
comparaţie.



Cu ajutorul unor variabile explicative suplimentare, vom testa rezistenţa variabilelor explicative
iniţiale. Mai exact, dorim să vedem dacă aceste variabile au aproximativ aceeaşi influenţă asupra
deficitului de cont curent după introducerea în regresie a unor variabile suplimentare.

Rezultatele studiului


Am analizat influenţa fiecărei variabile explicative asupra deficitului de cont curent.



CAD, variabila dependentă, a avut o evoluţie asemănătoare în toate ţările analizate,
mai putin în Ungaria.



Ungaria a fost singura din cele 9 ţări analizate care a înregistrat o reducere a acestui
indicator imediat după aderarea la UE.



Pentru celelalte 8 ţări, ponderea deficitului de cont curent în Venitul Naţional Brut
Disponibil a devenit mai mare după aderare.

Analiza influenţei indicatorilor macroeconomici asupra
deficitului de cont curent
- System GMM -

-FGLS-

Concluzii


Creşterea PIB în ţările analizate favorizează creşterea deficitului de cont curent.



Creşterea economică mai accentuată a ţărilor dezvoltate influenţează pozitiv deficitul
de cont curent al ţărilor analizate, în sensul de scădere a acestuia.



Există o legătură inversă între economisirea publică si deficitul de cont curent.



În situaţia în care termenii comerţului se apreciază, deficitul de cont curent se va
diminua.



Deficitul de cont curent înregistrează o persistenţă accentuată la şocurile tranzitorii
de la o perioadă la alta. Concluzia se bazează pe estimarea coeficientului pentru
deficitul de cont curent decalat cu o perioadă.



Rezultate contradictorii faţă de studiile anterioare am obţinut în cazul estimării
coeficienţilor pentru influenţa cursului de schimb şi a ratei de dobândă internaţională.
Pentru acestea ar putea exista două explicaţii:
- ţările analizate în această lucrare au particularităţi diferite faţă de ţările analizate în
studiile consultate de noi
- determinanţii consideraţi de noi diferă de cei luaţi în considerare în alte studii.

