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Introducere 
 

Lucrarea de faţă îşi propune prezentarea teoretică a unui model de echilibru al 
cursului de schimb de tipul FEER (Fundamental Exchange Rate Equilibrium), sustenabil 
a fi aplicat în România. În alegerea acestui  tip de model s-a avut în vedere faptul că 
modelul se pretează pentru ţările care se confruntă cu inflaţie, deficite fiscale, şomaj şi în 
care produsele exportate şi importate sunt diferite.  

În realizarea acestui model s-a pornit de la ideea că dezvoltarea economică 
sustenabilă, într-un mediu economic în care cererea şi oferta este stabilită prin mecanisme 
de piaţă, implică cunoaşterea zonei de echilibru fundamental  în care se deplasează 
preţurile resurselor iar indicatorul ce poate oferi o astfel de imagine globală este cursul de 
schimb calculat într-o astfel de zonă de echilibru. Nivelul acestui indicator poate fi 
considerat ca un ”nivel normativ”, abaterile cursului de schimb curent de la acest nivel 
constituind semnale ce atrag atenţia factorilor de decizie, specialiştilor, oamenilor politici 
asupra dezechilibrelor temporare apărute pe termen scurt în activităţile economice, 
dezechilibre ce-şi găsesc originea în deviaţii ale economiei de la echilibrul pe plan intern 
(puseuri inflaţioniste, şocuri ale sectorului real, divergenţe în implementarea mix-ului de 
politici monetare şi fiscale), şi/sau extern generat de o serie de şocuri (fluxuri anormale 
de capital, restricţii comerciale, şocuri ale preţurilor externe etc.). 

 
1. Unele consideraţii privind conceptul de FEER 

 
 

Conceptul de echilibru fundamental al cursului de schimb (FEER) a fost dezvoltat 
de Williamson în anul 1983. El a fost reluat şi revizuit în 1994 luându-se în considerare 
problemele ivite în evoluţia cursurilor de schimb pe plan mondial şi implicarea politicii 
monetare în controlul nivelului acestui indicator. Prin FEER, J. Williamson a înţeles deci, 
acel nivel al cursului de schimb care este consistent cu echilibrul macroeconomic ce 
implică atingerea simultană a echilibrului intern şi extern.  

Câteva precizări se impun încă de la început. Aşa cum menţiona Williamson în 
1994 (p.179), este necesar a înţelege utilizarea termenului de “fundamental” prin analogie 
cu conceptul teoretic de “dezechilibru fundamental”, aplicat drept criteriu pentru 
modificarea parităţii în sistemul Breton Woods. Deşi acest concept de “dezechilibru 
fundamental” nu a fost niciodată definit, în mod tacit a fost înţeles ca acel nivel al 

                                                 
1 Lucrare revizuită, pregătită în cadrul programului de cercetare Phare ACE Programmes 2001, prezentată 
într-o primă versiune în noiembrie 2003 în cadrul programului de pregătire pentru utilizarea unor softuri 
specifice în studiile economice,” Statistical and econometric tools including software like STATA and E 
Views”, 19-21 Noiembrie, Bucureşti. Autorul mulţumeşte pe această cale pentru sugestiile şi comentariile 
pertinente realizate de Manuela Nenna, Manuela  Marianera şi Ottavio Ricchi de la Departamentul de 
trezorerie al Ministerului Finanţelor din Italia. 
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cursului de schimb care a fost inconsistent cu echilibrul macroeconomic pe termen 
mediu.  

Dacă conceptul de “fundamental” nu a fost definit în sensul deplin, teoria a 
identificat ca “fundamentale”: rata inflaţiei, diferenţialul ratelor dobânzilor, modificările 
în portofoliul de active şi în poziţia balanţei de plăţi (Williamson, 2001).  

Mathisen (2003, p.4), în acord cu teoria economică, a considerat ca factori 
“fundamentali“ pentru echilibrul pe termen lung al cursului de schimb numai factorii 
reali, uzual  fiind folosiţi: produsul intern brut potenţial, termenii de comerţ (terms of 
trade), nivelul consumului public şi privat şi productivitatea muncii.  

Practica a demonstrat că în funcţie de modelul utilizat pot fi considerate ca 
fundamentale şi alte variabile macroeconomice cum ar fi cheltuielile guvernamentale, 
ponderea absorbţiei în produsul intern brut, nivelul productivităţii muncii, nivelul 
produsului intern brut potenţial şi altele. La aceştia, în unele studii se mai adaugă 
investiţiile directe străine (Katerina Smirdkova şi alţii, 2002), diferenţialul de dobânzi 
dintre ţări (J. Williamson,1993, p.190), ponderea absorbţiei în produsul intern brut, 
termenii de comerţ, nivelul taxelor de import şi export şi ponderea cheltuielilor 
guvernamentale în produsul intern brut (Ibrahim A. Elbadawi,1994). 

J. Williamson (1983,1985) a definit echilibrul fundamental al cursului de schimb 
ca “acel nivel al ratei de schimb care este de aşteptat a genera un surplus sau deficit egal 
cu fluxurile de bază de capital dintr-un ciclu economic, în condiţiile în care economia 
ţării se află la cel mai bun nivel de echilibru intern şi nu indică nici un motiv pentru 
aplicarea unor restricţii pentru balanţa de plăţi”. Luând în considerare  şi completările 
făcute în 1994 de J. Williamson, economiştii Wren Lewis şi Rebeca Driver au punctat că, 
în fapt, FEER este acea rată a cursului de schimb real care este consistentă cu combinaţia 
de preţuri şi curs nominal de schimb asociată unei rate naturale a şomajului (Wren Lewis 
şi Rebeca Driver, 1998).  

Luând ca punct de plecare definiţia lui J. Williamson, completată în anul 1994, 
putem considera că FEER este acel nivel al cursului de schimb real ce asigură 
sustenabilitatea echilibrului extern, considerat în termenii contului curent, într-o 
economie aflată la intern în echilibru în condiţiile ocupării depline a forţei de muncă. Se 
operează aşadar cu 3 concepte de bază şi anume: i) echilibrul intern; ii) sustenabilitatea 
contului curent şi iii) traiectoria cursului de schimb.  

Dacă în ceea ce priveşte echilibrul intern, legarea acestuia de controlul inflaţiei a 
creat ambiguităţi, provenite ele însele din ambiguitatea termenului de control al inflaţiei, 
referitor la echilibrul extern lucrurile au fost mult mai tranşante, acesta fiind înţeles mai 
degrabă în termen de “obiectiv (target) pentru contul curent“. În acest mod, privind atât 
nivelul inflaţiei cât şi al contului curent ca obiective ce urmează a fi atinse, se introduce o 
nuanţă de normativ în criteriile de definire a FEER, care se transferă întregului concept. 
Se spune astfel că FEER este un concept cu caracter normativ. De altfel, Tamim 
Bayoumi şi alţii (1994), ataşează cursului de schimb obţinut prin modelul FEER 
adjectivul de “dorit“, “optim“ sau “adecvat“. 

Cursul de schimb real consistent cu echilibrul macroeconomic este mai degrabă o 
traiectorie decât un nivel fix şi aceasta, aşa cum menţiona J.Williamson (1994), cel puţin 
din 3 motive şi anume: 

a) În acord cu teoria Balassa – Samuelson, cursul real de schimb depinde atât de 
diferenţialul de inflaţie dintre ţări cât şi de diferenţialul de productivitate dintre 
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sectorul bunurilor comercializabile şi necomercializabile. Astfel, ţările cu o 
creştere economică accelerată, înregistrează un diferenţial înalt de productivitate 
dintre sectorul bunurilor comercializabile şi necomercializabile, şi dacă se 
consideră inflaţia ca o medie ponderată între cele două sectoare producătoare de 
bunuri, atunci pentru a menţine competitivitatea este necesară, în funcţie de 
nivelul creşterii, o apreciere reală a monedei naţionale în jurul traiectoriei de 
echilibru.   

b) Abordarea monetară a balanţei de plăţi a unei ţări sugerează că o ţară cu deficite 
externe înalte, este obligată să-şi reducă absorbţie internă şi să deprecieze moneda 
naţională în termeni reali în scopul stimulării exportului şi a impulsionării 
influxurilor de capital în vederea finanţării deficitului. În cazul unui excedent al 
contului curent, măsurile de apreciere în termeni reali a monedei naţionale în 
raport cu cele străine vor conduce la majorarea absorbţiei interne în raport cu 
produsul intern brut ceea ce va readuce cursul de schimb în jurul traiectoriei de 
echilibru.  

c) A treia explicaţie derivă din compararea nivelului elasticităţii veniturilor 
importurilor şi a exporturilor în raport cu creşterea economică internă şi respectiv 
externă. Dacă acest raport este supraunitar atunci se va înregistra o tendinţă 
deteriorare a contului curent, ce va impune o continuă depreciere a monedei 
naţionale (Johnson, 1958; Houthakker şi Magee, 1969). Mai mult, ca urmare a 
efectului de ”decalaj” dintre nivelul iniţial al volumului importului şi exportului, 
acest fenomen de depreciere a monedei naţionale poate apărea chiar în condiţiile 
în care raportul dintre elasticităţi şi creştere este egal cu unitatea (Krugman,1989). 
 

  În aceste condiţii apare cu claritate că valoarea cursului de schimb curent variază 
în jurul traiectoriei de echilibru şi că însăşi nivelul acestei traiectorii, consistent cu 
echilibrul macroeconomic, variază în timp. Mai mult, orice modificare în sensul 
termenilor de schimb sau de pierdere a credibilităţii vor afecta traiectoria FEER. Nu este 
mai puţin important tipul de regim de curs ales care, prin impactul asupra variabilelor 
macroeconomice afectează în final FEER. Literatura cu privire la avantajele diferitelor 
regimuri ale cursului de schimb (C.F. Bergsten et all, 1999; J.Wiliamson, 2000; M. 
Bordo, 2003) relevă importanţa acestora în relaţie cu sursa diferitelor şocuri, cu 
mobilitatea capitalului, gradul de deschidere către exterior al ţării, nivelul de mobilitate al 
forţei de muncă şi abilitatea  de a realiza transferuri fiscale, credibilitatea politică, şi mai 
nou convergenţa în termenii comerţului. În funcţie de tipul de regim, corecţiile cursului 
curent de la traiectoria de echilibru pot fi realizate fie, prin modificarea periodică a 
parităţii centrale (cazul benzii de fluctuaţie) fie, prin mişcările relative ale preţurilor 
(cazul regimului de curs fix).  

 
2. Modele şi concepte alternative ale echilibrului cursului de schimb 

 
Literatura economică este extrem de generoasă în prezentarea unor concepte şi 

modele pentru determinarea cursului de schimb de echilibru pe diferite perioade de timp, 
unele dintre acestea fiind prezentate în continuare. 

Cel mai des folosit este modelul bazat pe teoria parităţii puterii de cumpărare 
PPP (Purchasing Power Parity) elaborat de  Gustave Cassel, 1918, 1922. Conceptul 
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clasic2 al parităţii puterii de cumpărare se bazează pe comparaţia preţurilor dintre diferite 
ţări, echilibrul cursului de schimb fiind acel nivel al cursului de schimb care egalează 
preţul bunurilor din două sau mai multe ţări.  

Se poate scrie: 
 PT = r PT

*  sau ,  
 r = PT/ PT

* ,   
unde  r exprimă raportul dintre preţul intern al bunurilor comercializabile (PT) în 

moneda naţională şi preţul extern (PT
*) pentru aceleaşi bunuri comercializabile într-o 

valută externă. 
 În centrul conceptului de paritatea puterii de cumpărare se află legea preţului 

unic, potrivit căreia în cazul bunurilor comercializabile se plăteşte acelaşi preţ exprimat 
în monedă naţională pentru acelaşi coş de bunuri de consum. PPP este un concept pe 
termen lung potrivit căruia cursul de schimb de piaţă ar converge spre valoarea de 
echilibru determinată de paritatea puterii de cumpărare. 

Aplicarea acestui model implică identificarea unei perioade istorice în care 
economia a fost în echilibru,  ceea ce pentru România, ţară înscrisă după anul 1989 într-
un amplu proces de restructurare şi transformare este dificil de stabilit. Cursul de schimb 
de echilibru este, în cadrul acestui model, acel nivel aferent perioadei de echilibru 
stabilită, ajustat cu diferenţialul inflaţiei din acea perioadă. Problema de fond în cazul 
acestui model este că, în practică, cursul de schimb curent se modifică chiar şi în 
perioadele în care economia se află în echilibru datorită faptului că nivelul acestuia 
depinde de o serie de variabile macroeconomice cum ar fi: dimensiunea deficitului 
contului curent, dimensiunea şomajului, nivelul comerţului exterior şi altele.  

PPP este mai mult un model pentru compararea nivelului de viaţă din diferite ţări3, 
dar este de asemenea aplicat şi pentru identificarea nivelului cursului de schimb 
consistent cu echilibrul macroeconomic. Practica a arătat şi neajunsurile utilizării acestui 
concept dintre care amintim semnalele greşite transmise în lumea afacerilor în ceea ce 
priveşte deciziile de investire într-un sector sau altul de activitate, într-o ţară sau alta,  sau 
în deciziile de politică economică. 

  În opinia autorilor Rebeca Driver şi Wren Lewis, PPP este principalul competitor 
al modelului FEER în măsura în care, diferenţialul de inflaţie dintre ţări poate fi reflectat 
în modificări echivalente în nivelul cursului de schimb din aceste ţări (Wren Lewis şi 
Rebeca Driver 1998, p.9). În acest sens, Williamson (1993, p.188-189) consideră că 
“elementul de adevăr în doctrina PPP este că se aşteaptă (ceteris paribus) ca echilibrul 

                                                 
2 Mc. Kinnon şi Ohno (1986) au propus modificări la modelul clasic al parităţii puterii de cumpărare în 
sensul de a căuta acel curs de schimb la care o ţară nici nu importă, nici nu exportă inflaţie. 
3 Emilian Dobrescu (2002) a aplicat modelul PPP pentru un număr de 43 de state din Europa şi state 
candidate la aderarea la Uniunea Europeană  formulând următoarea concluzie: pentru ţările mai puţin 
dezvoltate din punct de vedere economic cum este cazul României, creşterea economică ar putea implica, 
eventual, o reducere graduală a diferenţialului dintre paritatea puterii de cumpărare şi cursul de schimb, 
ambele exprimate faţă de aceeaşi monedă străină (fie Euro, fie dolar). Cu alte cuvinte, raportul dintre 
indicele preţurilor de consum (ca expresie a inflaţiei interne) şi cursul de schimb nominal este supraunitar şi 
se va menţine dominant pe termen mediu şi lung, ceea ce face ca, pentru România, politicile de  promovare 
a exportului prin deprecierea voluntară a monedei naţionale să fie nesustenabile, iar introducerea EURO 
înainte de a atinge un minim de nivel de dezvoltare economică compatibil cu cel din Uniunea Europeană să 
nu fie recomandabil. 
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ratei nominale a cursului de schimb să se modifice odată cu modificarea diferenţialului de 
inflaţie”.  

 
Modelul Balassa-Samuelson, bazat pe diferenţialul de productivitate dintre ţări  

dar şi dintre sectorul bunurilor exportabile şi al celor neexportabile este un alt model 
utilizat pentru determinarea cursului de schimb de echilibru. Modelul Balassa-Samuelson 
argumentează că o creştere a productivităţii muncii, şi pe această bază a salariilor în 
sectorul bunurilor comercializabile, va conduce, în ipoteza  mobilităţii forţei de muncă 
între sectoare, la creşterea salariilor şi în sectorul bunurilor necomercializabile. Ca 
urmare, preţurile relative în sectorul bunurilor necomercializabile vor creşte, inflaţia prin 
preţ a acestor bunuri va depăşi pe aceea a bunurilor similare din exterior, ceea  ce 
constituie o apreciere reală a monedei naţionale în raport cu celelalte monede. În 
descrierea modelului se pleacă de la mecanismul de transmisie a creşterii de 
productivitate din sectorul bunurilor comercializabile în salarii. 

  Definind salariile (WT) din sectorul bunurilor comercializabile ca funcţie de 
productivitatea muncii din acest sector (PrT) şi preţuri, iar literele mici indicând 
exprimarea în termeni logaritmici  a variabilelor, se poate scrie:  

wT= prT + pT                                                                                                                                                           (1) 
şi simetric pentru sectorul bunurilor necomercializabile (simbolul NT) 
wNT= prNT + pNT                                                                                                                                                  (2) 

Considerând că, în condiţiile unei pieţe concurenţiale libere a forţei de muncă, salariile 
respectă condiţia productivităţii marginale şi deci w = wT= wNT, putem scrie: 

prT + pT =  prNT + pNT                                                                                                                                           (3) 
Prin rearanjarea  termenilor   se obţine  mecanismul de transmisie al  creşterii  de 

productivitate în preţuri la intern:                                                                                                                         
prT - prNT = pNT - pT                                                                                                                                           (4) 
În mod similar se poate scrie mecanismul de transmisie şi pentru extern (semnul* 

referindu-se la piaţa externă) 
pr*

T – pr*
NT = p*

NT – p*
T                                                                                                                                 (5) 

dacă se defineşte preţul (p) ca medie geometrică ponderată a preţurilor bunurilor 
comercializabile şi necomercializabile şi α ca ponderea bunurilor comercializabile în 
coşul de consum, atunci în termeni logaritmici ecuaţia preţurilor pentru intern şi extern  
se poate scrie: 
p= α pT  + (1- α ) pNT                                                                                                                                                   (6) 
p*= α* p*

T  + (1- α* ) p*
NT                                                                                                                                         (7) 

Având în vedere ecuaţia preţului în mediul concurenţial internaţional: 
       PT= eP*

T,                                                                                                                                                                    (8) 
unde e reprezintă cursul de schimb nominal iar PT preţul bunurilor  comercializabile pe 
piaţa internă (semnul* referindu-se la piaţa externă) definim cursul real de schimb în 
termeni logaritmici ca: 

θ = e+ p*- p                                                                                                             (9)  
În ipoteza că α = α*, şi având în vedere ecuaţiile (4), (5) şi (8), putem rescrie 

ecuaţia (9) ca în ecuaţia (10), ce pune în evidenţă dependenţa cursului real de schimb de 
diferenţialul de productivitate şi de inflaţie dintre ţări :  

θ = α [(pr*
T – pr*

N) – (prT - prNT)] + [(pT - pNT )  - (p*
T - p*

NT)]                                          (10)  
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Modelul ERER (Equilibrium Real Exchange Rate) pleacă de la conceptul de 
“curs de schimb real de echilibru“ definit de Edwards ca “acel raport al preţurilor  
relative ale bunurilor necomercializabile şi comercializabile care dau valori sustenabile 
unor variabile ca: nivelul taxelor, raportul de schimb internaţional, politicile comerciale, 
fluxurile de ajutoare, capital şi tehnologie rezultate din atingerea simultană a echilibrului 
intern şi extern“ (Edwards, 1989, p.16).  

Condiţia pentru echilibrul intern este transparenţa prezentă şi viitoare a pieţei 
pentru bunurile necomercializabile, iar aceea pentru echilibrul extern  este echilibrarea 
valorii prezente şi viitoare a contului curent la nivelul sustenabil al fluxurilor de capital.  

J. Williamson (1994, p.10) referindu-se la lucrările lui Edwards şi Elbadawi  
menţionează că noţiunile de FEER (Fundamental Equilibrium Exchange Rate), DEER 
(Desired Equilibrium Exchange Rate, utilizat de experţii Fondului Monetar Internaţional) 
şi ERER se referă în fapt la unul şi acelaşi lucru, diferenţele apărând din lipsa unei 
standardizări a noţiunii, toate pornind de la simultaneitatea echilibrului pe plan intern şi 
extern. 

Modelul ERER se diferenţiază de modelul PPP prin faptul că leagă nivelul de 
echilibru al cursului de schimb de evoluţia unor variabile macroeconomice fundamentale, 
dar se apropie de PPP prin faptul că ambele modele nu pot explica deviaţiile de la nivelul 
de echilibru al cursului de schimb ce pot apare ca urmare a inconsistenţei politicilor 
macroeconomice cu evoluţia variabilelor fundamentale. 

Modelul ERER, aşa cum apare prezentat de Ibrahim A. Elbadawi (1994, p.96-98), 
are ca punct de plecare absorbţia internă (A), definită ca sumă a cheltuielilor interne 
private (Cp) şi a cheltuielilor guvernamentale (Cg) care sunt presupuse a fi variabile de 
politică şi ca urmare sunt determinate ca pondere (g) în produsul intern brut: 

A = Cp +Cg = Cp+ g*Y, 
Luând în considerare, pe de-o parte, cheltuielile pentru bunurile de consum 

necomercializabile realizate de guvern ca o pondere în cheltuielile totale guvernamentale 
şi, pe de altă parte cheltuielile pentru bunurile de consum necomercializabile ale 
sectorului privat determinate ca o funcţie ce depinde de preţurile de import (Pm) şi cele de 
export (Px) şi de cele pentru bunurile necomercializabile (Pn), se pot construi ecuaţiile 
pentru cererea şi oferta de bunuri necomercializabile care prin egalizare dau condiţia de 
echilibru: 

On(Px, Pm,Pn) = Cn(Px, Pm,Pn)*[A/Y-g]+gn*g,                                          (11) 
unde gn este ponderea cheltuielilor guvernamentale pentru produsele necomercializabile. 

Considerând preţurile denominate în dolari pentru bunurile exportabile şi cele 
importabile ca fiind P*x, P*m iar nivelul taxelor de export şi import ca fiind tx şi  respectiv 
tm, şi definind cu E cursul de schimb nominal şi cu e cursul real de schimb, putem scrie 
ecuaţiile preţurilor de import, export şi cursul real de schimb astfel: 

Px = E(1- tx)* P*x                                                                                                 (12) 
Pm= E(1- tm)* P*m                                                                                                (13) 
e = Pn/E * Px

α *Pm
(1-α)                                                                                                                    (14) 

Rezolvarea acestor ecuaţii prin utilizarea unor tehnici de cointegrare îi permite lui 
Elbadawi să afle nivelul cursului real de schimb (RER) pentru Chile, Ghana şi India pe 
perioada 1965-1990, (1965-1988 în cazul Indiei). RER este  definit în acest model ca 
raport între preţul bunurilor comercializabile (Pt) şi al celor necomercializabile (Pn) ce 
asigură echilibrul pe piaţa bunurilor comercializabile în funcţie atât de nivelul 
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variabilelor de politică considerate în ecuaţii (tx, tm, raportul de schimb) cât şi de excesul 
ofertei creditului intern. 

În modelul ERER utilizat de Elbadawi pentru Chile, Ghana şi India pe perioada 
1965-1990, (1965-1988 în cazul Indiei) pot fi considerate ca variabile “fundamentale” 
pentru cursul real de schimb, ponderea absorbţiei în produsul intern brut, termenii de 
comerţ, nivelul taxelor de import şi export şi ponderea cheltuielilor guvernamentale în 
produsul intern brut, unele dintre acestea diferind de acelea considerate de teoria 
economică ca fiind “fundamentale”. 

 
Modelul NATREX (Natural Real Exchange Rate), aşa cum a fost elaborat de 

Jerome Stein  şi sintetizat de Stanley W.Black (1994, p.282-283), porneşte de la definiţia 
ratei reale a cursului de schimb ca raport dintre preţurile interne (p) şi cele externe ale 
bunurilor (p’): 

R= Np/ p’,                                                                                                    (15) 
unde N este preţul nominal al monedei interne în termenii monedei externe.  
Prin descompunerea cursului de schimb curent real în componenta pe termen 

mediu şi aceea pe termen lung  şi notarea lor cu Rn şi R* în ecuaţia lui Stein se obţine 
ceea ce cel numea „rata naturală” (Rn ) a cursului de schimb real: 

R= (R+Rn)+(Rn-R*)+R*                                                                               (16) 
De menţionat este faptul că în condiţia în care produsul intern brut potenţial este 

presupus a fi egal cu cel curent,  în ecuaţia de echilibru a lui Stein absorbţia (A) depinde 
de rata reală a dobânzii iar balanţa de plăţi (B) depinde de rata reală de schimb (R), aşa 
cum se remarcă din ecuaţia (17): 

B(Y*, R)= Y*- A(Y*, r)                                                                                 (17) 
Modelul NATREX elaborat de Stein este un model pe termen mediu, de ajustare 

ciclică a factorilor prin utilizarea mediei mobile pentru variabilele explicative, şi prin 
aceasta se distanţează de modelul FEER ce implică determinarea unor nivele normative 
pentru balanţa de plăţi şi potenţiale pentru produsul intern brut. În plus, aşa cum arată J. 
Williamson (1994, p.13), Stein combină convenţionala condiţie a echilibrului intern cu 
condiţia de echilibru a portofoliului, ce accentuează de fapt rolul fluxului de capital în 
atingerea echilibrului extern. Diferit de alte modele de echilibru a cursului real de 
schimb, condiţia impusă pentru produsul intern brut scoate variabilele de politică 
economică în afara modelului. 

 
 

Modelul DEER (Desired Equilibrium Exchange Rate) este mai degrabă un model 
pe termen mediu, ce derivă din aplicarea la echilibrul cursului de schimb a conceptului de 
echilibru de bază folosit de specialiştii Fondului Monetar Internaţional. Aşa cum este 
definit în lucrarea lui Tamim Bazoumi şi alţii, (1994, p.23) DEER este acea rată reală 
efectivă de schimb care asigură unei economii echilibrul macroeconomic  intern şi extern 
pe termen mediu.  Echilibrul intern este definit în acest model ca fiind produsul intern 
brut potenţial  obţinut în condiţiile ocupării depline a forţei de muncă, iar echilibrul 
extern este privit în termenii sustenabilităţii nivelului deficitului contului curent. Date 
fiind valorile dorite pentru echilibrul intern şi extern, DEER poate fi privit mai degrabă 
ca acel nivel al ratei de schimb care facilitează realizarea obiectivelor macroeconomice 
stabilite. 
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Deşi a fost considerat ca un model static (Wren-Lewis, 1992), în lucrarea lui 
Tamim Bazoumi şi alţii, (1994) apare tratat ca un model dinamic, caracter oferit de 
aplicarea DEER în cadrul modelului MULTIMOD utilizat de specialiştii IMF. 
Semnificativă este menţiunea că nivelul DEER al cursului de schimb nu este o valoare 
fixă, ci mai degrabă ca o traiectorie afectată de condiţiile economice de bază din ţară şi de 
efectul de histerezis (descris ca pasul de ajustare a cursului de schimb curent către nivelul  
de echilibru).  

Cea mai simplă metodă de determinare a DEER (notată în continuare cu  R*) este 
de a porni de la valorile din perioada curentă ale produsului intern brut (Y), veniturilor 
externe (FY) şi contului curent (CA) şi a calcula modificarea cursului de schimb R care 
permite mutarea acestor niveluri către cele determinate de echilibrul intern şi extern (ce 
pot fi  notate cu aceleaşi litere dar cu asterisc, respectiv Y*, FY*,CA*). 

 Deci :  
CA*= CA(Y*, FY*,R*)                                                                        (18) 
CA = CA(Y, FY,R)                                                                             (19) 
În ipoteza că Y, FY se mută către poziţiile de echilibru Y* şi respectiv  FY* sub 

influenţa forţelor pieţei, apare clar că nivelul cursului de schimb R, ce apare ca un 
instrument în cadrul ecuaţiei (19), este cel de care depinde atingerea nivelului dorit CA*.  

 
  Modelul RER (Real Exchange Rate) este utilizat adesea de specialiştii Fondului 

Monetar Internaţional în programele macroeconomice de ajustare pentru ţările în 
tranziţie. Modelul are ca punct de plecare ideea că dezechilibrele externe ale unei ţări pot 
fi corectate cu politici de control al cererii (în general de contracţie printr-un mix de  
politici monetare şi fiscale tari) şi prin devalorizarea în termeni reali a monedei naţionale. 

Un model dinamic al cursului de schimb real pentru o economie mică, deschisă, 
ce produce bunuri exportabile, bunuri care nu sunt destinate exportului şi importă 
anumite bunuri pentru consum într-un regim dual al cursului de schimb este prezentat de 
Sebastian Edwards (1994). Modelul pleacă de la ideea că pe termen scurt atât cursul de 
schimb nominal cât şi cel real sunt determinante şi are în construcţie cinci blocuri de 
ecuaţii. Primul bloc reflectă mişcările de capital financiar pe baza unor decizii de 
modificare al portofoliului de active deţinut (A), format ca sumă a cererii interne de 
monedă naţională (M) şi de monedă străină (F) în condiţiile inexistenţei mobilităţii 
capitalului şi a unui stoc al datoriei externe  egal cu zero (restricţie atât a guvernului cât şi 
a particularilor de a apela la credite externe). Sistemul dual al cursului nominal de schimb 
presupune un curs fix (E) pentru tranzacţii comerciale şi un curs cu flotare liberă pentru 
tranzacţiile financiare şi permite captarea influenţelor pieţei gri sau negre, tipică şi 
perioadei de început a tranziţiei în România.  În cadrul modelului, cursul real de echilibru 
pe termen lung este o funcţie ce depinde numai de variabile reale (denumite 
“fundamentals”). 

 
3. Prezentarea modelului pentru România 
 
Modelul ce va fi aplicat pentru România pleacă de la modelul FEER descris de J. 

Williamson şi se bazează deci pe conceptul de echilibru intern şi pe cel de echilibru 
extern. 
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Primul pas în construcţia modelului se referă la ecuaţiile pentru determinarea 
echilibrului pe piaţa internă.  Aşa cum menţionează J. Williamson  (1994, p. 205), o 
economie este în echilibru pe plan intern atunci când atinge cel mai înalt nivel de 
activitate economică consistentă cu controlul inflaţiei. O altă definiţie a echilibrului intern 
apare în lucrările specialiştilor IMF în viziunea cărora echilibrul intern ”se referă la 
conformitatea dintre cererea agregată (privită ca absorbţie plus export minus import) şi 
produsul intern brut (PIB) potenţial în condiţiile de stabilitate a preţurilor”(IMF, 1987, 
p.6) şi indică ca punct de plecare pentru echilibrul intern PIB-ul potenţial. Acesta 
înseamnă că echilibrul este definit în termeni non-inflaţionari, de ocupare deplină a forţei 
de muncă, asociată cu o rată a şomajului natural, stabilă pe termen lung, aşa cum rezultă 
din teoria NAIRU. La acest nivel, cererea internă pentru bunuri şi servicii egalează oferta 
agregată şi în acest caz, rata inflaţiei va fi stabilă pe termen mediu. 
  Exprimând în termeni matematici, echilibrul intern în concordanţă cu teoria 
NAIRU poate fi descris pornind de la ecuaţia (18): 

                                              π = α(U-UN)                                                              (18) 

unde: π = rata inflaţiei;  U = rata şomajului; UN = rata şomajului natural iar α este un 
parametru. 

 PIB-ul la nivelul ocupării depline a forţei de muncă, care este în fapt PIB 
potenţial, este descris de ecuaţia (19): 

                                          Y* = A*K(1- β) *L(1- UN) β                                                  (19) 

 Subsituind UN din ecuaţia (19) cu valoarea obţinută din ecuaţia (18), se poate 
rescrie ecuaţia echilibrului intern în concordanţă cu teoria NAIRU şi condiţia de echilibru 
Walrasian ca în ecuaţia (20): 

                                            Y* = A*K(1- β) *[L(1+1/ α   π - αU )] β                                (20) 

Unde: Y* exprimă PIB-ul potenţial calculat ca o funcţie de producţie Cobb-Douglas; A 
este un parametru mai mare decât zero ce măsoară productivitatea tehnologiei 
disponibile; K reprezintă capitalul fix iar L mărimea capitalului uman şi β este o 
constantă cu valoare între zero şi unu ce măsoară ponderea capitalului în venituri.  

Al doilea pas constă în determinarea echilibrului extern al economiei, care este 
legat de conceptul de sustenabilitate a contului curent. Conceptul de sustenabilitate a 
contului curent sau de “mentenabilitate a echilibrului extern“ implică acel nivel al 
contului curent ce poate fi finaţat prin fluxuri de capital (de exemplu prin investiţii străine 
directe etc). Rămâne în discuţie problema identificării nivelului fluxului de capital ce este 
consistent cu echilibrul macroeconomic. Ori este bine cunoscut, atât caracterul reversibil 
pe termen scurt al capitalului, al cărui efect se doreşte evitat în politicile de 
macrostabilizare, cât şi impactul regimului cursului de schimb (flexibil, fix, într-o bandă-
coridor) asupra mişcării capitalului, în condiţiile în care nu există restricţii privind 
mobilitatea acestuia între ţări. 

Considerând contul curent ca fiind acea modificare a poziţiei internaţionale nete a 
unei ţări, se poate defini sustenabilitatea contului curent (în concordanţă cu abordarea 
specialiştilor FMI) ca fiind acel nivel al contului curent care permite continuarea 
comportamentului de bază al sectorului guvernamental şi al celui privat, fără nici o 
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modificare drastică la nivelul politicilor macroeconomice şi fără riscul unei crize 
finaciare. 

O abordare distinctă a noţiunii de sustenabilitate a contului curent derivă din 
teoria tradiţională, ce indică evoluţia contului curent fără riscul unei crize finaciare. 
Această abordare se bazează pe faptul că, pentru o lungă perioadă de timp (până în 1960), 
balanţa comercială a fost componenta principală a balanţei de plăţi (situaţie ce se 
întâlneşte încă la ţările în tranziţie cum este cazul României) iar contribuţia fluxurilor de 
capital, în comparaţie cu aceea provenită din fluxul de mărfuri, era relativ scăzută. 
Pornind de la faptul că modificarea cursului de schimb influenţeză nivelul preţurilor 
relative ale bunurilor comercializabile şi, în final, cererea şi oferta de astfel de bunuri, 
nivelul contului curent, prin componenta sa principală balanţa comercială, depinde de 
sensitivitatea fluxurilor comerciale la modificările preţurilor relative de import şi export 
şi a volumului de bunuri, măsurate prin elasticitatea preţurilor.  

Se poate porni aşadar de la ecuaţia balanţei comerciale aşa cum este scrisă ca 
identitate în conturile naţionale ecuaţia (21): 

                                      S-I =X-(eP/Pf)*M                                                               (21) 

unde, S reprezintă economiile, I =investiţiile, X exprimă exportul de bunuri 
comerializabile iar cu M a fost notat importul de bunuri conmercializabile, e reprezintă 
cursul de schimb în termeni nominali, măsurat ca monedă naţională pe moneda străină, 
iar P se referă la preţurile interne şi  Pf corespunde preţurilor externe4. 

 Pentru a ajunge la expresia ce exprimă nivelul dorit (optim) pentru contul curent, 
vom separa investiţiile şi economiile pe sectorul guvernamental şi pe cel privat şi 
denumim expresia din partea dreaptă ca export net (NX), vom obţine o nouă identitate: 

                                         Sp-Ip-(G-T) =NX                                                                (22) 

unde: cu Sp sunt notate economiile sectorului privat, cu Ip investiţiile sectorului privat, 
cu G cheltuielile guvernamentale şi cu T sunt notate veniturile din taxe. În conceptul de 
FEER, se porneşte de la identitatea (22) în care, prin definiţie, se egalează partea dreaptă 
şi partea stângă. 

 În fapt, partea stângă reprezintă structura dorită a fluxurilor de capital, ce 
corespunde unui nivel dorit al contului curent. Dacă diferenţa dintre economii şi 
investiţiile din sectorul guvernamental sau din cel privat creşte, o revenire la nivelul dorit 
al contului curent implică niveluri înalte ale transferurilor de capital în scopul restabilirii 
                                                 
4 În concordanţă cu condiţia Marshal Lerner, numai dacă suma elasticităţii importului şi exportului este mai 
mare decât unu, deprecierea monedei naţionale poate îmbunătăţi balanţa comercială. În fapt, eP/Pf exprimă 
cursul real de schimb, şi se cunoaşte că atunci când rata reală de schimb este înaltă, bunurile importate 
devin relativ ieftine, în opoziţie cu cele fabricate pe piaţa internă care devin relativ mai scumpe, ceea ce în 
final conduce la o deteriorare a contului curent. O situaţie diferită apare când cursul real de schimb este  
scăzut, bunurile produse la intern devin relativ mai ieftine decât cele din import şi contul curent tinde să se 
amelioreze. În acest caz cursul real de schimb contribuie prin nivelul său la echilibrarea fluxurilor cu restul 
lumii. În concordanţă  cu conceptul "curbei J”, devalorizarea monedei naţionale ar putea, la început să 
deterioreze contul curent (pe termen scurt) dar pe termen lung să se obţină o îmbunătăţire a nivelului ei. 
Această explicaţie derivă din evoluţiile pe termen scurt ale preţurilor bunurilor din import în moneda 
naţională care “ar putea creşte mai repede decât preţurile la export, în vreme ce volumul comerţului ar  
putea răspunde cu întârziere modificării preţurilor” (P.Isard,1999, p.96). 
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echilibrului pe termen mediu. Într-o economie deschisă, o balanţă net negativă a 
economiilor conduce la un deficit extern, iar acoperirea acestui deficit se poate face prin 
creşterea gradului de îndatorare externă a ţării până la acel nivel ce evită riscul de 
solvabilitate sau crizele financiare. 

 În noul context al dezvoltării economiei mondiale, J. Williamson a definit 
sustenabilitatea contului curent pornind de la sursele de finaţare care pot acoperi deficitul 
în termenii dinamicii fluxurilor de capital, ai constrângerilor bugetare şi al ponderii 
datoriei externe în produsul intern brut. Această definire va fi luată în calcul în elaborarea 
modelului FEER pentru România având în vedere criteriile de la Maastricht.  

 Literatura oferă trei metode practice de determinare a sustenabilităţii contului 
curent: i) prima, bazată pe nivelul mediu istoric al contului curent; ii) a doua metodă se 
referă la nivelul optim şi ia în considerare optimizarea simultană a comportamentului 
actorilor din sectorul guvernamental şi din cel privat şi iii) a treia metodă se bazează pe 
nivelul dezirabil al contului curent, determinat prin observarea situaţiei economice de 
ansamblu. 

  În practică, sustenabilitatea contului curent poate fi determinată pornind de la 
informaţiile disponibile cu privire la balanţa economii-investiţii din sectorul privat, de la 
nivelul deficitului bugetului consolidat şi nivelul proiectat, pe baza unor funcţii de import 
şi export, al balanţei comerciale.   

  Pentru cazul concret al României s-a optat pentru modificarea ecuaţiei de 
determinare a echilibrului extern prin introducerea suplimentară a nivelului investiţiilor 
directe, având în vedere fluxurile de capital aşteptate pe tot parcursul procesului de 
pregătire a aderării ţării la Uniunea Europeană. Prin aceasta s-a urmat practic modelul 
aplicat de Katerina Smirdkova şi alţii (2002, p.9) pentru cinci ţări în tranziţie şi anume: 
Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Estonia, şi Slovacia. Modificarea se va aplica 
funcţiilor de import şi export ce vor fi utilizate pentru a determina nivelul balanţei 
comerciale prognozate, în condiţiile în care datoria externă a ţării nu va depăşi nivelul 
sustenabil considerat de specialişti. Ecuaţiile transformate vor fi redate în continuare. 

Restricţia de sustenabilitate a datoriei externe este dată de ecuaţia (23), unde D* 
este rata normativă a datoriei externe (exprimată în monedă naţională) în PIB, şi este o 
funcţie de nivelul de plecare al datoriei externe D0, de nivelul viitor la care guvernul 
doreşte să ajungă în numărul t de ani, notat cu Dt şi de nivelul dobânzilor pe piaţa de 
capital internaţională ( r ): 

D* = F(D0, Dt, r)                                                                               (23) 
Ecuaţia transformată pentru determinarea volumului exportului (24) relevă faptul 

că exportul de bunuri, notat cu X (exprimat ca index), depinde de preţurile relative de 
export (Px), de cererea externă (S),  şi de stocul de investiţii directe acumulate ca pondere 
în PIB (FDIS), în timp ce cursul real de schimb este definit pentru simplificare în 
termenii preţurilor de import (Pm) şi ai preţurilor interne de consum (P) iar E este cursul 
de schimb nominal, iar α reprezintă parametrii. 

X= α0 (E*Pm/P) α1(Px/Pm) α1 S α2 FDIS α3                                                          (24) 
În mod similar, importul M (exprimat ca index), va depinde de cererea internă 

exprimată prin PIB(Y), de cursul real de schimb şi de stocul de investiţii directe 
acumulate ca pondere în PIB (FDIS), aşa cum rezultă din ecuaţia (25): 

M = β0(E*Pm/P) β1 Y β2 FDIS β3                                                                                                            (25) 
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Rezolvând sistemul format din ecuaţiile 23-25, se obţine valoarea pentru nivelul 

de echilibru în sensul FEER al cursului real de schimb, ecuaţia 26 definind acest curs: 
Mr β0(E*Pm/P) β1 Y β2 FDIS β3 - Xr α0 (E*Pm/P) α1(Px/Pm) α1 S α2 FDIS α3   =  
=  (1-r )D* Y – D*

t-1Yt-1                                                                                           (26) 
   

Unde Mr  şi Xr sunt volumul real al importului, respectiv volumul real al  
exportului. Aşa cum se observă din ecuaţia 26, nivelul FEER al cursului de schimb 
depinde de mediul internaţional (dobânda pe piaţa de capital, fluxurile investiţiilor 
directe, cererea internaţională), dar şi de condiţiile interne de plecare ale ţării: nivelul 
PIB, stocul existent al datoriei externe, de ţinta stabilită la nivelul deciziei politice privind 
gradul de îndatorare a ţării în perioadele viitoare în concordanţă cu obiectivul de integrare 
în Uniunea Europeană. Se remarcă faptul că FEER, este dependent de nivelul stabilit 
(ales) pentru deficitul contului curent, ceea ce-i dă un caracter normativ.   

Aplicarea pentru România a acestui model va putea permite analiza evoluţiei 
cursului de schimb curent comparativ cu valoare de echilibru pe termen lung, 
dimensiunea ajustărilor viitoare pentru atingerea nivelului de echilibru şi implicaţiile 
alegerii unui anumit nivel al curs de schimb pentru legarea de moneda unică europeană. 
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