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ABSTRACT 

Proiectul de cercetare are drept scop identificarea unui model logic și a unuia cantitativ prin care să 
se asigure fundamentalele economice care, la rândul lor, asigură menținerea cursului nominal de 
schimb în proximitatea parității centrale a monedei. În acest scop, după prezentarea unui scurt state 
of the art și a bazelor teoretice ale conceptului de scurs de schimb, se tratează în detaliu conceptul 
de paritate centrală a monedei, într-o modalitate critică. În continuare, este elaborat modelul logic 
al asigurării parității centrale a monedei. Pe baza modelului logic, se elaborează modelul cantitativ 
al asigurării parității centrale a monedei. În capitolul final al cercetării se aplică modelul cantitativ 
obținut pentru examinarea ex post a fundamentalelor economice ale parității centrale pe perioadele 
2007-2009, respectiv 2015-2019 (perioada 2010-2014 este aleasă, pe baza unor criterii prezentate 
în studiu, drept perioadă de referință empirică pentru determinarea valorii parității centrale a 
monedei, deci pentru stabilirea benchmark-urilor avute în vedere, apoi, la analiza empirică a 
perioadelor din afara perioadei de referință empirică). Se ajunge la concluzia că în anul 2007 moneda 
a fost subevaluată, în anul 2008 a fost supraevaluată, iar în anul 2009 (ca și în anul 2015) 
fundamentalele economiei au menținut cursul de schimb în tunelul de sustenabilitate al parității 
centrale. În schimb, începând cu anul 2016 și până în anul 2018 moneda a fost permanent 
supraevaluată, ceea ce ar fi necesitat retrageri de masă monetară prin diferitele instrumente de 
politică monetară, lucru care nu s-a întâmplat. Desigur, supraevaluarea monedei a fost cauzată, în 
primul rând, și în mod masiv, de creșterea cererii de monedă ca urmare a creșterii veniturilor din 
economie (efect al creșterilor de salarii bugetare și de pensii din ultimii ani). Partea finală a studiului 
încearcă o „reconstituire” a parităților centrale permise de fundamentalele economice ale cursului 
nominal de schimb pentru perioadele 2007-2009, respectiv 2015-2018. Aceste parități centrale 
„reconstituite” sunt desigur, prezumtive, deoarece calculul lor se bazează doar pe o aliniere a logicii 
fundamentalelor economice din perioadele analizate la cea identificată pentru perioada de referință 
empirică (2010-2014). 

Cuvinte-cheie: monedă, paritate centrală, politică monetară, modelare economică 

Clasificare JEL: B41, E41, E51 
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CAPITOLUL 1. SCURTĂ REVISTĂ A LITERATURII DE SPECIALITATE ÎN MATERIA 

DETERMINĂRII PARITĂȚII CENTRALE A MONEDEI 

1.1. Preliminarii 

Cursul de schimb, alături de inflație și rata dobânzii la titlurile de stat pe termen lung1 constituie trei 

dintre cele cinci criterii cantitative în vigoare privind aderarea statelor membre ale Uniunii Europene 

la zona euro – Uniunea Economică și Monetară. Ele constituie ceea ce numim criteriile monetare de 

aderare la zona monetară a Uniunii Europene. Aceasta este una dintre rațiunile care plasează cursul 

de schimb în curentul principal de cercetare științifică economică din Europa. Desigur, alte aspecte 

cum ar fi impactul variației cursului de schimb asupra balanței comerciale sau a balanței serviciilor, 

asupra inflației (prin efectul pass through), asupra imobilizărilor de active (asupra averii) sau asupra 

bilanțurilor firmelor financiare sau non-financiare constituie rațiuni suplimentare la fel de puternice 

pentru ca problematica cursului de schimb (în cele trei ipostaze ale sale: curs nominal, curs real, curs 

real efectiv) să rețină și să mențină interesul cercetării, al decidenților de politică economică și al 

managerilor de afaceri. Probabil, după inventarea monedei, desființarea cursului de schimb (adică 

unificarea monetară) constituie cea mai mare provocare, nu numai pe plan științific, dar și din 

perspectivă practică, în materia schimbului economic.  

Lucrarea de față este preocupată de chestiunea cursului de schimb mai ales din perspectiva 

interesului României de a adera la Uniunea Economică și Monetară a Uniunii Europene, de aceea 

accentul cercetării va fi pus pe îndeplinirea condiționalității asociate cursului de schimb pentru 

verificarea criteriilor de intrare a României în ERM2 (Exchange Rate Mechanism 2) – antecamera de 

cel puțin doi ani de „probare” a capacității statului membru în cauză de a evita introducerea de 

vulnerabilități în zona monetară comună, din perspectiva acestui criteriu. 

Mai specific, lucrarea are ca obiectiv principal identificarea, pe baza unor modelări logice și 

cantitative, a parității centrale a cursului de schimb leu/euro, așa încât fundamentale economiei 

naționale să garanteze menținerea variațiilor cursului de schimb nominal în limitele stabilite prin 

Tratatul de la Maastricht (±15% față de paritatea centrală). Importanța stabilirii corecte, 

sustenabile, a parității centrale va fi argumentată la locul potrivit al cercetării, dar aici vom spune 

că, în opinia noastră, această valoare (sau marja în care ar trebui să varieze valoarea respectivă) 

trebuie fundamentată din perspectiva supraevaluării, respectiv a subevaluării monedei în raport cu 

moneda de referință – euro în cazul nostru. Așadar, în principiu, nu ne va interesa în mod deosebit 

modul de calcul al cursului de schimb nominal sau al parității centrale înseși, deși vom face referirile 

strict necesare și la acest aspect teoretic, metodologic și instrumental, cât identificarea condițiilor 

care pot menține valoarea cursului nominal de schimb la valoarea care corespunde parității centrale 

a monedei. 

1.2. Privind aspectele teoretice ale abordărilor 

Din punct de vedere teoretic se desprind următoarele constatări generale: 

• cursul nominal de schimb (CNS) este considerat, ca regulă generală, efect al variabilelor 
economice considerate cauze sau condiționale ale nivelului său; 

 
1 În acest caz, termenul lung este considerat a fi de 10 ani. 
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• cazurile în care cursul nominal de schimb este considerat cauză sau condițională a altor 
variabile macroeconomice sunt rare2;  

• în general, cursul nominal de schimb, ca variabilă dependentă (endogenă) în modelele 
cantitative, este asociat cu cauze (variabile economice) la nivel macroeconomic (deși există 
studii care examinează și fundamentele microeconomice ale cursului nominal de schimb); 

• analiza așa-numitelor macro-fundamente ale cursului de schimb vizează termenul lung 
(uneori termenul mediu), în timp ce analiza așa-numitelor micro-fundamente ale cursului 
de schimb vizează termenul scurt (rareori și termenul mediu); 

• spre deosebire de majoritatea variabilelor macroeconomice, cursul nominal de schimb 
este considerat, ca efect, o rezultantă a unui număr considerabil de alte variabile 
macroeconomice, numite, de majoritatea cercetătorilor, fundamentalele cursului nominal 
de schimb, în sensul de variabile care asigură fundamentul variației cursului nominal de 
schimb;  

• cursul real de schimb (CRS), respectiv cursul real efectiv de schimb (CRES), sunt și ele 
examinate în literatura de specialitate, deși, relativ, în mai mică măsură și anume în 
cazurile în care comportamentele economice în care cursul de schimb are impact trebuie 
fie „curățate” de influența inflației interne (CRS), fie „curățate” și de influența inflației 
externe (CRES); 

• modelele bazate pe active (considerate ca fundamentale ale cursului de schimb) conduc 
la o soluție pentru cursul de schimb în termeni de valoare așteptată prezentă actualizată 
a acelor fundamentale economice3; 

• se pare că nu au fost găsite dovezi empirice privind variația cursului nominal de schimb pe 
termen scurt și fundamentalele macroeconomice ale acestuia4; 

• modelul monetar al cursului de schimb (prezentat în paragraful imediat următor) pare să 
fi fost „dovedit” ca neadecvat5 – fundamentalele pe care se bazează (nivelul prețurilor, 
respectiv output-ul real) au variații lente, în timp ce cursul de schimb este mult mai volatil6. 

 

 

 
2 Există și opinii care susțin, totuși, o asemenea cauzalitate inversă – adică de la cursul de schimb la variabilele 
macroeconomice considerate fundamentalele cursului de schimb – și anume se consideră că cursul de schimb cauzează, 
în sens Granger, fundamentalele economice. Prin sens Granger se înțelege o corelație de profunzime (sau de ordin 
secund), adică nu între variabilele aflate în discuție (în cazul nostru cursul de schimb și fundamentalele sale 
macroeconomice), ci între predictorii acestor două categorii de variabile. 
3 De exemplu, modelul Engel și West (EW), propus de Charles Engel și Kenneth D. West: cursul nominal de schimb ca o 
funcție de fundamentale observabile și neobservabile (logaritm): 𝑠𝑡 = (1 − 𝑏)(𝑓1𝑡 + 𝑧1𝑡) + 𝑏(𝑓2𝑡 + 𝑧2𝑡) + 𝑏𝐸𝑡𝑠𝑡+1, 
unde: 𝑠𝑡 este cursul nominal de schimb, 𝑓𝑖𝑡 este fundamentul observabil 𝑖, 𝑧𝑖𝑡 este fundamentul neobservabil 𝑖, 𝑏 este 
coeficientul de actualizare, 𝐸𝑡 este operatorul așteptărilor condiționale. Propunerea a fost făcută în articolul Exchange 
Rate and Fundamentals, publicat în anul 2005 în Journal of Political Economy, vol. 113, nr. 3 (publicat inițial în ECB 
Working Papers Series, nr. 248, în august 2003, și de NBER Working Paper Series, 10723, în august 2004). 
4 Vezi, de exemplu, articolul Macroeconomic Fundamentals and the Exchange Rate Dynamics, scris de Weiwei Yin și 
Junye, L, de la ESSEC Business School Singapore-Paris, și publicat în Journal of International Money and Finance, nr. 
41/2014. 
5 Gregory P.Hopper, What Determins the Exchange Rate: Economic Factors or Market Sentiment?, studiu elaborat în 
cadrul Federal Reserve Bank of Philadelphia și publicat în Business Review, septembrie-octombrie 1997. 
6 Încercarea lui Rudiger Dornbush de a-l salva (prin modelul overshooting, în condițiile stabilității nivelului prețului pe 
termen scurt – sticky price) nu a fost susținută empiric. 



8 
 
 

 

 

1.3. Privind aspectele metodologice ale abordărilor 

Din punct de vedere metodologic, următoarele abordări sunt mai frecvente: 

1. modele privind cursul nominal de schimb  

1.1. modelul bazat pe PPP7 (care se bazează pe legea unui singur preț – LOOP8)  

• preferințele sunt identice între țări, iar bunurile sunt identice 

• 𝑃𝑡
𝑖: prețul intern în anul 𝑡 pentru bunul 𝑖 

• 𝑃𝑡
𝑖∗: prețul extern în anul 𝑡 pentru bunul 𝑖 

• 𝑆𝑡
𝑖 =

𝑃𝑡
𝑖

𝑃𝑡
𝑖∗: cursul nominal de schimb 

• pentru toate bunurile: 𝑃𝑡 = ∑ 𝛼𝑖𝑃𝑡
𝑖 , 𝑃𝑡

∗ = ∑ 𝛼𝑖𝑃𝑡
𝑖∗ 

• curs nominal de schimb absolut (PPP absolut): 𝑆𝑡 =
𝑃𝑡

𝑃𝑡
∗ 

• prin logaritmare: 𝑠𝑡 = 𝑝𝑡 − 𝑝𝑡
∗ 

• curs nominal de schimb relativ (PPP relativ): ∆𝑠𝑡 = ∆𝑝𝑡 − ∆𝑝𝑡
∗ 

• NB: ipoteza Balassa- Samuelson introduce distincția bunuri tradable vs. 
non-tradable  

➢ prețul pentru bunuri tradable: 𝑃𝑡
𝑇 

➢ prețul pentru bunuri non-tradable: 𝑃𝑡
𝑁𝑇 

➢ ecuațiile sunt: 

▪ (1 − 𝑎) ∙ 𝑃𝑡
𝑇 + 𝑎 ∙ 𝑃𝑡

𝑁𝑇 

▪ (1 − 𝑎∗) ∙ 𝑃𝑡
𝑇∗ + 𝑎∗ ∙ 𝑃𝑡

𝑁𝑇∗ 

✓ cursul real de schimb este: 𝑄𝑡 = 𝑆𝑡 ∙
𝑃𝑡

𝑃𝑡
∗ 

✓ prin logaritmare: 𝑞𝑡 = (𝑠𝑡 + 𝑝𝑡
𝑇 − 𝑝𝑡

𝑇∗) −
[𝑎 ∙ (𝑝𝑡

𝑇 − 𝑝𝑡
𝑁𝑇) − 𝑎∗ ∙ (𝑝𝑡

𝑇∗ − 𝑝𝑡
𝑁𝑇∗)] 

• NB: interpretare: cursul real de schimb este o combinație între cursul real 
al bunurilor T și prețul relativ al bunurilor T față de bunurile NT între cele 
două țări  

 

 
7 Paritatea puterii de cumpărare (Purchasing Power Parity) este o monedă de calcul specific „zonei” dolarului, care 
elimină diferențele de inflație dintre monedele implicate în calculul economic. 
8 În engleză aici: law of one price. Legea prețului unic stipulează că, în absența fricțiunilor comerciale (costuri de 
transport etc.) precum și a concurenței libere, un anumit bun, exprimat în aceeași monedă, are același preț. Legea 
prețului unic stă la baza ipotezei parității puterii de cumpărare (Purchasing Power Parity), care este moneda unică pe 
baza căreia se determină cursul de schimb nominal (NB: în zona euro, această paritate se numește standardul puterii 
de cumpărare – PPS, Purchasing Power Standard). 
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1.2. modelul Mundell-Fleming (MF) 

• este o extensie a modelului IS-LM9 la o economie deschisă 

➢ NB: IS-LM folosește trei piețe: a) bunuri; b) monedă; c) acțiuni 
(assets) 

➢ NB: IS-LM asigură ocuparea deplină prin relația dintre piața bunurilor 
și piața monetară 

➢ cursul de schimb este determinat pe baza pieței de bunuri, pieței 
monetare și a balanței de plăți externe 

➢ echilibrul pieței de bunuri: 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀) 

▪ 𝐶 = 𝐶(𝑌): consumul 

▪ 𝐼 = 𝐼(𝑖): investiția, 𝑖: rata dobânzii 

▪ 𝐺 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.: cheltuiala guvernamentală 

▪ 𝑋 = 𝑋(𝑌∗, 𝑄), 𝑌∗: venitul extern, 𝑄: cursul real de schimb, 𝑋: 
exportul 

▪ 𝑀 = 𝑀(𝑌, 𝑄), 𝑀: importul 

➢ echilibrul pieței monetare: 
𝑀𝑑

𝑃
= 𝐿(𝑌, 𝑖) =

𝑀𝑠

𝑃
 

▪ 𝑀𝑑: cererea de monedă nominală (
𝑀𝑑

𝑃
: cererea de monedă reală) 

▪ 𝑀𝑠: oferta de monedă nominală (
𝑀𝑠

𝑃
: oferta de monedă reală) 

▪ echilibrul balanței de plăți externe: 𝐵𝑃 = 𝐶𝐴 + 𝐾𝐴 = 0 

▪ 𝐵𝑃: soldul balanței de plăți externe 

▪ 𝐶𝐴: soldul contului curent (𝐶𝐴 = 𝑃 ∙ 𝑋 − 𝑆 ∙ 𝑃∗ ∙ 𝑀) 

▪ 𝐾𝐴: soldul contului de capital (𝐾𝐴 = 𝐾𝐴(𝑖 − 𝑖∗ − ∆𝑆𝑒), cu ∆𝑆𝑒 
s-a notat variația așteptată a cursului de schimb nominal 

1.3. modelul monetar al prețului flexibil (Mussa, Frenkel) 

• conține trei blocuri 

➢ funcția cererii stabile de monedă (internă și externă) 

➢ PPP 

➢ paritatea neacoperită a dobânzii 

▪ este un model pe termen lung 

▪ NB: se va folosi funcția cererii de monedă a lui Cagan10:  

𝑀𝑑 = 𝑌𝛼 ∙ 𝑒−𝛽𝑖 

▪ prin logaritmare: 

✓ 𝑚𝑡 − 𝑝𝑡 = 𝛼𝑦𝑡 − 𝛽𝑖 

 
9 IS-LM (Investment-Saving – Liquidity-Money) este un model calitativ propus de Keynes și formalizat (inclusiv grafic) de 
John Hicks, care stabilește echilibrul dintre echilibrul economiei reale (modelat de IS) și echilibrul economiei nominale 
(modelat de LM). 
10 Funcție de producție cu elasticități. 
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✓ 𝑚𝑡
∗ − 𝑝𝑡

∗ = 𝛼∗𝑦𝑡
∗ − 𝛽∗𝑖∗ 

• 𝑚𝑡: cererea de monedă nominală 

• 𝛼: elasticitatea cererii de monedă în funcție de venit 

• 𝛽: semi-elasticitatea11 cererii de monedă pentru 
speculație (în funcție de rata dobânzii) 

• NB: plecând de la formula PPP a cursului de schimb nominal: 𝑆𝑡 =
𝑃𝑡

𝑃𝑡
∗, prin 

logaritmare rezultă: 𝑒𝑡 = 𝑝𝑡 − 𝑝𝑡
∗ (NB: 𝑒𝑡 ≡ 𝑠𝑡) 

• obținem modelul monetar al prețului flexibil: 

➢ 𝑒𝑡 = 𝑚𝑡 − 𝑚𝑡
∗ − 𝛼𝑦𝑡 + 𝛼∗𝑦𝑡

∗ + 𝛽𝑖𝑡 − 𝛽𝑖𝑡
∗ 

NB1: există și modele bazate pe relația dintre masa monetară și venit12 

NB2: există și o modelare neliniară a cursului de schimb, cu cinci direcții de 
cercetare: 

➢ modelul de corecție a erorii 

▪ bazată pe co-integrarea pe termen lung – identifică abaterea 
cursului de schimb de la tendința sa pe termen lung 

▪ se bazează pe modelul monetar al cursului de schimb 

➢ modelul de comutare Markov 

▪ studiază relațiile de comutare de regim al cursului de schimb 

➢ modelul pragului 

▪ studiază ne-liniaritatea în comportamentul cursului de schimb 

➢ modelul canalului non-parametric 

▪ nu utilizează ecuații extrase din ipoteze teoretice, ci asemănări cu 
curbe de netezire 

➢ modelul variației temporale 

1.4. modelul monetar al prețului rigid 

• ipoteză: pe termen scurt, prețurile sunt rigide 

• asemănări cu modelul prețului flexibil 

 
11 Conceptul de semi-elasticitate este derivat din conceptul de elasticitate: fie o funcție 𝑓(𝑥) derivabilă. Atunci, 

elasticitatea lui f în raport de x se definește ca: 𝑒𝑓:𝑥 =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
/

𝑓

𝑥
. Semi-elasticitatea lui f în raport de x se definește ca:  

𝑠𝑒𝑓:𝑥 =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
/𝑓, de unde: 𝑒𝑓:𝑥 = 𝑠𝑒𝑓:𝑥 ∙ 𝑥. 

12 Ecuația pentru echilibrul pieței monetare (în logaritmi): 
o 𝑚𝑡 = 𝑝𝑡 + 𝛾𝑦𝑡 − 𝛼𝑖𝑡 + 𝑣𝑚𝑡  
o 𝑚𝑡

∗ = 𝑝𝑡
∗ + 𝛾𝑦𝑡

∗ − 𝛼𝑖𝑡
∗ + 𝑣𝑚𝑡

∗  
unde: 𝑚𝑡 este oferta de monedă, 𝑦𝑡  este output-ul, 𝑖𝑡 este rata dobânzii nominale, 𝑣𝑚𝑡  un șoc al cererii de monedă 
(steluța indică faptul că este vorba despre străinătate; elasticitatea cererii de monedă este considerată aceeași în cele 
două țări); rezultă: 

o ecuația cursului real de schimb (𝑞𝑡): 𝑠𝑡 = 𝑝𝑡 − 𝑝𝑡
∗ + 𝑞𝑡 

o ecuația parității neacoperite a ratei dobânzii: 𝑖𝑡 = 𝑖𝑡
∗ + 𝐸𝑡𝑠𝑡+1 − 𝑠𝑡 + 𝜌𝑡 

unde: 𝜌𝑡 este prima de risc ca funcție de timp. 
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➢ implică echilibrul pe piața monetară 

➢ asumă condiția UIP (uncovered interest parity; în română: PND – 
paritatea neacoperită a dobânzii) 

▪ deosebiri față de modelul prețului flexibil 

✓ permite studierea deplasării cursului de schimb pe termen 
scurt de la tendința sa pe termen lung: 
                        𝑒𝑡 = 𝑓𝑡 + 𝐸[∆𝑒𝑡+1|Ω𝑡] + 𝜔𝑡 

unde: 

• 𝑒𝑡 valoarea bazată pe fundamentalele a cursului de schimb 
în modelul prețului flexibil 

• 𝐸[∆𝑒𝑡+1|Ω𝑡] = 𝑖𝑡 − 𝑖𝑡
∗: ipoteza UIP 

• 𝜔𝑡: abaterea cursului de schimb de la valoarea PPP pe 
termen lung, ca urmare a rigidității prețurilor pe termen 
scurt 

1.5. modelul diferențial al ratei dobânzii reale 

• se dorește o sinteză a celor două modele anterioare (prețul flexibil, 
respectiv prețul rigid) – modelul este propus de Frankel 

• 𝑒𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1(𝑚𝑡 − 𝑚𝑡
∗) + 𝛼2(𝑦𝑡 − 𝑦𝑡

∗) + 𝛼3(𝑖𝑡 − 𝑖𝑡
∗) + 𝛼4(𝑖𝑡

𝑙 − 𝑖𝑡
𝑙∗) 

                                             unde: „l” înseamnă termen lung 

1.6. modelul echilibrului de portofoliu 

• ipoteze:  

➢ substituibilitatea imperfectă între activele interne și cele externe 

➢ renunțarea la ipoteza UIP: 𝐸[∆𝑒𝑡+1|Ω𝑡] + 𝑖𝑡
∗ ≠ 𝑖𝑡 

➢ neasumarea PPP 

▪ cursul de schimb este dat de echilibrul pe piața activelor financiare  

▪ permite analiza cursului de schimb pe termen scurt 

▪ primul model (Lyon 2001) a avut cinci ecuații: 

✓ ecuația averii naționale: 𝑊 = 𝑀𝐷 + 𝐵𝐷 + 𝐵𝐷∗ (𝑀𝐷: cererea 
de monedă; 𝐵𝐷: cererea de obligațiuni interne; 𝐵𝐷∗: cererea 
de obligațiuni străine 

✓ ecuația cererii de monedă: 𝑀𝐷 = 𝑀(𝑖, 𝑖∗ + 𝐸[∆𝑠]), cu 

                                      
𝜕𝑀𝐷

𝜕𝑖
> 0 și 

𝜕𝑀𝐷

𝜕(𝑖∗+𝐸[∆𝑆])
< 0 

✓ ecuația cererii de obligațiuni interne: 𝐵𝐷 = 𝐵𝐷(𝑖, 𝑖∗ + 𝐸[∆𝑠]), 

cu     
𝜕𝐵𝐷

𝜕𝑖
> 0 și 

𝜕𝐵𝐷

𝜕(𝑖∗+𝐸[∆𝑠])
< 0 

✓ ecuația cererii de obligațiuni externe: 

𝐵𝐷∗ = 𝐵𝐷∗(𝑖, 𝑖∗ + 𝐸[∆𝑠]), cu     
𝜕𝐵𝐷

𝜕𝑖
> 0 și 

𝜕𝐵𝐷

𝜕(𝑖∗+𝐸[∆𝑠])
< 0 
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✓ ecuația de cont curent: ∆𝐵𝑆∗ = 𝑇(𝑠) + 𝑖∗𝐵𝐷∗, unde: 𝑇(𝑠) 

este balanța comercială, cu 
𝜕𝑇(𝑠)

𝜕𝑠
>, unde 𝑠 este cursul 

nominal de schimb 

• există și un model generalizat (Frankel, 1983) 

𝑠 = 𝑐 + 𝛼1(𝑚𝑡 − 𝑚𝑡
∗) + 𝛼2(𝑦𝑡 − 𝑦𝑡

∗) + 𝛼3(𝜋𝑡 − 𝜋𝑡
∗) − −𝛼4(𝑖𝑡 − 𝑖𝑡

∗) +
𝛼5(𝑏𝑡 − 𝑏𝑡

∗), unde 𝜋 este inflația 

2. modele privind cursul real de schimb  

2.1. 𝑞𝑡 = 𝑠𝑡 + 𝑝𝑡 − 𝑝𝑡
∗, unde (în termeni de logaritmi) 𝑞𝑡 este cursul real de schimb, 

𝑠𝑡 este cursul nominal de schimb, 𝑝𝑡 este prețul intern, 𝑝𝑡
∗ este prețul extern 

• este cunoscută varianta modelului eclectic al cursului de schimb (Mussa, 
1984) – MECS 

➢ ipoteza PPP nu funcționează  

➢ condiția este ca cursul real de schimb să fie constant în timp 

✓ 𝑞𝑡 = 𝑐 + 𝛼1𝑟𝑡 + 𝛼2𝑟𝑡
∗ + 𝜑𝑡, unde 𝑟𝑡 este rata dobânzii reale 

interne, 𝑟𝑡
∗ este rata dobânzii reale externe  

2.2. măsurarea cursului real de schimb  

• bazată pe contul de capital (CHEER13)  

➢ combină ipoteza PPP cu ipoteza UIP 

▪ bazată pe comportament (BEER14) 

✓ măsoară abaterea cursului efectiv de la cursul de echilibru 

✓ nu se bazează pe un anumit model teoretic 

✓ se bazează pe cointegrarea Johansen15 pentru a studia 
asocierea dintre variabilele de interes16  

➢ modele: 

▪ 𝑞𝑡 = 𝑓[(𝑟𝑡 − 𝑟𝑡
∗), 𝑛𝑓𝑎𝑡, 𝑡𝑛𝑡𝑡 , 𝑡𝑜𝑡𝑡], unde 𝑛𝑓𝑎 este active externe 

nete, 𝑡𝑛𝑡 este prețul relativ tradable/non-tradable, 𝑡𝑜𝑡 este 
raportul de schimb (term of trade) 

▪ 𝑞𝑡 = 𝑓(𝑐𝑎𝑑𝑡, 𝑢𝑛𝑒𝑑𝑡, 𝑛𝑓𝑎𝑑𝑡 , 𝑟𝑤𝑝𝑐𝑝𝑡), unde 𝑐𝑎𝑑 este contul 
curent în PIB, 𝑢𝑛𝑒𝑑 este șomajul relativ, 𝑛𝑓𝑎𝑑 este activele 
externe nete în PIB, 𝑟𝑤𝑝𝑐𝑝 este rata relativă a prețul 
producătorului pe prețul consumatorului 

 

 
13 Capital Enhanced Equilibrium Exchange Rate. 
14 Behavioural Equilibrium Exchange Rate. 
15 Cointegrarea Johansen, bazată pe metoda verosimilității maxime, testează existența vectorilor de cointegrare 
(relațiile de echilibru) între seriile de timp nestaționare care sunt integrate de același ordin. Este o procedură de a testa 
corelații pe termen lung (adică ceea ce vom numi, în prezentul studiu, persistență) între două serii de timp care sunt 
nestaționare dar a căror combinație liniară (la nivelul aceluiași ordin de integrare) este staționară.  
16 Ar fi interesant de analizat ce metodă econometrică am putea folosi pentru a studia nu asocierea, ci disocierea – care 
ar modela tocmai sustenabilitatea; întrebarea ar fi: variabila se disociază de cealaltă peste o anumită variație a celeilalte, 
sau devine autonomă în raport cu ea, adică neasociată? 
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• bazată pe echilibrul permanent (PEER) 

➢ utilizează un estimator al seriei de timp pentru a descompune seria în 
trend (componentă permanentă) și oscilații sezoniere (componentă 
tranzitorie) 

➢ 𝑞𝑡 = 𝑞𝑡
𝑃 + 𝑞𝑡

𝑇 

➢ există trei categorii de PEER: 

▪ model bazat pe descompunerea Beveridge-Nelson 

✓ cazul univariat 

✓ cazul multivariat 

▪ modelul SVAR (structural vector of auto-regression) 

▪ modelul bazat pe cointegrare (Johansen sau Granger) 

• bazată pe echilibrul intern-extern (FEER17) 

➢ echilibrul intern: 𝑦𝑡
𝑠 = 𝑦𝑡

𝑑 

▪ 𝑦𝑡
𝑠 = 𝑓(𝐴, 𝐾, 𝐿): oferta internă de bunuri și servicii 

▪ 𝑦𝑡
𝑑 = 𝐷𝐷𝑡 + 𝑁𝑇𝑡: cererea internă de bunuri și servicii, 𝐷𝐷 este 

cererea internă, 𝑁𝑇 este cererea externă netă 

➢ echilibrul extern 

▪ 𝐶𝐴𝑡 = 𝑁𝑇𝑡 + 𝐵𝐼𝑃𝐷𝑡 = ∆𝑁𝐹𝐴𝑡 = 𝑆𝑡 − 𝐼𝑡, unde 𝐶𝐴 este contul 
curent, 𝐵𝐼𝑃𝐷 este dobânzi, profit, dividende și transferuri nete, 
𝑁𝐹𝐴 este activele străine nete, 𝑆 este economisirea, 𝐼 este 
investițiile 

▪ există trei variante: 

✓ cursul de schimb fundamental de echilibru (FEER) – 
Williamson, 1983 

𝛼1(𝑠𝑡 + 𝑝𝑡
∗ − 𝑝𝑡) − 𝛼2�̅�𝑡 + 𝛼3�̅�𝑡

∗ + 𝑖𝑡
′𝑛𝑓𝑎̅̅ ̅̅ ̅

𝑡 = 𝑐𝑎𝑝̅̅ ̅̅ ̅𝑡
𝑠𝑡, unde: 𝑖𝑡

′ 
sunt plățile nete de dobânzi la activele financiare străine, 𝑠𝑡 
exprimă excluderea capitalului speculativ 

✓ varianta FMI 

• 𝑆(𝑑𝑒𝑓, 𝑔𝑎𝑝, 𝑑𝑒𝑝, (𝑦 − 𝑦∗)) − 𝐼( 𝑔𝑎𝑝, 𝑑𝑒𝑝, (𝑦 − 𝑦∗)) =

𝐶𝐴(𝑞, 𝑔𝑎𝑝, 𝑔𝑎𝑝𝑓), unde: 𝑑𝑒𝑓 este deficitul 
guvernamental, 𝑔𝑎𝑝 este gap-ul PIB, 𝑔𝑎𝑝𝑓 este gap-ul 
PIB pentru țara străină, 𝑑𝑒𝑝 este rata de dependență  

• rata naturală a cursului real de schimb18  

• 𝑆(𝑡𝑝, 𝑛𝑓𝑎) − 𝐼(𝑤, 𝑡, 𝑘) = 𝐶𝐴(𝑞, 𝑘, 𝑛𝑓𝑎), unde: 𝑆 este 
economisirea socială, 𝑡𝑝 este preferința de timp (rata 
consumului gospodăriilor și guvernului în PIB), 𝑡 este 

 
17 Fundamental Equilibrium Exchange Rate. 
18 În opinia noastră, această rată ar fi, în cel mai rău caz, cursul de schimb central (paritatea centrală); în cel mai bun caz, 
însă, considerăm că trebuie pusă condiția de sustenabilitate, nu cea de naturalitate (cu excepția cazului în care 
naturalitatea este un alt termen pentru conceptul de sustenabilitate). 
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coeficientului Tobin19, 𝑘 este fluxul de capital, 𝑤 este 
productivitatea factorilor, 𝑞 este cursul real de schimb 

2.3. cursul de schimb, balanța comercială și activele financiare străine nete 

• s-au propus două canale de legătură între balanța comercială și activele 
financiare străine nete: 

➢ variația pe termen lung a activelor financiare străine nete 
fundamentează susținerea contului curent 

➢ un mic surplus comercial sau un mare deficit comercial pot fi 
susținute de un return (randament) mare al activelor financiare 
străine nete sau de plăți mici în contul datoriei 

▪ 𝑛𝑓𝑎 = 𝑓(𝑦𝑐, 𝑔𝑑𝑒𝑏𝑡, 𝑑𝑒𝑚), unde: 𝑦𝑐 este output-ul pe unitatea de 
capital, 𝑔𝑑𝑒𝑏𝑡 este datoria publică, iar 𝑑𝑒𝑚 este o variabilă 
demografică 

✓ se formează două ecuații 

• 𝑡𝑏 = −𝑟 ∙ 𝑛𝑓𝑎, unde: 𝑡𝑏 este rata balanței comerciale în 
PIB,  𝑟 este rata randamentului activelor și 
angajamentelor străine, 𝑛𝑓𝑎 este rata în PIB a activelor 
financiare străine 

• 𝑟𝑒𝑟 = −𝜙𝑡𝑏 + 𝜆𝑋, unde: 𝑟𝑒𝑟 este logaritmul cursului de 
schimb real, 𝑋 este alți factori care influențează cursul 
real de schimb 

deci: 𝑟𝑒𝑟 = 𝜙𝑟 ∙ 𝑛𝑓𝑎 + 𝜆𝑋 

➢ altă specificație ar fi: 𝑟𝑒𝑟𝑡 = 𝑓(𝑡𝑏𝑡, 𝑦𝑑𝑡, 𝑡𝑜𝑡𝑡) + 𝜇𝑡, unde: 𝑦𝑑𝑡 este 
PIB per capita 

✓ condițiile matematice: 

▪ 
𝜕𝑓(.)

𝜕𝑡𝑏
< 0 

▪ 
𝜕𝑓(.)

𝜕𝑦𝑑
> 0 

▪ 
𝜕𝑓(.)

𝜕𝑡𝑜𝑡
> 0 

2.4. modele de echilibru general 

• vizează individul, deci implică conceptul de utilitate al unui  individ 
reprezentativ 

• modelul Lucas 

➢ este o variantă a prețului flexibil 

➢ studiază modul în care cursul real de schimb este influențat de 
șocurile economice reale20 

 
19 Așa-numitul factor 𝑞: 𝑞 =

𝑝

𝑟
, unde cu 𝑝 s-a notat prețul de piață, iar cu 𝑞 s-a notat costul (prețul) de înlocuire. 

20 Prin șocuri economice reale se înțelege șocurile generate de economia reală. 
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2.5. Privind aspectele empirice ale abordărilor 

Din punct de vedere empiric, există două modele, cele mai folosite: 

(a) modelul FEER (Fundamental Equilibrium Exchange Rate): analizează consistența (non-
contradictorialitatea) cursului real de schimb cu balanța macroeconomică – modelul a fost 
propus de John Williamson în 1994;  

(b) modelul BEER (Behavioural Equilibrium Exchange Rate): analizează devierea cursului de 
schimb de la valoarea de echilibru estimată21 

(a) Modelul FEER se caracterizează, în esență, prin următoarele: 

• stabilește valoarea cursului de schimb de echilibru la nivelul cursului de schimb la care 
soldul contului curent este egal cu soldul sustenabil al contului de capital  

• echilibrul intern este acea situație macroeconomică în care avem ocupare deplină și 
inflație scăzută; se consideră că avem echilibru intern atunci când nivelul PIB este 
consistent (non-contradictoriu) cu ocuparea deplină22, de fapt atunci când nivelul PIB 
este dat de NAIRU23 la un nivel scăzut al inflației 

• echilibrul extern este acea situație macroeconomică în care avem soldul curent egal cu 
soldul contului de capital, adică fluxurile nete de resurse între țări sunt în așa fel încât 
echilibrul intern să fie menținut 

• cursul FEER reprezintă un benchmark pentru cursul efectiv 

• modelul FEER se folosește în condițiile ciclului economic pe termen scurt 

• se bazează pe fundamentalele economice: acele variabile prezumate a se menține pe 
termen scurt (dar nu neapărat cele care se vor realiza, ci cele care sunt necesare24) 

• câteva formalizări în cazul modelului FEER: 

➢ echilibrul macroeconomic: 𝐶𝐴 = −𝐾𝐴, unde: 𝐶𝐴 este contul curent, 𝐾𝐴 este contul 
de capital 

➢ care devine: 𝐶𝐴 = 𝑏0 + 𝑏1𝑞 + 𝑏2�̅�𝑑 + 𝑏3�̅�𝑓 = −𝐾𝐴̅̅ ̅̅ , unde: 𝑞 este cursul real 

efectiv de schimb, 𝑦𝑑 este PIB intern, 𝑦𝑓 este PIB extern, iar bara superioară 
desemnează valorile dezirabile (normative), cu 𝑏1 < 0, 𝑏2 < 0, 𝑏3 > 0 

➢ de unde: 𝑞 =
−𝐾𝐴̅̅ ̅̅ −𝑏0−𝑏2�̅�𝑑−𝑏3�̅�𝑓

𝑏1
 

• așadar, FEER calculează cursul real de schimb care este consistent cu echilibrul 
macroeconomic pe termen mediu 

➢ nu implică o teorie a cursului de schimb, deși există o asumpție implicită că, pe 
termen mediu, cursul real de schimb tinde spre valoarea FEER 

 
21 Din perspectiva obiectivului principal al studiului de față, modelul BEER pare mai adecvat, deoarece vizează aspecte 
de „tunel” de sustenabilitate al cursului nominal de schimb, adică chiar conceptul de curs central (sau curs pilot sau 
paritate centrală). 
22 Dar acesta este tocmai PIB potențial în definiția lui corectă (spunem „în definiția lui corectă” deoarece, în mod eronat, 
în opinia noastră, PIB potențial este considerat – și calculat – de către vajnicii econometriști, ca acel PIB care își menține 
trendul pe termen lung, prin eliminarea oscilațiilor sezoniere cu ajutorul filtrelor statistice – Hodrick-Prescott, respectiv 
Kalman). 
23 Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (rata șomajului la care viteza inflației nu crește). 
24 Rezultă, așadar, că modelul FEER este, mai degrabă, un model normativ, decât unul descriptiv. 
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➢ nu sugerează factorii care ar putea elimina divergența cursului de schimb de la 
valoarea FEER  

➢ deci, FEER este mai mult o metodă de evaluare a cursului real de schimb  

▪ stabilește dacă 𝑞 este supraevaluat (𝑞 > 𝐹𝐸𝐸𝑅) sau subevaluat (𝑞 < 𝐹𝐸𝐸𝑅)25 

• modelul FEER implică următoarele modele „sectoriale”:  

➢ modelul contului curent 

➢ modelul de estimare a PIB potențial 

➢ modelul de estimare a fluxului net de capital 

▪ NB: aceasta este principala problemă la FEER 

▪ unii au folosit egalitatea: −𝐾𝐴̅̅ ̅̅ = 𝑆̅ − 𝐼,̅ unde: 𝑆̅ este economisirea dezirabilă, 
𝐼 ̅este investiția dezirabilă 

▪ cele două mărimi sunt calculate în funcție de gap-ul PIB26, rata de dependență 
și deficitul fiscal 

▪ astfel, FEER este nerecursiv (oprește ciclul cauzal): economisirea sau investiția 
nu sunt influențate de cursul de schimb calculat pe baza economisirii și 
investiției 

o NB: se poate calcula un curs real de schimb dezirabil – DEER (desirable 
equilibrium exchange rate) 

• FEER este dezvoltat exclusiv din perspectiva echilibrului: el nu privește termenul lung, ci 
doar termenul scurt. 

(b) Modelul BEER se caracterizează, în esență, prin următoarele: 

• ia în considerare nu doar termenul scurt, ci și termenul mediu și termenul lung 

• astfel, se formează ecuația: 𝑞𝑡 = 𝛽1𝑍1𝑡 + 𝛽2𝑍2𝑡 + 𝜏𝑇𝑡 + 𝜀𝑡, unde: 𝛽1
′  , 𝛽1

′  și 𝑧′ sunt 
vectori ai coeficienților de reducere a vectorului la un număr, 𝑍1𝑡 este vectorul 
fundamentalelor economice pe termen lung, 𝑍2𝑡 este vectorul fundamentalelor 
economice pe termen mediu, 𝑇𝑡 este vectorul factorilor de influență tranzitorii (pe 
termen scurt), iar 𝑞𝑡 este valoarea curentă a cursului de schimb 

➢ deci, valoarea de echilibru este dată de: �̅�𝑡 = 𝛽1𝑍1𝑡 + 𝛽2𝑍2𝑡 

➢ abaterea valorii curente de la valoarea de echilibru: 𝑎𝑒𝑡 = 𝑞𝑡 − �̅�𝑡 = 𝜏𝑇𝑡 + 𝜀𝑡 

➢ abaterea valorii curente de la valoarea dezirabilă: 𝑎𝑑𝑡 = 𝑞𝑡 − 𝛽1�̅�1𝑡 + 𝛽2�̅�2𝑡 

➢ se mai poate scrie: 𝑎𝑑𝑡 = 𝜏𝑇𝑡 + 𝜀𝑡 + [𝛽1(𝑍1𝑡 − �̅�1𝑡) + 𝛽2(𝑍2𝑡 − �̅�2𝑡)] 

➢ dar contul curent: 𝐶𝐴 = 𝑐𝑞 + 𝑋 + 𝑟𝐹, unde 𝑐 este soldul balanței comerciale (𝑐 <
0) în monedă națională, 𝑞 este cursul de schimb, 𝑋 este un factor exogen de 
influență, 𝑟 este rata internă a dobânzii, 𝐹 sunt activele externe (deținute sau 
datorate) 

➢ balanța de plăți externe echilibrează contul curent cu contul de capital: 

 
25 Menționăm că, în ceea ce privește obiectivul principal al studiului de față, concepția pe care o vom aplica va căuta să 
extragă tocmai condiția de echilibru stabil în privința celor două „forțe” care acționează asupra cursului de schimb 
nominal: supraevaluarea monedei, respectiv subevaluarea ei. 
26 Gap-ul PIB este calculat ca rata în PIB potențial a diferenței dintre PIB actual (sau efectiv) și PIB potențial. 
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𝐾𝐴𝑑 = 𝑑(𝑟 − 𝑟∗) + 𝑓(𝐹𝑑 − 𝐹) 

unde: 𝐾𝐴𝑑 este balanța de capital, 𝑟∗ este rata externă a dobânzii, 𝐹𝑑  activele 
externe dezirabile, 𝑑 < 0, 𝑓 > 0 

➢ condiția de echilibru: 𝑐𝑞 + 𝑋 + 𝑟𝐹 = (𝑟 − 𝑟∗) + 𝑓(𝐹𝑑 − 𝐹) 

➢ dacă se consideră că: 𝑞𝑡 = �̅�𝑡 + 𝑠(𝐹𝑡 − �̅�𝑡), cu 𝑠 > 0, atunci: �̅�𝑡 =
𝑟

𝑐
�̅�𝑡 +

1

𝑐
�̅�𝑡 
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CAPITOLUL 2. BAZELE ECONOMICE ALE CURSULUI DE SCHIMB 

2.1. Conceptul de curs de schimb 

Pentru analiza echilibrului pieţei valutare trebuie analizată cererea de valută, respectiv oferta de 
valută pe piaţa valutară.  

Cererea de valută. Reprezintă cantitatea de valută pe care solicitanţii sunt capabili şi dispuşi s-o 
achiziţioneze pe piaţa valutară la diferite niveluri al cursului de schimb27. Se referă la nevoia de a 
schimba propria monedă în valută. Această necesitate se referă la: 1) necesitatea de a plăti bunurile 
şi serviciile achiziţionate din străinătate; 2) necesitatea de a cumpăra active financiare străine 
(acţiuni, obligaţiuni etc.) sau de a efectua investiţii direct în străinătate. In acest sens, factorii cererii 
de valută sunt:  

a) cursul de schimb nominal (sau cursul valutar nominal): 𝑐𝑣 

          b) preţul produselor străine exprimat în valută: 𝑝𝑣
𝑠 

         c) preţul produselor concurente exprimat în valută: 𝑝𝑣
𝑐 

          d) venitul intern: 𝑦 

          e) rata dobânzii în ţara de referinţă (ţara căreia îi aparţine valuta - moneda de referinţă): 𝑟𝑣 

Deşi mai sunt şi alţi factori care pot influenţa cererea de valută (factori, în general, necuantificabili, 
cum ar fi: preferinţele, aşteptările, anticipaţiile28, sezonul etc.) cei cinci factori enumeraţi sunt 
consideraţi fundamentali pentru dinamica cererii de valută. Dacă notăm cu 𝐷𝑣: cererea de valută şi 
cu 𝑞𝐷

𝑣 : cantitatea cerută de valută, atunci putem scrie, succesiv: 𝐷𝑣 = 𝑓(𝑐𝑣, 𝑝𝑣
𝑠 , 𝑝𝑣

𝑐, 𝑦, 𝑟𝑣, 𝑞𝐷
𝑣 ), 

respectiv 𝑞𝐷
𝑣 = ℎ(𝑐𝑣, 𝑝𝑣

𝑠, 𝑝𝑣
𝑐, 𝑦, 𝑟𝑣). Pentru valori constante ale tuturor factorilor de influenţă29, cu 

excepţia cursului valutar, (notăm cu simboluri barate faptul că parametrii respectivi sunt constante), 
adică, în cazul 𝑞𝐷

𝑣 = ℎ(𝑐𝑣, �̅�𝑣
𝑠, �̅�𝑣

𝑐 , �̅�, �̅�𝑣), cantitatea cerută din valuta respectivă depinde în mod invers 
proporţional de cursul de schimb (similar cu comportamentul oricărei cereri, de altfel). Cererea de 
valută (𝐷𝑣) poate fi, astfel, reprezentată grafic (figura 1): 

                  

Figura 1. Curba cererii de valută. Deplasarea deciziei de-a lungul curbei 
Sursa: construcție grafică a autorului 

 
27 Începând cu acest capitol, studiul se referă doar la cursul nominal de schimb. 
28 A nu se confunda așteptările (expectations) cu anticipațiile (anticipations) – în timp ce așteptările reprezintă 
dezirabilități subiective individuale (rareori colective), fiind bazate pe credință, deci pe liber arbitru, anticipațiile 
reprezintă inferențe logice valide din modele de raționalitate pre-existente, deci având caracter necesar (obligatoriu) și 
scăpând liberului arbitru – prin aceasta își pierd complet caracterul subiectiv căpătând un caracter obiectiv sui generis. 
29 Binecunoscuta condiție metodologică ceteris paribus. 
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Deplasarea de-a lungul curbei cererii de valută, adică efectul modificării cursului de schimb ceteris 
paribus30, nu modifică cererea de valută ci doar cantitatea de valută cerută: creşterea cursului de 
schimb (adică deprecierea monedei) conduce la scăderea cantităţii cerute de valută, iar scăderea 
cursului de schimb (adică aprecierea monedei) conduce la creşterea cantităţii cerute de valută. 
Cererea de valută însăşi se modifică atunci când se modifică unul sau mai mulţi dintre ceilalţi factori 
(în condiţiile menţinerii constante a cursului valutar), şi se manifestă prin deplasări între curbe ale 
cererii de valută31. Modul în care modificarea celorlalţi factori influenţează curba cererii este 
următorul: 

1) variaţia lui 𝑝𝑣
𝑠: în mod invers proporţional: 

𝜕𝑓

𝜕𝑝𝑣
𝑠 < 0 

2) variaţia lui 𝑝𝑣
𝑐: în mod direct proporţional: 

𝜕𝑓

𝜕𝑝𝑣
𝑐 > 0 

3) variaţia lui 𝑦: în mod direct proporţional: 
𝜕𝑓

𝜕𝑦
> 0 

4) variaţia lui 𝑟𝑣: în mod direct proporţional: 
𝜕𝑓

𝜕𝑟𝑣
> 0 

Variaţia cererii de valută (𝐷𝑣) se prezintă după cum urmează (figura 2): 

 

Figura 2. Curba cererii de valută. Deplasarea deciziei între curbe 
Sursa: construcție grafică a autorului 

Oferta de valută reprezintă cantitatea de valută oferită pe piaţa valutară de către deţinătorii de 
valută, la diferite niveluri ale cursului de schimb. Întrucât pe piaţa valutară se vând şi se cumpără 
doar două bunuri (moneda, respectiv valuta) cererea dintr-un bun coincide cu oferta din celălalt bun 
şi invers. Din acest motiv, oferta de valută va fi derivată din cererea de valută. O reprezentare grafică 
a unei asemenea derivări este dată în figura 3. 

 

 
30 În limba engleză, mișcare de tip movement. 
31 În limba engleză, mișcare de tip shifting. 
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Figura 3. Derivarea curbei ofertei de valută din curba cererii de valută 
Sursa: construcție grafică a autorului 

Pe primul grafic s-a reprezentat curba cererii de valută, iar pe cel de-al doilea grafic (sub primul 
grafic) s-a reprezentat curba cererii de monedă prin următorul mecanism: inversul cursului valutar 
reprezintă chiar preţul monedei exprimat în valută. În acest caz, pe abscisa celui de-al doilea grafic 
vom avea curba cererii de monedă în raport de preţul său (având în vedere că un curs direct mai 
mare înseamnă un curs indirect mai mic şi invers). Cum cererea de monedă este identică cu oferta 
de valută, rezultă că, schimbând cursul valutar indirect cu cel direct, obţinem curba ofertei de valută 
care va fi o curbă crescătoare de cursul valutar (așa cum cererea de monedă este o curbă crescătoare 
de inversul cursului de schimb direct) 

In felul acesta, echilibrul pieţei valutare se va produce la intersecţia curbei cererii de valută cu curba 
ofertei de valută, în condiţiile în care cantitatea cerută de valută este egală cu cantitatea oferită de 
valută. Punctul de echilibru al pieţei valutare va determina, pe axa cursului valutar (ordonata) nivelul 
cursului valutar de echilibru: 𝑐𝑣

𝑒, iar pe axa cantităţilor (abscisa) nivelul cantităţii de echilibru a 
valutei tranzacţionate pe piaţa valutară: 𝑞𝑣

𝑒. Figura 4 dă o imagine vizuală a formării generice a 
echilibrului pieței valutare. 
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Figura 4. Formarea generică a echilibrului pieţei valutare 
Sursa: construcție grafică a autorului 

Tranzacţionarea valutei se face la un preţ numit curs valutar sau curs de schimb. Prin cursul valutar 
al unei monede se înţelege preţul acelei monede exprimat în valută32. Cursul valutar poate fi direct 
sau indirect. Cursul de schimb direct exprimă preţul monedei de referinţă (valuta) exprimat în 
moneda proprie, în timp ce cursul de schimb indirect exprimă preţul monedei proprii în moneda de 
referinţă. Cursul de schimb al leului este un curs de schimb direct (un exemplu de curs de schimb 
indirect este cursul lirei sterline). 

2.2. Perturbări și dezechilibre pe piața valutară 

Echilibrul pieţei valutare nu este un echilibru static nici în ceea ce priveşte atingerea sa şi nici în ceea 
ce priveşte menţinerea sa în timp. Modificarea factorilor care afectează cererea de valută (şi, implicit 
a celor care afectează oferta de valută) conduce la variaţii în cursul de schimb şi în cantitatea de 
valută tranzacţionată.  

Piaţa valutară se confruntă cu două fenomene economice importante: 1) perturbări ale pieţei 
valutare; 2) dezechilibre ale pieţei valutare. 

2.2.1. Perturbări ale pieței valutare 

Prin perturbări ale pieţei valutare se înţelege variaţii ale factorilor care conduc la modificarea cererii 
sau a ofertei de valută, variații care nu deformează funcţionarea ortodoxă a pieţei valutare. Aceste 
perturbări sunt de două feluri: a) perturbări interne; b) perturbări externe.  

(a) Perturbările interne constau în modificarea cererii de valută prin variaţia unor factori 
economici interni. De exemplu, creşterea venitului intern (𝑦) conduce la creşterea ofertei de 
monedă, ceea ce are ca efect creşterea cererii de valută. Aceasta va determina o presiune 
de creştere a cursului valutar şi a cantităţii de valută tranzacţionate (figura 5 vizualizează 
acest fenomen).  

 
32 Valuta este moneda țării de referință sau, pe scurt, moneda de referință. O țară se poate raport la mai multe monede 
de referință (valute), așa cum a fost și cazul României, în perioada imediat următoare schimbării sistemului politic din 
decembrie 1989, dar, în general, există o singură monedă de referință – în cazul României, în acest moment, moneda 
de referință este euro. 
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Figura 5. Perturbările interne ale pieţei valutare 
Sursa: construcție grafică a autorului 

Creşterea cererii de valută a condus la o depreciere a monedei ceea ce a făcut ca cursul de schimb 

al acesteia să crească de la nivelul cv

e  la cv

e , iar cantitatea de valută tranzacţionată de la nivelul qv

e  

la nivelul qv

e . Contracararea acestei tendinţe poate fi făcută de banca centrală prin două modalităţi:  

• modalitatea economică: vinderea de valută pentru a achiziţiona de pe piaţă excesul de 
monedă. În felul acesta va spori şi oferta de valută până la nivelul la care cursul de 
schimb iniţial este restabilit, cu preţul creşterii cantităţii de valută tranzacţionate de la 

nivelul qv

e  la nivelul ~qv

e ; 

• modalitatea administrativă: controlul administrativ al cursului de schimb sau controlul 
importurilor. 

(b) Perturbările externe se produc atunci când variaţia unor factori externi modifică cererea sau 
oferta de valută. De exemplu, dacă creşte numărul turiştilor străini, va creşte oferta de 
valută. Aceasta va conduce la o scădere a cursului de schimb (aprecierea monedei), ceea ce 
va determina şi o creştere a cantităţii de valută tranzacţionate (figura 6). 

 

Figura 6. Perturbările externe ale pieţei valutare 
Sursa: construcție grafică a autorului 
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Contracararea acestui fenomen poate fi făcută de banca centrală, de asemenea prin două metode: 

• metode economice: cumpărarea excesului de valută prin creşterea ofertei de monedă pe 
piaţă, ceea ce echivalează cu creşterea cererii de valută. Această intervenţie va readuce 
cursul valutar la nivelul iniţial şi va mări cantitatea de valută tranzacţionată pe piaţă; 

• metode administrative: limitarea schimbului de valută de către turiştii străini sau controlul 
administrativ al cursului de schimb. 

2.2.2. Dezechilibre ale pieței valutare 

Dezechilibrele pieţei valutare se referă la producerea fenomenelor de supraevaluare respectiv 
subevaluare a monedei în raport cu valuta de referinţă. 

(a) Supraevaluarea se produce atunci când oferta de monedă pe piaţa valutară este mai mare 
decât cererea de monedă pe acea piaţă. Creşterea ofertei de monedă se poate produce în cazuri 
cum sunt: creşterea importurilor, creşterea investiţiilor proprii în străinătate, scăderea exporturilor, 
scăderea investiţiilor străine. Din punct de vedere grafic, supraevaluarea monedei se poate 
reprezenta astfel (figura 7). 

 

Figura 7. Supraevaluarea monedei 
Sursa: construcție grafică a autorului 

Să presupunem că avem o creștere a cererii de valută. Aceasta mărește volumul valutei 
tranzacţionate de la nivelul 𝑞𝑣

𝑒 la nivelul 𝑞𝑣
1. Pentru a restabili volumul iniţial al valutei 

tranzacţionate, banca centrală va putea acţiona prin două metode: 

• prin mijloace economice: scăderea ofertei de valută, ceea ce va ridica şi mai mult cursul 
valutar (crescut în prima fază de la 𝑐𝑣

𝑒 la 𝑐𝑣
1) , de la nivelul 𝑐𝑣

1 la nivelul 𝑐𝑣
2; 

• prin mijloace administrative: de ex., devalorizarea monedei naţionale. 

Supraevaluarea monedei este cauzată de doi factori importanţi: a) anticipări şi întârzieri (leads & 

lags) în conversia reciprocă dintre moneda naţională şi valută; b) speculaţia valutară care, de cele 

mai multe ori, nu are nici o legătură cu fenomenele economice reale. La cursul de schimb iniţial, 

noile curbe ale cererii şi ofertei de valută (𝐷𝑣
1, respectiv𝑆𝑣

1), determină cantităţi diferite de valută 
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cerută, respectiv oferită: 𝑞𝐷
𝑣 > 𝑞𝑆

𝑣. Cum 𝑞𝐷
𝑣 ≡ 𝑞𝑆

𝑚, respectiv  𝑞𝑆
𝑣 ≡ 𝑞𝐷

𝑚, rezultă 𝑞𝑆
𝑚 > 𝑞𝐷

𝑚, ceea ce 

înseamnă că, pe piaţă, cantitatea oferită de monedă este mai mare decât cantitatea cerută de 

monedă, adică exact conţinutul supraevaluării monedei. 

(b) Subevaluarea se produce atunci când cererea de monedă pe piaţa valutară depăşeşte oferta 
monedei pe acea piaţă. Creşterea cererii de monedă pe piaţa valutară se poate produce din 
următoarele cauze: creşterea exporturilor, creşterea investiţiilor străine, scăderea importurilor, 
scăderea investiţiilor proprii în străinătate etc.  Din punct de vedere grafic subevaluarea monedei se 
poate reprezenta astfel (figura 8). 

                      

Figura 8. Subevaluarea monedei 
Sursa: construcție grafică a autorului 

Să presupunem că avem o creștere a ofertei de valută. Aceasta mărește volumul valutei 
tranzacţionate de la nivelul 𝑞𝑣

𝑒 la nivelul 𝑞𝑣
1, concomitent cu scăderea cursului valutar de la nivelul 

𝑐𝑣
𝑒  la nivelul 𝑐𝑣

1. Pentru a restabili volumul iniţial al valutei tranzacţionate, banca centrală va putea 
acţiona prin două metode: 

• prin intervenţii economice: scăderea cererii de valută, ceea ce va scădea și mai mult cursul 
valutar, de la nivelul 𝑐𝑣

1 la nivelul 𝑐𝑣
2; 

• prin metode administrative (de ex., revalorizarea33 monedei naţionale). Noile curbe ale 
cererii şi ofertei de valută determină, la cursul de schimb iniţial, o cantitate oferită de valută 
mai mare decât cantitatea cerută (𝑞𝑆

𝑣 > 𝑞𝐷
𝑣 ), Cum 𝑞𝑆

𝑣 ≡ 𝑞𝐷
𝑚, respectiv  𝑞𝐷

𝑣 ≡ 𝑞𝑆
𝑚, 

rezultă 𝑞𝐷
𝑚 > 𝑞𝑆

𝑚, ceea ce înseamnă o cantitate cerută de monedă mai mare decât 
cantitatea oferită de monedă, adică chiar conţinutul subevaluării monedei. 

  

 
33 Amintim distincția care trebuie avută în vedere în privința termenilor (de fapt, a conceptelor) de apreciere/depreciere 
a monedei, respectiv de revalorizare/devalorizare a monedei: aprecierea/deprecierea este generată de piața valutară 
(deci de „mâna invizibilă”), iar revalorizarea/devalorizarea este generată de autoritatea monetară (deci de „mâna 
vizibilă”). 
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2.3. Mecanisme fundamentale pe piaţa valutară 

Piaţa valutară poate fi de două feluri: a) piaţă la vedere şi b) piaţă la termen. 

Piaţa valutară la vedere (spot exchange market) se caracterizează prin faptul că se referă la 
tranzacţiile valutare la care livrarea valutei tranzacţionate se face în cel mult 2 zile lucrătoare de la 
data încheierii tranzacţiei. Cursul de schimb aferent tranzacţiilor la vedere se numeşte curs de 
schimb la vedere. Cursul de schimb la vedere transmite imediat pe piaţă presiunile exercitate asupra 
cererii de valută, respectiv ofertei de valută. 

Piaţa valutară la termen (forward exchange market). Pe această piaţă, vânzările şi cumpărările de 
valută sunt contractate în prezent dar recepţia şi livrarea se vor face în viitor, la un termen prestabilit 
(1, 3, 6 luni). Cursul de schimb la termen este cursul la care tranzacţii viitoare sunt contractate în 
prezent. Odată stabilit prin contract, acest curs rămânând constant. Cursul de schimb la termen este 
determinat de cererea şi oferta viitoare de valută. Dacă cursul de schimb la termen este mai bun 
decât cursul de schimb la vedere există o situaţia de premium iar în situaţia inversă există o situaţie 
de scont. 

2.3.1. Mecanismul de hedging 

Unul dintre mecanismele importante ale pieţei valutare este mecanismul de hedging. Acesta este 
un mecanism de eliminare sau de limitare a riscului valutar. Hedging-ul se obţine prin acoperirea 
poziţiilor valutare descoperite (prin poziţie valutară descoperită se înţelege o nebalansare între 
activele şi pasivele valutare). Există două tipuri de poziţii descoperite: poziţie descoperită lungă: 
există un activ net valutar (creanţele valutare depăşesc angajamentele valutare) şi o poziţie 
descoperită scurtă: există un pasiv net valutar (angajamentele valutare depăşesc creanţele 
valutare). Ambele situaţii de poziţii descoperite comportă riscuri valutare, deoarece expun 
operatorii valutari la potenţiale pierderi rezultând din variaţii neanticipate ale cursului valutar. 
Astfel, o depreciere a monedei în situaţii de poziţie lungă va spori valoarea activelor valutare în timp 
ce o apreciere a monedei o va reduce. Dimpotrivă, o depreciere a monedei în situaţii de poziţie 
scurtă sporeşte valoarea angajamentelor valutare în timp ce o apreciere o reduce. Aceste pierderi 
pot fi evitate (sau, cel mai adesea, limitate) prin operaţiunile de hedging, care acoperă poziţiile 
descoperite. Astfel, în cazul poziţiei lungi acoperirea se face prin vânzări la termen iar în cazul poziţiei 
scurte acoperirea se face prin cumpărări la termen. În ambele situaţii costul potenţial al fluctuaţiilor 
valutare nefavorabile este limitat la costul acoperirii la termen (forward cover cost). 

2.3.2. Mecanismul speculației valutare 

Un alt mecanism al pieţei valutare este mecanismul speculaţiei valutare. Spre deosebire de hedging, 
care urmăreşte evitarea riscului valutar, speculaţia acceptă acest risc încercând să maximizeze 
profitul care rezultă din exploatarea lui. Speculaţia poate fi îndreptată atât asupra cursului la vedere 
cât şi asupra cursului la termen. Speculaţia se poate referi atât la moneda slabă (moneda care se va 
deprecia sau care va fi supusă devalorizării) cât şi la moneda tare (moneda care se va aprecia sau 
care va fi supusă revalorizării). Speculaţia monedei slabe are ca esenţă sintagma „a vinde scump şi 
a cumpăra ieftin". Aceasta înseamnă vânzarea la termen a monedei la un curs de schimb mai bun 
decât cel care se anticipează a fi la termen. Speculaţia monedei tari are ca esenţă „a cumpăra ieftin 
şi a vinde scump". Aceasta înseamnă cumpărarea la termen a monedei la un curs mai slab decât cel 
care se anticipează a funcţiona la termen. Speculaţia monedei slabe presupune formarea unei poziţii 
scurte în acea monedă, în timp ce speculaţia monedei tari presupune formarea unei poziţii lungi în 
acea monedă. Speculatorii care speculează moneda slabă se numesc jucători (sau operatori) à la 
baisse, iar cei care speculează moneda tare, à la hausse.  
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2.3.3. Mecanismul arbitrajului valutar 

Un al treilea mecanism important al pieţei valutare este arbitrajul valutar. Prin arbitraj valutar se 
înţelege exploatarea simultană a diferitelor costuri de oportunitate pe una sau mai multe pieţe 
valutare. Există două tipuri de arbitraj valutar: 1) arbitrajul pieţei valutare; 2) arbitrajul ratei 
dobânzii.  

• Arbitrajul pieţei valutare asigură variaţia, în acelaşi timp, a cursului de schimb între diferitele 
pieţe valutare. Se cumpără moneda pe piaţa pe care cursul acesteia este mai mare (moneda 
este mai slabă) şi se vinde pe piaţa pe care are cursul de schimb mai mic (este mai tare). In 
felul acesta se obţin, simultan, două efecte: se nivelează cursul pe cele două pieţe şi se obţine 
un profit din diferenţa de curs valutar; 

• Arbitrajul ratei dobânzii este un mecanism care leagă piaţa valutară de piaţa bunurilor, deci 
se exploatează simultan diferenţele existente între ratele dobânzilor pe două sau mai multe 
pieţe în scopul maximizării profitului. Arbitrajul ratei dobânzii este, la rândul său, de două 
feluri: 

o arbitraj neacoperit al ratei dobânzii: operatorul (arbitrul) nu se asigură împotriva 
riscului valutar în procesul de exploatare a diferenţelor de rată a dobânzii; 

o arbitraj acoperit al ratei dobânzii: operatorul se asigură împotriva riscului valutar 
astfel: poziţia lungă este acoperită prin vânzări la termen a monedei în care activele 
sale sunt nete, iar poziţia scurtă este acoperită prin cumpărări la termen a monedei 
în care angajamentele sale sunt nete. 

În ambele cazuri de arbitraj al ratei dobânzii, capitalul se va îndrepta din centrele financiare cu 

diferenţă negativă a ratelor dobânzii spre cele cu această diferenţă pozitivă. 
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CAPITOLUL 3. MODELUL LOGIC AL ASIGURĂRII PARITĂȚII CENTRALE A MONEDEI 

3.1. Preliminarii 

În primul rând, trebuie spus că paritatea centrală a unei monede este un concept relațional, ea are 

semnificație doar dacă acea monedă este pusă în relație cu o altă monedă, considerată de referință. 

Pentru nevoile studiului de față vom păstra denumirea de monedă pentru moneda a cărei paritate 

centrală interesează, și vom numi valută moneda de referință. În mod concret, moneda este leul – 

moneda oficială a României – iar valuta este euro – moneda oficială a Uniunii Europene.34 Fiind un 

concept relațional, variabila timp nu are nici o relevanță în determinarea parității centrale (cu 

excepția cazului în care valoarea numerică a parității centrale trebuie calculată efectiv – chiar și în 

acest din urmă caz, timpul funcționează ca un simplu contor care aduce variabilele economice 

relevante pentru calculul parității centrale la momentele adecvate, de regulă același moment). 

În al doilea rând, paritatea centrală, deși se sprijină pe conceptul de curs de schimb, nu este un curs 

de schimb „obișnuit”, ci este acel curs de schimb care se poate menține invariabil, fie punctual, fie 

într-un tunel pre-acceptat, pe o perioadă de timp determinată (pe termen cel puțin mediu dar, de 

regulă, pe termen lung). Proprietatea de invarianță este fundamentală pentru conceptul de paritate 

centrală. De altfel, acest lucru este recunoscut implicit prin faptul că, la aderarea la zona euro35 a 

unui stat membru al Uniunii Europene, acestuia i se cere să declare care este valoarea numerică a 

parității centrale a monedei sale – această valoare rămâne invariantă pe toată perioada în care statul 

membru în cauză este aderent la Uniunea Economică și Monetară.36  

În al treilea rând, și pe baza considerațiilor anterioare, condiția de existență a parității centrale (fie 

ea condiție logică, deci calitativă, fie condiție matematică, deci cantitativă) este tocmai invarianța 

ei. Desigur, această invarianță nu trebuie văzută ca o invarianță în timp, ci ca o invarianță în relație 

cu variabilele economice care o modelează37. Această idee necesită câteva detalii, deoarece poate 

fi cu ușurință înțeleasă eronat dacă ne limităm la exprimarea succintă de mai sus: 

• așa cum am menționat deja, variabila timp nu trebuie să facă parte dintre variabilele de 
care depinde paritatea centrală.38 Rațiunea pentru această cerință este următoarea: 
variabila timp utilizată în modelele noastre economice (cu prea mare lejeritate, după 
opinia noastră) este un simplu contor, un timp uniform, de ceas; 

• timpul de ceas, ca orice contor, nu numai că este exterior fenomenului/procesului pe care-
l „măsoară”, dar el nu este corelat în nici un fel cu acel fenomen, și cu atât mai mult nu se 
poate vorbi despre existența vreunei legături cauzale a variabilei timp39 cu fenomenul în 
cauză; 

 
34 Deocamdată, doar pentru statele membre ale Uniunii Europene care sunt, totodată, și membre ale Uniunii Economice 
și Monetare (UEM), care mai este denumită și zona euro. La momentul elaborării studiului de față, Uniunea Economică 
și Monetară a Uniunii Europene are 19 membri (fără Regatul Unit, 70,4% dintre statele membre ale Uniunii Europene).  
35 Cum se știe, aderarea la zona euro implică o „carantină” a statului candidat în ERM2 (Exchange Rate Mechanism 2), 
pe o perioadă de cel puțin doi ani, timp în care cursul de schimb declarant nu oscilează cu mai mult de ±15% față de 
valoarea declarată (adică față de paritatea centrală). 
36 Iar dacă se retrage din zona euro, valoarea parității centrale la momentul aderării la zona euro este luată în calcul 
pentru reluarea monedei naționale. 
37 Aceste variabile economice vor fi denumite fundamentale ale cursului de schimb, respectiv ale parității centrale.  
38 Amintim faptul că toate legile din științele naturii, pentru a căpăta statutul de lege, elimină din forma lor analitică 
variabila timp (foarte interesant este faptul că cel mai nou domeniu – încă nefinalizat – al fizicii, și anume gravitația 
cuantică, nu conține, în cele trei ecuații fundamentale ale ei, variabila timp).  
39 De observat faptul că nu vorbim despre timp, ci despre „variabila timp”, deoarece timpul, ca atare, nu există, noi 
numim, de fapt, timp, acel contor (de exemplu, un ceas) pentru care folosim aici sintagma „variabila timp”. 
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• așadar, paritatea centrală poate avea valori foarte diferite în timpul de ceas, și cu toate 
acestea, să fie invariantă, deoarece invarianța este evaluată în raport cu relația pe care 
paritatea centrală o are cu variabilele non-temporale implicate în calculul său, așa-
numitele fundamentale. De exemplu, dacă notăm paritatea centrală la momentul de ceas 

𝑖 cu 𝑝𝑐
𝑖 , atunci modelul formal al parității centrale, în funcție de 𝑛 variabile este: 

𝑝𝑐
𝑖 = 𝑓(𝑣1

𝑖 /𝑘1, 𝑣2
𝑖 /𝑘2, … , 𝑣𝑛

𝑖 /𝑘𝑛) 

unde 𝑓 este o funcție oarecare (a cărei formă analitică trebuie, desigur, specificată), iar 

𝑣𝑘
𝑖 /𝑘 este variabila independentă40 care intră în modelul analitic al parității centrale în 

forma analitică notată 𝑘. Indicele superior 𝑖 nu face decât să indice faptul că valoarea 
empirică este calculată la momentul de ceas 𝑖. Așadar, oricare ar fi valorile (oricât de 
diferite) ale parității centrale la diferite momente de timp (diferite valori ale indicelui 𝑖), 
dacă aceleași variabile exogene, la același moment al calculului, și cu aceeași formă 
analitică notată 𝑘, intră în modelul parității centrale, paritatea centrală trebuie 
considerată invariantă. Iată, însă, un exemplu de paritate centrală non-invariantă: avem, 
la momentul 𝑖, relația 

𝑝𝑐
𝑖 = 𝑓(𝑣1

𝑖 /𝑘1, 𝑣2
𝑖 /𝑘2, … , 𝑣𝑛

𝑖 /𝑘𝑛) 

la momentul 𝑗 (𝑗 > 𝑖) relația 

𝑝𝑐
𝑗

= 𝑓(𝑣1
𝑗
/𝑘1, 𝑣2

𝑗
/𝑞2, … , 𝑣𝑛

𝑗
/𝑘𝑛) 

iar valorile empirice ale celor parități centrale calculate sunt egale: 

𝑝𝑐
𝑖 = 𝑝𝑐

𝑗
= 𝛼 

La prima vedere, pare că paritatea centrală este invariantă, ea nu s-a modificat între momentele 𝑖 

și 𝑗. În realitate, însă, este exact invers, paritatea centrală este invariantă, pentru că, la nivelul 

variabilei exogene 𝑣2, modul analitic de intrare în model s-a modificat: 

𝑘2 ≠ 𝑞2 

În al patrulea rând, paritatea centrală trebuie văzută ca un ghid (de altfel, acesta este și rolul său, 

așa cum am arătat, în cadrul ERM2) care „trage” spre ea cursul (nominal sau real) de schimb efectiv, 

temporal, așa cum este acesta determinat de comportamentul economic general la fiecare moment 

de timp. Având, însă, modelul parității centrale (atât cel logic, cât și cel matematic) știm, în orice 

moment, în funcție de gap-ul empiric dintre cursul de schimb efectiv și paritatea centrală, ce factori 

cauzali sau condiționali anume, în ce măsură și cu ce viteză/accelerație trebuie să-i modificăm, așa 

încât să se elimine sau să reducă gap-ul cursul de schimb efectiv41 față de tunelul de toleranță. Figura 

9 expune o imagine sinoptică a considerațiilor de mai sus. 

 
40 În principiu, prin independența variabilelor 𝑣𝑘

𝑖  trebuie înțelese simultan două lucruri: a) acele variabile sunt exogene, 
adică nu rezultă din model, ci intră în model în mod independent; b) acele variabile sunt, pe cât posibil, independente 
de celelalte variabile din model (condiție nu întotdeauna posibilă). În orice caz, ele nu trebuie considerate independente 
față de variabila dependentă, deoarece modelul tocmai asta face, pune în relații de dependență variabilele 
independente cu variabila dependentă. Confuzia vine din faptul că se echivalează autonomia variabilelor independente 
în raport cu variabila dependentă cu independența lor față de variabila dependentă (NB: la fel cum se confundă, cu mult 
entuziasm și, desigur, cu și mai multă superficialitate, independența băncii centrale față de guvern – inadmisibilă și, de 
altfel, imposibilă – cu autonomia băncii centrale față de guvern – obligatorie). Puțină etimologie a termenilor ar pune 
ordine aici. 
41 Menționăm că expresia „curs de schimb efectiv”, utilizată în acest paragraf, se referă la cursul de schimb empiric care 
se produce, la un moment dat, pe piață, și nu are nimic de-a face cu expresia de jargon „curs real efectiv”, care este un 
concept mult mai sofisticat. 
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Figura 9. Paritatea central ca ghid (driver) al cursului de schimb efectiv 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

3.2. Conceptul de paritate centrală a monedei 

3.2.1. Definiția parității centrale 

Paritatea centrală a monedei trebuie considerată a fi acel curs nominal de schimb42 care este 

persistent pe termen lung (sau, în funcție de obiectivul urmărit, cel puțin pe termen mediu). Cumva, 

din punct de vedere conceptual, paritatea centrală este un curs de schimb sustenabil. Să examinăm 

mai analitic semnificația unei asemenea definiri a parității centrale. Considerăm că ea implică 

următoarele elemente, aspecte și etape: 

• identificarea variabilelor economice fundamentale care generează (din punct de vedere 
cauzal sau condițional, după caz) paritatea centrală; pentru simplificare, vom numi aceste 
variabile ca fiind fundamentalele parității centrale;43  

• stabilirea condiției pe care trebuie s-o îndeplinească fundamentalele parității centrale; 

• determinarea fundamentalelor care verifică condiția stabilită; 

• proiectarea modelului logic al parității centrale; 

• proiectarea modelului cantitativ al parității centrale; 

• determinarea empirică a parității centrale. 

În acest capitol vor fi tratate doar următoarele probleme: 

• identificarea fundamentalelor; 

• stabilirea condiției de sustenabilitate; 

• proiectarea modelului logic al parității centrale. 

 
42 Unii cercetători se concentrează pe cursul real de schimb (cursul de schimb obținut după eliminarea inflației interne) 
sau chiar pe cursul real efectiv de schimb (cursul de schimb obținut după eliminarea atât a inflației interne cât și a inflației 
externe, mai exact a inflației aferente zonei monetare a valutei – monedei de referință). Aceste ultime două categorii 
de curs de schimb au, desigur, relevanța lor, dar nu pentru problematica parității centrale – paritatea centrală trebuie 
modelată (și determinată) la nivel nominal. 
43 Din cele spuse mai sus, este evident faptul că fundamentalele parității centrale sunt aceleași cu fundamentalele 
cursului de schimb efectiv, doar că, pentru a genera paritatea centrală, fundamentalele în cauză va trebui să 
îndeplinească unele condiții la care ne vom referi mai jos.  
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În cele ce urmează vom dezvolta conceptul de paritate centrală, în încercarea de a identifica 

aspectele critice care să ajute la formalizarea modelului logic al acesteia. 

3.2.2. Scurtă discuție privind conceptul de paritate centrală 

Ca orice concept economic, paritatea centrală este, așadar, un concept relațional. Aceasta înseamnă 

că paritatea centrală există numai în raport cu alte variabile economice. Desigur, ea nu se poate afla 

în relație cu toate variabilele economice, ci cu acele variabile care sunt fie cauze, fie efecte ale sale 

(aceste variabile – numite fundamentalele parității centrale – vor fi examinate în paragraful 3.3.). 

Din punct de vedere conceptual, paritatea centrală ar trebui să ne intereseze, în principiu, doar din 

perspectiva calității sale de efect, și nu din aceea de cauză. Cu toate acestea, în încercarea de a 

dezvolta un model logic evolutiv, paritatea centrală va fi analizată din ambele perspective. 

• paritatea centrală – curs de schimb persistent 

➢ ideea de persistență este prezentă de mult timp în analiza economică – astfel, 
există conceptele de șomaj persistent44, inflație persistentă, comportament 
persistent etc. Întrucât în economie persistența este asigurată de replicabilitate, și 
nu de staționaritate (sau, în mod echivalent, aparenta staționaritate nu este decât 
efectul cumulat al acțiunii vectorilor de replicare), iar replicabilitatea este un 
predicat de suficiență crucial pentru proprietate de sustenabilitate a proceselor sau 
fenomenelor economice, opinăm că, în ultimă instanță, predicatul de persistență 
al parității centrale este integrat complet de predicatul de sustenabilitate. În alte 
cuvinte, paritatea centrală trebuie să fie sustenabilă. Deși este important, desigur, 
și orizontul de timp pentru care se evaluează capacitatea replicativă, pentru 
moment și în principiu, ne interesează să „izolăm” această proprietate a parității 
centrale și anume aceea de a se replica în mod indefinit;45 

• paritatea centrală – atractor al cursului de schimb efectiv 

➢ idee de persistență, ca fundament predicativ al parității centrale, trimite la ideea 
unei anumite „elasticități” a acesteia, în sensul că oscilațiile din jurul valorii 
benchmark sunt reversibile, adică ele, oscilațiile, nu se „osifică”, ci sunt anulate, de 
fiecare dată, de o traiectorie inversă pe care se va mișca valoarea parității centrale, 
de fiecare dată când se produce o abatere oscilatorie. Această proprietate 
calitativă este asociabilă imediat cu conceptul de atractor46, deci putem spune că, 
din punct de vedere matematic, paritatea centrală este un punct fix al cursului de 
schimb.47 Ideea de punct fix, ca proprietate a parității centrale este ilustrată de 
figura 10 (unde notațiile sunt următoarele: 𝑥 este variabile exogenă a modelului 

 
44 Numit șomaj fricțional – cel care dă rata naturală a șomajului (NAIRU sau NAWRU, după cum se ia în considerare 
inflația sau salariul). 
45 Sustenabilitatea nu implică punctualitatea (cum face, de exemplu, staționaritatea) de aceea replicabilitate, la rândul 
său, permite un tunel de variație în interiorul căruia variabila replicată este considerată a-și menține, încă, identitatea. 
De exemplu, în cazul politicii monetare avânt ca obiectiv de politică monetară țintirea directă a inflației, se consideră că 
obiectivul este, încă, atins, dacă inflația efectivă oscilează cel mult cu ±1 p.p. în jurul valorii fixe stabilite de banca 
centrală ca țintă. 
46 Conceptul de atractor este specific teoriei haosului. Un atractor este un punct fix (sau un punct invariant) al ecuației 
care descrie dinamica unui sistem, și anume acel punct fix în care modulul primei derivate a ecuației de punct fix este 
subunitar. Condiția matematică pentru punctul fix este: 𝑓(𝑥) = 𝑥. 
47 Cea mai cunoscută teoremă de punct fix este teorema lui Brouwer din topologia algebrică. De altfel, paritatea centrală 
ar putea fi modelată, foarte productiv, prin mijloace topologice, dar acest obiectiv este foarte departe de cele ale 
studiului de față. 
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parității centrale, 𝑦 este paritatea centrală, 𝑓 este funcția analitică pe baza căreia 
se determină paritatea centrală, așa încât 𝑦 = 𝑓(𝑥)).  

 

Figura 10. Paritatea central ca ghid (driver) al cursului de schimb efectiv 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

• paritatea centrală – mărime potențială 

➢ se pune problema următoare: dacă paritatea centrală ar trebui văzută ca o mărime 
economică persistentă (mai exact sustenabilă), adică o mărime care se subsumează 
mai degrabă trendului său decât oscilațiilor sezoniere, nu am putea considera că, 
de fapt, paritatea centrală este o mărime de tip potențial?48 Această posibilitate 
ridică o serie de întrebări de natură metodologică care se pot subsuma întrebării: 
dacă paritatea centrală este o mărime potențială, rezultă că și factorii (cauzali sau 
condiționali) care intră în modelul (fie logic, fie cantitativ) de determinare a parității 
centrale, ar trebui să fie de tip potențial. Opinia noastră este că paritatea centrală 
nu trebuie considerată o mărime empirică, adică o mărime determinabilă pe baza 
valorilor empirice ale factorilor cauzali, ci pe baza valorilor potențiale ale acestor 
factori. Asta înseamnă că paritatea centrală se va regăsi doar întâmplător în 
valoarea empirică determinată pentru cursul de schimb efectiv la un moment dat, 
dar, în schimb, ne va spune multe despre semnificația abaterii cursului de schimb 
efectiv de la valoarea parității centrale; 

➢ acceptarea unei valori potențiale pentru paritatea centrală ridică, la rândul său, 
alte întrebări: 

o putem considera drept valoare potențială simpla valoare de trend, așa cum 
se procedează, de exemplu, în cazul calculării PIB potențial? Este adevărat 
că valoarea de trend semnifică persistență pe termen lung, adică verifică un 
aspect crucial al definiției parității centrale, dar, pe de altă parte, această 
persistență este de natură empirică. Nu ar trebui, oare ca valoarea 
potențială a cursului de schimb să fie „curățată” de aspectele empirice? 

o presupunând că se ignoră întrebarea precedentă, nu ar fi mai adecvat ca 
valoarea potențială să fie integrată de o valoare pe care putem s-o numim 
valoare sustenabilă? În felul acesta s-ar putea elimina aspectul empiric al 
benchmark-ului furnizat de o eventuală valoare potențială a parității 
centrale, pe de o parte, și s-ar recupera, cel puțin parțial, semnificația non-
empirică (sau limitarea la maximum a componentei empirice) a valorii 
parității centrale, pe de altă parte. 

 
48 Întrebarea este justificată de faptul, de exemplu, că PIB este considerat potențial atunci când, prin mijloace 
econometrice (filtre – Kalman sau Hodrick-Prescott) este extras trendul său empiric (lăsăm la o parte faptul că 
extragerea unui trend empiric nu verifică definiția conceptului de PIB potențial). 
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„Poziția” parității centrale ca valoare sustenabilă este sugerată în figura 11. 

 

Figura 11. Poziționarea reciprocă între paritatea centrală potențială, paritatea centrală sustenabilă și cursul de schimb 
efectiv 

Sursa: Construcție grafică a autorului. 

3.3. Condiția suficientă pentru existența parității centrale 

Experții, dar și oamenii politici (inclusiv oficialii băncilor centrale naționale sau ai Băncii Centrale 

Europene) vorbesc adesea despre fundamentele economice ale cursului de schimb, înțelegând prin 

asta setul de variabile (de regulă macroeconomice) care au rol cauzal/explicativ în variația cursului 

de schimb (ceea ce experții numesc fundamentalele economice). De fapt, cei care folosesc expresia 

menționată vor să spună chiar mai mult de atât49 și anume că doar cursul de schimb care este 

generat de acel set de fundamente economice este cursul de schimb „sănătos”, adică cursul de 

schimb care reflectă „adevărul” economic.  

Întrucât paritatea centrală este, la rândul său, o specie de curs de schimb (și anume acel curs de 

schimb care este persistent pe termen lung), și ea va putea fi corelată cu un set de fundamente 

economice (pe care le vom numi, în cele ce urmează, fundamentalele parității centrale – FPC). 

Nivelul fundamental al cursului de schimb, dat de FPC, trebuie să fie o anumită stare de echilibru 

dinamic50 a acestor fundamentale. Mai exact spus, echilibrul dinamic al FPC trebuie să constituie un 

invariant macroeconomic la care paritatea centrală să fie ancorată.51 Vom face câteva considerații 

calitative privind acest invariant-ancoră al parității centrale. 

• prin invarianță vom înțelege nu o conservare punctuală a unei valori, ci o conservare de 
tip interval a acelei valori, adică o conservare în interiorul unui tunel pre-stabilit, pre-

 
49 Nu luăm în considerare rațiunile de politică economică persuasivă, rațiuni care sunt, de regulă, dominante în 
intervențiile oficialilor autorității monetare, caz în care argumentele livrate sunt „contaminate” de scopul de influențare 
a comportamentului actorilor economici relevanți pentru variația variabilelor monetare din economie. 
50 Prin conceptul de echilibru dinamic înțelegem acel echilibru care acceptă oscilații reversibile într-un tunel de variație 
pre-acceptat. În termeni mai pretențioși, echilibrul dinamic este un echilibru natural, asemănător ratei naturale a 
șomajului, inflației naturale sau ratei naturale a dobânzii. 
51 Așa cum a rezultat deja din cele spune anterior, invariantul este considerat ca atare (adică a fi invariant) tot într-un 
interval de variație pre-acceptat și relevant pentru interesul științific al cercetării problemei parității centrale.  
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acceptat.52 Așa cum rezultă din cele expuse anterior, o invarianță de interval mai poate fi 
numită și sustenabilitate; 

• așadar, dacă dorim să definim paritatea centrală sub specia ei de paritate sustenabilă, 
rezultă că asigurarea parității centrale sustenabile trebuie făcută prin ancorarea acesteia 
de o variabilă macroeconomică (sau de un pachet de variabile macroeconomice) care, la 
rândul lor, să verifice condiția de sustenabilitate, adică invarianța de interval evocată mai 
sus; 

• în felul acesta, sperăm să putem construi o ancoră macroeconomică – pe care-o vom numi 
ancora fundamentalelor parității centrale (AFPC) – care să asigure posibilitatea parității 
centrale sustenabile; 

• desigur, esențial în această întreprindere, este să putem descrie cu acuratețe și respectând 
„legitățile” economice îndeobște acceptate în acest moment, cu privire la funcționarea 
AFPC. 

3.4. Identificarea fundamentalelor parității centrale 

Atât din Capitolul 1, cât și din Capitolul 2, se poate desprinde o concluzie importantă: paritatea 

centrală (asemenea cursului de schimb) este un efect direct al situației de supraevaluare monetară, 

respectiv al celei de subevaluare monetară. Rezultă imediat că aceste două situații constituie cauze 

pentru variația cursului de schimb efectiv, și anume pentru o variație care este relativ imprevizibilă. 

De fapt, există un „lanț” cu trei verigi în examinarea problemei parității centrale sustenabile (figura 

12). 

 

Figura 12. „Lanțul” cauzal-condițional în funcționarea parității centrale 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

Dacă fenomenele de supraevaluare, respectiv subevaluare monetară trebuie considerate 

responsabile de abaterile cursului efectiv de schimb de la paritatea centrală, atunci va trebui să 

identificăm factorii economici, de natură monetară, desigur, care sunt, la rândul lor, răspunzători 

de fenomenele de supraevaluare, respectiv subevaluare monetară. În acest context, vom pune în 

evidență factorii cererii de monedă, respectiv ai ofertei de monedă. 

 

 

 
52 O paralelă sugestivă pentru ceea ce dorim să sugerăm este cea privind mecanismul utilizat la poduri: sub impactul 
forțelor mecanice pe care le suportă la traversarea sa, podul se poate deplasa, într-o anumită marjă pre-stabilită, înainte 
și înapoi, pe direcția impulsului mecanic în cauză – în felul acesta se evită distrugerea sa și se poate spune că poziția 
podului este stabilă, dar nu punctual, ci în marja fizică (de lungime) menționată. 



34 
 

3.4.1. Cererea și oferta de monedă 

(I) Factorii cererii de monedă 

Putem identifica următorii factori direcți53 ai cererii de monedă: 

(a) factorul venitului (𝐷𝑚
𝑣 ): se referă la nevoia de monedă pentru acoperirea veniturilor din 

economie. Veniturile din economie se referă la veniturile obținute prin distribuirea primară 
(nu și cele obținute prin redistribuire, cum ar fi, de exemplu, veniturile bugetelor publice)54. 
Cum am spus mai sus, nu este nevoie să mergem pe „lanțul” cauzal al veniturilor obținute 
din distribuire. Cu titlu exemplificativ putem menționa, totuși, următoarele: venitul salarial 
este „stabilit” pentru a putea acoperi următoarele nevoi de cheltuială: consum (final sau 
intermediar), economisire, plata obligațiilor bugetare, plata unor datorii scadente (aceasta 
este o economisire negativă) etc. Factorul venitului este factorul principal în structura cererii 
de monedă. Deci factorul venitului vizează acea nevoie de monedă care nu este folosită 
decât pentru acoperirea nevoilor de trai sau de dezvoltare personală ori familială, fără nici o 
conotație speculativă; 

(b) factorul speculației (𝐷𝑚
𝑠 ): se referă la nevoia de monedă pentru acoperirea cheltuielilor 

necesitate de speculația monetară – de exemplu, pentru cumpărarea de acțiuni sau 
obligațiuni, din deținerea cărora se speră obținerea unor câștiguri care să depășească 
investiția55. Tot aici se încadrează și speculația monetară care constă în achiziționarea de 
valută din care se speră obținerea unor câștiguri care să depășească valoarea de achiziție a 
acelei valute. 

Așadar, în forma sa cea mai simplă, cererea de monedă (𝐷𝑚) poate fi scrisă ca: 

𝐷𝑚 = 𝑓(𝐷𝑚
𝑣 , 𝐷𝑚

𝑠 ) 

unde 𝑓 are următoarele proprietăți matematice: 

• 𝑓: ℝ → ℝ, adică valorile variabilelor independente, respectiv valorile funcției sunt numere 
reale 

• 
𝜕𝑓

𝜕𝐷𝑚
𝑣 ≥ 0, adică cererea de monedă crește direct proporțional cu creșterea cererii de 

monedă pentru venit (funcție crescătoare) 

• 
𝜕𝑓

𝜕𝐷𝑚
𝑣 ≥ 0, adică cererea de monedă crește direct proporțional cu creșterea cererii de 

monedă pentru speculație (funcție crescătoare) 

 
53 Trebuie să ne limităm la evidențierea doar a factorilor direcți, deși aceștia, la rândul lor, pot fi efecte ale altor factori 
(îndeosebi din economia reală, deoarece, din punct de vedere conceptual, economia reală este „cauza” economiei 
nominale, deși pot exista și feed-back-uri relevante de la economia nominală spre economia reală). De exemplu, factorul 
venitului, despre care se va vorbi mai jos, este, la rândul său, cauzat de factorul consumului sau de factorul economisirii 
care, la rândul lor, pot fi efecte ale altor factori ș.a.m.d. Pentru a evita o regresie care ar dilua pertinența și acuratețea 
analizei, preluăm tot lanțul de cauzalități în factorii care par să exprime în mod direct (fără verigi intermediare) cererea 
de monedă. 
54 Este evident că, dacă s-ar lua în considerare și veniturile obținute prin redistribuire, ar fi o dublă înregistrare a 
veniturilor, deoarece veniturile care se obțin prin redistribuire se achită din veniturile obținute prin distribuire – de ex., 
impozitele plătite către bugetul general consolidat se plătesc din veniturile obținute din muncă sau din câștigurile de 
capital.  
55 Acest tip de investiție se numește, cum se știe, investiție de portofoliu, spre deosebire de investiția directă care se 
referă la achiziționarea de capital fizic în vederea întreprinderii unei afaceri. 
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• 
𝜕2𝑓

𝜕(𝐷𝑚
𝑣 )2 < 0, adică cererea de monedă crește încetinit cu creșterea cererii de monedă 

pentru venit (funcție concavă în origine) 

• 
𝜕2𝑓

𝜕(𝐷𝑚
𝑠 )2 < 0, adică cererea de monedă crește încetinit cu creșterea cererii de monedă 

pentru speculație (funcție concavă în origine) 

• 𝑓 este omogenă de grad √𝑘, unde 𝑘 este coeficientul de multiplicare a factorilor cererii de 

monedă, adică: 𝑓(𝑘 ∙ 𝐷𝑚
𝑣 , 𝑘 ∙ 𝐷𝑚

𝑠 ) = √𝑘 ∙ 𝑓(𝐷𝑚
𝑣 , 𝐷𝑚

𝑠 ) 

Pe baza proprietăților matematice acceptate, din considerente calitative, mai sus, o funcție analitică 

a cererii de monedă ar putea fi următoarea: 

𝐷𝑚 = √𝐷𝑚
𝑣 + 𝐷𝑚

𝑠  

Într-adevăr, avem, succesiv: 

• 
𝜕𝐷𝑚

𝜕𝐷𝑚
𝑣 =

1

2√𝐷𝑚
𝑣 +𝐷𝑚

𝑠 ≥ 0 

• 
𝜕𝐷𝑚

𝜕𝐷𝑚
𝑠 =

1

2√𝐷𝑚
𝑣 +𝐷𝑚

𝑠 ≥ 0 

• 
𝜕2𝐷𝑚

𝜕(𝐷𝑚
𝑣 )2 = −

1

4(𝐷𝑚
𝑣 +𝐷𝑚

𝑠 )√𝐷𝑚
𝑣 +𝐷𝑚

𝑠 < 0 

• 
𝜕2𝐷𝑚

𝜕(𝐷𝑚
𝑠 )2 = −

1

4(𝐷𝑚
𝑣 +𝐷𝑚

𝑠 )√𝐷𝑚
𝑣 +𝐷𝑚

𝑠 < 0 

• √𝑘 ∙ 𝐷𝑚
𝑣 + 𝑘 ∙ 𝐷𝑚

𝑠 = √𝑘 ∙ √𝐷𝑚
𝑣 + 𝐷𝑚

𝑠 = √𝑘 ∙ 𝐷𝑚 

Deci, o asemenea formă analitică exprimă o funcție a cererii de monedă. 

(II) Factorii ofertei de monedă 

În ceea ce privește oferta de monedă, literatura de specialitate insistă asupra faptului că ea trebuie 
considerată exogenă, adică se află la latitudinea băncii centrale. Exogeneitatea ofertei de monedă 
poate fi acceptată, însă, numai într-un mod relativ, deoarece banca centrală însăși ia decizia de 
modificare a bazei monetare56 pornind de la anumite considerente macroeconomice. 

(a)  cazul utilizării ratei dobânzii de politică monetară 

În acest caz se apelează la îndeosebi la funcționarea funcției de reacție monetară, cunoscută sub 
denumirea de funcție Taylor. Efectul este asupra ofertei de monedă fără intermedierea variației 
bazei monetare.57 În modalitatea cea mai uzuală, adică atunci când variabila-comandă a băncii 
centrale este rata dobândii de politică monetară, funcția de reacție monetară (sau funcția de reacție 
a autorității monetare) este o funcție specificată a clasei de funcții de tip Taylor. Versiunea originară 
a funcției regulii Taylor este următoarea: 

𝑖𝑡 = 𝜋𝑡 + 𝑟𝑡
∗ + 𝑎𝜋(𝜋𝑡 − 𝜋𝑡

∗) + 𝑎𝑦(𝑦𝑡 − 𝑦�̅�) 

unde: 𝑖𝑡 este rata dobânzii de politică monetară, 𝜋𝑡 este inflația actuală, 𝜋𝑡
∗ este inflația țintită, 𝑟𝑡

∗ 
este rata dobânzii de bază de echilibru, 𝑦𝑡 este logaritmul natural al PIB actual, �̅�𝑡 este logaritmul 
natural al PIB potențial. NB: propunerea standard este ca 𝑎𝜋 = 𝑎𝑦 = 0,5. Lag-urile luate în 

considerare sunt între trei și șase trimestre. 

 
56 Banca centrală nu poate modifica direct oferta de monedă, ci poate modifica direct doar baza monetară. Oferta de 
monedă este generată, apoi, prin intermediul multiplicatorului monetar (sau al multiplicatorului bazei monetare). 
57 Baza monetară este constituită din moneda tipărită – ea se poate afla la populație, în depozitele băncii centrale sau 
în depozitele băncilor comerciale.  
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Variația ratei dobânzii de politică monetară își transmite impulsul asupra variației ofertei de monedă 
conform figurii 13. 

 

Figura 13. „Lanțul” cauzal-condițional în funcționarea parității centrale 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

(b) cazul utilizării directe a bazei monetare 

Dacă prin intermediul variației ratei dobânzii de politică monetară s-a obținut în mod indirect (cf. 
Figura 13) variația ofertei de monedă, banca centrală are și posibilitatea directă de a obține această 
variație a ofertei de monedă, și anume prin intermediul variației bazei monetare. Aceasta se poate 
face ținând cont de multiplicatorul monetar, care funcționează în cazul monedei centrale într-un 
mod analog cu cel în care multiplicatorul creditului bancar comercial funcționează în cadrul monedei 
bancare58. Variația bazei monetare se poate face fie prin injecție monetară (introducerea de bază 
monetară în economie), fie prin retragere monetară59, de fapt de interes pentru această variație 
fiind variația stocului de bază monetară din circuitele economiei, adică fluxul net dintre injecție 
monetară și retragere monetară. 

3.4.2. Fundamentalele cererii și ofertei de monedă 

(I) Fundamentalele cererii de monedă 

După ce am văzut care sunt factorii cererii de monedă, trebuie să examinăm care sunt 
fundamentalele economiei care reprezintă cauze sau condiționări puternice ale acestor factori. 
Întrucât, atât factorul venitului, cât și factorul speculației vizează, de fapt, venitul, vom căuta acele 
fundamentale care afectează venitul din economie din perspectiva (latura) cererii de monedă 
pentru „acoperirea” acestui venit. 

Pentru aceasta, mai întâi trebuie să stabilim cât de departe mergem cu mecanismul cauzal60, adică 
unde ne oprim pentru a spune că acolo este fundamentala căutată pentru cererea de monedă. 
Evident, aici avem nevoie de un criteriu de oprire. În acest sens, facem următoarele considerații: 

 
58 Moneda centrală este moneda emisă de banca centrală (adică ceea ce am numit mai sus baza monetară), iar moneda 
bancară este moneda „emisă” de sistemul bancar comercial prin intermediul multiplicatorului creditului bancar 
comercial. 
59 Retragerea  monetară se referă la achiziționarea, prin diferite instrumente de politică monetară, a bazei monetare 
din circuitele economiei și stocarea ei în depozitele băncii centrale, fie în vederea distrugerii fizice, fie în vederea utilizării 
ei ulterioare, când este nevoie de o nouă emisiune monetară. Rezultă, așadar, că emisiunea monetară vizează injecția 
de bază monetară în economie – dar această injecție se poate face în două modalități: fie prin tipărire de monedă și 
trimiterea ei în circuitele economiei, fie prin retrimiterea în circuitele economiei a bazei monetare păstrate în depozit 
în urma retragerii ei anterioare din circuitele economiei. 
60 Există o diferență între mecanismul cauzal și cauză. În timp ce conceptul de cauză „cere” să se ajungă la cauza primă, 
adică la declanșatorul „legitim” al lanțului cauzal, deci la cel care pare a fi la originea procesului vizat, mecanismul cauzal 
acceptă o cauză de pe lanțul cauzal care nu este cauză primă dar care, pe baza anumitor considerente, poate fi 
considerată suficient de reprezentativă pentru a constitui criteriul de oprire în examinarea cauzalității acelui proces.  



37 
 

• pe baza ipotezei că generatorul acțiunii economice este economia reală61, vom căuta ca 
fundamentala economică selectată să funcționeze în economia reală; 

• rațiunea pentru alegerea economiei reale ca spațiu în care să se situeze fundamentala 
economică selectată este următoarea: economia reală este componenta cea mai stabilă a 
sistemului economic;62 

• fundamentala economică selectată trebuie să aibă un caracter structural, deoarece 
structura este cea care asigură stabilitatea și replicabilitatea sistemului în cauză; or, având 
în vedere scopurile cercetării – determinarea parității centrale a monedei, așa încât 
aceasta să prezinte trăsături de stabilitate pe termen lung – este bine ca fundamentalele 
parității centrale să fie, ele însele, stabile pe termen lung, adică să fie de tip structural; 

• în ceea ce privește criteriul de oprire în căutarea fundamentalei economice propunem ca 
acesta să fie prima variabilă macroeconomică de joncțiune între economia reală și 
economia simbolică. 

O figurare vizuală a „opririi” în căutarea și selectarea fundamentalelor economice poate fi cea din 
figura 14. 

 

Figura 14. Căutarea fundamentalei economice pe lanțul/mecanismul cauzal economie reală – economie nominală 
Sursa: Construcție grafică a autorului. 

NB: din considerente metodologice, economia financiară (prețuri – inclusiv salarii –, venituri etc.) 
este considerată integrată în economia reală. Precizăm că activitatea economică se desfășoară pe 
trei componente: 

a. economia reală – generatoare de bunuri și servicii susceptibile să intre în mod nemijlocit în 
consum (intermediar sau final); ea generează fluxurile economice reale; 

b. economia financiară – generatoare de contrapartide monetare la fluxurile economice reale, 
de exemplu, prețuri; ea generează fluxurile financiare;  

c. economia nominală – generatoare de fluxuri economice autonome în raport cu fluxurile 
economice reale sau cu cele financiare, de exemplu, creditul bancar; ea generează fluxurile 
economice nominale. 

Deci, „marginile” lanțului/mecanismului cauzal în limitele căruia căutăm fundamentala este: 

 
61 Nu neglijăm, desigur, feed-back-urile, fie pozitive, fie negative dinspre economia simbolică (îndeosebi dinspre 
economia nominală) spre economia reală, dar aceste conexiuni sunt de natură mai degrabă reactivă. 
62 Volatilitatea economiei simbolice (îndeosebi a economiei nominale) nu este ceva negativ în sine, deoarece această 
volatilitate contribuie, în mare parte, chiar la ajustarea fină a economiei reale. Am spune, așadar, că pentru sănătatea 
economiei reale – scopul politicilor economice publice – este nevoie de o volatilitate naturală a economiei nominale, 
așa cum este nevoie, de exemplu, de o rată naturală a șomajului, sau de o rată naturală a inflației. Desigur, conceptul 
de volatilitate naturală a economiei nominale abia urmează a fi examinat de știința economică. 
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[(𝐸𝑅−2) – (𝐸𝑅−1) – (𝐸0) – (𝐸𝑁1) – (𝐸𝑁2)] 

unde cu 𝐸𝑅𝑘  s-a notat veriga 𝑘 din lanțul cauzal din economia reală, cu 𝐸𝑁𝑘 s-a notat veriga 𝑘 din 
lanțul cauzal din economia nominală, iar cu 𝐸0 s-a notat veriga de joncțiune63 dintre economia reală 
și economia nominală, aflată, evident în zona de intersecție dintre cele două componente ale 
activității economice. Cu alte cuvinte, din partea fiecărei componente a activității economice 
selectăm cel mult a două verigă aflată pe lanțul cauzal (desigur, de la caz la caz, putem selecta și 
prima verigă, dar nu vom căuta mai departe de a doua asemenea verigă).64 

Pe baza celor de mai sus, propunem ca fundamentalele cererii de monedă să fie următoarele: 

(1) pentru moneda cerută de venit 

• (𝑉𝑖): veniturile bănești primare (indicele inferior 𝑖 semnifică anul): 

➢ caracterizare: verigă cauzală reală de rang (-1) 

➢ definire: suma veniturilor nominale65 din distribuirea primară a produsului 
economic al societății, provenite din: 

▪ salarii (remunerarea salariaților) 

▪ venituri din investiții 

• venituri din investiții directe 

• venituri din investiții de portofoliu 

• venituri din alte investiții 

• venituri din active de rezervă 

▪ alte venituri primare66 

➢ NB: veriga cauzală reală de rang (-2): având în vedere eterogenitatea 
componentelor variabilei cauzale reale 𝑉𝑖, nu este de utilitate a căuta o verigă 
cauzală mai primitivă (de rang -2), de aceea, din perspectiva cererii de monedă 
pentru venit ne oprim la veriga de rang (-1) 

În analizele empirice vom lua în calcul, pentru determinarea veniturilor bănești primare două 

componente: a) remunerația salariaților; b) excedentul brut de exploatare (EBE), adică veniturile 

primare ale populației și veniturile primare ale firmelor. 

• (𝐸𝑖): exporturile nete 

➢ caracterizare: verigă cauzală reală de rang (-1) 

➢ definire: valoarea nominală a exporturilor de bunuri și servicii în anul de referință 

 
63 Aceasta este, de altfel, o verigă așa-zicând virtuală, ea nu există ca variabilă macroeconomică înregistrată, ci este 
sugerată doar de logica mecanismului cauzal.  
64 Selectarea primei sau a celei de-a doua verigi este la latitudinea analistului, pe baza experienței, competenței și chiar 
a intuiției acestuia. 
65 Cererea de monedă se manifestă întotdeauna la valoarea nominală a masei monetare respective, nu la valori 
deflatate. 
66 De menționat că venituri cum sunt: venituri din vânzări, venituri din dobânzi, venituri din capital, venituri din prestații 
sociale, profituri (venituri nete) ale firmelor și altele asemenea, sunt venituri secundare, adică rezultate din redistribuire. 
Redistribuirea este de două tipuri: a) o redistribuire emergentă – făcută de piață, de exemplu prin tranzacții economice 
(vânzări); b) o redistribuite deliberată – făcută de stat prin intermediul bugetului public, de exemplu, pensii sau bunuri 
publice. Deci, includerea redistribuirii ca factor al cererii de monedă ar reprezenta o dublă înregistrare, așa cum am și 
spus anterior. 
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• (𝐷𝑖): împrumuturile externe 

➢ caracterizare: verigă cauzală reală de rang (-1) 

➢ definire: valoarea nominală a sumelor valutare intrate în țară în anul de 
referință, sub titlu de împrumut extern67 

• (𝐾𝑖): alte intrări de capital în valută în anul de referință 

➢ caracterizare: verigă cauzală reală de rang (-1) 

➢ definire: fluxuri nominale de capital intrate în anul de referință sub formă de: 

▪ dividende din străinătate 

▪ remitențe din străinătate 

▪ transferuri unilaterale din străinătate 

▪ vânzări de devize (ex. aur) în străinătate etc. 

Astfel, cererea de monedă pentru venit poate fi formalizată ca: 

𝐷𝑚/𝑣
𝑖 = 𝑓𝑣(𝑉𝑖, 𝐸𝑖 , 𝐷𝑖, 𝐾𝑖) 

cu condițiile matematice cunoscute: 

• 
𝜕𝑓𝑣

𝜕𝑉𝑖
≥ 0; 

𝜕𝑓𝑣

𝜕𝐸𝑖
≥ 0; 

𝜕𝑓𝑣

𝜕𝐷𝑖
≥ 0; 

𝜕𝑓𝑣

𝜕𝐾𝑖
≥ 0 

• 
𝜕2𝑓𝑣

𝜕(𝑉𝑖)2 < 0; 
𝜕2𝑓𝑣

𝜕(𝐸𝑖)2 < 0; 
𝜕2𝑓𝑣

𝜕(𝐷𝑖)2 < 0; 
𝜕2𝑓𝑣

𝜕(𝐾𝑖)2 < 0 

Este evident că variabilele exogene ale funcției 𝑓𝑣 sunt independente între ele, două câte două, de 
aceea efectul lor agregat nu va prezenta efecte de sinergie68. Ca urmare, ele pot fi însumate simplu, 
fără coeficienți de ponderare. Utilizând forma generică menționată anterior, vom putea scrie: 

𝑓𝑣 = √𝑉𝑖 + 𝐸𝑖 + 𝐷𝑖 + 𝐾𝑖  

(2) pentru moneda cerută de speculație 

Pentru moneda cerută pentru speculație datele statistice sunt , desigur, dificil de identificat. Deși, 
în ultimă instanță, se poate găsi un proxy pentru acest factor al cererii de monedă, el va fi destul de 
imprecis, deoarece, de data aceasta, acest factor exogen nu va mai fi independent de venit, din 
următoarele motive: 

- o parte de activitatea speculativă69 este finanțată din venitul disponibil, mai precis din 
partea economisită a venitului disponibil; 

- o altă parte din activitatea speculativă  este finanțată din creditul bancar care, însă, 
reprezintă o redistribuire a venitului primar. 

Pe baza acestor considerente, vom neglija factorul speculației din funcția cererii de monedă. 

 
67 În categoria de împrumut extern intră: a) împrumutul extern direct al statului – efectuat prin Ministerul Finanțelor 
Publice; b) împrumutul extern privat și garantat de stat (împrumut extern indirect al statului); c) împrumut extern privat 
negarantat de stat. Categoriile a) și b) formează împrumutul public extern, iar categoria c) împrumutul privat extern. 
Împrumutul public extern și împrumutul public intern formează împrumutul public. 
68 Cum se știe, sinergia este un efect nou apărut într-un sistem și generat exclusiv de interacțiunea dintre elementele 
componente ale acelui sistem, elemente componente care nu ar fi prezentat, luate separat (adică în afara interacțiunii 
permise de sistemul care le conține), acel efect. În cazul nostru, ca rezultat al independenței dintre cele patru variabile 
exogene, nu vom avea efect de sinergie. 
69 Există cinci categorii de activitate speculativă: a) pe piața de bunuri și servicii; b) pe piața imobiliară; c) pe piața de 
capital; d) pe piața valutară; e) pe piața monetară (ex. piața datoriilor financiare, vezi factoring-ul). 
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Deci, 

𝐷𝑚/𝑣
𝑖 = 𝑓𝑣(𝑉𝑖, 𝐸𝑖 , 𝐷𝑖, 𝐾𝑖) 

devine 

𝐷𝑚
𝑖 = 𝑓𝑣(𝑉𝑖, 𝐸𝑖, 𝐷𝑖 , 𝐾𝑖) 

 respectiv 

𝑓𝑣(𝑉𝑖, 𝐸𝑖 , 𝐷𝑖 , 𝐾𝑖) = √𝑉𝑖 + 𝐸𝑖 + 𝐷𝑖 + 𝐾𝑖 

Câteva considerații de natură metodologică sunt utile aici în privința ultimelor două fundamentale 
ale cererii de monedă: 

• împrumuturile externe nu influențează cererea de monedă cu valoarea lor, ci numai cu 
partea din valoarea lor care este cheltuită în acel an; asemenea date statistice sunt 
aproape imposibil de obținut din surse oficiale de interes public și, desigur, nu pot fi folosiți 
coeficienți care să indice, cel puțin în medie, ponderea cheltuielilor din fiecare an în totalul 
sumelor împrumutate din străinătate în acel an;70 

• același lucru se poate spune și despre fundamentala alte intrări de capital în valută în anul 
de referință – pentru cererea de monedă contează doar ceea ce se schimbă în monedă în 
anul respectiv, or asemenea date sunt, în cea mai mare parte, de interes privat, deci 
inaccesibile cercetării. 

Pe baza celor două considerații de mai sus, pentru necesitățile studiului de față se va renunța la 

aceste două fundamentale. Astfel, cererea de monedă devine: 

𝐷𝑚
𝑖 = √𝑉𝑖 + 𝐸𝑖  

(II) Fundamentalele ofertei de monedă 

În ceea ce privește fundamentalele care generează oferta de monedă, vom face, mai întâi câteva 
considerații preliminare. 

(a) în principiu, banca centrală trebuie creditată cu toată libertatea de a gestiona oferta de 
monedă conform propriei funcții de reacție71, având în vedere faptul că este 
„suverană”, prin lege, asupra politicii monetare; 

(b) comportamentul băncii centrale – adică, de fapt, comportamentul de politică monetară 
– nu înseamnă altceva decât ajustarea ofertei de monedă în raport cu cererea de 
monedă așa încât ținta de politică monetară (dar și alte ținte subsidiare de echilibru sau 
de sustenabilitate a economiei nominale) să fie atinsă sau să i se creeze cele mai 
adecvate condiții, în contextul dat, pentru a fi atinsă; 

(c) în cazul politicii monetare gestionate de autoritatea monetară numită banca centrală 
avem, din punct de vedere teoretic, un duopol;72 unul dintre duopoliști este economia 

 
70 Desigur, nu se confundă împrumutul extern cu datoria externă – împrumutul este un flux iar datoria este un sold, 
ultima fiind rezultatul cumulativ al contractărilor nete de împrumut (împrumut minus restituire de datorie). 
71 Cum am arătat mai sus, aceasta poate fi o funcție de tip Taylor, adaptată contextului economic și financiar național. 
Totuși, o asemenea funcție de reacție ar trebuie regândită în termenii propuși în acest studiu în legătură cu 
fundamentalele cererii de monedă – în fond, funcția de reacție monetară a băncii centrale trebuie să ajungă la ținta de 
politică monetară prin „manipularea” ofertei de monedă în raport cu evoluția cererii de monedă. Cu alte cuvinte, în 
funcția de reacție a autorității monetare, variația cererii de monedă este variabila independentă (exogenă), iar variația 
ofertei de monedă este variabila dependentă (endogenă). 
72 Aceasta este, probabil, ideea esențială a studiului de față, de aceea o vom dezvolta în detaliu în cele ce urmează. 
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reală și cea financiară73, iar celălalt este economia nominală (ultima fiind reprezentată 
de banca centrală) sau, cu terminologia menționată în nota de subsol, unul dintre 
duopoliști este economia autonomă (EA), iar celălalt este economia nominală (EN) 

(d) între variația cererii de monedă și variația ofertei de monedă există o relație de co-
evoluție, deoarece atât una, cât și cealaltă poate funcționa în calitate de cauză, 
respectiv în calitate de efect. Deși la prima vedere, variația ofertei de monedă ar părea 
o adaptare la variația cererii de monedă așa încât țintei de politică monetară să i se 
creeze toate condițiile pentru a fi atinsă, variația ofertei de monedă poate conduce, la 
rândul său, la variația cererii de monedă;74 

(e) ar fi util dacă s-ar putea construi, din punct de vedere formal, o funcție de co-evoluție75 
în ceea ce privește relația cauzală și funcțională dintre cererea de monedă și oferta de 
monedă, funcție care ar sta, apoi, la baza construirii funcției de reacție a autorității 
monetare; 

(f) având în vedere caracterul autonom acordat, în acest studiu, economiei autonome – 
EA (economie reală plus economic financiară), respectiv caracterul non-autonom 
acordat economiei nominale – EN, considerăm că va exista, și ar trebui, așadar, 
acceptată, o dominanță a variației cererii de monedă asupra variației ofertei de 
monedă. În alte cuvinte, considerăm că există, de principiu, o dominanță reală asupra 
nominalului deși majoritatea analiștilor apreciază acesată dominanță exclusiv din punct 
de vedere empiric, adică ex post. Opinăm, așadar, că diminanța realului asupra 
nominalului în economie este una care este justificată teoretic, adică există ea ex ante. 

Pentru selectarea fundamentalelor ofertei de monedă, propunem următoarele: 

(a) în baza considerațiilor de mai sus, rezultă că fundamentalele ofertei de monedă vor fi 
chiar variabilele cererii de monedă, adică, de fapt, cele patru fundamentale ale cererii 
de monedă, deja identificate; 

(b) aceasta înseamnă că discrepanța dintre cererea de monedă și oferta de monedă din 
economie depinde exclusiv de funcția de reacție a autorității monetare, din moment ce 
variația ofertei de monedă este, în principiu, o acomodare a ei în raport cu variația 
cererii de monedă; 

(c) impactul cauzal al ofertei de monedă asupra cererii de monedă (adică elementele de 
co-evoluție implicate în duopolul EA – EN) va trebuie evaluat tot din perspectiva deciziei 
autorității monetare – astfel, de exemplu, autoritatea monetară poate dori, din 
considerente care depind de ținta de politică monetară sau de alte obiective monetare, 
subsidiare, să supra-ajusteze sau să sub-ajusteze oferta de monedă la variația cererii de 
monedă. Această supra sau sub-ajustare va funcționa, desigur, ca o cauză co-evolutivă 
în variația ulterioară a cererii de monedă din economie. 

 
73 Din punct de vedere conceptual, propunem următoarea terminologie, care va fi utilizată în restul studiului:  
a) economia financiară plus economia nominală: economie simbolică; b) economia reală plus economia financiară: 
economie autonomă. NB: economia reală nu poate „cuplată” direct cu economia nominală, din motive evidente. 
74 De exemplu, să presupunem o creștere a ofertei de monedă de la un nivel la care se asigura anterior echilibrul cu 
cererea de monedă. Aceasta înseamnă o presiune pe prețul mediu din economie, adică o presiune inflaționistă care va 
genera o solicitare din partea angajaților (de regulă, prin intermediul sindicatelor salariaților) pentru creșterea salariilor 
nominale, în scopul prezervării puterii de cumpărare a acestora. Dar veniturile salariale reprezintă, așa cum s-a arătat 
mai sus, una dintre fundamentalele cererii de monedă, deci creșterea cererii de monedă este un efect, nu o cauză (în 
acest caz) al creșterii ofertei de monedă. 
75 Sugestii, în acest sens, pot fi găsite în bine-cunoscutele ecuații Lotka-Voltera, care modelează relațiile de co-evoluție 
pradă-prădător în biologie. 
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Să vedem, acum, prin ce instrumente ar putea autoritatea monetară să ajusteze oferta de monedă 

la cererea de monedă. Considerăm că aceste instrumente sunt următoarele: 

(a) rata dobânzii de politică monetară (∆𝑟𝑑𝑝𝑚
𝑖 ), unde cu 𝑖 s-a notat momentul (anul, 

trimestrul, luna etc.) la care se produce variația instrumentului în cauză. Funcționarea 
generală a acestui instrument în a genera variația ofertei de monedă este reprezentată 
sinoptic în figura 15. 

 

Figura 15. Impactul variației ratei dobânzii de politică monetară asupra variației ofertei de monedă 
Sursa: lucrarea Ajustare macroeconomică prin mecanisme normative, Editura Academiei Române, 2019, capitolul 9, 

elaborat de autor. 

(b) rata rezervei legale76 minime obligatorii77 (∆𝑟𝑟𝑙𝑚𝑜
𝑖 ). Funcționarea generală a acestui 

instrument în a genera variația ofertei de monedă este reprezentată sinoptic în figura 

16 (notația 𝑟𝑟𝑙𝑚𝑜
𝑖  este echivalentă cu notația 𝑟𝑚

𝑅𝑀𝑂 din figură). 

 

Figura 16. Impactul variației ratei rezervei legale minime obligatorii (la monedă) asupra variației ofertei de monedă 
Sursa: lucrarea Ajustare macroeconomică prin mecanisme normative, Editura Academiei Române, 2019, capitolul 9, 

elaborat de autor. 

(c) rata de sterilizare monetară (∆𝑟𝑠𝑚
𝑖 ). Funcționarea generală a acestui instrument în a 

genera variația ofertei de monedă este reprezentată sinoptic în figura 17 (notația 𝑟𝑠𝑚
𝑖  

este echivalentă cu notația 𝑟𝑠𝑚 din figură). 

 
76 Aproape toți oficialii autorității monetare (dar și reprezentanți ai Guvernului sau chiar specialiști în macroeconomie 
vorbesc despre rata rezervelor minime obligatorii, dar rezerve minime obligatorii pot fi stabilite fie prin lege, fie prin 
statut, fie prin contract. Considerăm că rezervele stabilite de autoritatea monetară (banca centrală) trebuie considerare 
rezerve legale, deoarece sunt stabilite în virtutea prerogativelor legale ale băncii centrale. Unele bănci comerciale pot 
constitui, în depozite aflate la banca centrală, rezerve monetare statutare, iar deponenții pot și ei constitui rezerve 
monetare în depozitele deschise la băncile comerciale, pe baze contractuale. 
77 Ne vom referi doar la rata rezervei legale minime obligatorii aferentă monedei, deoarece cea aferentă valutei de 
referință (în cazul României, euro) funcționează în mod analog. 
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Figura 17. Impactul variației ratei de sterilizare monetară asupra variației ofertei de monedă 
Sursa: lucrarea Ajustare macroeconomică prin mecanisme normative, Editura Academiei Române, 2019, capitolul 9, 

elaborat de autor. 

(d) rata vânzării nete78 de obligațiuni guvernamentale79 (𝒗𝒏𝒐𝒈
𝒊 ). Funcționarea generală a acestui 

instrument în a genera variația ofertei de monedă este reprezentată sinoptic în figura 18. 

 

Figura 18. Impactul variației ratei cumpărării nete de obligațiuni guvernamentale asupra variației ofertei de monedă 
Sursa: construcție grafică a autorului. 

Oferta de monedă se manifestă prin ceea ce numim agregatele ofertei de monedă sau agregatele 
monetare. În România agregatele monetare utilizate sunt următoarele80: 

• 𝑀0: se mai numește bază monetară și cuprinde numerarul (moneda fizică) aflat la 
populație (în circulație), ca numerar în casieriile instituțiilor de credit sau în conturile 
curente ale instituțiilor de credit (deschise la banca centrală); 

 
78 Vânzarea/cumpărarea de obligațiuni guvernamentale de către autoritatea monetară face parte din ceea ce se 
numește operațiuni fine tuning, adică operațiuni prin care oferta de monedă este modificată, pe baza funcției de reacție 
a autorității monetare, prin scăderea ei (obținută prin vânzarea, contra monedă, de obligațiuni guvernamentale, cu 
obligația recumpărării lor ulterioare – așa-numitele operațiuni repo) sau prin creșterea ei (obținută prin cumpărarea, 
contra monedă, de obligațiuni guvernamentale cu obligația revânzării lor ulterioare – așa-numitele operațiuni reverse 
repo). Prin vânzare netă de obligațiuni guvernamentale se înțelege soldul dintre valoarea obligațiunilor guvernamentale 
vândute și valoarea obligațiunilor guvernamentale cumpărate, adică soldul dintre valoarea operațiunilor repo și 
valoarea operațiunilor reverse repo.  
79 Rata vânzării nete de obligațiuni guvernamentale se calculează astfel: 𝑟𝑣𝑛𝑜𝑏 =

𝑣𝑛𝑜𝑔

𝑟−𝑟𝑟
, unde cu 𝑣𝑛𝑜𝑔 s-a notat valoarea 

monetară a vânzărilor nete, cu 𝑟 s-a notat valoarea monetară a operațiunilor repo, iar cu 𝑟𝑟 s-a notat valoarea monetară 
a operațiunilor reverse repo. Se vede imediat că 𝑟𝑣𝑛𝑜𝑏 > 0 întotdeauna.  
80 Desigur, în funcție de necesitățile de analiză economică (sau de politică economică, în primul rând de politică 
monetară) pot fi construite oricâte agregate monetare (agregate ale ofertei de monedă). 
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• 𝑀1: este format din 𝑀0 + depozitele care pot fi imediat convertibile în numerar sau 
utilizate pentru plăți prin transfer bancar (denumite depozite overnight); 81 

• 𝑀2: este format din 𝑀1 + depozitele cu durata inițială de până la doi ani inclusiv și 
depozitele rambursabile după notificare la cel mult 3 luni inclusiv; 

• 𝑀3: este format din 𝑀2 + instrumentele financiare tranzacționabile emise de sectorul 
instituțiilor financiare monetare, instrumente ale pieței monetare, în special 
acțiunile/unitățile fondurilor de piață monetară și împrumuturile din operațiuni repo.82 

Semnificativ este, desigur, agregatul monetar cel mai exrins din punct de vedere al sferei de 
cuprindere, adică agregatul 𝑀3 (cu acest agregat vom lucra în continuare). 

Este de interes să examinăm care sunt fundamentalele ofertei de monedă referioare la 𝑀3. În acest 
sens, trebuie să răspundem la întrebarea: variația căror variabile macroeconomice de tip real (sau, 
cel puțin, de tip financiar) determină variația elementelor componente ale agregatului monetar 𝑀3? 
Să reluăm lista componentelor lui 𝑀3: 

➢ baza monetară (𝑀0); 

➢ depozitele bancare imediat lichidabile83 (overnight), aflate la banca centrală (depuse de 
băncile comerciale) (𝐷𝑜𝑛); 

➢ depozite la termen (aflate în sistemul bancar comercial sau în banca centrală) (𝐸𝑡); 

➢ celelalte componente determinate din relația (𝑀3 − 𝑀2). 

(1) variația bazei monetare este la latitudinea băncii centrale (adică a Consiliului de 
Administrație al Băncii Naționale a României) și se constituie în ceea ce se numește 
emisiune/retragere monetară (apanaj exclusiv al autorității monetare). În funcție de 
interesul de ajustare a ofertei de monedă, și pe baza multiplicatorului monetar84, banca 
centrală decide variația bazei monetare din economie – fie injecție, fie exjecție monetară. 
Creșterea bazei monetare se face prin injecție monetară. Desigur, inversul creșterii bazei 
monetare, adică scăderea ei, se va face prin exjecția de monedă fizică din economie, prin 
mijloace specifice ale autorității monetare; 

(2) variația depozitelor bancare imediat lichidabile formate de sistemul bancar comercial la 
banca centrală depinde de rata dobânzii de politică monetară (este vorba despre facilitatea 
marginală de depozit, sau depozitul lombard);85 

(3) variația depozitelor la termen depinde de rata dobânzii pasive din sistemul bancar sau de la 
banca centrală, după caz, care, la rândul său, depinde de doi factori principali: a) un factor 

 
81 𝑀1 se mai numește masă monetară (sau ofertă de monedă) în sens restrâns.  
82 𝑀3 se mai numește masă monetară (sau ofertă de monedă) în sens larg. 
83 Termenul lichidabil înseamnă, în acest context, transformabil în lichidități, adică în valori monetare imediat 
transferabile între actorii economici. 
84 Multiplicatorul monetar este un coeficient empiric (nu teoretic), care se determină, doar ex post, prin raportarea 
algebrică a variației valorii agregatului 𝑀3 la variația valorii bazei monetare (agregatul 𝑀0). El exprimă numărul de unități 
cu care variază oferta de monedă în sens larg atunci când baza monetară variază cu o unitate monetară, în mod direct 
proporțional. Este o măsură marginală, iar luarea lui în considerare atunci când se decide asupra variației bazei monetare 
(prin injecție, respectiv prin exjecție monetară) se bazează pe credința că acest coeficient are o semnificație structurală 
și, ca urmare, se va menține, în linii mari, la aceeași valoare numerică și pe termen scurt (mai puțin pe termen mediu 
sau lung), care este termenul pe care acționează, îndeobște, politica monetară. 
85 Dependența facilității marginale de depozit (similară cu dependența facilității marginale de credit) de rata dobânzii  
de politică monetară constă în faptul că, începând cu anul 2014, rata dobânzii la depozitul lombard (respectiv la creditul 
lombard) se situează într-o marjă de ± 1 pp (punct procentual) față de rata dobânzii de politică monetară. 
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de piață – rata dobânzii active; b) un factor instituțional – marja de rată a dobânzii, stabilită 
fie de sistemul bancar comercial, fie de banca centrală, după caz;86 

(4) celelalte componente ale agregatului monetar 𝑀3, obținute ca diferență între acesta și 
agregatul monetar 𝑀2 le considerăm marginale (deci relativ neglijabile) în analiza 
macroeconomică la care s-a angajat studiul de față. 

Pe baza celor de mai sus, conchidem că putem formaliza oferta de monedă (𝑆𝑚) aferentă anului 𝑖 
astfel: 

𝑆𝑚
𝑖 = 𝑔(𝑀0

𝑖 , 𝐷𝑜𝑛
𝑖 , 𝐸𝑡

𝑖) 

cu  

𝑔(𝑀0
𝑖 , 𝐷𝑜𝑛

𝑖 , 𝐸𝑡
𝑖) = √𝑀0

𝑖 + 𝐷𝑜𝑛
𝑖 + 𝐸𝑡

𝑖  

unde:  

• 𝑀0 exprimă valoarea bazei monetare 

• 𝐷𝑜𝑛 exprimă valoarea depozitele overnight 

• 𝐸𝑡 exprimă valoarea depozitelor la termen 

Analiza calitativă a funcției ofertei de monedă este următoarea: 

• 𝑔: ℝ → ℝ, adică valorile variabilelor independente, respectiv valorile funcției sunt numere 
reale 

• 
𝜕𝑔

𝜕𝑀0
=

1

2√𝑀0+𝐷𝑜𝑛+𝐸𝑡
≥ 0 

• 
𝜕𝑔

𝜕𝐷𝑜𝑛
=

1

2√𝑀0+𝐷𝑜𝑛+𝐸𝑡
≥ 0 

• 
𝜕𝑔

𝜕𝐸𝑡
=

1

2√𝑀0+𝐷𝑜𝑛+𝐸𝑡
≥ 0 

• 
𝜕2𝑔

𝜕(𝑀0)2 = −
1

4(𝑀0+𝐷𝑜𝑛+𝐸𝑡)√𝑀0+𝐷𝑜𝑛+𝐸𝑡
< 0 

• 
𝜕2𝑔

𝜕(𝐷0𝑛)2 = −
1

4(𝑀0+𝐷𝑜𝑛+𝐸𝑡)√𝑀0+𝐷𝑜𝑛+𝐸𝑡
< 0 

• 
𝜕2𝑔

𝜕(𝐸𝑡)2
= −

1

4(𝑀0+𝐷𝑜𝑛+𝐸𝑡)√𝑀0+𝐷𝑜𝑛+𝐸𝑡
< 0 

• √𝑘 ∙ 𝑀0 + 𝑘 ∙ 𝐷𝑜𝑛 + 𝐸𝑡 = √𝑘 ∙ √𝑀0 + 𝐷𝑜𝑛 + 𝐸𝑡 = √𝑘 ∙ 𝑔     𝒇(𝑽𝑫𝒎
) 

 Se observă că funcția cererii de monedă are aceeași alură cu funcția ofertei de monedă, adică 
ambele sunt descrescătoare în fiecare dintre variabilele independente, respectiv concave în origine 
în fiecare dintre variabilele independente. Dacă vom considera, așadar suma variabilelor 

independente ale cererii de monedă (𝑓 = 𝑓(𝑉𝐷𝑚
) = √𝑉 + 𝐸 + 𝐷 + 𝐾), respectiv suma variabilelor 

 
86 De menționat că, de fapt, nu toate depozitele formate în sistemul bancar comercial intră în oferta de monedă, ci 
numai ceea ce se numește excedentul de rezervă, adică partea din depozitele formate de clienții non-bancari în sistemul 
bancar comercial din care se scade valoarea rezervei legale minime obligatorii care se depune în depozite intangibile la 
banca centrală. Așa cum se știe, prin manipularea ratei rezervei legale minime obligatorii se manipulează tocmai oferta 
de monedă din economie (acesta este motivul pentru care rezerva legală minimă obligatorie nu este un tip de provizion 
al sistemului bancar comercial constituit la banca centrală, ci un instrument de politică monetară aflat la dispoziția 
autorității monetare). 
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independente ale ofertei de monedă (𝑔 = 𝑔(𝑉𝑆𝑚
) = √𝑀0 + 𝐷𝑜𝑛 + 𝐸𝑡), atunci figura 19 descrie, 

generic, forma funcțiilor 𝑓 respectiv 𝑔. 

 

Figura 19. Alura crescătoare și concavă în origine a curbelor cererii, respectiv ofertei de monedă 
Sursa: construcție grafică a autorului. 

Având în vedere faptul că ambele curbe sunt crescătoare și concave, „întâlnirea” lor, adică situația 
de clearing market a pieței monetare (sau echilibrul puieței monetare)87 este relativ problematică. 
Desigur, condiția esențială pentru a avea loc echilibrul pieței monetare este ca valorile tangentelor88 
la cele două curbe să aibă valori diferite (sau cel puțin o valoare diferită). Figura 20 sugerează o 
asemenea condiție. 

 

Figura 20. Situația de clearing market (echilibru) pe piața monetară 
Sursa: construcție grafică a autorului. 

 
87 Amintim că piața monetară este o piață pe termen scurt și se referă doar la cererea și oferta de monedă, pe baza 
variabilelor independente menționate (a nu se confunda cu piețele pe care se tranzacționează monedă – cum este piața 
de capital sau piața valutară). În general, piața monetară mai este cunoscută și ca piața creditului bancar, dar, așa cum 
am arătat mai sus, ea nu cuprinde doar tranzacțiile monetare bancare (de exemplu, injecțiile monetare prin emisiune 
monetară sau sterilizarea monetară nu sunt de natura tranzacțiilor monetare bancare, dar fac parte din piața monetară). 
88 Valorile tangentelor la curbe sunt date de valorile derivatelor de ordinul 1 în punctele respective. În alte cuvinte, cele 
două curbe „ar trebui” să aibă „înclinații” diferite (dacă am avea de-a face cu drepte, condiția matematică ar deveni 
următoarea: să aibă pante diferite, având în vedere faptul că panta unei drepte este valoarea derivatei sale de ordinul 
1, care este constantă în orice punct al dreptei în cauză). 
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3.4.3. Duopolul EA - EN 

Așa cum am sugerat mai sus, între economia autonomă (economia reală plus economia financiară) 
și economia nominală funcționează un proces de co-evoluție. Din punct de vedere logic, cele două 
componente formează un duopol, pe care-l vom examina în cele ce urmează. Din perspectivă 
teoretică, vom considera că „prima mutare” pe eșichierul duopolului o face economia autonomă 
(adică cererea de monedă), iar „mutarea” de acomodare sau de răspuns o face economia nominală 
(adică oferta de monedă). 

• notații: 

➢ ∆𝐷𝑚

𝑖 : variația cererii de monedă în anul (momentul) 𝑖 

➢ ∆𝑆𝑚

𝑖 : variația ofertei de monedă 

• Relații formale: 

➢ 𝑓𝑖 = 𝑓(𝐷𝑚
𝑖−1 + ∆𝐷𝑚

𝑖 ) 

➢ ∆𝑆𝑚

𝑖 = 𝑔(𝑓𝑖) = 𝑔[𝑓(𝐷𝑚
𝑖−1 + ∆𝐷𝑚

𝑖 )] 

➢ 𝑔𝑖+1 = 𝑔(𝑆𝑚
𝑖 + ∆𝑆𝑚

𝑖 ) = 𝑔{𝑆𝑚
𝑖 + 𝑔[𝑓(𝐷𝑚

𝑖−1 + ∆𝐷𝑚

𝑖 )]} 

➢ 𝑓𝑖+1 = 𝑓(𝐷𝑚
𝑖 + ∆𝑆𝑚

𝑖 ) = 𝑓{𝐷𝑚
𝑖 + 𝑔[𝑓(𝐷𝑚

𝑖−1 + ∆𝐷𝑚

𝑖 )]} 

➢ ∆𝑆𝑚

𝑖+1= ⋯ etc. 

Modelul grafic al duopolului EA – EN este reprezentat în figura 21. 

 

Figura 21. Funcționarea duopolului EA – EN 
Sursa: construcție grafică a autorului. 

Așadar, fiecare valoare pe care o ia funcția cererii de monedă modifică variabila independentă a 

funcției ofertei de monedă care, la rândul ei, modifică variabila independentă a funcției cererii de 

monedă ș.a.m.d. Acest mod de dependență reciprocă a celor două funcții dă, de fapt, conținutul 

conceptului de co-evoluție menționat mai sus, între cererea de monedă și oferta de monedă din 

economie. 
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3.5. Modelul logic al parității centrale 

Pe baza celor de mai sus, putem să elaborăm modelul logic al parității centrale a monedei. 
Elementele de bază pe care se sprijină acest model sunt următoarele: 

• paritatea centrală este dată, în orice moment, de raportul echilibrat dintre cererea și 
oferta de monedă din economie; 

• valoarea numerică de plecare a parității centrale este una empirică (stabilită, așadar, de 
piața monetară) la un moment care este considerat, în mod relativ arbitrar, ca 
reprezentând echilibrul dintre cererea și oferta de monedă; 

• acest moment este relativ arbitrar (adică nu este absolut arbitrar, dar nu este nici absolut 
fundamentat) tot pe baze empirice; sugerăm ca momentul în cauză, deci și valoarea 
empirică de luat în considerare, să fie ales/aleasă pe baza definiției generale date parității 
centrale – cursul nominal de schimb care este persistent pe termen lung; 

• pentru evaluarea „localizării” valorii considerate persistente pe termen lung pentru cursul 
nominal de schimb, propunem următoarea metodă: 

➢ vom determina coeficienții de variație pentru cursul nominal de schimb empiric 
anual89, așa cum este acesta calculat de Banca Națională a României, pe perioade 
glisante, plecând de la anul 200790, începând cu perioade glisante de cinci ani91 
consecutivi și terminând cu întreaga perioadă 2007-2018 ani; 

➢ vom examina, așadar, un număr de (13 − 𝑘) perioade glisante de câte k ani 

consecutivi, adică un total de ∑ (13 − 𝑘) = ∑ 𝑖8
𝑖=1 =

8∙9

2
= 3613

𝑘=5  de perioade glisante; 

➢ vom alege coeficientul de variație minim pentru aceste 36 de perioade glisante92; 

➢ pentru intervalul care conține coeficientul de variație minim, vom calcula media anuală 
a cursului nominal de schimb pe acea perioadă; 

➢ această medie anuală va fi considerată, din punct de vedere al pieței monetare, ca 
reprezentând valoarea parității centrale;93 

• plecând de la valoarea empirică selectată a parității centrale, se va putea analiza (inclusiv 
pe baza unui tablou de bord specific) producerea gap-urilor dintre oferta de monedă și 
cererea de monedă din economie; 

• având în vedere modul de calcul și înregistrare a cererii de monedă, pe de o parte, și a 
ofertei de monedă, pe de altă parte, „egalitatea” (la echilibru) dintre cererea de monedă 
și oferta de monedă implică un anumit coeficient de „acoperire” a cererii de monedă cu 

 
89 Va fi luată în calcul media anuală, nu valoarea înregistrată la sfârșitul anului. 
90 Rațiunea alegerii anului 2007 pentru începutul perioadei de calculare a coeficienților de variație de datorează faptului 
că la 1 ianuarie a acestui an, România a devenit membră a Uniunii Europene, deci toate fluxurile economice naționale 
au fost influențate de această apartenență instituțională. 
91 Alegerea perioadei minime de cinci ani se „justifică” prin faptul că, în ceea ce privește ciclul economic decenal, 
„întoarcerea” procesului economic se produce la aproximativ cinci ani, deci modificări structurale ale funcționării 
sistemului economic național ar putea surveni cu o periodicitate de aproximativ cinci ani. În plus, luarea în considerare 
a ciclului economic decenal și nu a unui ciclu economic cu o durată mai lungă se „justifică” prin faptul că anticipările 
care depășesc un deceniu sunt, în domeniul economic (mai general, în domeniul social) simple speculații extrapolative.  
92 Vom neglija, din punct de vedere metodologic, impactul pătrunderii crizei financiare declanșate în SUA în august 2007, 
pătrundere care s-a produs la sfârșitul anului 2008. Justificarea este aceea că, prin construirea de perioade glisante, 
eventualul șoc produs de criză se „amortizează”, fiind disipat și pe anii „normali” din perioadele implicate. 
93 Așa cum am spus mai sus, paritatea centrală nu trebuie considerată a fi o valoare teoretică, ci una empirică, adică o 
valoare generată de condițiile proprii fiecărei economii naționale. 
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ofertă de monedă; acest coeficient, calculat pentru perioada de referință, așa cum s-a 
arătat mai sus, va fi menținut constant pentru perioadele următoare;94 

• pe baza analizelor de gap dintre oferta de monedă și cererea de monedă, se va putea 
stabili dacă, în economie, avem supraevaluare a monedei (cazul în care oferta de monedă 
este mai mare decât cererea de monedă) sau subevaluare a monedei (cazul în care oferta 
de monedă este mai mică decât cererea de monedă); 

• în cazul dezechilibrelor dintre oferta de monedă și cererea de monedă, se vor stabili 
efectele95 măsurilor de politică monetară adecvate pentru eliminarea acestor dezechilibre 
și, ca urmare, pentru asigurarea menținerii cursului nominal de schimb la valoarea parității 
centrale a monedei. 

• apare, aici, o problemă care depășește obiectivul de cercetare a proiectului, dar în legătură 
cu care vom face câteva considerații cu totul generale, și anume ce instrument sau mix de 
instrumente de politică monetară va fi selectat pentru a regla valoarea numerică a 
fundamentalelor cererii și ofertei de monedă (de fapt, cum am arătat anterior, doar ale 
ofertei de monedă) așa încât să se dea destule „asigurări” cu privire la menținerea cursului 
nominal de schimb efectiv la valoarea (sau în apropierea) parității centrale: 

o un criteriu de alegere între instrumentele de politică monetară ar putea fi 
eficacitatea, adică proximitatea maximă a efectului acelui instrument față de 
caracterul imperativ al intervenției băncii centrale; în opinia noastră, cel mai 
„imperativ” instrument de politică monetară este rata rezervelor legale minime 
obligatorii – deci dacă este vorba despre viteza de ajustare, precum și despre 
certitudinea ajustării, atunci acesta este instrumentul adecvat (desigur mărimea de 
intervenție trebuie stabilită conform funcției de reacție a politicii monetare)96; 

o alt criteriu de alegere ar putea fi natura economică (adică minim administrativă) a 
intervenției autorității monetare: în acest caz, se „califică” instrumentul numit rata 
dobânzii de politică monetară; 

o în sfârșit, un alt criteriu de alegere a instrumentului principal de politică monetară 
este cel care combină viteza de intervenție a ratei rezervei legale minime obligatorii 
cu certitudinea producerii efectului, asociată ratei de sterilizare monetară: acest 
criteriu ar conduce la alegerea valorii nete a vânzărilor de titluri de stat de către 
autoritatea monetară (diferența dintre operațiunile de piață monetară numite repo 
și cele numite reverse repo); 

o modalitatea în care cele patru principale instrumente de intervenție de ajustare 
monetară sunt combinate în mix-uri depinde atât de conjunctura economică în care 
se produce intervanția în cauză, cât și de competența experților din cadrul autorității 
monetare – nu numai competența profesională, ci și „arta” profesională. 

  

 
94 Evident, analize suplimentare vor putea stabili dacă, la rândul său, acest coeficient de „acoperire” nu este cumva, la 
rândul său, o funcție de fundamentale mai...profunde. 
95 Studiul nu va merge până la a determina reacția specifică a băncii centrale pentru eliminarea dezechilibrelor în cauză, 
acest aspect nu intră pe lista obiectivelor sale de cercetare; va stabili doar ce ar trebui să producă, ca efect, măsurile de 
politică monetară în fiecare caz de dezechilibru în parte. 
96 Pe locul următor, descrescător în ordinea eficacității, se situează instrumentul de politică monetară numit rata de 
sterilizare monetară. 
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CAPITOLUL 4. MODELUL CANTITATIV AL ASIGURĂRII PARITĂȚII CENTRALE A 

MONEDEI 

4.1. Condiția de staționaritate/co-integrare a cererii și ofertei de monedă 

Având în vedere faptul că paritatea centrală a fost definită ca fiind acel curs nominal de schimb care 
este persistent pe termen lung (desigur, pe baza fundamentalelor identificate și examinate în 
capitolul 3), rezultă că avem o asemenea persistență dacă seriile de timp ale cererii, respectiv ofertei 
de monedă sunt staționare. Desigur, staționaritatea celor două serii este, pentru a spune astfel, cu 
totul improbabilă. Totuși, este suficient, din punct de vedere statistic, dacă cele două serii sunt 
staționare în combinația lor liniară, adică dacă ele sunt co-integrate.97 În oricare dintre cazuri 
(staționaritate sau co-integrare – adică staționaritate de un ordin superior), putem „aspira” la faptul 
că raportul dintre cererea și oferta de monedă vor asigura persistența cursului nominal de schimb 
pe termen lung, adică vor furniza paritatea centrală a monedei.98 

4.2. Modelul cantitativ al parității centrale a monedei 

4.2.1. Notațiile 

• 𝐷𝑚
𝑖 : cererea de monedă99 în anul 𝑖 

• 𝑆𝑚
𝑖 : oferta de monedă în anul 𝑖 

• �̃�𝑚: cererea medie anuală de monedă din perioada de referință empirică 

• �̃�𝑚: oferta medie anuală de monedă din perioada de referință empirică 

• �̃�: coeficientul de „acoperire” a cererii de monedă prin oferta de monedă100 pentru 
perioada de referință empirică 

• 𝜆𝑖: coeficientul de „acoperire” a cererii de monedă prin oferta de monedă, în anul 𝑖 

• 𝑐𝑠
𝑖: cursul nominal de schimb mediu anual aferent anului 𝑖 

• �̃�: cursul nominal de schimb (mediu anual) aferent perioadei de cinci ani consecutivi 
(perioadă de referință empirică) în care coeficientul de variație a cursului nominal de 
schimb efectiv este minim 

• �̃�𝑚: cursul nominal de schimb minim din perioada de referință empirică 

• �̃�𝑀: cursul nominal de schimb maxim din perioada de referință empirică 

• �̃�𝑠: marja (coeficient) superioară a cursului nominal de schimb în perioada de 
referință empirică – abaterea relativă a �̃�𝑀 față de �̃� 

 
97 Există două teste statistice de examinare a co-integrării seriilor de timp nestaționare: a) co-integrarea Johansen;  
b) co-integrarea Granger.  
98 Nici modelul logic, nici cel cantitativ al parității centrale a monedei, propuse în studiul de față, nu sunt afectate, 
principial, de nestaționaritatea sau de ne-co-integrarea seriilor de timp ale cererii de monedă, respectiv ofertei de 
monedă dar, din punct de vedere empiric, este bine de verificat caracterul persistent al corelațiilor dintre cererea de 
monedă și oferta de monedă, caracter care intră în definiția pe care am dat-o parității centrale a monedei. Având în 
vedere faptul că analiza empirică se desfășoară pe date cu frecvență de apariție anuală, iar perioada de analiză este 
foarte scurtă din perspectiva semnificației statistice, nu vom efectua testele de staționaritate, respectiv de co-integrare, 
dând doar modelul teoretic de calcul al parității centrale a monedei. 
99 Și cererea de monedă și oferta de monedă sunt exprimate în milioane lei prețuri curente. 
100 Coeficientul în cauză trebuie să fie subunitar, ca urmare a vitezei de rotație a unității monetare (viteză care este 
supraunitară). 
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• �̃�𝑖: marja (coeficient) inferioară a cursului nominal de schimb în perioada de referință 
empirică – abaterea relativă a �̃�𝑚 față de �̃� 

• Γ̃: tunelul de variație a cursului nominal de schimb în cadrul perioadei de referință 
empirică 

• ∆Γ̃: lățimea tunelului de sustenabilitate a cursului nominal de schimb pe perioada de 
referință empirică 

• Γ𝑖: tunelul de variație a cursului nominal de schimb în cadrul anului de analiză 𝑖, 
echivalent, din punct de vedere metodologic, cu tunelul de variație al perioadei de 
referință empirică 

• ΔΓ𝑖: lățimea tunelului de sustenabilitate a cursului nominal de schimb în anul de 
analiză 𝑖 

• 𝑐�̅�
𝑖 : cursul nominal de schimb minim echivalent din anul de analiză 𝑖 

• 𝑐�̅�
𝑖 : cursul nominal de schimb maxim echivalent din anul de analiză 𝑖 

• �̃�𝑆/𝐷: gap-ul absolut dintre cererea de monedă și oferta de monedă în perioada de 

referință empirică 

• 𝐺𝑆/𝐷
𝑖 : gap-ul absolut dintre cererea de monedă și oferta de monedă în anul 𝑖 

• 𝐺𝜆
𝑖 : gap-ul absolut dintre coeficientul de „acoperire” a cererii de monedă cu ofertă de 

monedă în anul 𝑖 și coeficientul de „acoperire” al perioadei de referință empirică 

• 𝑆�̅�
𝑖 : oferta de monedă care ar menține paritatea centrală a monedei la cererea de 

monedă dată în anul 𝑖 

• ∆𝑆𝑚
𝑖 : variația cerută în oferta de monedă pentru anul (i+1) așa încât fundamentalele 

economice să conserve paritatea centrală a perioadei de referință empirică 

4.2.2. Relațiile analitice 

• Γ̃ = [�̃�𝑚, �̃�𝑀] 

• ∆Γ̃ = �̃�𝑀 − �̃�𝑚 

• ∆Γ𝑖 = 𝑐�̅�
𝑖 − 𝑐�̅�

𝑖  

• �̃�𝑠 =
𝑐̃𝑀−𝑐̃

𝑐̃
 

• �̃�𝑖 =
𝑐̃−𝑐�̃�

𝑐�̃�
 

• 𝑐�̅�
𝑖 =

𝑐𝑠
𝑖

(1+�̃�𝑖)
 

• 𝑐�̅�
𝑖 = (1 + �̃�𝑠) ∙ 𝑐𝑠

𝑖  

• Γ𝑖 = [𝑐�̅�
𝑖 , 𝑐�̅�

𝑖 ] 

• �̃�𝑚 =
∑ 𝑆𝑚

𝑖2014
𝑖=2010

5
 

• �̃�𝑚 =
∑ 𝐷𝑚

𝑖2014
𝑖=2010

5
 

• λ̃ =
�̃�𝑚

�̃�𝑚
  

• �̃� =
∑ 𝑐𝑠

𝑖2014
𝑖=2010

5
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• 𝜆𝑖 =
𝑆𝑚

𝑖

𝐷𝑚
𝑖  

• �̃�𝑆/𝐷 = �̃�𝑚 − �̃�𝑚 

• 𝐺𝑆/𝐷
𝑖 = 𝐷𝑚

𝑖 − 𝑆𝑚
𝑖  

• 𝐺𝜆
𝑖 = 𝜆𝑖 − �̃� 

• 𝑆�̅�
𝑖 = �̃� ∙ 𝐷𝑚

𝑖  

• ∆𝑆𝑚
𝑖 = 𝑆�̅�

𝑖 − 𝑆𝑚
𝑖  

4.2.3. Schema logică de construire a modelului cantitativ 

Pe baza celor de mai sus, figura 22 prezintă schema logică de funcționare a modelului cantitativ al 
parității centrale a monedei. Această funcționare constă în următoarele: 

• se alege anul de analiză „i”; 

• se preiau valorile empirice stabilite pentru perioada de referință empirică, perioadă 
considerată benchmark pentru fundamentalele economice ale parității centrale; 

• se calculează valorile empirice ale anului de analiză pentru gap-ul absolut dintre cererea de 
monedă și oferta de monedă, pentru coeficientul de „acoperire” a cererii de monedă cu 
ofertă de monedă pentru anul „i” și pentru gap-ul absolut al coeficientului de „acoperire” a 
cererii de monedă cu ofertă de monedă aferent anului „i”; 

• se verifică dacă cursul nominal de schimb aferent anului „i” depășește „în sus” tunelul de 
variație stabilit pe perioada de referință empirică; 

• se verifică dacă cursul nominal de schimb aferent anului „i” depășește „în jos” tunelul de 
variație stabilit pe perioada de referință empirică; 

• dacă nu există ieșiri ale valorii cursului nominal de schimb aferent anului „i” din tunelul de 
variație, procedura se oprește; 

• dacă avem asemenea ieșiri, atunci se determină gap-ul absolut dintre gap-ul absolut dintre 
cererea de monedă și oferta de monedă din anul „i”, pe de o parte, și gap-ul absolut dintre 
cererea și oferta de monedă pentru perioada de referință empirică; 

• dacă gap-ul determinat la pasul imediat anterior este nul, procedura se oprește, dacă este 
nenul se continuă; 

• se verifică dacă gap-ul absolut dintre coeficientul de „acoperire” a cererii de monedă cu 
ofertă de monedă în anul de analiză este egal cu gap-ul corespunzător perioadei de referință 
empirică; dacă este egal, procedura se oprește, dacă nu, continuă; 

• se calculează variația necesară a ofertei de monedă pentru anul „i+1”;101  

• se calculează variația fundamentalelor ofertei de  monedă este „alocată” instrumentelor de 
politică monetară pentru care se stabilește variația necesară aferentă anului „i+1” variația 
care să asigure paritatea centrală la nivelul de benchmark. 

 

 
101 Ea urmează a se transforma în variații ale fundamentalelor ofertei de monedă, conform funcției de reacție a 
autorității monetare (aspect care, cum am mai spus, excede obiectivele de cercetare ale studiului de față). 
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Figura 22. Funcționarea modelului cantitativ al parității centrale a monedei 
Sursa: construcție grafică a autorului. 
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CAPITOLUL 5. ANALIZA EMPIRICĂ A ASIGURĂRII PARITĂȚII CENTRALE A LEULUI 

5.1. Calculul valorilor numerice 

5.1.1. Pentru perioada de referință empirică (2010-2014) 

Perioada de referință empirică (perioada de cinci ani pentru care valoarea coeficientului de variație 
a cursului nominal de schimb este minimă, adică exprimă cea mai mică volatilitate a acestui 
indicator) este 2010 – 2014. Ea a fost selectată conform calculelor prezentate în Anexa 1. 

• �̃� = 4,35 

• λ̃ = 0,6 

• �̃�𝑚 = 4,21 

• �̃�𝑀 = 4,46 

• Γ̃ = [4,21, 4,46] 
• ΔΓ̃ = 0,25 

• �̃�𝑆/𝐷 = 203723 

• �̃�𝑠 = 0,025287 

• �̃�𝑖 = 0,033254 

NB: notăm acest set de valori empirice cu Σ. 

5.1.2. Pentru restul intervalului de analiză empirică (2007-2009; 2015-2018) 

Pentru restul intervalului (2007-2009, respectiv 2014-2018) datele statistice, atât cele primare, cât 
și cele secundare (calculate) sunt prezentate în tabelul 1. 

 2007 2008 2009 

P
e

rio
ad

ă d
e

 re
fe

rin
ță e

m
p

irică (2
0

1
0

-2
0

1
4

) 

2015 2016 2017 2018 

𝐷𝑚
𝑖  320078,3 416339,6 449985,2 623069,2 680626 760811,4 825840,6 

𝑆𝑚
𝑖  185899,3 250632,2 261821,6 401047,8 457589,6 520883 578741,2 

�̃� 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

𝜆𝑖  0,581 0,602 0,582 0,644 0,672 0,685 0,701 

𝐺𝑆/𝐷
𝑖  134179 165707,4 188163,6 222021,4 223036,4 239928,4 247099,4 

𝐺𝜆
𝑖  -0,019 0,002 -0,018 0,044 0,072 0,085 0,101 

𝑐𝑠
𝑖  3,34 3,68 4,24 4,45 4,49 4,57 4,65 

�̃�𝑆/𝐷 203723 203723 203723 203723 203723 203723 203723 

�̃�𝑚 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 4,21 

�̃�𝑀  4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 

�̃�𝑠 0,025287 0,025287 0,025287 0,025287 0,025287 0,025287 0,025287 

�̃�𝑖  0,033254 0,033254 0,033254 0,033254 0,033254 0,033254 0,033254 

𝑐�̅�
𝑖  3,26 3,59 4,14 4,34 4,38 4,46 4,54 

𝑐�̅�
𝑖  3,45 3,80 4,38 4,60 4,64 4,72 4,80 

ΔΓ̃ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

ΔΓ𝑖  0,19 0,21 0,25 0,26 0,26 0,26 0,27 

𝑆�̅�
𝑖  192047 249803,8 269991,1 373841,5 408375,6 456486,8 495504,4 

∆𝑆𝑚
𝑖  6147,7 -828,4 8169,5 -27206,3 -49214 -64396,2 -83236,8 

Tabelul 1. Valorile empirice pentru analiza cererii și ofertei de monedă în afara perioadei de referință empirică 
Sursa: Calcule ale autorului, pe baza datelor statistice oficiale Eurostat (pentru cererea de monedă) și BNR (pentru oferta 

de monedă). 
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5.2. Analiza empirică 

5.2.1. Post-dicții pentru perioada 2007-2009 

(1) Anul 2007 

• pasul 1: introducerea datelor privind perioada de referință empirică (setul Σ) 

• pasul 2: introducerea/calcularea valorilor empirice pentru anul de analiză (𝑖 = 2007) 

➢ 𝐷𝑚
𝑖  = 320078,3 

➢ 𝑆𝑚
𝑖  = 185899,3 

➢ 𝜆𝑖 = 0,581 

➢ 𝐺𝑆/𝐷
𝑖  = 134179 

➢ 𝐺𝜆
𝑖  = -0,019 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  = 3,34 

➢ 𝑐�̅�
𝑖  = 3,26 

➢ 𝑐�̅�
𝑖  = 3,45 

➢ ΔΓ𝑖 = 0,19 

➢ 𝑆�̅�
𝑖  = 192047 

➢ Δ𝑆𝑚
𝑖  = 6147,7 

• pasul 3: verificarea situării cursului nominal de schimb al anului de analiză sub pragul 
superior al parității centrale 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  vs. �̃�𝑀, adică 3,34 vs. 4,46; rezultă 𝑐𝑠

𝑖 < �̃�𝑀 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 

• pasul 4: verificarea situării cursului nominal de schimb al anului de analiză peste pragul 
inferior al parității centrale 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  vs. �̃�𝑚, adică 3,34 vs. 4,21; rezultă 𝑐𝑠

𝑖 < �̃�𝑚 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 

• pasul 5: verificarea egalității dintre gap-ul dintre cererea de monedă și oferta de 
monedă în anul de analiză și gap-ul corespondent al perioadei de referință empirică 

➢ 𝐺𝑆/𝐷
𝑖  vs. �̃�𝑆/𝐷, adică 134179 vs. 203723; rezultă 𝐺𝑆/𝐷

𝑖 ≠ �̃�𝑆/𝐷 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 

• pasul 6: verificarea egalității dintre coeficientul de „acoperire” a cererii de monedă cu 
ofertă de monedă în anul de analiză și coeficientul corespondent din perioada de 
referință empirică 

➢ 𝜆𝑖 vs. λ̃, adică 0,581 vs. 0,6; rezultă 𝜆𝑖 ≠ λ̃ 

➢ concluzie: ne aflăm într-o situație de subevaluare a monedei102, deci se continuă 
aplicarea modelului 

• pasul 7: se calculează oferta de monedă care ar fi necesară în anul de analiză pentru 
evitarea situației de subevaluare monetară 

 
102 Subevaluarea monedei (vezi Capitolul 2 din prezentul studiu) se produce atunci când cererea de monedă este mai 
mare decât oferta de monedă. Coeficientul de „acoperire” a cererii de monedă cu ofertă de monedă, pentru situația de 
„echilibru” dintre cererea de monedă și oferta de monedă este cel aferent perioadei de referință empirică (0,6). Cum 
coeficientul corespondent al anului de analiză este mai mic de 0,6, înseamnă că nu avem destule unități monetare în 
oferta de monedă care să revină unei unități monetare din cererea de monedă, deci avem subevaluare monetară. 
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➢ 𝑆�̅�
𝑖 = �̃� ∙ 𝐷𝑚

𝑖 , adică 𝑆�̅�
𝑖 = 0,6 ∙320078,3 = 192047 

• pasul 8: se calculează variația necesară a ofertei de monedă așa încât fundamentalele 
economice ale parității centrale să mențină, în anul următor, cursul nominal de schimb 
efectiv în tunelul de sustenabilitate al parității centrale 

➢ ∆𝑆𝑚
𝑖 = 𝑆�̅�

𝑖 − 𝑆𝑚
𝑖 , adică ∆𝑆𝑚

𝑖 = 192047 − 185889,3 = 6147,7 

➢ concluzie: pentru anul 2008, oferta de monedă trebuie crescută cu 6147,7 
milioane lei103 

(2) Anul 2008 

• pasul 1: introducerea datelor privind perioada de referință empirică (setul Σ) 

• pasul 2: introducerea/calcularea valorilor empirice pentru anul de analiză (𝑖 = 2008) 

➢ 𝐷𝑚
𝑖  = 416339,6 

➢ 𝑆𝑚
𝑖  = 250632,2 

➢ 𝜆𝑖 = 0,602 

➢ 𝐺𝑆/𝐷
𝑖  = 165707,4 

➢ 𝐺𝜆
𝑖  = 0,002 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  = 3,68 

➢ 𝑐�̅�
𝑖  = 3,59 

➢ 𝑐�̅�
𝑖  = 3,80 

➢ ΔΓ𝑖 = 0,21 

➢ 𝑆�̅�
𝑖  = 249803,8 

➢ Δ𝑆𝑚
𝑖  = -828,4 

• pasul 3: verificarea situării cursului nominal de schimb al anului de analiză sub pragul 
superior al parității centrale 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  vs. �̃�𝑀, adică 3,68 vs. 4,46; rezultă 𝑐𝑠

𝑖 < �̃�𝑀 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 

• pasul 4: verificarea situării cursului nominal de schimb al anului de analiză peste pragul 
inferior al parității centrale 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  vs. �̃�𝑚, adică 3,68 vs. 4,21; rezultă 𝑐𝑠

𝑖 < �̃�𝑚 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 

• pasul 5: verificarea egalității dintre gap-ul dintre cererea de monedă și oferta de 
monedă în anul de analiză și gap-ul corespondent al perioadei de referință empirică 

➢ 𝐺𝑆/𝐷
𝑖  vs. �̃�𝑆/𝐷, adică 165707,4 vs. 203723; rezultă 𝐺𝑆/𝐷

𝑖 ≠ �̃�𝑆/𝐷 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 

• pasul 6: verificarea egalității dintre coeficientul de „acoperire” a cererii de monedă cu 
ofertă de monedă în anul de analiză și coeficientul corespondent din perioada de 
referință empirică 

 
103 Având în vedere faptul că, după aderarea la ERM2, România nu va mai avea independența politicii monetare în raport 
cu Banca Centrală Europeană decât la nivelul operațiunilor de piață monetară, este dezirabil ca, încă de pe acum, Banca 
Națională a României să înceapă ajustarea ofertei de monedă folosind cu precădere acest instrument de politică 
monetară, pentru a „obișnui” economia nominală și economia reală cu această modalitate de ajustare macroeconomică 
de tip monetar. 
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➢ 𝜆𝑖 vs. λ̃, adică 0,602 vs. 0,6; rezultă 𝜆𝑖 ≠ λ̃ 

➢ concluzie: ne aflăm într-o situație de supraevaluare a monedei, deci se continuă 
aplicarea modelului 

• pasul 7: se calculează oferta de monedă care ar fi necesară în anul de analiză pentru 
evitarea situației de subevaluare monetară 

➢ 𝑆�̅�
𝑖 = �̃� ∙ 𝐷𝑚

𝑖 , adică 𝑆�̅�
𝑖 = 0,6 ∙416339,6 = 249803,8 

• pasul 8: se calculează variația necesară a ofertei de monedă așa încât fundamentalele 
economice ale parității centrale să mențină, în anul următor, cursul nominal de schimb 
efectiv în tunelul de sustenabilitate al parității centrale 

➢ ∆𝑆𝑚
𝑖 = 𝑆�̅�

𝑖 − 𝑆𝑚
𝑖 , adică ∆𝑆𝑚

𝑖 = 249803,8 − 250632,2 = −828,4 

➢ concluzie: pentru anul 2009, oferta de monedă trebuie redusă cu 828,4 milioane 
lei 

(3) Anul 2009 

• pasul 1: introducerea datelor privind perioada de referință empirică (setul Σ) 

• pasul 2: introducerea/calcularea valorilor empirice pentru anul de analiză (𝑖 = 2009) 

➢ 𝐷𝑚
𝑖  = 449985,2 

➢ 𝑆𝑚
𝑖  = 261821,6 

➢ 𝜆𝑖 = 0,582 

➢ 𝐺𝑆/𝐷
𝑖  = 188163,6 

➢ 𝐺𝜆
𝑖  = -0,018 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  = 4,24 

➢ 𝑐�̅�
𝑖  = 4,14 

➢ 𝑐�̅�
𝑖  = 4,38 

➢ ΔΓ𝑖 = 0,25 

➢ 𝑆�̅�
𝑖  = 269991,1 

➢ Δ𝑆𝑚
𝑖  = 8169,5 

• pasul 3: verificarea situării cursului nominal de schimb al anului de analiză sub pragul 
superior al parității centrale 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  vs. �̃�𝑀, adică 4,24 vs. 4,46; rezultă 𝑐𝑠

𝑖 < �̃�𝑀 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 

• pasul 4: verificarea situării cursului nominal de schimb al anului de analiză peste pragul 
inferior al parității centrale 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  vs. �̃�𝑚, adică 4,24 vs. 4,21; rezultă 𝑐𝑠

𝑖 > �̃�𝑚 

➢ concluzie: aplicarea modelului se oprește, deoarece cursul nominal de schimb 
efectiv în anul 2009 se situează în tunelul de sustenabilitate al parității centrale, 
așa cum a fost aceasta stabilită pe baza perioadei de referință empirică 

5.2.2. Post-dicții pentru perioada 2015-2018 

(1) Anul 2015 

• pasul 1: introducerea datelor privind perioada de referință empirică (setul Σ) 

• pasul 2: introducerea/calcularea valorilor empirice pentru anul de analiză (𝑖 = 2015) 

➢ 𝐷𝑚
𝑖  = 623069,2 
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➢ 𝑆𝑚
𝑖  = 401047,8 

➢ 𝜆𝑖 = 0,644 

➢ 𝐺𝑆/𝐷
𝑖  = 222021,4 

➢ 𝐺𝜆
𝑖  = 0,044 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  = 4,45 

➢ 𝑐�̅�
𝑖  = 4,34 

➢ 𝑐�̅�
𝑖  = 4,60 

➢ ΔΓ𝑖 = 0,26 

➢ 𝑆�̅�
𝑖  = 373841,5 

➢ Δ𝑆𝑚
𝑖  = -27206,3 

• pasul 3: verificarea situării cursului nominal de schimb al anului de analiză sub pragul 
superior al parității centrale 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  vs. �̃�𝑀, adică 4,45 vs. 4,46; rezultă 𝑐𝑠

𝑖 < �̃�𝑀 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 

• pasul 4: verificarea situării cursului nominal de schimb al anului de analiză peste pragul 
inferior al parității centrale 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  vs. �̃�𝑚, adică 4,45 vs. 4,21; rezultă 𝑐𝑠

𝑖 > �̃�𝑚 

➢ concluzie: aplicarea modelului se oprește, deoarece cursul nominal de schimb 
efectiv în anul 2015 se situează în tunelul de sustenabilitate al parității centrale, 
așa cum a fost aceasta stabilită pe baza perioadei de referință empirică 

(2) Anul 2016 

• pasul 1: introducerea datelor privind perioada de referință empirică (setul Σ) 

• pasul 2: introducerea/calcularea valorilor empirice pentru anul de analiză (𝑖 = 2016) 

➢ 𝐷𝑚
𝑖  = 680626 

➢ 𝑆𝑚
𝑖  = 457589,6 

➢ 𝜆𝑖 = 0,672 

➢ 𝐺𝑆/𝐷
𝑖  = 223036,4 

➢ 𝐺𝜆
𝑖  = 0,072 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  = 4,49 

➢ 𝑐�̅�
𝑖  = 4,38 

➢ 𝑐�̅�
𝑖  = 4,64 

➢ ΔΓ𝑖 = 0,26 

➢ 𝑆�̅�
𝑖  = 408375,6 

➢ Δ𝑆𝑚
𝑖  = -49214 

• pasul 3: verificarea situării cursului nominal de schimb al anului de analiză sub pragul 
superior al parității centrale 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  vs. �̃�𝑀, adică 4,49 vs. 4,46; rezultă 𝑐𝑠

𝑖 > �̃�𝑀 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 

• pasul 4: verificarea situării cursului nominal de schimb al anului de analiză peste pragul 
inferior al parității centrale 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  vs. �̃�𝑚, adică 4,49 vs. 4,21; rezultă 𝑐𝑠

𝑖 > �̃�𝑚 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 
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• pasul 5: verificarea egalității dintre gap-ul dintre dintre cererea de monedă și oferta de 
monedă în anul de analiză și gap-ul corespondent al perioadei de referință empirică 

➢ 𝐺𝑆/𝐷
𝑖  vs. �̃�𝑆/𝐷, adică 223036,4 vs. 203723; rezultă 𝐺𝑆/𝐷

𝑖 ≠ �̃�𝑆/𝐷 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 

• pasul 6: verificarea egalității dintre coeficientul de „acoperire” a cererii de monedă cu 
ofertă de monedă în anul de analiză și coeficientul corespondent din perioada de 
referință empirică 

➢ 𝜆𝑖 vs. λ̃, adică 0,672 vs. 0,6; rezultă 𝜆𝑖 ≠ λ̃ 

➢ concluzie: ne aflăm într-o situație de supraevaluare a monedei, deci se continuă 
aplicarea modelului 

• pasul 7: se calculează oferta de monedă care ar fi necesară în anul de analiză pentru 
evitarea situației de subevaluare monetară 

➢ 𝑆�̅�
𝑖 = �̃� ∙ 𝐷𝑚

𝑖 , adică 𝑆�̅�
𝑖 = 0,6 ∙680626 = 408375,6 

• pasul 8: se calculează variația necesară a ofertei de monedă așa încât fundamentalele 
economice ale parității centrale să mențină, în anul următor, cursul nominal de schimb 
efectiv în tunelul de sustenabilitate al parității centrale 

➢ ∆𝑆𝑚
𝑖 = 𝑆�̅�

𝑖 − 𝑆𝑚
𝑖 , adică ∆𝑆𝑚

𝑖 = 408375,6 − 457589, = −49214 

➢ concluzie: pentru anul 2017, oferta de monedă trebuie redusă cu 49214 
milioane lei 

(3) Anul 2017 

• pasul 1: introducerea datelor privind perioada de referință empirică (setul Σ) 

• pasul 2: introducerea/calcularea valorilor empirice pentru anul de analiză (𝑖 = 2017) 

➢ 𝐷𝑚
𝑖  = 760811,4 

➢ 𝑆𝑚
𝑖  = 520883 

➢ 𝜆𝑖 = 0,685 

➢ 𝐺𝑆/𝐷
𝑖  = 239928,4 

➢ 𝐺𝜆
𝑖  = 0,085 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  = 4,57 

➢ 𝑐�̅�
𝑖  = 4,46 

➢ 𝑐�̅�
𝑖  = 4,72 

➢ ΔΓ𝑖 = 0,26 

➢ 𝑆�̅�
𝑖  = 456486,8 

➢ Δ𝑆𝑚
𝑖  = -64396,2 

• pasul 3: verificarea situării cursului nominal de schimb al anului de analiză sub pragul 
superior al parității centrale 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  vs. �̃�𝑀, adică 4,57 vs. 4,46; rezultă 𝑐𝑠

𝑖 > �̃�𝑀 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 

• pasul 4: verificarea situării cursului nominal de schimb al anului de analiză peste pragul 
inferior al parității centrale 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  vs. �̃�𝑚, adică 4,57 vs. 4,21; rezultă 𝑐𝑠

𝑖 > �̃�𝑚 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 
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• pasul 5: verificarea egalității dintre gap-ul dintre cererea de monedă și oferta de 
monedă în anul de analiză și gap-ul corespondent al perioadei de referință empirică 

➢ 𝐺𝑆/𝐷
𝑖  vs. �̃�𝑆/𝐷, adică 239928,4vs. 203723; rezultă 𝐺𝑆/𝐷

𝑖 ≠ �̃�𝑆/𝐷 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 

• pasul 6: verificarea egalității dintre coeficientul de „acoperire” a cererii de monedă cu 
ofertă de monedă în anul de analiză și coeficientul corespondent din perioada de 
referință empirică 

➢ 𝜆𝑖 vs. λ̃, adică 0,685 vs. 0,6; rezultă 𝜆𝑖 ≠ λ̃ 

➢ concluzie: ne aflăm într-o situație de supraevaluare a monedei, deci se continuă 
aplicarea modelului 

• pasul 7: se calculează oferta de monedă care ar fi necesară în anul de analiză pentru 
evitarea situației de subevaluare monetară 

➢ 𝑆�̅�
𝑖 = �̃� ∙ 𝐷𝑚

𝑖 , adică 𝑆�̅�
𝑖 = 0,6 ∙760811,4 = 456486,8 

• pasul 8: se calculează variația necesară a ofertei de monedă așa încât fundamentalele 
economice ale parității centrale să mențină, în anul următor, cursul nominal de schimb 
efectiv în tunelul de sustenabilitate al parității centrale 

➢ ∆𝑆𝑚
𝑖 = 𝑆�̅�

𝑖 − 𝑆𝑚
𝑖 , adică ∆𝑆𝑚

𝑖 = 456486,8 − 520883 =  −64396,2 

➢ concluzie: pentru anul 2018, oferta de monedă trebuie redusă cu 64396,2 
milioane lei 

(4) Anul 2018 

• pasul 1: introducerea datelor privind perioada de referință empirică (setul Σ) 

• pasul 2: introducerea/calcularea valorilor empirice pentru anul de analiză (𝑖 = 2018) 

➢ 𝐷𝑚
𝑖  = 825840,6 

➢ 𝑆𝑚
𝑖  = 578741,2 

➢ 𝜆𝑖 = 0,701 

➢ 𝐺𝑆/𝐷
𝑖  = 247099,4 

➢ 𝐺𝜆
𝑖  = 0,101 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  = 4,65 

➢ 𝑐�̅�
𝑖  = 4,54 

➢ 𝑐�̅�
𝑖  = 4,80 

➢ ΔΓ𝑖 = 0,27 

➢ 𝑆�̅�
𝑖  = 495504,4 

➢ Δ𝑆𝑚
𝑖  = -83236,8 

• pasul 3: verificarea situării cursului nominal de schimb al anului de analiză sub pragul 
superior al parității centrale 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  vs. �̃�𝑀, adică 4,65 vs. 4,46; rezultă 𝑐𝑠

𝑖 > �̃�𝑀 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 

• pasul 4: verificarea situării cursului nominal de schimb al anului de analiză peste pragul 
inferior al parității centrale 

➢ 𝑐𝑠
𝑖  vs. �̃�𝑚, adică 4,65 vs. 4,21; rezultă 𝑐𝑠

𝑖 > �̃�𝑚 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 
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• pasul 5: verificarea egalității dintre gap-ul dintre cererea de monedă și oferta de 
monedă în anul de analiză și gap-ul corespondent al perioadei de referință empirică 

➢ 𝐺𝑆/𝐷
𝑖  vs. �̃�𝑆/𝐷, adică 247099,4 vs. 203723; rezultă 𝐺𝑆/𝐷

𝑖 ≠ �̃�𝑆/𝐷 

➢ concluzie: se continuă aplicarea modelului 

• pasul 6: verificarea egalității dintre dintre coeficientul de „acoperire” a cererii de 
monedă cu ofertă de monedă în anul de analiză și coeficientul corespondent din 
perioada de referință empirică 

➢ 𝜆𝑖 vs. λ̃, adică 0,701 vs. 0,6; rezultă 𝜆𝑖 ≠ λ̃ 

➢ concluzie: ne aflăm într-o situație de supraevaluare a monedei, deci se continuă 
aplicarea modelului 

• pasul 7: se calculează oferta de monedă care ar fi necesară în anul de analiză pentru 
evitarea situației de subevaluare monetară 

➢ 𝑆�̅�
𝑖 = �̃� ∙ 𝐷𝑚

𝑖 , adică 𝑆�̅�
𝑖 = 0,6 ∙825840,6 = 495504,4 

• pasul 8: se calculează variația necesară a ofertei de monedă așa încât fundamentalele 
economice ale parității centrale să mențină, în anul următor, cursul nominal de schimb 
efectiv în tunelul de sustenabilitate al parității centrale 

➢ ∆𝑆𝑚
𝑖 = 𝑆�̅�

𝑖 − 𝑆𝑚
𝑖 , adică ∆𝑆𝑚

𝑖 = 495504,4 − 578741,2 = −83236,8 

➢ concluzie: pentru anul 2019, oferta de monedă trebuie redusă cu 83236,8 
milioane lei 

5.2.3. Recapitularea rezultatelor post-dicțiilor 

În tabelul 2 se face o centralizare a rezultatelor de politică monetară, așa cum rezultă ele din analiza 

empirică. 

(milioane lei) 

 Starea monedei 

Soluția care se impune 

Non-intervenție monetară (cursul este în 
tunelul de sustenabilitate al parității centrale 

Variația ofertei de monedă cerută 
pentru anul următor (mil.lei) 

2007 subevaluare  +6147,7 

2008 supraevaluare  -828,4 

2009 subevaluare x    +8169,5 

Perioada de referință empirică pentru paritatea centrală a monedei (2010-2014) 

2015 supraevaluare x   -27206,3 

2016 supraevaluare  -49214,0 

2017 supraevaluare  -64396,2 

2018 supraevaluare  -83236,8 

Tabelul 2. Efectele măsurilor de politică monetară care ar fi trebuit aplicate pentru menținerea parității centrale a 
monedei 

Sursa: Calculele autorului. 

5.3. ”Reconstituirea” valorii parității centrale pe perioada 2007-2009 și 2015-2018 

5.3.1. Preliminarii 

Așa cum s-a rătat în Capitolul 3, paritatea centrală nu este o valoare unică pentru o economie 
națională pentru o perioadă indefinită de timp, ci este una care este, într-adevăr, persistentă (și asta 
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nu punctual, ci într-o marjă care a fost numită tunel de sustenabilitate a parității centrale104) dar 
această persistență trebuie asigurată prin intervenții de ajustare a ofertei de monedă în funcție de 
variația cererii de monedă. Pentru calibrarea întregii analize, s-a ales o perioadă de referință 
empirică, și anume perioada 2010-2014 pentru care coeficientul de variație a cursului nominal de 
schimb efectiv a fost minim în raport cu întreaga perioadă de analiză 2007-2018. Se pune, acum, 
următoarea problemă: dacă s-ar fi asigurat ajustarea ofertei de monedă, așa cum această ajustare 
a fost calculată în acest capitol, care ar fi fost paritatea centrală a monedei? În finalul studiului de 
față vom încerca să formulăm un răspuns la această întrebare. 

5.3.2. Precauții metodologice 

”Reconstituirea” parității centrale în ipoteza că autoritatea monetară ar fi făcut anual calculele 
prezentate în acest capitol și ar fi ajustat, astfel, de fiecare dată, oferta de monedă în consecință, s-
ar putea face, în general, prin specificarea unui model econometric și apoi prin determinarea 
parametrilor de comportament al variabilelor exogene implicate (în cazul nostru, al 
fundamentalelor parității centrale, astfel cum au fost ele identificate și prezentate în Capitolul 3). 
Din păcate, seria de timp este foarte scurtă105, de aceea vom utiliza un model algebric de ajustare 
bazat pe considerațiile făcute în legătură atât cu fundamentalele parității centrale, cât și cu calculul 
gap-ului absolut dintre cererea de monedă și oferta de monedă. Ideea de bază este, aici, încercarea 
de a evita (sau de a limita la nivel maxim) supraevaluarea monedei (oferta de monedă este mai mare 
decât cererea de monedă), respectiv subevaluarea (oferta de monedă este mai mică decât cererea 
de monedă). În acest context, propunem următoarea modalitate de „reconstituire” a parității 
centrale. 

5.3.3. Metoda de „reconstituire” 

Propunem următoarea metodă, oarecum de tipul rule of thumb, de calcul al parității centrale 
posibile, dacă autoritatea monetară ar fi eliminat, pentru fiecare an în parte, gap-ul dintre cererea 
de monedă și oferta de monedă: 

𝑝𝑖 = 𝑐𝑠
𝑖 ∙ 𝜑𝑖 

unde:  

𝜑𝑖 =
𝜆𝑐

𝑖

𝜆𝑖
 

unde:  

𝜆𝑐
𝑖 =

�̅�𝑚
𝑖

𝑆𝑚
𝑖   

 
104 Amintim că în Tratatul de la Maastricht, dar și în Pactul de Stabilitate și Creștere, un stat membru care intră în ERM2 
(antecamera aderării la zona euro) trebuie să poată demonstra, cel puțin timp de doi ani consecutivi, că cursul nominal 
de schimb efectiv nu iese din tunelul de ±15 din valoarea parității centrale a monedei (valoarea pe care statul membru 
în cauză a declarat-o Băncii Centrale Europene la intrarea în ERM2), în condițiile în care autoritatea monetară a acelui 
stat nu intervine, pe durata staționării monedei în ERM2, pe piața valutară. Or, tunelul de sustenabilitate a parității 
centrale a monedei, așa cum a fost constatat empiric pentru perioada de referință empirică (2010-2014) este de doar 
(-3,22), respectiv (+2,53). 
105 După cum econometriștii știu, seriile scurte sunt, și ele, tratabile. Astfel: a) dacă este scurtă doar din punct de vedere 
al înregistrărilor, dar fenomenul economic în cauză s-a petrecut pe o perioadă de timp mai lungă decât cea înregistrată, 
seria se poate „lungi” prin bootstraping; b) dacă seria corespunde exact, ca perioadă, cu fenomenul economic în cazuă, 
dar este, în același timp, scurtă, se poate utiliza o altă distribuție statistică decât cea gaussiană, pentru a evita lipsa de 
relevanță sau de semnificație statistică. Din păcate, studiul de față nu se află, din punct de vedere empiric,  nici în primul 
caz, nici în cel de-al doilea, pentru a putea utiliza instrumente econometrice. 
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Pe această bază, putem calcula gap-ul dintre cursul nominal de schimb efectiv și paritatea centrală 
pentru fiecare an în parte106, determinând astfel, menținerea cursului nominal de schimb efectiv în 
tunelul de sustenabilitate al parității centrale aferente fiecărui an de analiză. 

𝑔𝑝
𝑖 = 𝑐𝑠

𝑖 − 𝑝𝑖  

unde cu 𝑔𝑝
𝑖  s-a notat abaterea cursului nominal de schimb efectiv de la paritatea centrală 

„reconstituită” pe baza propunerii noastre. 

5.3.4. Valorile „reconstituite” ale parității centrale 

Calculul valorilor „reconstituite” ale parității centrale pentru cele două perioade care încadrează 
perioada de referință empirică este făcut în tabelul 3. 

 2007 2008 2009 2015 2016 2017 2018 

𝑆�̅�
𝑖  192047 249803,8 269991,1 373841,5 408375,6 456486,8 495504,4 

𝑆𝑚
𝑖  185899,3 250632,2 261821,6 401047,8 457589,6 520883 578741,2 

𝜆𝑐
𝑖  1,033 0,997 1,031 0,932 0,892 0,876 0,856 

𝜆𝑖  0,581 0,602 0,582 0,644 0,672 0,685 0,701 

𝜑𝑖  1,778 1,656 1,772 1,447 1,328 1,279 1,221 

𝑐𝑠
𝑖  3,34 3,68 4,24 4,45 4,49 4,57 4,65 

𝒑𝒊 5,94 6,09 7,51 6,44 5,96 5,85 5,68 

𝑔𝑝
𝑖  -2,60 -2,41 -3,27 -1,99 -1,47 -1,28 -1,03 

𝑔𝑝
𝑖 (%) -77,81 -65,56 -77,18 -44,75 -32,80 -27,94 -22,14 

Tabelul 3. „Reconstituirea” parității centrale 
Sursa: Calculele autorului. 

Așadar, paritatea centrală a prezumtivă a monedei a fost, în mod constant, mai mare decât cursul 
nominal de schimb efectiv pentru fiecare dintre anii luați în calcul. Cu toate acestea, gap-ul dintre 
cursul nominal de schimb efectiv și paritatea centrală prezumtivă se micșorează constant începând 
cu anul 2016 și până la sfîrșitul perioadei de analiză (ritmul mediu anual de reducere a acestui gap 
este de 19,71%). 

 
 

  

 
106 Precizăm că, din perspectiva verificării condițiilor de staționare în ERM2, acest calcul reprezintă o medie pe ultimii 
doi ani consecutivi, dar în prezentul studiu vom considera calculul la nivelul fiecărui an în parte. 
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CONCLUZII GENERALE 

1. De natură conceptuală 

• paritatea centrală este definită ca fiind acel curs nominal de schimb care este persistent 
pentru o valoare persistentă a fundamentalelor identificate pentru determinarea 
acestei parități centrale; așadar, paritatea centrală nu este considerată o valoare 
punctuală care se menține constantă atât timp cât fundamentalele economice ale 
cursului nominal de schimb se mențin (sau, cel puțin corelația cantitativă sau/și 
structurală dintre ele se menține), ci este o rezultantă relativ stabilă pentru o perioadă 
semnificativă de timp; 

• mai exact, paritatea centrală este văzută ca fiind acel curs nominal de schimb care este 
generat de evitarea supraevaluării, respectiv subevaluării monedei; 

• paritatea centrală este considerată un benchmark pentru cursul nominal de schimb 
efectiv și semnifică un mare grad de autonomie a acestui curs atât timp cât 
fundamentalele economice ale sale își mențin corelația dintre ele; 

• deși studiul calculează nevoile de ajustare ale ofertei de monedă la variația cererii de 
monedă așa încât să se evite atât supraevaluarea monedei, cât și subevaluarea ei, de 
fapt, autoritatea monetară ar trebui să asigure funcționarea unor stabilizatori automați 
de tip monetar care să auto-regleze în mod non-discreționar evitarea celor două 
dezechilibre monetare menționate;107 

2. De natură  metodologică 

• analiza empirică arată doar faptul că politica monetară nu a ajustat destul oferta de 
monedă din fiecare an în care s-au manifestat dezechilibre între cererea de monedă și 
oferta de monedă, dar nu arată ce ajustări s-au făcut, totuși (chiar dacă nu au fost 
suficiente); obiectivul studiului  nu a fost, însă, să analizeze politica monetară pe 
perioada considerată, ci doar să identifice incompletitudinile de ajustare a ofertei de 
monedă din perspectiva asigurării condițiilor monetare pentru conservarea parității 
centrale108; 

• „egalitatea” dintre cererea de monedă și oferta de monedă nu este o egalitate de tip 
algebric, ci una, mai degrabă, de tipul corelației statistice. După cum se constată din 
Capitolul 5, ea este considerată prin intermediul coeficientului de „acoperire” a cererii 
de monedă cu oferta de monedă109 (coeficientul 𝜆); 

• corecția necesarului de ofertă de monedă față de oferta efectivă de monedă din fiecare 
an s-a făcut pe baza ipotezei că gap-ul dintre cererea de monedă și oferta de monedă 
din fiecare an trebuie să fie echivalentă cu gap-ul corespunzător din perioada de 
referință empirică (selectată ca fiind perioada 2010-2014), adică, în alte cuvinte, pe 

 
107 Un asemenea stabilizator automat monetar este cursul nominal de schimb într-un regim valutar liber (cum se știe, în 
România, regimul valutar este unul de tip liber-administrat). 
108 Un studiu de analiză a politicii monetare în perioada 1990-2019 este, cu toate acestea, foarte necesar. O asemenea 
analiză, de tip științific, nu simplu descriptiv (pe plan descriptiv au mai apărut unele lucrări, dar acestea au o valoare pur 
documentară) nu s-a făcut până în prezent.  
109 Acesta este un coeficient mediu care arată câte unități de ofertă de monedă revin unei unități de cerere de monedă, 
exclusiv din perspectiva modului în care cererea de ofertă, respectiv oferta de monedă sunt considerate în acest studiu 
(de ex., cererea de monedă este suma fluxurilor monetare aferente veniturilor primare din economie, în timp ce oferta 
de monedă este media zilnică, la nivel anual, a cantității de monedă de tip M3 din economie). 
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baza ipotezei menținerii cursului nominal efectiv de schimb în ceea ce am numit tunelul 
de sustenabilitate al parității centrale; 

• „reconstituirea” parității centrale prezumtive pentru perioadele de post-dicție (2007-
2009, respectiv 2015-2018) este făcută mai degrabă pe baza unui rule of thumb, adică 
pe considerente logice, deoarece seria de timp extrem de scurtă a datelor pentru 
perioada examinată nu permite utilizarea unor metode de aproximare econometrică a 
corelațiilor de profunzime  dintre variabilele luate în considerare; 

• coeficienții 𝜆 sunt meniți să suplinească atât absența altor altor componente (atât ale 
cereriii de monedă, cât și ale ofertei de monedă)  față de cele luate în calcul, pe de o 
parte, precum și prezența altor factori cauzali (sau corelaționali, după caz) care, de 
asemenea, au fost ignorați. 

3. De natură empirică 

• pe perioada analizată (2007-2009, respectiv 2015-2018), anii de subevaluare, respectiv 
supraevaluare a monedei au alternat (tabelul 4, respectiv figura 23). Persistența 
supraevaluării monedei începând cu anul 2016 se explică, desigur, prin creșterea cererii 
de monedă care, la rândul său, a fost întreținută de creșterea veniturilor bănești 
primare (în primul rând salariile din sectorul bugetar); 

(milioane lei) 

 2007 2008 2009 2015 2016 2017 2018 

Δ𝑆𝑚
𝑖  6147,7 -828,4 8169,5 -27206,3 -49214 -64396,2 -83236,8 

starea sub-ev. supra-ev. sub-ev. supra-ev. supra-ev. supra-ev. supra-ev. 

Tabelul 4. Starea monedei pentru perioadele de post-dicție 
Sursa: Sinteză din tabelul 2. 

 

Figura 23. Funcționarea modelului cantitativ al parității centrale a monedei 
Sursa: pe baza datelor din tabelul 4. 

• în anii 2009 și 2015, deși avem dezechilibru între cererea și oferta de monedă, gap-ul 
dintre ele se situează în tunelul de sustenabilitate al parității centrale, deci nu este 
nevoie de intervenții de politică monetară pentru a menține valoarea fundamentalelor 
la nivelul la care să se conserve paritatea centrală; 

• începând cu anul 2015,  toată perioada  până în anul 2018 inclusiv se caracterizează prin  
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mic (adică mai „bun”) decât ar trebui să fie; mai mult decât atât, presiunea de 
supraevaluare este în creștere de la an la an: ea este cu 206% mai mare  în 2018 față de 
2015 (ritmul mediu anual de creștere a presiunii de supraevaluare a fost, pe cei patru 
ani, de  45%);  

• „reconstituirea” valorilor parității centrale a monedei pentru anii luați în analiză (2007-
2009, respectiv 2015-2018) arată că această paritate prezumtivă a fost întotdeauna mai 
mare decât cursul nominal de schimb efectiv, indiferent dacă în anul respectiv moneda 
a fost supraevaluată sau subevaluată. Aceasta înseamnă, desigur, că numai raportul 
dintre cererea și oferta de monedă nu explică în totalitate evoluția parității centrale, 
deși ne dă o indicație, probabil esențială, despre această evoluție (sau chiar nivel); în 
figura 24  este reprezentată cinematica cursului nominal de schimb efectiv și cea a 
parității centrale prezumtive; 

 

Figura 24. Gap-ul curs nominal efectiv de schimb – paritate centrală prezumtivă „reconstituită” 
Sursa: pe baza datelor din tabelul 3. 
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ANEXE 
ANEXA 1. Selectarea perioadei de referință empirică 

  
  
  
  

Anul 
Cursul nominal de schimb efectiv (lei/€) 

coef. var. 
minim 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

dispersia media coef. var. 3,3373 3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681 4,6535 

k=5 

1 0,1698558 3,941 0,104576 3,3373 3,6827 4,2373 4,2099 4,2379               

0,004158 

2 0,0824629 4,1648 0,068951   3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,456             

3 0,0134201 4,312 0,026866     4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419           

4 0,0003277 4,3535 0,004158       4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446         

5 0,0084466 4,4005 0,020885         4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445       

6 0,0006775 4,4511 0,005848           4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908     

7 0,0034665 4,4735 0,013161             4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681   

8 0,0080745 4,5204 0,019878               4,4446 4,445 4,4908 4,5681 4,6535 

k=6 

1 0,1800854 4,0269 0,105384 3,3373 3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,456             

0,011887 

2 0,0767433 4,2071 0,065847   3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419           

3 0,0136656 4,3341 0,026972     4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446         

4 0,012812 4,3687 0,025909       4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445       

5 0,0081163 4,4156 0,020403         4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908     

6 0,0028243 4,4706 0,011887           4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681   

7 0,0081732 4,5035 0,020075             4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681 4,6535 

k=7 

1 0,1720399 4,0829 0,10159 3,3373 3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419           

0,018782 

2 0,0720086 4,2411 0,063273   3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446         

3 0,0131445 4,35 0,026356     4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445       

4 0,0128053 4,3862 0,025799       4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908     

5 0,0100881 4,4373 0,022635         4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681   

6 0,0071333 4,4967 0,018782           4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681 4,6535 

k=8 

1 0,1638187 4,1281 0,098047 3,3373 3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446         

0,026844 

2 0,0669207 4,2666 0,060632   3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445       

3 0,0137463 4,3676 0,026844     4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908     

4 0,0151132 4,4089 0,027883       4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681   

5 0,0144874 4,4644 0,026961         4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681 4,6535 
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Anul 
Cursul nominal de schimb efectiv (lei/€) 

coef. var. 
minim 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

dispersia media coef. var. 3,3373 3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681 4,6535 

k=9 

1 0,1545007 4,1633 0,094412 3,3373 3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445       

0,029258 
2 0,0641432 4,2915 0,059016   3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908     

3 0,0164964 4,3898 0,029258     4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681   

4 0,0198711 4,4361 0,031777       4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681 4,6535 

k=10 

1 0,1480596 4,1961 0,091702 3,3373 3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908     

0,033291 2 0,0646688 4,3191 0,058878   3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681   

3 0,0216149 4,4162 0,033291     4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681 4,6535 

k=11 
1 0,1458374 4,2299 0,090283 3,3373 3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681   

0,060114 
2 0,0683658 4,3495 0,060114   3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681 4,6535 

k-12 1 0,1475344 4,2652 0,090055 3,3373 3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,456 4,419 4,4446 4,445 4,4908 4,5681 4,6535 0,090055 

Sursa: Calcule ale autorului, pe baza datelor statistice oficiale BNR (buletine lunare). 
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ANEXA 2. Cererea și oferta de monedă pentru perioada de referință empirică 

                                                                                                                                                                                                                                       (milioane lei prețuri curente) 

  2010 2011 2012 2013 2014 Total Media Dispersia Coef.var. 

Cererea de 
monedă 

(𝐷𝑚) 

𝑉𝑖  473279,6 493762,5 523422,5 562941 592453,8 2645859 529171,9 2388945348 0,092365 

𝐸𝑖  -34009,7 -32482,5 -30426,5 -4944,9 -2940,5 -104804,1 -20960,82 243465776 -0,744407 

𝐷𝑚  439269,9 461280 492996 557996,1 589513,3 2541055 508211,1 4068877606 0,125514 

Oferta de 
monedă 

(𝑆𝑚) 

𝑀0 46667,23 52018,09 57698,39 58402,45 58959,17 273745,3 54749,07 28136251,4 0,096885 

𝐷𝑜𝑛  53141,39 53330,62 55860,1 59621,68 67724,58 289678,4 57935,67 36791246,4 0,104695 

𝐸𝑡 169008 176748,1 192744,8 203242,3 217272,4 959015,6 191803,1 381674237 0,101857 

𝑆𝑚 268816,6 282096,8 306303,3 321266,4 343956,2 1522439 304487,9 904089649 0,09875 

𝐺𝑆:𝐷
𝑖  G(S-D) -170453,3 -179183,2 -186692,7 -236729,7 -245557,2 -1018616 -203723,2 1209660923 -0,170723 

𝜆𝑖   0,611962 0,611552 0,62131 0,57575 0,583458 0,599137 0,599137 0,22219632 0,786761 

Sursa: Calcule ale autorului, pe baza datelor statistice oficiale Eurostat (pentru cererea de monedă) și BNR (pentru oferta de monedă). 
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ANEXA 3. Compoziția factorilor cererii de monedă 
                                                                                                                                                                                                                                          (milioane lei prețuri curente) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Remunerația salariaților 144419 195725,6 181625 189802,2 185415,2 194270,2 201853,1 219227,1 230060,8 269607,6 312829,4 376602,8 

EBE  și venituri mixte 235611,5 290059 302473,4 283477,4 308347,3 329152,3 361087,9 373226,7 397436,9 418109,5 466203,5 479558,5 

Venituri primare 380030,5 485784,6 484098,4 473279,6 493762,5 523422,5 562941 592453,8 627497,7 687717,1 779032,9 856161,3 

Export de bunuri și servicii 105191,8 141195,6 138157,9 171145 207097,2 222113 253377,5 275219,6 292289,4 315125,5 355770,1 393190,9 

Import de bunuri și servicii 165144 210640,6 172271,1 205154,7 239579,7 252539,5 258322,4 278160,1 296717,9 322216,6 373991,6 423511,6 

Export net -59952,2 -69445 -34113,2 -34009,7 -32482,5 -30426,5 -4944,9 -2940,5 -4428,5 -7091,1 -18221,5 -30320,7 

Total cerere de monedă 320078,3 416339,6 449985,2 439269,9 461280 492996 557996,1 589513,3 623069,2 680626 760811,4 825840,6 

Sursa: Calcule ale autorului, pe baza datelor statistice oficiale Eurostat. 
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ANEXA 4. Compoziția factorilor ofertei de monedă 
 

(𝑫𝒐𝒏) 

                                                                                                                                                                                                   milioane lei prețuri curente) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ian 38148 58423,5 62976,1 52790,5 53667,2 56057,7 55719 64790,5 77871,2 101338,60 123422 146449,7 

feb 38118 60500,1 60013,3 52194,9 52280,6 55076,3 54902,8 66347,8 77090 101636,60 123879,4 147755,8 

mar 39767,8 61069,7 57512,6 52214,2 51520,9 54055,8 57094,1 65220,4 76099,5 99429,20 125320,6 144563,4 

apr 39768,5 61506,8 56088,4 51598,7 51047,4 55262,3 56847 64177 77687,3 104042,90 128619,2 147615 

mai 40808,7 62997,4 55706,9 53125,1 51641,5 55122,3 56837,5 64931,4 77845 106166,00 130410,4 147798,3 

iun 42422,4 67335,4 57484,2 54388,2 53091,8 55944,6 59877,1 66206,4 82833,9 109313,80 132029,8 152402,3 

iul 45355,5 66419,4 56994,6 52914,5 53829,8 56610,1 58991,6 66964,6 83894,4 110097,30 135444,4 153450,2 

aug 46769 66983,2 58389,9 53503,4 53583,7 55916,3 60600,1 67583,9 86140,7 110431,40 137699,5 155448,8 

sept 47759,8 68960,3 56699,8 54723,9 54559,9 56275,9 62166,2 67820,1 87188,6 112360,80 138220,9 155328,7 

oct 49721,5 67252,8 54500,8 51756 55188,1 56111 63379,3 68941,3 88009,2 114412,70 140967,4 156468,2 

nov 53124,2 67171 54880,7 53688,6 54332,7 56345,4 63519,2 71020,2 90606,7 117760,70 141002,6 162583,9 

dec 58472,5 67261,7 55393,9 54798,7 55223,8 57543,5 65526,2 78691,3 103068,7 125308,10 147363,8 167428,8 

Medie 45019,6 64656,8 57220,1 53141,4 53330,6 55860,1 59621,7 67724,6 84027,9 109358,2 133698,3 153107,8 
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(𝑴𝟎) 

                                                                                                                                                                                              (milioane lei prețuri curente) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ian 29573,8 42306,9 47406,2 43244,8 48060,7 54988,4 52324 57198,3 64942 70013,2 79352,9 94440,3 

feb 30095,2 44846,7 47162,6 44341,9 49317,7 56899,9 55573,3 56240,3 63330,4 73096,5 82376,4 97527,8 

mar 32499,1 43772 46758,7 43664,2 50261,6 56747,7 56255,1 56410,1 60080,4 67571,2 80144,5 97527,8 

apr 30527,6 45483,9 46554,8 45072,9 49440,8 57441 56084,9 58469,8 65113,9 69000,6 81553,9 91805,5 

mai 35481,4 46054,9 45901,7 45814,8 50481,9 58046,3 56966,5 57349 61156,4 70925,8 81850,8 89394,5 

iun 32755,6 46504,8 47421,1 47880,9 50892,7 59236,7 56966,5 57774,9 63867,1 74586,1 84985,4 91857,5 

iul 36435,7 47980,4 46790,9 47138,9 51183,7 57027,6 58246,4 59226,6 61325,8 73517,5 83917,1 88335,1 

aug 37577,1 48925,6 44399,5 48522,8 54103,7 60299,3 58469,2 58122,2 62562,8 77324,4 85744,7 99637 

sept 36610,5 48323,4 43148,3 48590 54264,5 58598 58469,2 58103,2 60215,9 75779,5 81373,7 94654,1 

oct 39422,4 49725,9 46518,7 48115,6 54457,9 57515,9 61886 60469 62541,8 73596,3 88020,9 100004,1 

nov 38197,4 49577,9 42264,3 48169,9 54933,7 57975,1 60922,3 59794,1 64099,9 76699,7 89086,3 105930 

dec 43383,7 47751,9 45275,7 49450,1 56818,2 57604,8 68666 68352,5 73989,8 85466,6 97850,2 100349,8 

Medie 35213,3 46771,2 45800,2 46667,2 52018,1 57698,4 58402,5 58959,2 63602,2 73964,8 84688,1 95955,3 
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(𝑬𝒕) 

                                                                                                                                                                                              (milioane lei prețuri curente) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ian 94386,7 129194,3 154119,5 164347,6 174307,6 188139,8 195809,2 215122,8 230282,8 250494,2 270536,2 302597,2 

feb 95993,9 130993,6 154347,1 165173,3 172346,1 188639,7 195536,5 216544,5 228876,2 250676,9 271679,4 305544,9 

mar 98532,1 133549,7 154109,1 167120,4 171404,9 189906,1 200812,4 214059,8 226697,5 248248,2 274139,6 303626,7 

apr 98850,1 137341,3 154554,1 167264 171056,2 191585,5 200697,7 215030,9 228494,6 251532,3 276560,7 306999,6 

mai 98229,1 137317,3 155370,9 168456,4 173068 193403,7 201886,3 215174,9 227989,4 256207,9 278982 308682,1 

iun 100432,1 140789,5 158055,4 170077,1 174311,1 191041,7 202165,2 214140,4 230966,8 259430,4 278396,7 312926,7 

iul 103818,3 140370,4 158634,1 167908,7 177218,2 194733,6 200408,7 214311,7 229249,3 257171,6 279914,9 310409,5 

aug 108010,5 141334,3 161392,1 169418,8 178063,8 193722,7 203550,4 215239,6 231201,6 258495,8 284301,3 314293,8 

sept 109658,5 145450,5 161695,6 169877,4 181008,5 194230,6 205376,3 216543,9 232613,1 258529,6 285897,6 314662,1 

oct 112385,2 140657,7 162066,6 168936,3 179645,1 194944,1 207969,9 217962,6 233697,4 258878,9 290673,5 317399,9 

nov 118642 142079,9 163527,7 172084,6 181258,8 195294,5 209048,5 221281,1 237352,9 263149,1 292698,1 324465,8 

dec 129058,2 151371,9 167743,3 177431,3 187288,8 197295 215646 231856 253417,7 274266,6 302496,6 329678,1 

Medie 105666,4 139204,2 158801,3 169008 176748,1 192744,8 203242,3 217272,4 232569,9 257256,8 282189,7 312607,2 

 

(𝑺𝒎) 

                                                                                                                                                                                              (milioane lei prețuri curente) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

𝑫𝒐𝒏 45019,6 64656,8 57220,1 53141,4 53330,6 55860,1 59621,7 67724,6 84027,9 109358,2 133698,3 153107,8 

𝑴𝟎 35213,3 46771,2 45800,2 46667,2 52018,1 57698,4 58402,5 58959,2 63602,2 73964,8 84688,1 95955,3 

𝑬𝒕 105666,4 139204,2 158801,3 169008 176748,1 192744,8 203242,3 217272,4 232569,9 257256,8 282189,7 312607,2 

𝑺𝒎 185899,3 250632,2 261821,6 268816,6 282096,8 306303,2 321266,4 343956,1 380200,1 440579,8 500576,1 561670,3 
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