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Abstract. The loss of the sovereign interest rate and exchange rate instruments is the main potential
cost of joining a monetary union since it becomes more difficult to adjust swiftly to shocks. In the case of
demand shocks that affect all countries more or less equally (symmetric shocks), the loss of monetary
autonomy implied by EMU is in principle of less concern, because the area-wide policy would tend to
deliver monetary conditions that are appropriate for each country. However, this may not always be the
case if the transmission mechanism operates significantly differently in the euro area, because then a
uniform policy response would not yield uniform effects. In the case of supply shocks – whether countryspecific or area-wide – lasting changes in relative prices and production patterns are needed.
Key words: asymmetric shocks; output-gap; monetary policy; Taylor rule; the fiscal-monetary policy mix.

Principalul cost asociat deciziei de aderare la zona euro
l-a reprezentat reducerea potenþialului de absorbþie a ºocurilor
temporare pe latura cererii agregate. Cele pe latura ofertei
capãtã caracterul unor ºocuri permanente, fiind nevoie de o
flexibilitate mai ridicatã a economiei pentru neutralizarea
lor. Aplicarea politicilor de stimulare a cererii agregate ca
politici anticiclice poate avea efecte perverse într-o uniune
monetarã, conducând la majorarea ratei inflaþiei. Aceasta
determinã o creºtere a preþurilor relative, ceea ce antreneazã
pierderea competitivitãþii externe, impactul final asupra
producþiei reale fiind unul mai redus ca intensitate.
ªocurile care influenþeazã cererea agregatã induc o
modificare a producþiei reale ºi a ratei inflaþiei în acelaºi sens,
ceea ce implicã un compromis în adoptarea politicilor
macroeconomice, misiunea Bãncii Centrale Europene fiind
aceea a asigurãrii stabilitãþii preþurilor, evitând totodatã
derapajele variabilelor reale. Politica monetarã a acesteia este
O politică monetară
restrictivă

O politică monetară
expansionistă

Eficienţă
ridicată

una bazatã pe anticipãri, deoarece mecanismul de transmisie
al acesteia presupune un anumit decalaj temporal. Astfel,
manifestarea unui ºoc pozitiv al cererii ar putea presupune
promovarea unei politici monetare restrictive pentru a limita
presiunile inflaþioniste viitoare induse de majorarea cererii
agregate în prezent. Cu cât capacitatea de adaptare a salariilor
ºi preþurilor este mai scãzutã, cu atât un ºoc dezinflaþionist al
politicii monetare va genera un efect negativ mai redus asupra
ratei inflaþiei ºi unul mai ridicat asupra producþiei reale.
În mod similar, adoptarea unei politici monetare
expansioniste poate fi însoþitã de majorarea într-o micã mãsurã
a producþiei ºi într-una mai mare a ratei inflaþiei, dacã salariile
reacþioneazã rapid la creºterea preþurilor. Rezultã cã eficienþa
transmisiei politicii monetare asupra ratei inflaþiei ºi a
PIB-ului real trebuie interpretatã în funcþie de gradul de
rigiditate a costurilor (figura 1). De asemenea, efectele sunt
pozitive dacã oferta agregatã este flexibilã.

Dacă se manifestă o
flexibilitate ridicată a
costurilor la scădere

Rata inflaţiei se reduce
mai mult;
PIB real se reduce mai
puţin.

Dacă se manifestă o
rigiditate ridicată a
costurilor la creştere

Rata inflaţiei creşte mai
puţin;
PIB real creşte mai mult.

Figura 1. Condiþii pentru o eficienþã ridicatã a politicii monetare
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Economie teoreticã ºi aplicatã

Referitor la politica monetarã a BCE, aceasta ar putea
viza o mai bunã stabilitate a preþurilor într-un mediu economic caracterizat de o piaþã a muncii mai flexibilã, care
presupune eliminarea procedurilor de indexare a salariilor,
a legislaþiei privind salariul minim, precum ºi creºterea
migraþiei forþei de muncã. Conform ultimei sugestii,
folosirea forþei de muncã din þãrile cu salarii mai reduse
diminueazã presiunile inflaþioniste din economiile în care
se manifestã o creºtere a cererii agregate (cazul Spaniei).
Manifestarea ºocurilor negative ale ofertei agregate poate
induce persistenþa pe o perioadã îndelungatã a acestora,
dacã oferta agregatã a zonei euro este puþin flexibilã, ceea
ce prelungeºte perioada de recesiune economicã.
Acomodarea repetatã a acestor ºocuri prin politica monetarã
nu genereazã decât efecte temporar pozitive asupra
producþiei, dar unele de duratã în sensul creºterii preþurilor;
în statutul BCE se recunoaºte faptul cã inflaþia este un
fenomen monetar, ceea ce implicã neutralitatea pe termen
lung a monedei asupra economiei reale. În concluzie,
acþiunea unor ºocuri permanente accentueazã starea de
recesiune economicã, în lipsa reformelor structurale. Acestea
contribuie la creºterea flexibilitãþii economiilor zonei euro,
cu efecte pozitive asupra sustenabilitãþii uniunii monetare.
Pentru a invoca intervenþia BCE în susþinerea
procesului de creºtere economicã a zonei euro este necesarã
clarificarea naturii ºocului care a afectat-o; în plus, prin
politica monetarã promovatã nu trebuie sã fie influenþat

negativ obiectivul central al acesteia – menþinerea
stabilitãþii preþurilor. Robert Lucas considera cã acest
obiectiv reprezintã contribuþia cea mai importantã a
politicii monetare la procesul de creºtere, în comparaþie cu
efemerele reduceri ale fluctuaþiilor economice.
În cazul zonei euro existã douã viziuni opuse în ceea
ce priveºte cauzele recesiunii economice traversate
începând cu anii 2001-2002:
n acþiunea unor ºocuri negative pe latura ofertei agregate
generate de nivelul redus al eficienþei tehnologiilor folosite;
n manifestarea unor ºocuri negative ale cererii agregate
(viziunea keynesistã), ca urmare a pesimismului
consumatorului ºi investitorilor în legãturã cu evoluþia
economicã viitoare. Acestea vor contribui la reducerea
relativã a cheltuielilor agregate, ceea ce va afecta negativ
producþia realã ºi veniturile. Într-o astfel de perspectivã,
uniunea monetarã are nevoie de o autoritate centralã
bugetarã, bazatã pe un mecanism de redistribuire.
Realitatea corespunde unei combinaþii dintre cele douã
viziuni anterioare.
Pe de o parte, declinul productivitãþii în zona euro a
slãbit capacitatea concurenþialã a acesteia; a generat, de
asemenea, un declin al investiþiilor ºi o ratã mai redusã de
creºtere a PIB-ului potenþial. Figura de mai jos susþine
concluzia anterioarã, evidenþiind impactul reducerii relative a productivitãþii totale a factorilor (PTF) asupra
outputului potenþial, începând cu anul 2000.
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Sursa: Comisia Europeanã (2005).
Figura 2. Descompunerea evoluþiei PIB-ului potenþial în zona euro (1996-2006)

Totodatã, se observã cã ºi potenþialul de creºtere pe
termen mediu este afectat negativ de reducerea stocului de
capital pe lucrãtor (în grafic, evidenþiat de distanþa dintre
acumulãrile de capital ºi de forþã de muncã). Pe de altã
parte, reducerea PTF poate fi efectul unui ºoc negativ al
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cererii agregate în zona euro – vânzãrile firmelor scad ºi
odatã cu ele ºi investiþiile în noi echipamente. Astfel, rata
de acumulare a capitalului poate influenþa negativ rata de
creºtere economicã pe termen mediu ºi lung (dacã
presupune achiziþia de noi tehnologii). Începând cu anul

2000 s-a înregistrat o reducere a ritmului de creºtere a cererii
interne, care s-a reflectat într-o ratã mai scãzutã de creºtere
a producþiei reale; decalajul inflaþionist a fost înlocuit astfel
cu unul recesionist începând cu anul 2003.
Rata inflaþiei a început sã se reducã odatã cu reducerea
ritmului de creºtere a PIB-ului real, însã evoluþia sa reflectã
o slabã corelaþie cu cea a decalajului de producþie (figura 3).
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Explicaþia constã în nivelul ridicat de rigiditate al preþurilor,
care genereazã o modificare mai ridicatã a outputului ºi
una mai redusã în privinþa ratei inflaþiei. În explicarea
inerþiei inflaþiei se invocã impactul sectorului serviciilor,
deoarece acesta se caracterizeazã printr-un nivel redus de
concurenþã ºi o slabã expunere la ºocurile externe.
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Analizând evoluþia decalajului de producþie dintre anii
2000-2006 în cazul zonei euro, pe baza modelului cerere
agregatã-ofertã agregatã, se observã cã PIB-ul real (Yr în figura
4) s-a modificat într-un ritm inferior PIB-ului potenþial (Y*)

(cu 13% faþã de 14, 75%). Rata inflaþiei (Ri) nu a crescut decât
cu 0,1 puncte procentuale, ceea ce presupune o modificare
superioarã a cererii agregate; rezultã cã ºocurile pe latura cererii,
respectiv ofertei, au avut intensitãþi apropiate.
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Figura 4. Evoluþia echilibrului macroeconomic în zona euro (2000-2006)

Evoluþia divergentã a economiilor zonei euro –
sursã a transmisiei asimetrice a politicii
monetare a BCE
Analiza evoluþiei decalajelor de producþie la nivelul þãrilor
care formeazã zona euro evidenþiazã modificãri în acelaºi
sens ale acestora, intensitãþile fiind însã diferite; singura
excepþie o constituie Grecia, care traverseazã începând cu

anul 2003 o perioadã de expansiune economicã. Figura
urmãtoare surprinde evoluþiile decalajului de producþie în
þãrile membre ale zonei euro, pentru douã subperioade: 20002002, 2003-2005 ºi pentru anul 2006 (nivel estimat).
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Sursa: Comisia Europeanã (2005).
Figura 3. Corelaþia inflaþie-decalaj de producþie în zona euro
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Figura 5. Natura decalajelor de producþie în þãrile zonei euro

O variaþie apropiatã ca intensitate de zona euro se
observã în cazul Germaniei. Pentru Portugalia ºi Olanda
este specificã reducerea PIB-ului real în anul 2003 (în
preþurile anului 1995), ceea ce a determinat accentuarea
decalajului recesionist. Spania va înregistra în 2006 cel
mai ridicat decalaj (ca pondere în PIB-ul potenþial), chiar
dacã are o ratã de creºtere a PIB-ului real superioarã mediei
zonei euro.
Rezultã cã promovarea unei politici monetare restrictive în prezent poate avea ca efect frânarea expansiunii
în Grecia, precum ºi accentuarea recesiunii în cazul
celorlalte economii (ceteris paribus). Chiar ºi în condiþiile
existenþei unui decalaj negativ de producþie în toate þãrile
zonei euro, transmisia politicii monetare comune poate
avea consecinþe asimetrice, deoarece sistemele financiare
naþionale, structurile economice ºi mecanismele de
ajustare a ºocurilor sunt diferite. Astfel, are loc o reducere
mai semnificativã a ratei inflaþiei în þãrile în care costurile
sunt mai flexibile la scãdere; pentru aceste economii,
reducerea ratei de creºtere economicã este numai una
temporarã.
Analiza dispersiilor celor douã variabile (rata inflaþiei
ºi variaþia PIB-ului real) în cazul þãrilor zonei euro, în
perioada 2001-2006 (folosind abaterea standard
ponderatã cu contribuþia fiecãrei economii la PIB-ul zonei
euro), sugereazã cã faza de expansiune economicã este
însoþitã de creºterea acestora, în timp ce faza de recesiune
de reducerea lor. În figura 6 se observã cã în 2006 faþã de
2001 s-a înregistrat o reducere a abaterii standard cu
aproximativ 0,5 puncte procentuale atât în cazul ratei
inflaþiei, cât ºi al PIB-ului real, anii de recesiune economicã
fiind însã preponderenþi.
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Figura 6. Abaterile standard ale ratei de creºtere a PIB-ului
real ºi ale ratei inflaþiei pentru zona euro

Referitor la evoluþia dispersiei ratelor inflaþiei se pot
oferi urmãtoarele explicaþii:
n în majoritatea economiilor (cu excepþia Franþei ºi
Italiei) anul 2003 a coincis cu reducerea ritmului de creºtere
a preþurilor;
n anii 2004-2005 au caracterizat o perioadã de recesiune
economicã în zona euro, însã ratele inflaþiei s-au majorat
în aproape toate þãrile, excepþie fãcând Franþa ºi Portugalia;
n majorarea abaterii standard a ratelor inflaþiei în anul
2006 faþã de 2005 îºi are explicaþia în evoluþia divergentã
a Germaniei ºi Franþei faþã de celelalte þãri ale UEM.
Reducerea costului unitar real al forþei de muncã în aceste
douã economii, care deþin 49% din PIB-ul uniunii în 2006,
a antrenat majorarea ofertei agregate ºi, în consecinþã,
reducerea ratei inflaþiei ºi creºterea PIB-ului real.

c) De asemenea, economiile în care PIB-ul real s-a majorat
într-un ritm superior zonei euro sunt acelea în care rata de
creºtere a PIB-ului potenþial a fost ridicatã. Astfel, între 2001
ºi 2005, acesta a sporit cu 6,6% în Irlanda, cu 3,4% în Grecia
ºi cu 3,3% în Spania ºi Finlanda. Cu excepþia Spaniei, care are
o contribuþie majoritarã a factorului muncã, în cazul celorlalte
s-a manifestat impactul îmbunãtãþirii tehnologiilor utilizate.
Analiza UEM ca zonã monetarã optimã presupune
reducerea diferenþialelor de inflaþie ºi producþie, dar nu
eliminarea lor. Economiile sunt diferite din punct de vedere
structural ºi de aceea impactul politicilor comune nu va fi
unul similar nici asupra preþurilor ºi nici a outputului. De
aceea, trebuie realizate reforme structurale (creºterea
gradului de participare a forþei de muncã, a concurenþei în
sectorul serviciilor, orientarea cãtre o economie bazatã pe
cunoaºtere) care sã permitã o mai rapidã neutralizare a
ºocurilor ºi în consecinþã o reducere a dispersiei.

Politica bugetarã anticiclicã vs. prociclicã în zona euro
Mix-ul de politici la nivelul zonei euro presupune
armonizarea politicii monetare comune cu politicile bugetare
naþionale, astfel încât sã permitã stabilizarea economiei zonei
euro. Însã, prevederile acestora din urmã trebuie sã
corespundã obiectivelor stabilite prin Pactul de Stabilitate
ºi Creºtere, ceea ce le diminueazã marjele de manevrã ca
politici de stabilizare a fluctuaþiilor economice naþionale.
De exemplu, în cazul economiilor aflate în recesiune ºi care
înregistreazã un deficit bugetar superior þintei de 3% din
PIB, politicile bugetare devin unele prociclice – reducerea
cheltuielilor publice, a transferurilor, precum ºi creºterea
fiscalitãþii – ceea ce conduce la reducerea deficitului bugetar,
dar ºi la prelungirea stãrii de recesiune. Este cazul Germaniei,
Franþei ºi Italiei, care nu au putut promova politici bugetare
anticiclice în condiþii de recesiune economicã.
Soluþiile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar
pot genera însã efecte diferite pe termen scurt ºi pe termen
mediu asupra producþiei reale. Astfel, o reducere a
transferurilor determinã, pe de o parte, o reducere a
consumului ºi a cererii agregate, însã, pe de altã parte, o
reducere a ºomajului structural, care permite creºterea ofertei
agregate pe termen lung (ca urmare a manifestãrii
stimulentelor de cãutare a unui loc de muncã).
Analiza naturii politicii fiscale pe ansamblul zonei euro,
în funcþie de evoluþia ciclicã a soldului bugetului primar
(figura 7), evidenþiazã caracterul neutru al acesteia în
perioada 2003-2005, în condiþiile unui decalaj de
producþie negativ. Prin comparaþie, existenþa unui decalaj
inflaþionist între 2000-2001 a fost însoþitã de promovarea
unei politici fiscale expansioniste, deficitul bugetar primar
majorându-se cu 0,6 puncte procentuale din outputul real.
Rezultã cã natura decalajului de producþie a influenþat
evoluþia soldului bugetar primar, însã reacþia acestuia din urmã
a fost redusã în perioada de recesiune economicã. Statele
membre care nu vor înregistra pe termen mediu un deficit bugetar
de sub 3% din PIB vor urma o politicã bugetarã restrictivã,
reflectatã de o modificare pozitivã a soldului bugetar primar.
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Diferenþele între variaþiile indicilor preþurilor de
consum pentru economiile zonei euro au urmãtoarele surse:
n reacþiile divergente la acþiunea unor ºocuri comune –
majorarea preþului mondial al petrolului, fluctuaþia valorii
externe a monedei euro – deoarece atât modelul de consum
naþional, precum ºi gradul de deschidere externã cãtre þãrile
non-euro sunt diferite. Astfel, aprecierea euro ar putea
penaliza într-o mai mare mãsurã exporturile unor þãri ca
Belgia, Irlanda, Finlanda ºi Olanda ºi într-una mai micã pe
cele ale Spaniei, Portugaliei ºi Franþei;
n influenþa modificãrii preþurilor la energie ºi la hrana
neprocesatã, care înregistreazã cele mai ridicate fluctuaþii;
n manifestarea efectului Balassa-Samuelson, indus de
câºtigurile de productivitate în þãrile cu un venit mai redus,
care vor genera o ratã a inflaþiei superioarã þãrilor cu un
venit mai ridicat;
n acþiunea unor ºocuri izolate pe latura cererii sau ofertei
agregate, precum ºi diferenþele în realizarea reformelor
structurale care au rolul de a ajusta economia la influenþa
unor ºocuri permanente (precum scãderea procentului
populaþiei active).
Dispersia ratelor de creºtere ale PIB-ului real a fost
influenþatã de evoluþiile þãrilor mai mari ale Uniunii
Economice ºi Monetare – Germania, Franþa ºi Italia, care
contribuie cu peste 67% la PIB-ul zonei:
n între 2001-2003, au înregistrat o evoluþie divergentã cu
þãri ca Grecia, Irlanda, Spania, Finlanda, în condiþiile unui
indice al PIB-ului real descrescãtor, ceea ce a mãrit dispersia;
n între 2004-2006, dispersia s-a redus odatã cu realizarea
unei rate de creºtere (medii) de peste 1,5%.
Pentru a explica diferenþele dintre ratele de creºtere
economicã se poate recurge la analiza PIB-ului din punct
de vedere al cererii finale ºi al valorii adãugate la nivel
sectorial, astfel:
a) þãrile care au înregistrat cele mai ridicate rate de creºtere
economicã au beneficiat de efectul majorãrii cererii interne;
aceasta a compensat reducerea cererii externe determinatã
de recesiunea economiei mondiale. Promovarea unei politici
monetare expansioniste, prin reducerea dobânzii de referinþã
a BCE, a diminuat rata realã a dobânzii în þãri ca Grecia,
Spania, Irlanda, stimulând investiþiile ºi consumul. Creºterea
cererii agregate a condus la o evoluþie similarã a preþurilor
activelor. În schimb, Germania, Finlanda, Austria, Belgia ºi
Franþa au avut rate ridicate ale dobânzii reale, ceea ce a
afectat negativ cererea internã. Aceste þãri au beneficiat însã
de câºtiguri semnificative de competitivitate (ca urmare a
reducerii preþurilor relative), ceea ce a permis o creºtere a
componentei externe a cererii.
b) Din punct de vedere structural, se observã tendinþa de
reducere a valorii adugate la PIB a sectorului industrial de la
22,3% în 2000 la 20,6% în 2004. Þãrile cu cele mai ridicate
rate de creºtere s-au bazat pe creºterea ponderii sectorului
serviciilor în PIB. Astfel, pentru Irlanda, Grecia ºi Spania,
valoarea medie a fost de 71,7% în 2000 ºi de 76,1% în 2004.
În schimb, modificãrile cele mai reduse au fost în cazul
Germaniei (+0,6 p.p.) ºi al Austriei (+0,01 p.p.).
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Figura 7. Natura politicii bugetare promovate la nivelul zonei euro

Chiar dacã evoluþiile ciclice ale economiilor din zona
euro sunt aproape similare, totuºi necesitatea respectãrii
PSC a condus la adoptarea unor politici bugetare diferite,
din punct de vedere al naturii lor.
Luând în considerare atât evoluþia soldului bugetar
primar ajustat ciclic (SBPAC) (faþã de 2005), cât ºi natura
decalajului de producþie pentru anul 2006, economiile din
UEM se pot grupa astfel, conform figurii 8:
a) Grecia ºi Portugalia promoveazã o politicã bugetarã
restrictivã, pentru a reduce nivelul deficitului bugetar;
astfel, faþã de 2005, soldul bugetului primar se va majora
cu peste 1,3 puncte procentuale din PIB. În raport cu
evoluþia decalajului de producþie, Portugalia a adoptat o
politicã bugetarã prociclicã, iar Grecia una anticiclicã;
b) în Olanda, Belgia ºi Austria, politicile bugetare sunt
expansioniste, în condiþiile unui deficit bugetar mai mic
de 1,5% în anul 2005;
c) o reducere absolutã a soldului bugetar primar faþã de
anul 2005 vor înregistra Irlanda, Finlanda, Spania ºi Italia,
însã intensitatea este mai redusã; în cazul primelor trei þãri,
existenþa unor surplusuri bugetare va permite adoptarea
unor politici bugetare expansioniste ºi în anii urmãtori;
d) Franþa ºi Germania au adoptat o politicã bugetarã neutrã,
neinfluenþând soldul bugetului primar; acesta se situeazã
la -0,2% din PIB în Germania ºi la 0,1% în Franþa, ceea ce
explicã influenþa altor factori asupra deficitlui bugetar (ca, de
exemplu, componenta structuralã a deficitului, ponderea
serviciului datoriei publice ºi a dobânzilor aferente).

expansionistã o depãºeºte pe cea a þãrilor care au încurajat
restrictivitatea bugetarã, astfel cã, pe ansamblul zonei euro,
se va înregistra o reducere a soldului bugetar primar
(conform previziunilor Comisiei Europene).
Flexibilizarea Pactului de Stabilitate ºi Creºtere în martie
2005, prin prelungirea perioadei în care deficitul bugetar
excesiv poate fi eliminat, poate contribui la o coordonare mai
eficientã a politicilor bugetare naþionale cu politica monetarã
promovatã de BCE. Schema de mai jos evidenþiazã efectele
potenþiale ale instrumentelor de politicã bugetarã asupra
producþiei reale, inflaþiei, deficitului bugetar, în condiþiile
unui rãspuns acomodant din partea politicii monetare.

- reducerea fiscalităţii
directe

O politică bugetară
expansionistă

Creşterea cererii
şi a ofertei
agregate
- creşterea
producţiei
reale

- creşterea ratei
inflaţiei
(efect imediat)

diminuarea PIB real Atenuarea anticipaţiilor
inflaţioniste în zona euro
(impact redus)

- creşterea
cheltuielilor publice
(de cercetaredezvoltare, de
investiţii)

Creşterea
deficitului
bugetar
Reducerea imediată a
deficitului bugetar

Creşterea fiscalităţii
indirecte

O politică
monetară
restrictivă a
BCE

Figura 9. Propunerea unui mix optim de politici
în zona euro

Aceastã schemã este valabilã pentru o þarã care poate
exercita o influenþã semnificativã asupra economiei zonei
euro – de exemplu, Germania. Însã, în condiþiile unor cicluri
economice divergente între þãrile zonei, efectele politicii
monetare vor fi asimetrice, ceea ce poate accentua gradul
de divergenþã economicã.
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Sursa: Comisia Europeanã (2005).
Figura 8. Natura politicii bugetare în þãrile UEM pentru anul 2006

Pentru anul 2006, ponderea economicã în PIB a
economiilor care au adoptat o politicã bugetarã
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Aceastã secþiune explicã pe baza modelului Curbei
Phillips motivul pentru care deciziile de politicã monetarã
ale BCE vizeazã situaþia economicã din þãrile importante
(din punct de vedere al contribuþiei la PIB-ul zonei euro).
Ecuaþia curbei Phillips este urmãtoarea:
Ui = Ui* - ai x (π i - π ie) + εi + ui
unde:
εi – ºoc simetric;
ui – ºoc asimetric;
Ui reprezintã rata ºomajului în þara i;

(1)

Ui* reprezintã rata naturalã a ºomajului în þara i;
π i reprezintã rata efectivã a inflaþiei în þara i;
π ie reprezintã rata aºteptatã a inflaþiei în þara i.
Ipotezele modelului se referã la:
π i = π (rata unicã a inflaþiei în zona euro); în realitate
existã o eterogenitate a ratelor de inflaþie în zona euro.
εi = ε (ºocul simetric are acelaºi impact în toate þãrile
zonei euro).
ui ≠ uj dacã i ≠ j (ºocul este specific fiecãrei þãri). ªocurile ui
sunt pur asimetrice dacã impactul lor agregat este nul. Ele sunt
asimetrice dacã impactul lor este diferit de la o þarã la alta.
ai este coeficientul de impact al inflaþiei asupra ratei
ºomajului. Acest coeficient aratã, în cazul acestui model,
transmisia politicii monetare asupra economiei reale.
ai = a (nu existã asimetrie în transmisia politicii monetare).
Impactul asupra variabilelor agregate ale zonei euro
(E) este:
n

∑µ

UE =

× Ui;

i

i =1

n

UE* =

∑µ

i

× Ui*;

i =1

n

πE =

∑µ

i

× πi = π

dacã rata inflaþiei efective este superioarã celei anticipate
ºi/sau dacã se înregistreazã un decalaj inflaþionist. În schimb,
manifestarea unei perioade de recesiune economicã, precum
ºi diminuarea aºteptãrilor inflaþioniste constituie motive ale
promovãrii unei politici monetare expansioniste.
Divergenþele în ceea ce priveºte evoluþiile ratei
inflaþiei, PIB-ului real, precum ºi intensitatea decalajului
de producþie genereazã, aplicând regula Taylor, diverse
rate optime ale dobânzii naþionale în þãrile zonei euro.
În estimarea regulii Taylor pentru þãrile membre ale
UEM s-a considerat cã rata realã de echilibru este egalã cu
variaþia PIB-ului potenþial; valorile pentru coeficienþii a,
b au fost cele standard de 0,5. A rezultat o dispersie ridicatã
a ratelor optime ale dobânzii, conformã cu disparitãþile
actuale de dezvoltare.
Astfel, pentru anul 2005, rata a variat între o valoare minimã
de 1,60 în cazul Olandei ºi una maximã de 8,45 pentru Grecia.
Pentru anul 2006, se observã cã rata dobânzii ar trebui sã se
reducã în Germania, Franþa ºi Austria, ca urmare a creºterii
decalajului recesionist. Ultimul rând din tabelul 1 se referã la
rata dobânzii Taylor la nivelul zonei euro, calculatã prin
ponderarea ratei optime a dobânzii cu nivelul de importanþã
economicã a fiecãrei þãri membre. Majorarea acesteia de la
3,6 la 3,7 este justificatã de creºterea anticipaþiilor inflaþioniste,
decalajul de producþie menþinându-se relativ constant.

i =1

µi reprezintã ponderea PIB-ului þãrii i în PIB-ul zonei euro.

Estimarea regulii Taylor pentru zona euro

UE = UE* - a × (π - πe) + ε +

n

∑µ

i

× ui

i =1

Rezultã cã BCE va reacþiona la ºocurile asimetrice numai
dacã se manifestã un impact puternic al acestora asupra
economiilor care deþin o pondere ridicatã în PIB-ul zonei
euro – cazul Germaniei. Costurile asociate acestei decizii
sunt asimetriile în creºtere în rândul þãrilor zonei euro.
O funcþie de reacþie pentru a examina conduita politicii
monetare în raport de performanþele economice, este datã
de Regula lui Taylor. Aceasta coreleazã nivelul ratei de
referinþã a dobânzii de rata inflaþiei ºi de abaterea între
PIB-ul efectiv ºi PIB-ul potenþial.
*

*
i

*
i

d’ = d’ + r + a (ri - r ) + b (Y – Yp)
d’ – rata nominalã directoare a dobânzii;
d’* – rata realã a dobânzii de echilibru pe termen lung
(rata dobânzii reale neutre);
ri – rata efectivã a inflaþiei;
ri* - rata anticipatã a inflaþiei (þinta de inflaþie a BCE);
Y – rata de creºtere a producþiei reale;
Yp – rata de creºtere a producþiei potenþiale;
a, b – doi parametri pozitivi care mãsoarã viteza de reacþie
a politicii monetare la ecarturile de inflaþie ºi de producþie.
Politica monetarã va deveni una restrictivã, adicã rata
dobânzii de referinþã practicatã de cãtre BCE se va majora,

Regula*
Taylor 2005

Regula*
Taylor 2006

Ponderea în PIB-ul
zonei euro 2005/2006

Belgia

4,65

4,80

0,04

Germania

2,45

2,20

0,28

Grecia

8,45

8,90

0,02
0,11

Spania

5,75

5,80

Franţa

3,85

3,75

0,21

Irlanda

7,35

7,75

0,02
0,18

Italia

3,00

3,15

Luxemburg

8,10

8,10

0

Olanda

1,60

2,55

0,06

Austria

3,75

3,25

0,03

Portugalia

2,15

3,45

0,02

Finlanda

3,15

3,90

0,02

BCE

3,60

3,70

1,00

*) simulatã pe baza þintei de inflaþie a BCE de 2%
Sursa: Comisia Europeanã (2005).

În economiile în care rata optimã a dobânzii este mult
diferitã de cea stabilitã de cãtre BCE, politica monetarã este
generatoare de asimetrii în ceea ce priveºte evoluþiile ratei
inflaþiei ºi PIB-ului real, neasigurând stabilizarea acestora.
Deciziile de politicã monetarã în cadrul BCE se iau de cãtre
Consiliul Guvernatorilor de bãnci naþionale (un numãr de
12 voturi, unul pentru fiecare þarã membrã), împreunã cu
staff-ul bãncii (alcãtuit din preºedinte, vicepreºedinte ºi câte
un reprezentant al celor mai importante patru þãri din punct
de vedere economic), care deþine ºase voturi.
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Tabelul 1

Liniaritatea presupusã de curba Phillips permite evidenþierea unei relaþii agregate la nivelul zonei euro, de forma:

6

5
4

3

2
1
0
15.03-15.09.2001

15.03-15.09.2003

15.03-15.09.2004

15.03-15.09.2005

Rata dobânzii de referinţă a BCE
Regula Taylor bazată pe anticipări

11

0,45

10

0,4

9

0,35

8

0,3

7

0,25

6
5

0,2

4

0,15

3

0,1

2

0,05

1
0

0
< 3%

3-4%

4-5%

rata dobânzii

5-6%

> 6%

pondereîin PIB
distribuţia voturilor

Sursa: Comisia Europeanã (2005).
Figura 10. Distribuþia ratelor Taylor ale dobânzii
în þãrile zonei euro (2006)

O altã chestiune se referã la corelaþia care existã între
rata dobânzii Taylor ºi cea efectivã în cadrul zonei euro.
De exemplu, în conformitate cu regula Taylor, o ratã a
dobânzii de referinþã de 3% (nivelul estimat pentru
decembrie 2006) ar fi justificatã de existenþa unei rate reale
a dobânzii de 2%, de un obiectiv de inflaþie de 1,8%, de o
creºtere economicã de 2,25% ºi de o inflaþie efectivã de
1,75%. Însã pentru sfârºitul anului se estimeazã o inflaþie
de 2,2% ºi o variaþie a PIB-ului real de numai 2,1%, aºadar
valori neconforme cu previziunea fãcutã anterior.
La o analizã superficialã, analiza regulii Taylor pentru
stabilirea ratei dobânzii directoare a BCE ar putea pãrea
inadecvatã, deoarece nivelurile acestora sunt în prezent
diferite. Însã, se pierd din vedere atât caracterul anticipativ al
politicii monetare, cât ºi lag-ul de manifestare a efectelor
acesteia. În consecinþã, aplicarea regulii Taylor permite gãsirea
nivelului optim al ratei dobânzii în funcþie de anticipaþiile în
legãturã cu evoluþiile ratei inflaþiei ºi ale decalajului de
producþie.
Graficul de mai jos sugereazã existenþa unei corelaþii
consistente între evoluþiile ratei dobânzii a BCE ºi a celei
anticipate conform regulii Taylor; s-au considerat
previziunile semestriale ale Eurosistemului în ceea ce
priveºte inflaþia anticipatã. Coeficienþii specifici decalajului
de producþie ºi de inflaþie sunt cei standard – 0,5. Se observã
cã nivelul ratei dobânzii conform regulii Taylor în trimestrul
al patrulea al anului 2005 a anticipat creºterea ratei dobânzii
BCE din 8 iunie 2006, la nivelul 2,75%.
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Pentru anul curent, rata optimã a dobânzii ar trebui sã se
situeze între 3 ºi 4%, iar aceastã decizie ar întruni voturile a
11 membri din totalul celor 18; stafful ia în considerare rata
optimã a dobânzii la nivelul de ansamblu al zonei euro
(figura 10). Rezultã cã þãrile mari ale UEM care influenþeazã
aceastã ratã vor avea câte douã voturi – unul direct (al
guvernatorului) ºi altul indirect (al reprezentantului þãrii în
staff-ul BCE). Astfel, se valideazã aserþiunea conform cãreia
BCE acþioneazã în funcþie de evoluþiile macroeconomice
din cadrul þãrilor cu o pondere ridicatã în PIB-ul uniunii.

Sursa: Commerzbank Economic Research, 6 februarie 2006.
Figura 11. Evoluþiile ratei dobânzii Taylor ºi ale ratei dobânzii
de refinanþare a BCE

În consecinþã, utilizarea regulii Taylor permite
demonstrarea faptului cã politica monetarã a BCE este
una bazatã pe anticipãri.
Acelaºi aspect este identificat utilizând de data aceasta o
metodologie a Commerzbank Austria, bazatã pe concluziile
unui studiu al Bãncii Naþionale a Austriei din anul 2000 în
legãturã cu estimarea regulii Taylor pentru zona euro. Astfel,
s-a reþinut o ratã naturalã a dobânzii de 1,8%, în concordanþã
cu estimãrile efectuate de Garnier ºi Wilhelmsen (2005, ECB
working paper) pentru anul 2004; pentru coeficientul
decalajului de producþie valoarea este de 0,39, iar pentru
diferenþialul de inflaþie 0,47. Rata dobânzii calculatã astfel se
referã la rata Euribor pentru depozitele la trei luni.
Rezultatele obþinute ºi prezentate în figura 12 aratã
aceeaºi concordanþã între nivelurile anticipate ale ratei
dobânzii Taylor, conform previziunilor Eurosistemului în
legãturã cu inflaþia, ºi nivelul producþiei reale ºi cele ale
ratei dobânzii Euribor (date semestriale).

ian 01

iun 01

Euribor

ian 02

iun 02

ian 03

iun 03

Rata dobânzii conform regulii Taylor

ian 04

?

iun 04

ian 05

iun 05 ian

bazată pe anticipările Eurosistemului

Sursa: Commerzbank Economic Research, 6 februarie 2006.
Figura 12. Evoluþiile ratei dobânzii Taylor ºi ale ratei Euribor
practicate de BCE

Ce justificã restrictivitatea politicii monetare
actuale a BCE?
În prezent, evoluþia macroeconomicã a zonei euro se
caracterizeazã prin creºterea într-un ritm superior a
PIB-ului real faþã de anul anterior, dar ºi prin intensificarea
presiunilor inflaþioniste, induse de majorarea cererii interne ºi a preþului mondial al petrolului. Prin urmare, se
reclamã sporirea restrictivitãþii politicii monetare.
Modificarea ratei dobânzii de referinþã a BCE este de
asemenea senzitivã la variaþia ratei dobânzii practicate de
FED, evoluþie ce va presupune majorarea acesteia cãtre un
nivel de 4% pentru 2007.
În ceea ce priveºte rata de creºtere economicã, evoluþiile
au fost favorabile în primul trimestru al acestui an, PIB-ul
real înregistrând o creºtere anualizatã de 1,9%; de asemenea,
anticipaþiile susþin o dinamicã superioarã, fapt semnalat
de nivelul indicelui de încredere a agenþilor economici
din sectoarele de activitate ºi a menajelor; acesta a fost de
106,7 în mai faþã de o medie de 101,5 pentru ultimii zece
ani. Previziunile BCE în ceea ce priveºte inflaþia au rãmas
neschimbate la 2,2%, chiar dacã preþul la baril a fost de 70
dolari faþã de un nivel estimat de 60 dolari. Aceasta pentru
cã aprecierea euro cu 0,10 puncte procentuale faþã de
estimãri a atenuat presiunile inflaþioniste cauzate de
majorarea preþului petrolului.
Cu toate acestea, politica BCE va fi în continuare una
restrictivã, pentru a neutraliza efectele anticipãrilor
inflaþioniste pe care le genereazã evoluþia preþului
petrolului pe piaþa mondialã. Astfel, estimãrile privind rata
dobânzii Euribor s-au majorat pentru luna decembrie 2006
de la 3,1% (februarie 2006) la 3,41% (30 mai 2006). Ceteris
paribus, aceastã creºtere de 0,31 puncte procentuale ar
putea reduce rata inflaþiei cu 0,1 p.p., iar PIB-ul real cu 0,2
p.p. în anul 2007 (conform simulãrilor Quest, ale Comisiei
Europene). Rata inflaþiei este în prezent superioarã þintei
pe termen mediu a BC, de 2%, ºi anume de 2,5% (luna mai,
faþã de 2,4% în aprilie).
Riscurile pentru atingerea acestei þinte sunt legate de:
n majorarea cu 3 p.p. a TVA-ului în Germania începând
cu 2007;
n de efectele creºterilor anterioare ale preþului petrolului
pe piaþa mondialã asupra preþurilor bunurilor de consum,
precum ºi de impactul eventualelor majorãri viitoare;
n tendinþa de diminuare a decalajului de producþie care
va antrena noi presiuni inflaþioniste;
n creºterea agregatului monetar M3 peste valoarea de
referinþã de 4,5% (8,8% în aprilie 2006), care a mãrit excesul
de lichiditate ºi a determinat majorarea creditelor acordate
sectorului privat cu aproximativ 12,1% în aprilie faþã de o
medie a anilor anteriori de 5,6%. În privinþa naturii creditelor,

o evoluþie exponenþialã au avut cele imobiliare, iar þara cu
cea mai semnificativã creºtere a fost Spania – o majorare cu
35% a creditãrii în 2005, ponderea þãrii în PIB-ul zonei euro
fiind de numai 10%. Excluzând aceastã influenþã s-a obþinut
o variaþie procentualã a creditãrii de numai 6% faþã de 9,7%
în 2005. De asemenea, Spania a înregistrat o ratã a inflaþiei
de 3,4% în 2005, cea estimatã pentru 2006 fiind de 3,6%. În
aceste condiþii, impactul va fi unul redus (de aproximativ
0,02 p.p.) asupra inflaþiei zonei euro.
Perspectivele favorabile ale evoluþiei ratei inflaþiei
vizeazã:
n creºterea mai redusã a costurilor salariale – de 1,9%
în medie pentru þãrile zonei euro ºi tendinþa de majorare a
productivitãþii într-un ritm superior, ceea ce va diminua
costul unitar al forþei de muncã;
n anticiparea unei uºoare aprecieri a euro ca urmare a
sporirii ratei dobânzii de referinþã;
n impactul redus al majorãrilor anterioare ale preþului
mondial al petrolului; existenþa unei rate mai ridicate a
ºomajului în condiþiile recesiunii din zona euro a diminuat
presiunile pe latura acomodãrii ºocului petrolier prin
creºterea salariilor;
n progresele în implementarea unor reforme structurale,
care stimuleazã creºterea PIB-ului potenþial. Astfel, în cazul
Germaniei – þara care deþine ponderea cea mai mare în
PIB-ul zonei euro – reformele structurale întreprinse (mai
ales pe piaþa muncii) au permis o creºtere a gradului de
ocupare fãrã stimularea creºterii inflaþiei, ceea ce a
contribuit la reducerea Nairu.
Corelaþia dintre majorãrile preþului mondial al
petrolului ºi inflaþie s-a redus foarte mult faþã de
precedentele ºocuri petroliere, banca centralã devenind
mai credibilã în gestionarea potenþialelor puseuri
inflaþioniste. Simulãrile efectuate cu ajutorul modelului
Quest al Comisiei Europene sugereazã cã o creºtere
permanentã cu 50% a preþului la petrol ar adãuga
0,5 p.p. la indicele preþurilor de consum din zona euro, pe
parcursul celor doi ani care ar urma ºocului; efectul
inflaþionist ar dispãrea dupã trei ani. În ceea ce priveºte
impactul asupra PIB-ului real, acesta s-ar reduce cu
0,6 p.p. în primul an, cu 0,3 p.p. în al doilea an ºi cu
0,2 p.p. în cel de-al treilea an de dupã ºoc.
De exemplu, creºterea preþului petrolului între aprilie
2004 ºi octombrie 2005 a fost de aproximativ 10 euro,
ceea ce a reprezentat 0,7 p.p. (ca efect direct) din rata inflaþiei
din aceastã perioadã (de aproximativ 3,2%) pe ansamblul
zonei euro.
Aceastã evidenþã s-a bazat pe analiza evoluþiei
componentei energie din totalul indicelui armonizat al
preþurilor, care a variat de la 1,6 p.p. în Luxemburg la
aproximativ 0,4 p.p. în Italia. Factorii care explicã impactul
diferit al creºterii preþului la petrol asupra ratei inflaþiei
din statele membre ale zonei euro se referã la gradul de
intensitate energeticã, precum ºi la nivelul taxelor indirecte
în preþurile produselor din petrol.
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Conform ambelor metode, rata dobânzii practicate de
BCE a fost cu aproximativ 0,2 puncte procentuale sub cea
sugeratã de Regula Taylor, în funcþie de anticipãri.
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Impactul majorãrii preþului petrolului asupra ratei inflaþiei în þãrile UEM
Tabelul 2

Belgia

Creşterea
preţurilor la
produse
energetice(%)
11,7

Ponderea în
indicele armonizat
al preţurilor (%)

Contribuţia la rata
inflaţiei
(p.p.)

Nivelul taxelor indirecte
în preţurile produselor
petroliere (%)

Intensitatea energetică
(milioane tone petrol/
PIB 2003 USD)
105,3

10,2

1,16

66,0

Germania

7,9

9,9

0,78

71,5

67,1

Grecia

11,8

6,9

0,80

51,7

134,2
113,9

Spania

8,8

8,7

0,78

59,4

Franţa

8,8

8,7

0,73

71,9

67,0

Irlanda

11,6

7,9

0,89

63,8

76,7

Italia

6,2

6,4

0,39

66,3

79,4
130,6

Luxemburg

15,5

11,6

1,59

59,6

Olanda

9,2

8,6

0,79

69,2

84,1

Austria

9,9

8,2

0,76

61,5

71,6
142,4

Portugalia

8,6

8,5

0,71

66,5

Finlanda

6,3

7,4

0,45

69,5

85,0

Zona euro

8,4

8,6

0,70

67,8

80,7

Sursa: Comisia Europeanã, Quaterly Report on the Euro Area, IV/2005.

În primele douã þãri ca importanþã economicã în zona
euro – Germania, Franþa – atât creºterea preþurilor la
produsele energetice, cât ºi gradul de intensitate energeticã
sunt dintre cele mai reduse, însã existenþa unui nivel ridicat
al taxelor indirecte a generat un impact inflaþionist mai
ridicat. În schimb, în þãri ca Belgia, Grecia, Spania, Irlanda,
Luxemburg, nivelul fiscalitãþii indirecte este mai redus,
însã impactul inflaþionist a fost superior mediei ponderate
la nivelul zonei euro.
Creºterea preþului petrolului genereazã urmãtoarele
efecte inflaþioniste directe ºi indirecte:
n creºterea în primã fazã a preþurilor la energie ºi
combustibili ºi apoi a altor bunuri de consum;
n manifestarea aºteptãrilor inflaþioniste generate de
majorãri viitoare, dar ºi de creºterea preþurilor care
utilizeazã drept input produsele derivate din petrol.
Politica monetarã a BCE va fi în continuare una restrictivã,
urmãrind diminuarea anticipaþiilor inflaþioniste. Pe baza
modelului Nigem s-a estimat cã o reducere cu 0,5 p.p. a acestora
va genera o scãdere a ratei inflaþiei cu 0,13 p.p. în anul urmãtor
ºi o creºtere a outputului cu 0,05 p.p.

Concluzii
ªocurile care afecteazã zona euro par a fi mai degrabã
asimetrice, deoarece persistã o anumitã divergenþã
structuralã în cazul þãrilor membre; aceasta induce o
sincronizare mai redusã a ciclurilor de afaceri, ceea ce poate
influenþa negativ absorbþia ºocurilor prin intermediul
politicii monetare a BCE. Nici politica fiscalã nu a
constituit o politicã anticilicã, ca urmare a regulilor stricte
impuse de Pactul de Stabilitate ºi Creºtere. Natura acesteia
a fost una neutrã pe ansamblul þãrilor membre ale zonei
euro, permiþând numai acþiunea stabilizatorilor automaþi.
În prezent, mix-ul de politici al zonei euro vizeazã
reducerea inflaþiei (creºterea progresivã a ratei dobânzii de
referinþã a BCE) ºi într-o mai micã mãsurã sporirea
outputului. Aceasta în condiþiile în care toate þãrile din
UEM, cu excepþia Greciei, traverseazã o perioadã de decalaj
recesionist începând cu 2003. Ritmul redus de creºtere a
producþiei reale poate influenþa negativ ºi evoluþia
PIB-ului potenþial, din cauza investiþiilor mai reduse ºi
retragerilor de pe piaþa muncii.
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