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Rezumat. În această lucrare prezentăm o simulare în care România 
este membră a Uniunii Economice și Monetare (UEM); pentru acest scop 
folosim un model  de tipul „two-country” „Dynamic Stochastic General 
Equilibrium” (DSGE) care leagă România de zona euro. Aceasta cercetare 
este motivată de perspectiva aderării României la zona euro și de puţinele 
cercetări existente în legătură cu diferenţele structurale dintre aceste două 
economii și în legătură cu efectele macroeconomice ale aderării la zona 
euro. În prima parte vom prezenta diferenţele dintre parametrii care 
descriu deciziile luate de agenţii din economie, atât din România, cât și din 
zona euro. Estimarea a arătat că există un anumit grad de eterogenitate 
între parametrii structurali care descriu comportamentul agenților, însă un 
grad mai mare de eterogenitate poate fi observat în volatilitatea și în 
sincronizarea șocurilor structurale; șocurile care lovesc economia 
românească sunt mai volatile decât cele care afectează zona euro. Pentru 
că avem o analiză fundamentată la nivel microeconomic pentru ambele 
economii, putem analiza cu ușurință impactul pierderii autonomiei politicii 
monetare. În absența politicii monetare autonome, cel mai important 
stabilizator pentru o economie, nou intrat în UEM, este canalul 
competitivității. Pentru a evalua importanța canalului competitivității, sunt 
reprezentate funcțiile de răspuns la impuls înainte și după intrarea 
României în zona euro. Simularea a arătat că politica monetară autonomă 
joacă un rol important în stabilizarea economiei românești după un șoc 
generat intern și, prin urmare, canalul competitivității nu are capacitatea 
de a stabiliza economia într-o perioadă rezonabilă, inflația și PIB-ul sunt, 
în general, mai volatile în cazul în care România este membru a UEM. 
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1. Introducere 
 
Este larg acceptat în literatura de specialitate că aderarea la o uniune 

monetară vine cu costuri și beneficii; beneficiile unei uniuni monetare pot fi 
rezumate în următoarele avantaje: costuri de tranzacție mai mici, rate ale dobânzii 
mai mici și crearea de comerț. Acum, în ceea ce privește costurile, Mundell 
(1961) spune că șocurile asimetrice pot afecta negativ un membru al unei uniuni 
monetare, deoarece aderarea la o zonă monetară reduce instrumentele disponibile 
pentru a atenua aceste șocuri. De asemenea, există costuri care rezultă din 
diferențe la nivel micro și macroeconomic; pentru ca o zonă monetară să fie 
optimă, valoarea parametrilor care descriu comportamentul agenților ar trebui să 
fie aceeași. Pentru testarea ipotezelor mai sus menționate propunem folosirea unui 
model simplu DSGE de tipul „două-țări”. Din punctul nostru de vedere, modelele 
DSGE sunt potrivite pentru acest tip de analiză, deoarece au la bază fundamente 
microeconomice cu agenți raționali și cu comportament optimizator. De 
asemenea, din cunoștințele noastre acest tip de simulare nu a mai fost făcut pentru 
economia românească.  

Modelul pe care l-am ales a fost dezvoltat de Kolasa (2009) pentru a evalua 
nivelul de eterogenitate dintre Polonia și zona euro. Ducem analiza și mai departe, 
iar după estimarea modelului, atunci când valorile parametrilor structurali sunt 
disponibili, îi folosim într-o simulare în care România este membră a zonei euro. 
Ideea principală este că după aderare canalul competitivității substituie politica 
monetară, prin intermediul cursului de schimb, având rolul de a stabiliza 
economia. Pentru realizarea acestei simulări, am renunțat la ecuația cursului de 
schimb și la regula de politică monetară pentru economia românească; după aceste 
modificări, în model există doar rata dobânzii stabilită de către Banca Centrală 
Europeană (BCE). 

Acum, referitor la unele rezultate, se pare că există un anumit grad de 
eterogenitate între România și zona euro, și anume obiceiul de consum este mult 
mai mic decât cel din zona euro, costul ajustării capitalului este cu 50% mai mare 
în România, prețurile se ajustează mai rapid în România, indexarea prețurilor cu 
inflația trecută este, de asemenea, mai mare decât cea din zona euro, iar șocurile 
care lovesc economia românească sunt de trei ori mai volatile; simularea se 
bazează pe analiza ajustărilor macroeconomice după un șoc structural generat 
intern. După acest exercițiu, nu putem concluziona că beneficiile aderării 
României la zona euro sunt mai mari decât costurile sau invers. După câteva 
șocuri structurale economia se ajustează mai rapid în cadrul UEM, dar și opusul 
este adevărat, însă aderarea la o zonă monetară comună creează o volatilitate mai 
mare a producției și a inflației după un șoc structural generat intern. 

Restul lucrării este organizat după cum urmează: în secțiunea a doua este 
prezentată o scurtă analiză a literaturii, în secțiunea a treia sunt prezentate câteva 
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ecuații cheie, în secțiunea a patra sunt prezentate metodologia de estimare și 
rezultatele estimării, în secțiunea a cincea este prezentată o analiză mai 
aprofundată a implicațiilor aderării României la zona euro, iar la punctul 6 sunt 
prezentate concluziile și direcțiile de cercetare viitoare. 

 
2. Literatura de specialitate 
 
Modelele DSGE au devenit un instrument foarte puternic pentru descrierea 

economiilor, în principal datorită existenței unor fundamente microeconomice ce 
descriu comportamentul agenților. Prezența fundamentelor microeconomice 
permite o analiză mai detaliată și structurată a originilor fluctuațiilor ciclului de 
afaceri comparativ cu cea care poate fi furnizată de modele econometrice  
a-teoretice (de exemplu, modele VAR). 

Literatura de specialitate cu privire la costurile și beneficiile atribuite 
aderării la zona euro este destul de limitată, principala sursă este Banca Națională 
a Poloniei, unde există lucrări care se adresează acestui lucru(1). Kolasa (2009) 
face o analiza pre-UEM și testează pentru surse de eterogenitate dintre zona euro 
și Polonia folosind un model DSGE. În ceea ce privește parametrii care descriu 
comportamentul agenților, el găsește diferențe nesemnificative, însă el găsește un 
grad ridicat de eterogenitate în ceea ce privește volatilitatea și sincronizarea 
șocurilor care lovesc ambele economii. Gradzewicz și Makarski (2013) studiază 
efectele macroeconomice ale pierderii autonomiei politicii monetare pentru 
economia poloneză, folosind tot un model DSGE. Ei au observat că adoptarea 
euro va avea un impact notabil asupra fluctuațiilor economiei poloneze, în special 
volatilitatea PIB-ului crește și volatilitatea inflației scade. De asemenea, aceștia au 
calculat o funcție a bunăstării din care reiese un cost scăzut în termenii de 
bunăstare ai populației dacă Polonia aderă la zona euro. Toroj (2011) încearcă să 
evalueze capacitatea de stabilizare a canalului competitivității pentru Polonia și 
încearcă o comparație cu economia slovacă. El folosește tot un model DSGE, dar 
cu o metodă diferită de estimare, și anume estimarea „full information maximum 
likelihood”, care a fost propusă de Ireland (2001). El compară funcțiile de răspuns 
la impuls ale celor două economii și constată că Slovacia pare a fi mai capabilă să 
suporte șocuri asimetrice decât Polonia în cazul în care cele două țări sunt în zona 
euro. Moons (2009) încearcă să evalueze pierderile care ar putea apărea din 
aderarea Regatul Unit (UK) la zona euro. El constată că există un grad important 
de eterogenitate în comportamentul consumatorilor din cele două economii, însă 
există un grad ridicat de omogenitate în desfășurarea politicilor monetare și 
fiscale. După calcularea pierderii de bunăstare, el constată că Marea Britanie va 
pierde în mod semnificativ în termeni de bunăstare socială în cazul în care aderă 
la zona euro și că stabilizatorii automați pot juca un rol important în reducerea 
acestor costuri. 
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În România, există câteva lucrări care analizează costurile și beneficiile 
adoptării monedei euro; Dumitru (2009) încearcă să evalueze progresul economiei 
românești din perspectiva convergenței reale și nominale. El consideră că 
economia românească nu este pregătită pentru aderarea la zona euro și că 
progresul în termeni de convergență reală trebuie să continue. Marinaș et al. 
(2011) încearcă să identifice lacunele în structurile economice și comerciale dintre 
România și zona euro pentru a vedea dacă întârzierea adoptării monedei euro după 
2015 este justificată. De asemenea, ei testează corelarea ciclului de afaceri între 
aceste două economii și au găsit o corelație crescută a fluctuațiilor ciclului de 
afaceri, în principal din cauza majorării sincronizării activității industriale și a 
exportului. Ei susțin că nu există un mecanism intern care să fie capabil să 
atenueze șocurile externe negative și, prin urmare, adoptarea euro pentru România 
ar putea deveni foarte costisitoare. Marinaș (2013) analizează riscul de adoptare a 
monedei euro pentru economia românească din prisma a zece criterii. După 
analizarea tuturor criteriilor, el constată că adoptarea euro va avea un impact 
negativ asupra întregii economii, în principal ca urmare a incapacității de ajustare 
a economiei românești după un șoc economic atunci când instrumentele de 
politică monetară nu sunt disponibile. 

 
3. Prezentarea câtorva ecuații ale modelului 
 
Modelul este construit pe baza lucrărilor existente în ceea ce privește noua 

macroeconomie deschisă (literatura NOEM)(2). Modelul este relativ mic și, prin 
urmare, cei mai importanți parametri pot fi estimați. Modelul are caracteristici 
standard neo-keynesiene cum ar fi salarii și prețuri rigide, obișnuința în consum și 
costuri de ajustare a investiției. Dinamica modelului este dată de paisprezece 
perturbări stohastice, șapte pentru fiecare economie, și anume: șoc asupra 
preferinței de consum, șoc asupra ofertei forței de muncă, șoc asupra eficienței 
investițiilor, șoc de tehnologie în producția de tradable și non-tradable, șoc de 
consum guvernamental și șoc de politică monetară. Configurarea modelului este 
una foarte simplă, economia domestică este legată de economia externă prin 
fluxurile comerciale; nu există alte relații între aceste țări și restul lumii. Agenții 
din economie sunt distribuiți pe intervalul [0, 1], unde [0, n] locuiesc în țara 
domestică; n este ponderea PIB-ului domestic în PIB-ul străin. Producția de 
bunuri comercializabile și necomercializabile este distribuită pe același interval(3). 

Acum, vom revizui ecuațiile cele mai importante(4). Deoarece configurarea 
economiei străine este foarte similară cu economia domestică, vom prezenta doar 
ecuațiile care o descriu pe cea din urmă. 
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Ecuația consumului este: 

 
1

1
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1 , ,  

 
 
 
     (1) 

unde 	este nivelul de consum în monentul t, care depinde de o medie ponderată a 
consumului din trecut și, respectiv, din viitor, de rata ex-ante a dobânzii reale 

   și de termenul de perturbare , . Sub ipoteza că nu există obicei de 
consum 0 	și consumul din funcția de utilitate este în logaritm ( 1 , 
atunci ecuația de consum devine o ecuație pur „forward-looking”. Termenul 
perturbare arată modificări în alocarea intertemporală dintre consum și economii. 
Un șoc pozitiv asupra preferinței de consum mărește consumul curent în 
detrimentul celui viitor. Acest șoc urmează un proces autoregresiv de ordinul 
întâi, cu inovații i.i.d. normale: , 	 , 	 , . 

Ecuația investițiilor este urătoarea: 

	
1

	
1

1
1
1 , ,

	
1
1

 

 
 
 
     (2) 

unde 	este nivelul curent al investiției, care este o medie ponderată a investițiilor 
din trecut și a celor din viitor, , 	 este prețul relativ al capitalului instalat 
(Tobin`s Q) și 	este cursul de schimb intern (prețul bunurilor necomercializabile 
în raport cu prețul bunurilor comercializabile). Întorcându-ne la parametrii ecuației 
investiției (ecuație ce poate fi interpretat ca cererea de investiții),	  este factorul de 
actualizare al gospodăriilor,  este ponderea investițiilor finale în producția de 
tradable,  este pondera finală a bunurilor tradable în coșul de consum. 	 ′′  sunt 
costurile de ajustare ale investiților; conform lui Christiano et al. (2005) costurile de 
ajustare ale investiților sunt modelate ca o funcție de schimbare a investiției în 
scopul de a surprinde răspunsul lent al inputului de capital la diferitele șocuri care 
afectează economia. De asemenea, un termen de perturbații este prezent în această 
ecuație, care poate fi interpretat ca o creștere a eficienței investițiilor după ce 
capitalul a fost instalat. Acest șoc, de asemenea, urmează un proces stocastic de 
ordinul întâi, similar cu șocul preferinței de consum. 

Acumularea de capital este dată de următoarea ecuație:  

1 	 ,  
 
     (3) 

unde 	este capitalul disponibil pentru perioada următoare, care depinde de 
capitalul depreciat din ultima perioadă și de investiția din perioada trecută, care 
este disponibilă pentru procesul de producție în perioada următoare. 
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Ecuația salariului este următoare: 

1
1

1 1
–
1
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     (4) 

unde  este salariul real,  sunt așteptările inflaționiste și  este rata 
marginală de substituție între consum și timpul lucrat. Salariul real este o funcție a 
nivelului așteptat de salarii și cel din ultima perioadă, a inflației așteptate și a 
inflației trecute, precum  și a unei marje peste rata marginală de substituție (oferta 
de muncă se presupune a fi monopolistică). În acest model salariile sunt 
specificate în conformitate cu Erceg et al. (2000):  este parametrul pentru 
indexarea cu inflația din ultima perioadă, 	este probabilitatea Calvo pentru 
resetarea salariului,  este elasticitatea de substituție între diferitele categorii de 
forță de muncă și  este inversul elasticității Frisch. Dacă  este setat la zero, 
salariul real este o marjă constantă peste rata marginală de substituție, de 
asemenea, ajustarea salariului depinde de nivelul de rigiditate al acestuia. Atunci 
când indexarea salariilor este zero 0 , din ecuație dispare inflația trecută. 

 
Deoarece modelul dispune de prețuri rigide, în conformitate cu Calvo (1983), 

prețurile se ajustează lent la nivelul dorit de producători. În model există două 
sectoare care produc bunuri comercializabile și necomercializabile și, prin urmare, 
maximizarea profitului firmelor care stabilesc prețurile dă naștere la două curbe 
Phillips neo-keynesiene: 

, 1 , 1 ,
1 1

1 ,  
 
 
(5) 

, 1 , 1 ,
1 1

1
 

(6) 

unde ,  este inflația în bunurile necomercializabile, care depinde de inflația 
trecută, de inflația așteptată în acest sector și de marja peste costul marginal 
(firmele își desfășoară activitatea în mediu monopolistic). 	 este nivelul de 
indexare a prețurilor, cu inflația trecută și 	este probabilitatea Calvo de resetare 
a prețurilor în sectorul non-tradable. Dacă parametrul de indexare este setat la 
zero, inflația trecută dispare din curba Phillips și, în cazul în care nu există o 
rigiditate a prețurilor, nivelul acestora este o marjă constantă peste costul 
marginal. Curba Phillips din sectorul tradable este similară cu cea din sectorul 
non-tradable. Inflația IPC este compusă din inflația bunurilor non-tradable și din 
inflația bunurilor tradable, fiind agregată utilizând o funcție CES cu ponderea . 

În cele din urmă, modelul este închis cu o regulă simplă de politică monetară: 
	 1 ,       (7) 
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care permite netezirea suplimentară a ratei de dobândă  și țintește abaterea 
inflației de la țintă și a output-ului gap-ului. și  sunt răspunsul băncii centrale 
la abaterea inflație și, respectiv, la abaterea PIB-ului de la nivelul potențial. 

Legăturile cu economia externă sunt date de ecuația internațională de 
partajare a riscului și de ecuația cursului real de schimb. 

 
4.  Procedura de estimare 
 
În această secțiune sunt prezentate procedura de estimare, calibrarea 

modelului, datele folosite în estimare, distribuțiile apriori și rezultatele estimării. 
 
4.1. Estimare bayesiană 
 
Estimarea bayesiană acceptă folosirea unor informații apriori din studii 

anterioare, atât la nivel microeconomic cât și la nivel macroeconomic, pentru 
estimarea parametrilor unui model DSGE. Tehnica bayesiană poate fi rezumată intr-o 
simplă idee: teorema lui Bayes. Elementele care apar în teorema lui Bayes sunt datele 
și modelul, motivate fie de teoria economică, fie de alte tipuri de raționamente. 

 Modelul este compus dintr-un set de parametri  care definesc valorile 
admisibile ale parametrilor care indexează funcția de verosimilitate a modelului – 
există câteva restricții care vin din statistică sau din raționament economic, o 
funcție de verosimilitate, | , care ne arată probabilitatea pe care modelul o 
atribuie fiecărei observații, având în vedere valorile parametrilor și a distribuției 
apriori   care cuprinde informații exogene legate de valorile parametrilor. 

Conform teoremei lui Bayes, distribuția apriori este dată de următoare ecuație: 

|
|

. 
     (8) 

Funcția de verosimilitate este alcătuită din distribuția comună a tuturor 
variabilelor observabile, fiind condiționată de parametrii structurali ai modelului. 
Înainte de evaluarea funcției de verosimilitate, modelul trebuie rezolvat. Un model 
DSGE log-liniarizat poate fi scris intr-o reprezentate „state-space”, unde variabile 
observabilele sunt legate de variabilele din model cu ajutorul ecuației de 
măsurare. În același timp reprezentarea „state-space” oferă și o formă redusă a 
modelului DSGE, legând variabilele curente de leg-urile acestora și de șocurile 
i.i.d. Forma redusă este obținută prin rezolvarea sistemul cu așteptări raționale 
utilizând o metodă potrivită (e.g. Blanchard și Kahn (1980), Sims (2001) etc.). 
Dacă o soluție unică există atunci filtrul Kalman poate fi aplicat pentru calcularea 
logaritmului funcției de verosimilitate. Primul pas este de a maximiza logaritmul 
funcției de verosimilitate condiționată de valorile parametrilor și obținerea unui 
estimator pentru modul distribuție posteriori și a matricei hesiene evaluate la mod 
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(matricea hesiană este un estimator pentru matricea de varianță-covarianță a 
parametrilor); acest pas este realizat folosind un algoritm de optimizare. Apoi, 
distribuția aposteriori este simulată folosind algoritmul Random Walk Metropolis 
(RWM). Ideea din spatele algoritmului este de a crea un lanț Markov care 
reprezintă o secvență posibilă de estimatori pentru parametri, în așa fel încât 
întregul domeniu al parametrilor este explorat(5). 

Pentru estimarea modelului DSGE am utilizat modelul Dynare(6), care 
estimează modelul folosind metodologia descrisă mai sus. Maximizarea funcției 
de verosimilitate a fost realizată cu algoritmul lui Sims (csminwel); acest algoritm 
folosește o linie de căutare ce perturbă aleatoriu direcția de căutare dacă întâlnește 
o pantă cauzată de inexistența sau de neunicitatea unei soluții a sistemului cu 
așteptări raționale. Distribuția posteriori o fost aproximată utilizând algoritmul 
Metropolis-Hastings. Estimările raportate au fost obținute prin aplicarea a cinci 
lanțuri Markov cu 100,000 de replicări pentru fiecare lanț. 

 
4.2. Datele, calibrarea și distribuțiile apriori 
 
Modelul este estimat folosind paisprezece variabile macroeconomice, șapte 

pentru fiecare țară, și anume: PIB-ul real, consumul real al gospodăriilor, 
investiția reală, salariul real, rata inflației, rata de schimb intern(7) și rata de 
dobândă nominală. Variabilele pentru zona euro (EA 17) au fost luate de pe  
site-ul Băncii Centrale Europene, iar pentru economia României de pe site-ul 
Institutului Național de Statistică, excepțiile sunt: rata inflației (IAPC) și ratele de 
schimb intern, pentru ambele economii au fost luate de pe site-ul Eurostat; rata 
nominală a dobânzii (ROBOR 3M) a fost luată de pe site-ul Băncii Naționale a 
României, iar pentru zona euro de pe site-ul Euribor. Deoarece modelul este unul 
pe termen scurt, toate datele sunt în diferență de logaritm și fără trend. Toate 
variabilele sunt ajustate sezonier, cu excepția seriilor ratelor de dobândă. După 
ajustare, lungimea seriilor de date este de 49 observații, din 2000 T2 – 2012 T2. 

Așa cum se procedează în literatura de specialitate, o parte din parametri 
sunt calibrați, acest lucru este realizat deoarece acești parametri sunt slab 
identificați în date și datorită numărului redus de observații. Factorul de discount 

 este calibrat la valoarea de 0,99 pentru ambele economii, valoare ce corespunde 
unei rate reale de dobândă de 4% pe an. Elasticitatea substituție dintre diferitele 
tipuri de muncă, , este calibrată la valoare de 11, semnificând o marjă de 10% 
peste rata marginală de substituție; se presupune că sindicatele din România pot 
obține o creștere de 10% a salariului. Elasticitatea capitalului pentru economia 
României a fost calibrat la valoare de η = 0,33, iar pentru zona euro la valoare de 
η = 0,30. Deprecierea capitalului pentru ambele economii a fost setată la valoare 
de τ = 0,025, ce reprezintă o rată anuală de depreciere de 10%. 



Aderarea României la zona euro – o simulare utilizând un simplu model DSGE 
	

19
	

19

Parametrul ce reprezintă ponderea PIB-ului din România în ponderea  
PIB-ului din zone euro (EA 17), n, a fost calibrat la valoarea de 0,0108, în 
concordanță cu ponderea PIB-ului din Romania în PIB-ul zonei euro, în medie pe 
toate observațiile. Ponderea consumului final din bunuri tradable, pentru 
economia României  și pentru zona euro	 ∗ , a fost setat la valoare de 0,6, 
respectiv 0,52; această valoare reprezintă ponderea serviciilor și a bunurilor 
energetice în coșul IPC. Ponderea investiției finale în bunurile tradable, pentru 
economia României  și pentru zona euro  ∗, a fost calibrată la valoarea de 0,57, 
respectiv 0,48, ce corespunde ponderii investiției în afară de sectorul construcțiilor 
în investițiile totale, din 2000T1 până în 2012T2. Ponderea bunurilor tradable în 
coșul de cumpărături a fost calculată utilizând schimburile comerciale între cele 
două economii, iar valoarea pentru România a fost calibrată la valoare de α = 0,58, 
iar pentru zona euro la valoare de α* = 0,01. Restul parametrilor sunt calculați pe 
baza relațiilor de steady state ale modelului sau pe baza ponderilor pe termen lung 
prezente în date; spre exemplu, ponderea consumului privat în PIB pentru 
economia României a fost calibrată la valoare de 0,7442, ce corespunde mediei 
consumului privat în PIB de-a lungul seriei de date. Restul parametrilor calibrați 
sunt prezentați în tabelul 1. 

Tabelul 1  
 Parametri calibrați 

Parametri Valoare 
Factorul de discount (România) – β 0.99 
Factorul de discount (Zona Euro)- β∗ 0.99 
Elasticitatea substituției dintre diferitele tipuri de muncă * (România)  - ϕ  11 

Elasticitatea substituției dintre diferitele tipuri de muncă * (Zona Euro)- ϕ∗  11 
Elasticitatea inputului de capital (România)  - η 0.33 
Elasticitatea inputului de capital (Zona Euro)– η* 0.30 
Rata deprecierii capitalului** (România)  - τ 0.025 
Rata deprecierii capitalului ** (Zona Euro) – τ* 0.025 
Ponderea consumului final de tradable (România)  - γ  0.60 
Ponderea consumului final de tradable (Zona Euro)- γ∗  0.52 
Ponderea investiției tradable (România)  - γ  0.57 
Ponderea investiției tradable (Zona Euro)- γ∗ 0.48 
Ponderea consumului intermediar de tradable (România) – α 0.58 
Ponderea consumului intermediar de tradable (Zona Euro)- (1-α*) 0.01 
Ponderea PIB-ului românesc în PIB-ul zonei euro 0.0108 
Ponderea consumului privat in PIB (România) 0.7442 
Ponderea consumului privat in PIB (Zona Euro) 0.5708 
Ponderea investițiilor în PIB (România) 0.2490 
Ponderea investițiilor în PIB (Zona Euro) 0.2074 
Ponderea consumului guvernamental în PIB (România) 0.0889 
Ponderea consumului guvernamental în PIB (Zona Euro) 0.2068 

* o marjă a salariilor de 10%. 
**depreciere pe trimestru (10% pe an). 

  



Mădălin Viziniuc 
	
20 

Referitor la distribuțiile apriori, acestea au fost stabilite, în principal, așa 
cum se procedează în literatura de specialitate.(8) Distribuțiile apriori au fost alese 
în conformitate cu restricțiile impuse de teoria economică asupra spațiului 
parametrilor. Pentru parametrii restricționați între 0 și 1, distribuția beta a fost 
aleasă, acest grup este format din: obișnuința de consum cu media 0,5 și deviația 
standard de 0,1, parametrii Calvo cu media 0,7 și deviația standard de 0,1, 
parametri de indexare cu media 0,5 și deviația standard de 0,1. De asemenea, 
distribuția beta a fost aleasă și pentru distribuția parametrilor autoregresivi ai 
șocurilor structurale, cu media 0,7 și deviația standard de 0,1. În legătură cu 
deviația standard a șocurilor structurale, se presupune că șocurile care afectează 
economia României sunt de trei ori mai volatile decât cele care afectează zona 
euro, prin urmare, media distribuției apriori a fost stabilită în acest sens. În final, 
având în vedere slaba corelare a șocurilor structurale ce afectează ambele 
economii, media distribuției a fost setată  la zero. Întreaga listă a distribuțiilor 
apriori pentru parametri este reprezentată în primele coloane ale tabelului 2, iar 
pentru șocurile structurale în primele coloane ale tabelului 3. Valorile finale ale 
mediilor și deviațiilor standard ale distribuțiilor apriori au fost alese după câteva 
optimizări ale logaritmului funcției de verosimilitate, iar alegerea a fost bazată pe 
estimatorul valori funcției de verosimilitate și pe baza graficelor de diagnostic. 

 
4.3. Rezultate estimării 
 
Rezultatele estimării sunt prezentate în tabelul 2 pentru parametri și în tabelul 3 

pentru șocurile structurale. Deoarece am folosit un model DSGE ce leagă două țări, 
valorile parametrilor structurali ai ambelor țări sunt disponibili, prin urmare, vom 
încerca să comparăm aceste două economii din prisma valorii acestora. De asemenea, 
pentru economia României nu sunt lucrări în care modele DSGE sunt estimate, prin 
urmare, nu putem compara rezultatele noastre cu ale altora; vom încerca să validăm 
rezultatele obținute folosind raționamentul economic. 

Tabelul 2 
Distribuțiile parametrilor 

Parametru Distribuția apriori Distribuția aposteriori 
tipul media dev.std. media 5% 95% 

Preferințe   
Obișnuința în consum(România) h beta 0,5 0,1 0,1439 0,0915 0,1948 
Obișnuința în consum (Zona Euro) h* beta 0,5 0,1 0,4205 0,2916 0,5480 
Elasticitatea inversă a consumului (România) σ normală 2 0,2 1,8638 1,5619 2,1484 
Elasticitatea inversă a consumului (Zona 
Euro) 

σ* normală 2 0,2 2,4352 2,0899 2,7517 

Elasticitatea inversă Frisch (România) φ normală 2 0,2 1,9751 1,6533 2,2974 
Elasticitatea inversă Frisch (Zona Euro) φ* normală 2 0,2 1,9647 1,6517 2,2912 
Costurile de ajustare   
Costurile de ajustare ale capitalului 
(România) 

S” normală 4 1,5 2,8400 0,9252 4,7470 
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Parametru Distribuția apriori Distribuția aposteriori 
tipul media dev.std. media 5% 95% 

Costurile de ajustare ale capitalului (Zona 
Euro) 

S”* normală 4 1,5 1,9477 0,6074 3,2884 

Ajustarea prețurilor și a salariilor   
Calvo – salarii (România)  beta 0,7 0,1 0,6197 0,5088 0,7295 
Calvo – salarii (Zona Euro) ∗  beta 0,7 0,1 0,6652 0,5667 0,7659 
Indexarea salariilor (România)  beta 0,5 0,1 0,4431 0,2741 0,6081 
Indexarea salariilor (Zona Euro) ∗  beta 0,5 0,1 0,4358 0,2831 0,5886 
Calvo – non-tradable (România)  beta 0,7 0,1 0,5231 0,4339 0,6120 
Calvo – non-tradable (Zona Euro) ∗  beta 0,7 0,1 0,7957 0,7429 0,8471 
Indexarea non-tradable (România)  beta 0,5 0,1 0,4599 0,2903 0,6269 
Indexarea non-tradable (Zona Euro) ∗  beta 0,5 0,1 0,4083 0,2461 0,5619 
Calvo – exporturi (România)  beta 0,7 0,1 0,3389 0,2320 0,4432 
Calvo – exporturi (Zona Euro) ∗  beta 0,7 0,1 0,6292 0,5069 0,7480 
Indexarea tradable (România) beta 0,5 0,1 0,3821 0,2226 0,5396 
Indexarea tradable ((Zona Euro) ∗  beta 0,5 0,1 0,3252 0,1757 0,4669 
Politica monetară   
Netezirea ratei de dobândă (România) ρ beta 0,7 0,1 0,5262 0,4222 0,6372 
Netezirea ratei de dobândă (Zona Euro) ρ* beta 0,7 0,1 0,6811 0,5764 0,7919 
Răspunsul la deviația inflației (România)  gamma 1,5 0,1 1,5489 1,3920 1,7110 
Răspunsul la deviația inflației (Zona Euro) ∗  gamma 1,5 0,1 1,4813 1,3140 1,6434 
Răspunsul la deviația PIB-ului (România)  gamma 0,5 0,1 0,5929 0,4480 0,7524 
Răspunsul la deviația PIB-ului (Zona Euro) ∗  gamma 0,5 0,1 0,5934 0,4168 0,7697 

  
Vom începe cu parametrii privind preferințele consumatorilor, observând o 

diferență în ceea ce privește obiceiul de consum, 0.14 pentru economia 
românească, respectiv 0,42 pentru zona euro. Acest parametru reflectă modul în 
care gospodăriile își reglează consumul ca răspuns la șocurile care lovesc 
economia, o valoare mică se referă la o ajustare mai rapidă a nivelului de consum 
al gospodăriilor. Valoare mai mică pentru economia românească poate fi atribuită 
faptului că România este o piață emergentă și este supusă unei volatilități mai 
mari a producției. De asemenea, după ce am luat în considerare ultimele date ale 
zonei euro, parametrul ce reflectă obiceiul de consum este mai mic, estimările 
înainte de criză arătau o valoare pentru acest parametru în jurul cifrei de 0,7 
(Smets, Wouters 2007). În ceea ce privește inversul elasticității intertemporale a 
consumului, care poate fi interpretat și ca un parametru de risc relativ (CRRA), 
acesta măsoară reacția ratei de creștere a consumului la rata reală a dobânzii, dacă 
rata reală a dobânzii crește consumul viitor poate crește datorită economisiri. Dacă 
rata reală a dobânzii crește cu 1%, consumul viitor va crește cu 0,53% pentru 
economia românească și cu 0,41% pentru zona euro. O valoare mai mare a 
elasticității inverse a consumului înseamnă și un nivel mai ridicat de aversiune 
față de risc: astfel gospodăriile din zona euro au o aversiune față de risc mai mare 
decât cele din România. Valoarea elasticității inverse a ofertei de muncă este 
aceeași pentru ambele economii, această elasticitate măsoară modificarea orelor 
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lucrate ca urmare a modificări salariului real; valorile pentru ambele economii 
sunt în jurul cifrei de 0,5. 

Acum, referitor la costurile de ajustare ale capitalului, valorile estimate 
pentru România sunt mai mari decât cele pentru zona euro, 2,84, respectiv 1,94. 
Costurile de ajustare ale capitalui reprezintă un mecanism important în modelele 
DSGE, pentru că ne ajută să surprindem ajustarea lentă a capitalului după o 
perturbare în economie. O valoare mai mare a acestui parametru reprezintă o rată 
mai mică de ajustare; astfel, în România, după o perturbare negativă a economiei, 
intrările de capital se întorc mai lent spre echilibru decât cele din zona euro, acest 
lucru are sens, deoarece economia românească este mai puțin „tehnologică”, decât 
zona euro. 

De asemenea, modelul prezintă fricțiuni cum ar fi prețuri și salarii rigide, în 
conformitate cu Calvo (1983). O gospodărie (oferta de muncă este organizată în 
sindicate) sau o firmă primesc permisiunea de a reseta salariile sau prețurile cu 
probabilitatea (1-θ), și sunt alese același niveluri ale prețurilor sau a salariilor. 
Acei agenți care nu primesc permisiunea de a ajusta salariile sau prețurile le  
stabilesc prin indexarea acestora cu inflația trecută. Durata dintre ajustări este dată 
de următoarea formulă: (1)/((1-θ)). Diferența dintre România și zona euro în ceea 
ce privește durata unui contract de salariu este foarte mică, aproximativ o lună, în 
general, durata dintre ajustările salariale pentru economia românească este în jurul 
valorii de două trimestre și două luni, iar pentru zona euro este de aproximativ trei 
trimestre. Această diferență este atât de mică încât să putem considera că durata 
unui contract de salariu în ambele economii este aceeași, de asemenea, parametrii 
de indexare cu inflația trecută sunt aceiași, în jurul valorii de 0,44. Revenind la 
ajustarea prețurilor, aici putem observa unele diferențe, de exemplu, prețurile în 
sectorul non-tradable din România se ajustează la fiecare două trimestre, în 
contrast cu perioada de cinci trimestre între ajustările prețurilor din zona euro. 
Diferențele continuă și în sectorul tradable, unde durata dintre ajustările prețurilor 
pentru producătorii români este în jurul valorii de un trimestru și jumătate, iar 
pentru zona euro este în jurul valorii de două trimestre și jumătate. Parametrii de 
indexare pentru economia românească sunt mai mari decât cei din zona euro, 
lucru ce este în conformitate cu realitatea economică; România a avut o lungă 
perioadă de inflație ridicată. Ajustările rapide din sectorul tradable pot fi atribuite 
cursului de schimb; după cum știm, cursul de schimb este volatil și afectează atât 
nivelul prețurilor bunurilor exportate, cât și al celor importate. De asemenea, o 
rată de ajustare ridicată a prețurilor înseamnă că producătorii pot obține mai rapid 
marja dorită peste costul marginal. 

Uitându-ne la estimările parametrilor de politică monetară, observăm că 
aceștia sunt aproximativ la fel, o diferență mai mare poate fi observată la valoarea 
parametrilor de netezire a ratelor de dobândă, valoarea pentru economia 
românească fiind mai mică decât cea pentru zona euro, 0,52, respectiv 0,68; acest 
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parametru reflectă importanța acordată inflației trecute de banca centrală. Luând 
în considerare procesul de dezinflație care a avut loc în România, este normal ca 
ajustările ratelor de dobânda să fie mai rapide decât cele din zona euro. 

În tabelul 3 sunt prezentate estimările pentru șocurile structurale. La 
stabilirea distribuțiilor apriori am făcut ipoteza că șocurile care lovesc economia 
românească sunt de trei ori mai volatile decât cele care afectează zona euro. 

 
Tabelul 3 

Distribuția șocurilor strcturale 
Șocurile structurale Distribuția apriori Distribuția aposteriori 

tipul media d.s. media 5% 95% 
Coeficienții autoregresivi   
Productivitatea în tradable (România) beta 0,7 0,1 0,3941 0,2219 0,5546 
Productivitatea în tradable (Zona euro) beta 0,7 0,1 0,3642 0,2061 0,5163 
Productivitatea în non-tradable (România) beta 0,7 0,1 0,3185 0,1893 0,4358 
Productivitatea în non-tradable (Zona 
euro) 

beta 0,7 0,1 0,3844 0,2332 0,5374 

Preferința de consum (România) beta 0,7 0,1 0,5009 0,3437 0,6713 
Preferința de consum (Zona euro) beta 0,7 0,1 0,5981 0,4086 0,7795 
Preferința pentru muncă (România) beta 0,7 0,1 0,3274 0,2028 0,4494 
Preferința pentru muncă (Zona euro) beta 0,7 0,1 0,2949 0,1814 0,4052 
Consumul guvernamental (România) beta 0,7 0,1 0,3749 0,2301 0,5142 
Consumul guvernamental (Zona euro) beta 0,7 0,1 0,5082 0,3418 0,6691 
Eficiența investiției (România) beta 0,7 0,1 0,3799 0,2520 0,4961 
Eficiența investiției (Zona euro) beta 0,7 0,1 0,3899 0,2564 0,5305 
Deviația standard   
Productivitatea în tradable (România) inv. gamma 0,3 inf. 0,1133 0,0750 0,1503 
Productivitatea în tradable (Zona euro) inv. gamma 0,1 inf. 0,0856 0,0376 0,1305 
Productivitatea în non-tradable (România) inv. gamma 0,3 inf. 0,1036 0,0703 0,1356 
Productivitatea în non-tradable (Zona 
euro) 

inv. gamma 0,1 inf. 0,0359 0,0212 0,0494 

Preferința de consum (România) inv. gamma 0,3 inf. 0,0915 0,0694 0,1139 
Preferința de consum (Zona euro) inv. gamma 0,1 inf. 0,0171 0,0139 0,0203 
Preferința pentru muncă (România) inv. gamma 3 inf. 3,2343 1,2186 5,3300 
Preferința pentru muncă (Zona euro) inv. gamma 1 inf. 1,0133 0,3849 1,6477 
Consumul guvernamental (România) inv. gamma 0,3 inf. 0,2734 0,2150 0,3305 
Consumul guvernamental (Zona euro) inv. gamma 0,1 inf. 0,0388 0,0317 0,0451 
Eficiența investiției (România) inv. gamma 0,3 inf. 0,7118 0,2658 1,1242 
Eficiența investiției (Zona euro) inv. gamma 0,1 inf. 0,0528 0,0220 0,0834 
Șocul de politică monetară (Romania) inv. gamma 0,1 inf. 0,0154 0,0129 0,0180 
Șocul de politică monetară (Zona euro) inv. gamma 0,03 inf. 0,0047 0,0039 0,0054 
Corelarea șocurilor (România și Zona euro)   
Productivitatea în tradable normală 0 0,04 0,0088 -0,0571 0,0716 
Productivitatea în non-tradable normală 0 0,04 -0,0049 -0,0675 0,0610 
Preferința de consum normală 0 0,04 0,0161 -0,0520 0,0816 
Preferința pentru muncă normală 0 0,04 -0,0235 -0,0866 0,0404 
Consumul guvernamental normală 0 0,04 0,0295 -0,0322 0,0945 
Eficiența investiției normală 0 0,04 0,0269 -0,0395 0,0891 
Politica monetară  normală 0 0,04 0,0249 -0,0418 0,0906 
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Nivelul de persistență al șocurilor structurale (coeficienții autoregresivi) este 
aproximativ același pentru ambele economii, cu o persistență ușor mai mare 
pentru zona euro. De asemenea, estimările arată că șocurile care afectează 
economia românească sunt de trei ori mai volatile; acest rezultat este concludent 
deoarece se observă o diferență între distribuțiile apriori și distribuțiile aposteriori. 
Așa cum era de așteptat, corelarea șocurilor structurale între aceste două economii 
este foarte scăzută. 

 
5. O simulare – aderarea României la zona euro 
 
Pentru acest exercițiu vom folosi estimările din secțiunea anterioară și 

calibrăm modelul DSGE. Pentru a simula aderarea România la zona euro am 
renunțat la regula internă de politică monetară în favoarea celei a BCE și a 
ecuației cursului de schimb. Presupunem că după aderarea la zona euro economia 
românească a ajuns la echilibru(9) și vom studia efectele provenite de la un șoc 
asimetric generat intern. În acest scop, vom folosi funcțiile de răspuns la impuls și 
vom compara  dinamica variabilelor macroeconomice în ambele scenarii. Acum, 
câteva note metodologice: (i) economia este studiată în ipoteza de ceteris paribus, 
ceea ce înseamnă că efectul unui singur șoc poate fi studiat, (ii) se presupune că 
zona euro nu este afectă de nicio turbulență și rămâne pe traiectoria naturală de 
creștere economică; (iii) sistemul este perturbat cu varianța șocurilor structurale, 
(iv) rezultatele sunt raportate în abaterea procentuală de la trend și (v) ratele de 
creștere ale variabilelor economice sunt exprimate de la trimestru la trimestru 
(baza în lanț). 

În figura 1 este prezentată ajustarea care are loc după un șoc pozitiv asupra 
preferinței de consum a populației ceea ce înseamnă, practic, o creștere a nivelului 
actual de consum. 

În cazul în care România nu este parte a Uniunii Economice și Monetare 
(UEM), o creștere a nivelului de consum conduce la creșterea producției însă 
reduce nivelul de investiții – pe partea cererii, pe partea ofertei, inputul de forță de 
muncă crește. Deoarece inputul de forța de muncă a crescut, costul marginal 
crește rezultând într-o creștere a ratei inflației, care este compensată de banca 
centrală cu o rată de dobândă mai mare. Putem observa unele efecte adverse 
atunci când România renunță la politica monetară autonomă, în principal pentru 
că un șoc pozitiv de consum nu ridică nivelului producție în România. În cazul 
unei uniuni monetare, costurile de tranzacție sunt absente și, prin urmare, 
gospodăriile înclină să consume bunuri străine, rezultând într-o scădere a PIB-ului 
românesc, o scădere și mai mare a investiției și o scădere a inputului de capital. 
Salariul real tinde să crească din cauza scăderi ușoare a inputului de forță de 
muncă. Deoarece producția a scăzut, exporturile scad, însă importurile cresc 
pentru a satisface nevoile de consum ale populației. Din acest grafic se poate 
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concluziona că economia românească nu este suficient de competitivă în 
comparație cu zona euro. 

 

 
Figura 1. Șocul în preferința de consum 

 
 

 
Figura 2. Șocul în eficiența investiției 

 
În figura 2 sunt reprezentate grafic ajustările după un șoc asupra eficienței 

investițiilor. În cazul în care România nu este parte a UEM, după acest șoc, 
investițiile și producția cresc, în principal datorită creșterii eficienței capitalului. 
La început, consumul scade, deoarece fondurile sunt deturnate spre investiții, dar 
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mai târziu începe să crească. În scopul de a satisface cererea, producătorii 
furnizează mai multe bunuri rezultând într-o creștere a inputurilor de capital și de 
muncă și într-o creștere a salariilor reale datorită creșterii productivității. De 
asemenea, un efect pozitiv al productivității crescute îl reprezintă o inflație mai 
mică. Sub UEM, PIB-ul românesc este mult mai mare, în principal din cauza 
creșterii exporturilor; într-o uniune monetară costurile de tranzacție sunt mai mici 
(în acest caz fluctuațiile cursului de schimb). De asemenea, gospodăriile dispun de 
fonduri disponibile pentru a mări consumul deoarece firmele produc mai mult și 
cresc dividendele pentru gospodării (gospodăriile dețin toate firmele din 
economie). În economie sunt disponibile mărfurile importate, care în prima 
perioadă sunt mai bune decât cele interne, dar atunci când este disponibil capitalul 
mai eficient pentru producție firmele domestice devin mai productive, rezultând 
într-o creștere a exporturilor. De asemenea, pentru că BCE nu răspunde la 
problemele individuale ale membrilor, inflația crește și se reduce foarte greu. 
Dacă luăm în considerare faptul că pentru agenții din economie volatilitatea 
principalelor variabile macroeconomice aduce pierdere socială, în cazul în care 
România este în zona euro, producția este mai ridicată, dar și inflația este mai 
mare; în contrast este situația în care România se află în afara UEM, PIB-ul real 
fiind, de asemenea, mai mare, dar fără o rată de inflației mai ridicată. 

În figura 3 sunt reprezentate efectele unui șoc pozitiv a ofertei forței de muncă 
(populația lucrează mai puțin), care se traduce în primul caz (N-UEM), într-o 
reducere a producției, a consumului și a investițiilor. Deoarece salariile reale cresc, 
costul marginal crește, rezultând într-o inflație mai ridicată. Banca centrală răspunde 
prin creșterea ratei dobânzii pentru a compensa creșterea inflației. 

 

 
Figura 3. Șocul ofertei forței de muncă 
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În cazul în care România este membru al UEM, inputul de forță de muncă 
scade mai mult, rezultând într-o reducere mai mare a PIB-ului, o reducere și mai 
importantă a investițiilor și a inputurilor de capital; deoarece firmele domestice 
produc mai puține bunuri exporturile scad. Inputul de forță de muncă scade mai 
mult decât în scenariul alternativ, ceea ce se traduce într-o creștere a salariului real 
și, prin urmare, populația care lucrează este capabilă să compenseze scăderea 
consumului. În cazul unui șoc asupra ofertei de muncă, în cazul în care 
instrumentele politicii monetare nu sunt disponibile, efectele acestui șoc advers 
sunt importante, PIB-ul scade cu aproape 4%. 

În cazul unei înăspriri a politicii monetare, reprezentate în figura 4, reacția 
variabilelor economice este standard. Așa cum am observat din secțiunea 
anterioară, Banca Națională a României țintește inflația mai agresiv (setează o rată 
nominală a dobânzii mai ridicată) decât Banca Centrală Europeană, având un 
impact mai mare asupra variabilelor macroeconomice. 

 

 
 

Figura 4. Șoc de tehnologie în sectorul non-tradable 
 
În ultimele două figuri sunt reprezentate efectele unui șoc de tehnologie în 

producția de non-tradable figura 5, și efectele unui șoc de tehnologie în sectorul 
tradable, figura 6. O creștere a eficienței în sectorul non-tradable are un efect 
pozitiv deoarece PIB-ul crește. Deoarece creșterea consumului este moderată 
gospodăriile dispun de fonduri disponibile pentru investiții și, prin urmare, rata 
investiților crește. Efectul pozitiv al acestui șoc continuă cu o scădere a inflației 
din cauza productivității muncii mai ridicate. 
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Figura 5. Șocul de tehnologie în sectorul tradable 
 
Când România este în UEM, acest șoc creează o volatilitate mai mare a 

principalelor variabile macroeconomice, se observă o volatilitate mai mare a 
producției, a inflației, a consumului și a nivelului investițiilor. De asemenea, în 
prima perioadă creșterea PIB-ului este susținută de exporturi mai mari, dar atunci 
când impactul tranzitoriu al acestui șoc de tehnologie dispare producția scade și 
revine foarte încet la echilibru. Acum, trecând la sectorul tradable, acest sector 
colectează principalele beneficii ale aderării la uniunea o monetară. În cazul unui 
șoc de tehnologie în sectorul tradable (creșterea temporară a eficienței), atunci 
când România este membră a UEM, PIB-ul crește cu mai mult de un punct 
procentual decât în celălalt scenariu, de asemenea, creșterea mai mare a PIB-ului 
atenuează scăderea investițiilor rezultată din nivelul de consum mai ridicat. 
Nivelul crescut al PIB-ului nu vine cu efecte adverse, cum ar fi creșterea inflației, 
deoarece creșterea salariilor este sustenabilă; rata de creștere a salariilor este 
susținută de creșterea productivității. 
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Figura 6. Efectele unei tehnologii de șoc în producția tradable 

 
6. Concluzii și direcții viitoare de cercetare 
 
În această lucrare am încercat să analizăm impactul șocurilor generate 

intern, în cazul în care România este membră a Uniunii Economice și Monetare și 
să comparăm rezultatele cu cazul în care instrumentele de politică monetară sunt 
disponibile pentru stabilizarea economiei; în acest scop, am folosit un model 
DSGE, care leagă România la zona euro. În primul rând am încercat să analizăm 
gradul de eterogenitate între aceste două economii și am observat că există câteva 
diferențe structurale, cum ar fi: obiceiul de consum, parametrul CRRA, costurile 
de ajustare ale capitalului și probabilitățile Calvo; aceste diferențe provin din 
faptul că România este o țară în curs de dezvoltare cu binecunoscute perioade de 
inflație ridicată. 

Întorcându-ne la simulare, numai în cazul unei eficiențe crescute în sectorul 
tradable se observă unele beneficii importante fără dezavantaje, PIB-ul crește fără 
o creștere a inflației. Un fapt important este că fără instrumentele de politică 
monetară (de exemplu, rata nominală a dobânzii și cursul de schimb), economia 
este în imposibilitatea de a se stabiliza ca în cazul în care aceste instrumente sunt 
disponibile; canalul competitivități nu este în măsură să stabilizeze economia intr-
un timp scurt și orice volatilitate ridicată a inflației și a PIB-ului creează pierderi 
în termeni de bunăstare a populației. De exemplu, în cazul în care România este 
membră a zonei euro, după un șoc pozitiv al ofertei forței de muncă PIB-ul scade 
cu aproape patru procente și recuperarea durează de două ori mai mult decât în 
scenariul alternativ; de asemenea, un șoc pozitiv de tehnologie în producția non-
tradable creează o volatilitate mai mare a producției, a consumului și a 
investițiilor atunci când România este membră a UEM. 
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Pentru că am folosit un mic model DSGE fără piețe financiare, nu putem 
studia impactul unei reduceri a primei de risc; această analiză se poate realiza cu 
un model DSGE mai complex, care să ia în considerare piețele financiare. De 
asemenea, politica fiscală este modelată într-un mod simplist; refacerea acestui 
exercițiu pentru a studia modul în care politica fiscală afectează economia într-o 
uniune monetară va fi interesant din punct de vedere academic. În cele din urmă, 
pentru o mai bună înțelegere a costurilor asociate aderării la zona euro trebuie să 
calculăm o funcție a pierderii sociale, unde putem lua în considerare toate 
schimbările care se petrec în economie. 

 
 
Note 
	
(1) Un  raport detaliat despre costurile și beneficiile asociate aderării la zona euro pentru economia 

Poloniei poate fi văzut la: http://nbp.pl/en/publikacje/e_a/euro_adoptation.pdf. 
(2) Vezi Lane (2001), Gali și Monaccelli (2005), Lubik and Schorfheide (2005). 
(3) Pentru o structură mai detaliată a ecuațiilor modelului vezi lucrarea lui Kolasa (2009). 
(4) Ecuațiile sunt în formă log-liniară.	
(5) Pentru o discuție detaliată în legătură cu estimarea Bayesiană a modelelor DSGE vezi An și 

Schorfheide 2007, Villaverde (2009). 
(6) Pentru mai multe informații, vizitați http://www.dynare.org/. 
(7) Prețul bunurilor non-tradable raportat la prețul bunurilor tradable este bazat pe coșul IAPC, 

prețul serviciilor și al energiei sunt tratate ca non-tradable. 
(8) Vezi Semts and Wouters (2002), Adolfson et al. (2007), Christoffel et al. (2008). 
(9) Imediat după aderare, este larg acceptat în literatura de specialitate, care va fi o perioadă de 

inflație ridicată. Noi nu încercăm să studiem primele efecte ale intrării în zona euro; vom 
încerca mai degrabă să studiem modul în care economia se va întoarce la echilibru în cadrul 
UEM după un șoc generat intern, în cazul în care instrumentele de politica monetară nu sunt 
disponibile. 
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