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Comisia Naţională de Prognoză (CNP) implementează în calitate de Beneficiar proiectul
„Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale, de evaluare şi formulare de politici
macroeconomice în domeniul convergenţei economice cu UE a Comisiei Naţionale de
Prognoză”, cod SMIS 27153, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1, Domeniul
major de intervenţie 1.1: „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politicoadministrativ”.
Proiectul prevede elaborarea de studii, ca suport, pe de o parte, pentru elaborarea
scenariilor de prognoză pe termen mediu şi lung, iar pe de altă parte, pentru elaborarea
scenariilor aferente măsurilor/politicilor economice crescând astfel capacitatea CNP de a
contribui la procesul de formulare de politici al administraţiei publice din România.
În data de 13 decembrie 2012, începând cu ora 9.00am, va avea loc Conferinţa de lansare
a studiului “Rata de schimb de echilibru şi factorii săi – cazul României”, coordonator Lucian
Anghel şi a studiului „Creşterea contribuţiei comerţului exterior la realizarea convergenţei
reale”, coordonator Lucian Liviu Albu.
Conferinţa se va desfăşura la Hotel Novotel Bucureşti, Sala Paris Gauche.
Studiul „Rata de schimb de echilibru şi factorii săi – cazul României”
Studiul a analizat factorii determinanţi pe termen mediu ai cursului de schimb al leului având
în vedere viitoarea participare a României la Mecanismul Ratelor de Schimb II şi, în final,
aderarea la zona euro.
În cadrul studiului este prezentat modul de stabilire a parităţii centrale şi experienţa
participării la MRS II în cazul unui număr de state membre care au aderat la zona euro după
anul 2000. Pentru aceste state, s-au analizat atât evoluţia cursului de schimb faţă de euro în
timpul participării la MRS II, cât şi evoluţia competitivităţii şi a convergenţei nominale şi reale
după aderarea la MRS II. Pornind de la aceste exemple concrete, sunt explicate avantajele
şi dezavantajele stabilirii parităţii centrale peste/la/sub valoarea cursului de schimb de pe
piaţă în momentul aderării la MRS II şi sunt subliniate problemele care pot apărea în cazul
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alegerii unei parităţi centrale care nu este compatibilă cu valoarea de echilibru a cursului de
schimb.
Totodată, în cadrul studiului se analizează şi competitivitatea economiei româneşti cu accent
pe competitivitatea prin preţ, întrucât aderarea la zona euro implică renunţarea la
independenţa politicii de curs de schimb, cu impact asupra competitivităţii prin preţ.
Pentru estimarea cursului de echilibru al leului s-au ales modelele BEER (Behavioural
Equilibrium Exchange Rate) şi FEER (Fundamental Equilibrium Exchange Rate) care din
punct de vedere teoretic pot fi adaptate pentru a cuprinde o gamă largă de alte modele.
Studiul cuprinde şi câteva consideraţii privind momentul aderării României la zona euro,
evidenţiind în acelaşi timp o serie de aspecte de care România trebuie să ţină cont în
procesul de aderare la Uniunea Monetară.
Studiul „Creşterea contribuţiei comerţului exterior la realizarea convergenţei reale”
Studiul răspunde complexităţii crescânde în perioada actuală a problemelor legate de
impactul comerţului exterior asupra convergenţei în Uniunea Europeană, în general, şi în
cazul României, în special, şi provocărilor generate de dinamica economiei mondiale,
adesea, tot mai greu de prevăzut şi deci de cuantificat.
Studiul cuprinde o analiză a creşterii gradului de deschidere a economiei, în condiţiile
extinderii efectelor globalizării, dar şi ale necesităţii adâncirii integrării economiei româneşti în
UE şi totodată, analizează impactul înăspririi competiţiei pe pieţele internaţionale, inclusiv pe
cele europene, în condiţiile prelungirii crizei economice actuale cu mult peste durata estimată
iniţial.
Studiul abordează şi necesitatea creşterii nivelului competitivităţii economice, în general, şi a
celei la export a produselor româneşti, în particular, în contextul şi în spiritul celor cuprinse în
Strategiei Europa 2020. Un alt aspect prezentat în cadrul studiului îl reprezintă valorificarea
superioară prin intermediul relaţiilor comerciale externe a potenţialului de resurse interne, a
forţei de muncă, în special, prin creşterea ponderii la export a ramurilor cu un nivel specific
ridicat al valorii adăugate.
O formă de analiză a convergenţei este realizată prin măsurarea coeficienţilor de corelaţie
pentru fiecare dintre ritmurile variabilelor macroeconomice considerate relevante pentru
studierea similarităţii performanţelor economice, respectiv PIB-ul, cheltuielile cu consumul,
cererea internă, pe de-o parte şi exporturile şi importurile pe de altă parte.
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