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Abstract. This paper evaluates the trade-off between output volatility and the variability of the infla-
tion rate around its target (Romanian case). The optimal choice for National Bank of Romania (NBR), in
our opinion, is the flexible inflation targeting. For this purpose, NBR must explain the loss function and
the optimal monetary policy rule. We then argued that this Romanian authority – NBR – can substan-
tially improve its credibility under inflation targeting policy regime by becoming more accountable and
transparent. Is the direct inflation targeting the best choice for the monetary policy regime in Romanian
economy?
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Cele mai multe dintre politicile macroeconomice
promovate în România (ca de altfel în toate þãrile în
tranziþie) diferã de politicile promovate de decidenþii din
þãrile dezvoltate. Aceasta datoritã naturii diferite a
economiilor în tranziþie, pe de o parte, ºi specificului
economiei româneºti în cadrul fostelor þãri comuniste, pe
de altã parte.

În þãrile dezvoltate, politicile macroeconomice vizând
termenul scurt sunt preocupate de „ciclurile de afaceri”.
În cazul þãrilor în tranziþie, preocuparea vizeazã instabilitatea
macroeconomicã – crizele. Decidenþii români de politici
economice nu sunt interesaþi neapãrat de costurile crizelor
pe termen scurt, ci mai ales de potenþialele pierderi asociate
proceselor de creºtere ºi dezvoltare economicã (precum ºi
procesul de catching-up) – obiective fundamentale în cazul
unei þãri în dezvoltare. În plus, în þãrile emergente, perioadele
de expansiune ºi cele de recesiune sunt mult mai „severe”
faþã de cele din þãrile dezvoltate.

De ce macrostabilizarea este importantã? De ce
creºterea economicã susþinutã reprezintã obiectivul fun-
damental al oricãrei economii în tranziþie (ºi, implicit, al
României)? Pentru cã apariþia acestui proces – creºterea
economicã susþinutã – reprezintã semnalul unei
macrostabilizãri reuºite a economiei respective – o ratã
redusã a inflaþiei, acoperirea serviciului datoriei externe de
cãtre sectorul public, stabilitatea sistemului bancar în a-ºi
onora obligaþiile faþã de deponenþi, abilitatea bãncilor
centrale de a pãstra un curs de schimb stabil etc.

Relaþia dintre inflaþie ºi creºterea economicã, însã, este
una contradictorie. Conteazã mai mult analiza noului
compromis dintre stabilitatea inflaþiei ºi decalajul PIB (de
fapt, fluctuaþiile economice). Teoria economicã defineºte
creºterea economicã drept un proces pe termen lung (câteva
zeci de ani); dar cum politica monetarã influenþeazã
variabilele reale doar pe termen scurt, pe parcursul lucrãrii
vom analiza relaþia dintre inflaþie ºi decalajul PIB.

Istoric vorbind, pentru atingerea principalelor
obiective (de cele mai multe ori inflaþie redusã ºi creºtere
economicã), multe bãnci centrale ºi-au fixat ºi unele
obiective, variabile intermediare, precum agregatul
monetar ori rata de schimb. Pentru a avea succes, aceastã
metodã necesitã ca: (a) banca centralã sã poatã controla
variabilele intermediare ºi (b) sã existe o relaþie stabilã
între variabila intermediarã ºi obiectivele finale.
De exemplu, la un moment dat se discuta cã recordul
absolut remarcabil în legãturã cu inflaþia foarte scazutã
realizatã de Banca Centralã a Germaniei ºi cea a Elveþiei
trebuie pus pe seama politicii lor de þintire a agregatului
monetar (þintã monetarã). Alte pãreri scoteau în evidenþã
faptul cã Bundesbank a pus un accent mai mare pe
previzionarea inflaþiei decât pe agregatul monetar ºi cã
Banca Centralã a Elveþiei a luat în considerare ºi mulþi
alþi indicatori. (Gerlach and Svensson, 2003).

În anii ’90, multe bãnci centrale au adoptat strategia de
þintire a inflaþiei. În cazul unui astfel de regim, Banca
Centralã doreºte sã obþinã o inflaþie redusã ºi stabilã.
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Elementele fundamentale ale politicii de þintire a inflaþiei
sunt simple: banca centralã doreºte sã menþinã o inflaþie
egalã cu þinta stabilitã. Dacã rata inflaþiei creºte peste nivelul
þintã, banca centralã încearcã sã majoreze rata realã a
dobânzii; procedând astfel, are loc reducerea cheltuielilor
agregate. Din cauza faptului cã salariile ºi preþurile sunt
rigide, aceastã reducere a cheltuielilor determinã reducerea
producþiei, ceea ce echivaleazã cu creºterea ºomajului. Un
nivel ridicat de ºomaj ciclic modereazã inflaþia ºi ajutã la
menþinerea inflaþiei la nivelul þintei propuse.

Procesul are loc în sens invers atunci când inflaþia
coboarã sub nivelul þintei. În acest caz, banca centralã
încearcã sã reducã rata realã a dobânzii. Aceasta determinã
creºterea cheltuielilor agregate, iar creºterea cererii de
muncã determinã firmele sã producã mai mult. Dacã
producþia creºte, creºte ºi cererea de forþã de muncã, are
loc reducerea ºomajului ciclic, iar aceste evoluþii, cumu-
late, intensificã presiunile de creºtere a preþurilor. În acest
fel inflaþia este menþinutã în apropierea þintei.

Dacã pânã acum câþiva ani economiºtii erau preocupaþi
doar de compromisul pe termen scurt dintre inflaþie ºi
ºomaj, acum economiºtii îºi concentreazã atenþia asupra
unui nou compromis. Taylor (1996) susþine cã încercãrile
de a stabiliza fluctuaþiile de producþie ºi ocupãrii forþei
de muncã vor duce la fluctuaþia ratei inflaþiei. Încercãrile
de a stabiliza inflaþia vor conduce la fluctuaþii mai mari
ale producþiei ºi ocupãrii forþei de muncã. Taylor a
sintetizat ideile referitoare la acest compromis sub forma
a douã propoziþii:

� Prima propoziþie, în legãturã cu care au existat
puþine controverse, este aceea cã nu existã
compromis pe termen lung între rata inflaþiei ºi rata
ºomajului.

� Cea de-a doua propoziþie, în legãturã cu care existã
mai multe neînþelegeri, este aceea cã pe termen scurt
existã un compromis între inflaþie ºi ºomaj. Aceasta
poate fi cel mai bine descrisã în termenii
compromisului între variabilitatea inflaþiei ºi
variabilitatea ºomajului; cu alte cuvinte, în termenii
variaþiilor procentuale pe termen scurt ale
variabilelor, decât sub forma nivelului lor absolut
la un anumit moment dat (Taylor, 1996). Taylor
sugereazã cã, dacã factorii de decizie se
concentreazã într-o mãsurã prea mare asupra
menþinerii inflaþiei la un nivel stabil, vor avea loc
fluctuaþii nedorite ale producþiei. Dacã ei se
concentreazã într-o mãsurã prea mare asupra
menþinerii ºomajului la nivelul NAIRU, se manifestã
fluctuaþii nedorite la nivelul inflaþiei. Un aspect im-
portant al acestui compromis este atenþia acordatã
politicilor de stabilizare, ºi nu încercãrilor de a atinge
anumite þinte ale variabilelor (cum ar fi o ratã a
ºomajului situatã sub nivelul NAIRU) care nu pot
fi susþinute.

Evidenþele empirice aratã cã þãrile în tranziþie care
au avut o mai bunã stabilitate a preþurilor au obþinut un
ritm ridicat de creºtere a PIB. Totuºi, numãrul mic de
observaþii, problemele substanþiale de mãsurare ºi
golurile statistice fac dificilã identificarea unei relaþii
stabile între inflaþia scãzutã ºi creºterea puternicã a PIB.
Þãrile cu inflaþie ridicatã au avut un ritm scãzut de

creºtere a PIB, efectul negativ asupra creºterii PIB (în
principal cauzat de investiþii reduse ºi o creºtere micã a
productivitãþii) este sesizat la rate ale inflaþiei de peste
10% ºi foarte pronunþat la rate ale inflaþiei de peste 40%.
Un studiu realizat de Fisher ºi alþii (1996) aratã cã
stabilizarea inflaþiei precede creºterea PIB (când doi ani
consecutivi rata inflaþiei a scãzut sub 50% se manifestã
creºterea PIB.) Se considerã cã existã un efect de prag
(threshold-effect), cu privire la relaþia dintre inflaþie ºi
creºterea PIB. Ghosh (1997) aratã cã pentru rate ale
inflaþiei mai mici de 10% existã un efect puþin sesizabil
asupra creºterii PIB/locuitor; creºterea PIB/locuitor este
în general mai ridicatã la o ratã a inflaþiei între 3% ºi
10% decât în condiþiile unei inflaþii de pânã în 3%. Dupã
pragul de 10%, totuºi, relaþia negativã între inflaþie ºi
creºterea PIB devine mult mai pronunþatã.

În ultimii ani, mai multe guverne din þãri dezvoltate ºi
în curs de dezvoltare au decis sã implementeze „þintirea
inflaþiei”. Putem folosi modelul ADI (cerere agregatã-
inflaþie), pentru a înþelege implicaþiile strategiei de þintire
a inflaþiei ºi compromisurile în domeniul politicilor
macroeconomice.

Considerãm cã BNR ar avea la dispoziþie 2 reguli de
politicã monetarã. Pentru ambele, þinta de inflaþie a BNR
este π

T
 ºi nivelul de echilibru al ratei dobânzii este r*. Dacã

economia se aflã la nivelul ocupãrii depline, iar inflaþia
este la nivelul þintei stabilite, rata nominalã a dobânzii va
fi de i*= r* + π

T
. Regula de politicã A este mai aproape de

verticalã decât regula de politicã B. Conform regulii A,
creºterea inflaþiei determinã banca centralã sã majoreze rata
dobânzii într-o mãsurã mai mare decât în condiþia folosirii
regulii B.

A 

iB 

iA 

Procent 

i* 

ΠT ��������	(Π) 

B 

Π1 

Dacã inflaþia creºte de la π
T 

la π
1
, rata nominalã a

dobânzii va fi majoratã pânã la iA conform regulii A, ºi iB

conform regulii B.
Deoarece rata realã a dobânzii se modificã într-o mai

mare mãsurã în cadrul regulii de politicã A, modificarea
inflaþiei va avea un efect mai mare asupra cheltuielilor
agregate decât în cazul regulii B. Ca urmare, curba ADI în
condiþiile regulii A este mai aproape de orizontalã decât
ADI în condiþiile regulii B.
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 Sã presupunem cã economia româneascã va fi afectatã de
un ºoc inflaþionist temporar care deplaseazã în sus curba SRIA
(de exemplu, creºterea preþurilor la petrol sau creºterea
anticipaþiilor inflaþioniste). Dacã politica bãncii centrale este
descrisã de regula A, noul echilibru pe termen scurt va fi atins
în punctul E

A
, iar dacã se aplicã regula B, în E

B. 
În condiþiile

regulii de politicã A, producþia scade mai mult, iar inflaþia
creºte mai puþin decât în condiþia regulii de politicã B.
Ca urmare a deplasãrii curbei SRIA, economia se va confrunta
cu un nivel mai stabil al inflaþiei ºi cu un nivel mai puþin stabil
al producþiei ºi ocupãrii forþei de muncã în condiþiile folosirii
regulii A, decât în situaþia utilizãrii regulii B. Dacã BNR
reacþioneazã puþin agresiv la inflaþie (conform regulii B), se
va manifesta o fluctuaþie mai mare a inflaþiei, dar se va stabiliza
nivelul producþiei ºi ocupãrii forþei de muncã.

Acesta este compromisul dintre stabilitatea inflaþiei cu
care se confruntã banca centralã ºi stabilitatea producþiei.
În practicã, datoritã decalajelor temporale dintre modificarea
ratei dobânzii ºi manifestarea efectelor asupra economiei,
BNR trebuie sã aibã în vedere evoluþiile viitoare, ajustând
ratele inflaþiei în raport cu anticipãrile privind inflaþia viitoare.

În ultimele decenii, menþinerea unei inflaþii scãzute
(stabilitatea preþurilor) a devenit obiectivul fundamental al
bãncilor centrale din lume. În acest timp, ideea cã politica
monetarã este mai eficientã decât politica fiscalã în
procesele de stabilizare pe termen scurt a fost unanim
acceptatã. Pe termen lung, însã, politica monetarã poate
influenþa numai variabilele nominale, precum inflaþia ºi
cursul nominal de schimb (ea nu poate creºte nivelul mediu
sau rata de creºtere a variabilelor reale, precum PIB sau
gradul de ocupare, sau sã influenþeze nivelul mediu al
cursului real de schimb). În cel mai bun caz, ea poate
reduce gradul de fluctuaþie al variabilelor reale.

Pe termen scurt ºi mediu, politica monetarã are efecte
atât asupra variabilelor nominale, cât ºi asupra variabilelor
reale. Totuºi, mecanismul complex de transmisie a politicii
monetare, lag-urile variabile, ºocurile aleatorii ºi incertitudinile
inerente fac necesarã reglarea finã (fine- tuning).

Din ce în ce mai multe þãri folosesc regimul de þintire
flexibilã a inflaþiei, strategie în care inflaþia este stabilizatã
în jurul unei þinte reduse pe termen mediu (mai degrabã
decât regimul de þintire strictã a inflaþiei, în care se încearcã
stabilizarea inflaþiei în cel mai scurt orizont de timp posibil).

Politica monetarã poate atinge o medie a inflaþiei egalã
cu nivelul þintã, în încercarea gãsirii celui mai bun compromis
între variabilitatea inflaþiei ºi cea a decalajului de producþie.
Este bine cunoscut faptul cã politica monetarã nu poate
stabiliza complet nici inflaþia, nici decalajul de producþie. Pe
de altã parte, creºterea credibilitãþii prin ancorarea
aºteptãrilor inflaþioniste la nivelul þintã va reduce
variabilitatea inflaþiei, precum ºi a decalajului de producþie
(compromisul între variabilitatea inflaþiei ºi cea a decalajului
de producþie, precum ºi alegerea între regimul strict sau
flexibil de þintire a inflaþiei au fost dezbãtute în literatura cu
privire la politica monetarã în câteva lucrãri publicate în 1996
ºi 1999 de Federal Sistem Reserve of Kansas City).

Astfel, BNR poate alege între þintirea strictã a inflaþiei
(folosind predominant canalul cursului de schimb pentru a
stabiliza inflaþia) sau þintirea flexibilã a inflaþiei (pe o
perioadã de 2, 3 ani folosind cu preponderenþã canalul ratei
dobânzii, situaþie în care intervenþia bãncii centrale este
mai puþin agresivã). De fapt, aceastã alegere reflectã
viziunea bãncii asupra compromisului între variabilitatea
inflaþiei în jurul þintei stabilite ºi variabilitatea decalajului
de producþie, relaþie reprezentatã în graficul urmãtor.

 

 EB  EA 

 E0 

SRIA1 

SRIA0 

ADIB 

ADIA 
ΠT 

Y* 
�������	��� 

�������� 
(Π) 

 

LRIA 

unde:
ADI – curba cerere agregatã-inflaþie;
SRIA – curba ajustãrii inflaþiei pe termen scurt;
LRIA – curba ajustãrii inflaþiei pe termen lung;
E

0 
– echilibrul ocupãrii depline.

În grafic, pe axa OX este reprezentatã variabilitatea
inflaþiei în jurul þintei, iar pe OY variabilitatea decalajului
de producþie. Intersecþia axelor corespunde situaþiei în care
decalajul de producþie este nul ºi rata inflaþiei este
întotdeauna egalã cu þinta stabilitã (este un punct greu de
atins). În figurã este reprezentatã curba lui Taylor, care
uneºte ansamblul celor mai eficiente combinaþii între
variabilitatea inflaþiei ºi variabilitatea decalajului de
producþie pe care politica monetarã le poate atinge.

Punctele din dreapta curbei corespund unei politici
monetare ineficiente, iar cele din stânga nu pot fi atinse
(rezultate nefezabile). Punctul TSI corespunde þintirii stricte
a inflaþiei, când banca centralã se concentreazã asupra þintirii
inflaþiei fãrã sã ia în considerare variabilitatea decalajului
de producþie. Punctul TFI corespunde þintirii flexibile a
inflaþiei, când banca centralã acordã aceeaºi importanþã
stabilizãrii decalajului de producþie ºi stabilizãrii decalajului
de inflaþie. Punctul TDDP (þintirea directã a decalajului de
producþie) corespunde situaþiei în care BNR se concentreazã
asupra stabilizãrii decalajului de producþie. Este evident cã
punctul TFI este cel mai bun compromis pentru politica
monetarã. Astfel, strategia de þintire flexibilã a inflaþiei este
cea mai bunã alegere de politicã macroeconomicã
(Debelle, Guy,1999).
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Un mecanism important pentru a atinge în mod eficace
acest compromis este obþinerea credibilitãþii, în sensul
ancorãrii anticipãrilor inflaþioniste la inflaþia þintã. Astfel,
când credibilitatea este redusã, anticipãrile inflaþioniste vola-
tile deplaseazã curba Taylor cãtre dreapta, astfel încât vor
exista variaþii din ce în ce mai mari atât ale inflaþiei, cât ºi ale
producþiei. Când existã anticipaþii inflaþioniste concordante
cu þinta de inflaþie, curba se deplaseazã cãtre stânga (cu o
stabilizare mai bunã atât a inflaþiei, cât ºi a decalajului de
producþie). Totuºi, experienþa aratã cã reputaþia ºi
credibilitatea se câºtigã greu în timp (ºi se pierd foarte uºor).

Considerãm cã România ar trebui sã adopte la început
un regim strict de þintire a inflaþiei ºi dupã aceea un regim
flexibil, putând astfel sã câºtige credibilitate (grafic, sã se
miºte de-a lungul curbei Taylor dinspre punctul TSI spre
TFI). Chiar dacã va avea un cost ridicat al variabilitãþii
decalajului de producþie, credem cã România ar trebui sã
acorde importanþã sporitã variabilitãþii inflaþiei.

Preferinþele BNR pot fi evidenþiate analizând acþiunile
sale, într-un anumit moment dat. Astfel, o strategie flexibilã
de þintire a inflaþiei care sã fie credibilã ºi performantã
contribuie cu siguranþã la o fluctuaþie mai redusã a ratelor
dobânzii ºi ale cursului de schimb. Concret, BNR ar trebui
sã foloseascã cu prioritate instrumentul cursului de schimb
(în cazul adoptãrii unui regim strict, la început), dupã care,
trecerea la un regim flexibil ar trebui sã determine banca sã
se orienteze cãtre folosirea cu preponderenþã a
instrumentului ratei dobânzii (cu influenþã directã asupra
cererii agregate ºi, astfel, obþinerea unui compromis bun
între stabilitatea inflaþiei ºi cea a producþiei).

Svensson (2000) aratã cum poate fi obþinut un anumit
compromis optim între stabilitatea inflaþiei ºi stabilitatea
decalajului de producþie. Algoritmul descris de el cuprinde
ºase etape:

1) Banca centralã formuleazã, anunþã ºi motiveazã o
funcþie explicitã de pierdere a deviaþiei inflaþiei de la nivelul
þintã ºi deviaþiilor PIB de la nivelul PIB potenþial (funcþia de
pierdere ar trebui sã fie menþinutã cel puþin câþiva ani).

2) Orice decizie majorã de politicã monetarã trebuie
luatã de banca centralã în funcþie de: viziunea sa asupra
mecanismului de transmisie, estimãrile sale cu privire la
situaþia din economie, modul cum analizeazã ºocurile din
economie etc. Pentru ca deciziile sã fie optime, banca centralã
trebuie sã-ºi construiascã un set de prognoze referitoare la
nivelurile þintã ale tendinþelor variabilelor-instrument folosite.

3) Banca centralã selecteazã apoi prognozele privind
inflaþia ºi decalajul de producþie, care corespund celei mai
fezabile alegeri ºi care minimizeazã funcþia de pierdere
(astfel încât inflaþia sã revinã la þinta stabilitã ºi PIB-ul sã
devieze cât mai puþin de la nivelul PIB-ului potenþial).

4) Banca centralã anunþã prognozele optimale ale
nivelurilor þintã ale inflaþiei ºi decalajului de producþie ºi
prognozele corespondente ale tendinþelor variabilelor-in-
strument (bineînþeles, diferite în timp).

5) Banca centralã stabileºte apoi instrumentul optim
necesar a fi folosit, în funcþie de decizia majorã de politicã
monetarã ce trebuie luatã.

6) Pânã la urmãtoarea decizie de politicã monetarã,
banca centralã trebuie sã repete etapele 2-5, în funcþie de
noile informaþii obþinute în legãturã cu starea economiei ºi
viziune sa asupra ºocurilor.

Considerãm cã BNR ar trebui sã stabileascã ºi sã anunþe
o funcþie explicitã de pierdere pentru politica monetarã.
Avantajul acestui proces ar fi cã banca centralã ar avea
stimulente mai puternice în realizarea compromisului
amintit, ar exista o monitorizare externã ºi o evaluare a
politicii monetare mult mai eficiente, în timp ce obiectivele
de politicã monetarã ar fi din ce în ce mai transparente.
Lipsa transparenþei privind funcþia de pierdere poate da
naºtere unor interpretãri continue ºi unor întrebãri de tipul:
ce importanþã acordã BNR stabilizãrii economiei reale
comparativ cu stabilizarea în jurul nivelului þintã?

Funcþia de pierdere corespunzãtoare regimului flexibil
de þintire a inflaþiei poate fi descrisã prin ecuaþia:

2'
tt

2*
tt )yy()(L −λ+π−π=

unde:
π

t 
ºi y

t
 reprezintã inflaþia ºi producþia din perioada t;

π* este þinta de inflaþie;
'
ty este PIB potenþial;

λ este importanþa relativã pe care banca centralã o
acordã stabilizãrii decalajului de producþie.

Astfel, inflaþia ºi PIB-ul sunt variabile þintã, iar π* ºi '
ty

reprezintã niveluri þintã. Deoarece apar lag-uri în ceea ce
priveºte efectele de politicã monetarã asupra inflaþiei ºi
PIB-ului, banca centralã trebuie sã ia în considerare acþiunile
politicii monetare curente ºi influenþa acestora asupra
viitoarei inflaþii ºi decalaj al PIB. Tocmai de aceea trebuie
utilizatã o funcþie care sã exprime pierderile viitoare
aºteptate. În plus, PIB-ul potenþial ( '

ty ) este o variabilã
neobservabilã, dar care trebuie estimatã.

Trebuie definitã astfel o funcþie de pierdere
intertemporalã pentru fiecare perioadã t sub forma unor
pierderi viitoare aºteptate (calculate prin scontare).

�
t 
= (1 – δ) E

t
 ΣδτL

t+τ,
unde:

δ este cuprins în intervalul (0,1) – factorul de scontare;
E

t
 exprimã estimãrile privind informaþia disponibilã a

bãncii centrale în perioada t.

Funcþia de pierdere intertemporalã are doar trei parametri:
π*, λ ºi δ. Pentru o bancã centralã ce alege strategia de þintire
a inflaþiei, π* este stabilit, factorul de scontare δ trebuie sã fie
cât mai aproape de 1, rãmânând astfel necesarã numai
stabilirea parametrului λ. Ecuaþia devine:

lim �
t
 = var (π

t
) + λ var )yy( '

tt −

Dacã λ este mai mare decât zero, situaþia corespunde
unui regim flexibil de þintire a inflaþiei. Dacã λ este egal cu
zero, se adoptã regimul strict de þintire a inflaþiei. De fapt,
λ poate fi consideratã rata marginalã de substituþie dintre
variabilitatea inflaþiei ºi a decalajului PIB. Funcþia de
pierdere este o funcþie de pierdere simetricã (valoarea
pentru (π

t
-π*) este aceeaºi cu valoarea pentru -(π

t
-π*)).

Bãncile centrale pot atinge atât o þintã a inflaþiei pe termen
lung, cât ºi cel mai bun compromis între stabilitatea inflaþiei
ºi stabilitatea PIB, prognozând þintele astfel încât la fiecare
decizie de politicã monetarã banca sã selecteze cele mai
eficiente combinaþii care sã minimizeze funcþia de pierdere
ºi care sã corespundã tendinþelor prognozate privind
instrumentele de politicã folosite. Anunþarea ºi motivarea
acestor prognoze de cãtre banca centralã maximizeazã
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impactul asupra anticipãrilor sectorului privat ºi economiei.
Prognozarea þintelor cere ca banca centralã sã aibã o viziune
coerentã asupra multiplicatorilor de politicã, astfel încât sã
se cunoascã modul în care ajustãrile variabilelor-instrument
influenþeazã prognozarea inflaþiei ºi stabilitatea producþiei.
Svensson (2000) considerã cã este necesarã o regulã optimalã
de þintire exprimând egalitatea dintre rata marginalã de
transformare (în mecanismul de transmisie) ºi rata marginalã
de substituþie în funcþia de pierdere.

Folosind curba Phillips cu anticipãri inflaþioniste, regula
de þintire are forma

)],yy()yy[(k/ '
t,1tt,1t

'
t,tt,t

*
t,t −τ+−τ+τ+τ+τ+ −−−λ−=π−π

unde:
k este panta curbei Phillips pe termen scurt.

Regula de þintire aratã cã deviaþia inflaþiei prognozate
de la þinta de inflaþie este în relaþie inversã cu proiecþia
privind modificarea decalajului PIB, iar factorul de
proporþionalitate λ/k exprimã raportul dintre importanþa
relativã acordatã de bancã stabilizãrii decalajului de
producþie λ ºi panta curbei Phillips pe termen scurt k.

Stabilirea unei reguli de þintire de acest tip rezolvã ºi
problema inconsistenþei temporale.

Concluzii

Putem explica succesul sau eºecul unei þãri în tranziþie prin
atingerea sau nu a creºterii economice susþinute (ºi, mai înainte,
a macrostabilizãrii economice)? Da. Chiar dacã rezultatele
macroeconomice pe termen scurt sunt importante, ceea ce
conferã credibilitate în funcþionarea unei economii este
creºterea economicã susþinutã. Stabilitatea macroeconomicã
este puternic corelatã cu creºterea economicã susþinutã.
Performanþa la nivel macroeconomic poate fi explicatã prin

calitatea managementului bugetelor aparþinând sectorului
public ºi a finanþãrii lor (acþiunea politicilor monetarã ºi fiscalã),
politici orientate cãtre dezvoltarea sectorului financiar intern
ºi politica de curs de schimb.

Dacã mult timp economiºtii erau preocupaþi de
compromisul (pe termen scurt sau lung) dintre inflaþie ºi
ºomaj, acum economiºtii îºi concentreazã atenþia asupra unui
nou compromis. Acesta este compromisul dintre stabilitatea
inflaþiei cu care se confruntã banca centralã ºi stabilitatea
producþiei. Lucrarea face o scurtã prezentare a acestui
compromis, încercând sã sublinieze câteva elemente care
credem cã ar trebui în mod necesar luate în calcul atunci
când se încearcã gãsirea celei mai eficiente combinaþii.

În ceea ce priveºte BNR, alegerea a fost fãcutã. Dupã cum
a subliniat ºi Mishkin (2001), un angajament instituþional faþã
de stabilitatea preþurilor nu e suficient ca atare pentru a aduce
mult dorita credibilitate unei bãnci centrale; acest obiectiv
general ar trebui tradus într-un simplu scop cantitativ. Svensson
(2003) subliniazã cã, în condiþiile în care banca centralã este
un organism competent, previziunea inflaþiei va fi foarte
aproape de inflaþia viitoare realã (care este o necunoscutã în
momentul previziunii). În momentul de faþã, BNR se bucurã
de o credibilitate destul de mare, ca urmare a faptului cã a
reuºit scãderea inflaþiei. Este foarte important acum ca BNR
sã se asigure cã instrumentele sale sunt eficiente în controlul
inflaþiei, având în vedere cã procesul de concepere a unui model
econometric pentru economia României este destul de greu
de realizat (un astfel de model este în mod imperios necesar în
situaþia implementãrii unei strategii de þintire a inflaþiei; însã,
în general, toate modelele sunt influenþate de erori de estimare;
mai mult, parametrii modelelor se schimbã odatã cu schimbarea
politicilor).

Considerãm cã, cel puþin în momentul de faþã,
menþinerea credibilitãþii este una dintre cele mai importante
provocãri pentru Banca Naþionalã a României, pentru
funcþionalitatea ºi eficienþa mãsurilor ei.
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