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Rezumat. Întrebările care prezintă interes în rândul decidenţilor de 
politică monetară implică identificarea şi analiza diverselor relaţii între 
variabile macroeconomice. Pentru a analiza aceste variabile şi relaţiile dintre 
ele este necesară construirea unui model macroeconomic care are la bază un 
vector autoregresiv şi în care şocurile exogene au impact asupra variabilelor 
de studiu. Modalitatea în care variabilele exogene afectează variabilele de 
interes reprezintă mecanisme de transmisie. Estimările mecanismului de 
transmisie a fost considerat, în mod tradiţional, unul dintre obiectivele majore 
ale multor studii macroeconomice. Astfel, cercetătorii empirici au realizat 
două lucruri majore: primul, faptul că mecanismul de transmisie variază de-a 
lungul timpului, iar cel de-al doilea constă în modificarea şocurilor exogene în 
timp. Modelarea acestor variabile poate surprinde toate aceste variaţii? 
Concluziile acestor modele sunt suficiente pentru decidenţii de politică 
monetară? 

 
 

 Cuvinte-cheie: politica monetară; mecanism de transmisie; elemente 
algoritmice. 

 
 

Coduri JEL: E52, E58. 
Coduri REL: 8E, 8J, 8I. 
 

                                                 
* Ideile acestui articol au fost prezentate la Simpozionul „Criza globală şi reconstrucţia ştiinţei 
economice”, 5-6 noiembrie 2010, Facultatea de Economie, Academia de Studii Economice, 
Bucureşti. 

Economie teoretică şi aplicată  
Volumul XVII (2010), No. 12(553), pp. 72-78 



Abordări ale politicii monetare ţinând cont de contextul macroeconomic actual 
 

73 

Într-un cadru macroeconomic dinamic, ce rezonează cu alternanţa 
perioadelor de creştere economică şi a celor de criză urmate de recesiune, este 
interesantă cercetarea eficienţei politicilor de macrostabilizare şi a celor 
structurale. Care mai este impactul acestor politici economice în contextul unei 
crize economice mondiale? Funcţionarea mecanismelor de transmisie 
monetară rămâne valabilă? Există aceleaşi canale de transmisie monetară sau 
se diversifică în permanenţă în funcţie de nevoile economiei? Acestea sunt doar 
câteva întrebări la care ne-am propus să găsisem răspunsuri argumentate. 

Fluctuaţiile economice din ultimii trei ani pe plan mondial au reprezentat 
o provocare în ceea ce priveşte eficacitatea politicii monetare în atingerea 
obiectivelor şi totodată în identificarea modalităţii de transmitere a deciziei la 
nivelul economiei reale. Astfel a apărut necesitatea dezvoltării unor judecăţi şi 
modele complexe, care să surprindă cu o cât mai mare acurateţe modificările 
şocurilor exogene şi ale parametrilor variabili în timp. 

Ca obiective, politica monetară vizează atât asigurarea unei ocupări cât 
mai mari, cât şi stabilitatea preţurilor. Acest dublu scop, cunoscut şi analizat în 
literatura de specialitate ca „mandat dual” al politicii monetare („Why a Dual 
Mandate is Right for Monetary Policy?”, Benjanim M. Friedman, William 
Joseph Maier – Harvard University) poate fi privit în contrast cu scopul declarat 
al multor bănci centrale care se preocupă cu precădere şi poate uneori în 
exclusivitate de stabilitatea preţurilor.  

Există două circumstanţe în care o bancă centrală ar trebui să se 
concentreze pe acest unic obiectiv. Prima situaţie este cea în care există şi alte 
instrumente de politici publice care să asigure niveluri dezirabile ale unor 
variabile reale precum PIB-ul şi ocuparea. Cea de-a doua circumstanţă constă în 
ipoteza conform căreia stabilitatea outputului şi a ocupării nu poate fi asigurată 
mai uşor şi direct de politica monetară decât prin  prisma evoluţiei preţurilor.  În 
contextul macroeconomic actual, faptul că stabilitatea preţurilor este o condiţie 
necesară, dar nu şi suficientă a făcut ca ideea  dublului mandat al politicii 
monetare să devină evidentă. 

Astăzi puţini economişti şi puţini oameni de afaceri, investitori în piaţă 
sau chiar oameni de rând preocupaţi de evoluţia economiei şi implicit cea a 
afacerilor, mai cred că acţiunile băncii centrale nu au impact asupra evoluţiei 
PIB-ului şi ocupării sau, mai general, a variabilelor reale care de-a lungul 
vremii au fost în atenţia publică. Faptul că politica monetară nu poate creşte rata 
naturala a ocupării sau nu poate atinge PIB-ul corespunzător ocupării depline, 
nu poate fi o scuză pentru o lipsă a eforturilor de a aduce aceste variabile reale 
cât mai aproape de nivelurile optime în condiţiile unor perturbaţii ale ciclurilor 
de afaceri. 
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La fel de greşit ar fi să credem că acţiunile politicii monetare, pe termen 
scurt şi mediu, optime pentru asigurarea stabilităţii preţurilor sunt întotdeauna şi 
cele mai bune pentru atingerea unui maxim de sustenabilitate în ceea ce priveşte 
PIB-ul şi ocuparea. Olivier Blanchard şi Jordi Gali numesc această posibilitate 
„divina coincidenţă” (Blanchard, Gali 2007). 

Nu este legitim să înlocuim întrebarea „Dacă şi cum poate politica 
monetară să afecteze rezultatele economiei reale?” cu întrebarea „Poate politica 
monetară să facă asta?”. 

Atât teoria, cât şi partea empirică indică faptul că politica monetară poate 
influenţa o perioadă semnificativă de timp, nu doar preţurile, ci şi PIB-ul, 
ocuparea şi alte aspecte importante ale activităţii economiei nefinanciare. Astfel 
întrebarea relevantă este: „În ce sens ar trebui să facă acest lucru?” Răspunsul 
poate fi determinat în urma unei analize pertinente a activităţii băncii centrale. 

Pentru a formula politici este nevoie să cunoşti modul în care 
funcţionează macroeconomia. Necunoaşterea modului în care aceasta lucrează 
este obstacolul cheie în formularea politicilor (McCallum, 1997). În ultimile 
cinci decenii teoria monetară şi practica politicii monetare s-au informat 
reciproc asupra acestui aspect. Învăţătura astfel acumulată a furnizat noi 
perspective celor care iau decizii de politică monetară. 

În principiu, procesul se desfăşoară astfel: atât din teorie, cât şi din 
observarea datelor, în timp, economiştii derivează principii ştiinţifice de bază. 
Aceste principii sunt utilizate pentru a construi metode cantitative, algoritmice, 
cum ar fi modelele econometrice, necesare pentru  evaluarea cantitativă a 
structurii (adevărate, dar necunoscute a) economiei.  Utilizarea acestor 
construcţii în mod sistematic pentru evaluarea diferitelor politici şi pentru 
elaborarea de decizii de politică monetară face tot mai mult din politica 
monetară o ştiinţă aplicată. 

Politica monetară aplicată poate fi împărţită în două categorii: prima 
categorie implică raţionamentele sistematice, algoritmii – cum ar fi de exemplu 
modelele econometrice, iar cea de-a doua categorie vizează raţionamentul 
economic în sine şi poate fi considerat o artă de a crea politici economice. 

Decidenţii de politică monetară au admis ca activitatea lor nu implică 
doar politici curente, ci şi modul în care percep diverse politici viitoare. 
Totodată, dorinţa de a optimiza comportamentul agenţilor economici nu s-a 
oprit la anticipaţiile viitoare, ci a încorporat fundamente macroeconomice în 
diverse modele. Concret, aceste modele s-au manifestat în două teorii recente: 
teoria ciclurilor reale de afaceri şi teoria neokeynesistă. În contrast cu vechea 
teorie keynesista, noua teorie are la bază fundamente microeconomice legate de 
concepte keynesiste precum: rigidităţile nominale, nonneutralitatea banilor şi 
ineficienţa fluctuaţiilor ciclurilor de afaceri ce derivă din comportamentul 
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optimizator. Abordarea ciclului real de afaceri presupune utilizarea unui model 
stochastic de echilibru general.   

Deciziile de politică monetară se transmit prin intermediul canalelor 
monetare în proporţii diferite şi cu anumite întârzieri. Impactul deciziilor prin 
intermediul canalelor de politică monetară variază în funcţie de structura 
economiei. 

Pentru a putea evalua legătura dintre două fenomene sau variabile au fost 
dezvoltate în decursul timpului două metode sau abordări: modele structurale, 
ce analizează dacă o variabilă o afectează pe alta, construind pe baza datelor 
existente un model ce explică canalul de transmisie a acestor variaţii, şi modele 
cu formă simplificată, ce analizează dacă o variabilă  afectează o altă variabilă 
prin evaluarea evoluţiilor şi relaţiilor dintre cele două (variabile). 

De exemplu o modificare a politicii monetare şi eventualul efect al 
acesteia asupra producţiei este evaluat într-un model structural prin descrierea 
sistemului economic şi a legăturilor dintre diferite variabile la nivel micro şi 
macroeconomic, a ecuaţiilor aferente acestora şi apoi prin evaluarea întregului 
lanţ cauzal. Un model cu formă simplificată va analiza doar dacă o variaţie a 
politicii monetare este însoţită de o variaţie a producţiei luând în calcul şi dacă 
este doar o întâmplare sau este o legătură sistematică, observabilă în decursul 
unei perioade de timp determinate. Dezavantajul principal al modelelor 
structurale constă în problema specificării corecte a modelului, deoarece dacă 
acesta nu este corect toate concluziile şi demonstraţiile sunt evident viciate, cu 
alte cuvinte dovezile oferite de un model structural vor fi atât de plauzibile pe 
cât este de plauzibil modelul construit. Un alt dezavantaj este ignorarea unor 
mecanisme de transmisie ce ar putea fi importante pentru relaţia dintre bani şi 
activitatea economică. 

Întrebările referitoare la apariţia modificărilor mecanismelor de transmisie 
sunt la fel de frecvente precum cele legate de modificările în ciclurile reale de 
afaceri. 

Estimarea mecanismului de transmisie a fost considerat, în mod 
tradiţional, unul dintre obiectivele majore ale multor studii macroeconomice. 
Astfel cercetătorii empirici au realizat două lucruri majore: primul, faptul că 
mecanismul de transmisie variază de-a lungul timpului, iar cel de-al doilea 
constă în modificarea şocurilor exogene în timp. 

Economişti precum Primiceri, Cogley şi Sargent au studiat problema 
volatilităţii şocurilor exogene şi modul în care mecanismele de transmisie ale 
politicii monetare se modifică de-a lungul diverselor perioade economice. 

Giorgio Primiceri dezvoltă o strategie de modelare simplă pentru legea de 
mişcare a fluctuaţiilor matricei de covarianţă şi propune un algoritm eficient 
MCMC (Markov chain Monte Carlo) pentru estimarea probabilităţii de evaluare 
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numerică ulterioară a modelului. Acest model a fost testat pe date caracteristice 
economiei Statelor Unite ale Americii, evidenţiind rolul politicii monetare în 
ceea ce priveşte dinamica inflaţiei şi şomajului.          

Cercetătorii au identificat două mari cauze ale volatilităţii acestor 
variabile. Aşa cum reiese din studiile unor economişti precum Blanchard şi 
Simon (2001), Stock şi Watson (2002), Sims şi Zha (2004), heterosche-
dasticitatea şocurilor exogene este o primă explicaţie. Cea de-a doua cauză este 
reprezentată de schimbarea mecanismelor de transmisie, şi anume a modului în 
care variabilele macroeconomice răspund la şocuri. Dacă politica monetară 
variază de-a lungul timpului va exista un efect direct asupra mecanismului de 
propagare a inovaţiei. Mai mult, dacă agenţii economici sunt raţionali şi 
anticipativi, schimbările în politica monetară vor fi încorporate în anticipările 
sectorului privat, inducând modificări suplimentare în ceea ce priveşte 
mecanismele de transmisie. 

G. Primiceri a încercat să structureze un cadru adecvat pentru estimarea şi 
interpretarea variaţiilor în timp a politicii monetare (atât ca parte structurată, cât 
şi nestructurată) şi să arate cum se propagă această variaţie în economie. Este 
esenţial ca atât coeficienţii, cât şi întreaga matrice de covarianţă să poată fluctua 
în timp, pentru a putea distinge între modificările inovaţiilor exogene şi cele ale 
mecanismelor de transmisie.   

În literatura mai recentă, modelele de variaţie în timp, sub forma unor 
structuri liniare cu pauze discrete, au ca scop surprinderea unui număr finit de 
regimuri alternative – Hamilton (1989). Modelele cu pauze discrete pot 
reprezenta cu succes o parte dintre modificările rapide ale politicii monetare, 
însă nu surprind cu aceeaşi acurateţe modificările de comportament ale 
sectorului privat, în care procedeul de agregare are de obicei rolul de a aplatiza 
cele mai multe dintre variaţii.   

Chiar şi într-un model VAR structural, ecuaţiile ce reprezintă sectorul 
privat pot fi considerate ca fiind forme reduse ale unui model comportamental 
în care politicile şi modalitatea de acţiune a sectorului privat nu sunt uşor de 
deosebit. Dacă politicile sunt influenţate, de asemenea, de variabile anticipative 
viitoare (în loc de a fi influenţate doar de variabile prezente şi trecute), atunci 
ecuaţia corespunzătoare în VAR va reflecta o combinaţie între comportamentul 
politicii şi a sectorului privat, cu efecte minore asupra fluctuaţiilor 
coeficienţilor. Existenţa oricărui tip de învăţare dinamică a agenţilor privaţi sau 
a autorităţilor monetare favorizează în mod cert un model cu modificări minore 
şi continue ale coeficienţilor, comparative cu un model ce încorporează pauze 
discrete. 

Ca şi concluzie putem afirma că progresul în ştiinţa politicii monetare 
face ca arta, judecata să rămână esenţială pentru conducerea politicii monetare. 
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Cu alte cuvinte, politica monetară nu poate fi condusă numai pe baza rezultatelor 
din modele sau reguli. Oricât de sofisticate ar fi, modelele sunt vulnerabile la 
schimbările în structura economiei, care de obicei se descoperă cu întârziere 
(Blinder, 2006). În plus, modelele nu utilizează decât o mică parte din datele şi 
informaţiile disponibile. Multe alte informaţii vorbesc despre complexitatea 
structurii economiei şi au relevanţă pentru elaborarea politicii monetare, dar nu 
sunt rezultatul aplicării unor metode algoritmice (Croitoru, 2008). 

Astfel, o politică monetară bună are nevoie să-şi asume, pe lângă o 
evaluare cantitativă a structurii economiei,  o structură de informaţii cuprinzând 
toate informaţiile disponibile ex ante: informaţii anecdotale, necuantificabile; 
evaluări calitative privind materializarea erorilor; prognoze ale variabilelor 
exogene.  Deciziile bune sunt întotdeauna rodul filtrării informaţiilor obţinute 
din modele şi reguli cu elementele nealgoritmice.  
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