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Rezumat. Credibilitatea şi responsabilitatea unei bănci centrale 
care acţionează în cadrul unui regim de ţintire a inflaţiei sunt esenţiale, 
deoarece permit ancorarea durabilă a aşteptărilor inflaţioniste ale 
agenţilor economici. Deciziile şi comportamentul acestora se vor baza 
într-o măsură tot mai mare pe informaţiile furnizate de către banca 
centrală, mai ales dacă aceasta manifestă transparenţă în procesul 
comunicării cu publicul. Aşteptările inflaţioniste reprezintă, astfel, unul din 
cele mai importante canale prin care politica monetară influenţează 
activitatea economică. Ele sunt determinante în procesul de formare a 
preţurilor bunurilor de consum la nivelul producătorilor şi al 
comercianţilor, mai ales că este relativ costisitor pentru agenţii economici 
să îşi ajusteze preţurile la intervale scurte de timp. Din acest motiv multe 
bănci centrale utilizează în modelele de ţintire a inflaţiei funcţii de reacţie 
care cuprind anticipări inflaţioniste. Problema cea mai frecventă care 
apare în legătură cu aceste anticipări este că acestea au la bază ipoteza 
perfectei prognozări a inflaţiei viitoare, ceea ce înseamnă implicit 
anticipări raţionale. În realitate anticipările inflaţioniste ale agenţilor 
economici sunt de multe ori adaptive sau chiar iraţionale. Astfel 
anticipările raţionale  nu pot fi folosite în estimarea unor ecuaţii pentru 
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economia României, deoarece agenţii care îşi formează aşteptările nu 
dispun de suficiente informaţii şi de un mediu inflaţionist suficient de stabil 
pentru a anticipa perfect evoluţia inflaţiei. Evoluţia inflaţiei în cadrul 
economiei României ajută la calcularea unor previziuni adaptive pentru 
care ponderea componentei „forward looking” trebuie să fie destul de 
importantă. Agenţii economici îşi formează aşteptările inflaţioniste pe 
perioade ce coincid, de obicei, cu un ciclu de producţie (un an) şi ţin cont 
de previziunile inflaţioniste oficiale şi neoficiale existente pe piaţă pentru a 
lua decizii strategice. Acest lucru face ca în cercetările recente privind 
modelarea inflaţiei să se utilizeze anticipările inflaţioniste efective ale 
agenţilor economici, anticipări relevate pe baza unor sondaje de opinie la 
nivel naţional.  

Pornind de la un studiu anterior privind testarea ecuaţiilor unui 
model de ţintire a inflaţiei pentru România, autorii articolului încearcă să 
corecteze estimatorii anticipărilor inflaţioniste din funcţia de reacţie a 
băncii centrale pe baza rezultatelor unei anchete naţionale în rândul 
populaţiei. Totuşi, pentru a avea o imagine cât mai completă asupra 
anticipărilor inflaţioniste şi a mecanismului de propagare a şocurilor care 
afectează stabilitatea preţurilor, este necesară şi o analiză a 
comportamentelor de stabilire a preţurilor de către ofertanţii de bunuri de 
consum din economia naţională. 

 
Cuvinte-cheie: ţintirea inflaţiei; transparenţă; responsabilitate; funcţie 
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Strategia de ţintire a inflaţiei include recunoaşterea importanţei pe care o 
are fenomenul inflaţionist în cadrul economiilor moderne şi, prin urmare, faptul 
că asigurarea stabilităţii preţurilor este cel mai eficient mod de a asigura, prin 
politica monetară, obiectivul general al creşterii economice pe termen lung. 
Folosită pe scară largă în ţările industrializate în timpul anilor ’90, strategia de 
ţintire a inflaţiei a devenit, în urma crizelor din America Latină şi Asia, o 
alternativă atrăgătoare pentru economiile emergente. 

Pentru a atinge nivelul stabilit al obiectivului de inflaţie, banca centrală 
foloseşte regulile acestei strategii drept „elemente călăuzitoare în realizarea 
politicii monetare” (Svensson, 1997), nefiind nevoită să le aplice într-un mod 
mecanic. Banca centrală îşi rezervă capacitatea de a reacţiona la şocuri 
neprevăzute prin ajustarea nivelului instrumentelor de politică monetară, cu 
condiţia să nu sacrifice obiectivul final.  

Aşteptările inflaţioniste joacă un rol cheie în realizarea politicii monetare. 
Întrucât numeroase bănci centrale au adoptat, în mod explicit sau implicit, un 
regim de ţintire a inflaţiei, asigurarea stabilităţii aşteptărilor inflaţioniste a 
devenit obiectivul politic principal. Deoarece există un decalaj între acţiunile de 
politică monetară şi impactul acesteia din urmă asupra ţintei băncilor centrale, 
autorităţile monetare se ghidează după previziuni. Acest lucru face ca 
previziunile inflaţiei să fie esenţiale pentru o politică monetară eficientă. Cu 
toate că autorităţile monetare caută să stabilizeze aşteptările inflaţiei pe termen 
lung, monitorizarea inflaţiei pe termen scurt şi mediu este la fel de importantă. 
Ori de câte ori inflaţia se află în inerţie, previziunile pe termen scurt bine făcute 
se traduc prin proiecţii mai precise pe termen lung. 

Influenţa comunicării asupra aşteptărilor inflaţioniste se poate realiza în 
două moduri. În primul rând, decalajul dintre inflaţia realizată şi cea preconizată 
poate fi influenţat de către retorica băncii centrale. În al doilea rând, 
comunicarea ar putea influenţa în mod direct procesul de formare a aşteptărilor. 
Astfel formularea indicatorilor poate avea o influenţă semnificativă asupra 
aşteptărilor inflaţioniste, în vreme ce impactul asupra decalajului dintre 
aşteptările inflaţioniste şi inflaţia realizată nu pare să fie puternic. O posibilă 
interpretare ar fi faptul că retorica băncii centrale comunică riscurile stabilităţii 
preţurilor în mod credibil, iar experţii de pe piaţa financiară reacţionează la 
aceste anunţuri prin ajustarea aşteptărilor inflaţioniste pe termen scurt. 
Comunicarea este importantă deoarece pare să sintetizeze informaţiile care, 
altfel, ar fi furnizate de diferite variabile macroeconomice disponibile 
publicului. 

Argumentele în favoarea unei mai mari transparenţe se bazează pe doi 
piloni: responsabilitatea şi eficienţa. Primul subliniază importanţa transparenţei 
în asigurarea faptului că publicul poate trage la răspundere factorii de decizie. 
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Această argumentare a transparenţei are un mare ecou în rândul celor care 
susţin independenţa băncii centrale. Odată cu independenţa vine şi 
responsabilitatea, care, la rândul ei obligă la transparenţă. Al doilea argument în 
favoarea transparenţei este acela că îmbunătăţeşte eficacitatea economică atât în 
ceea ce  priveşte operarea pieţelor financiare, cât şi implementarea politicii 
monetare. 

De asemenea, transparenţa poate îmbunătăţi capacitatea politicii monetare 
de a-şi atinge scopurile prin garantarea faptului că aşteptările de pe piaţa privată 
sunt în concordanţă cu obiectivele pe care le are politica băncii centrale. În noul 
model keynesian ce cuprinde şi o componentă forward looking utilizat pentru 
analiza politicii monetare se arată că eficacitatea acesteia din urmă depinde de 
capacitatea politicii de a afecta aşteptările cu privire la traiectoria ratelor 
dobânzilor (Woodford, 2003). O politică transparentă – care reduce gradul de 
incertitudine cu privire la acţiunile politice monetare viitoare – poate îmbunătăţi 
compromisul dintre producţie şi obiectivele privind inflaţia. 

Ambele argumente în favoarea transparenţei au fost contestate. Criticii 
ţintirii inflaţiei susţin că orice regim care trage o bancă centrală la răspundere 
pentru un singur obiectiv – cum ar fi atingerea unui obiectiv de inflaţie – poate 
determina banca centrală să ignore efectele acţiunilor sale asupra măsurilor mai 
ample de bunăstare economică. Aceasta este o problemă generală în crearea  
mecanismelor de stimulare; un sistem puternic de stimulare funcţionează cel 
mai bine atunci când acţiunile pot fi monitorizate îndeaproape(1).   

Mai mult, unii analişti sunt de părere că transparenţa poate reduce, de 
fapt, capacitatea băncii centrale de a se angaja în politicile de stabilizare 
macroeconomică. Acest argument nu este, probabil, surprinzător. O mare parte 
din literatura de specialitate care se ocupă cu analiza transparenţei foloseşte 
modele în care politica monetară are efecte reale doar în măsura în care aceasta 
poate surprinde publicul. Prin crearea unei inflaţii „surpriză”, banca centrală 
este în măsură să stimuleze producţia reală. Întrucât publicul nu poate fi 
surprins în mod sistematic în ceea ce priveşte aşteptările raţionale, încercarea de 
a concepe o expansiune economică conduce doar la o modificare a inflaţiei 
medii. În cazul în care transparenţa reduce capacitatea băncii centrale de a 
genera surprize, aceasta slăbeşte şi imboldul băncii centrale de a se angaja în 
politica expansionistă şi, în consecinţă, scade rata de echilibru a inflaţiei. 
Transparenţa pare să fie, fără îndoială, avantajoasă (Faust, Svensson, 2002). Cu 
toate acestea, dacă scopul băncii centrale de a se angaja în politicile de 
stabilizare este tot o funcţie a capacităţii acesteia de a genera o inflaţie-surpriză, 
atunci transparenţa reduce această capacitate. 

Acest lucru limitează potenţialul politicii de a reduce fluctuaţiile 
economice. Transparenţa poate lăsa banca centrală în imposibilitatea de a 
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amortiza şocurile macroeconomice asupra economiei reale, o pierdere ce este 
subliniată de către Cukierman (2001). În prezent, economiştii apreciază în mod 
deosebit rolul pe care îl poate avea politica sistematică şi predictibilă asupra 
economiei reale. Surprizele nu sunt singurele care contează. Efectele 
transparenţei pot să difere considerabil atunci când predictibilitatea politicii 
monetare joacă un rol important în economie(2). 

Se cunoaşte faptul că politica monetară, în general, şi ţintirea inflaţiei, în 
particular, poartă numele de „gestionare a aşteptărilor” (Woodford, 2004, 
2005). Politica monetară afectează inflaţia şi economia reală mai ales prin 
efectele sale asupra aşteptărilor din sectorul privat cu privire la ratele viitoare 
ale dobânzilor, inflaţie şi economie reală. Aşteptările cu privire la evoluţia 
instrumentelor (traiectoria aşteptată a instrumentelor utilizate) contează şi 
afectează curba de productivitate şi ratele dobânzii nominale pe termen lung.  

Aşteptările inflaţiei viitoare afectează inflaţia actuală şi ratele dobânzii 
reale pe termen lung. Aşteptările privitoare la dezvoltările viitoare ale 
economiei reale şi ale ratelor dobânzii reale pe termen lung afectează deciziile 
curente şi planurile pentru economia reală. Astfel, transparenţa face ca 
economia monetară să fie mai eficientă în mod direct prin eficientizarea 
gestionării aşteptărilor din sectorul privat.  

Publicarea previziunilor inflaţioniste şi ale economiei reale este deja un 
lucru comun în rândul băncilor centrale cu o strategie de ţintire a inflaţiei. 
Pentru realizarea unei previziuni cu privire la inflaţie sau referitoare la 
economia reală este nevoie de o previziune a ratei dobânzii sau a unei ipoteze 
referitoare la traiectoria ratei dobânzii. Băncile centrale au folosit diferite 
ipoteze cu privire la această traiectorie a ratei dobânzii, fie o rată constantă a 
dobânzii sau o traiectorie dată de aşteptările pieţei după cum rezultă din 
evoluţiile curbei producţiei. O rata constantă a dobânzii este adesea în mod 
vădit nerealistă şi inconsecventă. Evoluţiile ratei dobânzii pot duce la inflaţie şi 
la previziuni ale economiei reale care nu sunt tocmai bune, iar băncile centrale 
care folosesc această ipoteză a ratei dobânzii s-au simţit uneori obligate să 
comenteze că o traiectorie a ratei dobânzii mai înaltă sau mai joasă decât 
cursurile la termen implicite ar fi mai potrivită. 

Mai mult decât atât, publicarea unei previziuni a ratei dobânzii este utilă 
sectorului privat, iar o mai bună previziune este mai utilă aceluiaşi sector. 
Banca centrală ar trebui să aibă un avantaj evident al informaţiei despre 
propriile intenţii în legătură cu instrumentele utilizate şi, de asemenea, ar trebui 
să conceapă cea mai bună previziune, iar publicarea propriilor previziuni ale 
ratei dobânzii ar trebui să fie cel mai eficient mod de a-şi gestiona aşteptările 
referitoare la rata dobânzii din sectorul privat. Având în vedere această logică şi 
acceptarea tot mai mare a ideii că politica monetară se referă la gestionarea 
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aşteptărilor, este oarecum ciudat că atât de puţine bănci centrale îşi publică 
propriile aşteptări ale ratei dobânzii. 

Unele contraargumente din literatura de specialitate referitoare la 
publicarea evoluţiilor instrumentelor utilizate par oarecum inventate. Morris şi 
Shin (2002) arată că informaţiile publice pot diminua bunăstarea socială. 
Deoarece informaţiile publice sunt cunoscute de toţi agenţii privaţi şi vor 
influenţa comportamentul tuturor agenţilor privaţi, este logic ca fiecare agent 
privat să dea o mai mare importanţă informaţiilor publice decât celor private. În 
cazul în care informaţiile publice sunt de slabă calitate, agenţii privaţi sfârşesc 
prin a conferi o mai mare încredere informaţiilor de proastă calitate, ceea ce 
poate duce la deteriorarea bunăstării sociale. 

Suntem de părere că importanţa ţintirii optime pune în echilibru nevoia de 
asumare a răspunderii şi capacitatea insuficientă de a monitoriza banca centrală. 
Monitorizarea este defectuoasă în cazul în care informaţiile care stau la baza 
politicii băncii centrale nu pot fi verificate public sau privat. Capacitatea de a 
monitoriza mai poate fi descrisă şi din punctul de vedere al „transparenţei” politicii; 
o politică transparentă îmbunătăţeşte capacitatea de a monitoriza. Dacă 
monitorizarea este perfectă, banca centrală este instruită să acorde importanţă 
atingerii unui singur obiectiv, şi anume inflaţia; acest lucru rezolvă problema 
asumării răspunderii fără a perturba politica de stabilizare. Atunci când 
monitorizarea este incompletă din cauza informaţiilor defectuoase, cel mai bine 
este să acorzi mai puţină importanţă atingerii ţintei de inflaţie pentru a evita 
perturbarea politicii de stabilizare. Aceste presiuni duc la fluctuaţii sociale nedorite 
ale inflaţiei. Astfel, şocurile inflaţiei au un rol important în politicile de stabilizare. 

Analiză empirică 

În aceste condiţii, banca centrală încearcă să atingă obiectivul de inflaţie 
prin canalul ratei dobânzii al politicii monetare. Funcţia de reacţie a băncii 
centrale corelează rata inflaţiei cu decalajul dobânzii, tendinţa pe termen lung a 
ratei dobânzii, decalajul productivităţii, abaterea de la ţintă a inflaţiei şi variaţia 
cursului de schimb real: 
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Variabilele incluse în funcţia de reacţie sunt: 
 nivelul anterior al decalajului ratei dobânzii. Atunci când include 

această variabilă, banca centrală acţionează prudent întrucât ia în 
calcul urmările negative pe care schimbările frecvente ale ratei 
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dobânzii le pot avea asupra agenţilor economici. Harjes şi Ricci (2008) 
demonstrează că, pentru această variabilă, coeficientul corespondent 
este, în general, destul de mare pentru a garanta că autorităţile 
monetare se abţin de la combaterea agresivă a şocurilor economice. 
Astfel, autorităţile monetare evită schimbările bruşte ale ratelor, un 
fenomen cunoscut în practică sub denumirea de „diminuarea şi 
stabilizarea ratei dobânzii”. 

 tendinţa pe termen lung a ratei dobânzii. Motivul pentru care este 
inclusă această variabilă este logic: pe termen lung, rata dobânzii tinde 
către valoarea sa de echilibru determinând, astfel, convergenţa către 
punctul de echilibru al modelului. 

 abaterea de la ţintă a inflaţiei. Banca centrală va modifica rata dobânzii 
nominale în funcţie de abaterea inflaţiei de la ţintă. Coeficientul pentru 
această valoare trebuie sa fie mai mare decât 1 pentru ca mecanismul 
politicii monetare să funcţioneze. 

 decalajul productivităţii. Atunci când este inclusă această variabilă se 
ţine cont atât de folosirea ţintirii directe flexibile a inflaţiei, cât şi de 
rolul determinant pe care îl are cererea excesivă în explicarea 
presiunilor inflaţioniste. 

 variaţia cursului de schimb real. Prezenţa acestei variabile în ecuaţia 
funcţiei de reacţie este necesară pentru a descrie corelaţia dintre rata 
dobânzii domestice şi fluctuaţia cursului valutar real pentru a 
îmbunătăţi politica monetară cu privire la cerinţele modelului Mundel-
Fleming. Mai mult, o concordanţă de stil cu cerere agregată şi ecuaţia 
ofertei este, de asemenea, necesară.  

 alte şocuri ale politicii monetare care pot influenţa comportamentul 
autorităţilor monetare atunci când este vorba despre ţintirea directă a 
inflaţiei (reziduuri estimate). 

Cum datele sunt furnizate trimestrial, iar obiectivul de inflaţie anual, am 
calculat ţinta de inflaţie trimestrială. Evident, acest lucru poate fi realizat numai 
pentru perioada 2005-2009, întrucât ţintirea directă a inflaţiei a fost 
implementată începând cu 2005. Pentru perioada 2000-2005, traiectoria inflaţiei 
efective a fost folosită ca obiectiv inflaţionist. 

Ecuaţia funcţiei de reacţie poate fi scrisă astfel: 
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Ecuaţia scoate în evidenţă practicarea unei strategii de ţintire flexibile a 
inflaţiei, prin luarea în considerare în funcţia de reacţie a băncii centrale, pe 
lângă deviaţia inflaţiei de la ţintă şi a altor variabile macroeconomice, ca output 
gap, sau aprecierea/deprecierea monedei naţionale. Introducerea deviaţiei 
inflaţiei de la trend indică faptul că politica monetară îşi transmite efectele cu 
întârziere şi că trebuie să reacţioneze din timp la presiunile inflaţioniste ce se 
vor manifesta în viitor 

Aşteptări adaptive 

Aşteptările adaptive indică faptul că dacă inflaţia a crescut în ultima 
perioadă, oamenii se vor aştepta la o rată a inflaţiei mai mare în următoarea 
perioadă; cu alte cuvinte, oamenii îşi bazează previziunile pe ceea ce s-a 
întâmplat în trecut. În lumea reală, datele din trecut reprezintă unul din 
multitudinea de factori care influenţează comportamentul viitor. În mod 
particular, aşteptările adaptive sunt limitate dacă inflaţia se află într-un trend 
ascendent sau descendent. Aceste limitări au dus la dezvoltarea aşteptărilor 
raţionale care au încorporat mai mulţi factori în procesul de luare a deciziilor.  

Estimarea anticipărilor adaptive privind inflaţia a avut la bază un sondaj 
de opinie la nivel naţional privind starea de coeziune economică şi socială din 
România(4). Deoarece atitudinea populaţiei faţă de instituţiile naţionale 
reprezintă un element important, în cadrul acestui studiu am introdus printre 
instituţiile reprezentative pentru sistemul economiei de piaţă şi Banca 
Naţională.  Rezultatele sondajului de opinie arată că Banca Naţională este cea 
mai credibilă instituţie din România (gradul de încredere este de circa 53% - în 
foarte mare măsură şi mare măsură) cu mult peste alte instituţii naţionale. Doar 
sistemul educaţional local se mai apropie de acest nivel de încredere (46% în 
foarte mare măsură şi mare măsură). De remarcat este faptul că încrederea în 
Parlamentul European depăşeşte nivelul de încredere în celelalte instituţii 
naţionale. Având în vedere acest nivel ridicat al credibilităţii Băncii Naţionale 
în rândul populaţiei putem susţine ipoteza că semnalele acestei instituţii au o 
influenţă foarte mare în formarea anticipărilor inflaţioniste ale populaţiei.  
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În ce măsură aveţi încredere în fiecare dintre instituţiile următoare? 
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O altă întrebare inclusă în chestionar a avut în vedere îngrijorarea 

populaţie în legătură cu creşterea generală a preţurilor (creşterea costului 
traiului zilnic). Rezultatele anchetei arată că populaţia este foarte îngrijorată 
privind perspectivele inflaţioniste (90% dintre răspunsuri indică în foarte mare 
măsură sau mare măsură). O astfel de atitudine creează condiţiile pentru un 
cadru favorabil fenomenului „bani fierbinţi” (hot money). Aceasta înseamnă că 
inflaţia ar putea fi accelerată de anticipările populaţiei.  

 
Cât de mult vă îngrijorează perspectiva creşterii costului vieţii  
(a creşterii preţurilor)? 
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Distribuţia răspunsurilor privind nivelul anticipărilor inflaţioniste pe 

categorii de produse este foarte interesantă evidenţiind o asimetrie specifică 
preferinţelor extreme, în sensul că gradul de susţinere al anticipărilor 
inflaţioniste pentru niveluri mici şi moderate (2,5-6%) este mare, apoi scade 
brusc pentru pragul de 6-8% şi iarăşi creşte brusc pentru nivelul de peste 8%. 
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Aceasta  relevă o anumită stare de confuzie în rândul populaţiei în ceea ce 
priveşte perspectivele inflaţioniste. Din perspectiva semnificaţiei indicatorilor 
statistici pentru populaţie, rezultatele sunt perfect normale, din moment ce nu 
există încă o bază a culturii economice care să-i permită populaţiei o 
interpretare relativ corectă a indicatorilor macroeconomici (dovadă fiind erorile 
din mass-media privind interpretarea corectă a acestor indicatori). În aceste 
condiţii, este normal ca răspunsurile să aibă ca referenţial simpla comparaţie a 
unor cifre cu o corecţie normală în raport cu marea îngrijorare privind 
perspectivele inflaţioniste.  

 
Care categorii de preţuri credeţi că vor creşte şi în ce proporţie? 
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În aceste condiţii am reevaluat econometric ecuaţia funcţiei de reacţie a 

Băncii Naţionale introducând estimările anticipaţiilor adaptative ale populaţiei 
privind nivelul inflaţiei. În pofida intervalului de timp al corecţiei se poate 
constata o îmbunătăţire a ecuaţiei econometrice a funcţiei de reacţie a Băncii 
Naţionale, atât în privinţa coeficienţilor, cât şi a testelor de semnificaţie. 

+−×+×+×= − )(0930.04711.07203.0 arg
)()()()1()(

ett
tt

e
tgaptgapt yii ππ      (3)            

             [9.167921]                [2.702580]                     [3.658791]                            
                (0.0000)                   (0.0104)                         (0.0304)                                 
 

)(3)(_mod_0641.0 ttrealcurs ε+×+  
                          [4.780254] 
                            (0.0013) 
 
Rezultatele ne încurajează să continuăm cercetările cu estimarea 

anticipărilor inflaţioniste adaptive şi ale întreprinzătorilor (reprezentanţii 
ofertanţilor). Astfel, vor putea fi verificate estimările Băncii Naţionale privind 
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ecuaţiile care fundamentează strategia de ţintire a inflaţiei, într-un cadru de 
lucru constructiv pentru schimbul de idei între specialiştii din domeniu, astfel 
încât să se îmbunătăţească eficacitatea politicilor economice de control al 
fenomenului inflaţionist.  

Concluzii 

Analiza scoate în evidenţă esenţa strategiei de ţintire a inflaţiei, şi anume: 
politica monetară are o contribuţie esenţială în ceea ce priveşte ancorarea 
expectaţiilor inflaţioniste. Pe de altă parte, ţinând cont de perioada de transmisie 
a mecanismului de politică monetară şi de şocurile neaşteptate ce pot interveni 
într-o economie, ţintirea inflaţiei devine „inflation forecast targeting” – ţintirea 
inflaţiei prognozate, punându-se astfel un accent important pe caracterul 
anticipativ al strategiei şi bineînţeles pe capacitatea acesteia de stabilizare a 
inflaţiei în jurul ţintei pe un orizont de timp mediu. 

Multe bănci centrale folosesc funcţii de reacţie ce conţin anticipările 
inflaţioniste în cadrul modelelor de ţintire a inflaţiei, ridicându-se însă o 
problemă asupra ipotezei privind  aşteptările: raţionale versus adaptive (chiar 
mai iraţională). Testând funcţia de reacţie a băncii centrale, am încercat să 
testăm această ipoteză alternativă cu ajutorul informaţiilor obţinute dintr-un 
sondaj efectuat la nivel naţional. Sondajul a arătat că banca centrală este 
instituţia cea mai credibilă pentru români şi totodată că românii sunt foarte 
îngrijoraţi de contextul inflaţionist. Ca element de noutate, informaţiile obţinute 
în urma sondajului, privind percepţia populaţiei asupra evoluţiei inflaţiei, au 
fost introduse sub forma unor aşteptări adaptive în funcţia de reacţie a Băncii 
Naţionale. Astfel, s-a constatat o îmbunătăţire a estimărilor econometrice în 
urma utilizării acestor aşteptări adaptive. 

 
 

 Note 
 
(1) Vezi Walsh (2003) pentru aplicarea acestui principiu asupra ţintirii directe a inflaţiei. 
(2) Recurgerea la modele în care „surprizele” sunt cheia efectelor reale ale politicii monetare ar 

putea fi unul dintre motivele pentru care Carpenter (2004) găseşte doar un set limitat de 
situaţii în literatura de specialitate din care factorii de decizie să înveţe despre transparenţă. 

(3) Este bine cunoscut faptul că banca centrală diminuează rata dobânzii atunci când există o 
apreciere nejustificată a monedei naţionale (cursul de schimb scade) şi creşte rata dobânzii 
atunci când moneda naţională trece printr-o depreciere puternică (cursul de schimb creşte). 

(4) Contract de cercetare PN II, nr. 91-050/2007, Diminuarea inegalităţilor – condiţie esenţială a 
coeziunii economice şi sociale. Asigurarea calităţii integrării europene. Sondajul a fost 
realizat pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional în perioada martie-septembrie 2010. 
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