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Rezumat. Ca urmare a turbulenţelor economice începute în anul 
2007, se pune în discuţie dacă politica monetară suferă modificări 
radicale sau doar o regândire a detaliilor cu privire la  cadrul de bază al 
conduitei politicii monetare. Prin urmare, dezbaterile actuale pe care   
le-am analizat în articol vizează, printre altele, relaţia politicii monetare 
cu cea a stabilităţii financiare, analiza dacă politica monetară ar trebui 
să se sprijine pe bulele de credit sau să cureţe în urma exploziei acestora 
(dezbaterea Lean vs. Clean), prezenţa nonliniarităţilor în economie. 
Astfel, domeniul economiei monetare devine mult mai interesant, iar 
economiștii trebuie să se gândească la o gamă mai largă de probleme ale 
politicii monetare decât existau înainte. 
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În acest articol am analizat dacă drept consecință a acestor turbulenţe 
economice conduita politicii monetare implică modificări radicale sau numai o 
regândire a detaliilor cu privire la cadrul de bază a strategiei de politică 
monetară. 

Astfel, dezbaterile actuale au în vedere, printre altele, viitorul politicii 
monetare și relaţia acesteia cu stabilitatea financiară. Mulţi au susţinut că 
politica monetară extrem de ușoară a Rezervei Federale după 2001 a ajutat la 
crearea unei bule la preţurile domestice în SUA, o bulă a cărei explozie s-a 
dovedit a fi o sursă majoră a crizei financiare. Totuși, criza a fost determinată în 
primul rând de factori care au avut puţin de-a face cu politica monetară și care 
s-au datorat condiţiilor macro, distrugerii stimulentelor pe pieţele financiare, 
eșecuri de legiferare și supraveghere (chiar și atunci când băncile centrale 
răspundeau de regulamente și supravegheri), probleme cu informaţiile și 
anumite circumstanţe specifice, incluzând politica imobiliară americană, care 
susţinea proprietatea în cazul familiilor cu venit redus.   

Prin urmare, ţintirea inflaţiei, aplicată în direcţia corectă și folosind toate 
informaţiile despre factorii financiari relevanţi pentru previziunile despre 
inflaţie, rămâne politica monetară de dinainte, din timpul și de după turbulenţele 
economice, politică ce are cele mai bune șanse să stabilizeze atât inflaţia, cât și 
economia reală. Însă o mai bună înţelegere teoretică, empirică și operaţională a 
rolului factorilor financiari în mecanismul de transmisie este necesară de 
urgenţă și necesită multă muncă, ce este deja desfășurată în mediile academice 
și în băncile centrale. 

Deși au obiective și instrumente diferite, politica monetară și politica de 
stabilitate financiară sunt în mod intrinsec legate una de cealaltă, astfel încât 
dihotomia dintre acestea este una falsă.  Politica monetară poate afecta 
stabilitatea financiară, în timp ce politicile macroprudenţiale sunt implementate 
pentru a împiedica apariţia unei bule de credit; acestea vor încetini creșterea 
ofertei de credit și pe cea a cererii agregate. În acest caz, politica monetară ar 
trebui să fie mai relaxată pentru a compensa cererile agregate mai slabe. În mod 
alternativ, dacă ratele politicii sunt menţinute la un nivel redus pentru a stimula 
economia, așa cum este cazul în momentul actual, există un risc mai mare de 
apariţie a unei bule de credit. Acest lucru ar putea necesita politici 
macroprudenţiale mai strânse pentru a ne asigura că o bulă de credit nu își va 
face apariţia (Svensson, 2010). 

Coordonarea politicilor monetare și a celor macroprudenţiale are o 
importanţă mai mare atunci când sunt urmărite cele trei obiective: stabilitatea 
preţurilor, stabilitatea producţiei și stabilitatea financiară.  Având în vedere că 
factorii financiari pot avea un efect puternic și deteriorant asupra mecanismului 
de transmitere, determinând ca politica ratei de dobândă standard să fie mult 
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mai puţin eficientă, se pune problema dacă se vor încorpora factorii financiari în 
modelele standard ale mecanismului de transmitere, utilizate de băncile 
centrale, ca variabile target sau vor rămâne numai niște puncte de referinţă în 
luarea deciziilor.  

Acest lucru depinde, în primul rând, de capacitatea instrumentelor 
politicii de stabilitate financiară (cum ar fi supervizarea, legalizarea, rapoartele 
asupra stabilităţii financiare) de a avertiza din timp anumite ameninţări posibile. 
În timp ce aceste politici de legiferare și supraveghere (de exemplu, dezvăluirea 
și cerinţele de capital, cerinţe de lichiditate, acţiuni corective prompte, 
monitorizarea atentă a procedurilor de management al riscului ale unei instituţii, 
supravegherea atentă a instituţiilor financiare pentru a impune conformitatea cu 
reglementările) s-au axat în mod tradiţional pe asigurarea „sănătăţii” unor 
instituţii financiare individuale și infrastructura pieţei și pe integritatea pieţelor, 
recent s-a pus un accent mai mare pe o abordare la nivel de sistem, care s-ar 
putea axa pe stabilitatea întregului sistem financiar. Acest tip de reglementare 
ce se focusează pe ceea ce se întâmplă pe pieţele de credit în ansamblul lor se 
numește reglementare și supraveghere macroprudenţială (Mishkin, 2011). Prin 
această abordare, supravegherea și legiferarea tind să facă sistemul financiar 
mai robust și să se sprijine pe ciclul financiar.  

Ca o consecinţă a crizei recente s-au lansat iniţiative promiţătoare pentru 
dezvoltarea unui cadru pentru supravegherea și legiferarea întregului sistem și 
pentru upgradarea acestui set de instrumente. Dacă aceste iniţiative se dovedesc 
de succes, ele ar putea preîntâmpina sau reduce substanţial necesitatea politicii 
monetare de a contracara dezechilibrele financiare.  

Întrucât dezechilibrele pot apărea în multe domenii ale sistemului 
financiar, o mulţime de instrumente prudenţiale, nu numai unul, pot fi necesare 
pentru a le targeta.  Eficacitatea acestor instrumente se poate schimba de-a 
lungul timpului: având în vedere abilitatea pieţelor financiare de a se adapta 
repede la un mediu schimbător  (inclusiv prin înșelarea prezentelor 
reglementări), instrumentele vor trebui ele însele să se adapteze. Mai mult, 
autorităţile responsabile de supraveghere și reglementare vor solicita scopul 
ajustării parametrilor politicilor lor pentru a ţinti dezechilibrele financiare 
apărute. În practică, folosirea în acest fel a politicilor poate fi determinată de 
nevoia  de a menţine un mediu stabil de reglementări pentru instituţiile și 
pieţele financiare.  

S-a argumentat, de asemenea, faptul că supravegherea întregului sistem ar 
putea fi prima linie defensivă împotriva instabilităţii financiare (Carney, 2009, 
Bernanke, 2010,  Kohn, 2010). Însă crearea și implementarea acestui nou set de 
instrumente este o provocare nemaipomenită  și există o incertitudine 
considerabilă despre ceea ce va fi fezabil la modul realist. Deși există multe 
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propuneri promiţătoare (Basel Committee on Banking Supervision 2009) – 
agenda G20 - rămân multe de facut. Dacă acceptăm faptul că prima linie 
defensivă împotriva dezechilibrelor financiare este reprezentată de 
supravegherea și legiferarea potrivită, întrebarea cheie este dacă acestea ar 
trebui să reprezinte singura linie defensivă. 

Totuși, deși instrumentele prudenţiale vor fi întotdeauna folositoare 
pentru prevenirea și atacarea dezechilibrelor financiare, ele ar putea să nu fie 
suficiente în toate cazurile. 

Eficacitatea politicii monetare în contracararea dezechilibrelor financiare 
depinde de natura șocurilor, influenţa politicii monetare și a instrumentelor 
prudenţiale asupra dezechilibrelor și interacţiunea dintre ele. În particular, acolo 
unde dezechilibrele financiare reflectă eșecuri specifice ale pieţei și politicile de 
reglementare pot fi asimilate acestor eșecuri, politica monetară nu va putea să 
joace un rol util. Politica monetară va juca cu siguranţă un rol atunci când 
dezechilibrele financiare izvorăsc din factori economici. Desigur, în practică, 
dezechilibrele financiare din economie pot fi asociate cu o combinaţie de 
factori, iar exuberanţa din  anumite sectoare ar putea să se extindă mai mult în 
economie. A fost cazul perioadei premergătoare crizei din 2007-2009, care a 
reflectat interacţiunea complexă între pieţele ipotecare din SUA și alte ţări, 
pieţele securizate de împrumuturi și alte pieţe derivate, precum și alte sisteme 
bancare din SUA și alte ţări. 

Măsura în care politica monetară va juca un rol în diminuarea 
dezechilibrelor financiare nu este clară încă, însă ar trebui să fie o parte 
importantă a discuţiilor privind potenţialele îmbunătăţiri ale cadrului politicii 
monetare. 

Condiţiile macro care au precedat criza au inclus rate mondiale mici ale 
dobânzii, asociate cu dezechilibre globale, precum și Marea Moderaţie, cu o 
perioadă lungă de creștere foarte stabilă a inflaţiei care a dus la o subestimare 
sistematică a riscului și la riscul redus în pieţele financiare (pe ideea că mai 
multă politică monetară predictibilă poate reduce incertitudinea și încurajează 
managerii activelor să subaprecieze riscul (Gambacota, 2009)). Și tocmai 
datorită acestui lucru explozia cercetărilor microeconomice, atât teoretice, cât și  
empirice, sugerează că există cazul ca politica monetară să joace rolul creării 
bulelor de credit. Borio and Zhu (2008) au numit acest mecanism „canalul 
politicii monetare de asumare a riscului”. De asemenea, acest canal ar putea 
apărea din consideraţii comportamentale precum iluzia banilor, în care 
consideră că ratele nominale mici indică faptul că profiturile reale sunt mici, 
încurajându-i să achiziţioneze bunuri mai riscante pentru a obţine profit mai 
mare cu privire la obiectiv. 
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Politica monetară poate încuraja asumarea riscului și prin următoarea 
metodă: politica monetară care face ordine în urma rupturilor financiare, prin 
scăderea ratelor dobânzilor, poate duce la o formă de hazard moral în care 
instituţiile financiare se așteaptă ca politica monetară să le ajute să-și revină din 
investiţiile proaste. Această metodă poate crește riscul sistemic deoarece este 
exercitată doar când multe firme financiare au probleme simultan astfel încât 
acestea pot fi încurajate să urmeze strategii similare de investiţie, crescând 
astfel corelarea profitului.  

Având în vedere susţinerea canalului de asumare a riscului, acest lucru 
înseamnă că, odată cu o creștere mai mare a ofertei de bunuri, politica monetară 
ar trebui folosită pentru a lupta împotriva bulelor de credit, prin creșterea ratei 
dobânzilor pentru a împiedica scăparea de sub control a bulelor (dezbaterea 
„lean” vs „clean”)? Prin această acţiune se susţine faptul că o creștere a ratelor 
dobânzilor pentru a încetini creșterea unei bule ar produce rezultate mai bune 
deoarece ori ar împiedica bula, ori ar rezulta într-o explozie mai puţin gravă a 
bulei, cu mult mai puţine daune aduse economiei.  

Există câteva obiecţii cu privire la această acţiune, care se traduc prin 
doctrina „Greenspan”, deoarece el a susţinut intens faptul că politica monetară 
nu ar trebui să lupte împotriva bulelor preţurilor activelor, ci mai degrabă ar 
trebui să cureţe după ce acestea explodează (Greenspan, 2002).  

Argumentele acestei ultime viziuni sunt următoarele: 
 Bulele sunt dificil de detectat. Pentru a justifica lupta împotriva unei 

bule, o bancă centrală trebuie să presupună că poate identifica o bulă 
aflată în progres. Această presupunere a fost considerată foarte 
dubioasă deoarece este greu de crezut că banca centrală are un astfel de 
avantaj informaţional asupra pieţelor private. Dacă banca centrală nu 
are avantaj informaţional, și dacă știe că o bulă s-a dezvoltat, piaţa va 
ști acest lucru aproape sigur, iar bula va exploda. Prin urmare, orice 
bulă care ar putea fi identificată de banca centrală cu certitudine va fi 
puţin probabil că se va mai dezvolta în continuare.  

 Mărirea ratelor dobânzilor ar putea fi foarte ineficientă în limitarea 
bulei, deoarece participanţii la piaţă se așteaptă la astfel de rate mari ca 
rezultat al achiziţionării de active conduse de bule. Prin definiţie, 
bulele sunt îndepărtări de la comportamentul care este în mod normal 
incorporat în modele, astfel încât este puţin probabil ca elementele 
politicii monetare să lucreze normal în condiţii anormale.  

 Există multe preţuri ale activelor, și la orice moment de timp, o bulă 
poate fi prezentă în doar o fracţiune din active. Acţiunile politicii 
monetare sunt un instrument netăios într-un astfel de caz, din moment 
ce astfel de acţiuni sunt susceptibile de a afecta în general preţurile 
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activelor, mai degrabă decât pe cele dintr-o bulă. Cu alte cuvinte, 
aceste bule sunt deviaţii de la comportamentul normal, și este nerealist 
să ne așteptăm că instrumentele uzuale ale politicii monetare vor fi 
eficiente în condiţii anormale. 

 Dându-i politicii monetare un alt obiectiv ar putea duce la confuzii cu 
privire la angajamentul băncii centrale asupra stabilităţii preţului, 
slăbind astfel ancora nominală, acest lucru având potenţiale efecte 
adverse asupra rezultatelor economice. 

 Dacă politica monetară urmărește promovarea stabilităţii ea ar putea 
duce la decizii de consolidare a politicii monetare când nu este 
necesar să se constrângă bulele de credit. O situaţie cu rate ale 
dobânzii mici nu indică în mod necesar că politica monetară 
promovează asumarea excesivă a riscului. Apoi, politica monetară 
poate deveni un instrument obtuz, în condiţiile în care dezechilibrele 
financiare apar în anumite sectoare și nu au un impact economic 
semnificativ, generând o reducere materială a producţiei și a inflaţiei 
(deoarece prin deciziile de politică monetară este afectată întreaga 
economie). 

O lecţie din analiza aceasta este că factorii de decizie politică, și în mod 
special factorii de decizie de politică monetară, vor avea nevoie de instrumente 
pentru a evalua dacă bulele de credit se dezvoltă. Cercetarea este în curs de 
desfășurare pentru a găsi măsuri care să semnalizeze că bulele de credit sunt 
susceptibile de a se forma. Dar chiar și așa există un caz mai puternic pentru ca 
politica monetară să se sprijine pe bulele de credit mai degrabă decât să facă 
ordine în urma exploziei bulelor. Utilizarea politicii monetare pentru a urmări 
obiectivele de stabilitate financiară nu este o sarcină ușoară, iar cercetările 
asupra modului de monitorizare a condiţiilor de credit astfel încât să se ia 
decizia folosirii politicii monetare pentru restricţionarea asumării excesive a 
riscului sunt bazate pe informaţia corectă și vor avea o prioritate ridicată pentru 
cercetările viitoare. 

Tot în acest articol am evidenţiat prezenţa nonliniarităţilor în economie. 
Rolul neliniarităţilor în macroeconomie, atunci când există o ruptură financiară, 
implică un defect important în teoria politicii monetare care a fost utilizată în 
general înainte de criză: teoria politicii monetare a fost bazată pe ipoteza că 
macroeconomia poate fi descrisă de ecuaţii liniare dinamice. Criza financiară 
din 2007-2009 demonstrează faptul că deși cadrul liniar-pătratic ar putea oferi o 
aproximare rezonabilă asupra modului în care operează politica monetară în 
circumstanţe normale, această abordare nu va fi adecvată pentru a ne gândi la 
politica monetară atunci când rupturile financiare lovesc economia. 
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Deși cadrul liniar pătratic poate fi rezonabil în perioade de timp normale, 
întreruperile financiare pot produce mari deviaţii de la aceste prezumpţii, 
indicând faptul că un cadru linear pătratic poate aduce răspunsuri înșelătoare 
pentru strategia politicii monetare atunci când apare criza financiară. Rolul 
important al nonlinearităţilor în economie, ce se nasc din rupturi financiare, 
sugerează că legiferatorii nu se vor axa doar pe rezultatele formale, așa cum ar 
face-o într-o lume cu certitudini, ceea ce este o trăsătură a cadrului liniar 
pătratic, dar își vor adapta politicile pentru a face faţă incertitudinii și posibilei 
existenţe a riscului coadă, unde există o mică probabilitate a unor rezultate 
extrem de adverse. 

Majoritatea studiilor cantitative cu privire la politica monetară au 
presupus de asemenea că șocurile care lovesc economia au o distribuţie 
gaussiană invariantă în timp, adică o curbă clasică în formă de clopot. În 
realitate, totuși, distribuţia șocurilor care lovesc economia este mult mai 
complexă. În unele cazuri, incertitudinea cu care se confruntă economia este în 
mod clar înclinată într-o direcţie sau în alta; din nou, acest lucru este favorabil 
atunci când există rupturi financiare semnificative. În plus, după cum am 
observat în recenta criză, șocurile care lovesc economia pot manifesta un exces 
de kurtosis, adică riscul coadă, deoarece probabilitatea perturbaţiilor negative 
mari este mai ridicată decât ar fi în cazul unei distribuţii gaussiene. 

Prin urmare, este nevoie de o regândire majoră asupra detaliilor acestui 
cadru de bază pentru strategia de politică monetară. Recunoaștem acum că 
sectorul financiar joacă un rol proeminent în macroeconomie și o face neliniară 
uneori. Acest fapt necesită abandonarea cadrului liniar pătratic pentru a ne 
putea gândi asupra modalităţilor de desfășurare a politicilor monetare atunci 
când există o ruptură financiară. O altă lecţie este aceea că există un caz mai 
puternic pentru ca politica monetară să se sprijine pe bulele de credit mai 
degrabă decât să facă ordine în urma exploziei bulelor. Utilizarea politicii 
monetare pentru a urmări obiectivele de stabilitate financiară nu este o sarcină 
ușoară, iar cercetările asupra modului de monitorizare a condiţiilor de credit 
astfel încât să se ia decizia folosirii politicii monetare pentru restricţionarea 
asumării excesive a riscului sunt bazate pe informaţia corectă și vor avea o 
prioritate ridicată pentru cercetările viitoare. 

În sfârșit, criza financiară a evidenţiat faptul că interacţiunile dintre 
sectorul financiar și economia agregată implică faptul că politica monetară și 
politica de stabilitate financiară sunt interconectate. Mai există o veste bună 
care a rezultat din această criză. Domeniul economiei macromonetare a devenit 
mult mai interesant. Ne confruntăm acum cu un nou plan pentru cercetare care 
ar trebui să îi ţină ocupaţi pe oamenii care lucrează în domeniu pentru o 
perioadă mai lungă de timp. Acest fapt a făcut și munca bancherilor centrali mai 
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interesantă. Aceștia trebuie acum să se gândească la o gamă mai largă de 
probleme ale politicii decât aveau înainte. Acest lucru va fi cu siguranţă 
obositor, însă activitatea bancară centrală va deveni o profesie mult mai 
stimulantă. 
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