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Rezumat. În această lucrare prezentăm aspectele esenţiale privind 

independenţa băncii centrale. Majoritatea economiştilor consideră că ceea 
ce influenţează în mod pozitiv eficienţa măsurilor de politică monetară este 
gradul ridicat de independenţă al băncii centrale. Am determinat că Banca 
Naţională a României (BNR) dispune de un grad ridicat de independenţă 
atât în privinţa stabilirii obiectivului, cât şi în alegerea instrumentelor. 
Considerăm că independenţa BNR a jucat un rol important în procesul 
dezinflaţionist, în condiţiile în care inflaţia anualizată se află în  interiorul 
coridorului ţintit de 3 %  1 punct procentual. 
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Introducere 
 
Controlul guvernului asupra băncii centrale reduce eficienţa măsurilor de 

politică monetară. În anii ’70, ţările industrializate s-au confruntat cu o volatilitate 
ridicată a inflaţiei şi a output-ului datorită dominanţei fiscale într-o anumită 
măsură. Astfel, autorităţile din ţările dezvoltate au mărit gradual independenţa 
băncii centrale pentru a mări impactul măsurilor de politică monetară. Între 
mijlocul anilor ’80 şi 2006, s-a observat o reducere a volatilităţii inflaţiei şi output-
ului, economiştii numind această perioadă „Marea Moderaţie”. Conform lui 
Bernanke (2004), „Marea Moderaţie” s-a datorat următorilor factori: 1) schimbările 
structurale, 2) politici macroeconomice mai bune şi 3) noroc. Astfel, schimbările 
instituţionale, tehnologice şi practicile din afaceri au mărit capacitatea economiilor 
de a face faţă şocurilor multiple. În ceea ce priveşte politicile macroeconomice, 
economiştii consideră că volatilitatea ridicată a inflaţiei şi a PIB-ului în anii ’70 s-a 
datorat într-o anumită măsură politicilor monetare neadecvate (Romer, Romer, 
2002). După mijlocul anilor ’80, gradul mai ridicat de independenţă al băncilor 
centrale (IBC), cât şi capacitatea mai mare a băncilor centrale de a cuantifica 
mecanismele de transmisie ale politicii monetare au mărit eficienţa măsurilor de 
politică monetară. IBC este o cerinţă instituţională importantă pentru adoptarea 
ţintirii inflaţiei (TI). În concluzie, considerăm că independenţa băncii centrale este 
compatibilă cu politica monetară modernă. În acest articol, prezentăm aspectele 
esenţiale privind independenţa băncii centrale. Calculăm gradul de independenţă al 
BNR considerând anumite criterii prezentate în lucrări anterioare.  

 
1.  Scurtă istorie a băncilor centrale 
 
Primele bănci centrale au apărut în Suedia şi Anglia, principala funcţie a 

lor fiind de a finanţa deficitele bugetare. Crizele financiare severe şi frecvente, 
cât şi lipsa reglementărilor sistemului bancar au determinat autorităţile din ţările 
dezvoltate să extindă obiectivele băncii centrale. După cele două războaie 
mondiale, băncile centrale s-au confruntat cu inflaţie mare, şomaj ridicat şi 
output redus, în special în ţările afectate sever de conflictele militare. 
Specialiştii au constatat că pot exista incompatibilităţi între anumite obiective 
ale băncilor centrale, deoarece autorităţile monetare nu pot asigura simultan 
stabilitatea preţurilor, creşteri economice ridicate, şomaj redus, echilibrele 
externe şi curs de schimb stabil. În anii ’60, Friedman considera că băncile 
centrale pot influenţa doar pe termen lung inflaţia, masa monetară şi cursul de 
schimb. Astfel, autorităţile monetare s-au axat asupra celor trei strategii de 
politică monetară. Cadrul instituţional poate influenţa eficienţa măsurilor de 
politică monetară conform constatărilor din ultimele decenii.  
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2. Independenţa băncii centrale 
   
Problema independenţei băncii centrale nu este o chestiune nouă în 

literatura de specialitate, deoarece încă din secolul XIX Ricardo preciza faptul 
că băncile centrale nu trebuie să finanţeze direct deficitele bugetare. În anul 
1913, Keynes afirma acelaşi lucru la inaugurarea Băncii Rezervă a Indiei. Posen 
(1995) consideră că interesele partidelor politice determină gradul de 
independenţă al băncii centrale, acestea putând afecta rata inflaţiei pe termen 
lung. Eijffinger și De Haan (1996) consideră că independenţa băncii centrale 
din ţările industrializate este invers corelată cu rata inflaţiei anualizate. Un grad 
ridicat de independenţă al băncilor centrale reduce costurile dezinflaţiei 
(Debelle, Fischer, 1994, Walsh, 1995, 2003). Cukierman, Webb şi Neyapti 
(1992) cuantifică IBC luând în considerare următoarele criterii: 1) maniera în 
care este numit guvernatorul băncii centrale, 2) relaţia dintre banca centrală şi 
guvern şi 3) obiectivul băncii centrale. Conform cercetărilor anterioare, există 
trei tipuri de independenţă a băncii centrale: 1) independenţa obiectivului, 2) 
independenţa instrumentală, 3) ambele. În Canada şi Noua Zeelandă, 
guvernatorul băncii centrale şi ministrul de finanţe publice stabilesc împreună 
obiectivele pe termen lung ale băncii centrale,  în timp ce BNR are 
independenţa totală în stabilirea obiectivelor şi implementarea instrumentelor 
necesare. În concluzie, Banca Canadei şi Banca Rezervă din Noua Zeelandă au 
independenţă instrumentală, dar nu şi independenţa obiectivului, în timp ce 
BNR prezintă ambele tipuri de independenţă deoarece guvernatorul stabileşte 
atât ţinta de inflaţie, cât şi instrumentele necesare. Independenţa băncii centrale 
este stipulată în legi speciale (în România Legea nr. 312/2004). În ciuda unor 
legi speciale care asigură IBC, în anumite ţări există anumite cutume care 
prevalează. Un exemplu este Argentina. Deşi mandatul guvernatorului stipulat 
de lege este de patru ani, guvernatorii demisionează în general ori de câte ori 
este numit un nou ministru de finanţe.  

 
3. Independenţa BNR 
 
În acest articol, determinăm gradul de independenţă al BNR folosind o 

metodologie simplă. Construim un indicator ce ia în considerare următoarele 
criterii: 1) guvernatorul BNR, 2) măsurile BNR, 3) Consiliul de Administraţie 
al BNR. Criteriile sunt similare cu cele utilizate de Cukierman (1992) în 
construirea indicatorului Variabilele Legale Agregate Neponderate (LVAU). 
Acordăm un punctaj fiecărui criteriu. Indicatorul este prezentat mai jos.  

0 – banca centrală nu dispune de independenţă conform acelui criteriu 
1 – banca centrală dispune de independenţă totală conform acelui criteriu.  
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I. Criterii privind guvernatorul BNR 

1. Durata mandatului guvernatorului 

1. peste 8 ani 1 

0,50 
2. [6,8) ani 0,75 
3. 5 ani 0,50 
4. 4 ani 0,25 
5. <4 ani 0 

2. 

Cine numeşte guvernatorul BNR 
a. Guvernatorul este numit de consiliul de administraţie al băncii 1 

0,50 

b. Guvernatorul este numit atât de membrii consiliului de administraţie, cât şi 
de membrii legislativului şi executivului 

0,75 
 

c. Guvernatorul este numit de puterea legislativă 0,50 
d. Guvernatorul este numit de puterea executivă 0,25 
e. Guvernatorul este numit de către primul-ministru sau de ministrul de 
finanţe sau de către amândoi 

0 

3. 

Guvernatorului îi este permis să deţină şi altă funcţie  
a. Guvernatorului îi este interzis prin lege să deţină şi altă funcţie publică 1 

1 
b. Guvernatorului îi este interzis să deţină altă funcţie publică cu excepţia 
cazului când guvernul aprobă acest lucru 

0,50 

c. Legea nu-i interzice guvernatorului să deţină şi altă funcţie publică 0 

4. 

Guvernatorul poate fi demis 
a. Guvernatorul poate fi demis pentru motive ce nu ţin de politica, ci  
doar pentru încălcarea legii sau incapacitatea de a-şi exercita funcţia 

1 

0,60 

b. Demiterea guvernatorului se realizează de către consiliul de administraţie 0,80 
c. Demiterea guvernatorului se realizează de către legislativ dacă acesta 
prezintă motive întemeiate 

0,60 

d. Demiterea se poate realiza oricând de către legislativ  0,40 
e. Demiterea se poate realiza de către executiv, dacă acesta are motive 
întemeiate 

0,20 

f. Demiterea poate fi realizată oricând de executiv 0 
II. Criterii privind acţiunile BNR 

5. 
Posibilitatea autorităţii monetare de a achiziţiona titluri de stat de pe piaţa primară 

a. Banca centrală nu poate achiziţiona titluri de stat de pe piaţa primară 1 
1 

b. Banca centrală poate achiziţiona titluri de stat de pe piaţa primară 0 

6. 

BNR funcţionează ca o bancă de dezvoltare pentru sectorul public şi privat 
a. Absolut deloc 1 

1 
b. Într-o oarecare măsură 0,66 
c. Da 0,33 
d. Este una din sarcinile sale importante 0 

7. 

Bugetul BNR  se determină de către 
a. Angajaţii BNR 1 

1 b. Angajaţi ai BNR împreună cu cei ai guvernului şi ai parlamentului 0,50 
c. De către guvern şi comisii ale parlamentului 0 

8. 

Profitul BNR se repartizează către 
a. Conform Legii privind Statutul Băncii Naţionale a României 1 

1 b. Autoritatea monetară 0,5 
c. Guvern 0 

9. 
Împrumuturile sunt acordate BNR pe o perioadă de maximum  

a. 6 luni sau mai puţin 1 
1 

b. 1 an 0,66 
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c. Mai mult de 1 an 0,33 
d. Nu este specificat 0,25 

10. 

BNR poate acorda împrumuturi pe termen foarte scurt Trezoreriei Statului,  
valoarea  maximă a împrumuturilor fiind  

a. O valoare absolută 1 

0,66 
b. O valoare determinată ca procent din capitalurile proprii ale BNR  
sau alte elemente din pasiv 

0,66 

c. O valoare determinată ca procent din veniturile bugetare 0,33 
d. O valoare determinată ca procent din cheltuielile bugetare 0 

11. 

Dobânda cu care BNR creditează pe termen scurt Trezoreria Statului este: 
a. Dobânda pieţei 1 1 
b. Nu poate fi mai mică decât o anumită valoare procentuală 0,75 
c. Nu poate fi mai mare de o anumită valoare procentuală 0,50 
d. Legea nu stipulează valoarea dobânzii 0,25 
c. Este nulă 0 

12. 

În cazul în care apare un conflict între guvern şi autoritatea monetară 
a. Autoritatea monetară decide 1 0,50 
b. Nu se specifică în lege 0,5 
c. Guvernul decide 0 

13. 

Ţinta de inflaţie anuală este stabilită 
a. Doar de către BNR 1 

1 
b. De BNR împreună cu Ministerul de Finanţe sau alte instituţii  
ale statului 

0,5 

c. Alte instituţii în afară de BNR 0 

14. 
Rata dobânzii de politică monetară este stabilită doar de BNR 

a. Da 1 
1 

b. Nu 0 

15. 
BNR poate credita pe descoperit de cont sau alt mod de creditare instituţii de stat 
a. Nu 1 

1 
b. Da 0 

III. Criterii privind Consiliul de Administraţie al BNR 

16. 
Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi de către 

a. Puterea legislativă 1 
1 

b. Puterea executivă 0 

17. 
Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este mai mare decât cea a guvernului 
a. Da 1 

1 
b. Nu 0 

18. 
Membrii consiliului de administraţie pot avea şi alte funcţii în aparatul de stat 

a. Nu 1 
1 

b. Da 0 
Sursa: calculele autorilor. 
 
Grad maxim de independenţă = 18 
Gradul de independenţă al BNR = 15,76 
Indicele de independenţă al BNR = 15,76/18 = 0,8755 (87,55%) 
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Potrivit indicatorului nostru, BNR dispune de un grad ridicat de 
independenţă. Considerăm că adoptarea Legii nr. 312/2004 privind Statutul 
Băncii Naţionale a României a mărit semnificativ IBC. De asemenea, 
considerăm că majorarea indicelui de independenţă al BNR a jucat un rol 
important în procesul dezinflaţionist, în condiţiile în care inflaţia anualizată se 
află în interiorul coridorului ţintit de 3%  1 punct procentual în prima parte a 
anului 2012. BNR dispune atât de independenţa instrumentală, cât şi de 
independenţa obiectivului. Cercetările viitoare ar trebui să se axeze pe 
compararea gradelor de independenţă a băncilor centrale din Europa Centrală şi 
de Est (ECE).  

Principalul dezavantaj al abordării prezentate este acela că am atribuit 
punctaje egale fiecărui criteriu introdus, fapt ce poate afecta negativ rezultatele 
finale. Determinarea unor valori optime poate constitui o sarcină dificilă în mod 
deosebit. 

Un alt dezavantaj îl reprezintă acela că indicatorul oferă o perspectivă 
statică asupra gradului de independenţă al băncii centrale şi nu arată felul în 
care acesta s-a modificat în ultimii 20 de ani. Suntem conştienţi de faptul că 
Legea nr. 312/2004 a crescut gradul de independenţă al băncii centrale, însă nu 
deţinem statistici care să indice evoluţia acestui proces. 

  
Concluzii 
 
În această lucrare prezentăm aspectele esenţiale privind independenţa 

băncii centrale. Majoritatea economiştilor consideră că ceea ce influenţează în 
mod pozitiv eficienţa măsurilor de politică monetară îl reprezintă gradul ridicat 
de independenţă al băncii centrale. Am determinat că Banca Naţională a 
României (BNR) dispune de un grad ridicat de independenţă atât în privinţa 
stabilirii obiectivului, cât şi în alegerea instrumentelor. Conform calculelor noastre, 
BNR dispune de un grad de independenţă de 87,55%. Considerăm că independenţa 
BNR a jucat un rol important în procesul dezinflaţionist, în condiţiile în care 
inflaţia anualizată se află în  interiorul coridorului ţintit de 3%  1 punct 
procentual. 
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